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Een nieuwe dynamiek  
voor buurtwegen?
Al jarenlang is er kritiek op de wetgeving over de buurtwegen.  

De wetgeving en de bijbehorende atlas dateren al uit 1841. Deze lente 

heeft het Vlaams Parlement unaniem het decreet over de gemeen-

tewegen goedgekeurd en op 1 september is het in werking getreden. 

Hoog tijd voor Buiten om hier even bij stil te staan. In het najaar  

organiseert Landelijke Gilden trouwens per provincie informatie-

avonden. T&F Bert Meulemans

Atlas en wetgeving op  
de buurtwegen verouderd

Sommige buurtwegen uit de atlas 
worden al jaren niet meer gebruikt, 
maar juridisch blijven ze bestaan en 
ze kunnen van de ene op de andere 
dag opnieuw ‘ingewandeld’ wor-
den. Omgekeerd worden sommige 
wegen al jaren door iedereen gebruikt 
zonder dat ze officieel een ‘open-
bare’ weg zijn. Nog andere buurtwe-
gen werden inmiddels opgenomen 

Atlas der buurtwegen Een wet uit 1841 verplichtte elke gemeente om een inventaris te maken 
van alle wegen die publiek gebruikt werden. Elke weg werd opgemeten, nauwkeurig beschreven 
en genummerd.  Er kwam een procedure voor het verbreden, verplaatsen of afschaffen van wegen, 
maar ook voor het inrichten van nieuwe wegen. Vandaag is de atlas niet alleen een interessant 
document met het landschap uit de negentiende eeuw, hij is nog steeds juridisch geldig.
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in een verkaveling of werden verhard 
tot gewone wegen voor het autover-
keer. De procedure voor een wijziging 
aan de atlas was bovendien hopeloos 
verouderd. De gemeente moest eerst 
een plan opstellen en een openbaar 
onderzoek organiseren. Maar dan was 
het de provincie die besliste en het 
advies van de gemeente volledig naast 
zich neer kon leggen. Daardoor is de 
atlas van de buurtwegen nergens nog 
up-to-date. 

Gemeenten volledig bevoegd 

Met het nieuwe decreet krijgen de 
gemeenten de volledige bevoegd-
heid. Ze hoeven dus niet langer naar 
de provincie te kijken en kunnen zelf 
een beleid voeren, met eigen lokale 
accenten. Het decreet legt wel een 
algemeen kader vast. Respect voor de 
gemeentewegen is de algemene regel, 
zo’n weg verplaatsen of afschaffen 
is de uitzondering. Wijzigingen moe-
ten zorgvuldig afgewogen en gemo-
tiveerd worden, rekening houdend 
met verkeersveiligheid, ontsluiting 
van aangrenzende percelen, de hui-
dige en toekomstige functie, de ruim-
telijke omgeving en de verbinding met 
buurgemeenten. 

Een eenduidig statuut

Naast het algemene kader, legt het 
nieuwe decreet het juridisch sta-
tuut en de procedure voor wijzigin-
gen eenduidig vast. Juridisch worden 
alle bestaande buurtwegen officieel 

‘gemeentewegen’. Op zich grijpt het 
decreet niet in op de atlas der buurt-
wegen. Die atlas wordt met andere 
woorden niet afgeschaft en hij behoudt 
zijn officiële status. 

De gemeenten kunnen buurtwegen 
die er niet in staan maar allang alge-
meen gebruikt worden nu gemak-
kelijker erkennen. Buurtwegen die 
al jaren niet meer gebruikt wor-
den, verdwijnen niet meer zonder dat 
de gemeente ze effectief afschaft. 
Tegelijk kunnen deze ‘verdwenen’ 
wegen niet meer zomaar ingewan-
deld worden. Alleen de gemeente kan 
ze heropenen. Elke burger kan de 
gemeente wel vragen om een voet- of 
buurtweg te (her)openen of op te hef-
fen. Tot slot kunnen gemeentebestu-
ren gemakkelijker optreden tegen 
eigenaars die moedwillig wegen 
afsluiten of inpalmen.

De procedure in een notendop

Een nieuwe gemeenteweg aanleg-
gen of een bestaande weg aanpas-
sen of opheffen gebeurt steeds met 
een rooilijnplan. Dat plan duidt precies 
aan tot waar de openbare weg loopt en 
waar de privé-eigendom begint. Als 
dat rooilijnplan samenhangt met een 
ruimtelijke procedure (een ruimtelijk 
uitvoeringsplan, een verkavelingsplan, 
een omgevingsvergunning …) wordt 
voortaan de procedure uit de ruim-
telijke ordening gevolgd. 

De eigenlijke procedure verloopt 
in drie grote stappen. Eerst stelt de 
gemeenteraad de rooilijn of de ophef-
fing voorlopig vast. Nadien volgt een 

openbaar onderzoek, waarvoor aan-
grenzende eigenaars apart aange-
schreven worden. Vervolgens stelt de 
gemeenteraad het rooilijnplan defi-
nitief vast. Veertien dagen na de ver-
schijning in het Belgisch Staatsblad kan 
de rooilijn uitgevoerd worden. 

Elke burger kan binnen de dertig 
dagen in beroep gaan bij de Vlaamse 
regering en eventueel nadien nog 
bij de Raad van State. Dat is belang-
rijk, want veel voet- of buurtwegen 
lopen over percelen van landbouwers 
of plattelandsbewoners. De Vlaamse 
regering kan de gemeentelijke beslis-
sing alleen vernietigen (binnen de 
negentig dagen) op basis van ernstige 

Langs trage wegen  
te voet naar 
Scherpenheuvel 
Niemand weet nog wanneer de 

traditie begon om in het holst van 
de nacht op een zondag in mei te 
voet naar Scherpenheuvel te trek-
ken. Maar elk jaar staat een kliekje 
stappers paraat aan de kerk van 
Veltem, bekende en nieuwe gezich-
ten. Toen ik de eerste keer mee-
stapte, verliep de route nog bijna 
uitsluitend langs de gewone stra-
ten en steenwegen. Mijn mede-
stapper Rianne vond dat maar 
niets. Sindsdien laat ze ons elk jaar 
nieuwe wegjes bewandelen. Met de 
wandelnetwerkkaart ‘Hagelandse 
heuvels’ in de hand liepen we dit 
jaar voor 90% over trage, onver-
harde wegen, waar het prettiger 
en veiliger stappen is. “Het deerde 
geen enkele stapper dat we daar-
door een uurtje later op onze eind-
bestemming arriveerden. Het was 
absoluut een supermooie tocht!” 

Marleen, Landelijke Gilde 
Veltem-Beisem
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procedurefouten en als de gemeente 
de decretale principes niet volgt. 

De gemeenten aan zet

Met dit decreet krijgen de gemeen-
ten, die de terreinkennis hebben, dus 
het volle beslissingsrecht over alle 
gemeentewegen. Dat zal het beleid, 
de duidelijkheid en de snelheid van de 
beslissingen ten goede komen. Dat is 
het grootste pluspunt van dit nieuwe 
decreet. 

Met haar nieuwe bevoegdheid kan de 
gemeente een belangrijke rol spelen 
en de atlas der buurtwegen actuali-
seren. Sonja De Becker, voorzitter van 
Landelijke Gilden en Boerenbond, ziet 
het zo: “Bij de beoordeling van buurt- 
en voetwegen kan de gemeente kij-
ken naar de meerwaarde op het vlak 
van de natuur, maar ze kan zich ook de 
vraag stellen: ‘Welke wegen zijn nut-
tige verbindingen in een dorp of tussen 
twee dorpen? Hoe kunnen die trage 
wegen bijdragen aan meer verkeers-
veiligheid en meer leefbare dorpen?’ 
Of de gemeente kan bestaande pitto-
reske wandelpaden samenvoegen tot 
een eigentijds netwerk. Het nieuwe 
decreet betekent zo een enorme kans 
voor de gemeenten om eindelijk de 
atlas te actualiseren.”

Onvolkomenheden

Aan de nieuwe regelgeving is jaren-
lang gewerkt, maar toch moeten nog 
wat onvolkomenheden weggewerkt 
en sommige zaken verder uitgewerkt 
worden. Zo spreekt het decreet over 

een ‘wegenregister’. Naast een digi-
tale kaart waarop je alle openbare 
wegen vindt, moet dat register alle 
juridische informatie van elke weg 
bevatten. Dat zou een groot voordeel 
zijn, want die informatie zit nu ver-
spreid over de atlas der buurtwegen, 
in rooilijn-, verkavelings- en onteige-
ningsplannen. Het decreet bepaalt 
wel niet wie dit register zal opbou-
wen en hoe het up-to-date zal blij-
ven. Even onduidelijk is hoe de atlas 
van de buurwegen actueel zal blijven. 
Momenteel houden de provincies de 
atlassen bij en zij archiveren alle admi-
nistratieve beslissingen. Ze zijn het 
oude kaartmateriaal ook volop aan het 
digitaliseren. Het zou logisch zijn om 
de inspanning van de provincies in het 
wegenregister te honoreren. 

Tot slot wordt de nieuwe regelgeving 
vrij plots ingevoerd. Het zou wellicht 
logischer geweest zijn om de nieuwe 
wetgeving stapsgewijze in te voeren, 
over een langere periode. “Algemeen 
gesproken kunnen we zeker leven met 
deze nieuwe regeling. Het zou bijzon-
der jammer zijn dat de onzekerheid 
en de onduidelijkheden op het terrein 
uiteindelijk blijven bestaan door de 
leemtes rond de atlas en het wegen-
register. Het is aan de nieuwe Vlaamse 
regering om dat knelpunt weg te wer-
ken. Als ze dit doet met respect voor 
de eigenaars en het platteland, blijft 
Landelijke Gilden met haar exper-
tise beschikbaar om concrete voor-
stellen uit te werken”, aldus Sonja De 
Becker. ◗

Provinciale  
info- en 
vormingsmomenten
Op een aantal provinciale vormingen 
zullen we de nieuwe wetgeving toe-
lichten. Wat is het onderscheid tussen 
een erfdienstbaarheid en een open-
bare weg? Wat is de draagwijdte van 
de atlas der buurtwegen? Hoe ver-
houdt de atlas zich tot een ruimtelijk 
uitvoeringsplan? Wat zijn aandachts-
punten bij een actualisering van de 
atlas? Welke knelpunten zijn er voor 
de landbouw? Waar en hoe kan je de 
atlas van de buurtwegen raadplegen?

donderdag 10 oktober 
Asse (Oud Gasthuis, Gemeenteplein 26)

woensdag 16 oktober 
Glabbeek (Glazuur, Dries 7a)

woensdag 6 november  
Roeselare (Boerenbond & Landelijke 
Gilden, Dikmuidsesteenweg 406)

donderdag 7 november 
Oudsbergen (CC Gruitrode,  
Phil Bosmansplein 1)

woensdag 13 november 
De Pinte (Zaal Begonia, Pintestraat 29)

donderdag 14 november 
Borgloon (Panishof, 
Bommershovenstraat 10)


