


 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

Atlas der buurtwegen? 

Wijzigingsdocumenten? 

Latere erkenning? 

1 
Buurtwegen 







De Atlassen der Buurtwegen (ook wel 'leggers' genoemd). De 
detailplannen gelden als rooilijnplan; 

 
Chemin 'buurtweg' 

Sentier 'voetweg' 

Erfdienstbaarheid op 
linkerperceel 

erfdienstbaarheid 
dwars doorheen perceel 
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• Veel detail 

De Atlassen der Buurtwegen (ook wel 'leggers' genoemd) 

 

 

Wegbreedtes Private bedding (zie 
kadasternummer) 

7,5 m 
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• Veel detail 

 

 

Lengtes van percelen, in casu 68,2 m 

7,5 m 
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7,5 m 
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Afstand tot gebouwen, in casu 13,3 m 

3,2 m 
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Grachten 

3,2 m 

Bomen 
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Perceelsstructuur vaak 
nog goed herkenbaar 



1 
Buurtwegen Chemin particulier = eveneens een titel voor verkorte 

verkrijgende verjaring (Cassatie 1984) 



• Buurtwegen 

De Atlassen der Buurtwegen (ook wel 'leggers' genoemd) 

 

 

Openbaar domein, maar geen 
buurtweg > kadasterkopie 

De actuele situatie 
weerspiegelt dit. 
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• Buurtwegen 

-> Ingeschreven in de Atlas der Buurtwegen 

– ingeschreven: verkrijgende verjaring na 10 of 20 jaar openbaar gebruik (in 
tegenstelling 30 jaar bij niet-ingeschreven) 

-> Onderhoudsplicht ligt bij de gemeente (art.13) 

-> Beslissingsbevoegdheid bij erkennen, wijzigen of afschaffen ligt 
bij de provincie 

-> Verjaring kan niet tot zolang de weg ‘dient tot’ het openbaar 
gebruik. (art. 12) 

Cassatie: “servir à” is een bestemming, een toestand in rechte (en dus geen 
toestand in feite) 

Voorwaarden voor verjaring: 1) desaffectatie van de bestemming + 2) ophouden 
van het gebruik 
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• Provinciaal reglement Limburg  

- uiterste snoeidatum voor overhangende takken vast op 1 maart, 
scheren van hagen en struiken dient te gebeuren voor één juni. 

- geen planting van bomen, hagen of andere afsluitingen binnen een 
afstand van drie meter van de grens van de buurtwegen zonder 
machtiging CBS 

- aanplantingen door openbare overheden: bij het aanplanten van bomen 
een afstand van één meter tot de greppel of rijweg, en één meter tot de 
grens met de private eigendommen, tenzij machtiging Deputatie 

- principieel geen gebouwen van welke aard op minder dan vijf meter van 
de middellijn van de buurtweg. Deze afstand wordt in een aantal 
hypothesen verhoogd tot zes meter (betreft de buurtwegen gelegen 
ten noorden van de gewestweg Diest-Hasselt-Maastricht en de 
buurtwegen van groot verkeer) 
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• Plantrecht 

Wat is het?  

= Eigenaars van aan een buurtweg (alleen bij 
buurtwegen) palende erven hebben het recht bomen 
te planten op de wegberm ongeacht het 
eigendomsstatuut van de wegberm 

= Bomen zijn eigendom van eigenaars 

= Plantrecht kan overgedragen worden of tenietgaan 

= Plantrecht is een “aanhorigheid van het 
eigendomsrecht” van het aanpalende erf 
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• Plantrecht 

Wat is het?  

= Eigenaars van aan een buurtweg (alleen bij 
buurtwegen) palende erven hebben het recht bomen 
te planten op de wegberm ongeacht het 
eigendomsstatuut van de wegberm 

= Bomen zijn eigendom van eigenaars 

= Plantrecht kan overgedragen worden of tenietgaan 

= Plantrecht is een “aanhorigheid van het 
eigendomsrecht” van het aanpalende erf 
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• Plantrecht 

Tenietgaan  

Wegberm eigendom aanpalende erf: 

- plantrecht kan niet door onbruik tenietgaan 

- plantrecht kan door verkrijgende verjaring door gemeente 

verworven worden indien ze zelf bomen plant de eigenaar 

er zich niet tegen verzet 

 

Wegberm eigendom gemeente  (in de meeste gevallen): 

- plantrecht kan tenietgaan door onbruik (niet ‘gebruikt’ 

gedurende 30 jaar) m.a.w. plantrecht enkel nog aanwezig 

indien zonder onderbreking van 30 jaar uitgeoefend 
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• Plantrecht 
 

Overdragen en onteigenen 
plantrecht 

 

Overdragen: door overeenkomst 

 

- Onteigening: schadevergoeding 
noodzakelijk 
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• Plantrecht 
 

Beperkingen 

 

Lokale besturen kunnen 
beperkingen opleggen zoals 

bijvoorbeeld minimumafstanden 
bepalen 

Art. 35 Veldwetboek – niet van 
toepassing wegens grens 
tussen openbaar en privaat 
domein 

Provinciale reglementen der 
buurtwegen in acht nemen 
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1 
Buurtwegen 

Wet op de 

buurtwegen 

Atlas 

Particuliere én 

openbare 

eigendom 

Teloorgaande 

verjaring 

 

Openbaar domein van de gemeente  

en bestemd tot de doorgang van het publiek? 

2 
Gemeenteweg 

sensu strictu 





1 
Buurtwegen 

2 
Gemeenteweg 

sensu strictu 

Wet op de 

buurtwegen 

Atlas 

Particuliere én 

openbare 

eigendom 

Teloorgaande 

verjaring 

Geen eigen reglementair 

kader 

Geen algemene leggers 

Openbare eigendom 

Geen verjaring mogelijk 

> 30 jaar  

openbaar gebruik 

volgens art. 2229 BW? 

3 
Publiekrechtelijke 

erfdienstbaarheid van doorgang 

(PRED) 
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2 
Gemeenteweg 

sensu strictu 

3 
Publiekrechtelijke 

erfdienstbaarheid van doorgang 

(PRED) 

Wet op de 

buurtwegen 

Atlas 

Particuliere én 

openbare 

eigendom 

Teloorgaande 

verjaring 

Geen eigen reglementair 

kader 

Openbaar 

gebruik, maar 

geen 30 jaar? 

Gereglementeerde 

doorgang? 
Geen algemene leggers 

4 
Wegen in feitelijke toestand van 

openbare weg 

Openbare eigendom 

Geen verjaring mogelijk 

Burgerlijk Wetboek 

Geen algemene legger 

Particuliere eigendom 

Geen verjaring mogelijk 











1 
Buurtwegen 

2 
Gemeenteweg 

sensu strictu 

3 
Publiekrechtelijke 

erfdienstbaarheid van doorgang 

(PRED) 

Wet op de 

buurtwegen 

Atlas 

Particuliere én 

openbare 

eigendom 

Teloorgaande 

verjaring 

Geen eigen reglementair 

kader 

Geen algemene leggers 

Openbare eigendom 

Geen verjaring mogelijk 

Burgerlijk Wetboek 

Geen algemene legger 

Particuliere eigendom 

Geen verjaring mogelijk 

4 
Wegen in feitelijke toestand van 

openbare weg 

Diverse substatuten en regelgeving 

Geen algemene legger 

Particuliere én openbare eigendom 

Niet van toepassing 




