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Aanduiden op kaart van de trage, groene, gezonde, veilige, … 
verbindingen (of ‘paadjes’) naar de belangrijkste voorzieningenOpzet:
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is mensen aan het bewegen krijgen. Te voet naar school, 
bibliotheek, jeugdhuis, ... Doel:



in doelstelling van strategisch project 
Landschap in actie! 
Samen investeren in de 
ecosysteemdiensten van de 
landduinenregio (Geel, Mol, Balen 
en Meerhout) loont!

Kadert :
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• Anders dan alle andere 
bestaande kaarten

• Overzichtelijk maar 
toch leesbaar

• Realistisch maar toch 
dromerig

Concept → →UITDAGING!
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→ Een boeiend maar moeizaam proces
Zoektocht naar een prototype van Trage Wegenkaart
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→HiRes luchtfoto is de drager
→ De trage wegen uit de inventaris op de kaart
→ 2 soorten van POI’s
→ Suggestieroutes verbinden POI’s via trage wegen
→ Straatnamen helpen bij de oriëntering 
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Kaartelementen Marinus van Nistelrooij
zorgde voor unieke 
illustraties van de historische 
gebouwen in Meerhout.
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5 kaarten → 5 achterkanten
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DTW 15 okt 2017 → lancering set Trage Wegenkaarten



DTW 15 okt 2017 → Opening Expo
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• Dag  van de Trage Weg 15 oktober 2017 – per familie

• Provincie en partners

• Gemeente- en OCMW raadsleden Meerhout

• Alle klassen lagere scholen Meerhout

• Partners 100%MERCI

• Alle Meerhoutse erkende verenigingen

• Werkgroep Trage Wegen

• Bezoekers Open zondag EXPO 10 december 2017 – per familie

• Verdeling via oproep infoblad en digitale borden

→ Verdeling kaartenset



• Werkgroep Trage Wegen 

→ Continu Proces

• Trage Wegen als basis voor uitrol Knooppuntennetwerk

• Opmaak inventaris in 3 fasen

• Tussentijdse projecten oa recreatieve brugverbindingen
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• Opmaak inventaris in 3 fasen

• Tussentijdse projecten oa recreatieve brugverbindingen

• Pilootproject – ontwikkeling TW-kaart

• Nota Graag Traag → nieuw mobiliteitsplan voor Meerhout

• Trage weg als slagader in masterplan scholen - site

• Trage wegen als raster in opmaak beheerplan houtkanten

• …





Bij mistig weer 
kun je wel 

lekker met je 
hoofd in de 

wolken lopen …


