Het jaagpad
in een notendop

Het jaagpad is er
voor iedereen!

Het is toegankelijk
voor iedereen:
wandelaars,
fietsers,
hengelaars, …

   30

Uit respect voor de andere
weggebruikers pas je dus
jouw snelheid aan wanneer
je op het jaagpad rijdt.

Waterwegen en Zeekanaal NV
Oostdijk 110
2830 Willebroek
Tel.: 03 860 62 11
Fax: 03 860 62 78
info@wenz.be

de kracht van de waterweg

nv De Scheepvaart
Havenstraat 44
3500 Hasselt
Tel.: 011 29 84 00
Fax: 011 22 12 77
info@descheepvaart.be

OPGELET: Ook het laden en lossen van schepen
gebeurt via het jaagpad. Wees dus voorzichtig bij
het kruisen van laad- en loskaden.

V.U.: ir. Leo Clinckers, gedelegeerd bestuurder, Waterwegen en Zeekanaal NV, Oostdijk 110, 2830 Willebroek

Het jaagpad is een
(dienst-)weg voor de
waterwegbeheerders
en vergunninghouders.

de kracht van de waterweg

Je bent niet alleen op
het jaagpad...
De waterwegbeheerders (Waterwegen en
Zeekanaal NV en nv De Scheepvaart) gebruiken
de jaagpaden om er werken uit te voeren en de
rivieren en kanalen optimaal te onderhouden.
Net zoals fietsers, rolschaatsers, skateboarders
en bromfietsers (klasse A) houden ze zich aan
de regels.
Mits een vergunning kunnen sommige mensen
en organisaties het jaagpad ook gebruiken met
de wagen:

Samen genieten
Wat is er heerlijker dan op een zonnige dag langs
een rivier of een kanaal kuieren. Of met de fiets of
op rollerskates te genieten van de frisse lucht langs
het water.
Jaagpaden zijn de uitgelezen plek voor iedereen
om wat te bewegen of tot rust te komen. En net
omdat iedereen de jaagpaden veilig wil gebruiken,
is het belangrijk rekening te houden met de andere
gebruikers.

Respect, het codewoord
op het jaagpad
Het jaagpad is een openbare weg. Om de veiligheid
van iedere gebruiker te verzekeren moeten alle
weggebruikers respect tonen voor elkaar. Dit geldt
hoofdzakelijk voor mensen die met de fiets of de
wagen over het jaagpad rijden … uit respect, voor
de wandelaars en de hengelaars. De maximum
toegelaten snelheid op het jaagpad bedraagt 30
km/u. Pas dus je snelheid aan en hou voldoende
afstand, zodat je in alle omstandigheden kunt
stoppen.

•
•
•
•
•

Mindervalide hengelaars
Aannemers van de
waterwegbeheerders
Bedrijven die activiteiten op en langs
het water organiseren
Actieve schippers, rederijen,
scheepsherstellers, ...
Aangelanden die hun woning enkel
via het jaagpad kunnen bereiken

Wenst u meer informatie:
contacteer de waterwegbeheerder
wenz.be/nl/burger/Jaagpaden
descheepvaart.be/Rubriek/Recreatie/Jaagpaden.aspx

