
 
 

PERSBERICHT 

 

Dag van de Trage Weg op zondag 16 oktober: 

Wandelen mee langs de trage wegen van 

Vrasene 

Dienst Mobiliteit 

05|10|2022 
 

 

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

Trage Weg. Elk jaar kiezen we een andere deelgemeente met te ontdekken pareltjes van trage wegen. 

Vorig jaar bereikten we maar liefst 960 bezoekers in en rond het Sportpark Beveren.  

Voor de 12e editie is Vrasene aan de beurt. Enkele enthousiaste vrijwilligers, die alle wegels op het 

grondgebied als hun broekzak kennen, stippelden samen met dienst Mobiliteit 3 verrassende tochten uit 

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

 

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 elk jaar 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 Vrasene aan 

de beurt. 

 

Programma op 16 oktober 

3 bewegwijzerde wandelroutes: 

• Kindvriendelijke ‘botjeswandeling’ van 4,3 km langs verschillende speeltuintjes en onderweg een 

zestal opdrachten. 

• Wandeling van ruim 8 km langsheen de Vrasenebeek en landelijke trage wegen van Vrasene.  

• Stevige wandeling van 17 km langsheen verschillende waterlopen met wijdse uitzichten op de 

Heilig-Kruiskerk, langsheen akkerlanden, boomgaarden en enkele authentieke kapelletjes. 

 

Praktisch 

Alle wandelingen starten aan de kantine van KFC Vrasene in de Smisstraat in Vrasene.  

Gratis inschrijven voor de wandeling kan van 8.30 tot 14 uur.  

In de kantine van KFC Vrasene kan je de volledige dag terecht voor een (warm) drankje en belegde 

broodjes. De wandeling van 17 km biedt halverwege ook de mogelijkheid om met een klein ommetje een 

tussenstop te maken in de kantine. 

Deelnemers krijgen een plan van de gekozen route of kunnen deze aan de hand van een QR-code op hun 

eigen smartphone, gps-toestel… downloaden.  

 

Parkeren 

We vragen om zoveel mogelijk op een duurzame manier (te voet, met de fiets, het openbaar vervoer, 

carpoolen…) naar het inschrijvingspunt te komen.  
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De bestaande fietsenstalling wordt voor deze dag uitgebreid met een extra capaciteit van 120 fietsen. 

 

Toekomstperspectief Trage Wegen in Beveren 

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

verkeer. Eind 2021 werd door het schepencollege en op de voltallige gemeenteraad een plan 

goedgekeurd om het netwerk van trage wegen nog verder uit te breiden. 

Schepen van Mobiliteit Raf Van Roeyen: “Voor de gemeenten Haasdonk, Melsele en Beveren (onder 

spoorlijn 59) zijn nu al ruim 100 km aan trage wegen volledig toegankelijk. Met de goedkeuring van dit 

plan zullen in de komende jaren in deze zone nog eens 50 km trage wegen worden gerealiseerd, een 

stijging met meer dan 50%! Het plan betekent 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 en veiligere alternatieven voor woon-werkverkeer.” 

 

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

verkrijgen in het Toeristisch infokantoor, Gravendreef 8 in Beveren of gratis te downloaden op 

www.beveren.be.  

 

 
 

 
 

Meer informatie 

Raf Van Roeyen        

Schepen van Mobiliteit       

T 0477 51 43 92        

E raf.van.roeyen@beveren.be          

http://www.beveren.be/

