
TRAGE WEGEN OP AUTOVRIJE 
ZONDAG
In 2014 was het thema van de week van de 
mobiliteit ‘Leg de link’. Voor de Autovrije Zondag 
vertalen we deze leuze in het vestigen van 
aandacht op doorsteekjes en trage wegen 
die als links voor het bovenliggende netwerk 
functioneren. Omdat doorsteekjes een handig 
aanknopingspunt zijn om allerhande activiteiten 
aan vast te hangen, is dit zeker het overwegen 
waard.

WAAROM TRAGE WEGEN?
Het in de kijker plaatsen van trage wegen op een Autovrije 
Zondag werpt ook de rest van het jaar zijn vruchten af. Mensen 
leren de trage wegen in hun omgeving kennen, en zullen ook 
later geneigd zijn deze te gebruiken. Daarenboven stralen 
doorsteekjes duurzaamheid uit, en zijn ze het toonbeeld van 
een autoluwe straat. Ze passen dus helemaal in het plaatje 
van elke Autovrije Zondag.

IDEEËN
U kan de Autovrije Zondag aangrijpen om mensen bewust te 
maken van de aanwezige trage wegen in de gemeente. Enkele 
mogelijkheden:

 - een doorsteekjes-kaart maakt het voor inwoners erg 
tastbaar waar de trage wegen gelegen zijn

 - tijdens fiets- of wandeltochten (zowel in als rond het 
centrum) maken mensen echt kennis met de aanwezige 
trage wegen

 - het aanbrengen van het bord voor doorlopende straten 
(F45b) kan een feestelijke gebeurtenis zijn waarbij ook 
het mobiliteitsbeleid van de gemeente extra in de kijker 
wordt geplaatst

 - ook het (her)openen van een trage weg kan een mooie 
activiteit op een Autovrije Zondag zijn met eventuele 
persaandacht

 - een stadsspel is een manier om de mensen via kleine 
stegen en trage wegen op alle mogelijke plaatsen in de 
stad te krijgen. Het vergt wel een goede voorbereiding en 
een sterk scenario.

 - het geven van een naam aan doorsteekjes en veldwegen 
maakt ze herkenbaar en bekend, hierdoor zullen ze meer 
gebruikt worden. De trage wegen kunnen ook een gezicht 
krijgen door het plaatsen van een boom, bank of kunstwerk

 - Trage Wegen vzw lanceert in de week van de mobiliteit een 
meetcampagne in Vlaanderen waarbij op verschillende 
plekken in Vlaanderen de luchtkwaliteit op trage en minder 
trage wegen gemeten wordt (www.tragewegen.be).

Terra Mobile uit Kortrijk heeft veel ervaring met het opzetten 
van geleide fiets- en wandeltochten (sites.google.com/site/
terramobilekortrijk/).

Als u meer wil weten over trage wegen kan u daarvoor altijd 
terecht bij Trage Wegen vzw (www.tragewegen.be). 

Ook Mobiel 21 verzorgde een project rond doorsteekjes: slimme 
mobiliteitsschakels. Meer info op www.slimmemobiliteits 
schakels.be.
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