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Nieuwe trage wegen in de Zuidrand dankzij Europees 
subsidieproject tegen klimaatsverandering  
 
Deze maand ging ‘Nature Smart Cities’ van start. Tot februari 2022 zullen in het kader van dit 
interregionale 2 Zeeënproject verschillende tragewegenprojecten opgezet worden in de Zuidrand. 
‘Nature Smart Cities’ wil aan de hand van deze demonstratieprojecten een business model 
ontwikkelen dat gemeenten in staat stelt zich te wapenen tegen klimaatsverandering. 
 
 

Trage wegen in de Zuidrand 
 
“Als voorzitter van streekvereniging Zuidrand ben ik blij dat we met dit subsidieproject belangrijke 
investeringsmiddelen naar onze regio kunnen brengen. Binnen de Zuidrand zullen met steun van 
Nature Smart Cities 7 demonstratieprojecten in Kontich, Hove, Lint, Aartselaar, Mortsel, Borsbeek en 
Edegem gerealiseerd worden.” zegt voorzitter Bart Seldeslachts.  De gemeenten maken deel uit van 
de Streekvereniging Zuidrand, een samenwerkingsverband tussen deze gemeenten, de provincie 
Antwerpen en de Vlaamse Overheid.  
 
Concreet zullen trage wegen aangelegd worden: halfverhardingen of vlonderpaden in valleigebieden.   

• In Lint bijvoorbeeld, wordt geïnvesteerd in de aanleg van een trage weg die het bestaande 
Laarzenpad zal verlengen.  

• In Kontich wordt de trage verbinding doorheen de oude spoorwegberm in het centrum 
voorzien van een halfverharding.  

• Het westelijk pad in Hof ter Linden in Edegem zal vervolledigd worden met een vlonderpad. 

• Ook in de gemeente Aartselaar zal een vlonderpad aangelegd worden langsheen een 
bestaande buurtweg in valleigebied. 

• In Borsbeek wordt een bestaande verharding verwijderd en vervangen door een 
halfverharding. 

• In Mortsel zal op de groene berm een halfverharding aangelegd worden. 

• In Hove wordt gewerkt aan een trage weg langsheen de Lachenebeek. 
 

 
“Elke gemeente draagt zijn steentje bij. In totaal kan 240.000 euro aan Europese subsidies 
geïnvesteerd worden in de realisatie van deze trage wegen. De gemeenten zelf leggen hier telkens 
een cofinanciering van 40% bij.” weet ondervoorzitter Goedele Van der Spiegel.  
De aanpak is als volgt: op enkele plaatsen wordt eerst een verharding (asfalt- of betonlaag) 
verwijderd. Op die manier wordt ook de infiltratie van water in de valleien van de Zuidrand 
verbeterd.  



 
Rik Röttger, gedeputeerde voor Natuur en Leefmilieu, geeft aan: “De provincie investeerde de 
voorbije jaren in een uitgebreid netwerk van trage wegen in de Antwerpse Zuidrand. Oude 
bospaden, veldwegen en karrensporen werden opnieuw opengesteld. Dat creëert nieuwe kansen 
voor zachte recreatie dicht bij huis.” 

 
Europese samenwerking tegen klimaatsverandering 
 
Verschillende partners uit de 2 Zeeën regio participeren in dit project. Southend on Sea Borough 
Council uit Groot-Brittannië neemt de projectleiding op zich. Daarnaast zijn de provincie Antwerpen,  
stad Brugge, Universiteit Antwerpen, Universiteit Gent uit België betrokken, alsook de stad Den Haag 
en gemeente Kapelle uit Nederland, Imperial College, Cambridge City Council uit het Verenigd 
Koninkrijk, en stad Lille uit Frankrijk. 
 
Peter Bellens, gedeputeerde voor Europese samenwerking, verduidelijkt: “Projecten als deze 
bewijzen dat Europa geen ver-van-mijn-bed-show is maar zichtbaar is in het leven van Jan en 
alleman, ook dichtbij huis.” 
 
Doel van Nature Smart Cities is het ontwikkelen van een business model dat kleine en middelgrote 
gemeenten in staat stelt om groene infrastructuur te realiseren. Deze groene infrastructuur zal de 
gemeenten helpen zich te wapenen tegen de effecten van klimaatsverandering. In de Zuidrand ligt de 
focus op de valleien die bij hevige regenval op korte tijd veel water moeten bufferen en afvoeren. 
 
“De provincie ondersteunt de gemeenten in het realiseren van hun trage wegen door organisatie van 
overleg tussen de gemeenten, uitwisseling van informatie tussen de Zuidrandgemeenten en de 
andere projectpartners.” aldus gedeputeerde Rik Röttger.  
 
 
De ervaring die wordt opgedaan bij het opzetten en uitvoeren van de demo’s zal het business model 
voeden. Daarnaast zal de Universiteit Antwerpen metingen uitvoeren en analyseren rond fijn stof op 
trage wegen en hun alternatieven. Hiervoor rekent de Streekvereniging Zuidrand op de steun van 
vrijwilligers. 
 

Streekvereniging Zuidrand  
De Streekvereniging Zuidrand is een samenwerkingsverband tussen zeven gemeenten (Aartselaar, 
Borsbeek, Edegem, Hove, Kontich, Lint en Mortsel), de provincie Antwerpen en de Vlaamse 
Overheid. Ze werkt aan projecten op het snijvlak van natuur-, landbouw -en landschapszorg, open 
ruimte, erfgoedbeheer en -behoud, toerisme en cultuurbeleving. 
 
 



 
Referentiebeeld: vlonderpad Langbos Kontich 
 



 
Referentiebeeld halfverhard pad, Aartselaar (copyright provincie Antwerpen) 
 
 
 
 
 
 
 

Voor meer informatie, kan u terecht bij:  

Lotte Meuleman 
Medewerker natuur en landschap provincie Antwerpen 
0478/99.40.47 


