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Gevleugelde zebrapaden  
krijgen goed rapport
Aan twee basisscholen heeft het Agentschap Wegen en 
Verkeer (AWV) ‘gevleugelde’ oversteekplaatsen voor voetgan-
gers getest. Dat zijn zebrapaden die tegen de rijrichtingen in 
langer zijn gemaakt. Op die manier remmen alle voertuigen 
vroeger af en wordt de dode hoek aan de voorkant van 
vrachtwagens kleiner. De gevleugelde zebrapaden blijken een 
positief effect op de verkeersveiligheid te hebben. AWV bekijkt 
nu op welke locaties nog gevleugelde zebrapaden aangelegd 
kunnen worden. Lees het artikel vanaf p. 6.Be
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