
Aanvraag tot opheffing buurtwegen ikv ombouw 

N42 wegvak Wetteren – Oombergen tot primaire 

weg II 

1) Achtergrond 

Het Agentschap Wegen en Verkeer wenst de gewestweg N42 om te bouwen tot een 

primaire weg II type 3 en dit tussen de E40 in Wetteren, langsheen Oosterzele, en tot de 

N46 in Zottegem. De N42 staat in het ruimtelijk structuurplan (RSV) immers als primaire 

weg II type 3 gecategoriseerd.  

      

Het huidige wegbeeld beantwoordt echter niet aan deze functie, wat onder meer 

aanleiding geeft tot een (te) beperkte wegcapaciteit en problemen inzake 

verkeersveiligheid. Eveneens is er de vraag tot aanleg van een nieuwe 

carpoolparking/mobi-punt in de omgeving van het complex E40xN42. 

 Voorliggende projectnota tot onteigening vloeit voort uit volgende voorafgaandelijke 

stappen: 

● Uit het plan-MER (goedgekeurd op 17/12/2015) waarin de cumulatieve effecten binnen de 

zone N9 – N46 werden bekeken; 

● Uit het GRUP (definitief vastgesteld op 22/01/2021) waarbij de zone E40 – N46 planmatig 

werd vastgesteld; 

● Uit de startnota (goedgekeurd op RMC op 20/11/2017) in kader van het mobiliteitsdecreet; 

● Uit de projectnota (goedgekeurd op i-GBC op 08/07/2020) in kader van het 

mobiliteitsdecreet; 

● Uit de unieke verantwoordingsnota fietstunnel Roosbloemstraat (goedgekeurd op i-GBC op 

22/06/2021) in kader van het mobiliteitsdecreet; 

● Uit de nota voor natuurcompensatie zoals besproken met het ANB; 

De onteigeningen zullen in 2 fases uitgevoerd worden: 

● Fase 1: N46 – Reigerstraat (2022); 



● Fase 2: Reigerstraat – E40 (2023); 

 

De uitvoering van de werken wordt voorzien in twee fases (blauwe kaders): 

● Fase 1: N46 – Reigerstraat (start werken voorzien 2023) 

● fase 2:  Reigerstraat – E40 (start werken voorzien 2025) 

 

De procedure tot wijziging (opening, afschaffing, wijziging, verlegging) evenals de modaliteiten van 

het openbaar onderzoek van een buurtweg (voetweg) wordt geregeld door het 

gemeentewegendecreet (1/09/2019). 

Eerder werd door de verschillende overheden reeds besloten (reservatiestrook gewestplan, 

streefbeeld N42, mobiliteitsplannen gemeentes, GRUP VR, start- en projectnota i-GBC) om  de 

ombouw van de N42 tot primaire weg te voorzien. 

Als gevolg van deze ombouw worden echter een aantal buurtwegen doorsneden. Overeenkomstig de 

Atlas der Buurtwegen gaat het hierbij om volgende buurtwegen, zoals gesitueerd op het grondgebied 

van de gemeentes Wetteren, Oosterzele en de stad Zottegem:  

Op de onderstaande figuren zijn: 

- op te heffen gedeeltes: rood aangeduid; 

- bestaande aansluitende gedeeltes: geel aangeduid; 

- nieuwe ventwegen onder gewestelijk beheer: groen aangeduid; 

We merken hierbij op dat deze nieuwe ventwegen, fietstunnels, fietsbruggen (groen) op 

gewestdomein worden aangelegd en ook in beheer van het Vlaams Gewest/AWV blijven, in die zin is 

het gemeentewegendecreet niet van toepassing op deze nieuwe wegenis. 

Tenslotte dient volgens het gemeentewegendecreet H3 afdeling 3 art 28 een meer- of minderwaarde 

bepaald worden voor de opheffing van de stukken gemeentewegen. Aangezien de op te heffen zones 

zich allen situeren op gemeentelijk openbaar domein en deze stukken kosteloos door de gemeente 

aan het Vlaams Gewest worden overgedragen zal op de opheffingsplannen de waarde 0 euro 

vermeld worden. 

 



 

Wetteren/Oosterzele: (van E40 richting Zottegem) 

A) Opheffing 

a)  Sentier nr 233 

 

b) Chemin nr 65 

 

 

 

 

 

 



 

c) Chemin nr 3 

d) Chemin nr 65 (deels Oosterzele, deels Wetteren) 

 

 

 

Oosterzele: (van E40 richting Zottegem) 

A) Opheffing 

d) Chemin nr 65 



 

 

e) sentier nr 38 

 

 

f) Sentier nr 20, 21, 139 

g) Chemin nr 1 en 2 ( Gijzenzelestraat via nieuwe fietsbrug)  

q’) Chemin nr 6 



 

 



 

 

h)Sentier nr 12 

i)Sentier nr 22 

j)Chemin nr 1 

r’)Chemin nr 23 



 



 

k) Chemin nr 11 

l) Sentier nr 78 

 

 

n) Chemin nr 10 

o) Sentier nr 80 

p) Sentier nr 85 



 

q) Sentier nr 89 

r) Chemin nr 9 

 

 

s) sentier nr 75 

t) chemin nr 15 (Roosbloemstraat via fietstunnel) 



 

 

 

 

 

 

 

u) Chemin nr 52 



 

w) Sentier 127 

x) Sentier 129 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

y) chemin 55 

z) Sentier 111 

 

a’) Chemin 20 

 

e’) Chemin nr 12 

 



 

 

 

 

Zottegem: (van E40 richting Zottegem) 

A) Opheffing 

 

o’) chemin nr 2 

 

 



 

  



 

a) Stratenplan 

 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 



 
b) Plan wegenis 

Zie plannen in bijlage 2; 

c) Opheffingsplannen  

Zie plannen in bijlage 1; 

d) Foto’s 

 

 

 

 

 

 



A) Opheffing 

a) Sentier nr 233 

 

 

 

b) Chemin nr 65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

c) Chemin nr 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d) Chemin nr 65 



 

 

e) sentier nr 38 

 

 

 

Oosterzele: (van E40 richting Zottegem) 



A) Opheffing 

f) Sentier nr 20 

 

g) Chemin nr 1&2  



 

 

q’)Chemin nr 6 

 

q’ 



 

h)Sentier nr 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

q’ 



i)Sentier nr 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

j)Chemin nr 1 



 

r’) chemin nr 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

k) Chemin nr 11 

r’ 



 

l) Sentier nr 78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



n) Chemin nr 10 

 

 

 

 

 

 

o) Sentier nr 80 

 

 

p) Sentier nr 85 



 

 

 

 

 

 

 

 

q) Sentier nr 89 

 

 

 



r) Chemin nr 9 

 

 

 

 

s) sentier nr 75 

 

 

 

 

t) chemin nr 15  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

u) Chemin nr 52 



 

 

 

 

 

 

 

 

w) Sentier 127 

 

 

 

x) Sentier 129 



 

 

 

 

 

 

 

y) chemin 55 

  

 

 

 



 

z) Sentier 211 

 

 

a’) Chemin 20 

 



 

 

 

 

 

e’) Chemin nr 12 

 

 

 

 

 

Zottegem: (van E40 richting Zottegem) 



A) Opheffing 

 

 

o’) chemin nr 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Motivatie opheffing: 



 

⮚ Gelet op de procedure tot opheffing van een buurtweg zoals geregeld het 

gemeentewegendecreet van 01/09/2019; 

⮚ Gelet op de goedgekeurde resolutie (15/06/2011) in het Vlaams Parlement om het dossier 
van de N42 (in het bijzonder de rechttrekking te St-Lievens-Esse) prioritair aan te pakken; 

⮚ Gelet op het conform verklaarde streefbeeld van de N42 (2008 Sumresearch) waarbij de 

ombouw van de N42 tot 2x2 rijstroken met ventwegen werd goedgekeurd; 

⮚ Gelet op het plan-MER (goedgekeurd op 17/12/2015) waarin de cumulatieve effecten binnen 

de zone N9 – N46 werden bekeken; 

⮚ Gelet op het GRUP (definitief vastgesteld op 22/01/2021) waarbij de zone E40 – N46 

planmatig werd vastgesteld; 

⮚ Gelet op de startnota (goedgekeurd op RMC op 20/11/2017) in kader van het 

mobiliteitsdecreet; 

⮚ Gelet op de projectnota (goedgekeurd op i-GBC op 08/07/2020) in kader van het 

mobiliteitsdecreet; 

⮚ Gelet op de de unieke verantwoordingsnota fietstunnel Roosbloemstraat (goedgekeurd op i-

GBC op 22/06/2021) in kader van het mobiliteitsdecreet; 

⮚ Gelet gemeentelijke mobiliteitsplannen van Wetteren, Oosterzele en Zottegem; 

⮚ Gelet op het feit dat de N42 volgens het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) de 

functie van den primaire weg type II (= verbindingsweg van de regio Zuid – Oost –Vlaanderen 

naar de E40) dient te vervullen; 

⮚ Gelet op de principes van de samenwerkingsovereenkomst II volgens het besluit van de 

Vlaamse Regering van 25/01/2013 tot bepaling van de nadere regels betreffende de 

organisatorische omkadering, de financiering, en samenwerking inzake het mobiliteitsbeleid; 

⮚ Overwegende dat de ombouw van de N42 tot primaire weg II ikv het algemeen belang 

noodzakelijk is omwille van volgende redenen: 

 

a) Verkeersveiligheid: de huidige inrichting (2x1 rijstroken met enkel een gemarkeerde 
middenberm en tussen de Gijzenzelestraat en de Zwaluwstraat zonder middenberm; 
veelvuldige rechtstreekse erftoegangen (woningen, steengroeve Balegro, OBBC), gevaarlijke 
inhaalmanoeuvres landbouwverkeer, onbeveiligde kruispunten zoals het zwarte punt N42 x 
Yshoute) leidt tot een parelsnoer van ongevallen binnen dit wegvak; 
Getuige hiervan de ongeval cijfers van lokale politie op de N42 (E40 - N46) die op een 
parelsnoer van ongevallen duiden: 
220 ongevallen in 12 jaar over volledig tracé is de zware balans op deze weg; 



 
 



 
 



 
 

Jaar COUNT Ongeval 
ID 

SUM Aantal 
doden 

SUM Aantal zwaar 
gewonden 

SUM Aantal licht 
gewonden 

2006 21 0 4 31 

2007 12 0 0 18 

2008 25 0 2 31 

2009 18 1 6 22 



2010 13 0 0 26 

2011 19 1 1 43 

2012 20 2 3 27 

2013 11 0 1 14 

2014 23 0 5 26 

2015 11 0 1 16 

2016 21 0 3 32 

2017 15 0 4 24 

2018 11 1 5 15 

 COUNT Ongeval 
ID 

SUM Aantal 
doden 

SUM Aantal zwaar 
gewonden 

SUM Aantal licht 
gewonden 

 220 5 35 325 

 

 

b) Fileterugslag tot op de E40: de heel scherpe bocht na de afrit E40 richting Zottegem, de 
aansluiting van de Schoolstraat op de N42, de open middenberm thv de 
Schoolstraat/Krefelsite en de ritsbeweging van 2 naar 1 rijstrook richting Zottegem zorgen voor 
een congestie en bijhorende fileterugslag op de E40 waarbij een heel gevaarlijke situatie voor 
kop-staart aanrijdingen ontstaat: vrachtverkeer raast immers rakelings langsheen 
aanschuivend verkeer (tot +-2km op de pechstrook) voorbij; 



c) Doorstroming/Verzamelende functie/leefbaarheid nabijgelegen kernen: door de huidige 
ontoereikende capaciteit van de N42 (2x1 rijstroken met menging van doorgaand en lokaal 
verkeer) vervult het onderliggend wegennet momenteel deze functie als sluipweg, een rol 
waarvoor het zowel op mobiliteits- als op leefbaarheidsvlak niet voor uitgerust is. 
Op de verschillenplot uit het macromodel (voor achtergrondinfo zie pg 20 mobiliteitsnota bij 
plan-MER) is duidelijk te zien dat bij een ombouw van de N42 de verzamelende functie (dikke 
rode lijn) wordt opgenomen en het naastgelegen lokale wegennet ontlast (dikke groene lijnen) 
wordt. 

            

 

d) Ontoereikende carpoolparking: de huidige carpoolparking kamt met heel wat problemen: 
- De huidige carpoolparking (slechts 80 pp) thv de Krefel-site en de Schoolstraat heeft op het 

gewestplan niet het statuut van carpoolparking; 
- De huidige carpoolparking heeft veel te weinig capaciteit met overlast naar de naastgelegen 

gemeentewegen (oa Schoolstraat) tot gevolg: 
- De huidige carpoolparking is bij het sluiten van de middenberm en zonder keermogelijkheid 

thv de Gijzenzelestraat onbereikbaar voor verkeer komende vanaf Wetteren of de E40; 
e) Het gebrek aan fietsinfrastructuur: 

Tussen Zottegem en Wetteren ontbreekt aan een parallelle fietsinfrastructuur aan de N42 om 
bovenfunctioneel fietsverkeer en het aanzetten tot een modal shift over te gaan. 
Even zorgt de N42 voor een barrierewerking tussen (deel)gemeentes/kernen die zich aan 
weerszijden van deze gewestweg bevinden. Vandaag gebeuren deze oversteekbewegingen 
door zwakke weggebruikers soms via lichtengeregelde kruispunten, maar het merendeel (N42 



x Gijzenzelestraat, N42 x Kwaadbeek, N42 x Yshoute, N42 x Eke) zonder enige vorm van 
bescherming.  
Zelfs bij lichtengeregelde kruispunt vormt de oversteekbeweging voor schoolgaande kinderen 
thv N42 x Reigerstraat een gevaarlijke situatie. 

 

f) De landschappelijke inpassing:  
De huidige N42 vormt vandaag een structurele scheiding in het landschap. Een 
landschappelijke inkapseling (begeleidende bossen, planten, buffergrachten-/bekkens) alsook 
faunapassages (ecoduikers) ontbreken volledig. 

⮚ Overwegende dat vaststaat dat de ombouw van de N42 (wegvak Wetteren – Oombergen) 

het algemeen belang nastreeft, in het bijzonder beoogt de verkeersveiligheid en 

doorstroming te verbeteren alsook de economische ontwikkeling van de regio te vrijwaren. 

⮚ Overwegende dat overeenkomstig het gemeentewegendecreet de gemeenteraad de 

bevoegdheid bezit over de zaak van de wegen, waarbij het aspect van de gemeentewegen als 

onderdeel van de zaak van de wegen moet worden beschouwd. 

⮚ Overwegende dat de ombouw van de N42 (primaire gewestweg type II) een aantal 

buurtwegen doorkruist, waardoor de opheffing van beperkte delen van de buurtwegen 

noodzakelijk voorkomt daar waar deze door de nieuwe rijstroken, ventwegen en fietspaden 

gedwarst worden. 

⮚ Overwegende dat een aantal van deze buurtwegen een algemeen belang vertegenwoordigen 

op lokaal niveau, waardoor een afweging van de verschillende belangen zich opdringt. 

⮚ Overwegende dat een primaire weg type II een algemeen belang dient op regionaal niveau 

(verbindende en verzamelende functie op Vlaams niveau) daar waar het belang van een 

buurtweg zich op lokaal niveau situeert.  

⮚ Overwegende dat gedwarste stukken van wegen met een lagere categorie in het statuut van 

de hogere weg worden opgenomen. 

⮚ Overwegende dat de hierboven aangehaalde redenen van algemeen belang 

(verkeersveiligheid, doorstroming, economische ontwikkeling) zwaarder doorwegen dan de 

redenen van lokaal belang (verbindingsfunctie). 

⮚ Overwegende bovendien dat de functie van de doorsneden buurtwegen door milderende 

maatregelen (nieuwe ventwegen; nieuwe fietspaden; nieuwe fietstunnels, fietsbrug, 

lichtengregelegde kruispunten) maximaal behouden blijft: 

 

Ondanks het doorsnijden van deze gemeentewegen (ic buurtwegen, trage voetwegen) dient 

opgemerkt dat als milderende maatregel het in het dossier van de N42 opgenomen netwerk 

van parallelle ventwegen/fietspaden, alsook de voorziene oversteekmogelijkheden 

(lichtengeregelede kruispunten, fietstunnels, fietsbrug) beantwoordt aan de noden om het 

gemeentewegennetwerk te laten aansluiten op deze ventwegstructuur en om zodoende via 

de oversteekmogelijkheden de N42 met een minimum aan omrijd-/wandelfactor te dwarsen. 

Volgende ventwegen/fietspaden worden voorzien: 

- Dubbelrichtingsfietspad van Jonasweg tot Korte Ambachtstraat aan westzijde; 

- Dubbelrichtingsfietspad van Oude Wetterse Steenweg tot Gijzenzelestraat aan westzijde; 

- Enkelrichtingsfietspanden van Gijzenzelestraat tot de Schoolstraat; 

- Ventweg van Korte Ambachtstraat tot Gijzenzelestraat aan westzijde; 



- Ventweg en Dubbelrichtingsfietspad van Balegro tot N465a aan westzijde; 

- Ventweg woning tot Gijzenzelestraat aan oostzijde; 

- Ventweg Parksken (N465b) tot Yshoute aan oostzijde; 

- Ventweg van Yshoute tot Scheurbroek (OBBC) aan oostzijde; 

- Ventweg van Heistraat tot Roosbloemstraat aan Oostzijde; 

- Fietspad van Roosbloemstraat tot Nieuwstraat aan Oostzijde; 

- Tractorspoor van Gijzenzelestraat tot Krefel-site aan Oostzijde; 

Volgende oversteekmogelijkheden worden voorzien: 

- Fietsbrug Gijzenzelestraat; (1,29 km van complex E40) 

- Conflictvrije Verkeerslichten N42 x Reigerstraat; (1,48 km van Gijzenzelestraat) 

- Fietstunnel Roosbloelmstraat; (0,73 km van Reigerstraat) 

- Conflictvrije Verkeerslichten N42 x Houtemstraat; (0,51 km van Roosbloemstraat) 

- Conflictvrije Verkeerslichten Yshoute; (1,66 km van Houtemstraat) 

- Fietstunnel Eke; (1,25 km van Yshoute) 

- Conflictvrije Verkeerslichten N46 x N42; (1,98 km van Eke) 

De keuze van locatie van oversteekmogelijkheden valt samen met de huidige dwarsende BFF-routes. 

Op basis van bovenstaande blijkt dat langsheen de volledige projectzone binnen de 2 km een veilige 

oversteekmogelijkheid van de N42 mogelijk zal zijn wat als een aanvaardbare omwandel-/fietsfactor 

voor een recreatief netwerk kan bestempeld worden. Langs de westzijde worden de doorsneden 

gemeentewegen over de volledige zone verbonden door een nieuwe gewestelijke ventweg/fietspad 

structuur. Aan de oostzijde is deze ventweg-/fietspadstructuur er tussen de N46 en de Nieuwstraat. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3) Opheffing 

 

Overeenkomstig het gemeentewegendecreet is de gemeenteraad bevoegd om te 

beraadslagen over de opheffing van een gemeenteweg. Dit voornemen dient 

overeenkomstig aan een openbaar onderzoek onderworpen te worden, waarvoor de 

modaliteiten in het gemeentewegendecreet werden bepaald; 

 

 

 

  



4) BESLUIT: 

 

In het algemeen belang moeten voor de realisatie van de primaire gewestweg N42 

Wetteren E40 – Oombergen N46 delen van volgende buurtwegen opgeheven 

worden. Op de bijgaande plans (bijlage 1) zijn de op te heffen delen in rood 

aangeduid. 

 

Wetteren: (van E40 richting Zottegem) 

 

A) Opheffing 

a)Sentier nr 233 

b) Chemin nr 65 

c) Chemin nr 3 

d) Chemin nr 65 

Oosterzele: (van E40 richting Zottegem) 

A) Opheffing 

d) Chemin nr 65 

e) Sentier nr 38 

f) Sentier nr 20 

g) Chemin nr 1 & 2 

q’) Chemin nr 6 

h)Sentier nr 12 

i)Sentier nr 22 

j)Chemin nr 1 

r’) Chemin nr 23 

k) Chemin nr 11 

l) Sentier nr 78 

m)Sentier nr 79 

n) Chemin nr 10 

o) Sentier nr 80 



p) Sentier nr 85 

q) Sentier nr 89 

r) Chemin nr 9 

s) sentier nr 75 

u) Chemin nr 52 

w) Sentier nr 127 

x) Sentier nr 129 

y) chemin nr 55  

z) Sentier nr 211 

a’) Chemin nr 20 

b’) Chemin nr 32 

c’)Sentier nr 61 

d’) Chemin nr 30 

e’) Chemin nr 12 

f’) Chemin nr 7 

g’) Sentier nr 94 

h’) Chemin nr 11 

j’)Sentier nr 92 

k’)Chemin nr 1 

l’) Sentier nr 100 

m’)Chemin nr 2 & 3 

 

Zottegem: (van E40 richting Zottegem) 

A) Opheffing 

o’) chemin nr 2 

 

 



 

  



 

Er wordt in een maximaal behoud van hun verbindend karakter voorzien, middels de 

aantakking op de nieuwe ventwegen, fietspaden en veilige oversteeklocaties 

(fietstunnels, fietsbrug, conflictvrije lichtengeregelde kruispunten). 

 

Verzocht wordt dan ook aan de gemeenteraden van de stad Zottegem en de 

gemeente Oosterzele en Wetteren om voor de op hun grondgebied gelegen 

buurtwegen over de voorgenomen opheffing de in het gemeentwegendecreet 

voorzien procedure op te starten (incl. openbaar onderzoek) en vervolgens te 

beraadslagen. 

 

 

Steeds beschikbaar voor bijkomende toelichting. 

 

 

Afdelingshoofd ir. Tim Lonneux 

Agentschap Wegen en Verkeer 

18/10/2021 

 

Projectmanager ir Pieter Bernaert 

Agentschap Wegen en Verkeer 

18/10/2021 


