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Organiseer een fiets- of wandeltocht 

Wat? 
Een fiets- of wandeltocht langs één of meerdere boerderijen. 

Waarom? 
Leuk om met het gezin (of in beperkte groep) te doen. Goed voor de conditie. Een gezonde 
geest in een gezond lichaam. Link met landbouw en korte keten kan makkelijk gelegd 
worden. 

Stappenplan 
• Controleer of het evenement past binnen de huidige coronamaatregelen. Bekijk de 

huidige maatregelen op https://www.info-coronavirus.be/nl/ 
• Vraag toestemming voor het evenement aan bij het lokaal bestuur.  

o Wellicht moet je een veiligheidsplan opmaken  
• Kies een geschikte datum en bepaal de startlocatie. 

o Denk aan voldoende parkeerplaatsen bij het startpunt.  
o Werk eventueel samen met een fiets- of wandelvereniging. Zij hebben de 

knowhow in huis en kennen de aantrekkelijke paden. 
o Breng de lokale autoriteiten en hulpdiensten op de hoogte van het event.  
o Voorzie voldoende ruime tijdspanne om te vertrekken, zo voorkom je veel 

mensen op hetzelfde moment op dezelfde plaats. 
• Stippel de route uit 

o Maak maximaal gebruik van trage wegen.  
o Check ook steeds of bepaalde (bos)wegen mogen gebruikt worden. 
o Kies voor één richting, zo voorkom je contacten tijdens het passeren.  
o Zorg voor duidelijke, unieke bewegwijzering of werk met fietsknooppunten 
o Maak de wandel- of fietstocht ook zelf om eventuele moeilijkheden in kaart te 

brengen. 
o Hou voor de afstand rekening met je doelgroep. 

• Zorg voor extra beleving tijdens de wandeling/fietstocht 
o Voorzie informatieve borden die ook vanop de weg zichtbaar zijn over het 

betreffende bedrijf.  
o Vraag de bedrijven langs je route om hulp. Bijvoorbeeld met het voorzien 

en/of bemannen van een kraampje/foodmobiel. 
o Koppel eventueel een zoekactie aan je wandel- of fietstocht, dat zorgt voor 

extra beleving. 
o Vraag een promopakket aan via www.oost-vlaanderen.be/korteketen 

• Bekijk met het lokaal bestuur of zij logistieke ondersteuning kunnen bieden: 
o Voorzien van ontsmetting op geregelde plaatsen 
o Ophangen van veiligheidspictogrammen 
o Zorgen voor sanitaire voorzieningen 
o Indien nodig elektriciteit 

• Trek na of er subsidiemogelijkheden zijn voor de organisatie van je evenement 

https://www.info-coronavirus.be/nl/
http://www.oost-vlaanderen.be/korteketen
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• Communiceer uitgebreid over het evenement!  

o Registreer je actie via https://weekvandekorteketen.be/voor-producenten/. Zo 
krijg je vermelding op de website www.weekvandekorteketen.be 

o Gebruik sociale media. 
o Maak je actie ook kenbaar via de regionale pers. 

Doen! 
Fiets- en wandeltochten zijn erg in trek. 
Volg de geldende maatregelen tot het laatste moment, pas je uitwerking aan indien de 
maatregelen worden aangepast.  
Is er catering voorzien? Hou rekening met de wetgeving cateringmateriaal die sinds 1 januari 
2022 van toepassing is. 

https://weekvandekorteketen.be/voor-producenten/
http://www.weekvandekorteketen.be/
https://www.ovam.be/wetgeving-cateringmateriaal
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