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Naar jaarlijkse traditie zet ook gemeente Beveren zijn trage wegen in de kijker op de  Dag van de Trage 

Weg. Dit jaar beperkt het event zich niet tot een dag maar een heel Trage Wegen weekend. Vorig jaar 

bereikten we maar liefst 830 bezoekers in de groene en landelijke gordel rond Haasdonk. Voor de 11e 

editie is Beveren aan de beurt. Enkele enthousiaste vrijwilligers van de Sportdienst, die alle wegels op het 

grondgebied als hun broekzak kennen, stippelden samen met dienst Mobiliteit en dienst Toerisme 4 

verrassende tochten uit langs plekjes die bij veel inwoners wellicht nog niet gekend zijn. 

 

Het event ‘Dag van de Trage Weg’ valt dit jaar samen met de Levensloop Happenning op het 

atletiekterrein van Beveren. De drankinkomsten van de drankstandjes langs de route gaan integraal naar 

Levensloop. Na afloop kan men ook iets nuttigen in het Levensloopdorp. Belangrijk om weten is dat het 

Levensloopdorp enkel toegankelijk is na het vertoon van het Covid Safe Ticket. Het Covid Safe Ticket is 

niet nodig voor deelname aan de wandelingen van de Dag van de Trage Weg. 

 

Programma 

4 bewegwijzerde wandelroutes: 

• Kindvriendelijke wandeling van 4 km met een zestal opdrachten voor de kindjes. Deze wandeling 

loopt langs het sportpark en de groenzones van de August De Bockstraat. 

• Wandeling van 6 km langs het sportpark en door het prachtige park Hof Ter Saksen.  

• Wandeling van 13 km langs Hof Ter Saksen, Kasteel Cortewalle en het landelijke gebied van 

Beveren. 

• Stevige wandeling van 17 km langs Hof Ter Saksen, Kasteel Cortewalle, het landelijke gebied van 

Beveren, Park Oude Beeweg en Speelplein Bartje  

 

Praktisch 

• Alle wandelingen starten op de atletiekpiste van Beveren.  

• Gratis inschrijven voor de wandeling kan tussen 8.30 uur en 14 uur.  

• Op de route zijn 3 drankstandjes voorzien aan Hof Ter Saksen, Cortewalle en Speelplein Bartje. 

De opbrengst gaat integraal naar Levensloop Beveren. 
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• Deelnemers krijgen een plannetje van de gekozen route en een trage wegenkaart van Beveren. 

• Na de wandeling kan je je dag vervolledigen met een bezoek aan het Levensloopdorp op de 

Atletiekpiste (na vertoon van Covid Safe Ticket). 

 

Parkeren 

We vragen om zoveel als mogelijk te voet of met de fiets naar het inschrijvingspunt te komen. Het aantal 

parkeerplaatsen voor wagens aan de sportzone is beperkt. De bestaande fietsenstalling wordt voor deze 

dag uitgebreid met een extra capaciteit van 120 fietsen. 

 

Waarom Dag van de Trage Weg  

Lang niet iedereen kent de mogelijke verbindingen en doorsteekjes in de buurt. Met de jaarlijkse 

campagne ‘Dag van de Trage Weg’ van Trage Wegen vzw waar gemeente Beveren uiteraard aan 

deelneemt, willen we  onze trage wegen meer bekendheid geven bij de inwoners. 

Elk jaar zet gemeente Beveren de trage wegen van een deelgemeente in de kijker. Dit jaar is Beveren aan 

de beurt. 

 

Trage Wegen in Beveren 

Gemeente Beveren zet al jaren in op de ontwikkeling van deze wegen en paden voor niet-gemotoriseerd 

verkeer. De gemeente heeft alle trage wegen gebundeld in een overzichtelijke Trage Wegenkaart. Deze is 

gratis te verkrijgen in het Toeristisch infokantoor in het gemeentehuis van Beveren, Gravendreef 8 of 

gratis te downloaden op www.beveren.be. Wie weet ontdek je op deze manier wel een autoluwe en 

aangenamere route naar de bakker, school of sportclub.  

 

 

 

Schepen van Mobiliteit Raf Van Roeyen: “De voorbije jaren gingen heel wat vrijwilligers samen met vzw 

Trage Wegen aan de slag om alle trage wegen in Beveren in kaart te brengen. Met de input van deze 

inventarisatie werd een globaal plan voor het deelgebied Beveren ten zuiden van de spoorlijn ,Haasdonk 

en Melsele opgesteld. In dit gebied loopt nu al voor 102 km aan trage wegen. 

Op de gemeenteraad van 28 september werd dit globaal plan goedgekeurd om het netwerk van trage 

wegen nog verder uit te breiden. In de komende jaren zullen we in de zone Haasdonk, Melsele en 

Beveren-Zuid nog eens 50 km aan trage wegen realiseren. 

Het voorliggend plan is een ware doorbraak in de verdere realisatie van trage wegen en geeft duidelijk 

aan dat het bestuur volop wil inzetten op de verdere uitbouw van een recreatief wandelnetwerk, voor 

veel inwoners vaak ook een veiliger alternatief voor woon-werkverkeer.” 
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