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Trage wegen zijn meestal de 
snelste weg

Al  zolang de mens bestaat, zoekt hij de snelste routes om 
op zijn bestemming te geraken. Eeuwenlang gebruikten 
mensen kleine paadjes om zich - vaak te voet - van punt A 
naar punt B te verplaatsen in hun dorp.  

Vandaag noemen we deze paadjes voor 
voetgangers en fietsers "trage wegen".  Je 
kan ze overal vinden: tussen twee akkers, 
langs een gracht, in de dorpskern als 
verbinding tussen twee straten,... De 
benaming "traag" slaat dan ook vooral op de 
gebruikers, want vaak zijn ze een kortere 
route dan de hoofdstraten te volgen. 

Trage wegen als ruggengraat 
voor betere verkeersveiligheid

Wommelgem kent nog heel wat van dit 
soort wegen, maar ze liggen verspreid over 
het grondgebied en zijn niet allemaal even 

goed onderhouden. Sommigen worden 
intens gebruikt, maar zijn eigenlijk te smal. 
Stel nu dat we als gemeente al deze wegen 
zouden inventariseren en er een 
aaneengesloten netwerk van zouden 
maken dat ons naar alle belangrijke 
plaatsen in onze gemeente zou kunnen 
brengen, zouden we ons dan niet vaker te 
voet of met de fiets verplaatsen in onze 
gemeente?

Wat doet onze gemeente?

Groen Wommelgem heeft in de 
gemeenteraad als verschillende vragen 

©
 L

ie
sb

et
h 

Va
n 

de
n 

W
ijn

ga
er

t

gesteld in verband met trage wegen. Het 
valt ons namelijk op dat het 
gemeentebestuur nauwelijks budgetten 
voorziet voor onderhoud van de trage 
wegen, laat staan dat ze geld zouden opzij 
zetten om er een echt netwerk van te 
maken. 15 oktober is de Dag van de Trage 
Wegen: een ideaal moment om een aantal 
van onze ideeën met jullie te delen. 

“Met een netwerk 
van trage wegen 
zouden we ons 

vaker te voet of per 
fiets verplaatsen”

Groen Wommelgem
Jan Herthogs
Sint-Damiaanstraat 97
2160 Wommelgem

Verantwoordelijke uitgever: Jan Herthogs, Sint-
Damiaanstraat 97, 2160 Wommelgem.

Deze krant is informatief drukwerk en valt niet onder de 
regels van reclamedrukwerk. Niets in deze uitgave mag 
worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt zonder 
toestemming van de uitgever.

03 354 15 26
info@groenwommelgem.be
www.groenwommelgem.be
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Deze trage weg naar Ranst zal binnenkort beter 
aangelegd  worden onder impuls van Groen

De verharding van het Koeienstraatje vertoont al veel 
slijtage waardoor het er onaangenaam fietsen is

De Sterdreef naast Hulgenrode werd onder druk van 
Groen opnieuw opengesteld

Ook in woonwijken zijn er de zgn kerkwegeltjes die twee 
straten met mekaar verbinden. Weet je waar deze ligt?

Blijf op de hoogte
Scan de QR-code en volg ons

@groenwommelgem.be

IN DE KIJKER



Slecht onderhoud: doodvonnis voor 
de trage wegen

Groen Wommelgem haalde het al vaak aan: het succes van 
de trage wegen hangt samen met het onderhoud dat ze 
krijgen. En daar mankeert het wel eens aan in Wommelgem.

Dit gemeentebestuur heeft geen budget 
voorzien voor het onderhoud van de trage 
wegen.  Hierdoor liggen er heel wat wegen 
slecht bij: putten, bulten, plassen, 
overhangend struikgewas,... Geen fijne 
ervaring voor de gebruikers van de trage 
wegen. Gevolg: men laat de trage wegen 
links liggen waardoor ze nog meer gaan 
verkommeren.

 Jaarlijks onderhoud

Een regelmatig onderhoud van de trage 
wegen is van groot belang. Nu wordt er 
enkel ingegrepen als een weg er zo erg aan 
toe dat hij nog maar moeilijk gebruikt kan 
worden. Met als gevolg dat zo'n weg er vaak 
jarenlang slecht berijdbaar bij ligt. Indien er 
een vast budget zou voorzien worden voor 

jaarlijks onderhoud kan je veel korter op de 
bal spelen en zijn kleinere en goedkopere 
ingrepen vaak voldoende. Groen 
Wommelgem begrijpt niet waarom het 
gemeentebestuur weigert om deze 
budgetten vrij te maken. Als we van de 
trage wegen echt een volwaardig 
alternatief willen maken dan is een budget 
voor jaarlijks onderhoud echt noodzakelijk!

Het Koeienstraatje: nieuwe trage weg, mét succes

Op het einde van de Doornaardstraat ligt 
het Koeienstraatje dat de verbinding maakt 
met Wijnegem. Vroeger was dit enkel een 
pad dat doodliep op de rivier het Schijn. 

Bijna 20 jaar geleden wilden enkele leden van de milieuraad een 
voorstel doen om de bestaande trage wegen te verbeteren, maar 
tegelijkertijd ook een aantal nieuwe wegen bij te maken. Eén van 
hun voorstellen was het huidige Koeienstraatje, dat met een brug 
over het Schijn Wommelgem en Wijnegem zou verbinden. 
Voetgangers en fietsers vanuit het centrum waren vroeger namelijk 

verplicht om steeds de langere weg via de Wijnegemsteenweg of de 
Autolei te nemen.

De trage realisatie van een trage weg?

Het toenmalige gemeentebestuur deed er echter jaren over om 
deze nieuwe trage weg uiteindelijk te realiseren. Onenigheid in het 
schepencollege, discussie over het type verharding, foute 
uitvoering door de aannemer,... het zorgde allemaal voor extra 
vertraging. Toen de weg zes jaar geleden eindelijk klaar was, werd hij 
onmiddellijk in de armen gesloten door de Wommelgemnaars. 
Scholieren, pendelaars, wandelaars, joggers,... ze gebruiken 
allemaal deze veilige route door een groen stukje Wommelgem.
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Prestigeproject tussen het 
Centrum en het Laar

Het gemeentebestuur wil de trage weg op 
het einde van de Rollebeekstraat 
opwaarderen, maar wat met de andere 
trage wegen tussen Centrum en Laar?

“Het verhaal van het 
Koeienstraatje is het 
beste bewijs dat een 

goed gekozen 
verbinding steeds 
een succesverhaal 

oplevert. De 
gemeente moet hier 

meer in durven 
investeren en zo het 
netwerk van trage 

wegen verder 
uitbreiden. Groen 
Wommelgem wil 

meer van dit soort 
verbindingen met de 

buurgemeenten 
realiseren.”

Om dit plan te verwezenlijken kocht de gemeente al een stuk grond 
aan, maar concrete plannen werden nog niet met de gemeenteraad 
gedeeld. Groen Wommelgem is blij dat deze trage weg aangepakt 
zal worden, maar we vinden het jammer dat de andere trage weg 
tussen Centrum en Laar vergeten wordt. 

Langeweg of (te) smalle weg?

De Langeweg is een trage weg die het Centrum verbindt  met het 
Laar vanaf Vrijetijdscentrum Brieleke tot aan Fort 2. Het is een 
langere verbinding die ook door meer mensen gebruikt wordt. Maar 
ze is ook erg smal. Twee fietsers kunnen er mekaar amper kruisen, 
laat staan twee bakfietsen. Groen wil deze verbinding verbreden, 
zodat het een volwaardig alternatief kan zijn.

“We moeten investeren in alle trage 
wegen. Enkel kiezen voor een 

prestigeproject zal niet werken.”

Koen Roskams
Gemeenteraadslid

Gemeenteraadslid
Eva Pierets

Gemeenteraadslid
Jan Herthogs
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"Geen fijne ervaring 
voor de gebruikers"
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