Inhoud

Colofon

’Transport zal onvermijdelijk
duurder worden’

Verkeersspecialist verschijnt
maandelijks, maar niet in januari
en augustus. Jaargang 27

De transportsector staat voor grote uitdagingen.
De klimaatdoelstellingen staan met stip op één. Philippe
Degraef en Isabelle De Maegt (Febetra) verwachten een
evolutie naar een mix van energiebronnen. De vraag is
alleen wanneer die omslag er komt. “Zo lang de
alternatieven twee, drie keer duurder zijn dan de
dieselvoertuigen en je bijna nergens kunt opladen of tanken,
zijn het geen alternatieven.” Lees het interview vanaf p. 8.
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