
initiatiefiche
KOUTERKEN
Deinze

‘een weg in slechte 
staat biedt dit geen 
toekomstmogelijkheden’

omschrijving
lange weg
in agrarisch gebied

aanlegjaar 
onbekend

staat van de weg
slechte staat

locatie
Kouterken
9800 Deinze

01    LOCATIEKENMERKEN

Reden selectie
Kouterken is een lange straat, gelegen 
in het noorden van Deinze. Ondanks 
het beperkt aantal aangelanden 
langsheen de straat - sommige 
delen van de straat leiden zelfs naar 
geen enkel adres - heeft deze weg 
toch een aanzienlijke breedte. Een 
waarschuwingsbord ‘weg in slechte 
waarschuwt automobilisten, fietsers en 
andere gebruikers  voor diepe putten, 
opgeduwde stukken beton en barsten 
in het wegdek.

ligging
 stads- of dorpskern

 stads- of dorpsrand

 buitengebied

+/-21

staat van de riolering
geen riolering aanwezig

huidig type verkeer gewenst type verkeer aantal aangelanden representatief omdat

wegdelen zonder 
aangelanden vaak 
voorkomen in 
Vlaanderen

situering
gemeente

opmerkelijke elementen

— lange weg
— deel heeft enkele aangelanden, ander stuk geen 

aangelanden
— waarschuwingsbord ‘weg in slechte staat’

 bestemmingsverkeer

 doorgaand verkeer

 bestemmingsverkeer

 doorgaand verkeer

 geen verkeer

 niet gemotoriseerd verkeer
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Toelichting —

Langs grote delen van de weg bevinden er zich 
geen woningen. De weg dient dus enkel het 
landbouw- en fietsverkeer te bedienen.
Dit biedt verschillende mogelijkheden wat betreft 
tactieken. De stap van de mentale ontharding 
hoeft hier zelfs niet meer genomen te worden. 
De herbestemming naar een halfverharde 
weg biedt het beste ecologisch effect, maar 
een half verhard wegprofiel, zoals een half 
of omgekeerd karrenspoor met minimale 
verharding is voor deze case ook een mogelijke 
piste. Een versmalling van de weg geeft ook 
de waardevolle bomenrijen weer plaats om te 
groeien, zowel ondergronds als bovengronds. De 
vrijgekomen ruimte maakt het mogelijk om ook 
de grachtenstructuur meer plaats te geven. 

Type situatie 
 Te veel weg in de lengte

  verharde trage weg

  publieke oprit

  eenzame weg

 Te veel weg in de breedte

  verkavelingsboulevard

  woonerf 2.0

  gemorste weg

 Te veel weg

  vergeten weg

 Mentaal reeds onthard

  gewijzigde weg

 Mogelijks te veel weg

  risicoweg

Tactiek
Mentaal

 reguleren

	 filteren

 imiteren 

Fysiek

 half verhard

 halfverharding

 gehele ontharding

Herbestemming ontharde deel

 landbouw/landschap

 recreatie/wonen

 natuur

 water

 mobiliteit

opgespoord
 opportuniteitsscan

 huiswerkkaart

 expeditie

Onthardingspotentieel
 Lage adresdichtheid 

  0 adressen

  1 adres

  2 adressen

 Overmaatse dimensionering

  brede weg

  overmaatse weg

  overmaats kruispunt

 verblijfsfunctie

  hoge dichtheid

  lage dichtheid

  woonerf

  eenrichting

  doodlopend

TE VEEL 
WEG

vergeten 
weg
‘oeps niet meer aan gedacht’

TE VEEL 
WEG
IN DE 

BREEDTE

verkavelings- 
boulevard
verwennerij van de bewoners

TE VEEL 
WEG
IN DE

LENGTE

verharde 
trage weg
verhard 2de helft 20ste eeuw

MENTAAL
REEDS 

ONTHARD

gewijzigde 
weg
vroeger een ander gebruik

woonerf  
2.0 
kleine percelen, brede wegen

publieke 
oprit
de ‘publieke’ weg

gemorste 
weg
initieel slecht ontworpen weg

!!

ALLE TYPE 
SITUATIES

weg met lage
adresdichtheid

overmaatse
weg

weg met
verblijfsfunctie

met een
onthardings-
potentieel

opportuniteits-
scan

MOGELIJKS
TE VEEL 

WEG

risicoweg
risico op 
onnodige verharding

eenzame weg
één/enkele adres(sen)
 (landbouw)weg

1 4 7

2 5 8

3 6 9

TE VEEL WEG
IN DE LENGTE

(BE)LEEFBAARHEID

1. MENTAAL ONTHARDEN
reguleren 
bv.	fietsstraat,	1-richting 

filteren
bv. paaltje, traktorsluis  

plaats voor  
landschap

bv. bomenrijen, houtkanten, KLE, ...

2.  FYSIEK ONTHARDEN
heraanleg: 
half verharden
halfverharden

verharde trage weg

TYPE 

TACTIEK
BERM

TACTIEK 
WEG
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02    RE-MOVE



01 — mobiliteit
Vandaag kent het Kouterken weinig 
doorgaand gemotoriseerd verkeer. 
Deze weg kan dus gefilterd worden, om 
het principe van een mobiliteitskamer 
te versterken. Een mobiliteitskamer 
zorgt ervoor dat op de wegen aan 
de rand van deze kamer het verkeer 
wordt gebundeld, maar er in de 
mobiliteitskamer geen doorgaand 
verkeer mogelijk is en deze wegen 
dus uitsluitend worden gebruikt voor 
bestemmingsverkeer. Het weinige 
verkeer op Kouterken vandaag zal 
waarschijnlijk voor weinig weerstand 
zorgen bij deze filtering, de weg is als 
het ware mentaal onthard.

02 — (be)leefbaarheid
De weg is gelegen in een omgeving van 
veel fiets- en wandelroutes. Kouterken 
kan, wanneer gemotoriseerd verkeer 
wordt gefilterd, een interessant en fijn 
deel uitmaken van deze routes.

03 — geplande werken
Het verkeersbord ‘weg in slechte 
staat’ zegt alles over deze weg. De 
talrijke en oude bomen hebben weinig 
plaats voor alle wortels en duwen het 
betonnen wegdek op verschillende 
plaatsen omhoog. 

 ‘weg in slechte staat’
De weg in slechte staat, zou niet 
meteen mogen betekenen dat 
de bomen het probleem zijn en 
de weg integraal moet worden 
heraangelegd. De beperkte ruimte 
voor de oude bomen resulteert 
in plaatselijke omhoog geduwde 
delen van het wegdek. Een weg 
zonder aangelanden of bestemming 
waarbij de bomen te weinig 
leefruimte krijgen, een case om na 
te denken over ontharding!

GEPLANDE WERKEN
De staat van de weg wordt aangegeven met 
een verkeersbord ‘weg in slechte staat’. 
Vanuit de opportuniteitsscan blijkt dat er 
geen aangelanden zijn aan een groot deel van 
Kouterken. Dient deze weg dan in de toekomst 
nog te worden heraangelegd?

(BE)LEEFBAARHEID
Omgeven door een open landbouw-
landschap	met	aangename	fiets-	en	
wandelroutes.
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water

(be)leefbaar-
heid

mobiliteit

geplande 
werken

andere

natuur

vicieuze cirkel 
wegverharding 
doorbreken
BESPARINGEN
€ op onderhoud en heraanleg
€ verlichting/ riolering/ nutsvoorziening
€ ecosysteemdiensten
€ klimaatmaatregelen
€ verkeersmaatregelen

03    HEFBOMEN EN KOPPELKANSEN



Karrenspoor — Zulte
In Zulte zijn ook enkele interessante 
voorbeelden van landbouwwegen die werden 
heringericht om doorgaand verkeer te weren. 
Enkel door het plaatsen van een tractorsluis 
wordt de weg uitsluitend toegankelijk voor 
landbouwverkeer en wordt het doorgaand 
verkeeer geremd. Deze mentale ontharding is 
in principe voldoende om doorgaand verkeer 
te remmen. Toch koos gemeente Zulte ervoor 
om de verharde wegen ook in te richten met 
karrensporen om het landelijk karakter van de 
omgeving verder te benadrukken.

Omgekeerde karrenspoor
Omgekeerde karrensporen waarbij de effectieve 
bandensporen in halfverharding worden 
aangelegd en de middenstrook een verharde 
strook is, zijn kwalitatief en bieden veel 
voordeel voor verschillende weggebruikers. 
Het profiel geeft een landelijk karakter aan 
de weg én biedt de juiste ondergrond voor de 
recreatieve fietser. Deze kan kiezen tussen een 
kwalitatieve halfverharding of het verharde 
deel.

Half verharden — Zemst
Naar Vlaamse gewoonte worden landelijke 
wegen aangelegd met een gemiddelde breedte 
van ongeveer 4 à 5m, waarbij de rand van de 
weg tot aan de huidige bomenrij reikt. Bij wegen 
zonder of met een beperkt aantal aangelanden 
bestaat de mogelijkheid om niet de volledige 
breedte van de weg te verharden, maar te 
werken met een half verharde weg. Hierbij 
geeft een beperkt deel verharding voldoende 
fietscomfort voor functionele fietsers. Het ander 
deel kan ingericht worden met halfverharding of 
zelfs gewoon vegetatie. Halfverharding biedt in 
dit geval ook een aangename fietsbeleving voor 
recreatieve fietsers.

04   REFERENTIES

Half karrenspoorKarrenspoor — Zulte Omgekeerd karrenspoor
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Karrenspoor — Zulte Karrenspoor — Zulte


