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Aan

De besturen van:
- de gemeenten Borsele, Goes en Middelburg
- de provincie Zeeland
- het waterschap Scheldestromen.

Datum

nader te bepalen

Betreft

Voortgang van de gebiedsontsluitingsvisie Veerse Meer zuid:
- beschrijving ontwikkelde varianten
- uitleg over het vervolgproces

Aanleiding
Voor het Veerse Meer en directe omgeving wordt een nieuwe Gebiedsvisie Veerse Meer
opgesteld. Hierin worden kaders opgenomen die aangeven waar en in welke mate er ruimte is
voor (nieuwe) economische en maatschappelijke gebruiksfuncties. Daarnaast worden
beheersvoorwaarden geformuleerd ten behoeve van de onderscheidende
omgevingskwaliteiten die het gebied kenmerken.
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Een van de onderliggende beleidsdoelen van de Gebiedsvisie is de verbetering van de
bereikbaarheid van het gebied ten zuiden van het Veerse Meer: het gebied ten zuiden van het
Veerse Meer, ten oosten van de N57 en het Kanaal door Walcheren, ten westen van de N256
(Deltaweg) en ten noorden van de Postweg bij Lewedorp en de Langeweg bij Arnemuiden (zie
bovenstaande kaart). Voor dit gebied is in 2019 al een verkeersonderzoek uitgevoerd in het
kader van de doorontwikkeling van het Waterpark Veerse Meer. De huidige verkeerssituatie is
toen in kaart gebracht en onderzocht is wat de effecten van de komst van het Waterpark zijn
op het verkeer in het gebied. Uit deze studie is gebleken dat er binnen het gebied, met name
in de kernen van Wolphaartsdijk en Arnemuiden en op enkele wegen van het Waterschap in
het buitengebied, nu al verkeersknelpunten bestaan. Deze zullen door de autonome groei van
het verkeer en door geplande en verwachte uitbreidingen van ruimtelijke functies in het
gebied verder toenemen. Daarbij worden ook problemen bij Lewedorp verwacht. Tenslotte zijn
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ook op het gebied van de spoorveiligheid knelpunten gesignaleerd op de bestaande
overwegen in Arnemuiden en Lewedorp.
De conclusie is dat er ook los van de ontwikkeling van Waterpark Veerse Meer al zodanige
verkeersknelpunten in het gebied bestaan, dat ingrijpen hoog nodig is. Daarom hebben de
bestuurders van verschillende wegbeheerders (Provincie Zeeland, Waterschap Scheldestromen
en de Gemeenten Middelburg, Goes, Borsele) afgesproken dat er een gezamenlijke visie
opgesteld moet worden voor een toekomstbestendige ontsluiting van het gebied ‘Veerse
Meer zuid’: Deze visie moet vervolgens worden uitgewerkt in een plan met realiseerbare
oplossingen, met aandacht voor maatregelen op korte termijn en een goede fasering van
maatregelen op langere termijn, incl. een kostenraming.

Aanpak
In de visiefase heeft de werkgroep in totaal 7 keer vergaderd. In deze bijeenkomsten is
stapsgewijs gewerkt aan het opstellen van een visie. Gaandeweg zijn tal van mogelijke
varianten voor oplossingen bij Arnemuiden/Lewedorp en Wolphaartsdijk verkend en
beoordeeld. Tussentijds heeft op 18 juni 2020 een digitale informatiebijeenkomst
plaatsgevonden voor bewoners(organisaties) en andere organisaties en burgers die eerder
betrokken waren bij het participatietraject rondom het verkeersonderzoek voor het Waterpark
Veerse Meer. De varianten die door de werkgroep als beste zijn beoordeeld voor het oplossen
van de huidige en verwachte verkeersproblemen in de kernen en in het gebied Veerse Meer
zuid als geheel, zijn vervolgens modelmatig doorgerekend door Goudappel Coffeng. De
uitkomsten zijn besproken in de werkgroep. Het eindresultaat is voorgelegd aan het
Bestuurlijk Overleg en gepresenteerd tijdens een digitale informatieavond op 25 februari 2021.
Hierna presenteren we de ontwikkelde gebeidsontsluitingsvisies voor Wolphaartsdijk en
omgeving en Arnemuiden/Lewedorp en omgeving.
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Gebiedsontsluitingsvisie Wolphaartsdijk
In 2008 is door de gemeente Goes een verkeerskundig onderzoek uitgevoerd naar het
oplossend vermogen en de haalbaarheid van mogelijk oplossingen ter ontlasting van de
verkeersdruk in de Lepelstraat. Onderzocht zijn de aanleg van een oostelijke randweg, de
aanleg van een westelijke randweg en het verbeteren van de ‘noordelijke recreatieslag’ (de
route Kwistenburg - Aardebolleweg). Uit de studie kwam de verbetering van de noordelijke
recreatieslag als beste oplossing naar voren.
Samen met de gemeente Goes, het Waterschap en de Provincie is nu nogmaals gekeken naar
de beste ontsluiting voor de kern van Wolphaartsdijk en het recreatiegebied ten noorden
daarvan aan het Veerse Meer. Twee mogelijke varianten zijn in juli 2020 modelmatig
doorgerekend door Goudappel Coffeng. In beide varianten vormt de route vanaf de N256 via
de Langeweg en de Aardenbolleweg de hoofdontsluiting voor het recreatiegebied ten
noorden van Wolphaartsdijk. Maar in variant 1 blijft de huidige route via de N668 voor het
dorp de hoofdontsluiting terwijl in variant 2 de route via de Kaaidijk en Langeweg de
hoofdontsluiting wordt voor het dorp. Na beoordeling van zowel de effecten als de kosten
kwam variant 1 in beide gevallen duidelijk als beste uit de bus, hoewel het aantal
motorvoertuigen per etmaal op de Lepelstraat/Frederiksweg met 2.800 nog steeds net boven
de door de gemeente gestelde norm voor een erftoegangstoegangsweg 30 km/u van
maximaal 2.500 mvt/etm blijft. Deze variant is weergegeven op onderstaande kaart.
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Deze oplossing vergt wel extra maatregelen en dus investeringen op de ontsluitingsroute
tussen de N256 en het recreatiegebied ten noorden van Wolphaartsdijk, d.w.z.: op de
Langeweg (m.n. bij de Roodewijk), op Kwistenburg, op de Aardebolleweg en op de
Muidenweg. De kosten hiervoor zijn globaal geraamd op € 3,2 miljoen. Deze maatregelen
worden verder uitgewerkt in de fase 2 van de opdracht. In deze fase leggen we ook
verbinding met project Deltaweg. Mogelijk ontstaan hierdoor kansen voor om Roodewijk te
ontlasten van doorgaand verkeer.
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Gebiedsontsluitingsvisie Arnemuiden / Lewedorp / ’s-Heer
Arendskerke
In de afgelopen jaren zijn door de gemeente Middelburg al diverse verkenningen uitgevoerd
naar mogelijke oplossingen voor de verkeersproblemen in Arnemuiden. Onder andere is
gekeken naar het opwaarderen van de doorgaande route door Arnemuiden (NieuwlandsewegSchuttershof) van een erftoegangsweg 30 km/u naar een gebiedsontsluitingsweg 50 km/u. Dit
vergt echter de sloop van woningen en het opheffen van parkeerplaatsen. Terwijl zelfs dan het
gewenst profiel voor een gebiedsontsluitingsweg 50 km/u niet haalbaar bleek. Maximaal
haalbaar zijn fietsstroken, wat qua verkeersveiligheid niet voldoet. Bovendien blijkt het vinden
van een alternatief voor de vervallen parkeerplaatsen op een redelijke loopafstand niet
realiseerbaar. Verder is het handhaven van een weg met een zodanig hoge verkeersintensiteit
(die feitelijk het dorp door midden snijdt) ook uit oogpunt van leefbaarheid niet gewenst.
Daarbij komt dat het draagvlak onder de bewoners hiervoor ontbreekt. Daarom is deze
oplossing terzijde geschoven.
Andere al eerder bekeken oplossingen en enkele nieuwe kwamen naar voren uit de
bewonersparticipatie die in het najaar van 2019 is uitgevoerd als vervolg op het door het
bureau Goudappel Coffeng uitgevoerde verkeersonderzoek MER Waterpark Veerse Meer.
Deze oplossingsvarianten zijn door het bureau modelmatig doorgerekend en van een eerste
beoordeling voorzien.
In het kader van de op te stellen Gebiedsontsluitingsvisie Veerse Meer zuid hebben we de
meest kansrijke oplossingsvarianten nu nogmaals nader bekeken. En we hebben daar nog
enkele varianten aan toegevoegd. Vervolgens hebben we alle varianten beoordeeld op hun
oplossend vermogen: in hoeverre zorgt een oplossing ervoor dat (a) de aanwezige en
toekomstige functies en bestemmingen in het gebied ten noorden van Arnemuiden en
Lewedorp vlot en veilig bereikbaar zijn en (b) de huidige en toekomstige verkeersproblemen
op enkele wegen in de kernen van Arnemuiden en Lewedorp en op enkele overige wegen in
het gebied opgelost worden. Uiteindelijk zijn er drie varianten overgebleven die in fase 2 van
de opdracht verder zullen worden uitgewerkt.
Variant A2: nieuwe halve aansluiting richting Goes ten westen van Lewedorp; de
bestaande aansluiting richting Middelburg blijft gewoon bestaan.

In deze variant worden op de bestaande A58-aansluiting onder Arnemuiden de op- en afritten
vanuit en naar de richting Goes afgesloten (die van en naar Middelburg blijven gewoon
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bestaan). Daarvoor in de plaats komt een nieuwe halve aansluiting van en naar Goes.
Autoverkeer uit Arnemuiden Zuid rijdt over het viaduct over de A58 via de Langeweg (N665)
naar een nieuwe halve aansluiting (van en naar Goes) ten westen van Lewedorp. Autoverkeer
uit Arnemuiden Noord rijdt via een nieuwe ontsluitingsweg ten noorden van het spoor naar de
nieuwe aansluiting. Tegelijkertijd komt er een nieuwe ontsluitingsweg richting de zuidelijke
oever van het Veerse Meer. En er komt een nieuwe ontsluitingsweg naar het bedrijventerrein
ten noorden van Lewedorp (o.a. McCain).
IN HET NIEUWE AANSLUITINGENBELEID VAN RIJKSWATERSTAAT ZIJN HALVE AANSLUITINGEN ECHTER
MINDER GEWENST. DIT HEEFT VOORAL TE MAKEN MET ONVEILIGHEID EN ONGEWENST ZOEKGEDRAG
ALS GEVOLG VAN ONDUIDELIJKHEID BIJ DE WEGGEBRUIKER; DEZE VERWACHT EEN VOLLEDIGE
AANSLUITING. DAAROM ZIJN MITIGERENDE MAATREGELEN NODIG OM DEZE NEGATIEVE ASPECTEN TE
COMPENSEREN. DIT WORDT IN FASE 2 NADER ONDERZOCHT.

Variant A3: volledig nieuwe aansluiting op A58 ten oosten van Arnemuiden

In deze variant komt de bestaande A58-aansluiting onder Arnemuiden volledig te vervallen. In
de plaats daarvan komt er een nieuwe volledige aansluiting ten oosten van Arnemuiden.
Autoverkeer uit Arnemuiden Zuid rijdt over het viaduct over de A58 via de Langeweg (N665)
naar de nieuwe aansluiting. Autoverkeer uit Arnemuiden Noord rijdt via een nieuwe
ontsluitingsweg ten noorden van het spoor naar de nieuwe aansluiting. Tegelijkertijd komt er
een nieuwe ontsluitingsweg richting de zuidelijke oever van het Veerse Meer.
EEN SCHETSONTWERP VAN DE SNELWEGAANSLUITING VAN DEZE VARIANT IS DOOR RIJKSWATERSTAAT
GETOETST OP TECHNISCHE HAALBAARHEID EN DE UITSLAG WAS (MET ENIGE AANPASSINGEN) POSITIEF.
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Variant A4b: oostelijke randweg onderdoor de spoorlijn en de A58 met knip voor
autoverkeer bij huidige rotonde bij zuidelijke aansluiting A58

In deze variant komt er een nieuwe oostelijke randweg onder de spoorlijn en de A58, die een
nieuwe ontsluitingsroute naar de A58 biedt voor de inwoners van Arnemuiden. Om deze
aansluiting goed te laten functioneren wordt voor het gemotoriseerde verkeer een knip
aangebracht bij de huidige zuidelijke rotonde bij de aansluiting op de A58. Autoverkeer uit
Arnemuiden Zuid moet nu - net als het autoverkeer uit Arnemuiden Noord - via de
spoorwegovergang Van Cittersweg en de nieuwe oostelijke randweg richting de A58.
Tegelijkertijd biedt de oostelijke randweg via een nieuwe weg een nieuwe ontsluiting richting
de zuidelijke oever van het Veerse Meer. Om de route via Lewedorp verder te ontlasten
worden op de Nieuwe Kraaijertsedijk ten noorden van het spoor extra
‘weerstandsmaatregelen’ genomen.
Deze drie varianten zijn verkeerskundig doorgerekend door Goudappel Coffeng en ook
voorzien van een globale kostenindicatie. In de tabel op de volgende pagina staan de
verkeersintensiteiten in termen van aantal motorvoertuigen per etmaal (mvt/etm) die worden
veracht in het hoogseizoen in 2030. Daarbij is rekening gehouden met alle geplande en
toegestane ontwikkelingen aan de zuidkant van het Veerse Meer tussen Arnemuiden en
Wolphaartsdijk, inclusief de realisatie van Waterpark Veerse Meer binnen de mogelijkheden
van het huidige bestemmingsplannen.
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Tabel: Verwachte verkeersintensiteiten (motorvoertuigen per etmaal) voor het
hoogseizoen van 2030 en globale kostenindicatie van het realiseren van drie
onderzochte varianten.
Halve
aansluiting
A2

Volledig
nieuwe
aansluiting
A3

Oostelijke
randweg
met knip
A4b

C 17,5

C 29,9

C 24,9

8.200

5.700

1.450

1.100

Van Cittersweg

4.800

3.600

5.100

4.700

Oran ·egoldersewe

3.800

1.800

150

300

Calandwe

3.100

150

850

1.100

Muidenweg/nieuwe weg WVM

3.900

5.500

6.600

6.000

Muidenweg midden

2.300

1.850

2.500

2.500

Nieuwe Kraaijertsedijk Noord

2.800

300

550

600

Postweg

4.000?

1.700

3.550

3.500

De tweede kolom laat zien wat in 2030 de verkeersintensiteiten zullen zijn op een aantal
wegen als er verder geen maatregelen getroffen worden. De kolommen erna geven de kosten
en effecten van de maatregelen van de verschillende varianten.
Variant A2 is veruit het goedkoopst, maar lost het probleem met teveel verkeer op de
Nieuwlandseweg door Arnemuiden niet op: de norm voor een erftoegangsweg 30 km/u die
Middelburg hanteert is namelijk maximaal 3.000 motorvoertuigen per etmaal. Dit wordt vooral
verklaard door het feit dat het meeste verkeer uit Arnemuiden is gericht op Walcheren (o.a.
woon-werk verkeer). Dit verkeer blijft in deze variant via de Nieuwlandseweg rijden. De andere
twee varianten zorgen er wel voor dat de verkeersproblemen op de Nieuwlandseweg dan tot
het verleden behoren.
Variant A2 zorgt daarentegen wel voor de grootste verkeersafname op de wegen rond
Lewedorp. Bij de andere twee varianten blijft het met name op de Postweg te druk, uitgaande
van een erftoegangsweg 30 km/u, waarvoor de gemeente Borsele een norm hanteert van
maximaal 2.500 motorvoertuigen per etmaal.
Variant A4b heeft als groot nadeel dat de bewoners van Arnemuiden Zuid t.o.v. de huidige
situatie een flinke omweg moeten maken voordat zij bij de aansluiting op de A58 zijn.
Bovendien vormen de tamelijk hoge intensiteiten op de nieuwe oostelijke randweg nog wel
een aandachtspunt.
Op de nieuwe ontsluitingsweg naar de zuidkant van het Veerse Meer, die ook dient als
ontsluitingsweg voor het Waterpark Veerse Meer, wordt het in alle varianten wel tamelijk druk:
de norm voor een erftoegangsweg 60 km/u van maximaal 4.500 motorvoertuigen per etmaal
wordt ruim overschreden. Hierbij zal dus rekening gehouden moeten worden bij de inrichting
van deze weg.
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Gebiedsontsluitingsvisie middengebied
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Het is van belang om het middengebied autoluw te houden. Dat kan alleen als de
belangrijkste recreatiegebieden langs de zuidoever van het Veerse Meer op een directe manier
worden ontsloten vanuit het oosten en het westen, en er zo weinig mogelijk verkeer via de
Nieuwe Kraaijertsedijk (Lewedorp) het gebied in rijdt.
Op dit moment zijn de wegen in het middengebied nog relatief rustig. Dat willen we zo
houden. Gelukkig zijn er - buiten de Muidenweg - geen directe oost-west verbindingen in het
gebied.
De Muidenweg verdient wel speciale aandacht in fase 2: de uitwerking van de
gebiedsontsluitingsvisie. De weg nodigt nu uit om het gaspedaal flink in te trappen. Dat past
niet bij de functie van weg, niet bij de rustige omgeving en niet bij de natuur aan de
noordzijde: slikken en bos. De logische functie voor de Muidenweg is een ETW1-60.
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Vervolgproces fase 2
In de periode februari - juni 2021 stellen we een Uitwerkingsplan op.
a. Een nadere uitwerking van de netwerken voor auto, fiets en landbouwverkeer voor de
ontsluitingsvarianten bij Arnemuiden/Lewedorp en Wolphaartsdijk: kaart met
wegfuncties. Inclusief modelmatige doorrekening van het geheel.
b. Omschrijving van de maatregelen die per variant nodig zijn voor auto, fiets,
landbouwverkeer en voetganger, incl.
- aanvullende/flankerende maatregelen/aandachtspunten gelet op leefbaarheid,
verkeersveiligheid, toeristisch-recreatieve kwaliteit, natuur- en landschapskwaliteit e.d.
- andere noodzakelijke maatregelen, zoals tijdelijke autoremmende maatregelen,
maatregelen i.v.m. bouwverkeer en verplaatsing tankstation
- met aandacht voor duurzaamheid en slimme mobiliteit
c. Toets van de varianten op spoorwegveiligheid.
d. Logische fasering van de maatregelen : wat eerst, wat daarna, wat laatst; en wat
tussentijds.
e. Met speciale aandacht voor maatregelen op korte termijn, om bestaande en op korte
termijn te verwachten verkeersproblemen al te verlichten en het bouwverkeer
gedurende de bouwperiode in goede banen te leiden (route voor het bouwverkeer).
f. Globale kostencalculatie voor de maatregelen: op basis van kentallen (+/- 40%).
g. Een scoring van de varianten op verschillende criteria, ter onderbouwing van een
politieke afweging.
Gedurende de uitwerking raadplegen we stakeholders rond Arnemuiden, Lewedorp / ’s-Heer
Arenskerke en Wolphaartsdijk. Daartoe stellen we drie klankbordgroepen in. De bijeenkomsten
van de klankbordgroepen vinden medio mei plaats. Tijdens de bijeenkomsten bespreken we de
hoofdlijnen van het uitwerkingsplan.
Begin juni bespreken we het uitwerkingsplan in het bestuurlijk overleg met de gemeenten
Borsele, Goes, Middelburg, de provincie Zeeland en het waterschap Scheldestromen.
Eind juni organiseren we een informatieavond voor stakeholders en burgers over het
Uitwerkingsplan Fase 2.
De besturen van de gemeenten Borsele, Goes, Middelburg, de provincie Zeeland en het
waterschap Scheldestromen informeren we in juli over het eindresultaat.
De gebiedsvisie vormt daarna een bouwsteen voor de bredere Gebiedsvisie Veerse Meer en
voor investeringsbeslissingen in komende jaren via de gebruikelijke besluitvormingsprocessen
van wegbeheerders.
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