
 

 

 

PERSBERICHT 

 

Opnieuw het loop- en wandelevent Dwars door 

Beveren dit jaar 

Jaarlijkse Autovrije Zondag met tal van activiteiten op 

en rond de Grote Markt 

Bravo Velo, applaus voor onze fietsende inwoners! 

Dienst Mobiliteit | Sportdienst 

01|09|2021 
 

 

Na de eerdere gesmaakte edities van het loop- en wandelevent ‘Dwars door Beveren’, in 2017 in Beveren 

en 2018 in Melsele, kunnen onze sportieve inwoners de sportschoenen terug aanbinden. Want op zondag 

19 september loodst ‘Dwars door Beveren’ u langs straten, parken én gebouwen in Beveren-centrum voor 

een tocht van 3 (kidsrun), 5 of 10 km.  

Schepen van Sport Katrien Claus: “Het succes van de urban trailconcept bracht ons enkele jaren geleden 

op het idee om ook een wandel- en loopevent door gebouwen in Beveren te organiseren. Lopen of 

wandelen doen we meestal op rustige plekken of in de natuur maar lopen op autovrije centrumstraten en 

door gebouwen is toch weer eens iets anders. De vorige edities waren meteen een schot in de roos met 2 

250 deelnemers. Dit jaar kriebelde het terug bij onze Sportdienst en Atletiek Volharding, onze Beverse 

atletiekclub waarmee we als sinds de eerste editie samenwerken voor het event , om de draad terug op te 

pikken.”  

 

Ook voor deze editie pakt de organisatie uit met verrassende locaties! 

Dit jaar start de tocht aan GTI Beveren. De deelnemers van de 10 km lopen of wandelen richting Sportpark 

Beveren met een parcours door de atletiekhal en de topsporthal. Daarna gaat het richting Warande (de 5 

km gaat van bij de start die richting uit) met een doortocht door het nieuw gemeentehuis om daarna koers 

te zetten richting Pareinpark. Op het einde van de tocht worden de deelnemers doorheen de gebouwen 

van de Technische diensten en het GTI geleid. Langsheen het parcours wordt voor animatie voor 

deelnemers en toeschouwers gezorgd. 

Verder ook niet onbelangrijk: Een deel van de opbrengst van Dwars Door Beveren gaat naar Levensloop. 

 

Dwars door Beveren vindt niet toevallig plaats op dezelfde dag als de Autovrije Zondag op zondag 19 

september. Omdat een heel aantal centrumstraten die dag autovrij zijn, was dit een ideale aanleiding om 

Dwars door Beveren in de autovrije zone in het centrum van Beveren te organiseren. Op andere plaatsen 

zal dit eventsh het verkeer nauwelijks hinderen. Daar wordt niet op het wegdek gelopen en worden 

stewards ingezet op oversteekplaatsen. 
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Dwars door Beveren praktisch 

Zondag 19 september 

Vertrek aan GTI Beveren, Europalaan 2, Beveren 

• Wandelaars: start tussen 9 en 10 uur 

• Lopers: start tussen 10 en 12 uur 

• Kidsrun start om 9.30 uur 

Keuze tussen: 

• 3 km (parcours voor kinderen -12 jaar) 

• 5 km 

• 10 km 

Deelnameprijs: 8 EUR (volwassenen) | gratis voor -12 jaar 

Inschrijven via https://beveren.kwandoo.com/ 

Organisatie volgens de actuele coronamaatregelen. 

 

 

Tijdens de jaarlijkse Week van de Mobiliteit (16 tot 22 september) worden over gans Vlaanderen tal van 

acties opgezet waarbij de publieke ruimte  volledig is voorbehouden voor fietsers en voetgangers. In 

Beveren ligt de focus van de actie naar jaarlijkse traditie in Beveren-centrum. Het centrumgebied wordt 

autovrij gemaakt, en dit ondertussen al voor de 9e keer. Onze diensten boksten in samenwerking met 

Aangenaam Winkelen Beveren een mooi programma in elkaar op en rond de Grote Markt in Beveren. Via 

de Gezinsraad werden ook alle buurtcomités, zowel binnen als buiten de autovrije zone, opgeroepen om 

deze dag een activiteit in dit thema te doen. Ze kunnen deze dag gratis materiaal uitlenen bij de gemeente 

zoals tafels, stoelen, tentjes … 

 

Centrumstraten autovrij 

Het centrumgebied van Beveren wordt autovrij gemaakt van 9 tot 18 uur. Een uitgelezen kans om Beveren-

centrum en de buurt op een andere manier te beleven! Zelfs de drukke verkeersas N70 tussen de 

Bosdamlaan en Gravendreef wordt autovrij gemaakt van 12 tot 18 uur. Een overzicht van de centrumvrije 

straten vind je op www.beveren.be. 

 

Activiteiten op en rond de Grote Markt 

Kom op zondag 19 september met de fiets of te voet langs in Beveren-centrum want er is van alles te 

beleven.  

 

Programma 

 

Grote Markt Beveren | 13 > 17 uur 

Autodeelsalon: Stapp.In en Autopartners Share 

Deelfietsensalon: Blue-bike (word lid op 19/9 en krijg het eerste jaar je lidmaatschap cadeau) 

Waterbus: de eerste 100 bezoekers kunnen een gratis retourticket winnen 

Testparcours voor fietsen: Velodome Waasland 

Grote fietsenstalling met gratis controle van uw fiets: KD Bikes (ook op zaterdag van 10 tot 18 uur) 
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Verkoop van tweedehandsfietsen: Ibogem 

Infostand mobiliteitsbeleid Beveren 

Fietslabeling 

 

Grote Markt Beveren | 13 > 17 uur 

Kinderanimatie met springkasteel, parcours met gekke fietsen, fietsende ballonnenclowns en een 

bevraging i.f.v. het label kindvriendelijke gemeente. 

 

Zaterdag 10 > 18 uur en zondag 13 > 17 uur in de winkelstraten centrum-Beveren 

Aangenaam Winkelen Beveren nodigt u uit om de herfstcollectie te komen bewonderen in de 

winkelstraten. 

Met een modeshow, straatanimatie, draaimolen en shuttledienst tussen het Gravenplein en de 

winkelzone.  

 

Startplaats GTI Beveren, Europalaan 2, Beveren | 9 > 12 uur 

Loop- en wandelevent langs Beverse straten en door gebouwen. 

Info en inschrijven via https://beveren.kwandoo.com/ 

 

Het toeristisch infokantoor slaat vandaag zijn tenten op aan het Ram Gods. U kunt er o.a. terecht voor 

meer info over zoektochten en wandel- en fietsroutes in de omgeving en 50 retourticketjes winnen voor de 

Waterbus. Wist u dat u er ook toffe Beverse gadgets en geschenken kunt kopen? 

 

Jeugdhuis Togenblik, Gravenplein 1, Beveren | 13 > 17 uur 

Terras aan het grote ‘Ram Gods’ schilderij met proeverij van Vijdbier en VIJkoekjes. 

 

Hof Ter Saksen, Hof ter Saksendreef, Beveren | 14 > 17 uur 

Niet in Beveren-centrum maar eveneens een bezoekje waard als je die namiddag op pad bent. 

Infostands van Ferm Beveren, Nationale Boomgaardstichting, Wase Imkersbond, Velt Waasland, Erfpunt 

Waasland, Hortus ter Saksen vzw en Natuurpunt Kern Beveren 

Kinderanimatie met kapsalon van ‘Kip van Troje’ 

Natuurexpo over de boomgaard als biotoop begeleide bezoeken in de boomgaard, Beeldig Hof Ter Saksen, 

Tuin van Vijd 

Wandelzoektocht Ferm Beveren met prijsuitreiking om 17 uur. 

 

Het plan en brochure van Autovrije Zondag kunt u downloaden op 

https://www.beveren.be/nl/evenementen/autovrije-zondag 
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Het is duidelijk merkbaar in het straatbeeld: fietsen zit in de lift. De fiets wordt al lang niet meer enkel van 

stal gehaald in het weekend. Meer en meer werknemers ontdekken de fiets als vervoermiddel voor woon-

werkverkeer: gezonder, goedkoper en vaak zelfs sneller dan de auto. Als corona al een positief effect had, 

dan is het wel dat vele mensen de fiets(her)ontdekten als manier om er eens uit te zijn, te ontspannen en 

de eigen gemeente te ontdekken.  

Schepen van Mobiliteit Raf Van Roeyen: “Deze evolutie kunnen we als gemeente alleen maar 

aanmoedigen. Daarom lanceren we voor het tweede jaar op rij de campagne ‘Bravo Velo’ bij wijze van 

applaus voor onze fietsende burgers én als aanmoediging om de fiets te blijven gebruiken. Beveren wil het 

fietsen met deze campagne een extra duw in de rug te geven. Het wordt cruciaal om in de toekomst nog 

veel meer mensen op de fiets te krijgen,  niet alleen recreatief maar ook voor dagelijkse verplaatsingen. 

Net daarom zetten we extra in op projecten rond de aanleg van veilige fietsinfrastructuur en 

fietsvoorzieningen.” 

 

Opnieuw verschijnt, bij wijze van applaus aan alle fietsers,  ‘Bravo Velo’ op een honderdtal locaties in het 

straatbeeld: op de fietspaden langs belangrijke invalswegen,  op de fietssnelwegen, veelgebruikte 

fietsassen en fietspaden die de verbinding maken tussen centrum Beveren en de deelgemeenten.  

 

• De campagne wordt bekend gemaakt via de gemeentelijke infokanalen en op sociale media. 

• FOTOWEDSTRIJD 

Gelijktijdig met de campagne loopt een online fotowedstrijd waarbij fietsers een set exclusieve  

Bravo Velo-fietstassen t.w.v. 50 euro kunnen winnen.  

Om een fietstas te winnen, plaatsen inwoners van Beveren een toffe foto van zichzelf met de fiets 

ergens in het Beverse, op Facebook of Instagram met #bravovelo en #bevereninbeeld. Meer info en 

het wedstrijdreglement vindt u op www.beveren.be/bravovelo. De wedstrijd loopt tot 3 oktober. 

 

 

 

 
 

Meer informatie 

Raf Van Roeyen         
Schepen van Mobiliteit        

T 0477 51 43 92        
E raf.van.roeyen@beveren.be  
 

Katrien Claus 

Schepen van Sport 

T 0477 96 75 90 
E katrien.claus@beveren.be      

 

http://www.beveren.be/bravovelo

