
Herinrichting 
Ouwegemsesteenweg (N435)
Veilig de fiets op tussen Lozer en Ouwegem

Fietsen op de Ouwegemsesteenweg tussen Lozer en Ouwegem is vandaag geen sinecure. Een apart fietspad is er niet, 
je fietst er gewoon op de rijweg naast de auto’s. Dat moet beter. Het Agentschap Wegen en Verkeer en de gemeente 
Kruisem plannen daarom een grondige herinrichting van de Ouwegemsesteenweg, tussen de toekomstige rotonde 
in Lozer en de bebouwde kom van Ouwegem. Met een nieuwe riolering, een nieuw wegdek maar vooral: nieuwe en 
veilige fietspaden. De werken zijn nog niet voor meteen, maar met deze brochure willen we je nu al zo goed mogelijk 
informeren over de plannen.

Tip: je kan deze 
bijlage uit het 

magazine halen en 
bijhouden.
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Het ontwerp van de Ouwegemsesteenweg

Bebouwde kom Lozer 

• Tegenover het parochiecentrum Della Faille komt  
een parking met plaats voor 12 auto’s. Aan de parking 
ligt een zebrapad.

• De bushaltes ‘Lozer Kasteelstraat’ worden vernieuwd 
en komen dichter bij het parochiecentrum te liggen. 

• Binnen de bebouwde kom van Lozer liggen er 
voetpaden in klinkers aan beide kanten van de weg.

• De fietspaden in de bebouwde kom worden allemaal 1,75 
meter breed en liggen hoger dan de rijweg

Kruispunt met Kloosterstraat/Neerrechemstraat 

• Op de Ouwegemsesteenweg komen twee afslagstroken. 
Hier kunnen auto’s wachten om links af te slaan zonder 
doorrijdend verkeer te hinderen.

• De bushaltes ‘Lozer Kloosterstraat’ worden vernieuwd 
en komen dichter bij het kruispunt te liggen. 

• Een middeneiland op de Ouwegemsesteenweg maakt 
het kruispunt overzichtelijker. Dit zorgt ook voor  
een ‘poorteffect’ om de overgang tussen 50 km/u en 70 
km/u aan te geven.

Tussen Kloosterstraat/Neerrechemstraat  
en Ouwegem

• Hier ligt een groenzone van 1 meter breed tussen  
de rijweg en de fietspaden. 

• De fietspaden zijn ook hier 1,75 meter breed. 

Tussen Lozer en Kloosterstraat/
Neerrechemstraat 

• Op dit stuk geldt in de toekomst een snelheidsbeperking 
van 50 km/u, in plaats van 70 km/u vandaag.

• De fietspaden zijn 1,75 meter breed en liggen hoger dan 
de rijweg.

• We planten nieuwe bomen aan de zuidkant van de weg.

Dit ontwerp is nog niet helemaal 
definitief. Het geeft wel een goed beeld 
van hoe de Ouwegemsesteenweg er  
in de toekomst uit zal zien.

        Veilig met de fiets én te voet  
 
We leggen veilige, afgeschermde fietspaden aan langs  
de Ouwegemsesteenweg. In de bebouwde kom van Lozer  
komen ook nieuwe voetpaden.

        Gescheiden riolering
 
Vandaag loopt, bij een aantal woningen, het regenwater nog 
samen met het afvalwater naar de riolering. Zo wordt  
het afvalwater verdund met proper regenwater waardoor 
het vuile water in onze waterlopen terechtkomt en moeilijker 
te zuiveren is. Bij overvloedige regenval kan de riolering ook 
overbelast raken. Dat lossen we op met een gescheiden riolering: 
enkel het afvalwater gaat naar een waterzuiveringinstallatie,  
het regenwater wordt apart afgevoerd naar waterlopen  
in de buurt en sijpelt opnieuw de bodem in

        Nieuwe bushaltes 

De bushaltes aan het kruispunt met de Kloosterstraat en in Lozer 
worden heraangelegd. Ze krijgen een verhoogd perron zodat je 
makkelijk op de bus kan stappen. 
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4 vragen over de herinrichting

Tijdslijn

Waarom stopt de bus op de rijweg? 
Aan alle nieuwe bushaltes stoppen de bussen op  
de rijweg, in plaats van in een halte ernaast. Dat is 
vooral veel veiliger. De bus moet geen fietspad kruisen 
en moet geen voorrang opeisen om de halte te verlaten.  
De bussen kunnen op die manier ook  sneller 
doorrijden, waardoor ze stipter aan hun volgende halte 
zijn.  

Meer info op wegenenverkeer.be/bushaltes- 
langs-gewestwegen

Zijn er grondverwervingen nodig? 
Om de fietspaden aan te leggen is er extra ruimte 
nodig. Daarom zal de Vlaamse overheid stukken 
voortuin en akker moeten aankopen. We weten 
op dit moment nog niet hoeveel en waar de 
grondverwervingen precies nodig zijn. Daarvoor moet 
eerst een onteigeningsplan worden opgemaakt. Zodra 
hier duidelijkheid over is, communiceren we hierover 
naar alle betrokkenen.

Waarom zijn deze fietspaden niet 
aangelegd samen met die in Lozer en 
Ouwegem? 
Dit project is afhankelijk van andere werken in  
de buurt. Voor we werken op de Ouwegemsesteenweg 
moet eerst de Neerrechemstraat een nieuwe riolering 
krijgen. Het nieuwe rioleringsstelsel van  
de Ouwegemsesteenweg moet namelijk aansluiten op 
dat van de Neerrechemstraat. Om diezelfde reden kan 
ook de Neerrechemstraat pas worden aangepakt na 
de werken op de Nazarethsesteenweg (N437). Het is 
dus een ketting van projecten die we goed op elkaar 
moeten afstemmen. 

Wat met de eiken in Lozer?  
De vier eiken in Lozer moeten jammer genoeg 
verdwijnen, anders is er niet voldoende ruimte 
voor de nieuwe voet- en fietspaden. Ze worden 
gecompenseerd door nieuwe bomen langs  
de gewestweg. Welke boomsoorten dat precies zullen 
zijn, staat nog niet vast.

Eerste ontwerp
Vandaag ligt er een ruw 
ontwerp op tafel.

Definitief ontwerp
De komende maanden vindt er 
studiewerk plaats tot we een 
gedetailleerd en volledig ontwerp 
hebben van de weg en de riolering.

Eventuele grondverwervingen
We starten met de nodige 
grondverwervingen.

Omgevingsvergunning en aanbesteding
We vragen een omgevingsvergunning 
aan en selecteren een aannemer die de 
werken zal uitvoeren.

Eerste spadesteek
De werken starten  
ten vroegste in 2027 en 
ten laatste in 2029.
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Alle actuele info over projecten in de gemeente vind je op wegenenverkeer.be/kruisem 

Bij belangrijke mijlpalen krijgen buurtbewoners een brief in de bus. 

Vragen of opmerkingen? Mail naar wegen.oostvlaanderen.districtoudenaarde@mow.vlaanderen.be


