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Het belang van een
Tragewegenbeleid

Inge Vermeulen
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Trage wegen

• Trage wegen = alle wegen die niet toegankelijk zijn voor 
gemotoriseerd verkeer (met uitzondering van landbouwvoertuigen)

• Op bepaalde wegen rust nu het statuut buurtweg. Voor deze wegen 
gelden de specifieke regels uit de Wet op de Buurtwegen van 10 
april 1841 (gewijzigd in 2014) en vanaf 1 september 2019 is het 
Decreet op de Gemeentewegen van toepassing op alle wegen in 
beheer van een gemeente.

• Jaagpaden, paden met toegankelijkheidsregelingen, wegen met 
een overeenkomst over privé-domein, … vallen niet onder nieuwe 
wetgeving: Er is geen enkele beheerder of statuut dat alle trage 
wegen omvat.

• Alle trage wegen samen, vormen een fijnmazig, samenhangend 
netwerk.
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Waarom werken aan Trage wegen?

Via trage wegen kunnen verschillende beleidsdoelen worden 
gerealiseerd die elkaar bovendien vaak versterken:

• Mobiliteit: Veilige alternatieve verbindingen

• Toerisme en recreatie: wandelroutes, fietsroutes,… binnen 1 

deelgemeente of over langere afstand.

• Stilte: van luwe alternatieve routes over stiltewandelingen

• Biodiversiteit: bestaande verbindingen, kansen voor groen-

blauwe netwerken.

• Landschapsbeleving

• Gezondheid: fijn stof, hitte, contact met groen,…
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Trage wegen als belangrijke 
verbindingen

• Veilige, aangename verbindingen binnen de kernen: 

• Schoolroutes, 

• Bibliotheek, 

• Jeugdbeweging,

• Verbinden verschillende speelplekjes…

• Verbinding tussen de kernen en de open ruimte:

• Aanlooproutes naar wandelknooppunten

• Verbindingen tussen openbaar vervoer en wandelgebieden,…

• Verbindingen tussen verschillende groengebieden
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Gezondheidseffecten van trage 
wegen
• Fietsen en wandelen langs trage wegen is meestal stiller dan langs 

gewone verkeerswegen. 

• Een goed netwerk van trage wegen zet aan tot bewegen, wandelen 
in het groen kan bijdragen aan onze mentale en fysieke 
gezondheid.

• Onverharde wegen zijn koeler in de zomer, zeker als er ook 
schaduw is van bomen, houtkanten, struiken,…

• Op trage wegen ligt de concentratie fijn stof meestal lager.

• …
Roetmetingen op de fiets.

Alle ritjes na 12u ’s middags, 
weergegeven in gemiddelde 
per 100m segmenten.

Blauw zijn zeer lage 
concentraties, oranje 
bovengemiddeld.



6 - 21/05/2019

Ecologische functie trage wegen

• Alle trage wegen samen vormen een fijnmazig, samenhangend 
netwerk dwars door andere functies heen, waarbij die functies 
meestal worden versterkt eerder dan gehinderd. 
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Alles start met een goed overzicht…

• Een gebiedsdekkende inventaris zorgt ervoor dat verschillende 
doelen kunnen worden gecombineerd:

• Fiets- en wandelknooppunten

• Veilige verbindingen binnen de kernen: schoolroutes, bibliotheek, 
jeugdbeweging,…

• Verbinding tussen de kernen en de open ruimte

• Verbindingen tussen verschillende groengebieden

• Overzicht van alle trage wegen binnen 1 deelgebied ongeacht hun 
statuut of beheerder. In de gegevens achter de kaart wordt die 
informatie wel opgenomen.
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Alles start met een goed overzicht…

• Bij een inventarisatie worden nog geen beleidskeuzes gemaakt.

• Op het terrein wordt gekeken:

- Zijn de wegen zichtbaar? 

- Zijn de wegen toegankelijk?

- Indien niet toegankelijk, waardoor is de doorgang afgesloten?

• Doordat er gewerkt wordt met vrijwilligers ontstaat al een 
draagvlak.

• Resultaat is een kaartoverzicht

• Het is een veilige eerste stap die heel wat waardevolle informatie 
oplevert om volgende stappen te vergemakkelijken: 

• Alle alternatieven worden in kaart gebracht

• Verbindingen worden zichtbaar
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Trage wegen stoppen niet aan de 
gemeentegrenzen
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Trage wegenregister

• Uniforme manier van registreren in GIS

• Voor iedereen beschikbaar 

• Door eenzelfde systeem van registeren te gebruiken kan er 

gemakkelijk over de grenzen heen worden gewerkt

• Trage wegenregister is een samenwerking over de 

provinciegrenzen heen. Mogelijk aanpassingen aan het nieuwe 

decreet kunnen voor alle inventarissen uniform gebeuren.

• Gebaseerd op de principes van het wegenregister, koppeling zou 

technisch mogelijk moeten zijn.
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Stand van zaken begin 2019
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Ik 
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Aanlooproute Geel
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Kansenkaarten: Ecosysteemdiensten 
langs trage wegen

• Kansenkaarten

• Waar langs een trage weg 
zijn er kansen voor of is er 
nood aan:

• Corridorontwikkeling: 
Knotbomen, hakhout, 
bloemrijke bermen

• Waterretentie

• Infiltratie

• Plaagreductie - bestuiving
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Trage wegen 
doorheen bos

Bloemrijke bermen en interne 

bosranden vormen een corridor 

door bosgebied
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Trage wegen langs 
waardevolle of zeer 
waardevolle 
percelen

Bermen als het verlengde 

van de waardevolle 

gebieden
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Bermen als de verbinding tussen 

waardevolle gebieden:

- Bomenrijen en houtkanten verbinden 

twee bosgebieden.

- Bloemrijke bermen verbinden 

waardevolle hooilanden.



Bedankt voor uw aandacht!

Inge Vermeulen

03/240.59.83

Inge.vermeulen@provincieantwerpen.be


