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ONDERWERP
Rapport over mobiliteitsvisie, wegenstructuur en plan van aanpak wegenstructuur Walcheren.

Geachte raadsleden, 

Met het oog op de verkeersveiligheid en leefbaarheid is optimalisering van de Walcherse 
wegenstructuur noodzakelijk. Een samenwerkingsverband tussen de Walcherse 
wegbeheerders (waterschap Scheldestromen, provincie Zeeland, Rijkswaterstaat, gemeente 
Middelburg, Veere en Vlissingen) helpt het einddoel te bereiken. 

De Mobiliteitsvisie Walcheren (registratienummer 1338698) zet een stip op de horizon en biedt 
houvast bij ontwikkeling van verkeersbeleid op regionaal en lokaal niveau. Gemeente 
Vlissingen gaat hierbij geen financiële verplichting aan.

Inleiding. 
De gemeente Veere nam in 2018 het initiatief voor het maken van een (gezamenlijke) visie op 
de Walcherse wegenstructuur. De toenmalige visie (verwoord in het wegencategoriseringsplan 
van de provincie Zeeland) zou onvoldoende aansluiten bij de knelpunten die werden ervaren. 
Vooral de afwikkeling van het toeristisch verkeer zorgt voor uitdagingen. Daarbij komt dat het 
toeristisch seizoen langer duurt, dus hinder houdt langer aan. 

In ruimtelijk-economische zin zorgen ontwikkelingen in het buitengebied niet voor grote 
wijzigingen van de ruimtelijke structuur en groei mobiliteit dientengevolge. Steden zoals 
Middelburg en Vlissingen daarentegen zullen de komende jaren wel groeien. Een goede 
bereikbaarheid, via de A58 en het spoor is en blijft dan ook van belang. 

Bezoekers van de Zeeuwse kust komen voor het merendeel met de auto. Eenmaal 
aangekomen op de bestemming, zal de focus zich richten op prettig verblijven. Het verbeteren 
van concurrentie van duurzame vervoerswijzen (wandelen, fietsen, openbaar vervoer et 
cetera) helpt hierbij. De Zeeuwse Kustvisie bevestigt dit verband. 

Voorspellingen (tot 2040) wijzen ons op een groei van 10% tot 20% van het gemotoriseerd 
verkeer. Urgentie voor aanpak problematiek neemt daarmee toe.



Blad 2 behorend bij 1338693 / 

Wat willen we bereiken?
Aanpak van verkeersveiligheid en leefbaarheid vormen dé hoofdmotieven voor een visie/ 
aanpak van de wegenstructuur van Walcheren. Een gezamenlijke visie bindt. Dit was ook de 
motivatie om gezamenlijk op te trekken. Het rapport gaan nader in op drie onderdelen:
-Gezamenlijke visie op mobiliteit.
-Gezamenlijk eindbeeld op de Walcherse wegenstructuur. 
-Gezamenlijk plan van aanpak voor realisering.

Wat gaan we ervoor doen?
De visie vereenvoudigt de aanpak naar drie clusters. Gemeente Vlissingen is trekker van 
cluster II. 
I: Noord-West: verbetering van de ontsluitingsstructuur van de dorpen aan de noordwestkust 
van Walcheren;
II: Vlissingen: problemen doorstroming en veiligheid deel N288 binnen de bebouwde kom;
III: Arnemuiden en Waterpark Veerse Meer. 

Verbetering van de wegenstructuur in het Noordwestelijk deel kan onze problematiek iets 
verlichten, maar biedt geen totaaloplossing. 

De meeste problemen ontstaan vooral op het weggedeelte tussen het kruispunt Oost-Souburg 
tot aan de rotonde Bossenburgweg. Dit is onder andere het gevolg van de combinatie van 
hoge verkeersintensiteit (Sloeweg is onderdeel van de hoofdontsluiting van Walcheren) en 
twee barrières; Kanaal door Walcheren (brugopeningen) en de spoorwegkruising. 

In de komende jaren neemt de verkeersintensiteit verder toe. Zonder maatregelen zal ook de 
bovengenoemde problematiek verder toenemen. Dit alles wordt actueel (en urgent) omdat 
ruimtelijke ontwikkelingen zich aandienen (onder andere bedrijventerrein Baskensburg). Nog 
dit jaar doen we, samen met de wegbeheerders Rijkswaterstaat en provincie Zeeland een 
eerste verkenning om te komen tot een gerichte onderzoeksopzet. ProRail betrekken we hier 
nauw bij.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Vlissingen,
de plv. secretaris, de burgemeester,

R.G. Hendrikse   drs. A.R.B. van den Tillaar




