
 Langs Wevelgemse trage wegen 
 

Trage wegen, een verzamelnaam voor alle soorten paden die enkel gebruikt worden voor 

zachte weggebruikers zoals fietsers en voetgangers, staan steeds meer in de kijker. En 

terecht, want ze bieden veel voordelen:  

ze vormen verkeersveilige en dikwijls kortere verbindingen voor zachte weggebruikers 

en worden dan ook veelvuldig gebruikt door bvb. schoolgaande jeugd 

ze stimuleren zo milieuvriendelijke verplaatsingen als alternatief voor autoverkeer 

ze bieden aangename recreatieve mogelijkheden dicht bij huis voor wandelaars, fieters, 

mountainbikers,… 

ze vormen een belangrijke leefruimte en verbindingen voor planten en dieren 

ze hebben cultuurhistorische waarde omdat ze dikwijls historische verbindingen zijn 

 

Maar trage wegen zijn niet altijd voldoende be-

kend, en durven ook al eens onterecht verdwij-

nen of versperd worden. Hoe meer ze gebruikt 

worden, hoe kleiner het risico is dat ze ontoegan-

kelijk worden voor (potentiële) gebruikers. Met 

de trage-wegenkaart, die vandaag gepresenteerd 

wordt, willen we de bekendheid en het gebruik 

van trage wegen opkrikken en de trage wegen de 

aandacht geven die ze verdienen.  

 

 

We laten u vandaag alvast genieten van enkele trage wegen in deelgemeente Moorsele, 

zowel in het centrum als te velde. Bekend terrein of misschien verrassend? Op de trage-

wegenkaart vindt u zeker wegjes waarvan u het bestaan niet afwist. We nodigen u graag 

uit om ze ook eens te verkennen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Groen lint Moorsele: groene parel in het centrum   
 

Over een lengte van 600 m slingert de Heulebeek zich van de Lede-

gemstraat tot de Overheulestraat door een langgerekte groenzone 

van ongeveer 4,5 ha.  Het groenblauwe lint slaat zowel figuurlijk als 

letterlijk een brug tussen de verschillende verkavelingen en de 

dorpskern van Moorsele. 

 

De ooit zo verguisde stinkende Heulebeek, die ook regelmatig voor 

overstromingen zorgde, wordt voortaan een aantrekkelijke  

natuurslinger dwars door Moorsele. Overal werd ruimte gecreëerd 

voor vogels, insecten en planten. 

 

Het is nu een groene omgeving waar bewoners, groot en 

klein, geprikkeld worden om uit hun kot te komen. 

 

Nieuwe houten brugjes en een fietspad zorgen ervoor dat 

de bereikbaarheid van wandelaars en fietsers worden ver-

sterkt. 

 

Hier en daar werden de steile oevers van de beek omge-

vormd tot natuurlijke, zwakhellende oevers, waardoor het water meer ruimte krijgt.  

Door het hermeanderen van de beek en de aanleg van overstromingszones, bermen en 

damwanden zal de wateroverlast van de woonomgeving tot het verleden behoren. 

 

De bewoners en verenigingen deden ook een inbreng in 

het geheel.  Zo kwam de vraag om de klassieke zandbak 

voor kleuters te vervangen door een avontuurlijke speel-

plek voor schoolkinderen en een streetball terreintje voor 

de tieners. 

 

Er werd niet gekozen 

voor een aantal specifiek 

ingerichte speelzones 

met dure speeltoestellen, maar het volledig park is kind-

vriendelijk ingericht en bespeelbaar. 

Er valt voor de kinderen van alles te beleven, terwijl de 

ouders kunnen toekijken vanop de talrijke gekleurde zit-

banken. 

 

Kortom, een meerwaarde voor mens en natuur! 



Wandelkaart 
             6,5 km 
            15 km 


