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TRIDÉE – Drievoudig Duurzaam
TRIDÉE draagt duurzaamheid hoog in het vaandel, het is zelfs in onze naam
verwerkt: we streven samen met onze opdrachtgever naar drievoudig duurzaam
mobiliteitsbeleid.

GROEN

GEDRAGEN

INTEGRAAL

Toekomstgericht mobiliteitsbeleid plaatst duurzame
vervoerwijzen centraal. We werken voor een belangrijk
deel aan beleidsprojecten die expliciet een toename van
groene vervoerwijzen nastreven of faciliteren: stappen,
fietsen, openbaar vervoer, deel-auto, elektrisch vervoer.
Meestal zijn we met álle vormen van mobiliteit samen
bezig, inclusief autoverkeer.

We hebben geleerd hoe belangrijk het is om voor een
breed draagvlak te zorgen bij de bevolking en andere
betrokken partijen. De behoefte tot participatie groeit
en de mogelijkheden nemen evenzeer toe – op de
traditionele manier of met slimme online tools. We
raden participatie dan ook sterk aan en helpen onze
opdrachtgever: we analyseren niet alleen wie invloed
heeft, maar stellen een aanpak voor om optimale
betrokkenheid en tevredenheid te bereiken.

Mobiliteit is geen doel maar een middel: het dient om
ergens te komen. Naar school, het werk, de winkel of
naar een vrijetijdsbesteding. Keuzes in mobiliteit
kunnen moeilijk zijn en veel geld kosten. Het wordt
alleen acceptabel, of zelfs een goede deal, als
achterliggende doelen dichterbij gebracht worden. We
zoeken naar verbindingen met verschillende
beleidsdomeinen en naar gedeelde visies – door brede
kennis, analytisch vermogen en een druppel creativiteit.

Inhoudsopgave
1
2

Inleiding ................................................................................................................... 1
Huidige en verwachte verkeersproblemen ........................................................... 3
2.1 Huidige verkeersproblemen ....................................................................................................3
2.2 Verwachte verkeersproblemen...............................................................................................5
2.3 Conclusies .......................................................................................................................................6

3

Beoordeling varianten ............................................................................................ 8
3.1 Beoordeling varianten Wolphaartsdijk ................................................................................8
3.2 Beoordeling varianten Arnemuiden en Lewedorp....................................................... 10
3.3 Afwegingen in het middengebied...................................................................................... 20

4

Gebiedsontsluitingsvisie Veerse Meer zuid ........................................................ 21

5

Beoogd vervolg ..................................................................................................... 22

1

Inleiding
Aanleiding
Eind 2019 is gestart met het opstellen van een Gebiedsvisie Veerse Meer 2020-2030.
Daarin worden onder andere de kaders bepaald voor verdere ruimtelijke
ontwikkelingen rond het Veerse Meer. Een van de beleidsdoelen van de op te stellen
gebiedsvisie is verbetering van de verkeersafwikkeling in het gebied, met name in
het gebied ten zuiden van het Veerse Meer. Voor dit gebied is in 2019 al een
verkeersonderzoek uitgevoerd in het kader van het MER 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 ten zuiden van het
Veerse Meer. 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. Daarnaast zijn 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’: 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 onderstaande kaart).
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Opdracht
De opdracht is tweeledig:
(1) Ontwikkel een Gebiedsontsluitingsvisie Veerse Meer zuid: een visie op een
toekomstbestendige ontsluiting van het gebied, zodat (a) de aanwezige en
toekomstige functies en bestemmingen in het gebied vlot en veilig
bereikbaar zijn en (b) de huidige en toekomstige verkeersproblemen op
enkele wegen in de belangrijkste kernen en op enkele andere wegen in het
buitengebied opgelost worden en (c) het middengebied zoveel mogelijk
autoluw blijft. Deze visie zal worden opgenomen in de Gebiedsvisie Veerse
Meer 2020-2030.
(2) Ontwikkel een Uitwerkingsplan: een uitwerking van de visie 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.
N.B. De opdracht mondt uit in een verkeerskundig advies voor een
toekomstbestendige oplossing. Of dit advies daadwerkelijk - geheel of
gedeeltelijk - wordt opgevolgd, op welke termijn het dan zal worden uitgevoerd
en hoe de realisatiekosten dan zullen worden verdeeld, is vervolgens aan de
gezamenlijke wegbeheerders. De politiek-bestuurlijke besluitvorming hierover
valt buiten de scope van de opdracht.

Organisatie
De opdracht wordt uitgevoerd:
 door adviesbureau TRIDÉE, met Koos Louwerse als projectleider, daarbij
ondersteund door Marjolein de Jong
 onder leiding van een bestuurlijk overleg dat bestaat uit bestuurders namens
de volgende partijen: de Gemeenten Borsele, Goes en Middelburg, de
Provincie Zeeland, het Waterschap Scheldestromen, Rijkswaterstaat en
ProRail;
 in nauwe samenwerking met een werkgroep bestaande uit ambtelijk
vertegenwoordigers namens deze partijen.

Aanpak
In fase 1 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
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.
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Huidige en verwachte verkeersproblemen
2.1 Huidige verkeersproblemen
In het kader van het MER Waterpark Veerse Meer heeft Goudappel Coffeng een
verkeersonderzoek uitgevoerd naar de huidige en verwachte verkeersknelpunten in
het gebied Veerse Meer zuid. In de huidige situatie zijn er al een aantal
verkeersknelpunten. Het gaat vooral om:
1. de Nieuwlandseweg in Arnemuiden
2. de Nieuwe Kraaijertsedijk ten noorden van het spoor boven Lewedorp
3. de Lepelstraat in Wolphaartsdijk
4. Kwistenburg bij Wolphaartsdijk
1. Nieuwlandseweg Arnemuiden

De Nieuwlandseweg is een erftoegangsweg 30 km/u (ETW-30) die de
hoofdontsluiting vormt naar de A58 voor heel Arnemuiden, zowel ten noorden als
ten zuiden van het spoor. De functie is feitelijk die van gebiedsontsluitingweg.
Omdat vorm en functie niet goed op elkaar aansluiten, noemen we dit wel “een
grijze weg”. Er rijden nu op een gemiddelde werkdag ongeveer 6.500
motorvoertuigen per etmaal (mvt/etm). Dit verkeer heeft voor 80% een herkomst of
bestemming binnen de kern van Arnemuiden. Er zijn geen vrijliggende fietspaden,
dus fietsers en autoverkeer zijn gemengd. En er wordt geparkeerd aan beide zijden
van de weg. In het mobiliteitsbeleid van de gemeente Middelburg is de norm voor
een ETW-30 met een dergelijk profiel maximaal 3.000 mvt/etm.
2. Nieuwe Kraaijertsedijk ten noorden van het spoor boven Lewedorp

De Nieuwe Kraaijertsedijk ten noorden van het spoor boven Lewedorp is een smalle
erftoegangsweg 60km/u (ETW-60). De weg functioneert in het hoogseizoen als een
van de ontsluitingswegen voor het recreatiegebied aan de zuidkant van het Veerse
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Meer. De weg verwerkt dan circa 1.700 mvt/etm. Dat aantal valt binnen de norm die
het Waterschap hanteert voor een normale ETW-60, zij het dat het profiel van de
weg erg smal is, met ook enkele woningen vlak langs de weg, terwijl auto’s met
caravans en campers elkaar daar regelmatig moeten passeren. Daarvoor is de weg
op dit moment niet geschikt.
3. Lepelstraat Wolphaartsdijk

De Lepelstraat in Wolphaartsdijk is een smalle ETW-30 met verkeer vlak langs de
woningen: de gevels reiken tot aan de weg, slechts gescheiden door een voetpad. Er
rijden nu ongeveer 3.000 mvt/etm door de straat, terwijl de gemeente Goes voor dit
type weg een maximumnorm hanteert van 2.500 mvt/etm. Meer dan 80% van dit
verkeer heeft een herkomst of bestemming binnen de kern van Wolphaartsdijk zelf.
4. Kwistenburg Wolphaartsdijk

Kwistenburg is onderdeel van de verbinding voor autoverkeer vanaf de Deltaweg
(N256), via de Langeweg, Kwistenburg en de Aardebollenweg, naar het
recreatiegebied aan de zuidkant van het Veerse Meer boven Wolphaartsdijk en
verder westwaarts richting Arnemuiden. Het is een smalle dijk waar in het
hoogseizoen circa 1.500 mvt/etm rijden, waaronder - net als op de Nieuwe
Kraaijertsedijk ten noorden van Lewedorp - veel auto’s met caravans en campers.
Hiervoor is ook deze ETW-60 op dit moment niet breed genoeg.
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2.2 Verwachte verkeersproblemen
In het kader van het MER Waterpark Veerse Meer heeft Goudappel Coffeng een
verkeersonderzoek uitgevoerd naar de huidige en verwachte verkeersknelpunten in
het gebied Veerse Meer zuid, gebaseerd op de intensiteitscijfers in het hoogseizoen,
rekening houdend met alle geplande en toegestane ontwikkelingen aan de zuidkant
van het Veerse Meer tussen Arnemuiden en Wolphaartsdijk, waarbij de maximumkengetallen van het CROW zijn gehanteerd. Wat betreft de verwachte
verkeersknelpunten is gewerkt met een verkeersmodel met als basisjaar 2012 en als
prognosejaar 2030. Daarbij zijn in het najaar van 2019 voor de locatie Waterpark
Veerse Meer berekeningen uitgevoerd voor drie scenario’s, met als onderscheiden
uitgangspunt:
a) alleen autonome groei; stopzetting van alle bouwactiviteiten op de locatie
voor Waterpark Veerse Meer; feitelijk een bevriezing van de huidige situatie;
b) een maximale invulling van de locatie Waterpark Veerse Meer zoals dat
volgens het vigerende bestemmingsplan mogelijk is, ongeacht wie dit
uitvoert en wat de precieze vorm is;
c) de door Driestar beoogde invulling van het Waterpark Veerse Meer zoals
voorzien in het najaar van 2019 (alternatief 1);
In het kader van het door ons uitgevoerde onderzoek Gebiedsontsluitingsvisie
Veerse Meer zuid heeft Goudappel Coffeng in de zomer van 2020 nog een
aanvullende berekening uitgevoerd. Dit betreft een vierde scenario, met als
uitgangspunt:
d) de door Driestar beoogde invulling van het Waterpark Veerse Meer zoals
voorzien in het voorjaar van 2020 (alternatief 2); dit betreft een invulling met
een kleiner aantal eenheden dan bij alternatief 1.
Scenario a): alleen autonome groei; stopzetting van alle bouwactiviteiten op
locatie Waterpark Veerse Meer
In de berekeningen in dit scenario is er van uit gegaan dat de locatie van het
Waterpark Veerse Meer niet verder is ontwikkeld. Wel is gerekend met de extra
verkeersgeneratie van andere reeds geplande uitbreidingsprojecten in het gebied
Veerse Meer zuid en met de verwachte autonome groei van het autoverkeer.
De uitkomsten laten zien dat in dit scenario in 2030 het verkeer op de
Nieuwlandseweg met 14% zal toenemen, op de Nieuwe Kraaijertsedijk noord met
17% en op de Lepelstraat met 10%.
Scenario b): een maximale invulling volgens het vigerende bestemmingsplan
In de berekeningen in dit scenario is er van uit gegaan dat de locatie Waterpark
Veerse Meer, ongeacht wie dit uitvoert en wat de precieze vorm is, een maximale
invulling heeft gekregen, zoals dat volgens het vigerende bestemmingsplan
maximaal mogelijk is.
De uitkomsten laten zien dat in dit scenario - vergeleken met het scenario a) met
alleen autonome groei - in 2030 er in het hoogseizoen sprake is van een extra
verkeersgeneratie van ongeveer 3.600 mvt/etm (gebaseerd op maximale kengetallen
van CROW). Dit verkeer verdeeld zich hoofdzakelijk over drie ontsluitingsroutes. De
grootste toename van het verkeer met circa 2.200 mvt/etm is te zien op de route via
Rapport Fase 1
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de Nieuwe Kraaijertsedijk noord: zie kaart hieronder. De toename op de
Nieuwlandseweg is met circa 500 mvt/etm beperkt.
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Kaart: Toename verkeer in scenario b) t.o.v. scenario a)
Scenario c): de door Driestar beoogde invulling van het Waterpark Veerse Meer
zoals voorzien in het najaar van 2019 (alternatief 1)
In de berekeningen in dit scenario is uit gegaan van het Driestarplan van najaar 2019
(alternatief 1).
De uitkomsten laten zien dat in dit scenario - vergeleken met scenario a) met alleen
autonome groei - in 2030 er in het hoogseizoen sprake is van een extra
verkeersgeneratie van ongeveer 4.000 mvt/etm. Ten opzichte van scenario b) is het
verschil dus slechts 400 mvt/etm. Dit kleine verschil is enkel zichtbaar op wegen in de
directe omgeving van het Waterpark en dan gaat het om maximaal 100 of 200
mvt/etm meer. Voor de kernen Arnemuiden, Lewedorp en Wolphaartsdijk zijn de
verschillen verkeerskundig te verwaarlozen.
Scenario d): de door Driestar beoogde invulling van het Waterpark Veerse Meer
zoals voorzien in het voorjaar van 2020 (alternatief 2)
In de berekeningen in dit scenario is uit gegaan van het Driestarplan van voorjaar
2020 (alternatief 2). Dit betreft een invulling met een kleiner aantal eenheden dan bij
alternatief 1.
Ten opzichte van scenario c) zijn de verschillen uiterst beperkt: er is sprake van een
kleine afname, zodat de cijfers in de buurt komen van scenario c).

2.3 Conclusies
A. In de huidige situatie zijn er al een aantal verkeersknelpunten. Het gaat vooral om:
1. de Nieuwlandseweg in Arnemuiden
2. de Nieuwe Kraaijertsedijk ten noorden van het spoor boven Lewedorp
3. de Lepelstraat in Wolphaartsdijk
4. Kwistenburg bij Wolphaartsdijk
B. De uitkomsten van het verkeersonderzoek MER Waterpark Veerse Meer tonen aan
dat deze problemen de komende jaren tot 2030 verder zullen groeien. Dit is vooral
Rapport Fase 1
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een gevolg van de verwachte autonome groei van het autoverkeer en ten tweede
van de toename van de verkeersbewegingen als gevolg van realisatie van al
geplande uitbreidingsprojecten.
C. Daar bovenop zullen (toegestane) extra uitbreidingen op de locatie van Waterpark
Veerse Meer vooral zorgen voor een forse toename van het autoverkeer op de route
via Lewedorp (+2.200 mvt/etm). Dit leidt vooral op de Nieuwe Kraaijertsedijk tot een
ongewenste toename van de verkeersdruk. De door deze uitbreidingen veroorzaakte
toename op de andere routes, waaronder die via de Nieuwlandseweg (+500
mvt/etm), blijft beperkt.
D. De door Driestar in het najaar van 2019 beoogde invulling voor de mogelijke
uitbreidingen op de locatie Waterpark Veerse Meer (alternatief 1) levert weinig extra
verkeersdruk op ten opzichte van wat al door het bestemmingsplan is toegestaan.
E. De door Driestar in het voorjaar van 2020 beoogde invulling voor de mogelijke
uitbreidingen op de locatie Waterpark Veerse Meer (alternatief 2) levert ongeveer
dezelfde verkeersdruk op als die welke door het bestemmingsplan is toegestaan.
Rijkswaterstaat heeft enige vraagtekens geplaatst bij de intensiteitscijfers die in het
rapport van Goudappel staan vermeld bij de op- en afritten van de A58aansluiting bij Arnemuiden. Deze huidige en in 2030 verwachte intensiteiten
liggen volgens RWS beduidend lager dan de 10.000 mvt/etm die Goudappel
hanteert. De vermoedelijke afwijking is echter niet zodanig dat dit de
probleemanalyse van de overige wegen in het gebied beïnvloedt. RWS gaat met
haar eigen model nog een check uitvoeren op de cijfers en ook de prognose voor
2040 inzichtelijk maken. De aangepaste cijfers zullen we meenemen in de verdere
uitwerking in fase 2.

Rapport Fase 1
7

///

Gebiedsontsluitingsvisie Veerse Meer zuid

3

Beoordeling varianten
In dit hoofdstuk behandelen we mogelijke oplossingsvarianten voor de
verkeersproblemen in en rond Wolphaartsdijk en mogelijke oplossingsvarianten voor
de verkeersproblemen in en rond Arnemuiden en Lewedorp afzonderlijk van elkaar.
Dat kunnen we doen omdat de onderzochte oplossingen in en rond Wolphaartsdijk
nauwelijks invloed hadden op de problemen in en rond Arnemuiden en Lewedorp,
en andersom. Feitelijk zijn het twee deelgebieden binnen het gebied Veerse Meer
zuid met weinig onderlinge relatie. Daarom behandelen we ze hieronder los van
elkaar. We beginnen bij Wolphaartsdijk. Daarna Arnemuiden en Lewedorp. En
tenslotte beschouwen we het middengebied.

3.1 Beoordeling varianten 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.
Variant W1: N668 GOW-80

Capaciteitsvergroting

100

Intelligente
VRI
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Bij Variant W1 blijft de N668 een Gebiedsontsluitingsweg 80 km/u (GOW-80: kleur
blauw), blijft de Kaaidijk een normale Erftoegangsweg 60 km/u zonder vrijliggend
fietspad (ETW-60: kleur geel) en wordt de Langeweg een Erftoegangsweg1 60 km/u
mét vrijliggend fietspad (ETW1-60: kleur groen). Zie voorgaande kaart.
Variant W2: N668 ETW1-60

,,,_

_____________ ,,,, .,,,,,,,...,,,,,,,,..,,,,.,,,,

,,,,.,,,,---------

,,.,,,,.,,,,,~"------"""liiiii._

,

Capaciteits-

--

vergroting

--

Intelligente
VRI

Bij Variant W2 wordt de N668 een Erftoegangsweg1 60 km/u mét vrijliggend fietspad
(ETW1-60: kleur groen) en worden de Kaaidijk en de Langeweg een
Gebiedsontsluitingsweg 80 km/u (GOW-80: kleur blauw).
In beide varianten worden Kwistenburg en de Aardebollenweg Erftoegangsweg1 60
km/u mét vrijliggend fietspad (ETW1-60: kleur groen). Voor Kwistenburg wordt
uitgegaan van een nieuw tracé onderlangs de huidige dijk. De 30km-zone in de kern
van Wolphaartsdijk wordt uitgebreid tot aan de oevers van het Veerse Meer. Voor
beide varianten zijn als aanname gedaan dat het kruispunt van de Deltaweg bij Goes
in 2030 is voorzien van een intelligente VRI en dat het kruispunt bij Wilhelminadorp
in capaciteit is vergroot en dat de weg tussen beide kruispunten is voorzien van 2 x 2
rijstroken.
In de tabel op de volgende pagina worden de effecten van beide varianten
weergegeven op de verkeersintensiteiten op verschillende wegen in het gebied, op
basis van de uitgevoerde modelmatige doorrekeningen. De weergegeven
NORM+FIETS geeft de door de wegbeheerders gehanteerde intensiteitsnorm aan
voor deze weg, mits er een adequate voorziening is of komt voor scheiding van
fietsers en gemotoriseerd verkeer. De kleur groen geeft aan dat de intensiteiten ruim
onder de gehanteerde intensiteitsnorm blijven; rood duidt op een ruime
overschrijding. Ook wordt aangegeven wat per variant de globale kosten zijn van de
te nemen maatregelen.
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met int ensiteiten hoogseizoen

2020

HUIDIG

NORM
+ FIETS

2030

2030

2030

Wl

W2

€ 3,2 mio € 6,9 mio

ETW
GOW
ETW l
GOW
GOW

ETW l
ETW l
GOW
ETW l
ETW l
GOW

WOLPHAARTSD IJK
Lep elst raa t
N668
N668
N664: N256-N668
N664 : N668-N665
Muidenweg Oos t
Kaa idijk
Kaa idijk
Aa rdebolleweg/Kwiste nburg
Langeweg-Roodewijk
Langeweg-Roodewijk

Uit een globale kostenraming blijkt dat de maatregelen die nodig zijn voor
Variant W1 € 3,2 mio kosten en voor Variant W2 € 6,9 mio, terwijl W1 ook
beter scoort dan W2 als het gaat om de verkeersintensiteit op de Lepelstraat.
Geen van beide varianten lost dus de verkeersproblematiek in de Lepelstraat
op; tegelijkertijd ontvangt de gemeente eigenlijk weinig klachten van bewoners
over de verkeersoverlast in hun straat. Beide varianten scoren goed op de
omliggende wegen, met uitzondering van de Langeweg-Roodewijk, waar
aanvullende maatregelen nodig zijn. De conclusie is daarom dat de voorkeur
uitgaat naar variant W1.

3.2 Beoordeling varianten Arnemuiden en Lewedorp
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 (Nieuwlandseweg-Schuttershof) van ETW-30 naar GOW-50. Dit vergt
echter de sloop van woningen en het opheffen van parkeerplaatsen. Terwijl zelfs dan
het gewenst profiel voor een GOW-50 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 serieus 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
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huidige en toekomstige verkeersproblemen op enkele wegen in de kernen van
Arnemuiden en Lewedorp en op enkele overige wegen in het gebied opgelost
worden.
Hieronder presenteren we de beoordeelde varianten en leggen we de gemaakte
afwegingen uit. We beginnen met de varianten die zijn afgevallen. Daarna
behandelen we de meest kansrijke varianten, die modelmatig zijn doorgerekend
door Goudappel Coffeng. De resultaten presenteren we aan de hand van een
vergelijkingstabel.
Westelijke randweg Arnemuiden (afgevallen)
Een westelijke randweg langs
Arnemuiden lost de problemen op de
Nieuwlandseweg alleen op als die
randweg wordt gecombineerd met
harde knips voor gemotoriseerd
verkeer bij de spoorweg-overgangen in
Arnemuiden. Zonder deze knips zullen
vrijwel alle automobilisten op de route
tussen de noordzijde van Arnemuiden
en de aansluiting met de A58 (vice
versa), vanwege de omrijtijd, blijven
kiezen voor de route door de kern.
Omdat het aanbrengen van twee harde
knips maatschappelijk/politiek om
diverse redenen geen haalbare optie is,
zal deze westelijke randweg weinig
effect sorteren. Deze variant biedt dus
geen oplossing voor de
verkeersproblemen op de
Nieuwlandseweg en is daarom
afgevallen.

Oostelijke randweg Arnemuiden ten noorden van A58 (afgevallen)
Voor deze oostelijke
randweg geldt hetzelfde
als voor de westelijke:
zonder harde knips voor
het gemotoriseerde
verkeer gaat deze
randweg ook niet
werken. Bovendien is er
te weinig ruimte voor de
aanleg van een weg
tussen de A58 het Oude
Gat, hetgeen zou
betekenen dat het Oude
Gat deels moet worden
gedempt. Verder zouden
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de bewoners van de Oude Havenstraat geconfronteerd worden met een drukke
straat voorlangs de woningen. Deze variant is daarom afgevallen.
Langeweg doortrekken met een tunnel onder de A58 en spoor en verbinden
met Arnemuiden Noord en Veerse Meer (afgevallen)
In deze variant wordt er
een nieuwe verbinding
gemaakt onderdoor de
A58 en het spoor: de
Langeweg wordt
doorgetrokken met een
tunnel richting Veerse
Meer en er wordt een
nieuwe ontsluiting
gemaakt voor
Arnemuiden Noord.
Deze variant heeft echter
slechts een beperkt
effect op de
Nieuwlandseweg. Dit
komt omdat 80% van het
verkeer op de
Nieuwlandseweg een
herkomst of bestemming heeft binnen de kern van Arnemuiden. Voor dit verkeer
biedt deze variant geen oplossing. Daarom is deze variant afgevallen.
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Variant A1: Nieuwe halve aansluiting richting Goes ten oosten van Arnemuiden

In deze variant worden op de bestaande A58-aansluiting onder Arnemuiden de open afritten vanuit en naar de richting Goes afgesloten. 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 de nieuwe
aansluiting richting Goes. 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. Deze variant is eind 2019 door Goudappel Coffeng modelmatig doorgerekend
en bleek redelijk goed te scoren. Daarom is deze in juli 2020 opnieuw modelmatig
doorgerekend door Goudappel. Zie de resultaten verderop.
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Variant A2: nieuwe halve aansluiting richting Goes ten westen van Lewedorp

Deze variant lijkt qua uitgangspunten erg op de vorige. Ook in deze variant worden
op de bestaande A58-aansluiting onder Arnemuiden de op- en afritten vanuit en
naar de richting Goes afgesloten. Maar daarvoor in de plaats komt nu een nieuwe
halve aansluiting (van en naar Goes) ten westen van Lewedorp. Autoverkeer uit
Arnemuiden Zuid rijdt over het viaduct over de A58 via de Langeweg (N665) naar de
nieuwe aansluiting richting Goes. 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). Ook deze variant bleek eind 2019 in de
modelmatige doorgerekend redelijk goed te scoren. Daarom is ook deze in juli 2020
opnieuw modelmatig doorgerekend door Goudappel. Zie de resultaten verderop.
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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 haalbaarheid en de uitslag was
(met enige aanpassingen) positief. Deze variant was eind 2019 nog niet
doorgerekend, maar is in juli 2020 wel meegenomen in de doorrekening. Zie de
resultaten verderop.
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Variant A4a: oostelijke randweg onderdoor de spoorlijn en de A58 met knip
voor autoverkeer bij spoorwegovergang Van Cittersweg

In deze variant komt er een nieuwe oostelijke randweg onder de spoorlijn en de A58,
die een nieuwe ontsluiting biedt voor de inwoners van Arnemuiden ten noorden van
het spoor. Om deze aansluiting goed te laten functioneren wordt voor het
gemotoriseerde verkeer een knip aangebracht bij de spoorwegovergang Van
Cittersweg, maar niet bij de spoorwegovergang Doeleweg. Autoverkeer uit
Arnemuiden Zuid kan dan nog steeds via de huidige aansluiting naar de A58.
Autoverkeer uit Arnemuiden Noord rijdt via de nieuwe oostelijke randweg naar de
huidige aansluiting op 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. Ook deze
variant is doorgerekend door Goudappel Coffeng. Zie de resultaten verderop.
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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

Deze variant is qua infrastructuur vergelijkbaar met de vorige, maar nu is de 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. Ook deze variant is doorgerekend door Goudappel Coffeng. Zie de
resultaten verderop.
In de tabel op de volgende pagina worden de effecten van bovenstaande varianten
weergegeven op de verkeersintensiteiten op verschillende wegen in het gebied, op
basis van de uitgevoerde modelmatige doorrekeningen. De weergegeven
NORM+FIETS geeft de door de wegbeheerders gehanteerde intensiteitsnorm aan
voor deze weg, mits er een adequate voorziening is of komt voor scheiding van
fietsers en gemotoriseerd verkeer. De kleur groen geeft aan dat de intensiteiten ruim
onder de gehanteerde intensiteitsnorm blijven; rood duidt op een ruime
overschrijding; oranje geeft aan dat de verkeersintensiteiten in de buurt van de norm
liggen. Ook wordt per variant aangegeven wat de globale kosten zijn van de te
nemen maatregelen. Voor variant A3 ontbreekt nog een kostenraming voor de
noodzakelijke verplaatsing van het tankstation.
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met intensiteiten hoogseizoen

2020
HUIDIG

NORM

2030

2030
Al

+ FIETS

2030
A2

2030
A3

2030
A4a

2030
A4b

€ 20,7 mio € 17,5 mio € 29,9 mio € 24,9 mio € 24,9 mi
ARNEMUIDEN

ETW
GOW

Nieuwlandseweg
Van Cittersweg bij spoor

3.000

> 6.000

LEWEDORP

ETW
ETW

Nw Kraaijertsedijk dorp
Post weg

~

2.500
2.500

MIDDENGEBIED NWE INFRA

GOW80 Nwe ontsluit. Arnem Noord
ETWl Nwe ontsluit. Veerse Meer
GOW80 Nwe ontsluit. Arnem Noord
ETWl Nwe ontsluit. Veerse Meer
GOW80 Nwe ontsluit. Arnem Noord
ETWl Nwe ontsluit. Veerse Meer
GOW80 Nw Vcittersweg-N Rotonde
GOW80 Nw N Rotonde - Z Rotonde
ETWl Nwe ontsluit. Veerse Meer

n .v.t.
n .v .t.
n .v.t.
n .v.t.
n .v.t.
n .v.t.
n .v.t.
n .v.t.
n .v.t.

> 6.000
4.500
> 6.000
4.500
> 6.000
4.500
> 6.000
> 6.000
4.500

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

6 .600
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

n.v.t.
n.v.t.

n .v.t.
n .v.t.

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

6.600
n.v.t.
n.v.t.
n .v.t.

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

MIDDENGEBIED BESTAAND

GOW
GOW
ETWl
ETWl
ETWl
ETWl

N665 : Heinkensz-Lewedorp
N665: Lewedorp-Arnem den
Oranjepolderseweg
Ca landweg
Nw Kraaijertsedijk noord
Stoofweg-Korenweg
MIDDENGEBIED OOST

ETWl

Muidenweg

De varianten A1 (een nieuwe halve aansluiting richting Goes ten oosten van
Arnemuiden) en A2 (een nieuwe halve aansluiting richting Goes ten westen van
Lewedorp) verbeteren de situatie op de Nieuwlandseweg in 2030 aanzienlijk, maar
voldoen toch bij lange na niet aan de gestelde norm van 3.000 mvt/etm. Variant A1
scoort beter op de Nieuwlandseweg dan Variant A2 omdat Variant A1 dichter bij
Arnemuiden ligt en daardoor meer verkeer wegtrekt dan Variant A2. Variant A2
scoort daarentegen veel beter op de Nieuwe Kraaijertsedijk noord en de Postweg.
Dat beide varianten onvoldoende soelaas bieden voor de Nieuwlandseweg wordt
vooral verklaard door het feit dat het meeste verkeer uit Arnemuiden is gericht op
Walcheren. Dit verkeer blijft in deze varianten via de Nieuwlandseweg rijden. Als we
ook de kosten in beschouwing nemen, scoort Variant A2 uiteindelijk toch beter dan
variant A1.
IN HET NIEUWE AANSLUITINGENBELEID VAN RIJKSWATERSTAAT ZIJN DEZE 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 (een volledig nieuwe aansluiting op A58 ten oosten van Arnemuiden)
scoort verkeerskundig heel goed op de Nieuwlandseweg, omdat alle verkeer uit
Arnemuiden Noord nu via de nieuwe ontsluitingsweg ten noorden van het spoor
naar de A58 rijdt. De nieuwe A58-aansluiting zorgt er ook voor dat er minder verkeer
via de Nieuwe Kraaijertsedijk naar de recreatiegebieden aan de zuidelijke oevers van
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n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

het Veerse Meer rijdt. De nieuwe aansluiting zorgt bovendien voor een betere
ontsluiting van Lewedorp op de A58. Wel neemt het verkeer op de Postweg toe. Dit
vergt aanvullende maatregelen op de Postweg. Wat betreft de hulpdiensten: het
aanrijden van hulpdiensten naar Arnemuiden gebeurt in vrijwel alle gevallen vanuit
Middelburg. Als aanrijdroute zijn er twee opties: Via de Doeleweg (deze optie blijft
in stand en verandert niet) en via de A58 en Nieuwlandseweg. Met variant A3 wordt
de route van de A58 tot het midden van het Schuttershof ongeveer een kilometer
langer dan de huidige route. De aanrijdtijd zal daardoor met ongeveer 60 seconden
toenemen.
Variant A4b (een nieuwe oostelijke randweg en een knip bij de rotonde bij de
huidige aansluiting op de A58) scoort op alle wegen verkeerskundig even goed als
variant 3 en scoort vooral op de Nieuwlandseweg beter dan Variant A4a (een
nieuwe oostelijke randweg en een knip bij spoorwegovergang Van Citterstraat). Dit
komt o.a. omdat bij variant A4a er toch een deel van de inwoners van Arnemuiden
Noord via de spoorwegovergang Doeleweg richting de A58 zal rijden, omdat dit
voor hen aantrekkelijker is dan gebruik maken van de nieuwe oostelijke randweg. Bij
variant A4b neemt wel het verkeer op de Spoorstraat (2.800 mvt/etm) en
Schuttershof (3.600 mvt/etm) flink toe, maar blijft in de buurt van de door de
gemeente Middelburg gehanteerde norm van 3.000 mvt/etm. Variant A4a heeft
verder als groot nadeel dat het noorden en zuiden van het dorp door de knip bij de
spoorwegovergang voor het autoverkeer feitelijk van elkaar gescheiden worden; in
ieder geval worden veel bewoners van Arnemuiden Noord geconfronteerd met
omrijdafstanden, bijv. naar het winkelcentrum Schuttershof. Variant A4b heeft
daarentegen 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. Tot slot zullen bij variant A4b (net als bij
variant A3) de aanrijdtijden van de hulpdiensten vanaf de A58 naar Arnemuiden
Noord en Zuid met ongeveer 60 seconden toenemen. Alles afwegend verdient
Variant A4b toch de voorkeur.
Met uitzondering van Variant 2 geldt voor alle overgebleven varianten dat de
toename van het verkeer op de Postweg een aandachtspunt is: daar moeten
aanvullende maatregelen getroffen worden. Bij de varianten A4a en A4b is ook
uitgegaan van extra ‘weerstandsmaatregelen’ op de Nieuwe Kraaijertsedijk ten
noorden van het spoor.
Kijken we naar de kostenramingen, dan zijn de Varianten A1 en A2 beduidend
goedkoper dan de andere varianten, terwijl de varianten A4a en A4b € 5 miljoen
goedkoper zijn dan de variant A3.
Qua maatschappelijke haalbaarheid scoren de varianten A4a en A4b, vanwege de
benodigde knip, daarentegen beduidend slechter dan variant A3.
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3.3 Afwegingen in het 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 noord (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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4

Gebiedsontsluitingsvisie Veerse Meer zuid
De gebiedsontsluitingsvisie Veerse Meer zuid moet zorgen voor een
toekomstbestendige ontsluiting van het gebied, zodat (a) de aanwezige en
toekomstige (overwegend recreatieve) functies en bestemmingen in het gebied vlot
en veilig bereikbaar zijn en (b) de huidige en toekomstige verkeersproblemen op
enkele wegen in de belangrijkste kernen en op enkele andere wegen in het
buitengebied opgelost worden en (c) het middengebied zoveel mogelijk autoluw
blijft.
Op basis van de in het vorige hoofdstuk beargumenteerde afwegingen blijven er drie
voorkeursvarianten over voor een robuuste ontsluiting van Arnemuiden en het
recreatiegebied aan de zuidkant van het Veerse Meer ten noorden van Arnemuiden:
de varianten A2, A3 en A4b.
In alle gevallen is het nodig om in Lewedorp aanvullende maatregelen te treffen op
de Postweg en in twee varianten ook op de Nieuwe Kraaijertsedijk ten noorden van
het spoor.
Voor een robuuste ontsluiting van het recreatiegebied ten noorden van
Wolphaartsdijk, heeft een sterke verbetering van de route via de Langeweg,
Kwistenburg en de Aardenbolleweg de voorkeur. Qua kosten is variant W1 (waarbij
de N664 een GOW-80 blijft) aanzienlijk goedkoper dan W2 (waarbij de route Kaaidijk
- Langeweg GOW-80 wordt en de N664 ETW1-60). Daarom gaat de voorkeur uit naar
W1.
Ter versterking van een rustig middengebied verdient het aanbeveling om de
Muidenweg uit te voeren als ETW1-60.
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Beoogd vervolg
Deel twee van de opdracht is:
Ontwikkel een Uitwerkingsplan: een uitwerking van de visie 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.
Dit betekent dat er in deze fase 2 een aantal zaken verder inhoudelijk wordt
uitgewerkt:
(A) Een gespecialiseerd bureau zal een risicoanalyse uitvoeren naar de
effecten van de voorgestelde gebiedsontsluitingsstructuur op de
spoorwegoverwegen in het gebied, o.a. op het gebied van spoorwegveiligheid
en verkeersveiligheid.
(B) Met de werkgroep zullen we de noodzakelijke infrastructurele maatregelen
verder uitwerken, incl. milieutechnische aspecten.
(C) Met de Werkgroep bekijken we ook welke aanvullende maatregelen op
het gebied van SMART MOBILITY er mogelijk zijn.
(D) Verder bekijken we welke verbeteringen gewenst zijn voor
voetgangers(oversteken), fietsroutes en landbouwverkeerroutes.
(E) Bij dit alles zullen we ook rekening houden met andere eisen en wensen,
bijv. op het gebied van leefbaarheid, natuur en landschap, recreatie, e.d.
(F) Er zal een voorstel worden gedaan voor:
 de fasering van maatregelen: welke kunnen/moeten eerst (incl. te
treffen maatregelen voor bouwverkeer tijdens de bouw) ; welke daarna
(incl. te treffen maatregelen zolang de robuuste eindoplossing nog
niet is gerealiseerd); en welke als laatste?
 maatregelen die al op relatief korte termijn kunnen worden uitgevoerd
(G) Er zal een preciezere kostenraming worden gemaakt van de verschillende
maatregelen.
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