
Trage wegen in 
Zottegem

Meer dan een plan… 



Tragewegenplan 
Zottegem 

Opgestart in 2014

Goedkeuring 
laatste fase door 
de Gemeenteraad 

in juni 2018

Grondgebied 
verdeeld in 4 

stukken  4 fasen 

Samenwerking 
met het Regionaal 

Landschap 
Vlaamse Ardennen 

Met de financiële 
steun van de 

Provincie Oost-
Vlaanderen  

Samenwerking 
met 45 

vrijwilligers

Verwerking van de 
gegevens in 
werkgroepen 

Afgewerkt trage 
wegen plan, wat 

nu?  



Opmaak 
tragewegenplan… 
een verhaal van 
participatie 

 Enkele voordelen

 Samenwerking met RLVA

 Financiële steun van de Provincie

 Liefhebbers van de trage wegen in het 
bestuur en bij de oppositie

 Algemene vraag naar heropwaardering 
van de trage wegen

 Als nieuwe ambtenaar tijd om hier 
prioritair aan te werken 

 Visie op trage wegen als mogelijke 
oplossing voor mobiliteitsproblemen 

 Tamelijk snel vaste voet bij de 
vrijwilligers

 Vorming van een TW community



Onze zeer gewaardeerde partners  



Vrijwilligers… 
goud waard!   

‘Beste vriend(in) 
van de trage 

wegen’ = 
aanspreking van 
onze vrijwilligers 
 betrokkenheid 

A-politiek verhaal 
van bij de start 

Opbouwen van 
een community 
via FB pagina –

570 volgers

Misvatting: 
‘alleen 

gepensioneerden’ 
– ook veel jonge 

vrijwilligers 



Vrijwilligers… goud 
waard!   

 Vrienden van de trage wegen écht betrekken 

DURVEN VRAGEN ! 

 peter/meterschap

 ‘Wegspotters’

 ‘Dag van de Trage Weg’  

 meldpunt op FB 

 ‘dankjewel’



Vrijwilligers… goud 
waard!   

 Alle burgers blijvend informeren

 FB pagina 

 Stedelijk infoblad 

 Stedelijke website 

 ‘Dag van de Trage Weg’

 Praten over de trage wegen 

 …



Van 
infovergadering 
naar 
werkgroepen  

 Eerste fase: toenmalige werkwijze van het 
RLVA: na opmaak van de evaluatiekaart: 
infovergadering met voorstelling voor alle 
burgers + mogelijkheid om opmerkingen over te 
maken

 ‘kiekenskot’

 ieder voor zijn eigen deur 

 zeer moeilijk om tot een gedragen compromis te 
komen

 Fase 2-3-4: nieuwe werkwijze van het RLVA: 
beschikbaar stellen van evaluatiekaart voor de 
burgers via diverse kanalen + verwerking ervan 
in werkgroepen 

 vertegenwoordiging van de verschillende 
gebruikersgroepen  

 ‘neutraler’ gesprek + gedragen compromis



Participatie… niet altijd een 
succesverhaal, maar soms wel… 



Problemen 
langs de 
trage 
wegen… 

Meldpunt 

• FB pagina (meest neutrale)
• Mail naar dienst verkeer
• Politieke weg

Aanpak  

• asap reageren 
• goed info checken – geen 

foutieve informatie meegeven ! 
• plaatsbezoek 



Meest voorkomende 
problemen

Extern

 verschillende gebruikers 

 slechte staat van de trage wegen

 ‘achterafjes’

 NIMBY

 …

Intern

geen tijd = geen prioriteit ? 



Trage wegen 
in de 
praktijk 

opmaken digitale 
schoolroutekaarten 

via Octopus vzw

mee opnemen in het 
nieuwe mobiliteitsplan 

recreatief gebruik 
promoten via Route 

You  

module wegspotters 
opstarten 

opmaak 
onderhoudsplan 

vervolgmodule van de 
Provincie

wandelclub –
gebruiken !   



The proof of the 
pudding…

De uitdaging nu is om het afgewerkte 
tragewegenplan aan de burgers aan te 
reiken op verschillende manieren en 
hen aan te moedigen, zodat ze er 
maximaal gebruik van maken. 

We maken daarbij het onderscheid 
tussen:

-

recreatieve verplaatsingen 
functionele verplaatsingen 



Recreatieve 
verplaatsingen langs de 

trage wegen



Stel zelf je
recreatieve

route samen
via Route You



Route You

 Aanbieden van een forum waarop mensen het tragewegenplan van 
Zottegem kunnen vinden en er meteen mee aan de slag kunnen 

 Infoavonden voor burgers/ verenigingen die er willen leren mee 
werken 

 Corporate pagina van de stad Zottegem met extra kwaliteitscontrole 
(ODB)

 Flexibele partner die mee evolueert met de laatste trends en mee 
nadenkt over de mogelijkheden om hier nog meer mee te doen 

 Het verzamelen van een kwalitatief aanbod van recreatieve fiets- en 
wandelroutes in onze stad 

 Wel tijdsintensief als je er iets wil van maken 

 Andere initiatieven op de markt…



Wandelknooppuntennetwerk in de streek



Wandelknooppuntennetwerk 
van TOV 

 Aansluiten bij een bestaand wandelnetwerk, dat gepromoot wordt via 
de ruime kanalen waarover TOV beschikt

 Er voor zorgen dat mensen de trage wegen maximaal benutten,
enkel zo blijven ze vaak het onderwerp van gesprek of 
verontwaardiging en worden ze onderhouden 

 Problemen: 

 Timing 

 Omgekeerde redenering 



3D stages 



3D stage 

 Het KAZ organiseert jaarlijks 3D stages, waarbij leerlingen van het 
laatste jaar humaniora zich gedurende een week inzetten voor iets 
dat maatschappelijk belang heeft 

 Nu reeds 3 jaar komen ze telkens met 1 of 2 teams ook de dienst 
mobiliteit versterken om te werken aan de ‘zwakke wegen’ 

 De leerlingen herwerken bestaande wandelkaarten volgens het 
netwerk van de trage wegen en frissen ze op met o.m. geocaches/ 
vlogs/ nieuwe POI’s/ …

 Dit jaar zullen ze ook werken rond het functionele gebruik van de 
trage wegen in het woon-schoolverkeer



Zoeken naar partners 



Wat is er 
nodig? 



Kaartmateriaal 



Online tools



Signalisatie



Goed zichtbare 
en begaanbare 

wegen 



Functionele 
verplaatsingen langs de 

trage wegen 



Zoek de beste
functionele

verplaatsing op 
Route You 





Challenges & 
opportunities

voortraject naar het 
OV via de trage 

wegen 

‘strappen’ promoten 
voor korte afstanden 

motivatie van het 
stadspersoneel voor 
het gebruik van de 

trage wegen 

op weg naar het 
werk of voor 

dienstverplaatsingen   

‘met belgerinkel 
naar de winkel’  

aanleg betonnen 
fietswegels

inrichting 
fietsstraten



Acties om fietsen te promoten 



Functionele verplaatsingen langs de 
trage wegen 

Jong 
geleerd…



Functionele verplaatsingen langs de 
trage wegen 



Functionele verplaatsingen langs de 
trage wegen 



Wat is er 
nodig? 



Faciliteiten 



Goed onderhouden trage wegen 



Believers… 
goud waard!   

‘Beste vriend(in) 
van de trage 

wegen’ = 
aanspreking van 
onze vrijwilligers 
 betrokkenheid 

A-politiek verhaal 
van bij de start 

Opbouwen van 
een community 
via FB pagina –

570 volgers

Misvatting: 
‘alleen 

gepensioneerden’ 
– ook veel jonge 

vrijwilligers 



Wegspotters



Burger
initiatieven



Communicatie 

 FB pagina 

 Stedelijk infoblad 

 Stedelijke website 

 ‘Dag van de Trage Weg’

 Praten over de trage wegen 

 …



Promotie van de trage wegen 



Promotie van de trage wegen 

Obstacle Run Brandweer Zottegem 

Ronde van Vlaanderen 



Trage wegen…


