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Betre@: Verzoekschri@ - Versperring doorgang Brusselsesteenweg naar het Zoniënwoud ter 
hoogte van de buitenpiste van manege Muse3e 

Geachte heer Coppens, 
Geachte heer Vandenput, 

Met dit schrijven wensen wij een verzoekschri@ in te dienen met betrekking tot de 
doorgang van het pad dat de Brusselsesteenweg met het Zoniënwoud verbindt ter hoogte 
van de parkeerplaats en de buitenpiste van manage Muse3e. 

De ondertekenende parLjen zijn allen regelmaLge bezoekers van het Zoniënwoud, als 
ruiter of als wandelaar, en ondervinden rechtstreeks hinder van de versperring van deze 
doorgang 

Dit pad, hoewel privé, wordt in verschillende gemeentelijke documenten expliciet vermeld 
als zijnde onderdeel van het netwerk van trage wegen. Tevens wordt dit pad vermeld als 
een onverharde weg in de topografische kaarten van het NaLonal Geographic InsLtute en 
draagt dit pad bovendien ook GR-padmarkeringen (bijlage 1). In het bijzonder wordt in 
arLkel 6.5.2 van de RUP Zonevreemde maneges duidelijk het volgende gesteld: deze trage 
weg “dient in alle weersomstandigheden toegankelijk te zijn voor voetgangers, fietsers en 
ruiters” (bijlage 2). 

Dit pad wordt dagelijks gebruikt door wandelaars en ruiters om het Zoniënwoud te 
betreden of te verlaten. Zoals blijkt uit de verschillende getuigenissen die we konden 
verzamelen (bijlage 3), is dit reeds sinds vele jaren ononderbroken het geval, zonder enige 
hinder of obstakels om dit te belemmeren. 

ArLkel 13, § 1 van het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen vermeldt het 
volgende: “Grondstroken waarvan met enig middel van recht bewezen wordt dat ze 
gedurende de voorbije derLg jaar door het publiek werden gebruikt, kunnen in aanmerking 
komen als gemeenteweg”. 



De eigenaren van manege Muse3e hebben het afgelopen jaar besloten om hindernissen te 
plaatsen teneinde de doorgang via dit pad te ontmoedigen. Onze meervoudige 
toenaderingspogingen, zowel bij de eigenaren als bij de gemeente, met het verzoek om dit 
pad weer vrij te geven hadden geen succes (bijlage 5). Zelfs integendeel, het verhinderen 
van de doorgang door de plaatsing van obstakels is alleen maar toegenomen, zoals te zien 
is op de twee bijgevoegde foto's (bijlage 4). Betrokkenen beweren dat ze enkel proberen de 
rust van de lessen in hun buitenpiste te verzekeren na geconfronteerd te zijn met de 
herhaaldelijke passage van fietsers, dat ze de doorgang van ruiters niet verhinderen en dat 
een wandelaar alLjd in staat moet zijn om te reageren op obstakels die hij tegenkomt. 

Op maandag 5 april werd een van ons, een ervaren ruiter, het slachtoffer van een ernsLg 
ongeval doordat haar paard in paniek raakte ter hoogte van de hindernissen. Ze moest 
enkele weken in het ziekenhuis worden opgenomen met een schedelbreuk, 
hersenbloeding, gebroken ribben en een gebroken bekken. 

Het is dus duidelijk dat deze obstakels, afgezien van het feit dat ze arLkel 6.5.2 van de RUP 
Zonevreemde maneges niet respecteren, bovendien een reëel gevaar vormen voor 
paarden en ruiters. Deze situaLe kan niet blijven duren en we vragen u daarom de nodige 
maatregelen te treffen om ervoor te zorgen dat het publiek en met name dus ook de 
ruiters, dit pad in alle veiligheid kunnen blijven gebruiken. 

Wij sturen u dit verzoekschri@ in overeenstemming met ArLkel 13, § 2 en 3 van het decreet 
van 3 mei 2019, teneinde door de gemeenteraad te laten vaststellen dat deze trage weg 
gedurende de voorbije derLg jaar door het publiek gebruikt werd, aangezien zo'n 
vaststelling van rechtswege de vesLging van een publiek recht van doorgang tot gevolg 
hee@ en dit op een veilige manier, zonder moedwillig geplaatste obstakels om deze 
toegang te verhinderen. 

Met dank en oprechte hoogachLng 

De ondergetekende 
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