
      
     

               
                

              
               
             

         
              

             
             

           
          

Welkom bij de Informatiebijeenkomst over een 
ontsluitingsvisie voor het gebied Veerse Meer Zuid 

• Dit is een informatiebijeenkomst. Alleen het geluid en beeld van de spreker staan aan. Heeft 
u vragen voor de spreker? Stel ze dan via de chatfunctie. Dit kan via de bedieningsbalk. 

• De bedieningsbalk verschijnt door de muis te bewegen en verdwijnt vanzelf wanneer je de 
muis aan de zijkant van het beeldscherm plaatst. De chatfunctie is op de bedieningsbalk het 
derde symbooltje van rechts. Gebruik de chatfunctie uitsluitend voor het stellen van vragen 
aan de spreker, niet om opinies weer te geven. 

• Een aantal vragen wordt tijdens de presentatie behandeld, de rest op een later moment. 
• De presentatie wordt opgenomen en wordt binnen enkele dagen gepubliceerd op de website 

van de gemeente Middelburg. Daar komt ook een overzicht van antwoorden op gestelde 
vragen. En daar kunnen ook nog aanvullende vragen of opmerkingen worden geplaatst. 

• De informatiebijeenkomst begint om 19.30 uur; nog een moment geduld a.u.b. 
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Welkom 

• Koos Louwerse, adviesbureau TRIDÉE. 
• Opdracht: opstellen gebiedsontsluitingsvisie en uitwerkingsplan voor gebied Veerse Meer Zuid. 
• Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van de gemeenten Borsele, Goes en Middelburg, 

het waterschap en de provincie. 
• Ook aan boord zijn Rijkswaterstaat en Prorail. En Goudappel voor doorrekening van varianten. 
• De opdracht is een vervolg op het verkeersonderzoek in het kader van de MER voor het 

Waterpark Veerse Meer. 
• U was hierbij betrokken en daarom bent u ook uitgenodigd voor deze informatiebijeenkomst. 

 Belangrijk: ons onderzoek mondt uit in een advies. Niets meer en niets minder. 
Wat daarna gebeurt met ons advies, is aan de politiek. Pas op met verwachtingen. 
Oplossingen vergen consensus en tijd en geld. 
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Gebiedsontsluitingsvisie 
Veerse Meer Zuid 

presentatie 18 juni 2020 

START OPNAME 



   Doel en opzet informatiebijeenkomst 

• Doel informatiebijeenkomst: u informeren over doel en de stand van zaken met ons 
onderzoek.

• Tijdens de bijeenkomst kunt u vragen stellen via de chatfunctie: het derde symbooltje van 
rechts op de bedieningsbalk.

• Mijn collega, Marjolein, houdt de gestelde vragen bij. Enkele vragen kunnen tijdens de 
presentatie behandeld worden. De rest op een later moment.

• De presentatie wordt opgenomen en wordt binnen enkele dagen gepubliceerd op de website 
van de gemeente Middelburg. Daar komt ook een overzicht van antwoorden op gestelde 
vragen. En daar kunnen ook nog aanvullende vragen of opmerkingen worden geplaatst.

• Gebiedsontsluitingsvisie Veerse Meer Zuid op gemeentelijke website
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Doel gebiedsontsluitingsvisie 

• Een toekomstbestendige oplossing voor de huidige en toekomstige 
verkeersproblemen in de kernen van Arnemuiden, Lewedorp en 
Wolphaartsdijk en op de wegen van het Waterschap. 

• Een toekomstbestendige ontsluiting van reeds geplande en verwachte 
ruimtelijke ontwikkelingen in het gebied Veerse Meer Zuid. 
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Aanpak in twee fasen 

• Eerst gebiedsontsluitingsvisie: een toekomstbestendig structuurplan dat de 
huidige en toekomstige verkeersproblemen oplost en geplande en verwachte 
ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk maakt.  juli 2020: advies over uit te 
werken variant(en) aan bestuurlijk overleg. 

• Daarna uitwerkingsplan, met klankbordgroep:  december 2020 

- maatregelenpakket(ten) 
- fasering, met aandacht voor maatregelen op korte termijn 

- begroting 

 Belangrijk: ons onderzoek mondt uit in een advies. Niets meer en niets 
minder. Wat daarna gebeurt met ons advies, is aan de politiek. Pas op met 
verwachtingen. Oplossingen vergen consensus en tijd en geld. 
6 



  
   

          
       

          
      

        
    

  
        

Aanleiding opstellen gebiedsontsluitingsvisie VMZ 

Verkeersonderzoek MER Waterpark Veerse Meer: 
 Bestaande verkeersknelpunten in kernen van Wolphaartsdijk en Arnemuiden, en op 

enkele wegen van het Waterschap (Kwistenburg, Nieuwe Kraaijertsedijk-Noord). 
 Deze nemen toe door autonome groei en al geplande/toegestane ontwikkelingen; 

daardoor ontstaan mogelijk ook problemen bij Lewedorp. 
 Slechts beperkte extra toename als gevolg van Driestar-ontwikkeling WVM. 
 Dus: ingrijpen is sowieso noodzakelijk. 

 Daarom gezamenlijke gebiedsontsluitingsvisie opstellen. 
 Daarin ook aandacht voor toename verkeer via Lewedorp. 
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Verwachte verkeersproblemen rond A en L en Mg 

2020 MAX 2030 
HUIDIG + FIETS DRIESTAR 

ARNEMUIDEN 
ETW Nieuwlandseweg 6.000 6.000 7.900 
GOW Van Cittersweg zuid 3.100 > 6.000 4.300 

LEWEDORP 
ETW Nw Kraaijertsedijk Z 1.300 2.500 2.900 
ETW Postweg 2.100 2.500 4.300 

MIDDENGEBIED 
ETW1 Oranjepolderseweg-O 1400|2400 4.500 3.000 
ETW1 Calandweg 500|700 4.500 2.200 
ETW1 Nw Kraaijertsedijk N 1000|1400 4.500 2.000 
ETW1 Stoofweg-Korenweg 1000-800 4.500 ? 

MIDDENGEBIED OOST 
ETW1 Muidenweg - WtpVM 1.400 4.500 3.000 
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Verwachte verkeersproblemen rond Wpd 

2020 MAX 2030 
HUIDIG + FIETS DRIESTAR 

WOLPHAARTSDIJK 
ETW Lepelstraat 4.000 2.500 4.400 

ETW1 Muidenweg - Schelphoek 1000|1500 4.500 3.000 
ETW1 Aardebolleweg 1000|1500 4.500 2.500 
ETW2 Kwistenburg 1000|1500 500 2.500 
ETW1 Langeweg 2100|2900 4.500 ? 



 Gebiedsvisie Veerse Meer 
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Wat is er al gedaan? 

• Uitvoerige inventarisatie ontsluitingsvarianten: 
- beoordeling varianten uit participatietraject MER – WVM 

- bureau-analyse TRIDÉE 

- bilaterale gesprekken met wegbeheerders 

- interne consultatie collega’s wegbeheerders 

• Eerste afweging op basis van probleemoplossend vermogen, met check door 
Goudappel Coffeng. 

12 



      
 

    
        
          

      
   
     

      

Eerste afweging varianten op basis van 
probleemoplossend vermogen 
• Onderscheid oplossingen rond Arnemuiden+Lewedorp en Wolphaartsdijk: 

- oplossingen rond A+L hebben nauwelijks effect W, en vice versa 

- oplossingen rond A hebben juist vaak effect voor L, en vice versa 

• We kijken eerst naar oplossingen rond Wolphaartsdijk. 
• Daarna Arnemuiden en Lewedorp. 
• Daarna naar het middengebied er tussenin. 
• Resulterend in kansrijke varianten voor een gebiedsontsluitingsvisie. 
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Wolphaartsdijk variant 1. 
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Wolphaartsdijk variant 2. 
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Arnemuiden: variant 1a, 1b en 1c niet 

Variant 1c 



        Arnemuiden en Lewedorp: variant 2a niet, 2a+b wel 
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Arnemuiden en Lewedorp: variant 3a wel 



Arnemuiden en Lewedorp: variant 5 niet, variant X wel 
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2020 MAX 2030 2030 2030 2030 
HUIDIG + FIETS DRIESTAR 1b 2a+b 3a 

ARNEMUIDEN 
ETW Nieuwlandseweg 6.000 6.000 7.900 2.000 4.400 5.800 
GOW Van Cittersweg zuid 3.100 > 6.000 4.300 100 4.100 3.500 

LEWEDORP 
ETW Nw Kraaijertsedijk Z 1.300 2.500 2.900 2.800 1.200 200 
ETW Postweg 2.100 2.500 4.300 4.200 3.100 1.400 

MIDDENGEBIED 
ETW1 Oranjepolderseweg-O 1400|2400 4.500 3.000 3.300 200 1.000 
ETW1 Calandweg 500|700 4.500 2.200 2.200 600 200 
ETW1 Nw Kraaijertsedijk N 1000|1400 4.500 2.000 2.000 400 200 
ETW1 Stoofweg-Korenweg 1000-800 4.500 ? ? ? ? 

MIDDENGEBIED OOST 
ETW1 Muidenweg - WtpVM 1.400 4.500 3.000 ? 5.300 ? 



      Netwerken: fiets (> 250 p.d.) en landbouwverkeer 
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GEBIEDSONTSLUITINGSVISIE: 
KERNEN MIJDEN + 

MIDDENGEBIED RUSTIG 
   

 



  
 

  

 
   

 
    

 

   
    
   

  
   

  

  

 

Afwegingscriteria 

1. Bereikbaarheid woonkernen 
recreatiebestemmingen 
Directheid, reistijd, …. 

2. Leefbaarheid 
Verkeersdruk irt profiel, wegencategorie, … 

3. Verkeersveiligheid 

4. Koppelkansen 
Bijdrage aan andere verkeersproblemen, 
no-regret maatregelen, … 

5. Toeristisch recreatieve kwaliteit 
Beleving, aantrekkelijkheid routes, 
koppeling aan Gebiedsvisie, … 

6. Natuur- en landschapskwaliteit 
NNN, extra asfalt, … 

7. Toekomstbestendigheid 
Robuustheid, marges, … 

8. Complexiteit 
Doorlooptijd, risico, … 

9. Kosten 
Totaalpakket 
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Vervolg 

• Doorrekenen varianten W1+W2 en 2a+2b, 3a en ‘X’ door Goudappel Coffeng. 
• Opstellen concept-eindrapport fase 1. 
• Bestuurlijk overleg 1 juli: 

- Voorlopige keuze uit te werken variant(en). 
- Groen licht voor opstellen Uitwerkingsplan. 

• Instellen klankbordgroep: doorsnede van eerder betrokken organisaties en 
personen; in overleg; nadere informatie volgt. 

• Werken aan uitwerkingsplan, waarin ook maatregelen op korte termijn. 

 Belangrijk: ons onderzoek mondt uit in een advies. Niets meer en niets 
minder. Wat er daarna gebeurt met ons advies, is aan de politiek. Pas op met 
verwachtingen. Oplossingen vergen consensus en tijd en geld. 
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 Nogmaals bekijken 

• De presentatie is opgenomen en wordt binnen enkele dagen gepubliceerd op de website van 
de gemeente Middelburg. Daar komt ook een overzicht van antwoorden op gestelde vragen. En 
daar kunnen ook nog aanvullende vragen of opmerkingen worden geplaatst.

• Gebiedsontsluitingsvisie Veerse Meer Zuid op gemeentelijke website
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https://www.middelburg.nl/gebiedsontsluitingsvisie-veerse-meer-zuid


marjolein@tridee.eu 
koos@tridee.eu 
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