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Mee Op Stap echt van start! 
Aanbod voor betaalbare en toegankelijke uitstappen en vakanties gebundeld in brochure 
 

Op vrijdag 18 maart presenteerde Mee Op Stap zijn eerste brochure, op een 

kennisdelingsevent met sectororganisaties. Mee Op Stap is een initiatief van de 

provincie Antwerpen met de steun van Toerisme Vlaanderen, dat het aanbod voor 

betaalbare en toegankelijke uitstappen en vakanties wil bundelen. Zo kunnen 

organisaties die werken met en voor mensen met beperkte mobiliteit en middelen, 

makkelijk informatie vinden en delen.  

 

Wandelen geeft ademruimte en helpt je om even weg te zijn uit je werk- of thuissituatie. 

Wandelen is goed voor je gezondheid en wandelen in gezelschap verbreedt het sociale 

leven. Dat weten we allemaal, maar het is niet voor iedereen zo eenvoudig om dagelijks of 

wekelijks gemakkelijke schoenen aan te trekken en te genieten van een uitstapje in de rust 

van de natuur. Mee op Stap wil iedereen met een drempel een duwtje in de rug geven om 

samen met een wandelbegeleider PLUS in kleine groepjes op stap te gaan om de rijkdom 

van onze provincie te ontdekken.  Het project Mee op Stap onderzocht welke drempels 

mensen ervaren om mee op stap te gaan en wat de specifieke noden zijn om hen te 

enthousiasmeren. Er werden dit voorjaar ook 20 enthousiaste wandelbegeleiders PLUS 

opgeleid.  Een nieuwe gedetailleerde brochure met informatie over toegankelijke 

uitstapjes is de afsluiter van het ‘Mee Op Stap’-project. 

 
Netwerk uitbouwen, kennis delen, kansen geven 

 

De nieuwe brochure werd voorgesteld op een kennisdelingsevenement op het Kempens 

Landschap domein De Beddermolen. De provincie Antwerpen wisselde er met Rap Op Stap-

kantoren, Wandelcoaches PLUS, sectorverenigingen en organisaties uit het werkveld 

informatie en ook de resultaten van het onderzoek uit. De organisaties leerden elkaars 

aanbod nog beter kennen en deelden persoonlijke invalshoeken. Na het formele gedeelte 

werd de brochure meteen getest en trokken de deelnemers erop uit in drie verschillende 

wandellussen. 
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Mee Op Stap in de domeinen 

 

Mireille Colson, gedeputeerde voor Vrije Tijd, Toerisme, Groen- en recreatiedomeinen, is 

verheugd over de nieuwe brochure: “Dankzij deze brochure kunnen we van het project Mee 

Op Stap duurzaam beleid maken. Het wegwerken van mogelijke drempels, of dit nu gaat 

over bereikbaarheid, toegankelijkheid of toegang tot informatie is voor de provincie 

Antwerpen een belangrijk aandachtspunt. We willen zoveel mogelijk mensen laten genieten 

en profiteren van ons recreatief en toeristisch aanbod, en Mee Op Stap is één van de 

manieren waarop we dat nu en in de nabije toekomst willen doen”. 

 



 

MEER INFO 

Meer info over het project Mee Op Stap:  

www.provincieantwerpen.be > Mee Op Stap 

PERSINFO & INTERVIEWS 

Beleidsverantwoordelijke: 

Mireille Colson, N-VA, gedeputeerde bevoegd voor Vrije Tijd, Toerisme, Groen- en 

recreatiedomeinen 

Perscontact: Helke Verdick 

T 03 240 58 95, M 0484 09 05 97 

E helke.verdick@provincieantwerpen.be 

 

Dienst: 

Sabine Denissen 

Dienst Vrijetijds- en Landschapsbeleving 

T 03 240 64 16, M 0475 33 02 22 

E sabine.denissen@provincieantwerpen.be  

 

Digitaal beeldmateriaal: 

Beeldmateriaal in hoge resolutie opvraagbaar bij Sabine Denissen, 

sabine.denissen@provincieantwerpen.be. 
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