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Nummer wegdeel :       (Je mag meerdere gelijkaardige wegdelen op dezelfde fiche beschrijven.)

Je naam :        Datum terreinbezoek:  _ _  / _ _  / 2016

INVENTARIS

- PG.01 -

1.  Staat de weg al op de inventariskaart?
  ja   nee 
  deels  

2.  Kan je de weg op het terrein vinden?
  ja   nee 
  deels      Wat zie je op de plaats waar de weg ligt volgens de kaart?
      

3.  Is de weg op elk moment van de dag toegankelijk?
  ja   nee   
        Wanneer is de weg niet toegankelijk? Welke uren en/of dagen?
      
        Waaruit leid je dat af?
      infobord   de toegang is gesloten tijdens de inventarisatie
      verkeersbord  geen informatie beschikbaar
      anders:   

4.  Kan je de weg over de hele lengte afstappen?
  ja   nee   
        Waar is de weg niet toegankelijk?
 
        Hoe wordt de toegang verhinderd?
      hek, draad, slagboom bebouwing
      verbodsbord  overwoekerd, gebrekkig onderhoud
      anders:   

5.  Is autoverkeer toegestaan op deze weg?
  ja   ja, maar niet de hele dag
  ik weet het niet  nee
        Waaruit leid je dat af?
      infobord   verkeersbord
      de toegang is fysiek onmogelijk voor auto’s 
      anders:   

6.  Welke bedding heeft de weg (deel voetgangers)?
  vlak verhard (beton, asfalt, platte kasseien…)   halfverhard (grind, kiezels, dolomiet…)
  onverhard (gras, aarde)     niet-vlak verhard (bolle kasseien…)
  meerdere soorten  

7.  Is de weg (deel voetgangers) overdekt? 
  ja   deels   nee

8. Ligt de weg in een park of op een plein?
  ja   deels   nee

9.  Hoe breed is de weg (deel voetgangers)?
  minder dan 1m   meer dan 2m
  tussen 1m en 2m  gemengd

10.  Heeft de weg een trap, helling, hoge drempel?
  ja,een trap   ja, een hoge drempel
  ja, een helling   nee

11.  Is de weg aangelegd of spontaan?
  aangelegd    allebei
  spontaan   ik weet het niet

 Ga naar vraag 3

 Ga naar vraag 14
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Trage Wegen
De fiche graag ingevuld terugbezorgen:
--- Vincent Vanheghe - Trage Wegen vzw - Kasteellaan 349a, 9000 Gent
Inscannen en mailen van de fiche is nog handiger! Foto’s kan je meesturen via mail of we-transfer naar:
--- vincent.vanheghe@tragewegen.be 
Vragen? Contacteer Vincent Van Heghe:  09 3315926 - vincent.vanheghe@tragewegen.be 

- PG.02 -

12.  Is de weg toegankelijk met een rolstoel? 
  ja   deels   nee
          
13.  Heeft de weg een van de volgende voorzieningen?  
  bomen, groenstrook, geveltuinen   verlichting
  zicht op water     winkels, openbare diensten
  halte openbaar vervoer    zitbank, rustplaats
  oversteekplaats      andere:   

14.  Heb je nog andere opmerkingen of vaststellingen bij deze weg?
    

15.  Schets de weg en duid aan op welke plaats en in welke richting je foto’s nam (je kan deze best nummeren en een titel   
 geven). Als er knelpunten of onduidelijkheden zijn, kan je die ook aangeven:


