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Trage wegen inventariseren: 7 vragen 

1. Wat zijn trage wegen?

Trage wegen zijn wegen die bestemd zijn voor voetgangers, fietsers en ruiters. Met andere woorden: 
trage wegen zijn al die wegen waar auto’s niet kunnen of mogen rijden. Ze kunnen breed of smal zijn, 
verhard of onverhard. Het project Stapas in Brussel richt zich op trage wegen die geschikt zijn voor 
voetgangers.

2. Ik ken een trage weg die niet op de kaart staat. Wat moet ik doen?

Inventariseren! Mensen kennen hun eigen buurt vaak als hun broekzak en kunnen daarom informatie 
leveren die op geen enkele kaart staat. Duid trage wegen die je kent en die niet op de werkkaart staan 
gerust aan op de kaart en vul een fiche in. 
Je mag ze zelf een nummer geven, bijvoorbeeld “Pierre1, Pierre2, …” enzovoort. 

3. Ik vind een weg die op de kaart staat niet terug op het terrein. Wat moet ik doen?

Heel wat wegen die op de kaart staan, bestaan niet meer – hoewel ze juridisch niet afgeschaft zijn. Waar 
ze zouden moeten liggen zie je nu misschien wel bebouwing, een autoweg of begroeiing. Noteer dit op 
de fiche en neem foto’s van de plek waar de weg had moeten liggen. Probeer de weg ook eens van de 
andere kant te benaderen om te zien of er misschien toch delen van de weg toegankelijk zijn.

4. De weg is onbegaanbaar. Wat moet ik doen?

Als de weg door begroeiing of ander slecht onderhoud niet toegankelijk is, hoef je geen halsbrekende 
toeren uit te halen om hem toch helemaal te bewandelen. Noteer waarom de weg ontoegankelijk is en 
maak foto’s.

5. De weg bestaat uit delen die erg van elkaar verschillen. Wat moet ik doen?

Als de weg uit delen bestaat die duidelijk anders zijn, kun je het beste voor elk wegdeel een aparte fiche 
invullen. Voeg dan een letter toe aan het nummer van de weg op de werkkaart (bijv: A-220-a, A-220-b, 
etc.). Duid op de kaart of in een schetsje aan welke delen van de weg verschillend zijn.

6. Waarvan moet ik foto’s nemen?

Neem altijd foto’s van het begin en het einde van de weg, en van knelpunten of andere punten waar de 
weg drastisch verandert. Neem foto’s van de weg in zijn context, maar foto’s van de omgeving waarop 
de weg niet te zien is, zijn niet nodig. 

7. Er staat een bordje “privé” aan het begin van de weg. Wat moet ik doen?

Het kan gebeuren dat een aangeduide weg op privaat terrein ligt. Als je de weg liever niet wilt betreden, 
noteer het dan op de fiche. Als mensen vragen wat je aan het doen bent, leg het dan vriendelijk uit en 
keer bij twijfel op je stappen terug. 
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ANNEX specifiek over herinventarisatie zomer 2016

- Op het kaartblad vind je rechtsonder de kaart een tabel ‘WegNr.’. Hier staan alle genummerde wegjes 
opgelijst die zich in dat kilometerhok bevinden. Dit kan je gebruiken als controle en afvinken welke je 
reeds gecontroleerd hebt.
- Enkel de wegsegmenten langer dan 7 meter werden genummerd, omdat:
 //Een weg vaak  opgebouwd is uit kleinere segmentjes, maar als één geheel te inventariseren  
 valt.
 //Veel korte wegsegmentjes (zoals zebrapaden) eigenlijk geen toegevoegde waarde brengen  
 aan de inventaris.
- Als een te controleren wegje genummerd is, maar toch duidelijk een zebrapad (zie screenshot, num-
mer 4334) of geïsoleerd en te verwaarlozen lijkt, dan mag je dit doorstrepen in de lijst rechtsonder de 
kaart en dit in het opmerkingenvak van de fiche zetten.

- Onze gegevens over (te controleren) trage wegen (groen + rood) zijn niet per se volledig. Ervaring 
leert dat lokale kennis nog veel naar boven brengt. Als je dus nog een trage weg kent of ontdekt die niet 
ingetekend is, mag je deze aanduiden op de kaart en beschrijven op de fiche. 

(juni 2016)
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