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Terminologie
• Buurtweg, voetweg / chemin, sentier: openbare weg ingeschreven in de Atlas
der Buurtwegen, opgemaakt ter uitvoering van de wet van 10 april 1841. Onder
buurtwegen in algemene zin worden zowel de chemins als de sentiers begrepen
• Kerkwegel, landweg, bosweg: wegen meestal gebruikt door niet-gemotoriseerd
verkeer die niet geregistreerd staan in de Atlas der Buurtwegen
• Trage weg: verzamelnaam voor buurtwegen, voetwegen, kerkwegels, land- en
boswegen, jaagpaden of oude spoorbeddingen

Trage weg in een stedelijke context
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Inleiding
Trage wegen zijn te vinden onder verschillende gedaanten: als een buurtweg,
jaagpad, doorsteekje, groene as … In wandel- en fietsnetwerken worden de trage
wegen gekoesterd en bieden ze een alternatief voor de verharde wegen met veel
autoverkeer.
Redenen genoeg voor het provinciebestuur van West-Vlaanderen om een eigen
provinciaal beleid trage wegen uit te bouwen. Onderdelen hiervan zijn de
behandeling van wijzigingen in buurtwegen, de Buurtwegentoets en het bijhouden van de Atlas der Buurtwegen naast de uitgesproken keuze om u, als
gemeentebestuur te ondersteunen bij uw trage wegenbeleid door instrumenten
en begeleiding aan te bieden bij het opmaken van gebiedsgerichte trage wegenvisies.
We proberen de complexe wetgeving in bevattelijke procedures te gieten en we
geven u een aantal mooie praktijkvoorbeelden mee.
In deze brochure hebben we het over allerlei vormen van trage wegen. Een duidelijke terminologie is nodig voor een goede lectuur. ‘Trage wegen’ is een verzamelnaam voor doorsteekjes, groene assen, jaagpaden, voetwegen … Alle wegen
dus waar het langzame verkeer de bovenhand voert. Buurtwegen vormen een
speciale categorie in dit begrip. Buurtwegen betreffen de wegen die opgenomen
zijn in de Atlas der Buurtwegen. Deze wegen hebben een speciaal statuut omdat
ze, door hun plaats in de Atlas, een juridische meerwaarde bezitten.
Als provinciebestuur hechten we belang aan de trage wegen, zeker op het moment dat ze een functie vervullen op vlak van functionele of recreatieve verplaatsingen, de ontsluiting van landbouwerven, als natuurverbinding, erfgoed …
Met deze brochure nodigen we u graag uit om verder werk te maken van een
trage wegenbeleid in uw gemeente. Ik hoop dat deze publicatie hierbij voor u een
geschikte inspiratiebron vormt.

Franky De Block
Gedeputeerde voor mobiliteit, toerisme en recreatie
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Provinciaal beleid trage wegen
A

Herziening PRS

In 2013 heeft de provincieraad van West-Vlaanderen het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan
West-Vlaanderen (PRS) herzien. De krachtlijnen
van het provinciale beleidskader voor trage
wegen werden mee in het PRS opgenomen.
Het PRS roept de gemeenten op om in samenspraak met alle belanghebbende actoren een
visie op te stellen en prioriteiten vast te leggen.
De basisprincipes van die visie worden ingeschreven in het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan
(GRS). Het verder uitwerken van een (deel)gebiedsdekkende visie kan dan als actie in het GRS
worden opgenomen.

B

Jaagpad Kanaal Gent-Brugge.

Buurtwegentoets

Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s) worden opgemaakt om de bestemming
van een gebied te wijzigen of te verfijnen. Zo maakt een RUP een verandering
van de toestand op het terrein mogelijk. In de praktijk wordt daarbij soms het
netwerk van buurtwegen zoals vastgelegd in de Atlas der Buurtwegen miskend.
Daarom heeft het provinciebestuur de Buurtwegentoets ingevoerd. De Provincie
gaat tijdens de voorontwerpfase in het planproces na of het plan geen schade
toebrengt aan het netwerk van buurtwegen zoals vastgelegd in de Atlas. De samenhang en de kwaliteit van het netwerk trage wegen vormen de uitgangspunten
van deze toets. De Provincie vermeldt expliciet onder welke voorwaarden de
buurtwegen in het uitvoeringsplan moeten opgenomen worden. Bij een eventuele
opheffing of verlegging van de buurtweg moet, naast de ruimtelijke procedure,
ook de procedure zoals voorzien in de wet op de buurtwegen worden doorlopen.
De Buurtwegentoets wordt toegepast bij de advisering van gemeentelijke en
gewestelijke RUP’s en werkt ook door bij de opmaak van provinciale RUP’s. De
Buurtwegentoets biedt het voordeel om alle overheden telkens te wijzen op het
belang van buurtwegen en stimuleert in het bijzonder de gemeente om uitspraken te doen over de buurtwegen die zich binnen het plangebied bevinden.
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Naast een RUP is ook een planologisch attest een belangrijk ruimtelijk instrument. Dit attest geeft aan of een bestaand zonevreemd bedrijf kan behouden
blijven op de plaats waar het gevestigd is en desgevallend kan uitbreiden. Ook bij
dit instrument is de Buurtwegentoets belangrijk.

C

Commissie trage wegen

De deputatie speelt een cruciale rol bij de
beoordeling van aanvragen voor het openen,
afschaffen, wijzigen of verleggen van buurtwegen. De beoordeling van dergelijke dossiers
belangt verschillende provinciale diensten
aan. Om net te zorgen voor een gecoördineerd
provinciaal beleid over de buurtwegen heeft de
deputatie een provinciale ambtelijke commissie
trage wegen geïnstalleerd. Het secretariaat en
voorzitterschap van de commissie berusten bij
De Frontzate in de buurt van Diksmuide.
de dienst Vergunningen, de andere leden werken bij de diensten Mobiliteit, Sport, Landbouw,
Milieu-, Natuur- en Waterbeleid, Gebiedswerking en Westtoer. Deze commissie
functioneert intussen al sinds 2007 en komt zowat vier keer per jaar samen. De
commissie trage wegen formuleert een gecoördineerd standpunt over concrete
buurtwegendossiers en legt dat ter beslissing voor aan de deputatie.

Na de onafhankelijkheid in 1830 wilde de nieuwe Belgische staat dit probleem
verhelpen. De bestaande wetgeving werd vervolledigd en eenvormiger. De wet
van 10 april 1841 verplichtte de gemeenten om een inventaris van alle buurtwegen op hun grondgebied op te maken. Deze opdracht omvatte ook het in kaart
brengen van alle buurtwegen en de beschrijving van de betrokken percelen en
hun eigenaars. Dit omvangrijke werk resulteerde in de Atlas der Buurtwegen.
De Atlas der Buurtwegen is dus een belangrijk juridisch document waarvan
besturen, administraties en rechtbanken nog altijd gebruik maken om rechten en
plichten van grondeigenaars en weggebruikers vast te stellen.

Opmaak van de Atlas in West-Vlaanderen
Een rondzendbrief van de gouverneur aan de arrondissementscommissarissen
en de gemeentebesturen gaf in augustus 1841 het startsein voor de opmaak van
de Atlas der Buurtwegen. De landmeters van de Dienst der Buurtwegen konden
op basis van deze verzamelde informatie de atlaskaarten uittekenen.
Na bevestiging van het kaarten- en tabellenmateriaal door de gemeenteraad,
verscheen de gemeentelijke atlas in twee exemplaren: een voor de gemeente en
een voor de Provincie.

De commissie trage wegen is daarenboven het aanspreekpunt voor de deputatie
omtrent beleidsmatige vraagstukken rond trage wegen. Uw gemeentebestuur
kan steeds een beroep doen op de commissie. U kunt uw intenties of concrete
plannen in verband met uw visie over de trage wegen ter bespreking voorleggen
aan deze commissie. Dit kan gaan over trage wegen binnen het volledige grondgebied dan wel over een deelzone.

D

Atlas der Buurtwegen

Doel van de Atlas
Vanaf het begin van de jaartelling onder de Romeinse heerschappij tot het Napoleontische tijdperk, kon de overheid hoogstens een beleid voeren rond de hoofdwegen. De plaatselijke reglementering van de kleinere en lokale wegen in de buurt
was beperkt. Het onderhoud van de wegen was gebrekkig.
Een uittreksel uit de Atlas der Buurtwegen. Bron: www.giswest.be/trage-wegen.
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Consulteren van de Atlas
De papieren Atlas der Buurtwegen is een oud, kwetsbaar document waarbij elke
raadpleging ervan de tand des tijds versnelt. Daarom heeft het provinciebestuur
van West-Vlaanderen deze schat aan informatie in 2006 gedigitaliseerd. Op die
manier is de Atlas met slechts enkele muisklikken voor iedereen beschikbaar. De
Provincie heeft alle 336 overzichtskaarten, 3.221 detailkaarten en 914 tabellen
gescand en gekoppeld aan het Geografisch Informatiesysteem (GIS). De georeferentie maakt het bovendien mogelijk om het buurtwegenoverzicht van de Atlas op
een hedendaagse wegenkaart te leggen, zodat eventuele veranderingen in het
tracé in een oogopslag duidelijk worden. Dit is een duidelijke meerwaarde ten
opzichte van de papieren versie. De volledige Atlas kunt u raadplegen via www.
giswest.be/trage-wegen. Via dit geoloket vindt u ook alle officiële plannen en
besluiten van goedgekeurde wijzigingen van de buurtwegen.

Een uittreksel uit de Atlas der Buurtwegen, waarbij de mogelijkheden van de digitale versie duidelijk
zijn. Elke paarse lijn op de kaart bevat achterliggende informatie over de wijziging van het tracé. Met
enkele muisklikken kunt u de scans van de originele documenten raadplegen en het verhaal achter de
betreffende buurtweg opzoeken. Bron: www.giswest.be/trage-wegen.

12

Gemeentelijk beleid
trage wegen
Het provinciale trage wegenbeleid krijgt een vertaling op gemeentelijk niveau.
De gemeente is de belangrijkste eigenaar of beheerder van buurtwegen en is
het eerste aanspreekpunt om een trage wegenbeleid op maat te voeren. In het
gemeentelijke beleid onderscheiden we ten eerste de formele verwerking van
aanvragen tot afschaffing, opening, wijziging of verlegging van buurtwegen.
Daarnaast behelst het gemeentelijke beleid ook de inventarisatie van trage
wegen en de visievorming zoals voorgeschreven in het Provinciaal Ruimtelijk
Structuurplan (PRS).
Een gebiedsgerichte visie geeft voor een bepaald gebied aan wat er met de aanwezige trage wegen moet gebeuren. Zo wordt duidelijk welke wegen toe zijn aan
een herwaardering, welke eigenlijk kunnen worden afgeschaft omdat ze geen
enkel doel meer dienen, of welke wegen best behouden blijven zonder er evenwel
meteen in te investeren, maar gewoon om toekomstige opties open te houden.
Het is hierbij de wens van het provinciebestuur om te streven naar een evenwichtige visie waarbij behoud van trage wegen voorop staat en
afschaffing eerder de uitzondering vormt.
Ook gelooft de Provincie uitdrukkelijk in de
meerwaarde van een ruime betrokkenheid van
het middenveld en vrijwilligers om tot een trage
wegenvisie te komen. Een trage wegenvisie die
ruim gedragen wordt, heeft zonder twijfel een
veel grotere kans op realisatie.
Dergelijk traject vertrekt vanuit een eerder technisch luik, namelijk onder meer de inventarisatie
op het terrein, de actualisatie en vectorisatie van de
Atlas der Buurtwegen. Op die manier weet u precies welke wegen in het gebied moeten onderzocht worden.
Op basis van de ondertussen opgedane praktijkervaring vindt u hierna meer
informatie over de manier waarop uw gemeente daarbij te werk kan gaan. Achteraan deze brochure vindt u de contactadressen van een aantal (provinciale)
diensten die u hierbij verder kunnen helpen.

15

A

Inventarisatie van trage wegen

De eerste uitdaging voor een ‘trage wegenproject’ is het maken van een overzichtskaart die een geactualiseerd beeld geeft van het trage wegennet in een
(deel van de) gemeente. Een dergelijke kaart brengt duidelijkheid over welke
paden of wegen er nog bestaan, welke er zouden moeten bestaan en welke er in
de loop van de jaren in onbruik geraakten of verdwenen.
Een actuele overzichtskaart is niet alleen het vertrekpunt van elk herwaarderingsplan, maar is ook onmiddellijk bruikbaar voor de gemeentelijke diensten,
bijvoorbeeld voor het beheer of het onderhoud van de wegen.

Verzamelen en onderzoek van bestaand kaartmateriaal
Atlas der Buurtwegen

De meeste gemeenten starten de inventarisatie logischerwijze met de gegevens
uit de Atlas der Buurtwegen. De Atlas der Buurtwegen bevat alle wegen en paden
die volgens de Wet op de Buurtwegen (1841) een publiek gebruik kennen. Per gemeente (pre-fusiegemeenten) werden atlasboeken samengesteld met de aanduiding van ‘sentiers’ en ‘chemins’, zijnde de voetwegen en de bredere buurtwegen
voor groot verkeer. Sindsdien zijn ook alle wijzigingsdocumenten toegevoegd aan
deze boeken.

Een uittreksel uit de Atlas der Buurtwegen. Bron: www.giswest.be/trage-wegen.
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De wijzigingsdocumenten zijn een belangrijke informatiebron en moeten dus mee
geraadpleegd worden bij de opmaak van de overzichtskaart.
De Provincie West-Vlaanderen heeft de volledige Atlas der Buurtwegen (kaarten
en wijzigingsdocumenten) gedigitaliseerd. Al deze informatie vindt u op
www.giswest.be/trage-wegen. Heel wat wegen van de Atlas zijn ondertussen
gewone verharde wegen geworden. Het is strikt genomen niet nodig om al deze
wegen in te tekenen. Er bestaan namelijk digitale kaartlagen en gegevens die
daarvoor bruikbaar zijn. Een gemeentelijke GIS-medewerker of de medewerkers
van de Provincie helpen u graag op weg.

Actuele kaarten en plannen

Trage wegen zijn meer dan de buurtwegen uit de Atlas der Buurtwegen. Om een volledig beeld te krijgen van het netwerk trage wegen, die niet allemaal hetzelfde juridische statuut hebben, kunt u dus nog andere bruikbare informatiebronnen raadplegen.
Zowel topografische kaarten als luchtfoto’s zijn vandaag gemakkelijk raadpleegbaar,
denken we maar aan de webservices van GisWest1, de mogelijkheden van Google
Maps2, de kaarten die u via GeoPunt3 of via de website van het NGI4 kunt raadplegen.

1 www.giswest.be
2 www.google.be/maps
3 www.geopunt.be
4 www.ngi.be/topomapviewer

Een luchtfoto toont duidelijk hoe de Brieversweg in Moerkerke vroeger doorliep tot in Nederland (waar ze
nu de Brieversstraat is). Sporen uit het verleden tekenen zich af in het landschap. Bron: www.google.be.
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Een overzicht van enkele mogelijke kaarten:
• Topografische kaart NGI Schaal 1/10.000 – zwart-wit (oude versie)
• Topografische kaart NGI Schaal 1/10.000 – kleur (nieuwe versie)
• Topografische kaart NGI Schaal 1/25.000 – kleur (oude versie)
• Kaart van Vandermaelen (1846-1854 – beschikbaar bij NGI)
• Topografische kaart MCI / Dépôt de la Guerre Schaal 1/20.000 – kleur (raadpleegbaar in de Provinciale Cultuurbibliotheek)
• Luchtfoto’s
• Beschreven wandelroutes
Niet alle paden en wegen hoeft u over te nemen op uw overzichtskaart. Bepaalde
wegen zijn namelijk slechts opritten of erftoegangen. Enkel als ze een alternatief kunnen bieden voor verdwenen wegen of als ze samen met andere paden en
wegen interessante nieuwe verbindingen kunnen vormen, nemen we die over op
kaart. De medewerkers van de Provincie helpen u graag op weg bij het maken
van deze afweging.

Historische bronnen

Sommige paden en wegen waren al in gebruik lang voor de Atlas der Buurtwegen
verscheen. Om de historische waarde van het wegennet in te schatten, kunt u ook
enkele oudere bronnen raadplegen. De Vandermaelenkaart verscheen kort na

de opmaak van de Atlas der Buurtwegen en geeft daarom een goed beeld van het
trage wegennet van halfweg de 19de eeuw.
Ook de Ferrariskaart (einde 18de eeuw) geeft op verschillende plaatsen verbindingen aan met een stippellijn. Deze kaart is niet altijd even nauwkeurig, maar
geeft wel aan of een pad of een weg al dan niet als ‘historisch’ te catalogeren valt.

Gemeentelijke digitale trage wegenkaarten maken
Een actuele overzichtskaart van het gemeentelijke trage wegennet kunt u gerust
ook op papier maken. Een zwart-wit versie van de topografische kaart is bijvoorbeeld een goede basis. Op die manier hebt u zonder al te veel technische zorgen
een bruikbaar document. De overheid heeft intussen echter grote stappen gezet
om haar beschikbare kaartmateriaal en terreindata te digitaliseren (bijvoorbeeld
het Grootschalig Referentiebestand, digitale atlassen …). Het geniet de voorkeur
om overzichtskaarten zoveel mogelijk digitaal aan te maken in een computerprogramma voor geografische informatie.
De mogelijkheden daarvoor zijn nu alom aanwezig. Om bij het tekenwerk
enige standaardisering te brengen, maakte de Provincie West-Vlaanderen een
‘technische handleiding trage wegen inventariseren’. Het stroomlijnen van de
manier waarop paden en wegen ingetekend worden, maakt de bundeling ervan
voor alle West-Vlaamse gemeenten nu eenmaal een pak eenvoudiger.
De Provincie maakte bovendien enkele basisbestanden, die u toelaten om, samen
met de technische handleiding, de buurtwegen en alle overige trage wegen
systematisch in te tekenen. Vraag deze instrumenten gerust aan bij de medewerkers van de provinciale dienst Gebiedsgerichte Werking.

Het tussentijdse resultaat: een werkkaart
Het bijeenbrengen van alle opzoekingswerk levert ons een werkkaart op. Deze
kaart is nog geen actuele overzichtskaart, maar een historisch overzicht van alle
paden en trage wegen in de gemeente. We kunnen dit document nu gebruiken als
werkkaart voor verder onderzoek van de situatie op het terrein.
Een consequent gebruik van kleuren en een duidelijke legende zorgen ervoor dat
u het overzicht behoudt over de ‘wegen uit de Atlas’, de ‘wegen van de topografische kaarten’, ‘wandelroutes’ ….

Terreininventarisatie
Een uittreksel uit de Ferrariskaart. Bron: www.ngi.be.
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Om een volledig overzicht te krijgen van de actuele toestand van de trage wegen
in een bepaalde gemeente of gebied is een terreininventarisatie noodzakelijk.
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Enkel een terreinbezoek geeft u een goed beeld van welke trage wegen nog aanwezig zijn en hoe ze er bij liggen.
Trage wegen inventariseren kan op verschillende manieren. De methodiek die u
leest in deze brochure is uiteraard niet de enig mogelijke, maar is het resultaat
van bijna tien jaar ervaring op het terrein.
Om de trage wegen te inventariseren hebt u twee documenten nodig: de
werkkaart en een set van inventarisatiefiches.

Voorbereidend werk

Het oprichten of samenbrengen van een werkgroep is een eerste stap voor de
terreininventarisatie. Een projectleider (ambtenaar of schepen van de betreffende gemeente) stuurt deze werkgroep aan. Verschillende actoren of vrijwilligers
kunnen hier deel van uitmaken. Een oproep in het gemeentelijke informatieblad
of via andere media kan een aanzet zijn.
Voor u op het terrein gaat, kan de werkkaart in eerste instantie getoetst worden
aan de luchtfoto’s. Deze kaarten en foto’s zijn gemakkelijk te raadplegen (zie hoger). Aan de hand van die foto’s kunt u al een eerste selectie maken van duidelijk
zichtbare of niet-zichtbare wegen.

Op het terrein

De werkkaart vormt het vertrekpunt voor de terreininventarisatie. Geef aan elke
trage weg op de werkkaart een volgnummer om naar te verwijzen. U werkt best
systematisch door een inventarisatiefiche te gebruiken: het nummer van de trage
weg op de kaart komt overeen met het nummer op de inventarisatiefiche. Als
de toestand van de weg niet meer homogeen is over heel het traject, deelt u de
weg op (voorbeeld 1a, 1b, 1c, …) en voor elk van de delen vult u een afzonderlijke
terreinfiche in.
Het voordeel van een systematische aanpak is dat u steeds over dezelfde informatie per weg(deel) beschikt, zodat die later vlot in een databank verwerkt kan
worden. Als bijlage vindt u een inventarisatiefiche die de Regionale Landschappen West-Vlaamse Heuvels en IJzer en Polder gebruikt hebben voor de inventarisatie van trage wegen in de Westhoek.
Een of meer mensen kunnen de inventarisatie op zich nemen. Het aantal personen is afhankelijk van de grootte van het gebied, de tijd en het aantal geïnteresseerden. Als u als bestuur een grootschalig terreinbezoek wilt organiseren, denk
er dan zeker aan om ook vrijwilligers en eventuele organisaties (wandelclubs,
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ruiterverenigingen, mountainbikeclubs …) bij uw project te betrekken. De werkkaart kunt u opsplitsen in verschillende deelgebieden of deelgemeenten en dit
verdelen onder de vrijwilligers. Door systematisch met fiches te werken kunt
u de informatie van verschillende personen op een uniforme en gemakkelijke
manier verwerken.

Tip: Verzamel veel fotomateriaal
Foto’s zijn een goede, haast onmisbare aanvulling op de inventarisatiefiches.
U kunt daarmee de fysieke toestand van de weg en de eventuele knelpunten
documenteren. Belangrijk is wel dat u steeds de plaats en richting noteert
waarin de foto’s genomen zijn.

Het verwerken van de terreingegevens

De overzichtskaart komt tot stand door de gegevens op de werkkaart te toetsen aan de gegevens
van het terreinbezoek. In een oogopslag krijgt
u een overzicht van het trage wegennetwerk
in het gebied of de betreffende gemeente. De
kaart toont duidelijk welke wegen er nog liggen,
welke niet meer of gedeeltelijk aanwezig zijn en
in welke toestand ze zich bevinden.
Om tot deze overzichtskaart te komen, verzamelt
de projectleider alle terreinfiches en gegevens
van de personen die deelnamen aan deze inventarisatie. Hij/zij ordent alle gegevens en noteert
De Groene 62. Deze voormalige spoorlijn
ook de gegevens van wie de inventarisatie op
tussen Torhout en Oostende is
zich nam. Dit kan handig zijn voor het geval er
momenteel een mooie fietsverbinding
tussen beide steden.
achteraf iets niet duidelijk is.

Het tussentijdse resultaat: de kaart ‘bestaande toestand’
De analyse van alle gegevens resulteert in een overzichtskaart ‘bestaande toestand’. Algemeen geldt dat een dergelijke kaart een goed overzicht moet geven
van de ‘actuele’ toestand van het trage wegennetwerk. In de legende maken we
dus minstens een onderscheid tussen aanwezige wegen en verdwenen wegen,
smalle en brede wegen. Wel te verstaan dat dit juridisch geen betekenis heeft.
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B

Visievorming

De gemeente is de initiatiefnemer bij de visievorming van het trage wegenbeleid.
De aanpak is pragmatisch en kan volgende vormen aannemen:
• Een ad-hoc benadering – geval per geval;
• Een breed gedragen visievorming voor een (deelgebied van de) gemeente.
U las hiervoor al dat de inventarisatie een eerste belangrijke stap vormt in de
totstandkoming van een visie over de trage wegen.
In een tweede stap onderzoekt de gemeente samen met alle betrokkenen welke
relevantie de aanwezige trage wegen nog hebben. De actoren kunnen zijn:
eigenaars, landbouwers, recreatieve verenigingen, erfgoedorganisaties, plattelandorganisaties, milieubewegingen, scholen, middenveldorganisaties … Een
trage weg biedt een meerwaarde als deze kan ingeschakeld worden in een recreatief of functioneel netwerk, als de voetweg gebruikt kan worden als erftoegang
of toegang tot landerijen, als deze erfgoed ontsluit …
De pragmatische aanpak houdt ook in dat de gemeente kan kiezen welk gebied er
aan een visie wordt onderworpen. De gemeente kiest zelf of ze onmiddellijk het
volledige grondgebied dan wel een deelzone in functie van een bepaald project
aan een onderzoek wenst te onderwerpen.
Het is de bedoeling om via een participatief proces te
komen tot een consensus over het nut en de functie
van de trage wegen. De consensus houdt in dat
er een goed evenwicht is tussen behouden,
verleggen en afschaffen van buurtwegen. Deze
consensus vormt de basis van de visie. Kaartmateriaal moet deze visie duidelijk in beeld
brengen. Een actieplan en uitvoeringsintenties
vervolledigen het visiedocument.
De gemeenteraad beslist over de goedkeuring van
de visie. Vervolgens neemt de deputatie kennis van
de ontwikkelde visie. Het Provinciaal RuimteDe installatie van een tractorsluis zorgt
lijk Structuurplan voorziet dat het gemeentevoor de toegankelijkheid van de trage weg
bestuur dan op termijn die trage wegenvisie
voor de plaatselijke landbouwer en houdt de
uitwerkt als een actie in het Gemeentelijk
trage weg vrij van gemotoriseerd verkeer.
Ruimtelijk Structuurplan.
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Wijzigingen buurtwegen
De wet van 10/4/1841 op de buurtwegen vormt het wettelijke fundament. Ten
gevolge van de regionalisering behoren buurtwegen momenteel tot de decretale
bevoegdheid van het Vlaamse Gewest. Tot op heden is er evenwel nog altijd geen
nieuw globaal Vlaams decreet inzake buurtwegen uitgevaardigd. Dit maakt dat
de procedure inzake buurtwegen nog steeds geregeld is bij artikels 27 en 28 van
de wet van 1841. Deze artikels zijn recent wel gewijzigd door een Vlaams decreet
van 4/4/2014. Met die decreetwijziging heeft het Vlaams Parlement gereageerd
op een arrest van de Raad van State dat stelt dat een gecumuleerde toepassing
van zowel het rooilijndecreet van 30/4/2009 als van de buurtwegenwet in bepaalde gevallen nodig is. Het Vlaams Parlement heeft daarom volgende oplossing
uitgewerkt:
• het rooilijnplan moet voortaan worden geïntegreerd in de procedure tot
opening of verandering van een buurtweg (zowel privaat als openbaar);
• in het rooilijndecreet zelf is een strikte scheiding aangebracht tussen
buurtwegen en andere wegen.
Met een besluit van 20/6/2014 heeft de Vlaamse Regering verdere regels
uitgevaardigd voor de organisatie van het openbaar onderzoek in verband met
de buurtwegen. Op 3/7/2014 heeft Ruimte Vlaanderen in een nota de impact van
de wijzigingen en de concrete toepassing van de aangepaste bepalingen in detail
toegelicht. Dit alles maakt dat de procedure voor de verlegging of afschaffing van
een buurtweg momenteel volgende stappen omvat:

A

Principiële beslissing

Het verzoek tot afschaffing, opening, wijziging of verlegging van een buurtweg
kan uitgaan van een particulier, een vereniging of van het gemeentebestuur zelf.
De gemeenteraad beraadslaagt naargelang het gaat over:
• Het voornemen om een buurtweg te openen, te wijzigen of te verleggen (met
inbegrip van de vaststelling van een rooilijnplan).
• De vaststelling van een rooilijnplan voor een bestaande buurtweg.
• Het voornemen om een buurtweg af te schaffen.
Het is de gemeenteraad die dus principieel beslist of er een procedure wordt
opgestart.
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Voorafgaand aan de principiële beslissing in de gemeenteraad is er best informeel overleg met de
dienst Mobiliteit van de Provincie. Dit informeel
overleg gaat na of er een visie opgemaakt is, of
de wijziging van de buurtweg kan geoptimaliseerd worden en of alle documenten aanwezig
zijn.

B

Opmaak aanvraag

Het gemeentebestuur waakt er over dat de aanvraag voldoende inhoudelijk en vormelijk gestoffeerd is. Als de beraadslaging in de
gemeenteraad een rooilijnplan omvat, stelt de gemeenteraad een ontwerp van
gemeentelijk rooilijnplan voorlopig vast. Dit plan bevat minstens de betreffende
percelen, alsook de actuele en de toekomstige rooilijn.
Volgende documenten zijn bij de aanvraag voor het verleggen of wijzigen van een
buurtweg noodzakelijk:
• Een gemotiveerde en duidelijke aanvraag tot opening, afschaffing of verandering van een buurtweg.
• Een fotoreportage van de actuele toestand van de buurtweg en de wijzigingen.
• De motivatie waarbij duidelijk wordt dat de wijziging van de buurtwegen in
de onmiddellijke omgeving een positief effect heeft op het netwerk trage
wegen of op z’n minst geen negatieve impact heeft op de globale visie van de
gemeente.
• In voorkomend geval is het akkoord van alle aangelanden van de percelen
waarlangs de gevraagde wijziging zal plaatsvinden, wenselijk.
• De volgende plannen op papier:

de weg palen. Duid op het plan de staat van de gebouwen aan door de volgende
letters:
• Oud: O
• Nieuw: N
• In goede staat: GS
• In slechte staat: SS
Duid de percelen waarop niet gebouwd mag worden aan in het in lichtgroen of
door een onderbroken donkergroene streep.
- Wegen:
Duid de straten aan tot op een diepte van minimaal 10 meter. Dit betreft de te
wijzigen buurtwegen met nummer, de kruisende buurtwegen met nummer,
straten en andere trage wegen met de naam en met de gewenste rooilijnen. Duid
de gewestwegen, de spoorwegen, de buurtspoorwegen en de tramwegen in een
opvallende wijze aan.
- De gewenste rooilijnen:
• Duid de gewenste rooilijnen in doorlopende rode strepen aan.
• Letters geven het begin, de tussenliggende knikpunten en het einde van elke
rooilijn aan.
• Noteer de lengte van elke rooilijn in de coördinatentabel.
• Gebruik coördinaten om nauwkeurig de ligging van de nieuwe rooilijnen weer
te geven.
• De rooilijn wordt ingetekend op basis van de Lambertcoördinaten 1972.
• Geef de rooilijnen die al goedgekeurd zijn door een Koninklijk of M
 inisterieel
Besluit weer met een blauwe streep als zij worden gewijzigd. Duid de
dagtekening van het Koninklijk Besluit met de goedkeuring van het vroegere
rooilijnplan boven deze streep aan.

- De gebouwen:
Op het rooilijnplan worden de bestaande gebouwen op de reeds getekende percelen in lichte tint of in strepen toegevoegd, zelfs wanneer de gebouwen niet aan

- De breedte tussen de gewenste rooilijnen:
• Geef op regelmatige afstand de breedte weer tussen de gewenste rooilijnen.
• Duid de breedte aan van de wegen en buurtwegen die de gewenste rooilijnen
kruisen.
• Geef op het plan de wettelijke breedte van de buurtwegen aan volgens de
Atlas der Buurtwegen, voor zover de breedte met zekerheid uit de plannen te
bepalen is.
• Indien dit niet het geval is, moet de buurtweg afgepaald worden. De wettelijke
grenslijnen van de weg op het ogenblik van de opname, worden met doorlopende strepen aangeduid.
• Zijn er delen van de buurtweg ingenomen, dan worden de grenslijnen door
onderbroken strepen aangeduid.
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Een rooilijnplan (schaal 1:500) bij opening, de wijziging of de verlegging een
buurtweg. Dit is niet nodig bij een afschaffing.
- Perceelsgrenzen:
Duid alle perceelsgrenzen tot op een diepte van minstens 10 meter ten opzichte
van de gewenste rooilijn aan, inclusief de perceelsgrenzen die de betreffende
rooilijn snijden.

- De in te lijven percelen:
De kleuren gelden wanneer voor de rooilijn een afzonderlijk plan wordt gemaakt.
De kleuren vervallen wanneer de wijziging aan de buurtweg en de rooilijn op één
plan worden vermeld.
• Geef de in te lijven grond als openbare grond aan in het geel.
• Duid de delen van de openbare weg die aan de aangelanden worden afgestaan
aan in het roze.
•
•
•

De legende:
De schaal
De noordpijl
De betekenis van de lijnen, kleuren, letters …

• Een tabel met vermelding van de betrokken kadastrale percelen, met naam en
adres van de eigenaars.
Het plan met uittreksel uit de Atlas der Buurtwegen (schaal 1:2.500) over het
afschaffen of wijzigen van de betrokken buurtweg (of een deel ervan).
- Vermeld de atlasgemeente en het nummer van het detailplan van de Atlas der
Buurtwegen.
- Het plan moet uitgebreid genoeg zijn en voldoende aanduidingen bevatten om
de wijzigingen te situeren.
- Noteer de gegevens van de Atlas der Buurtwegen (gebouwen, buurtwegnummers, wegbreedten van de te wijzigen wegen, perceelnummers).
- Duid de vroeger goedgekeurde wijzigingen en deze in de onmiddellijke omgeving van de gevraagde wijziging aan met vermelding van de datum van het
besluit van de deputatie.
- Geef duidelijk de wijziging in overeenstemming met
de vermelde legende aan:
- geel: bestaande te behouden wegen
- groen: nieuwe ligging
- rood: af te schaffen delen
- met aanduiding van de breedte
Een uittreksel van het kadasterplan (schaal
1:2.500)
- Zorg ervoor dat dit uittreksel voldoende
uitgebreid is om de bestaande toestand en de
beoogde wijziging te kunnen situeren.
- Voeg een lijst van kadastrale eigenaars van de
betrokken percelen en van de direct aanpalende percelen
toe.
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- Deze gegevens kunt u verkrijgen bij de Directie van het Kadaster, Koning
Albert I-laan 1/5 bus 3, 8200 Sint-Andries. Bij de aanvraag moet u het volgende meedelen aan die dienst:
• de kadastrale afdeling (indien niet gekend, ten minste de naam van de
gemeente waarop de betrokken percelen gelegen zijn)
• de kadastrale sectie en het (de) perceelnummer(s)
• de straat (en het eventuele huisnummer)
• een schets van de plaats waar de wijziging beoogd wordt
Een opmetingsplan (schaal 1:500)
- Enkel een beëdigd landmeter mag dit plan opmaken.
- Een opmetingsplan is niet vereist als enkel de afschaffing wordt gevraagd.
- Het plan moet toelaten om de nieuwe ligging en de
breedte exact te kunnen bepalen.
- Het plan omvat de weergave van de perceelsgrenzen, constructies, bomen, waterlopen,
taluds, afsluitingen.
- Gebruik de kleurlegende zoals bij een rooilijnplan.
Alle plannen moeten een hoofding bevatten met
daarop de verschillende betrokken partijen en de
ruimte om het te ondertekenen, de datum en de
schaal van het plan. U kunt ook een digitale versie
van deze plannen indienen, in één bestand (uittreksel
van de Atlas der Buurtwegen, Kadaster en Opmetingsplan)
in pdf, opgemaakt via Autocad of Pythagoras.

C

Openbaar onderzoek

Het College van Burgemeester en Schepenen stelt een openbaar onderzoek
in over de beoogde verandering en in voorkomend geval over het ontwerp van
gemeentelijk rooilijnplan.
Dit openbaar onderzoek wordt binnen de dertig dagen na beraadslaging
aangekondigd door:
• Aanplakking aan het gemeentehuis en ter plaatse, minstens aan het begin- en
eindpunt van het nieuwe, te wijzigen of af te schaffen wegdeel. De logica is
dat het gaat om een duidelijk leesbaar en zichtbaar bericht (op ooghoogte),
aangebracht aan een gebouw of een paal aan de rand van de weg.
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• Een bericht op de website van de gemeente of in het gemeentelijk infoblad.
• Een bericht in het Belgisch Staatsblad.
• Indien nodig een afzonderlijke mededeling (met een aangetekende brief in
hun woonplaats) aan de eigenaars van de percelen die zich bevinden in het
ontwerp van rooilijnplan.
• Indien nodig een afzonderlijke mededeling (met een aangetekende brief in hun
woonplaats) aan de eigenaars van percelen die palen aan de af te schaffen
buurtweg.
• Een afzonderlijke mededeling aan de deputatie.
De aankondiging vermeldt minstens:
• Waar de beraadslaging en het eventuele ontwerp van gemeentelijk rooilijnplan ter inzage ligt.
• De begin- en einddatum van het openbaar onderzoek
(loopt gedurende 30 dagen).
• Het adres waar de opmerkingen en bezwaren naartoe gestuurd moeten
worden of kunnen worden afgegeven, en de te volgen formaliteiten.

D

Beoordeling gemeenteraad

De aanvraag en de resultaten van het openbaar onderzoek worden voorgelegd
aan de gemeenteraad. De gemeenteraad beraadslaagt definitief binnen 60 dagen
na het einde van het openbaar onderzoek en stelt het eventuele gemeentelijke
rooilijnplan definitief vast.
Als de gemeenteraad beslist om niet akkoord te gaan met het voorstel, dan
is de procedure beëindigd en kunnen de geplande wijzigingen uiteraard niet
uitgevoerd worden. In het andere geval wordt de definitieve beraadslaging,
en in voorkomend geval het definitief vastgesteld rooilijnplan, bezorgd aan de
deputatie.
In die gemeenteraadsbeslissing moeten volgende punten aan bod komen:
• Een gemotiveerd oordeel over de eventuele bezwaren. Hierbij kunnen er
ten opzichte van de voorlopige beraadslaging en het eventueel vastgestelde
rooilijnplan alleen wijzigingen worden aangebracht die gebaseerd zijn op of
voortvloeien uit bezwaren en opmerkingen die geformuleerd zijn tijdens het
openbaar onderzoek.
• De motivatie waarom het openbaar belang bij de voorgestelde verandering
niet in het gedrang wordt gebracht.
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• De inpasbaarheid van de individuele aanvraag binnen de gemeentelijke visie
op trage wegen, uiteraard voor zover die visie bestaat. In het andere geval
moet de gemeente minstens nagaan wat de impact is van de individuele
aanvraag op de samenhang van het betrokken trage
wegennetwerk. De n
 ieuwe toestand moet voor de
weggebruiker minstens evenwaardig zijn aan de
bestaande.
• De juridische context. Bijvoorbeeld de geldende planologische voorschriften van het
gebied, de vergunningstoestand van de constructies die in relatie staan met de beoogde
verandering of opheffing, de beschermde
monumenten of landschappen in de directe
omgeving …

E

Voorleggen aan deputatie

Het gemeentebestuur bezorgt een volledig dossier aan de deputatie. De gemeente stuurt dit dossier op naar de provinciale dienst Vergunningen, Koning Leopold
III-laan 41, 8200 Sint-Andries. Samenstelling van het dossier:
• De principiële gemeenteraadsbeslissing
• De volledige aanvraag
• De plannen (in vijfvoud) bij de aanvraag moeten ondertekend zijn door de
gemeentesecretaris en de voorzitter van de gemeenteraad en voorzien zijn
van een gemeentestempel.
• De stukken van het openbaar onderzoek: het proces-verbaal van opening, het
aanplakbiljet, het getuigschrift van ruchtbaarheid, bewijs van publicatie in het
Belgisch Staatsblad, het proces-verbaal van sluiting, de eventuele bezwaarschriften.
• De definitieve beraadslaging, en in voorkomend geval het definitief vastgesteld rooilijnplan.
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F

Stappen binnen de Provincie

• De dienst Vergunningen gaat na of het aanvraagdossier correct is samengesteld en of de hierboven vermelde procedurestappen
correct zijn uitgevoerd. Als dit het geval is, stuurt
de dienst Vergunningen het dossier door naar de
dienst Mobiliteit.
• De dienst Mobiliteit onderzoekt het dossier
inhoudelijk en brengt advies uit.
• De ambtelijke commissie trage wegen komt
bijeen en zorgt voor een gecoördineerd
standpunt.
• De dienst Vergunningen legt het dossier voor
aan de deputatie.
• De deputatie beslist op basis van het verslag
van de gedeputeerden bevoegd door mobiliteit en
juridische aangelegenheden.

G

H Beroep aantekenen
Het gemeentebestuur of een belanghebbende derde kan tegen de beslissing
van de deputatie beroep aantekenen bij de Vlaamse Regering. Dit beroep moet
aan de provinciegouverneur worden bezorgd binnen de 15 dagen volgend op de
afkondiging van de beslissing door aanplakking in de gemeente. Vervolgens moet
de gouverneur het volledige dossier aan de bevoegde Vlaamse minister bezorgen. Dit beroep werkt steeds opschortend. Er is geen wettelijke termijn voorzien
waarbinnen het beroep moet afgehandeld worden.

Beslissing van de deputatie

De decreetwijziging van 4/4/2014 bepaalt dat de deputatie een beslissing neemt
binnen de 90 dagen na ontvangst van het gemeentelijke dossier. Indien van toepassing, stelt de deputatie daarbij het rooilijnplan vast. Indien er geen beslissing
is binnen die periode beschikt de gemeente over een beroepsmogelijkheid bij de
Vlaamse Regering tegen het uitblijven van de beslissing.
Als de deputatie de voorgestelde wijziging goedkeurt, bezorgt de Provincie twee
exemplaren van het goedkeuringsbesluit en het plan aan het gemeentebestuur
(dat een exemplaar bezorgt aan de aanvrager). Als de deputatie beslist om de
toestand niet te wijzigen, dan bezorgt ze enkel twee besluiten aan het gemeentebestuur.
Het College van Burgemeester en Schepenen moet de beslissing van de deputatie gedurende acht dagen bekendmaken (vanaf de zondag na ontvangst ervan op
het gemeentehuis). De publicatie moet melding maken van de mogelijkheid om
beroep aan te tekenen tegen de beslissing, evenals de beroepstermijn.
Het provinciale dossier blijft bij de dienst Vergunningen. De dienst Mobiliteit
krijgt ook een afschrift van de beslissing en zorgt ervoor dat de gedigitaliseerde
Atlas der Buurtwegen actueel blijft.

32

33

Ondersteuning
A

Gebiedsgerichte Werking / Regionale Landschappen

Begeleiding gemeenten
Naast de meer formele taak van het provinciebestuur over de buurtwegen, zet de
Provincie al langer in op de begeleiding van gemeentebesturen in hun aanpak van
de trage wegen, namelijk het inventarisatie- en visievormingstraject.
De opmaak van een trage wegenvisie is geen gemakkelijk traject. Allereerst kunt
u als gemeente terecht bij de dienst Gebiedsgerichte Werking en/of de Regionale
Landschappen voor een methodische ondersteuning bij het inventarisatieluik
dat aan de grondslag ligt van een gedegen visievorming. Ook de hoger vermelde
Atlas der Buurtwegen is een belangrijk instrument.
Als gemeentebestuur kunt u een beroep doen op de provinciale dienst Gebiedsgerichte Werking voor de opmaak van uw trage wegenvisie. Indien u gaat voor
een ruim, sectoroverschrijdend participatief proces treedt deze dienst daarbij
graag op als procesbegeleider.
Eens de visie is opgemaakt, is het tijd voor realisatie op het terrein! Daarbij
durven wel eens wat knelpunten optreden, zoals bij het
openstellen van een bestaande weg of de manier om
omgeploegde wegen aan te pakken. U kunt als gemeente ook op onbekend terrein komen: bijvoorbeeld bij de aankoop of onteigening van gronden,
het inrichten van een trage weg, erfdienstbaarheden … Ook op dit vlak delen de Provincie en
de Regionale Landschappen graag hun kennis
met u.
Via het Provinciaal Plattelandsprogramma kunt
u financiële ondersteuning krijgen voor de inrichting van trage wegen in de plattelandsgemeenten
van West-Vlaanderen. De kaart met vermelding van deze
gemeenten kunt u aanvragen bij
plattelandsloket@west-vlaanderen.be.
De Provincie voert een actiever beleid in de aandachtsgebieden of langs de
wegen die geselecteerd zijn op het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk.
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Daarnaast bieden de Europese programma’s (bijvoorbeeld Interreg …) kansen
voor de ondersteuning van (plattelands)gemeenten.
Bij het gebruik van trage wegen kunnen er soms klachten optreden, kan er
sprake zijn van overlast (bv. zwerfvuil) of zijn er conflicten tussen gebruikers. Een
gemeentegrens overschrijdende aanpak van deze problematiek is belangrijk om
te komen tot een oplossing. De Regionale Landschappen hebben alvast v oldoende
ervaring met dergelijke gebiedsaanpak bij conflicten tussen gebruikers. Aarzel
dus niet om met hen contact op te nemen.

Coördinatie beheer van trage wegen en wandelverbindingen
Het realiseren van wandelverbindingen en het openstellen of verleggen van trage wegen voor het ontwikkelen van recreatieve routes en netwerken is noodzakelijk. Maar het beheer en in stand houden van
deze verwezenlijkingen is nog een belangrijker
aspect. De opmaak van beheerplannen en
coördinatie van het beheer trage wegen en
wandelverbindingen gebeurde in de Westhoek
hoofdzakelijk door het Regionaal Landschap
West-Vlaamse Heuvels en Regionaal Landschap
IJzer en Polder i.s.m. de Provincie West-Vlaanderen en de sociale tewerkstelling.

B

Mobiliteit

De dienst Mobiliteit houdt de Atlas der Buurtwegen digitaal bij. De Atlas kunt u
raadplegen via www.giswest.be/trage-wegen. Vragen over de Atlas der Buurtwegen kunt u dan ook stellen aan de dienst Mobiliteit.
Een belangrijke taak van de dienst Mobiliteit is de ondersteuning van de gemeenten bij de procedure voor het verleggen of afschaffen van een buurtweg. Vooraleer de procedure officieel opgestart wordt in de gemeenteraad, is het nuttig om
een informeel overleg te organiseren met de dienst Mobiliteit om een correct
beeld te krijgen over de verlegging of afschaffing van de buurtweg. Het gaat hierbij over de visie, het nakijken of er geen gemiste kansen zijn en het correct doorlopen van de procedure. De provinciale commissie trage wegen toetst een eerste
voorstel van verlegging af en geeft daarna de nodige feedback op dit voorstel.
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Voorbeelden uit de praktijk
Hierna leest u meer informatie over een aantal concrete voorbeelden uit de praktijk. Deze realisaties tonen stuk voor stuk aan welke uiteenlopende mogelijkheden
trage wegen kunnen bieden voor de nabije buurt, en zelfs voor de ruimere regio.

A

Provinciedomeinen en Groene Assen

Alle provinciedomeinen bieden een netwerk van trage
wegen voor wandelaars, fietsers en ruiters. Wandelaars kunnen bijna overal terecht op veelal
onverharde of half verharde wegen en paden.
De grotere domeinen beschikken over doorsteken voor fietsers, mountainbikers en ruiters.
Meestal sluiten die aan bij een route of netwerk buiten het provinciedomein. Ook voor
wandelaars bestaan er routes of netwerken
rond diverse domeinen: dit is het geval voor het
Bulskampveld, de Kemmelberg, de Palingbeek en
de Gasthuisbossen die allen deel uitmaken van een
wandelnetwerk dat gebruik maakt van buurtwegen en
andere wandelcircuits. Maar ook het Tillegembos, het Zeebos, ’t Veld, het Fort van Beieren,
de Gavers, de Baliekouter, D’Aertrycke … bieden
wandelmogelijkheden in en buiten het provinciedomein.

Trage weg Kemmelberg.

De weinige openbare wegen waar autoverkeer is toegelaten, dwingen een trage
snelheid af door een te geringe breedte van het wegdek of door de dreefbomen,
door een snelheidsbeperking of door verkeersdrempels. Waar dit niet mogelijk
is, zoals op de Kemmelberg, biedt de inrichting van een trage weg evenwijdig aan
de b
 estaande autoweg de oplossing. Dit is bijvoorbeeld het geval voor de Lettingstraat die K
 emmel met Dranouter verbindt.
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B

Proefproject Oudlandpolder

Trage wegen kregen de laatste jaren bijzondere aandacht in de Oudlandpolder.
De gemeenten Blankenberge, De Haan en Zuienkerke werken hieraan samen
sinds 2000. Dit project illustreert hoe een samenwerking met en tussen gemeenten mooie resultaten kan opleveren.
Het project is gestart vanuit een gezamenlijke toeristisch-recreatieve gebieds
visie die de basis legde voor een stapsgewijze werking ten behoeve van recreatie
en landschapsbeleving. De gemeenten ervaren de natuur- en landschapswaarden
op hun grondgebied, samen met de unieke polderdorpen, als een belangrijke troef
voor de bewoners, recreanten en toeristen. Het netwerk van trage wegen
verbindt al dat moois. Daaruit is het proefproject trage wegen voortgevloeid. In
2005 is gestart met een volledige inventarisatie van de verschillende oude
kerkwegels, onverharde buurtwegen, landbouwwegen, loswegen, jaagpaden ...
De wet op de buurtwegen geeft in Vlaanderen nog
steeds rechten van overgang of doorgang. Dit recht
leek een goede basis om netwerken van nieuwe
vrij liggende paden te onderhandelen. Uit de
resultaten van een intensieve registratie bleek
echter dat meer dan 85% van het netwerk van
trage wegen bedreigd zijn, of op het terrein
verdwenen zijn. Deze vaststelling maakte
meteen duidelijk dat er heel wat onzekerheid
bestaat over welke rechten van doorgang er in
het landelijke gebied rusten. Overeenkomstig de
toenmalige lokale noden liepen de oude paden van
de hoeve naar het dorp, en bovendien dwars doorheen
weiden, velden en akkers.
Om klaarheid in deze situatie te scheppen, heeft een werkgroep met vertegenwoordigers uit de Provincie, de gemeenten, maar ook verschillende organisaties
en verenigingen, de mogelijkheden onderzocht voor het herwaarderen van deze
trage wegen in de Oudlandpolder. Het werd een intensief proces, met resultaat.
De drie gemeenten en de Provincie kozen ervoor om een weloverwogen deel van
deze paden op het terrein te ontwikkelen en in een multifunctioneel netwerk voor
verschillende groepen van recreanten in te passen. De Provincie speelde hier ten
volle haar rol als kennispartner en regiobestuur. De diensten Gebiedsgerichte
Werking (projectcoördinatie), Mobiliteit (technische voorbereiding en uitvoering)
en Contracten, Overheidsopdrachten en Patrimonium (grondverwervingen)
werkten hier samen.
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Financiële ondersteuning vanuit Vlaanderen (KAP III Toerisme Vlaanderen) en
Europa (‘Accessing the Countryside’ - Interreg IVa - 2 Zeeën) resulteerde op het
terrein in effectieve realisatie. Het proefproject in de Oudlandpolder legde ook
de basis voor een pak praktische ervaring met betrekking
tot de inrichting en de verdere onderbouwing van het
beleid op dit vlak.
De doelstelling van het project trage wegen in de
Oudlandpolder bestond er in om de buurtwegen
uit de Atlas der Buurtwegen te herwaarderen
en om een multifunctioneel netwerk van trage
wegen in het open ruimtegebied van de drie
gemeenten te creëren. Het project leverde zo
een bijdrage aan de verfijning van de recreatieve
infrastructuur in het hinterland van de kust. Het
trage wegenproject biedt een duidelijke meerwaarde
voor het recreatieve wandel- en fietsroutenetwerk.
Een van de realisaties binnen het Oudlandpolderproject betreft de trage wegen
in de omgeving van het Noordede-Hagebos (Zuienkerke). Hierbij is een nieuwe
verbinding gemaakt vanuit het dorp Houtave naar Zuienkerke, langs en over de
Noordede en de Blankenbergse Vaart (twee waterlopen). Het betreft een belevingsgerichte verbinding in het recreatieve fietsroutenetwerk Brugse Ommeland.
Er is eveneens een fietsbrug aangelegd. Het project verliep ook in samenwerking
met de Vlaamse Milieumaatschappij, de gemeente Zuienkerke, het ANB en de
VLM en het polderbestuur van de Nieuwe Polder van Blankenberge.

De nieuwe fietsbrug.
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Trage wegen hebben vaak een belangrijke recreatieve meerwaarde en passen
dan perfect in de wandel- en mountainbikenetwerken. Een voorbeeld hiervan is
de inrichting van de Copsweg (Blankenberge en Zuienkerke). Dit is een landelijke, onverharde weg die dankzij het project deel uitmaakt van een nieuwe kust
mountainbikeroute vanuit Blankenberge en De Haan. De Kerkewegel en Tistewegel in Zuienkerke zijn andere voorbeelden.

C

Het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk

Trage wegen spelen een belangrijke rol in de verdere uitbouw van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk in West-Vlaanderen. Hierna vindt u enkele
voorbeelden van de recente aanleg van fietspaden op dit netwerk. Deze fietswegen bedoeld voor de dagelijkse verplaatsingen naar het werk, de school of andere functionele verplaatsingen, hebben vaak ook een recreatieve meerwaarde. We
zetten enkele belangrijke verwezenlijkingen voor u op een rijtje.

Het Guldensporenpad
De Fietsersbond bekroonde het Guldensporenpad tot
de beste fietssnelweg van Vlaanderen. Deze oude
spoorwegbedding verbindt Zwevegem en Kortrijk
en biedt alle fietscomfort: het pad is drie meter
breed en is goed verlicht. De fietser heeft in het
stedelijk gebied ook voorrang op het gemotoriseerd verkeer. Het Guldensporenpad sluit aan
op verschillende functies: scholen, bedrijven,
knooppunten openbaar vervoer …
Situatie Copsweg voor de aanleg van het wandel- en mountainbikepad.

De aanleg van dit fietspad langs de spoorlijn, zorgde voor het wegwerken van een o
 ntbrekende schakel
in het fietstraject van het G
 uldensporenpad. Het
fietspad leidt de fietser r echtstreeks naar het
station.

Kongoweg, Kortrijk.

De laatste jaren vonden heel wat investeringen plaats op deze fietssnelweg. Een
nieuw fietspad verbindt Zwevegem met deelgemeente Knokke. De fietstunnel onder de ringweg rond Zwevegem zorgde voor een veilige fietsoplossing. De fietsbrug over de Schelde in Avelgem is een andere recente realisatie voor de fietser.

Situatie Copsweg na de werken. Een tractorsluis zorgt voor het weren van gemotoriseerd verkeer.
Het pad is ideaal als wandel- en mountainbikeroute
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In de toekomst wordt de bedding verder aangepakt in het buitengebied. Het
Guldensporenpad breidt uit en overstijgt zelfs de grenzen van West-V laanderen.
Deze fietssnelweg zal op termijn een verbinding maken tussen Kortrijk en
Oudenaarde of Ronse.
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Stroroute

De fietstunnel onder de ring van Zwevegem is een
veilige, comfortabele oplossing voor de fietsers.

Het Guldensporenpad verbindt Kortrijk en
Zwevegem.

De Stroroute is de voormalige spoorlijn 64 tussen
Roeselare en Ieper en kreeg een heuse opknapbeurt. Het eerste deel vanaf de Ring van Roeselare tot aan de Roeselaarsestraat in Moorslede
werd recent heringericht voor fiets-, wandel- en
ruiterverkeer. Het is bijvoorbeeld een ideale fietsweg voor de inwoners van Moorslede
die werken of naar school gaan in Roeselare.
Eerder werd het gedeelte vanaf de rotonde ‘de
Brieke’ (N332) tot aan de Passendalestraat in
Zonnebeke verwezenlijkt. De Stroroute wordt ook de
volgende jaren verder ontwikkeld tot een vlotte
verbinding tussen Roeselare over Moorslede
tot Zonnebeke. Het pad leidt eveneens naar het
domeinbos aan de Vierkaven in Moorslede.

Het traject van de Stroroute
tussen Roeselare en Moorslede.

De Stroroute biedt nog meer mogelijkheden voor het fietsverkeer in de buurt.
Tussen Dadizele en Ledegem stroomt de Heulebeek. De beek is in beheer van de
Provincie en is een belangrijke link tussen de Stroroute en de Kezelbergroute. De
Provincie wenst samen te werken met de gemeenten Ledegem en Moorslede om
er een comfortabel fietspad van drie meter breed aan te leggen. Dit nieuwe tracé
legt dan een veilige en korte link tussen Dadizele en Ledegem.

D
Fietsverbinding Veurne-Avekapelle, naast de spoorlijn.

Fietsverbinding Veurne-Avekapelle
Tot voor kort ontbrak er een veilige fietsverbinding tot Veurne en het bedrijventerrein Veurne I. De aanleg van fietspaden langs de N35 zou te veel ruimte innemen. Daarom bestond de oplossing voor deze ontbrekende schakel in de aanleg
van een fietsverbinding tussen Veurne en Diksmuide langs de spoorlijn tot in
Avekapelle. In de toekomst komen er nog fietspaden langs de Rousdammestraat
(Veurne)-Roesdammestraat (Diksmuide) en verderop langs de N35, richting
Diksmuide. Op die manier zullen fietsers zich vlot en veilig kunnen verplaatsen
tussen Veurne en het centrum van Diksmuide.
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Recreatieve fietsnetwerken

Trage wegen langs Reutelbeek (Geluwe) en de
Geluwebeek (Menen)
Langs de Reutelbeek legde de Provincie
West-Vlaanderen een fiets- en wandelpad van
2,5 meter breed aan. Dit pad zorgt ten eerste voor een veilige fietsontsluiting voor de
bewoners van de recent gerealiseerde woonwijken tussen het centrum van Geluwe en de
Lourdesstraat, die uitkomt op de N8.

Het vlonderpad in Menen.
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Tegelijk kunnen zowel bewoner als bezoeker genieten van de Reutelbeek als
groene ader in de dorpskern van Geluwe. Bovendien kan het pad ook dienst doen
als onderhoudsstrook voor het ruimen van de beek.
Aan de overzijde van de N58 is er een vlonderpad gerealiseerd langs het bufferbekken op de Geluwebeek. Het pad brengt de bewoners van de sociale huisvestingsmaatschappij ‘Ons Dorp’ op een duurzame manier in het centrum van
Menen. Het tracé maakt ook de verbinding naar een landbouwer en een supermarkt. De landschapswacht zorgt voor het onderhoud van het pad.

Grensoverschrijdende netwerken in De Moeren
Door de doortrekking van de E40 richting Frankrijk, raakten de Moeren voor een
groot deel afgesloten van de kust voor het recreatieve verkeer. Dit werd steeds
duidelijker met het stijgende succes van de fiets- en wandelnetwerken. De vraag
om deze netwerken grensoverschrijdend uit te breiden, klonk steeds luider.

Nieuwpoort-Duinkerke in 2013. Vanuit de Moeren richting Groot Moerhof kwam
er een fietspad en de verwezenlijking van een tweerichtingsfietspad tussen de
Maerebrug en de Westhoekduinen. Zo kwam een veilige fiets-, wandel- en ruiterverbinding van de kust tot in het binnenland tot stand, die het mogelijk maakt om
de prachtige landschappen in de grensregio te ontdekken.

E

Wandelnetwerken

Land van Mortagne
De gemeente Zwevegem heeft samen met Westtoer en
de provinciale dienst Gebiedsgerichte Werking actie
ondernomen om enkele buurtwegen te integreren
in het nieuwe wandelnetwerk ‘Land van Mortagne’. Tussen de Slavaetstraat en Broekenhoek in
Sint-Denijs kwam er een tegelpad waardoor
voetweg 51 weer toegankelijk werd. Bovendien
kreeg deze trage weg een nieuwe functie door
de opname in het wandelnetwerk ‘Land van
Mortagne’.

Wandelnetwerken Heuvelland, Hoppeland en
Ieperboog

De tunnel onder de E40 ter hoogte van het Groot
Moerhof maakt een vlotte fietsverbinding mogelijk.

De Maerebrug over het kanaal Nieuwpoort-
Duinkerke vanuit de lucht.

In 2010 startte binnen het Interreg IV-programma France-Wallonie-Vlaanderen
een Europees project om de verbinding tussen kust en binnenland enerzijds en
tussen Duinkerke en Adinkerke anderzijds te verbeteren. De Provincie
West-Vlaanderen coördineerde het project. De andere hoofdpartners waren de
gemeente De Panne, de Vlaamse Landmaatschappij, AWV, Waterwegen en
Zeekanaal NV en de Communauté Urbaine de Dunkerque.
Het project resulteerde in de aanleg van een tunnel onder de E40 ter hoogte van
het Groot Moerhof in 2012 en in de constructie van de Maerebrug over het kanaal
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Ook voetweg 82 in Zwevegem maakt deel uit

Voor de realisatie van het wandelnetwerk Heu- van het wandelnetwerk ‘Land van Mortagne’.
velland, Hoppeland en Ieperboog hebben de gemeenten, de aanpalende eigenaars , Regionaal
Landschap West-Vlaamse Heuvels en Provincie West-Vlaanderen enkele trage
wegen en wandelverbindingen gerealiseerd.
Voetweg 42 in Nieuwkerke, ook bekend als
‘Depuydtweghelken’ was helemaal verdwenen,
maar was een belangrijke ontbrekende schakel
in het wandelnetwerk Heuvelland en de provinciale Geuzenwandelroute. Overleg met de
aanpalende landbouwers en het gezamenlijk
uitzetten van de ‘nieuwe’ trage weg resulteerde in een compromis. Waar het te drassig was,
kwam er een knuppelpad. De trage weg heeft een
breedte van 1,5 meter en is aan beide kanten voorzien van kastanjepalen op kniehoogte.
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Eveneens in het wandelnetwerk Heuvelland onderging voetweg 68 in De Klijte, ook bekend als
‘De Boschdreve’, een gelijkaardige aanpak. In
een eerste stap zijn twee rijen maïs verwijderd,
waardoor een verbinding mogelijk werd. Het
afgesproken tracé werd nadien afgebakend door
paaltjes.

een belangrijke recreatieve verbinding vormen tussen het stedelijke gebied en het platteland. Op die
manier is de wandelverbinding langs de Vleterbeek een mooie schakel binnen het wandelnetwerk Hoppeland geworden.
In Zillebeke ligt voetweg 22, ‘Den Drieblooteweg’, in het wandelnetwerk Ieperboog. Het tracé
van deze trage weg loopt bijna volledig door een
weide. Overleg tussen de stad Ieper en de landbouwers leverde een compromis op, waardoor er een
doorgang kwam door de weide. Poortjes (‘kissing gate’) zorgen voor een vlotte toegang voor ‘Kissing gates’ langs voetweg 22 in Zillebeke.
de wandelaar, maar verhinderen dat het vee uit
de weide ontsnapt.

De voorbije tien jaar werkte het provinciebestuur West-Vlaanderen in nauw
overleg met het Regionaal Landschap en de stad Poperinge een inrichtingsvoorstel voor de Vleterbeek uit. Hoofddoelen waren de aanpak van erosieknelpunten, waterbuffering, het oplossen van vismigratieknelpunten en het behoud en
herstel van de Vleterbeek als een groen lint tussen de stad en de Franse grens.
De Provincie West-Vlaanderen heeft bufferstroken aangekocht langs de beek die
in eerste instantie hun nut bewijzen als versterking van de oeverzones, maar ook

Wandelnetwerk Hoppeland.
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Contactgegevens
Indien u als gemeentebestuur vragen heeft over trage wegen, dan richt u zich bij
voorkeur eerst tot de provinciale dienst Vergunningen.

Provinciebestuur West-Vlaanderen
Dienst Vergunningen
Koning Leopold III-laan 41
8200 Sint-Andries
www.west-vlaanderen.be/vergunningen

Andere nuttige adressen
- Provinciale dienst Mobiliteit
www.west-vlaanderen.be/mobiliteit
- Provinciale dienst Gebiedsgerichte Werking
www.brugge-oostende.streekhuis.be
www.midden-west-vlaanderen.streekhuis.be
www.zuid-west-vlaanderen.streekhuis.be
www.westhoek.streekhuis.be
www.kustbeheer.be
- Regionale Landschappen (Houtland, IJzer en Polder, West-Vlaamse Heuvels)
www.regionalelandschappen.be
- vzw Trage Wegen
www.tragewegen.be
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Bijlagen
Bijlage 2: voorbeeld inventarisatiekaart (Oedelem)

Bijlage 1: inventarisatiefiche

INVENTARISATIE TRAGE WEGEN

FICHENUMMER:

Naam vrijwilliger:
………………………………………………………
Deelgemeente + datum:
Ligging:
Opgenomen in de Atlas der
Buurtwegen?
Naam of toponiem:
wijk:
Beschrijving landschap:

……………………………… - ..….. /…. /……
A: …………………………….……
B: …………………………….……
Ja:
Nee
q Chemin: nr. ……
q Sentier: nr. ……
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Landelijk
Stedelijk
q Bos / Vallei
q Andere: ……………………
Nee, omdat
q
q

Weg herkenbaar /
traceerbaar?

Opmerkingen: ……………………
………………………….…………….…
……………………………………….…
……………………………….…………

………………………………………………………………
….…………………….……………………………………
………………………………………………………………
U hoeft de fiche niet verder in te
vullen
Ja, vul de fiche verder aan

Toegang afgesloten?

Begaanbaar / berijdbaar?

Toestand van de weg?

Toestand tracé identiek?
Breedte:

Algemene opmerkingen:

Nee

Ja, door:
q Natuurlijke omstandigheden (bijv. dichtgegroeid)
q Niet permanent (bijv. poort, bareel … )
q Gebodsteken (fysiek toegankelijk)
q Permanent afgesloten (bijv. stort, afsluiting)
q Andere : ……………………………………………………….
Nee, omdat ……………………………………
Ja
………………………………………………………
q te voet
………………………………………………………
q met de fiets
q met een wagen
q met een landbouwvoertuig
Onverhard: ……………………………
Verhard: …………………………….
q braak (aarden pad)
q asfalt
q licht dichtgegroeid
q beton
q sterk dichtgegroeid
q grind / kiezel / steengruis
q weiland
q kasseien
q karrenspoor
q dolomiet
q andere: ……………………
q andere: ……………………
Ja
Nee: ……………………………………
Opmerking:………………………………………
q < 1 m
…………………………………………………………
q 1 à 2 m
…………………………………………………………
q 2 à 3 m
…………………………………………………………
q > 3 m
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
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Bijlage 4: attributentabel trage wegen West-Vlaanderen

Bijlage 3: attributentabel buurtwegen West-Vlaanderen
Attributentabel BUURTWEGEN West-Vlaanderen
ATTRIBUUT

OMSCHRIJVING

VOORBEELD

ID

uniek id-nummer
via autonummering

1

Wegnummer

nummer van de
buurtweg

12

Type weg

soort weg

Atlasgemeente

Attributentabel TRAGE WEGEN West-Vlaanderen

BRON

DATATYPE

ATTRIBUUT

OMSCHRIJVING

VOORBEELD

integer (PK)

ID

uniek id-nummer
via autonummering

1

Atlas

short integer

Gemeente

naam van de
gemeente

Brugge

Plannen

text (50 char)

chemin of sentier

Atlas

text (7 char)

code van atlasgemeente

177

Atlas

short integer

Beheerder

beheerder van de
trage weg

gemeente, NMBS,
Vlaams Gewest,
particulier, Provincie, andere

Plannen

text (11 char)

Beheerder

beheerder van de
trage weg

gemeente, NMBS,
Vlaams Gewest
particulier, Provincie, andere

Plannen

text (11 char)

Eigenaar

eigenaar van de
trage weg

gemeente, NMBS,
Vlaams Gewest,
particulier, Provincie, andere

Plannen

text (11 char)

Eigenaar

eigenaar van de
trage weg

gemeente, NMBS,
Vlaams Gewest,
particulier, Provincie, andere

Plannen

text (11 char)

Status

text (26 char)

Status

de toestand van
de weg bij de
terreininventarisatie

verdwenen,
aanwezig toegankelijk, aanwezig
niet toegankelijk,
straat

Terreinonderzoek

verdwenen,
aanwezig toegankelijk, aanwezig
niet toegankelijk,
straat

de toestand van
de weg bij de
terreininventarisatie

Terreinonderzoek

text (26 char)

Verharding

huidige verharding van de weg

* onverhard,
verhard

Terreinonderzoek

text (11 char)

Verharding

huidige verharding van de weg

* onverhard,
verhard

Terreinonderzoek

text (11 char)

Breedte huidig

gemiddelde
breedte van de
weg, opgemeten
in meter

2,35 meter

Terreinonderzoek

float

Breedte huidig

gemiddelde
breedte van de
weg, opgemeten
in meter

2,35 meter

Terreinonderzoek

float

Opmerking

extra opmerkingen over de weg

slechte staat, …

Terreinonderzoek

text (50 char)

Naam

naam van de weg

Bosstraat

Plannen / terrein

text (50 char)

Opmerking

extra opmerkingen over de weg

slechte staat, …

Terreinonderzoek

text (50 char)

Datum

datum inventarisatie op terrein

12/12/2008

Naam

naam van de weg

Bosstraat

Plannen/terrein

text (50 char)

Datum

datum inventarisatie op terrein

12/12/2008

date

integer (PK)

date

vastgestelde keuzewaarden

vastgestelde keuzewaarden

* onverhard: gras, zand, aarde en half verharde ondergronden (grind, kiezel, dolomiet,…)
verhard: asfalt, beton, straatstenen, …
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DATATYPE

* onverhard: gras, zand, aarde en halfverharde ondergronden (grind, kiezel, dolomiet,…)
verhard: asfalt, beton, straatstenen, …

mogelijkheid om extra velden toe te voegen naargelang het projecttype

in te vullen voor de inventarisatie op terrein

BRON
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Bijlage 5: voorbeeld visiekaart (Oedelem)
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Colofon
Dit is een uitgave van het provinciebestuur van West-Vlaanderen en de Regionale
Landschappen.
Provinciebestuur West-Vlaanderen
Dienst mobiliteit
Provinciehuis Abdijbeke
Evert de Pauw
Abdijbekestraat 9
8200 Brugge
T 050 40 34 83
mobiliteit@west-vlaanderen.be
www.west-vlaanderen.be/mobiliteit
Fotoverantwoording:
provinciebestuur West-Vlaanderen,
Gert Arijs, Koen Cornelus, Jan Darthet, Misjel Decleer, Tom Desnoeck,
Vildaphoto, Westtoer.
Januari 2015
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