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Straatsburg: ‘herrezen’ tram met 
Europees kwaliteitslabel
De futuristisch ogende trams van Straatsburg behoren tot de 
elegantste en performantste van Frankrijk. Na de vaststelling 
dat autobussen de automobilisten niet konden verleiden om 
voor het openbaar vervoer te kiezen, verwierp de bevolking 
een onbetaalbaar metroproject en stemde resoluut voor de 
aanleg van een gelijkgronds tramsysteem. Drie decennia na 
de ‘tramherrijzenis’ geldt Straatsburg als Europawijde 
referentie: de tram is er de aanjager van de stadsvernieuwing. 
Lees het artikel vanaf p. 12.
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