
   

 

Trage wegen inventariseren 

Hoe doe je dat? 
Praktische handleiding voor vrijwilligers  
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B 
eginnen bij 

het begin 

 

 

Een dicht netwerk van paden en wegen waar 

wandelaars en fietsers zich thuis voelen. Dat lijkt je wel 

wat.   

Wel, je kan er zelf wat aan doen. Samen met je 

gemeente of op eigen houtje kan je een tragewegen-

plan uitwerken.  Een plan dat bepaalt welke wegen op 

korte en lange termijn aangepakt worden.  

De opmaak van dat plan begint bij het begin:  een 

gedetailleerde inventaris van alle trage wegen. De 

wegen die er vandaag zijn én de wegen die er vandaag 

zouden moeten zijn maar door achterstallig 

onderhoud, inname of nalatigheid verdwenen zijn. 

 

Welke wegen bestaan niet meer?  

Welke wel?  

En in welke toestand verkeren ze?  

 

De antwoorden op deze vragen zijn de basis voor het 

tragewegenbeleid.  

Jij kan helpen bij het geven van die antwoorden.  

 

In deze handleiding lees je hoe.  

 

 

 

 
Uitgangspunten van de methodiek 

Trage wegen inventariseren op het terrein kan op veel manieren. De 

methodiek die Trage Wegen vzw voorstelt in deze handleiding is 

uiteraard niet de enig mogelijke. Hij is het product van bijna tien jaar 

ervaring op het terrein.  

 

Trage wegen zijn het best gekend bij de mensen die ze gebruiken, bij de 

bewoners van de gemeente dus. Daarom is deze methodiek ook 

bruikbaar voor het brede publiek. Zo kan hun lokale terreinkennis 

optimaal renderen.  

 

De inventaris van Trage Wegen vzw focust op de kern van de zaak: de 

actuele toestand van trage wegen vandaag. 

De methodiek is gestandaardiseerd en flexibel. De inventarisatie van 

aanpalende gebieden kan naadloos aansluiten. Door een 

standaardmethodiek te gebruiken, wordt het mogelijk om 

tragewegennetwerken met elkaar te vergelijken.  
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W 
at heb je 

nodig? 

 

 

Om trage wegen te inventariseren heb je twee documenten nodig: 

de werkkaart en de inventarisatiefiche. 

 

 

De werkkaart 
Voor elk studiegebied wordt een afzonderlijke werkkaart gemaakt. 

De achtergrond van deze kaart is een topografische kaart.  

De lijnen  op de werkkaart duiden de ligging van de trage wegen in 

het gebied aan. Elke weg heeft een nummer.  

 

Paarse lijnen duiden de buurtwegen aan,  

de blauwe lijnen duiden de 

feitelijke wegen aan.   

 

Wanneer een trage weg niet op 

de topokaart te zien is, wordt hij aangeduid met een stippellijn.  

Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn voor een recente weg die 

ontstaan is na de opmaak van de topografische kaart.  

Een stippellijn kan ook wijzen op een weg die juridisch nog bestaat, 

maar op het terrein niet meer te vinden is. 

 

 
 

 

 
Alle wegen die in hoofdzaak bedoeld zijn voor niet-gemotoriseerd 

verkeer zijn trage wegen. Ze kunnen breed zijn (bijvoorbeeld 

jaagpaden, oude spoorwegbeddingen en brandwegen), of smal 

(doorsteekjes, wandelpaden of kerkwegels). Ze kunnen in een 

dichtbebouwde dorpskom liggen, op het platteland of in een bos.  

Trage wegen heb je dus in alle soorten en maten. Maar ook hun 

juridisch statuut is niet hetzelfde. We maken onderscheid tussen 

buurtwegen en feitelijke wegen.  

 

Buurtwegen 

Alle wegen die in de Atlas der Buurtwegen (ca. 1840) staan en die 

niet opgenomen zijn in het stratennet worden op de werkkaart 

aangeduid. Wegen die officieel werden afgeschaft, zijn niet op de 

werkkaart aangeduid. Buurtwegen krijgen een aparte kleurcode 

aangezien zij een zeer duidelijk statuut hebben. Een buurtweg heeft 

juridisch gezien hetzelfde statuut als een straat voor doorgaand 

verkeer, zoals de Schoolstraat of de Wetstraat.  

 

Feitelijke wegen 

Alle andere wegen die op de topografische kaarten staan en 

gekenmerkt worden door een traag karakter: onverhard / smalle 

doorsteekjes / boswegen… worden ook aangeduid. Ook trage 

wegen die op stratenplannen van de gemeente staan en wegen die 

gekend zijn uit mondelinge overlevering horen thuis in deze 

categorie. Eventueel kunnen ook oudere kaarten (Ferraris, Popp, 

Vandermaelen) of luchtfoto’s als bron gebruikt worden. Deze 

feitelijke wegen zijn niet opgetekend in een officieel document als 

de Atlas der Buurtwegen. Als ze openbaar gebruikt worden, 

verwerven ook zij na verloop van tijd een juridisch statuut dat hen 

beschermt.  

Wat is het verschil tussen buurtwegen en feitelijke wegen? 

Werkkaart op basis van Open Street Map 

Buurtweg op topokaart 

Buurtweg niet op topokaart 

Feitelijke weg op topokaart 

Feitelijke weg niet op topokaart 
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De inventarisatiefiche 
 

Elke weg op de kaart toetsen op het terrein, dat is het doel van de 

terreininventarisatie. Zo krijgen we een duidelijk zicht op de 

werkelijke, actuele situatie.  

We gaan daarbij systematisch te werk: voor elke weg op de kaart 

hebben we een ingevulde inventarisatiefiche en foto’s nodig.  

Alleen door alle wegen af te stappen en een fiche in te vullen, 

komen we alle knelpunten op het spoor.  

 

De inventarisatie moet zo objectief mogelijk gebeuren.  

Als je met meerdere mensen op het terrein gaat, dan kan je eerst 

een paar wegen samen doen, zodat de interpretaties van de 

verschillende inventariseerders niet te ver uiteen liggen. 

Tip  

Als een weg uit erg verschillende delen bestaat, vul 

dan meerdere fiches in.  

Voeg aan het cijfer van de weg een letter toe en 

duid op de werkkaart aan waar de stukken liggen.  
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H 
oe vul je 

de fiche 

in ?  

 

De inventarisatiefiche is een werkdocument. Je mag erop 

tekenen, schrappen en schrijven zoveel je wil.  

Heb je niet genoeg ruimte? Gebruik ook de achterkant 

van de fiche. Maak een schets van de weg en duid erop 

aan waar je de foto's van de weg hebt getrokken, arceer 

welke wegdelen zijn afgesloten, waar zich welke 

knelpunten bevinden... 

 

Op de volgende pagina’s  lees je welke informatie je waar 

invult.  We beginnen bij de eerste vraag:  

Tip  

Neem zeker de werkkaart en 

genoeg inventarisatiefiches mee, 

voor elke weg die je gaat 

bezoeken minstens een.  

Vergeet je fototoestel niet.  

Over welke weg gaat het?  

 

 Neem het nummer van het wegdeel op de werk-

kaart over op de fiche. 

Wil je het wegdeel opdelen in meerdere delen? Maak 

dan op de achterkant van de fiche een schets. Geef het 

volgnummer ook een lettercode en vul het nummer in 

combinatie met deze lettercode in.  

Bv: A-1010A, A-1010B en A-1010C.  

Als het wegdeel onderdeel uitmaakt van een cluster 

van wegen met dezelfde kenmerken (bijv. in een park), 

dan kan je verschillende wegdelen samennemen onder 

één nummer. 

 Vul je naam in. Als je de inventarisatie met meerdere 

mensen samen doet, mag je meer namen invullen. 

Zo kunnen we je bereiken in geval van onduidelijkheid.  

 

 Vul de datum van de inventarisatie in.  

Belangrijk want in de winter liggen de wegen er vaak 

slechter bij dan in de zomer. 
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Over welke weg gaat het?  

 

Als je (restanten van) de weg kan zien, dan duid je “Ja” aan.  

Zo kan een brugje zonder ‘vervolg’, een oude pijl of een overwoekerd spoor 

aanduiden waar de oude bedding van de weg lag. 

Bijvoorbeeld in gevallen als deze: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De afwezigheid van begroeiing geeft aan 

waar de weg loopt 

Je kan goed zien waar de weg loopt, 

ondanks het hoge gras. 

Een modderig, verzakt spoor nodigt niet 

uit. Toch kan je  zien dat dit de weg is. 

2. Kan je de weg op het terrein vinden? 

Zichtbaarheid en toegankelijkheid zijn twee verschillende begrippen. Een weg kan zichtbaar zijn, maar toch niet 

bruikbaar. Bij deze vraag willen we weten of er nog sporen zijn van de weg. Of is hij helemaal verdwenen?  

 

Nee  

 

 

 

 

Ga naar 

vraag 3 

1. Staat de weg al op de inventarisatiekaart? 

De inventarisatiekaart geeft de theoretische situatie weer, maar als jij andere trage wegen vindt die niet op deze 

kaart staan, nemen we die er graag bij. Je mag ze zelf een naam geven, bijvoorbeeld Jean1, Jean2, … Teken de weg 

en noteer de naam wel op de inventarisatiekaart.  

 

Het weggesleten gras geeft aan dat dit pad regelmatig wordt 

gebruikt 
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Nee, wat zie je op de plaats waar de weg ligt volgens de kaart?. Neem 

zeker een foto. 

Wat is er wel te zien?    

(vb. “Er ligt een industrieterrein”; “De weg is opgegaan in een akker.”)   

 .............................................................................................................  

 .............................................................................................................  

Je hoeft de andere vragen niet meer te beantwoorden.  

De weg is volledig omgeploegd. Geen weg te zien, wel een garage. Geen weg te zien, wel een industrieterrein. 

Kruis “Ja” aan als de weg op ieder moment van de dag, het hele jaar door, toegankelijk is.  

Neem bij twijfel zeker een foto. 

Daarna hoef je voor deze weg de fiche 

niet verder in te vullen. 

3. Is de weg op elk moment van de dag toegankelijk? 

Er staat niets aangegeven 

Nee.  

Wanneer is de weg niet toegankelijk? Welke uren/of dagen?  

(vb. “20:00—06:00”; )   

Er staat geen bord met openingsuren van 

de weg 

Ja 

Ga naar vraag 4.  

Voor het maken van een routeplanner is het belangrijk dat we weten wanneer een weg open of gesloten is. Met name overdek-

te passages zijn vaak aan openingstijden gebonden. 
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Kruis “JA” aan als je de weg over de gehele lengte kan afstappen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waar is de weg niet toegankelijk? 

 

Geef aan waar de weg is versperd als een de weg over de lengte van enkele 

meters niet meer bruikbaar is.  

Bijvoorbeeld omdat de weg verdwijnt in het kanaal, een veld of een tuin. 

Arceer deze stukken op de werkkaart, of op een schets op de achterkant van 

de fiche. Neem foto's! 

 

 

Hoe wordt de toegang verhinderd? 

4. Kan je de weg over de hele lengte afstappen? 

Een voetgangersstraat  Een steegje  Een openbaar plein 

Ga naar vraag 5. 

Ja 

Een infobord geeft de openingsuren aan 
Een tijdelijk hek blokkeert 

de doorgang. 

Nee 
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Een weg kan op allerlei manieren geblokkeerd zijn. Duid de aard van de versperring aan. Zo hebben we een indicatie 

van hoe moeilijk een eventuele  heropening kan zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Probeer een zo goed 

mogelijk beeld te krijgen 

van het hele tracé van de 

weg.  

Neem eens een kijkje 

langs de andere kant van 

de weg. Misschien is hij 

langs daar wel 

toegankelijk. Geef dan 

zeker ook aan tot waar 

je kan wandelen. 

Neem foto’s! 

Overwoekerd, gebrekkig 

onderhoud 

of een slagboom. Een hek met een bord, een draad, 

Bebouwing 

Wat doe je bij twijfel? 

 
 Maak geen inbreuk op privéterrein. 

 Kijk eens over het poortje. 

 Beschrijf wat je ziet op de fiche. 

 Duid het knelpunt aan op de kaart. 

 Probeer de andere kant van de weg. 

 Neem foto’s. 
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Om te weten of een weg begaanbaar is voor verschillende typen gebruikers, zoals rolstoelgebruikers, is 

het  belangrijk om te weten hoe de weg is verhard. 

 

 

Kruis vlak verhard aan indien de weg 

geasfalteerd is, uit beton of 

straatstenen bestaat en goed 

toegankelijk is voor mensen die minder 

goed ter been zijn.  

Onderstreep de precieze verharding 

tussen de haakjes of schrijf ze erbij. 

 

 

 

 

 

Kruis Onverhard aan wanneer de weg 

een graspad of een zandpad is.  

Onderstreep de precieze verharding 

tussen de haakjes of schrijf ze erbij. 

5. Is autoverkeer toegestaan op deze weg? 

Kruis “ja” aan als de weg opengesteld is voor auto’s. Kruis “nee” aan als de weg slechts opengesteld 

is voor traag verkeer en vermeld hoe dat is aangegeven.  

Op sommige trage wegen in Brussel, zoals woonerven, is autoverkeer toegestaan.  

Een verkeersbord 
De weg is fysiek ontoegankelijk 

voor auto’s 

6. Welke verharding heeft de weg (deel voetgangers)? 

Vlak verhard (beton, asfalt, tegels, platte kasseien…) 

Asfalt Tegels 

Onverhard (aarde, gras…) 

Graspad Zandpad 
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Kruis Halfverhard 

aan wanneer de weg bedekt is met grind, kiezel, 

dolomiet of een ander doorlaatbare wegbedekking.  

Onderstreep de precieze verharding tussen de haakjes of 

schrijf ze erbij. 

 

 

 

 

 

Bepaalde 

wegoppervlakken, zoals bolle kasseien, kunnen problemen 

opleveren voor sommige weggebruikers. Kruis in dat geval 

niet-vlak verhard aan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dolomiet Grind 

Halfverhard (grind, kiezels, dolomite…) 

Niet-vlak verhard (bolle kasseien, …) 

Kasseien kunnen problemen geven voor sommige 

weggebruikers 

Meerdere soorten (betonstroken met gras of aarde ertussen…) 

Dubbelspoor met aarde 

en gras. 

Dubbelspoor met beton 

en gras. 

Sommige wegen lopen door tunnels of gebouwen of zijn anderzijds 

overdekt. Kruis “ja” aan als de weg overdekt is. 

Overdekte winkelgalerij Voetgangerstunnel 

7. Is de weg (deel voetgangers) overdekt? 
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8. Ligt de weg in een park of op een plein? 

Weg in een park Gemarkeerde weg op een plein 

Sommige wegen maken deel uit van een 

netwerk van wegen in een park of op een 

plein. Kruis “ja” aan als de weg op een 

plein of in een park ligt. 

9. Hoe breed is de weg (deel voetgangers)? 

Om te weten of een weg toegankelijk is voor rolstoelgebruikers, fietsers of auto’s is het van belang de breedte van de weg te 

kennen. Let op: het gaat alleen om het gedeelte van de weg dat bestemd is voor voetgangers. 

Breder dan 2 meter. 

Dit graspad is ook 

breder dan 2m. 

Brede comfortabele 

fietsweg. 

Smaller dan 2 meter. 

Smal doorsteekje. Smal dolomietpad. 

Je mag meerdere opties 

kiezen. Duid dan aan op de 

kaart of op de achterkant 

waar de breedte verandert. 

Kruis Smaller dan 2m aan als de 

weg smaller is dan een auto.  

Kruis Breder dan 2m aan als 

de weg breed genoeg is voor 

een auto. 
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10. Heeft de weg een trap, helling of hoge drempel? 

Het is belangrijk om te weten of de weg trappen, een hoge drempel of een helling heeft met het oog op de toegankelijk-

heid voor bepaalde weggebruikers. Geef aan of er zich op de weg een trap, helling of hoge drempel bevindt die 
moeilijkheden kan opleveren voor zwakkere weggebruikers  

Trappen naar een hoger gelegen straat Een steile helling 

11. Is de weg aangelegd of spontaan ontstaan? 

Sommige wegen staan nog niet op de kaart maar zijn toch belangrijk om te inventariseren. Dit is vaak het geval bij 

wegen die spontaan zijn ontstaan. Geef aan of een weg is ontstaan of spontaan is aangelegd. 

Aangelegd pad Spontane weg 
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12. Heeft de weg een van de volgende voorzieningen? 

Winkels, openbare voorzieningen 

Bomen en groen 

Een bankje, verlichting 

Een halte van het openbaar vervoer 

Een oversteekplaats 

Zicht op water 

Voor de evaluatie en de eventuele herwaardering van trage 

wegen is het belang te weten welke voorziening zich er langs 

de weg bevinden.  Kruis deze voorzieningen aan op de 
fiche. 
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Foto’s  

 

 

 

 

 

Welke foto's neem je? 
 

 Neem altijd een foto van begin en einde van 

de weg.  

 

 Neem altijd foto’s van knelpunten of 

plaatsen waar de weg drastisch verandert, 

zoals een versmalling of een andere bedding. 

 

 Neem een foto van de weg zélf. Foto’s van de 

omgeving zijn niet nodig. 

 

 Zorg ervoor dat oriëntatiepunten op of langs 

de weg zichtbaar zijn.  

 

 Zoom niet te veel in. Als je toch meer details 

wil fotograferen, voeg dan liever een extra 

foto toe. 

 

 

 

 

Geef je foto's een nummer 
 

Zo is het achteraf mogelijk om de juiste foto bij 

de juiste weg terug te vinden. 

 

Duid op de werkkaart of op een schets op de 

achterzijde aan  

Foto’s zijn heel belangrijk. Niet iedereen kent het terrein zo goed als jij. 

Dankzij jouw foto’s, krijgen ook andere mensen een duidelijk beeld van 

de weg en wat de eventuele knelpunten zijn.  

De foto’s worden later gebruikt bij de infoavond. 

Boven: Een goede foto waarop de weg te 

zien is in zijn omgeving.  

Onder: Een foto genomen vanop de weg,  

maar die de weg niet toont is niet nodig. 

Boven: Een goede foto toont het 

begin van de weg en de context. 

Onder: door het begin van de weg niet 

te tonen krijg je een vals beeld van de 

weg. 

Neem van zodra je thuiskomt even de tijd om alle foto's te bekijken, te 

nummeren en ze aan te duiden op de werkkaart of op een schets op de 

achterzijde van de inventarisatiefiche. Doe dit consequent. Anders 

vergeet je snel waar je welke foto nam. 
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 vanaf welke plaats je de foto 

genomen hebt. 

 in welke richting je de foto genomen 

hebt. 

Zet er ook het nummer van de foto bij. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschrijf je foto’s 
Beschrijf op de fiche elke foto. Geef aan vanuit welke positie je de foto 

genomen hebt en wat erop te zien is. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Opmerkingen 
520-03 - begin kant Bosstraat.jpg: 

ter hoogte van bocht in Bosstraat. 

520-04 - knelpunt2.jpg: weg loopt vast op 

omheining. 

520-02 - knelpunt1.jpg: hek dat de weg afsluit 

na 100 meter vanaf Beemdenstraat. 

520-01 - begin kant Beemdenstraat.jpg: Begin 

van de weg tussen huisnr 51 en 53. 

Een voorbeeld van foto’s bij 

een weg die op de werk-

kaart nummer 520 kreeg. 

Omschrijf je foto’s . (vb. “Vanaf de Kapellestraat”; “Modderig ter hoogte van bocht.”) 

 foto 01 -  .......................................................................................................................................................................................  

 foto 02 -  ....................................................................................................................................................................................... 

 foto 03 -  ....................................................................................................................................................................................... 

 foto 04 -  ....................................................................................................................................................................................... 
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over de weg  

Hier kan je  alle aanvullende informatie kwijt die mogelijk nuttig kan zijn:  

 

Voorbeelden: 

 “Loslopende honden zorgen voor onveiligheidsgevoel doorgang.”  

 “Er passeert hier een bewegwijzerde wandelroute.”  

 “Nu kan ik er wel door, maar uit ervaring weet ik dat deze weg in de winter 

een modderpoel is.” 

 “Er was veel sluipverkeer toen ik deze weg bezocht bij de inventarisatie.” 

 “De weg is kapotgereden door quads, motoren...” 

 “Er ligt veel sluikafval.” 

Een weg die in het voorjaar toegankelijk is, is dat niet altijd 

in de zomer. 

Heb je nog andere opmerkingen of informatie over deze weg? Gebruik gerust ook de achterkant van deze fiche.  

  ...........................................................................................................................................................................................................  

  ...........................................................................................................................................................................................................  
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E 
nkele tips 
 

 

 

 

 

 

Hou het vriendelijk 

Zorg ervoor dat mensen geen aanstoot nemen aan je aanwezigheid. Als een 

eigenaar of een buur van een afgesloten weg je aanspreekt, ga dan niet 

onmiddellijk in de aanval. Probeer in een gesprek de reden van je onderzoek 

uit te leggen. Misschien vertelt de eigenaar je wel waarom hij de weg afsloot. 

Dreigt het gesprek grimmig te worden of voel je je bedreigd? Keer dan op je 

stappen terug en laat de boel niet escaleren. Geef het incident door ons. 

 

Inbreuken op privaat terrein? 

Elke weg uit de Atlas der Buurtwegen is per definitie openbaar domein. Op de 

werkkaart hebben ze een paarse kleur. Elke paarse weg mag je dus betreden.  

Zelfs als de grond waarop een weg ligt private eigendom is, blijft een buurtweg 

een openbare weg. Dat geldt ook voor feitelijke wegen. Als zij regelmatig 

gebruikt worden door verschillende mensen, dan verwerven ze een openbare 

bestemming. Als je als wandelaar niet kan opmaken of een bepaalde weg een 

private weg is, dan mag je er hoe dan ook door. 

In bosgebied hebben voetgangers de vrije toegang op paden die niet zijn 

gemarkeerd met een passend bord. 

Je mag gerust op iemands oprit stappen. Als je op bezoek gaat, doe je dat ook. 

Zolang je niks vernielt of zolang je jezelf niet onrechtmatig de toegang 

verschaft, is er geen probleem.  

 

Hartelijk dank 
 

 

 

 

 

 

 

 

Heb je de indruk dat een weg 

privaat is en wil je hem daarom 

liever niet betreden?  

Ga dan niet verder, maar noteer 

het feit zeker op je fiche.  
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Heb je nog vragen?  

Trage Wegen  

Kasteellaan 349A 

9000 Gent 

09 331 59 20 

 

info@tragewegen.be 

www.tragewegen.be  

www.stapas.be 

 

Je bent welkom met vragen of 

voor een bezoek aan onze 

bibliotheek.  

Van maandag tot vrijdag:  

9-12.30u en 13.30-17.00u. 

  


