
Herinrichting Waregemsesteenweg 
en Kruishoutemseweg (N437)

Het Agentschap Wegen en Verkeer, gemeente Kruisem, stad Waregem en Farys 
willen een aangename en veilige verbindingsweg creëren tussen Waregem 
en Kruisem. Dit doen we door de gewestweg (N437) te vernieuwen tussen 
Nieuw Plein in Kruisem en de Oosterlaan (R35) in Waregem.
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Vier doelstellingen

Volwaardige fiets- en voetpaden
We willen investeren in nieuwe, brede en vrijliggende voet- 
en fietspaden over een afstand van 6 kilometer en veilige 
oversteken voor fietsers en voetgangers.

Veiligere schoolomgeving
We wensen veilige oversteekplaatsen en fietsverbindingen 
met de school in de Genste Heerweg en zorgen voor een 
overzichtelijke indeling zodat het duidelijk is voor weggebruikers 
dat zij zich bevinden in een zone met aangepaste snelheid. 

Meer groen en opvang van hemelwater
We willen langs de verbindingsweg meer aandacht besteden aan 
groen en zoeken naar mogelijkheden voor opvang van water.

Gescheiden riolering 
Wat al vaststaat is dat er een gescheiden rioleringsstelsel komt. 
Dat is goed voor het milieu want zo scheiden we huishoudelijk 
afvalwater, afkomstig van bijvoorbeeld wasmachines of douches, 
van regenwater.



Vier deelgebieden
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De ruimte om deze vier doelstellingen in te passen is beperkt. Hierdoor 
moeten er keuzes worden gemaakt om de weg zo goed mogelijk in te richten. 
Als we kiezen voor vrijliggende fietspaden zal dat misschien ten koste gaan 
van meer groen. Daarom vragen we naar uw mening per deelgebied.



Waar staan we nu met  
de herinrichting?

2021-2022

2027

2023 - 2024

2025 - 2026

Het doel van de onderzoeksfase is om, in overleg met 
de verschillende belanghebbenden en burgers, de 

beste oplossing te fi lteren uit een brede waaier van 
mogelijkheden of ontwerpen. 

Voor de uitvoering rekent het Agentschap Wegen en 
Verkeer op een ervaren aannemer. Daarom schrijft ze 
hiervoor een opdracht of aanbesteding uit waarop 

aannemers zich kandidaat kunnen stellen.

Op basis van de startnota en het studiewerk wordt 
de projectnota opgemaakt.

Om een degelijke herinrichting van de 
gewestweg (N437) te kunnen uitvoeren dienen 

we gronden in te nemen.

De beste oplossing schrijven we neer in een 
startnota. Een startnota bepaalt de grote lijnen 

van het project zoals de context, de doelstelling en 
het gekozen ontwerp.

Om de werken te kunnen uitvoeren vraagt 
het Agentschap Wegen en Verkeer een 

omgevingsvergunning aan de Vlaamse Overheid.

Die bevat het technisch plan en een verdere 
uitwerking van de omschrijving van het project, het 

ontwerp en de uitvoeringswijze van de werken.

Onderzoeksfase

Vergunningsprocedure 
en aanbesteding 

Ontwerpfase

Innames

Naar aanleiding van de vergunningsaanvraag 
organiseren gemeente Kruisem en stad Waregem 
een openbaar onderzoek. Tijdens dit openbaar 
onderzoek krijgt iedereen 30 dagen de tijd om 

feedback te geven.2028-2029

Uitvoeringsfase

Nadat de opdracht is gegund aan een van de 
ingeschreven aannemers, kan deze starten met 
de herinrichting van de Waregemsesteenweg en 

Kruishoutemseweg (N437). 
De start van de werken is voorzien in 2028.



Wat kan jij doen tijdens 
de onderzoeksfase?

Geef jouw suggesties voor het project
• Wijzen op bepaalde aandachtspunten in de omgeving.
• Wensen uitspreken over de herinrichting van bepaalde deelgebieden.
• Jouw keuze van het gewenste ontwerp meegeven.

Je kan jouw suggesties aan ons bezorgen tot maandag 14 februari 2022:

• via het inspraakformulier dat je vindt in de foyer van cultureel  
centrum De Mastbloem (gemeente Kruisem) of in de stadswinkel van 
het stadhuis (stad Waregem),

• tijdens de infosessie of wandeling via wegenenverkeer.be/kruisem  
of wegenenverkeer.be/waregem,

• via het digitale inspraakformulier. Scan hiernaast  
de QR-code met je smartphone om  
het inspraakformuler te bekijken en jouw suggesties  
te geven over het project.

Blijf op de hoogte

via de website
wegenenverkeer.be/waregem of wegenenverkeer.be/kruisem

via onze nieuwsbrief
wegenenverkeer.be/waregem of wegenenverkeer.be/kruisem

via ons mailadres
wegen.oostvlaanderen@mow.vlaanderen.be


