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Trage Wegen  

Kasteellaan 349A 

9000 Gent 

www.tragewegen.be  

 

 

www.stapas.be   

 

CONTACTPERSOON: 

Hanne Van Herck, Trage Wegen 

hanne.vanherck@tragewegen.be  

09/331.59.25 

Met de steun van het Verkeersveiligheidsfonds en 
Brussels staatssecretaris voor Verkeersveiligheid  

 Bianca Debaets.

http://www.tragewegen.be/
http://www.bewalkingbe.brussels/
mailto:hanne.vanherck@tragewegen.be
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VEILIG OP WEG DANKZIJ TRAGE WEGEN  

 

Trage wegen in de hoofdstad? 

Trage wegen zijn autovrije wegen, paden of routes voor niet-

gemotoriseerde verplaatsingen. Voetgangers en fietsers zijn 

er thuis. Ook een grote stad als Brussel heeft een rijk 

patrimonium aan trage wegen: steegjes, verkeersvrije 

straten, paden in parken, doorsteekjes in woonwijken, 

olifantenpaadjes, voetgangerszones… In totaal gaat het om 

meer dan 800km trage wegen.  

 

Minder slachtoffers dankzij veilige trage wegen 

Elk verkeersslachtoffer is er één te veel. Deze vision zero is de krachtlijn van het Actieplan 

Verkeersveiligheid 2011-2020 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Tegen 2020 moet het 

aantal dode en zwaargewonde verkeersslachtoffers verminderen met 50%. Voetgangers 

vertegenwoordigen 39% van de doden en zwaargewonden. De hoofdoorzaak: aanrijdingen door 

auto’s op kruispunten en voetgangersoversteekplaatsen.  

Het weefsel van trage wegen is de uitgelezen kans om de 

bestaande infrastructuur voor voetgangers en fietsers te 

verdichten en te versterken. Door de bestaande stukken 

fiets- en wandelverbindingen aaneen te sluiten krijg je een 

samenhangende en fijnmazige infrastructuur voor 

verkeersveilige verplaatsingen voor jong en oud. Want trage 

wegen zijn schoolvoorbeelden van veilige wegen, waar 

autoverkeer geen schade aanricht. Bovendien verrijken 

trage wegen de belevingswaarde van fietsen en stappen. Ze 

worden gebruikt als ruimte om te spelen, een pauze te 

nemen of mensen te ontmoeten.  

Meer dan 800km trage wegen zijn er in Brussel. Toch blijft 

het potentieel van dit netwerk onderbenut. Voetgangers en 

fietsers weten vaak niet dat er een veiligere verbinding in de 

buurt is, of ze ervaren tal van barrières om erop te geraken.  
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Twee grote uitdagingen voor trage wegen in Brussel 

1. Trage wegen zijn versnipperd en gefragmenteerd 

Het ontbreekt Brussel aan continue en rechtstreekse 

verbindingen voor actieve weggebruikers. Trage wegen en 

stap- en fietsvriendelijke wegen moeten met elkaar 

verknoopt worden tot een samenhangend netwerk. Dat is 

essentieel om meer mensen in hun omgeving te laten 

stappen en fietsen. Besturen moeten actief op zoek gaan 

naar nieuwe verkeersvrije schakels die voorbehouden zijn 

voor voetgangers en fietsers. Ook door bouwblokken en 

parken.  

 

2. Trage wegen zijn niet goed bekend bij de Brusselaars of stadsbezoekers 

Daardoor worden ze te weinig gebruikt en gaat hun potentieel als alternatieve en 

verkeersveilige routes verloren. Paden en doorsteken zijn vaak te weinig zichtbaar. In 

vele gevallen is het niet duidelijk waar ze toe leiden. En dan zijn er ook de paden die er 

niet uitzien alsof ze publiek toegankelijk zijn, maar die dat wel zijn. Een 

heldere bewegwijzering aan in- en uitgang geeft aan dat mensen 

het recht hebben om van deze paden gebruik te maken.   

 

 

 

 

 

 

  

Trage wegen en 

verkeersveiligheid in Brussel:  

twee uitdagingen,  

veel werk aan de winkel.  

Daarop vestigt 

STAPAS | Dag van de Trage Weg 

de aandacht. Met acties over en 

op trage wegen. 

 



006/014 

 

STAPAS | DAG VAN DE TRAGE WEG:  

VOOR MEER VERKEERSVEILIGHEID EN TRAGE 

WEGEN IN BRUSSEL  

 

Verkeersveiligheid is een hot topic in Brussel. En terecht, 

want elk verkeersslachtoffer is er één te veel. Meer en 

betere trage wegen helpen de stad veiliger te maken, dat is 

de insteek van STAPAS | Dag van de Trage Weg in Brussel.  

De tweedaagse actie is het moment om een lans te breken voor 

betere infrastructuur voor voetgangers en fietsers. Ook in de 

grootstad. De acties worden georganiseerd door een breed gamma aan initiatiefnemers – van 

buurtbewoners, comités, verenigingen tot  gemeentebesturen.  

 

20 en 21 oktober 2018, 300 activiteiten in Brussel, Wallonië en Vlaanderen 

Al meer dan 10 jaar brengt de STAPAS | Dag van de Trage 

Weg duizenden wandelaars, fietsers, gezinnen met en 

zonder kinderen, bezorgde burgers en erfgoedliefhebbers op 

de been. Samen vieren ze de paden in hun buurt. In het 

groen en in de stad, langs oude buurtwegen of nieuwe 

paden. Dat doen ze met een wandeling of een fietstocht, 

door een weg open te maken of een tentoonstelling, een 

picknick of feestelijke opening. We mikken op een veelzijdig 

programma voor jong en oud. 

Hoe meer acties, hoe beter. Meer aandacht voor trage wegen betekent immers meer aandacht 

voor verkeersveiligheid, een luchtkwaliteit en meer sociale contacten. 

 

Zet je in voor een verkeersveilig Brussel! 

Vind jij verkeersveiligheid ook belangrijk? Zet dan samen 

met een paar buren, een wijkcomité of een vereniging - een 

sportclub, erfgoedorganisatie of een oudercomité, het 

maakt niet uit – een actie op poten.  

Alles is mogelijk, zolang de actie op, langs of over trage 

wegen gaat: een wandeling of een critical mass-fietstocht 

langs te weinig gebruikte trage verbindingen, wegwijzers 

plaatsen langs onbekende doorsteken, plogging langs trage 

wegen of een gegidste tocht langs goede en slechte voorbeelden van trage infrastructuur.  

Als lokale organisator bepaal je zelf welke vorm en omvang je activiteit aanneemt. Trage Wegen 

zorgt voor de nodige ondersteuning.  

Deze brochure  

loodst je door alle stappen om 

zelf een actie op te zetten.  

 

Nog vragen?  

Contacteer Hanne Van Herck,  

hanne.vanherck@tragewegen.be  

09 331 59 25.  

Ze zet je graag op weg. 

 

mailto:hanne.vanherck@tragewegen.be
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IEDEREEN KAN EEN ACTIVITEIT ORGANISEREN 

Een activiteit organiseren op STAPAS | Dag van de Trage Weg: dat kan en mag iedereen. We 

bundelen alle energie in één weekend voor meer zichtbaarheid en weerklank. Een greep uit de 

acties van de voorbije jaren: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Buurtcomités zetten onbekende pareltjes of bedreigde doorsteken in hun wijk in de kijker 

 Wandel- en fietsclubs gaan zetten lange en mindere lange tochten uit langs zoveel 

mogelijk trage wegen 

 Bezorgde burgers doen iets aan de verkeersonveiligheid in hun buurt door (tijdelijke) 

trage wegen bekend te maken 

 Activisten beklemtonen het publieke recht van doorgang en herwaarderen in onbruik 

geraakte verbindingen 

 Gemeenten pakken uit met nieuwe verbindingen of presenteren hun plannen 

 Jeugdbewegingen gebruiken trage wegen als speelterrein 

 Gezinnen trekken er op uit en de allerjongsten ravotten langs verkeersveilige wegen 

 Avonturiers verkennen potentiële doorgangen, onbestemde wegjes, stroken langs 

waterwegen, restruimten of braakliggende terreinen, enz. 

 Erfgoedzorgers ontsluiten het patrimonium langs trage wegen 

 Actiegroepen rond universele toegankelijkheid presenteren een parcours dat toegankelijk 

is voor mensen met een beperking. 

 … 

2016: trage erfgoedtocht in Brussel-
stad met Brukselbinnenstebuiten 

2016: wandeling langs onbekende 
paden in Vorst met QuartierWielsWijk 

2017:  
fietstocht 
van 17km 
door Ukkel, 
Anderlecht 
en Vorst 
door 
Fietsers-
bond 
Brussel-
zuid 

2014: wijkcomité ruimt zwerfvuil op 
langs trage wegen in Haren 

2017: stadssafari langs onverwachte 
parels en bushokjes in Anderlecht 

Flirten met de grens tussen platteland 
en metropool - Trage Wegen Dilbeek. 
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Wat heb je nodig om een activiteit te 

organiseren?  

Een groepje van twee tot vier 

personen is een goed begin. Wellicht 

ken je wel enkele mensen die - net 

zoals jij – de trage wegen in je buurt 

belangrijk vinden. 

Is dat niet het geval? Dan kan je 

contact opnemen met … 

 verenigingen in je buurt die 

trage wegen belangrijk vinden 

(wandelclubs, buurt- en 

oudercomités, ...). Voor een lijst 

met contactgegevens van deze 

verenigingen kan je terecht bij je 

gemeente. 

 Trage Wegen. Wij kunnen nagaan of er mensen in jouw buurt actief zijn rond trage wegen. 

Wellicht  ken je zelf nog andere organisaties en comités die interesse hebben in actieve mobiliteit 

en / of verkeersveiligheid? Trek je stoute schoenen aan en stel je idee voor. 

 

Zijn er voorwaarden om te mogen meedoen?  

Je kiest helemaal zelf welk soort actie je organiseert. Er zijn maar twee voorwaarden om in het 

programma opgenomen te worden: 

- De activiteit vindt plaats op zaterdag 20 en/of zondag 21 oktober 2018. Welke dag(en) en 

op welk tijdstip kies je zelf. 

- De activiteit is gesitueerd op of langs trage wegen of legt de focus op het thema trage 

wegen en/of verkeersveiligheid.  

De activiteiten zijn gericht op het brede publiek. Het liefst zijn ze gratis toegankelijk. 

 
  

TIPS 
 Hou het positief: je actie mag zeker een portie 

kritiek bevatten, maar waak over je toon. 

Mensen uit je buurt sympathiseren sneller met 

een positieve actie. 

 Een ludieke verpakking voor een serieuze 

boodschap: een plezante actie is vaak een 

geslaagde actie. Een feestelijk moment,  

leuke anekdotes en ruimte voor kinderen  

zorgen voor een aangename sfeer.  

Iets lekkers om te eten of te drinken werkt altijd.  

 Gebruik de postkaarten.  

Ze zijn gratis! 
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ZES KEER INSPIRATIE  

STAPAS | Dag van de Trage Weg stelt je zes soorten activiteiten voor. Het zijn brede rubrieken of 

categorieën ter inspiratie. Je zal het merken: trage wegen in de kijker plaatsen kan op veel 

verschillende manieren. Een trage weg is dan ook veel meer dan zomaar een weg.  

 

1 > Tocht of parcours 

Een route verkennen langs trage wegen: het blijft dé klassieker 

op STAPAS | Dag van de Trage Weg. Een wandel- of fietstocht 

is makkelijk te organiseren. Veel groepen stippelen speciaal 

voor de gelegenheid een tocht of parcours uit. Het kan een 

uitdaging zijn om die uitsluitend langs trage wegen te leiden, 

zeker in stedelijk gebied. Een gids kan vertellen over de 

historiek van trage wegen, hun landschappelijke waarde of hun 

mobiliteitsfunctie. Hoe meer lokale verenigingen of partners je 

bij de tocht betrekt, hoe rijker het verhaal. 

FOCUS Verkeersveiligheid > De honing- en azijntocht: Ga op tocht langs voorbeeldige (honing) en 

gevaarlijke (azijn) plekken die te maken hebben met trage wegen. 

 

2 > Terreinwerken 

Werken aan een nieuwe verbindingen: het 

brengt mensen samen en geeft voldoening. 

Heel wat gemeenten kiezen om samen met 

bewoners herstel- en onderhoudswerken 

uit te voeren op STAPAS | Dag van de 

Trage Weg. Overgroeide trage wegen 

worden dankzij snoei- en maaiwerken 

opnieuw begaanbaar. Een zwerfvuilactie 

is ook een optie. Of je kan naambordjes 

plaatsen langs onbekende paden. Je 

hebt nog lang plezier van het resultaat van 

een dag samen de handen uit de mouwen te 

steken.  

FOCUS Verkeersveiligheid > Hack je straat: Met 

een paar kleine ingrepen wordt je buurt al veiliger: 

schilder zelf een zebrapad om over te steken naar een trage 

weg, schuin een drempel af voor fietsers of vul die vervelende put. 

 

 

TIP 
Maak je een afgesloten pad weer open?  

Denk dan aan: 

 vuilniszakken voor het afval dat je ter 

plaatse vindt. Wellicht wil de gemeente 

ze gratis voorzien of voor een grote 

container zorgen. 

 gereedschap om te snoeien en te maaien 

voor jezelf en voor deelnemers die er 

geen bij hebben. Zet duidelijk in je 

uitnodiging dat je verwacht dat mensen 

zelf materiaal meebrengen. 

 een regeling voor het groenafval. Laat de 

gemeente je hierbij helpen. 
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3 > Bekendmaking en feest  

Ons land heeft een traditie van festiviteiten onderweg. In 

Brussel denken we onmiddellijk aan de Zinneke-parade, 

Carnaval Sauvage of de Ommegang. STAPAS | Dag van de Trage 

Weg vormt het geknipte moment om zo’n traditie te reactiveren. 

Trage wegen vormen een prima decor voor happenings 

allerhande. Jouw activiteit kan ook het sluitstuk zijn van een 

nieuwe realisatie.  

 

 

FOCUS Verkeersveiligheid > Feestelijk op weg naar school: Organiseer een receptie aan de 

schoolpoort.  Nodig kinderen en ouders uit om langs een uitgestippelde routes met de fiets of te voet 

naar school komen en trakteer hen op iets lekkers. 

 

4 > Culturele of educatieve activiteit 

Over trage wegen valt veel te vertellen. STAPAS | Dag van de 

Trage Weg is de geknipte aanleiding voor een lezing, een 

vertelling of een artistieke performance. Een moment om oude 

verhalen over historische paden een nieuw leven te geven, een 

fotowedstrijd of een tentoonstelling te organiseren. Een meer 

educatieve insteek kan zijn: met kinderen de verkeerssituatie in 

de buurt verkennen of  een telling van voetgangers en fietsers.  

 

 

FOCUS Verkeersveiligheid >  

Op STAPAS partout: Verken trage 

wegen in je buurt aan de hand van 

de app of de wandelatlas van  

be walking be.brussels (zie bol 

hiernaast) 

Quoteer wat je ziet onderweg en 

geef je ervaringen door op ons 

online platform.  
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5 > Spel en avontuur  

Ravotters, speelvogels en (eeuwig) 

jongeren zijn thuis op trage wegen. 

Gooi het voor deze avonturiers eens 

over een andere boeg, met een 

geocache, een gps-drawing, een 

wedstrijd, of een thematocht door de stad. 

Of laat je op sleeptouw nemen door de stad zelf en ontdek haar 

geheimen tijdens een experimentele zwerftocht waarbij 

avontuur en toevallige ontmoetingen centraal staan. Uiteraard: langs trage wegen, al dan niet 

verdwenen… 

 

FOCUS Verkeersveiligheid > Het Brussels Kampioenschap Veilig Koersen: een ludieke wedstrijd 

waarin de deelnemers verkleed aan de start verschijnen. Mogelijke disciplines: om ter traagst 

fietsen, oversteken zonder eieren te breken of een slalomkoers langs wildparkeerders. 

 

6 > Beleidsactiviteit 

Op heel wat plaatsen is het lokale netwerk voor voetgangers 

en fietsers als kaas met te grote gaten. Kordate beleidskeuzes 

zijn broodnodig om daar verandering in te brengen.  

Actiegroepen vragen op STAPAS | Dag van de Trage Weg 

aandacht voor zwarte punten, quick wins en dossiers op lange 

termijn. Waar een tandje moet bijgestoken worden, is een 

beleidsactie op zijn plaats: een debat, een petitie of een 

ludieke actie.  

 

FOCUS Verkeersveiligheid > Picknick the paths. Op slag verandert een zwart punt voor even in een 

veilige plek, gewoon door er samen te eten. 

 

 

 

 

 

 

  

TIP 
Breng duidelijke 

signalisatie aan naar 

de afspraakplaats.  

Doe dit de avond 

voordien. 



012/014 

 

WERK SAMEN MET JE GEMEENTE 

STAPAS | Dag van de Trage Weg is het ideale moment voor een 

samenwerking tussen gemeenten en hun inwoners. Neem 

contact op met de gemeente om je plannen kenbaar te maken.  

De gemeente is als wegbeheerder van de trage wegen 

verantwoordelijk voor het onderhoud en de vrije doorgang. Een 

belangrijke partner in verkeersveiligheid! Breng je gemeente dus 

zeker op de hoogte van jullie deelname aan STAPAS | Dag van de Trage 

Weg. Meer nog, vraag aan je gemeente dat ze je groep ondersteunt.  

Richt je vraag aan de mobiliteits-, milieu- of participatieambtenaar. Je kan ook terecht bij het 

hoofd van de technische of de toeristische dienst. Ben je een organiserende groep uit het 

jeugdwerk, dan stap je best naar de jeugddienst. 

Je kan ook contact opnemen met de burgemeester of schepenen die verantwoordelijk zijn voor 

de thema’s waarmee je actie te maken heeft: mobiliteit, milieu, ruimtelijke ordening, cultuur, 

natuurontwikkeling, jeugdwerk...  

Voor terreinwerken of ingrepen in de publieke ruimte de toestemming van de gemeente 

noodzakelijk. Weigert de gemeente om je deze toestemming te geven, dan kan je als 

organiserende groep actie voeren op eigen houtje. Pas dan wel je actie aan. 

Vraag om  samen te werken en mensen te mobiliseren. Een mogelijke taakverdeling kan er zo 

volgt uitzien:  

De gemeente kan: 

 de actie bekendmaken in het infoblad 

en op de website van de gemeente 

 het openstellen van een weg 

ondersteunen door te zorgen voor:  

- container of vuilniszakken  

- gereedschap 

- het zwaardere werk te doen 

(bijvoorbeeld bomen vellen) 

 de gerealiseerde werken verankeren:  

- naamborden te plaatsen 

- wegwijzers te plaatsen  

- een haag te planten 

- een wegbedding aan te 

leggen 

 een receptie aanbieden aan de 

deelnemers 

 burgemeester of schepen 

afvaardigen om het belang van de 

actie te onderstrepen 

Het middenveld kan mobiliseren voor 

de dag zelf: 

 affiches en folders verspreiden 

 de actie aankondigen via de 

eigen kanalen 

 het persbericht verspreiden 

 uitvoeren van werken ter plaatse 

- zwerfvuil opruimen 

- snoei- en maaiwerken 

- een draad verzetten  

- … 

 De actie creatief inkleden 

TIP 
Krijg je geen antwoord op je 

vraag om samen te werken? 

Neem dan telefonisch 

contact op met je 

gemeente en maak een 

afspraak ter plaatse. 
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REGISTREER JE GROEP EN  

MELD JE ACTIVITEIT AAN OP DE WEBSITE 

Registreren en een activiteit aanmaken kan via > www.stapas.be.  

 

NODIG DEELNEMERS UIT 

Met hun vele functies zijn trage wegen aantrekkelijk voor allerlei 

mensen. En verkeersveiligheid beroert velen. Van kinderen die er langs naar 

school gaan tot senioren die een toertje gaan fietsen. Van fietsactivisten tot mensen met een 

beperking. Je kan met je actie meer mensen bereiken dan je zou denken.  

 

Nodig gericht én zeer ruim uit 

 Mensen met sympathie voor je eigen organiserende groep  

 Verenigingen in je buurt: oudercomités van scholen uit de buurt, lokale afdelingen van 

scouts, Natuurpunt, Pasar, JNM, verenigingen rond verkeersveiligheid en luchtkwaliteit… 

 De volledige plaatselijke bevolking. Dat kan via: 

- De gemeente > uitnodiging in het gemeentelijke infoblad of op de gemeentewebsite. 

- De lokale en regionale pers > huis-aan-huisbladen hebben een activiteitenrubriek met 

alle plaatselijke activiteiten. Je vindt hun coördinaten gewoon in de bladen zelf. 

- De STAPAS-postkaarten  > we voorzien STAPAS-postkaarten voor alle organiserende 

groepen. Ze zijn zo ontworpen dat organisatoren ze zelf kunnen personaliseren met 

informatie over hun activiteit (korte omschrijving, datum, uur en plaats van afspraak, 

extra’s: materiaal om mee te brengen…) . Leg ze op strategische plaatsen in de 

gemeente (de bib, scholen, dienstencentra, bakker, café,…). 

 

 

 

 

  

TIP 
Je kan je actie aanmelden 

tot in oktober.  

Doe het zo snel mogelijk 

voor zoveel mogelijk 

promotie. 

 

http://www.stapas.be/
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BETREK DE PERS 

Een persbericht voor de lokale media is noodzakelijk. Wij 

zorgen voor een standaardpersbericht dat je zelf kan 

aanpassen. Verstuur dit persbericht drie à vier dagen voor 

de actie. Je hebt meer kans op persaandacht als je enkele 

telefoontjes naar de pers doet. Trage Wegen zorgt voor één 

persbericht voor het hele Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

 

LAAT ONS IETS WETEN 

Na afloop van de actie zijn we natuurlijk nieuwsgierig naar hoe jouw 

actie verliep. Bezorg ons zeker na afloop wat foto’s, een 

verslagje of een artikel uit de pers. Leuk materiaal, ook voor 

de actiegroep zelf. 

 Voeg eventueel je wandel- of fietsroute toe op > 

www.routeyou.com.  

 

 

 

 

 

 

Veel plezier met je actie! 

 

TIP 
Voorzie twee persberichten! 

 Begin oktober: om je actie 

bekend te maken bij de mensen 

in je buurt. 

 Drie dagen  voor je activiteit: 

om de pers uit te nodigen voor 

een reportage over je actie. 

TIPS 
 Neem foto’s: voor, tijdens en na 

je actie. Een groepsfoto is ook 

altijd plezant. 

 Verzamel de namen van de 

mensen die aanwezig waren op 

je actie. Ze komen volgend jaar 

zeker van pas. 

http://www.routeyou.com/

