
  

 

 

 

 

 

INVENTARISEREN VAN TRAGE WEGEN 

EEN HANDLEIDING VOOR PADVINDERS
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Veldpaden, bospaden, kerkwegels, dorpswegjes, dijkpaden,… zijn mooie wegen voor een 

ontspannende wandeling of fietstocht in de buurt. Ze bieden ook een veilige en soms 

kortere route naar werk, school of buurtwinkel. Landbouwers maken er gebruik van als 

toegangsweg tot hun akkers en weiden. Deze trage wegen zijn een goed alternatief voor 

onze steeds drukkere verkeerswegen.  

 

Met steun Regionaal Landschap Schelde-Durme wil de gemeente Puurs-Sint-Amands 

haar netwerk aan trage wegen herwaarderen. Eerder werden al de trage wegen van 

Breendonk, Liezele, Ruisbroek en Sint-Amands onder de loep genomen. Nu is het 

allerlaatste deelgebied aan zet: Puurs-Centrum en Kalfort. Een eerste stap in het 

herwaarderingsplan is de inventarisatie. Een enorme onderneming waarvoor wij graag 

een beroep doen op jouw enthousiasme en streekkennis. Zin om op zoek te gaan naar 

ongekende wegeltjes en paden? Benieuwd om ook de weinig betreden plekjes te leren 

kennen? Ben jij de padvinder die we zoeken? 

In deze handleiding leer je hoe je als padvinder aan de slag kan gaan bij het 

inventariseren van trage wegen met behulp van inventarisatie app My Obs. De 

handleiding vormt een aanvulling op de vormingsavond voor padvinders op 21 maart  

2023 en het terreinbezoek op 25 maart 2023.  

 

Trage wegen inventariseren op het terrein kan op veel manieren. De methodiek die de 

Regionale Landschappen en Trage Wegen vzw voorstellen in deze handleiding is 

uiteraard niet de enige mogelijke. De methodiek is het product van meer dan vijftien jaar 

ervaring op het terrein. Trage wegen zijn het best gekend bij de mensen die ze 

gebruiken, bij de bewoners van de gemeente dus. Daarom is deze methodiek ook 

bruikbaar voor het brede publiek. Zo kan hun lokale terreinkennis optimaal renderen. 

De inventaris focust op de kern van de zaak: de actuele toestand van trage wegen 

vandaag. 
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1. WAT HEB JE NODIG? 
 

• Een smartphone of tablet met 

o het besturingssysteem Android 

o internetverbinding (4G) 

o GPS-verbinding 

o camera 

 

• Inventarisatiekaart, soms ook werkkaart genoemd 

o de volledige werkkaart staat op de website van RLSD 

o een detail van de door jou te inventariseren sector krijg je bij definitieve 

toewijzing van de sectoren 
 

Heb je geen Android-toestel of is je Android toestel te oud? Regionaal Landschap 
Schelde-Durme stelt een tablet ter beschikking aan gemeente Puurs-Sint-Amands voor 
het inventariseren van de trage wegen. Neem contact op met de verantwoordelijke 
ambtenaar (contactgegevens achteraan). 

 

 

 
 

2. VOORBEREIDING  

Je kan de app gratis downloaden in de google playstore: 

• Zoek op “My Obs Profisi” 

• Vind je de app niet?  

o Mogelijk is je Androidtoestel te oud 

o De app bestaat niet voor Apple/iPhone 

 

Ondervind je moeilijkheden (foutmelding, de inventaris laadt niet goed in …) 

• Sluit de app volledig af + open de app opnieuw 

• Verwijder de app volledig van je telefoon/tablet en herinstalleer de app 

• Werkt het nog niet? Mail naar Lies (contactgegevens achteraan) 

 

Om jouw locatie te kennen als je op terrein gaat, moet je bij de eerste keer openen van 

My Obs toestemming geven. Je krijgt de vraag “My Obs toegang geven tot de locatie van 

dit apparaat?” Je klikt op “Toestaan bij gebruik van app” 

 

Op de inventarisatiekaart van jouw sector bekijk je de wegjes die je wil gaan 
inventariseren. Duid ze aan met kleur, zoek ze even op via Google Maps… zodat de 
omgeving je op voorhand bekend geraakt.  
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3. EEN RONDLEIDING IN DE APP MY OBS 
 

Het startscherm 

 

 

 

Wat vind ik in het startscherm terug?  

• Campagnes hier: alle campagnes die actief zijn op je huidige locatie 

• Mijn campagnes: alle campagnes waarin jij al eerder actief was 

• Besloten campagne: campagnes met een toegangscode  

• Instellingen: hier kan je uw voorkeuren aanpassen (o.a. verzenden van foto’s) en 

je identificatiegegevens invullen 

• Foto verzendlijst: hier kan je alle nog niet verzonden foto’s herbekijken en 

eventuele foutieve foto’s verwijderen (later meer info). 

 

Hoe kan ik starten met inventariseren?  

• Open de in de lijst “Besloten campagne” 

• Geef de toegangscode 2870 in 

• De kaart met trage wegen opent en je kan starten met het inventariseren van de  

trage wegen 
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Trage Wegen Campagne “Inventarisatie trage wegen Puurs” 

De trage wegen 

• Elke trage weg heeft een uniek nummer 

• Zwart puntje op een lijn? 

→ Hier begint een nieuwe trage weg 

 

De kleurencodes 

 

• Paars = trage weg uit de Atlas der Buurtwegen 

• Paarse stippellijn = trage weg uit de Atlas der 

buurtwegen, vermoedelijk verdwenen uit het landschap 

• Grijs = trage weg uit andere bron (topografische 

kaart, ruilverkaveling, luchtfoto…) 

• Grijze stippellijn = trage weg uit andere bron, maar 

aanwezigheid op terrein niet volledig duidelijk   

• Groen = geïnventariseerd, toegankelijk 

• Oranje = geïnventariseerd, deels of slecht 

toegankelijk, of knelpunt 

• Rood = geïnventariseerd, niet toegankelijk 

• Roze stippellijn = geïnventariseerd, geen trage weg 
 

! Een trage weg verandert onmiddellijk van kleur na het 

inventariseren! Soms moet je het scherm eens verversen 

door de app volledig af te sluiten en opnieuw te openen.  

Waarom bestaat 1 trage verbinding (in realiteit) soms uit 

meerdere trage wegen op deze inventarisatiekaart? 

De wegen worden opgesplitst op basis van het 

wegenregister. Het wegenregister splitst wegen wanneer 

er 

• een kruispunt met een andere weg is; 

• een wijziging in verharding is (in de database van het wegenregister- dit klopt 

niet altijd met de realiteit) 

• een wijziging in breedte is (in de database van het wegenregister - dit klopt niet 

altijd met de realiteit) 
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• Weg selecteren: selecteer hier de weg die je wenst te inventariseren, waarvoor 

je een knelpunt wilt melden of waarvan je een foto wenst te maken.  

! Je kan een weg ook selecteren door lang op de kaart te duwen. 

• Verander kaart: achtergrond laag wijzigen tussen de topografische kaart of een 

luchtfoto. 

• Ververs de kaart: de trage wegen en de achtergrondkaart worden ververst 

volgens de reeds doorgestuurde gegevens. 

• Mijn locatie: de kaart zoomt naar jouw exacte locatie. Je bent zichtbaar als een 

cirkel met een bolletje erin. 

 

 

 

• Nieuwe weg tekenen: starten met het tekenen van een nieuwe weg door de weg 

af te wandelen of door de weg in te tekenen op de kaart. Je tekent de weg eerst in, 

je trekt foto’s (tijdens of na het intekenen) en beantwoord de vragenlijst. 

• Niet verzonden inventarissen: hier kan je alle niet verzonden inventarissen 

(bv. gepauzeerd en nieuwe weg gestart) raadplegen en eventueel verder 

afwerken. Je kan een inventaris afwerken door de wegnummer aan te tikken. 

 

Waar let ik op voor ik start met inventariseren met de App? 

• Staat locatie aan? Staan mobiele data aan? 

 

• Batterij voldoende opgeladen? Of heb je een battery-pack mee? 

• Heb je de handleiding bij? 
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4. TRAGE WEGEN INVENTARISEREN, HOE DOE JE DAT?  

Een ingetekende trage weg met wegnummer inventariseren 

1. Open de app en wandel naar een trage weg 

2. Ben je bij de trage weg die je wilt inventariseren?  

• Optie 1: druk lang op de kaart tot er een scherm met nummers verschijnt 

en selecteer de juiste wegnummer. 

• Optie 2: selecteer de weg via de knop ‘weg selecteren’. 

3. Kies wat je wilt te doen: 

• Nieuwe inventaris starten: indien je de vragenlijst wil openen en 

invullen en bijhorende foto’s wil trekken. Zodra je de vragenlijst opent kan 

je altijd foto’s trekken via het fototoestel icoontje in de paarse balk. 

 

• Knelpunt melden: indien je enkel een knelpunt wil melden.  

! Waar nodig kan je ook een knelpunt melden tijdens de vragenlijst.  

• Weg enkel selecteren: indien je enkel foto’s van de weg wil trekken. 

! Handig indien je een weg kruist die je reeds inventariseerde maar 

waarvan je nog graag een extra foto trekt.   

4. Wandel de weg af, trek onderweg foto’s en beantwoordt de vragenlijst 

• Je kan de vragenlijst pauzeren door op de pauzeknop te drukken 

 

• Je kan de vragenlijst opnieuw openen door op het wegnummer dat 

verscheen boven ‘weg selecteren’ te drukken en de bestaande inventaris 

voortzetten. Je kan hier ook een knelpunt melden of de weg de-selecteren. 

Je kan tijdens de pauze ook foto’s trekken van de actieve weg via het 

icoontje rechts onderaan. 

 

• Gelieve zeker een foto te maken van het begin- en eindpunt van elke 

weg en van eventueel aanwezige knelpunten. Iemand die niet op terrein 

geweest is moet via de foto’s toch een goed beeld kunnen krijgen van de 

situatie van deze trage weg. 
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Een nieuwe trage weg inventariseren 

Nieuwe trage wegen zijn bestaande, doorlopende en publiek toegankelijke paden die 

niet opgenomen zijn op de inventariskaart. Ze hebben bijgevolg geen wegnummer en 

geen kleuring op de kaart. Soms zijn ze wel zichtbaar op de achtergrondkaart. 

1. Start met het intekenen van een nieuwe trage weg. 

 

2. Teken de nieuwe trage weg in door de weg af te wandelen of door de weg in te 

tekenen op de kaart.  

! Zet regelmatig een tussenpunt om bochten te maken. Het programma trekt 

namelijk rechte lijnen tussen twee tussenpunten. Je kan een punt tekenen via 

punt op locatie indien je de weg afwandelt of door met je vinger op de kaart te 

tikken op de locatie waar je een punt wenst te zetten. Je kan deze twee opties 

ook combineren. 

 

3. Teken de weg volledig in (afronden via knop ‘lijn is klaar’) en trek foto’s 

onderweg. Ging het fout? Je kan de nieuwe weg annuleren via de knop ‘annuleer’ 
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4. De vragenlijst verschijnt automatisch nadat je de tekensessie afrondde. Vul de 

vragenlijst volledig in en verzend. 

 

 

5. De trage weg verschijnt in de juiste kleur op de kaart. Nieuwe trage wegen 

krijgen altijd het wegnummer 0. Krijgt de weg niet de juiste kleur of komt de 

vragenlijst niet automatisch? Ververs dan je scherm door de app volledig af te 

sluiten en opnieuw op te starten. 

 

 

De vragenlijst 

 

 

(optioneel) Naam van de weg? 
Vul de naam in, indien  

• De weg een officiële naam heeft (vb. als er 
een straatnaambordje staat). 

• De weg een naam heeft in de volksmond, in 
de buurt… 

 
Laat dit leeg indien de weg geen naam heeft. 
 
Kan je de weg of een deel van de weg zien? 
Dat een weg zichtbaar is, wil niet noodzakelijk 
zeggen dat die weg ook toegankelijk is. De weg, of 
een restant van de weg is zichtbaar als er nog 
sporen van het oorspronkelijke tracé zichtbaar 
zijn. 
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Bovenste rij: sporen zichtbaar – Onderste rij: geen sporen zichtbaar 

 

 

Sommige onverharde, brede trage wegen worden sporadisch gebruikt door een auto of 

een tractor. Dit zijn weldegelijk trage wegen.  

Onderstaande voorbeelden zijn geen trage wegen 
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De weg is volledig toegankelijk (ja) indien de weg toegankelijk is voor de 

gemiddelde gebruiker en er geen knelpunten of obstakels zijn.  

! Een trage weg kan toegankelijk zijn voor de gemiddelde gebruiker maar niet voor een 

rolstoelgebruiker. In dit geval duid je aan dat de weg toegankelijk is. Indien het 

interessant zou zijn dat deze weg ook toegankelijk is voor rolstoelgebruikers of 

kinderwagens dan kan je dit vermelden onder opmerking of advies (de laatste pagina uit 

de vragenlijst) 

! Een trage weg kan toegankelijk zijn voor een wandelaar maar niet voor een fietser. De 

weg is dan toegankelijk indien de weg geen deel uitmaakt van een belangrijke fietsroute 

of het fietsknooppuntennetwerk.  

De weg is dan niet (of deels) toegankelijk indien de weg WEL deel uitmaakt van een 

belangrijke fietsroute of het fietsknooppuntennetwerk. 

De weg is deels toegankelijk (deels) indien 

• een knelpunt de toegankelijkheid beperkt maar de weg niet volledig afsluit  

vb. gras staat in zomerseizoen erg hoog, veel modder, veel putten in de bedding… 

• de weg na de aansluiting op een andere (openbare) weg afgesloten is door een 

knelpunt (hek, bareel, andere afsluiting…) waardoor de weg vanaf dat punt niet 

meer toegankelijk is 

• de weg pas halverwege afgesloten is door een knelpunt waardoor de weg vanaf 

dat punt niet meer toegankelijk is 

Indien je aangeeft dat de weg deels toegankelijk is, gaat de vragenlijst onmiddellijk door 

naar de vraag ‘Knelpunten’ waar je het knelpunt kan omschrijven en hier een foto aan 

kan toevoegen.  

De weg is niet toegankelijk (nee) indien de weg volledig afgesloten is door een 

knelpunt zonder dat de weg, voor dit knelpunt, aansluit op een andere (openbare) weg. 

Indien je aangeeft dat de weg niet toegankelijk is, gaat de vragenlijst onmiddellijk door 

naar de vraag ‘Knelpunten’ waar je het knelpunt kan omschrijven en hier een foto aan 

kan toevoegen. 
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Knelpunten: netels en bramen versperren vlotte doorgang en afsluiting met een hek 

 

 
 

 

Je kan de keuzelijst openen door op het pijltje 
naar beneden te duwen (idem breedte). 
 
Je kiest de juiste verharding door erop te klikken. 
Het keuzescherm sluit nadien automatisch. 
 
! soms zijn niet alle keuzes zichtbaar omdat het 
toetsenbord ervoor staat. Je kan het toetsenbord 
doen verdwijnen door op het “terugpijltje” van je 
toestel te duwen (buiten de app). 
 
! Je kan het toetsenbord gebruiken om naar een 
bepaalde verharding te zoeken. 
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voorbeeld van onverhard aarden pad 

 

voorbeeld van verhardingstype halfverhard (los)

 

voorbeeld van verhardingstype halfverhard (aangelegd) 
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voorbeeld van stroken beton 

 

 

Tip bij het inschatten van de wegbreedte 

De spanwijdte van onze armen komt overeen met onze lichaamslengte. 

Je armen uitspreiden kan je daarom helpen bij het inschatten van de breedte van de weg. 
 

 

 

 

Je kan het ook praktisch bekijken, vanuit het oogpunt van het gebruik. Bij een weg van 

1 meter breed kan één wandelaar of één fietser passeren. Bij een weg van 2 meter breed 

kunnen twee fietsers elkaar kruisen. Bij een weg van 3 meter breed kan een kleine 

tractor passeren.  
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Bijkomende informatie over de weg? Licht je hier toe, bijvoorbeeld sluikstorten, 

belang van de weg, anekdote, specifiek kenmerk van de trage weg bijvoorbeeld een holle 

weg… 

Ook adviezen of suggesties wat er voor deze weg beter kan, zijn hier welkom. 

bijvoorbeeld herstellen van de wegbedding, regelmatig onderhouden, veiligheid 

verbeteren, terug openstellen… 

 

Foto verzenden 

• Wanneer mag de app foto’s verzenden? 

o Stel je voorkeur in onder instellingen (startscherm) > foto’s verzenden 

o Keuzes: 

▪ Foto’s verzenden op 4G en Wifi: de foto’s worden automatisch 

verzonden zodra ze getrokken worden. Let op: dit verbruikt veel 

data. Deze optie kies je best niet. 

▪ Foto’s verzenden enkel op Wifi: de foto’s worden automatisch 

verzonden zodra je toestel verbinding maakt met een wifi-

netwerk (bijvoorbeeld wanneer je thuiskomt). Het is 

belangrijk dat je de app niet volledig afgesloten hebt.  

▪ Foto’s verzenden enkel manueel: de foto’s verzenden wanneer jij in 

de fotoverzendlijst op verzenden klikt. Dit doe je best wanneer je 

gebruikt maakt van hotspots (voor wifi). 

• Hoe kan ik controleren of al mijn foto’s verzonden zijn?  

o Ga naar je foto verzendlijst (startscherm) onder de 3 lijntjes rechts 

bovenaan 

o Is deze leeg dan zijn alle foto’s verzonden 

• De foto verzendlijst: hier kan je foto’s verwijderen die je foutief trok. 

bijvoorbeeld je trok een foto van trage weg 23 terwijl trage weg 50 actief was. 
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5. ENKELE TIPS 

 

Objectief inventariseren 

• De inventarisatie moet zo objectief mogelijk gebeuren. Als je met meerdere 
mensen op terrein gaat, dan kan je best eerst een paar wegen samen doen, zodat 
de interpretaties van de verschillende ‘padvinders’ niet te ver uiteen liggen. 

• Hou rekening met het seizoen waarin je inventariseert: de 
zichtbaarheid/toegankelijkheid van trage wegen kan variëren naargelang het 
seizoen. 
 

• Neem duidelijke foto’s (zie voorbeelden)  
o Neem foto’s van de weg zelf. Foto’s van de omgeving zijn niet nodig 
o Zorg ervoor dat oriëntatiepunten op of langs de weg zichtbaar zijn 
o Zoom niet teveel in  

 

       

  

Hou het vriendelijk 

• Bij twijfel over een trage weg, maak je best geen inbreuken op privéterrein. 
Kijk over obstakels of knelpunten heen om de toestand in te schatten en neem 
foto’s. 

• Zorg ervoor dat mensen geen aanstoot nemen aan je aanwezigheid. Als een 
eigenaar of een buur van een afgesloten weg je aanspreekt, ga dan niet 
onmiddellijk in de aanval. Probeer de reden van je onderzoek uit te leggen. 
Misschien vertelt de eigenaar je wel waarom hij de weg afsloot. 

• Dreigt het gesprek grimmig te worden of voel je je bedreigd? Keer dan op je 
stappen terug en laat de boel niet escaleren. Geef het incident eventueel door aan 
de verantwoordelijke ambtenaar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OK 
Minder OK Minder OK 

Probeer in 

een gesprek 

Minder OK 
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Laat je helpen 

• Indien je vragen hebt of je wenst bijkomende documenten (inventarisatiekaart, 
extra handleiding inventariseren met de app…) , neem dan contact op met het 
Regionaal Landschap Schelde-Durme  

• Heb je moeilijkheden met de app? Je kan afspreken met andere padvinders om 
samen te inventariseren.  

• Ondervind je met je groepje nog moeilijkheden? Laat je horen. Eventueel kan een 
kort gezamenlijk terreinbezoek helpen.  
 

Succes!!! 

 

 

 

 

Vragen en contact 

  

LIES VERVAET 

MEDEWERKER TRAGE WEGEN REGIONAAL LANDSCHAP SCHELDE-DURME 

LIES@RLSD.BE 

 

 
MATTHIJS VERHELST 

EXPERT MOBILITEIT GEMEENTE PUURS-SINT-AMANDS 

MATTIJS.VERHELST@PUURSAM.BE 

 

 

mailto:lies@rlsd.be
mailto:mattijs.verhelst@puursam.be

