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Uw persberichten en suggesties voor volgende nummers zijn altijd welkom!  
Mail naar verkeersspecialist@wolterskluwer.be. 
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‘Verkeersmodellen benaderen 
realiteit, maar menselijk gedrag 
blijft deels onvoorspelbaar’
Welke soorten verkeersmodellen bestaan er? Hoe kies je 
het juiste verkeersmodel en wat kan je er (niet) mee 
berekenen? Verkeers-specialist legde deze vragen voor aan 
Bruno Villé van studiebureau MINT. Dat heeft een lange 
traditie in het opstellen en gebruiken van verschillende 
soorten verkeersmodellen. “Alles wat meetbaar is, kan je 
eigenlijk in een verkeersmodel steken. Het menselijk gedrag 
is de grootste onzekere factor.” Lees het artikel vanaf p. 6.
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