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1 Inleiding 

De Deltaweg is een van de belangrijkste verkeersaders van Zeeland voor het personen- en 
goederenvervoer. In het zomerseizoen is het extra druk door het toeristenverkeer. De Deltaweg is 
daarmee één van de drukste wegen van Zeeland. 
 
Een veilige en vlotte doorstroming op de Zeeuwse wegen is belangrijk en daarom staat de Deltaweg hoog 
op de prioriteitenlijst om aangepakt te worden. Samen met aanliggende gemeenten wordt er onderzocht 
welke mogelijke oplossingen er zijn om de verkeersveiligheid en de doorstroming op het tracé N256 
tussen de A256 en de aansluiting met de N255 te verbeteren. 
 
In het coalitieprogramma “Samen het Verschil Maken” is opgenomen dat er deze periode (2019 – 2023) 
naar een betaalbare en slimme oplossing wordt toegewerkt om de verkeersveiligheid van de Deltaweg, 
tracé A256- N256/N255, te verbeteren en doorstroming te garanderen. Na diverse verkennende studies, 
waarvan de meest recente een Quick Scan1, wordt nu een planstudie gemaakt op grond waarvan een 
weloverwogen oplossingsrichting kan worden gekozen.  
 
Er wordt gestreefd naar een gebiedsgerichte aanpak met de omgeving, waarbij de belangrijkste 
stakeholders worden betrokken en kunnen meedenken. Het tracé dient te worden bezien vanuit een brede 
context, waarbij wordt gekeken naar toekomstige ontwikkelingen op het gebied van onder andere slimme 
mobiliteit en duurzaamheid. Het streven is om de oplossingsrichting begin 2022 voor te leggen aan 
Provinciale Staten (PS). Daarnaast dienen in het traject eventuele maatregelen, die genomen kunnen 
worden vooruitlopend op de realisatie van het eindbeeld, ook geïdentificeerd te worden. Er moet wel 
sprake zijn van een kosteneffectieve ‘no-regret’ investering. Indien een maatregel op korte termijn een 
positief effect op de verkeerveiligheid en doorstroming geeft, dan kan deze alsnog meegenomen worden. 
 
In het Plan van Aanpak (PvA) staat bestuurlijk en ambtelijke afstemming met betrokken partijen 
beschreven en de samenwerking met de stakeholders. Het proces om tot een startnotitie met een 
afgestemd voorstel voor een oplossingsrichting om aan PS voor te leggen, staat ook beschreven in het 
PvA. De doelstellingen, zoals beschreven in het PvA, zijn als volgt:  
 
‘’Het komen tot een oplossingsrichting voor de N256 (Deltaweg) om de verkeersveiligheid en 
doorstroming op deze route te verbeteren, die begin 2022 aan PS voorgelegd kan worden, waarbij: 

◼ we streven naar een integrale aanpak met de omgeving2; 

◼ er wordt gestreefd naar een betaalbare, duurzame en slimme oplossingsrichting; 

◼ er een evenwichtige beoordeling heeft plaatsgevonden van de alternatieven; 

◼ de omgeving begrijpt en kan uitleggen waarom er is gekozen voor de oplossingsrichting3, en; 

◼ er is voldaan aan de bestuurlijke wens dat er snel een gedragen oplossingsrichting komt. 

 
  

 
1 Deze Quick Scan variantenstudie is uitgevoerd op basis van (model)berekeningen van Royal HaskoningDHV, onder begeleiding 

van een werkgroep bestaande uit ambtenaren van de Provincie en van de gemeenten Goes en Noord-Beveland, onder leiding van 
adviesbureau TRIDÉE. De Quick Scan is te vinden op de volgende website: https://www.zeeland.nl/sites/zl-
zeeland/files/qs_variantenstudie_n256_-_1_maart_2019.pdf  
2 Omgeving zijn de omwonenden, maar ook eventuele plannen die van invloed (kunnen) zijn op het stuk Deltaweg wat wordt 
beoordeeld of deze invloed hebben op de deze studie. 
3 Door goede communicatie met de omgeving (via website, nieuwsbrief en informatiebijeenkomsten) en door actieve participatie van 

stakeholders tijdens de planstudie (via een klankbordgroep en deelname aan werksessies), en door een proactieve rol van de 
omgevingsmanager, wordt de omgeving actief betrokken en zo goed mogelijk geïnformeerd. 

https://www.zeeland.nl/sites/zl-zeeland/files/qs_variantenstudie_n256_-_1_maart_2019.pdf
https://www.zeeland.nl/sites/zl-zeeland/files/qs_variantenstudie_n256_-_1_maart_2019.pdf
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De Deltaweg, het tracé A256 – N256/N255, heeft zeven deelgebieden. 
Dit betreft ook de westelijke (Klaphekkeweg/Krukweg) en oostelijke (De 
Puyeweg/Katseveerweg) parallelweg. In dit rapport wordt de naam 
‘Deltaweg’ gebruikt, waarmee de zeven deelgebieden worden bedoeld 
(zie figuur 1).  
 

1 Kruising N664 – N256;  

2 Wegvak kruispunt Goes – Langeweg; 

3 Kruispunt Langeweg; 

4 Wegvak Katse Veer; 

5 Zandkreeksluis; 

6 Wegvak Zandkreeksluis, aansluiting Oost Westweg; 

7 Aansluiting Oost Westweg. 

 
 
Proces en werkwijze 
In het PvA zijn stappen beschreven om tot een startnotitie te komen. 
Dit rapport is stap 1 waarin de ambitie, de probleemstelling en het 
toetsingskader worden uitgewerkt. In stap 2 wordt een voorstel voor 
(een) oplossingsrichting(en) gedaan en in stap 3 wordt/worden de 
oplossingsrichting(en) vertaald naar een startnotitie. Het processchema 
met daarin een overzicht van de stappen staat in bijlage 1.  
 
Het integraal toetsingskader, waarop de te ontwikkelen alternatieven 
worden beoordeeld, is het eindproduct van stap 1 uit het PvA. De 
probleemstelling en ambities vormen input voor dit toetsingskader4. Om tot een integrale probleemstelling 
te komen en de ambities te definiëren, zijn een viertal analyses uitgevoerd: stakeholderanalyse, 
gebiedsanalyse, verkeersanalyse en duurzaamheidsanalyse. Voor de verkeersanalyse en 
duurzaamheidsanalyse zijn werksessies georganiseerd. Ten behoeve van de stakeholderanalyse zijn een 
aantal informatieavonden georganiseerd en er heeft een werksessie plaatsgevonden om de ambities vast 
te stellen. De analyses worden navolgend elk afzonderlijk toegelicht. In de werksessies is ook bepaald 
welke toetsingscriteria van onderscheidend vermogen zijn voor de alternatieven afweging en welke criteria 
onvoldoende onderscheidend vermogen hebben. De gedefinieerde ambities zijn overkoepelend van aard 
en beschrijven de algemene doelstellingen voor het project. De analyses hebben geleid tot een 
probleemstelling per thema. Op basis van de probleemstelling en de ambities zijn de toetsingskaders per 
thema gedefinieerd. Figuur 2 geeft de werkwijze van stap 1 in het proces weer.  
 
  

 
4 Dit rapport moet gezien worden als een groeidocument, eventuele aanpassingen kunnen het gevolg zijn van bestuurlijke keuzes 
en/of nieuwe inzichten. Binnen de provincie zijn er diverse programma’s en opgaven die raakvlakken hebben met de Deltaweg. 

Enkele daarvan (bijv. mobiliteitshubs) zijn nog in ontwikkeling. Het kernteam wordt door de projectgroep op de hoogte gehouden van 
eventuele ontwikkelingen die van belang kunnen zijn om onderdelen van dit rapport “up-to-date” te houden. 

Figuur 1: Zeven deelgebieden van de Deltaweg 
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Figuur 2: Fases stap 1 (probleemdefinitie, ambities en toetsingskader) 

 
Stakeholderanalyse 
De omgevingsmanager heeft twintig gesprekken gevoerd en een drietal bijeenkomsten gehouden met de 
stakeholders en opgehaald wat de ambities, zorgen en aandachtspunten zijn vanuit de omgeving (zie 
bijlage 3). Dit is de start van het communicatieproces met de omgeving, waarbij de omgevingsmanager de 
stakeholders ook heeft geïnformeerd over de te doorlopen stappen.  
 
Gebiedsanalyse 
In de gebiedsanalyse is de situatie op en rond de Deltaweg in beeld gebracht door middel van een 
bureaustudie. Er is een inventarisatie uitgevoerd over kabels en leidingen, NGE (explosieven), 
grondposities, archeologie, natuur/ecologie, bodem/milieukundig, bestemmingsplan/omgevingsvisie, 
externe veiligheid en kunstwerken. Deze informatie is te raadplegen in de gebiedskaart (klik hier voor de 
gebiedskaart). De gebiedskaart is dynamisch en kan aangevuld worden met informatie wanneer dit nodig 
is. Een uitsnede van de gebiedskaart met daarin de laag kabels en leidingen staat in Figuur 3. 
 

https://experience.arcgis.com/experience/370414084ca74bdf9ede20fc217035a8/
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Figuur 3: Uitsnede van de gebiedskaart met kabels en leidingen 

 
Verkeersanalyse  
De verkeersanalyse bestaat uit een analyse van de doorstroming en de verkeersveiligheid. Voor de 
doorstromingsanalyse is de verkeerskundige basisinformatie van de Deltaweg en aansluitende wegen 
vanuit eerdere onderzoeken verzameld. Verkeerstellingen, openbaar vervoer gegevens zoals 
reistijdverlies en het aantal in- en uitstappers bij bushaltes, zijn opgevraagd om inzicht te krijgen in het 
gebruik van de hoofdrijbaan en de parallelwegen. Van het Nationaal Dataportaal Wegverkeer (NDW) is 
een jaaranalyse van de reistijden op de Deltaweg beschikbaar. Dit geeft inzicht in de reistijdfluctuaties, 
piekmomenten en de frequentie van doorstromingsproblemen.  
 
De verkeersveiligheidsanalyse is uitgevoerd voor de hoofdrijbaan en de parallelweg. Hierbij is conform de 
risicogestuurde methode uit het Strategisch Plan Verkeersveiligheid (zie ook bijlage 6) gekeken naar het 
aantal factoren wat de verkeersveiligheid in negatieve zin beïnvloed. Ook is een traditionele 
ongevallenanalyse uitgevoerd. 
 
Voor stap 2 wordt het verkeersmodel Bevelanden gebruikt, waarmee de effectiviteit van de 
oplossingsrichting(en) wordt/worden getoetst. Dit verkeersmodel is in de afrondende fase. In dit model is 
uitgegaan van basisjaar 2019 met een prognose voor 2040. Het verkeersmodel beschrijft het 
gemotoriseerd verkeer in het studiegebied bestaande uit de gemeenten Noord-Beveland, Goes, Borsele, 
Kapelle en Reimerswaal. 
 
Duurzaamheid 
Het thema duurzaamheid is op drie verschillende manieren toegepast op de Deltaweg. Allereerst heeft er 
een vooronderzoek plaatsgevonden naar relevant duurzaamheidsbeleid binnen de provincie, gemeente 
Noord-Beveland en gemeente Goes. Daarna is een werksessie georganiseerd op 28 februari 2021 met 
enkele medewerkers van de provincie en gemeenten die betrokken zijn bij het project of affiniteit hebben 
met het thema duurzaamheid. De focus in deze werksessie lag op het formuleren van ambities en criteria 
voor het afwegingskader. Tot slot is een duurzaamheidsrapportage opgesteld, waarin voornoemde 
onderdelen zijn verwerkt. In de duurzaamheidsrapportage staat ook een voorstel voor het afwegingskader 
‘duurzaamheid’. Er zijn ook aanbevelingen geformuleerd voor de verdere invulling van het onderwerp 
duurzaamheid en voor het ontwikkelen van het thema duurzaamheid binnen de provincie.  
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Leeswijzer 

Dit rapport omschrijft de ambitie, probleemdefinitie en het toetsingskader, waarbij in hoofdstuk 2 de 
thema’s toegelicht zijn die specifiek de aandacht hebben bij het opstellen van deze planstudie.  
 
In hoofdstuk 3 wordt de ambitie weergegeven. Dit hoofdstuk omschrijft de doelstellingen, 
randvoorwaarden en wensen. 
 
Na de ambitie worden in hoofdstuk 4 verschillende thema’s van de probleemdefinitie besproken. In 
hoofdstuk 4.10 wordt ingegaan op het effect van de Covid-19 pandemie op ons reisgedrag.  
 
Hoofdstuk 5, het toetsingskader, bestaat uit de toetsingscriteria en criteria met onvoldoende 
onderscheidend vermogen. 
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2 Beleidsanalyse 

De bestuurlijke wens is om de oplossingsrichtingen vanuit een brede context te bekijken. Energietransitie, 
klimaatadaptatie, slimme mobiliteit, ruimtelijke kwaliteit, en Samen Zeeland Zichtbaar maken zijn de 
strategische thema’s in het coalitieakkoord 2019-2023 van de provincie Zeeland. In het coalitieakkoord is 
afgesproken dat in de periode 2019-2023 toegewerkt zal worden naar een besluit over een betaalbare 
oplossing voor de Deltaweg, gericht op verkeersveiligheid en doorstroming. Dit is onderdeel van de 
Mobiliteitsvisie Zeeland 2028. Navolgend zijn de thema’s toegelicht die specifiek de aandacht hebben bij 
het opstellen van deze planstudie. 
 
Verkeersveiligheid- en doorstroming 
In de mobiliteitsvisie 2028 zijn voor Zeeland de volgende ambities geformuleerd;  

▪ In 2028 zijn er Sterke netwerken voor heel Zeeland, het hele jaar, voor alle doelgroepen  
▪ Het garanderen van een snel en betrouwbaar hoofdnetwerk over de weg en per openbaar 

vervoer. 
 
Deze ambities zijn gericht op een bereikbaar, veilig en leefbaar Zeeland. 
 
Om de onderlinge delen van Zeeland met elkaar, de Randstad, de Brabantse stedenrij en Vlaanderen te 
verbinden is een hoofdwegennet vastgesteld. Het hoofdwegennet moet een betrouwbaar netwerk zijn. Bij 
calamiteiten of drukte moeten weggebruikers tijdig geïnformeerd worden over alternatieven. 
De inrichting van het hoofdwegennet gebeurt volgens de maximale richtlijnen voor wegontwerp 
(Basiskenmerken wegontwerp CROW). 
Daarnaast zijn er kwaliteitseisen opgesteld voor belangrijke routes (kwaliteitsnetwerken) voor het 
goederenvervoer, landbouwverkeer en fietsverkeer.  
 
Verkeersveiligheid is een basiswaarde in Zeeland. Alle verkeersdeelnemers moeten veilig van A naar B 
kunnen. Het verkeersveilig inrichten van de infrastructuur is doorslaggevend voor de Zeeuwse ambitie 
“100% verkeersveilig, daar gaan we voor”. In 2019 is het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 (SPV 
2030) vastgesteld.  Het is een vernieuwde visie op verkeersveiligheid. Om het aantal verkeersslachtoffers 
flink te verminderen wordt er gezamenlijk ingezet op een meer risicogestuurd verkeersveiligheidsbeleid: 
ongevallen voorkomen door de belangrijkste risico’s in het verkeerssysteem pro-actief aan te pakken.  In 
het SPV 2030 zijn negen beleidsthema’s benoemd met de belangrijkste risico’s voor de 
verkeersveiligheid. Voor Zeeland zijn de vijf belangrijkste thema’s verder uitgewerkt in de Zeeuwse 
Uitvoeringsagenda SPV. 
 
Slimme mobiliteit 
Eén van de opgaven die wordt opgepakt door de provincie Zeeland is Slimme Mobiliteit. Het huidige 
vervoerssysteem zoals het nu werkt, past steeds minder bij deze tijd. De behoeften van inwoners en 
toeristen vragen om andere, nieuwe oplossingen. Vanuit de opgave Slimme Mobiliteit wordt een strategie 
uitgewerkt om te komen tot een sterk en robuust mobiliteitssysteem, waarbij de reiziger (meer) centraal 
komt te staan. Deze strategie is nog in ontwikkeling en wordt samen met stakeholders opgesteld. De 
planning is dat deze medio 2021 wordt voorgelegd aan het provinciaal bestuur. De kaders zijn uitgewerkt 
in de Richtingennotitie Slimme Mobiliteit5. De uitkomsten van dit traject worden betrokken bij de 
planstudie. 
 
Werksessie slimme mobiliteit 
Samen met deskundigen van de provincie Zeeland en de gemeente Goes op gebied van slimme mobiliteit 
is tijdens twee werksessies op 19 januari 2021 en 23 februari 2021 het gesprek aangegaan om specifieke 
kansen te identificeren en de invloed van slimme mobiliteit te kunnen vertalen in de verschillende 
oplossingsrichtingen. De “Richtingennotitie Slimme Mobiliteit” van de provincie Zeeland heeft als basis 
gediend voor deze werksessie.  
 

 
5 https://www.zeeland.nl/digitaalarchief/zee2000266 
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De thema’s van de “Richtingennotitie Slimme Mobiliteit” zijn met de deskundigen besproken en daarbij is 
de afweging gemaakt welke thema’s van belang zijn voor de Deltaweg, tevens is onderscheid gemaakt of 
de thema’s voor de planstudie óf voor het vervolgtraject een rol spelen. De resultaten van de werksessie 
staan in bijlage 2 en de thema’s die voor de Deltaweg en voor de planstudie van belang zijn, zijn 
samengevat in tabel 1.  
 

Tabel 1: Thema’s 

Thema mobiliteitsvisie Bouwsteen Verwacht effect 

Coronavirus Verkeersaanbod Minder OV, meer fiets, meer 
thuiswerken, minder auto, meer 
toerisme, hogere frequentie bus 
op Deltaweg, landelijk 2,2% 
minder autoverkeer, sociaal-
recreatief weegt zwaarder in 
Zeeland, toerisme kent een groei 

Landelijk Perspectief 2030 
(Toerisme) 

Van bezit naar gebruik zowel 
naar als op de bestemming, 
spreiding van faciliteiten 

50% toename van 
verblijfstoerisme in Zeeland, van 
18 miljoen naar 27 miljoen 
overnachtingen, betere spreiding 
over het jaar 

Digitalisering Meer data beschikbaar, nieuwe 
innovatieve toepassingen, 
faciliteert de mobiliteitstransitie 

Verandering van 
verplaatsingsgedrag (thuiswerken, 
thuisonderwijs), 
innovatie in voertuigen 
infrastructuur, plannen van je reis 

Flexibel en Fijnmazig Ontwikkeling nieuwe 
mobiliteitsvormen als alternatief 
voor het huidige OV, voor 
verschillende doelgroepen 

Nieuwe mobiliteitssysteem wordt 
aantrekkelijker, remt de groei 
autoverkeer 

Snelle Verbindingen (H)OV Voor lange afstandsreizen snel, 
betrouwbaar OV: intercity, 
sprinter, ferry en HOV 
Rotterdam-Terneuzen 

Extra reizigers 

OV-Knooppunten en 
mobiliteitshubs met 
laadvoorzieningen 

Hubs met onderscheid in grote 
hoofdknooppunten, regional, 
lokale en aansluitpunten 
 Hubs in in kernen, bij 
toeristische hotspots en aan de 
rand van steden 

Ontwikkeling van hubs en OV-
knooppunten waar kan worden 
gewisseld tussen modaliteiten.  
Langeweg is enige potentiële 
locatie op het traject, planvorming 
op hoofdlijnen in komende half 
jaar 
Locatie Zeelandhallen is een optie 

Afweging slimme oplossingen iVRI Verbeterde doorstroming, vooral in 
dalperiode en bij wijzigende 
stromen.  
Deltaweg; iVRIs worden 
gerealiseerd 
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OV-Toekomstbeeld 2040 Landelijke invulling toekomstige 
OV-netwerk, voor Zeeland 
nieuwe, gebruiksvriendelijke en 
slimmere voorzieningen die 
aansluiten bij de behoeften van 
de reizigers 

Hoogwaardig OV Rotterdam-
Zierikzee-Goes-Terneuzen 
(rijstijden en betrouwbaar), bij 10% 
reistijdverbetering ca 4-7%  meer 
reizigers 
  
Landelijke knooppunten- en hubs-
aanpak:  
OV-knoop station Goes als hub 

Nationaal toekomstbeeld fiets 
2040 

Doorfietsroute Goes-Zierikzee Meer gebruik fiets, kortere reistijd 
en veiliger 

Toegenomen belang van de 
fiets 

Opkomst e-bike, 
fietsvoorzieningen en 
fietsinfrastructuur, deelfietsen, 
doelgroepenbenadering, OV-
fiets combinatie 

Fietsinfrastructuur, meer 
fietsgebruikt tot x km? 

 
Duurzaamheid 
Vanuit duurzaamheid liggen er verschillende opgaven. Vanuit het Klimaatakkoord zijn er doelen gesteld 
op energiebesparing, CO2-reductie en duurzame opwek van energie. Daarnaast heeft de provincie 
Zeeland de ambitie om volledig circulaire te zijn in 2050 en in 2030 50% minder primaire grondstoffen te 
gebruiken. Ook heeft de provincie Zeeland het Schone Lucht Akkoord ondertekend.  
 
Klimaat adaptatie strategie Zeeland (KasZ) 
In het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) wordt gewerkt aan het klimaatbestendig en 
waterrobuust inrichten van onze leefomgeving. Binnen het DPRA zijn dertien functies aangewezen als 
Vitaal en Kwetsbaar, waaronder hoofdinfrastructuur. Bij uitval van deze functies is geen sprake van 
overlast maar van maatschappelijke ontwrichting. De Deltaweg is de tweede drukste weg van de provincie 
Zeeland en onderdeel van het hoofdwegennet en valt daarom onder de Vitale en kwetsbare functies.  
Het doel van de Klimaatadaptatiestrategie Zeeland is om in 2050 klimaatbesteding en waterrobuust 
ingericht te zijn. Hiervoor heeft de provincie gezamenlijk met gemeenten en waterschap de 
Klimaatadaptatiestrategie opgesteld (nog in concept). De inzet van de strategie is om bij alle 
ontwikkelingen te kijken of dit klimaatadaptief en –robuust kan.  
 
Ook zet de provincie in op het verduurzamen van haar eigen (vaar)weginfrastructuur. In dat verband heeft 
de provincie in 2017 samen met andere opdrachtgevers en opdrachtnemers in de Grond- Weg- en 
Waterbouw-sector (GWW) afspraken gemaakt. Deze zijn vastgelegd in de Green Deal Duurzaam GWW 
2.0. De doelstelling daarvan luidt dat duurzaamheid in 2020 integraal onderdeel is van alle GWW-
projecten.  
 

Naast het vertalen van ambities naar maatregelen in concrete projecten zoekt de provincie ook 
samenwerking met onderwijsinstellingen, marktpartijen en andere overheden (triple helix) om duurzaam 
GWW in Zeeland te stimuleren. 
 
Werksesssie duurzaamheid 
Op 28 januari 2021 is een werksessie duurzaamheid gehouden met deskundigen vanuit de provincie en 
de gemeente Noord-Beveland. Tijdens de werksessie zijn de ambities en kansen op gebied van 
duurzaamheid voor de Deltaweg geïnventariseerd. In de werksessie zijn de volgende 
(duurzaamheids)thema’s voor de Deltaweg als meest relevant geïdentificeerd:  

◼ materialen: duurzame uitvoering door hergebruik van materialen (lage CO2-uitstoot), bijdragen aan 

CO2-reductie van materiaalgebruik (gebruik maken van Milieu Kosten Indicator) en gebruik biobased 

materialen; 

◼ welzijn: verkeersveiligheid verbeteren, aandacht voor overlast omgeving (geluid, luchtkwaliteit); 
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◼ bereikbaarheid: de Deltaweg is een belangrijke ontsluitingsroute, aandacht voor bereikbaarheid van de 

hulpdiensten; 

◼ energie: streven naar een energieneutrale weg (mogelijk pilotproject); 

◼ ruimtelijke kwaliteit: zorgen voor een goede landschappelijke inpassing; 

◼ investeringen: kijken naar mogelijkheden/meekoppelkansen voor extra investeringen voor 

toekomstbestendigheid. Aandachtspunt is dat hiervoor draagvlak nodig is; 

◼ klimaatadaptatie: voor de planstudie Deltaweg wordt gekeken hoe de oplossingsrichting zoveel 

mogelijk klimaat adaptief en waterrobuust kan worden ingericht. De mogelijkheden hiervoor zijn tijdens 

de werksessie Duurzaamheid geïdentificeerd om vervolgens mee te kunnen nemen in het ontwerp van 

de oplossingsrichting.  

 
Hoefijzerbeleid 
Historisch gezien kent de Zeeuwse hoofdwegenstructuur de nodige beperkingen. De Deltawerken en de 
aanleg van de A58 en recent de N62 inclusief de Westerschelde- en Sluiskiltunnel betekende een 
aanzienlijke verbetering van de bereikbaarheid. Daarnaast is in West Brabant de A4 tussen Hellegatsplein 
en Bergen op Zoom aangelegd. In Zeeuws Vlaanderen is de N61 als ontsluiting van West Zeeuws 
Vlaanderen opgewaardeerd en verkeersveiliger gemaakt. Desondanks kent de Zeeuwse wegenstructuur 
de nodige beperkingen en knelpunten. Deze doen zich met name in Noord Zuid richting en aan de 
Noordkant van onze provincie voor. Er is sprake van smalle gebiedsontsluitingswegen met een beperkte 
afwikkelcapaciteit die niet alleen kwetsbaar zijn voor verstoringen maar ook de nodige 
verkeersveiligheidsissues kennen. Daarom is het noodzakelijk te investeren in een betere bereikbaarheid 
en veiliger verbindingen, voor inwoners, bedrijven en toeristen. De Midden Zeeland route en de N59 zijn 
daarbij prioritair.  
Na de aanpassingen aan de N62 worst prioriteit gegeven aan de doorstroming tussen Midden-Zeeland en 
de Randstad. 
Er is geen reden om te vrezen voor doorgaande (internationale) verkeersstromen door Zeeland door 
de keuze om niet te werken aan een nieuwe snelweg, maar aan de doorstroming. 
 
In de kadernota PVVP van december 2014 is een standpunt ingenomen over het hoefijzerbeleid. Hoewel 
het hoefijzerbeleid lange tijd goed functioneerde als denkkader (om het doorgaande verkeer als een 
hoefijzer om Zeeland heen te laten rijden), zijn er voldoende redenen dit concept los te laten: 

◼ Het hoefijzerbeleid is door de actualiteit van schone en geluidsarme (vracht)auto’s ingehaald. 

◼ Van ongewenst doorgaand (vracht)verkeer via bijvoorbeeld de dammen en Zeelandbrug blijkt volgens 

recente metingen zeer beperkt sprake te zijn. 

◼ Gelet op het belang Zeeland ook in noord-zuid richting goed te ontsluiten, kan het perspectief van het 

hoefijzer onnodig beperkingen opleggen 

◼ Het probleem van ongewenst doorgaand verkeer is breder en meer divers dan het hoefijzerbeleid. 

 
Het hoefijzerbeleid wordt niet langer als concept gehanteerd, maar wordt omgevormd naar een breder 
sturend verkeersbeleid gericht op het niet laten toenemen van ongewenst doorgaand verkeer op wegen 
die daar niet voor bedoeld zijn. 
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3 Ambitie 

De ambitie is uitgewerkt op basis van de werksessie Slimme mobiliteit (bijlage 2), de werksessie 
duurzaamheid (bijlage 3), de stakeholderanalyse (bijlage 4), de gebiedsanalyse (bijlage 5) en de 
probleemanalyse verkeer (bijlage 6) tijdens de werksessie op 2 maart 2021.  
 
Doelstellingen 

◼ De Deltaweg garandeert een betrouwbare en vlotte doorstroming voor gemotoriseerd verkeer, inclusief 

openbaar vervoer en hulpdiensten. 

◼ De Deltaweg is ingericht volgens de richtlijnen van de CROW voor wegontwerp afgestemd op de 

wegfunctie van een regionale stroomweg. 

◼ De Deltaweg voorziet in een verkeersveilige afwikkeling van het wegverkeer. 

◼ De Deltaweg faciliteert een snelle en veilige verkeersafwikkeling van fietsverkeer en landbouwverkeer. 

 

Randvoorwaarden 

◼ De Deltaweg heeft een vitale functie en is daarom robuust ten aanzien van de afwikkeling van 

calamiteiten, incidenten en als omleidingsroute. 

◼ De nieuwe Deltaweg is kosteneffectief (en wordt beoordeeld op de benodigde investering versus het 

voldoen aan de ambitie). 

◼ De Deltaweg is een verbindende schakel voor regionaal verkeer en neemt geen doorgaand verkeer 

over van de Rijkssnelwegen. 

◼ De negatieve effecten van geluid en luchtkwaliteit worden beheerst. 

◼ Er wordt rekening gehouden met de ligging van de kabels en leidingen. 

◼ Niveau huidige ecologie blijft behouden of wordt afdoende gecompenseerd. 

 
Wensen 

◼ Ruimtelijke kwaliteit en landschappelijke inpassing wordt zo veel mogelijk meegenomen, 

aandachtpunten hierbij zijn zoetwatervoorziening en klimaatadaptatie. 

◼ De hoogteligging van de Deltaweg is zodanig dat de weg kan blijven functioneren bij een 

dijkdoorbraak. 

◼ De Deltaweg voorziet in toekomstige ontwikkeling binnen slimme mobiliteit. 

◼ De negatieve effecten van geluid en luchtkwaliteit worden waar mogelijk teruggedrongen. 

◼ Het ontwerp van de Deltaweg is duurzaam. Bestaande materialen worden zoveel mogelijk hergebruikt 

en nieuwe materialen zijn zoveel mogelijk herbruikbaar aan het einde van de levensduur.  

 

De voornoemde onderdelen doelstellingen, randvoorwaarden en wensen worden aan de bestuurders 

voorgelegd en kunnen daardoor verschuiven. 

  



 

8 juni 2021 WERKDOCUMENT STAP 1 BH4902-RHD-ZZ-XX-RP-Z-0001 11  

 

4 Probleemdefinitie 

De Deltaweg is één van de drukste wegen van de provincie Zeeland en belangrijk voor het personen- en 
goederenvervoer. Verkeersveiligheid en doorstroming zijn daarom belangrijke thema’s voor de Deltaweg. 
In de Quickscan van 1 maart 2019, welke te vinden is op de website, is hiernaar onderzoek uitgevoerd. 
Daaruit is gebleken dat er sprake is van een drietal knelpunten op de Deltaweg. 

1 De verhouding tussen capaciteit van het wegvak en de verkeersintensiteit op het wegvak (I/C-

verhouding) op het middengedeelte van de Deltaweg is hoog. Bij een I/C-verhouding groter dan 90% 

ontstaan er doorstromingsproblemen. Op de wegvakken op de N256 tussen de N255 en N664 is hier 

sprake van.  

2 In het Mobiliteitsplan Zeeland 2016-2019 is de Deltaweg tussen de N255 en N664 aangemerkt als 

regionale stroomweg. Echter, uit de Quickscan is gebleken dat de huidige weginrichting van de 

Deltaweg niet aansluit bij de eisen van een regionale stroomweg. Dit gedeelte van de Deltaweg voldoet 

daarmee niet aan de eisen vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid.  

3 Van de parallelwegen langs de Deltaweg maken fiets- en landbouwverkeer gebruik. Deze 

parallelwegen voldoen niet aan de inrichtingseisen, waardoor als gevolg van het verschil van massa, 

snelheid en richting van beide verkeersmodaliteiten de verkeersveiligheid in het geding is. De 

parallelwegen zijn te smal om het fiets- en landbouwverkeer op een veilige wijze af te wikkelen.   

 
De resultaten van de werksessies en analyses zijn gebruikt voor het opstellen van de probleemdefinitie 
tijdens de werksessie op 2 maart 2021.  
 
In dit hoofdstuk worden de thema’s maatschappelijk en economisch belang, functie van de weg, 
verkeersveiligheid, verkeersdrukte, hoofdroute landbouwverkeer, hoofdroute fietsverkeer, 
hoofdvaarwegennet, ruimtelijke kwaliteit en landschappelijke inpassing, gezondheid, toekomstige 
ontwikkeling en duurzaamheid besproken.  
 

4.1 Maatschappelijk en economisch belang 

De Deltaweg maakt onderdeel uit van de Midden-Zeelandroute, de belangrijkste noord-zuidverbinding van 
Zeeland. Een veilige en vlotte Deltaweg is daarmee van groot maatschappelijk en economisch belang. 
Daarom is aan de Deltaweg de hoogste wegcategorie toegekend: een regionale stroomweg. Echter, de 
huidige inrichting van de weg past niet bij deze wegfunctie en voldoet niet aan de daarbij behorende 
richtlijnen (zie 4.2). Daardoor schort het aan de verkeersveiligheid (zie 4.3) en ook de doorstroming laat te 
wensen over (zie 4.4). Deze problemen hebben een maatschappelijke impact voor met name de inwoners 
van Goes, Noord-Beveland en Schouwen-Duiveland: zij maken gebruik van de weg naar hun werk, naar 
school, om te gaan winkelen en voor het bezoek aan diverse instellingen in Goes, maar worden 
regelmatig geconfronteerd met oponthoud. Voor de bedrijven betekent het reistijdverlies en daarmee extra 
kosten. Een goed functionerende Deltaweg is daarom van belang voor een goed vestigingsklimaat voor 
nieuwe bewoners en bedrijven, en bovendien voor de aantrekkelijkheid van toeristische bestemmingen 
aan de Zeeuwse kust: veel toeristen maken gebruik van de Deltaweg en worden nu regelmatig 
geconfronteerd met stremmingen. 
   

4.2 Functie van de weg 

Een van de ambities in de Mobiliteitsvisie 2028 van de provincie Zeeland is dat de belangrijkste 

verbindingen binnen de verschillende Zeeuwse netwerken en het kernnet openbaar vervoer zorgen voor 

Sterke Netwerken. Deze zijn gericht op een bereikbaar, veilig en leefbaar Zeeland. De doelstelling van de 

Mobiliteitsvisie is dat er in 2028 Sterke Netwerken voor heel Zeeland zijn, het hele jaar, voor alle 

doelgroepen.  
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De Deltaweg is onderdeel van dit hoofdwegennet van Zeeland en daarmee maakt het onderdeel uit van 

de hoofdinfrastructuur. In de Mobiliteitsvisie 2028 is de Deltaweg, welke binnen de scope van het project 

valt, aangemerkt als een regionale stroomweg.  

 

 

Figuur 4: Hoofdwegennet in en rond Zeeland (projectlocatie in zwart kader weergegeven) 

 

De huidige Deltaweg tussen Goes (N664) en Noord-Beveland (Oost Westweg) heeft een 

maximumsnelheid van 80 km/u en is (op een deel op Noord-Beveland bij de aansluiting met de Oost 

Westweg na) uitgevoerd met 2x1-rijbanen en gelijkvloerse kruispunten. Deze inrichting past niet bij een 

regionale stroomweg (voor details, zie 4.3. verkeersveiligheid). Tot 2008 gold een maximumsnelheid van 

100 km/u, maar om verkeersveiligheidsredenen is de snelheid verlaagd tot 80 km/u en is een 

inhaalverbod ingesteld door middel van een dubbele doorgetrokken streep.  
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Calamiteitenvoorziening 

De Deltaweg heeft geen calamiteitenvoorziening. Wanneer de rijbaan versperd is, is er geen 
omleidingsroute. De parallelweg is daar niet voor toegerust. Doorgaand verkeer dient dan om te rijden via 
U-route die loopt via de A58 en de N57. 
 
Bij calamiteiten op de A58 of N57 wordt verkeer omgeleid via de Deltaweg. Hiermee blijft Zeeland 
bereikbaar. De restcapaciteit van de route is echter beperkt, waardoor deze route in de huidige 
vormgeving slechts beperkt extra verkeer kan opvangen en beperkt als omleidingsroute kan functioneren. 
 
Evacuatieroute/hulpverleningsroute 
De weg is voor zowel Noord- als Zuid-Beveland een belangrijke vluchtroute (uitgaand) in geval van een 

noodzakelijke evacuatie en tegelijkertijd een belangrijke aanvoerroute voor hulpdiensten (inkomend, die 

het gebied in moeten voor hulpverlening). Tevens is de Deltaweg een belangrijke route voor dagelijks 

gebruik van hulpdiensten, zoals ambulance, brandweer en politie. 

 

In geval van overstromingen is het noodzakelijk dat de weg kan blijven functioneren. In het tracé van de 

Deltaweg zijn een tweetal deeltrajecten die bij een dijkdoorbraak met een kans op voorkomen van 1 op 

4.000 jaar te overstromen. Het gaat om de gebieden op Noord-Beveland tussen de kruising watergang bij 

hm 8,85 en hm 9,25 (de Krukweg). Op Zuid-Beveland gaat het om het gebied ten noorden van de Oude 

Zeedijk, vanaf hm 5,35 tot 7,35. 

 

4.3 Verkeersveiligheid 

De provincie Zeeland heeft zich gecommitteerd aan het Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) 2030. 

Centraal in het SPV staat de risicogestuurde aanpak (zie bijlage 6). Aan de hand van deze methode wordt 

inzicht verkregen in het risico op een ongeval. Hiertoe is de Deltaweg opgeknipt in twee delen: de 

hoofdrijbaan en de parallelweg. Van elk van deze delen is risicogestuurd de mate van 

verkeersonveiligheid bepaald, door te kijken naar de mate van interactie en de factoren die interactie 

beïnvloeden (zoals inrichting en gedrag), waaronder deze interactie plaatsvindt. Ook is een traditionele 

ongevallenanalyse gedaan. 

 

Verkeersveiligheid hoofdrijbaan 

Inrichting 

In de Mobiliteitsvisie worden eisen gesteld aan een Regionale stroomweg. De huidige weg voldoet op 

enkele vlakken niet aan deze eisen, waardoor de doorstroming en verkeersveiligheid in het geding zijn. Dit 

betreft o.a: 

◼ maximumsnelheid: huidig: 80 km/u en 50 km/u (Zandkreeksluis); richtlijn: 100 km/u; 

◼ rijbaanscheiding: huidig: d.m.v. twee doorgetrokken strepen; richtlijn: fysieke scheiding; 

◼ kruisingen: huidig: gelijkvloers; richtlijn: ongelijkvloers; 

◼ obstakelvrije zone: huidig: gemiddeld 5m; richtlijn: 10m. 

 

De hoofdrijbaan beschikt over 2x1 rijstroken en een snelheidslimiet van 80 km/u en heeft qua inrichting 

meer gelijkenissen met een GOW 80 km/u. Wordt de inrichting beoordeeld als een GOW 80 km/u, dan 

zijn er een tweetal inrichtingselementen waarop de weg afwijkt t.a.v. de ideale inrichting (volgens de 

Basiskenmerken wegontwerp van het CROW) die het risico op ongevallen verhogen: de dubbele asstreep 

t.b.v. rijrichtingscheiding en een onvoldoende brede obstakelvrije zone. Ter hoogte van de Zandkreeksluis 

(op het kunstwerk) is tevens slechts een enkele asstreep aanwezig. 

 

De huidige inrichting van de hoofdrijbaan bevat dus risicoverhogende elementen. 
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Gebruik 

Het gebruik is in beeld gebracht aan de hand van de intensiteit en de gereden snelheid. Deze is in 

paragraaf 4.4 Verkeersdrukte nader geanalyseerd. Uit de intensiteiten blijkt dat deze met regelmaat hoger 

liggen dan passend is voor een weg met de inrichting die past bij een GOW 80 km/u. Wat betreft de 

snelheid komt uit metingen naar voren dat de V90 tussen de 87 en 92 km/u ligt. Dit is hoger dan de 

bekeuringssnelheid (84 km/u). Op de Deltaweg is daarmee sprake van slechte verkeersveiligheid op het 

gebruik. De verkeersdrukte én de werkelijk gereden snelheid verhoogt het risico op verkeersongevallen. 

 

Ongevallen en incidenten 

Het eerste inzicht in de ongevallen en incidenten is verkregen middels VIAStat. Kanttekening hierbij is dat 

door de gebrekkige registratie van ongevallen geen volledig inzicht is in het daadwerkelijke aantal 

verkeersongevallen op de hoofdrijbaan. Na toetsing aan mediaberichten blijkt dat dit gebrek zowel de 

letselongevallen als de UMS-ongevallen (Uitsluitend Materiele Schade) omvat. Daarom zijn in deze 

analyse naast ViaStat ook de mediaberichten bekeken. In deze analyse is gebruik gemaakt van de 

gegevens over de periode 2016 t/m 2020.  

 

ViaStat 

In de periode 2016-2020 hebben er op de hoofdrijbaan 11 letselongevallen plaatsgevonden, waarvan één 

met een dodelijke afloop. 

 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Totaal letselongevallen 0 0 1 8 2 

 

Een nadere analyse van deze letselongevallen laat zien dat de meeste hebben plaatsgevonden op 

werkdagen, in de spitsperiodes en de middag. Zes van de letselongevallen vonden plaats op het wegvak 

van de Deltaweg en vijf op de op- en afritten. Bij het grootste aandeel van deze ongevallen was een 

frontale botsing (4x) de aard, gevolgd door een kop/staart botsing (3x).  

 

Naast de letselongevallen zijn er ook 65 geregistreerde UMS-ongevallen in de periode 2016-2020. De 

grootste concentratie van UMS-ongevallen is rondom het kruispunt met de N664 en specifiek bij de 's-

Heer Hendrikskinderendijk. Circa 40% van de geregistreerde UMS-ongevallen betreft een kop/staart 

botsing, van circa 30% van de UMS-ongevallen is de aard onbekend. Slechts 2 UMS-ongevallen betroffen 

een frontale botsing. 

 

Mediaberichten 

Om de ongevallen in de mediaberichten mee te nemen is de website van HVZeeland bekeken. Dit 

overzicht toont het volgende ongevallenbeeld: 

 

 2016 2017 2018 2019 2020 

UMS 2 6 7 7 5 

Met letsel naar ziekenhuis gebracht 3 4 4 5 0 

Dodelijk 0 0 0 0 1 

 

Een belangrijke kanttekening bij de media berichten is dat daar niet duidelijk wordt of het slachtoffer van 

een ongeval ook volgens de definitie toegekend kan worden aan een letselongeval. Het beeld uit de 

media wijkt af van het beeld uit ViaStat. Opvallend is dat er in de jaren 2016 en 2017 meerdere 

ongevallen hebben plaatsgevonden waarbij één of meer slachtoffers naar het ziekenhuis zijn gebracht, 

maar dat deze in ViaStat niet zijn geregistreerd als letselslachtoffers. 
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De ongevallenanalyse laat zien dat er enkele mogelijke raakvlakken zijn tussen de risicoverhogende 

elementen wat betreft de inrichting van de Deltaweg en de wijze waarop dit resulteert in ongevallen. 

Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het relatief grote aandeel letselongevallen met als aard een 

frontale botsing en het gegeven dat er geen fysieke rijrichtingscheiding aanwezig is. De gebrekkige 

registratie van de ongevallen maakt echter dat deze relatie niet volledig gefundeerd gelegd kan worden. 

 

Risicovolle locaties op de hoofdrijbaan 

Samen met de provincie zijn enkele risicovolle locaties ('hotspots') benoemd. Deze zijn gebaseerd op 

ervaringen uit het verleden en (geregistreerde of niet geregistreerde) ongevallen. 

◼ Ter hoogte van hmp 4.2 rechts van de A256 gaat de weg van twee rijstroken naar één rijstrook. Ritsen 

gaat hier regelmatig niet goed waardoor men tegen de lantaarnpaal aan rijdt. 

◼ Vanwege opening van de bungalowparken op Schouwen-Duiveland, Noord-Beveland en Kop van 

Walcheren op vrijdagmiddag om 15.00 uur, ontstaat er file voor de VRI's. Hierdoor ontstaan regelmatig 

kop/staartbotsingen. 

◼ Bij hmp 7.7 en 8.3 zorgt het uitzicht op de Oosterschelde, het Veerse Meer en de Zeelandbrug voor 

afleiding op de weg. 

◼ Wanneer bij de Zandkreeksluis de brug geopend is en men gebruik dient te maken van de omrijdroute. 

Men ziet dan het rode kruis en stopt, in plaats van dat men de omrijdroute gebruikt. Dit leidt tot 

onverwachte, gevaarlijke, manoeuvres. 

◼ Bij hmp 10.2 liggen over een afstand van één kilometer twee rijstroken en de afrit richting Kamperland. 

Hier wordt regelmatig ingehaald. 

◼ VRI Goes richting Oude Zeedijk: men passeert de overgang bij de Oude Zeedijk. Daar staat in drukke 

periodes het verkeer stil voor de VRI bij het kruispunt met de Langeweg. Hier is en verhoogd risico op 

kop/staart botsingen. 

 

Verkeersveiligheid parallelwegen 

Interactie tussen verschillende verkeersdeelnemers is op de parallelweg meer aanwezig dan op de 

hoofdrijbaan. De reden is dat, in tegenstelling tot de hoofdrijbaan, op de parallelweg alle voertuigen 

toegestaan zijn en het verkeer hier niet wordt gescheiden. Ook zijn er diverse kruisingen bij de 

parallelwegen.  

 

Inrichting 

De Deltaweg beschikt over een westelijke (Klaphekkeweg/Krukweg) en oostelijke (De 

Puyeweg/Katseveerweg) parallelweg. De wegen hebben verschillen én overeenkomsten qua inrichting. 

De overeenkomsten zijn dat alle wegen te smal zijn voor de combinatie van fietsers en landbouwverkeer 

en dat snelheidsremmende maatregelen ontbreken op de wegvakken en kruispunten. De Krukweg, 

Katseveerweg en een gedeelte van de Klapphekkeweg zijn voorzien van kantstroken. 

 

Doordat alle parallelwegen te smal zijn voor de combinatie van fietsers en landbouwverkeer is, door de 

grote verschillen in massa, snelheid en richting, de verkeersveiligheid in het geding. 

 

Gebruik 

Beide parallelwegen kennen verschillende functies en worden daarom verschillend gebruikt. De westelijke 
parallelweg is een hoofdroute in het provinciale Kwaliteitsnet Landbouwverkeer en is van belang voor de 
verkeersbewegingen van agrariërs en loonbedrijven met tractoren, zelfrijdende landbouwmachines en 
mobiele kranen. Naast landbouwverkeer worden de westelijke parallelwegen ook gebruikt door 
bestemmingsvrachtverkeer en langzaam verkeer als een van de hoofdroutes van het fietsnetwerk. De 
oostelijke parallelweg wordt vooral gebruikt door bestemmingsverkeer.  
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De Puyeweg is enkel toegankelijk voor langzaam verkeer en bestemmingsverkeer en de Katseveerweg is 
toegankelijk voor alle vormen van verkeer. 
 

In diverse onderzoeken is de intensiteit van de verschillende weggebruikers op de parallelwegen 

gemeten. De intensiteiten laten zien dat er vooral op de westelijke parallelweg op diverse momenten 

interactie kan ontstaan tussen gemotoriseerd en langzaam verkeer. 

 

Er zijn geen meetresultaten beschikbaar over de snelheid van het verkeer op de parallelwegen. Echter, 

door de lange rechtstanden en het ontbreken van snelheidsremmende maatregelen, is het aannemelijk 

dat de maximumsnelheid met regelmaat wordt overschreden. 

 

De interactie tussen verschillende voertuigen in combinatie met het gedrag en de smalle wegbreedtes kan 

leiden tot verkeersonveilige situaties. 

 

Ongevallen en incidenten 

De gebrekkige ongevallenregistratie speelt eveneens op de parallelweg. Het aandeel niet geregistreerde 

ongevallen is op de parallelweg echter mogelijk groter dan op de hoofdrijbaan. De parallelweg wordt 

namelijk in tegenstelling tot de hoofdrijbaan ook gebruikt door langzaam verkeer. Van langzaam verkeer is 

bekend dat veel ongevallen niet worden geregistreerd doordat deze bijv. enkelzijdig zijn (dus geen 

‘schuldige’) of geen ernstig letsel tot gevolg hebben (denk aan vallen met de fiets) waardoor er geen 

betrokkenheid van de politie (gewenst) is. 

 

ViaStat 

In de periode 2016-2020 hebben er op de parallelweg twee letselongevallen plaatsgevonden met daarbij 

twee letselslachtoffers, waarvan één dodelijk. De letselongevallen hebben plaatsgevonden in 2017 en 

2018, één op een werkdag in de avondspits en één op een weekenddag in de ochtendspits. In beide 

gevallen betrof het slachtoffer een fietser op een wegvak. De aard is bij één ongeval bekend, in dit geval 

betrof het een flankongeval. 

 

Naast de letselongevallen zijn er ook 17 geregistreerde UMS-ongevallen in de periode 2016-2020. Circa 

50% van de geregistreerde UMS-ongevallen betreft een kop/staart botsing, van circa 40% van de UMS-

ongevallen is de aard onbekend. Gezien de locatie van de UMS-ongevallen (14 op dezelfde locatie op de 

Oude Veerweg) en de vervoerswijzen (allen personenvoertuigen of bestelbussen) is het aannemelijk dat 

de locatie-registratie hier onjuist is en deze UMS-ongevallen toebehoren aan de hoofdrijbaan. 

 

Mediaberichten 

Ook voor de parallelweg zijn de mediaberichten van HVZeeland bekeken. Dit overzicht toont het volgende 

ongevallenbeeld: 

 

 2016 2017 2018 2019 2020 

UMS 0 0 0 1 0 

Met letsel naar ziekenhuis gebracht 0 0 0 1 0 

Dodelijk 0 1 0 0 0 

 

Ook hier geldt de kanttekening dat er in de media berichten niet duidelijk wordt of het slachtoffer van een 

ongeval ook volgens de definitie toegekend kan worden aan een letselongeval. Het beeld uit de media 

wijkt ook hier af van het beeld uit ViaStat. 

 

De ongevallenanalyse laat zien dat er enkele mogelijke raakvlakken zijn tussen de risicoverhogende 

elementen wat betreft de inrichting van de parallelweg en de wijze waarop dit resulteert in ongevallen. 
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Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het feit dat in beide ongevallen de fietser het letselslachtoffer 

was en het gegeven dat fietsers en gemotoriseerd niet fysiek van elkaar gescheiden zijn. De gebrekkige 

registratie van de ongevallen maakt echter dat ook hier deze relatie niet volledig gefundeerd gelegd kan 

worden. 

 

4.4 Verkeersdrukte 

Voor een analyse van de verkeersdrukte is gekeken naar zowel het jaar 2019 als het jaar 2020. 2020 was 
het ‘coronajaar’. De verkeerssituatie was in dit jaar afwijkend t.o.v. de voorgaande jaren. Tussen 2018 en 
2019 was een verschil zichtbaar van tussen de -0,8% en +0,9% motorvoertuigen per etmaal, afhankelijk 
van het weggedeelte, Tussen 2019 en 2020 zat een verschil van tussen de -7,78% en -13,82% 
motorvoertuigen per etmaal, afhankelijk van het weggedeelte. Omdat vooralsnog uit wordt gegaan van 
een volledig herstel van de ‘normale’ situatie wordt 2019 gebruikt als ‘normaal jaar’. De 2020 situatie is 
nader uitgewerkt in bijlage 6. 
 

Doorstroming 

Om de doorstromingsknelpunten te duiden, is voor de Deltaweg een norm opgesteld die de gewenste 
afwikkelingskwaliteit (trajectsnelheid en reistijd) aangeeft. Deze referentiesnelheid is afhankelijk van het 
wegtype en de prioriteit van de weg. De Deltaweg tussen de N664 en de Oost Westweg is een regionale 
stroomweg met prioriteit 1. Hierbij hoort een referentiesnelheid van minimaal 70 km/u over het hele traject 
(reistijd 9 minuten). 
 
Door deze norm te vergelijken met de feitelijke situatie op de weg (2019), ontstaat inzicht in het aantal 
dagen waarop de Deltaweg niet voldoet aan deze rijsnelheid- en reistijdnorm. Op deze dagen is sprake 
van doorstromingsproblemen. Tabel 2 geeft per traject het aantal dagen in 2019 weer met 

doorstromingsproblemen en wat de bijbehorende vertragingen zijn. De analyse is uitgevoerd voor de 

wegtypes regionale stroomweg en gebiedsontsluitingsweg met prioriteit 1. De N256 is een regionale 
stroomweg, maar is ingericht als gebiedsontsluitingsweg met een maximumsnelheid van 80 km/u. Om 
deze reden is de analyse uitgevoerd voor zowel een regionale stroomweg als gebiedsontsluitingsweg 
(GOW). Indien de inrichting als GOW als uitgangspunt wordt gehanteerd, neemt het aantal 
doorstromingsknelpunten ten opzichte van het uitgangspunt als stroomweg fors af, omdat de 
referentiesnelheid hierdoor afneemt. 
 

Tabel 2: Aantal dagen in 2019 met doorstromingsproblemen 

 

Uitgangspunt 
Aantal dagen in 2019 met  
doorstromingsproblemen 

<1 minuut 

vertraging 

1-5 

minuten 
vertraging 

>5 

minuten 
vertraging 

N256 (A58-Oost Westweg) Stroomweg: referentiesnelheid 70km/u 284 125 122 37 

N256 (A58-Oost Westweg) GOW: referentiesnelheid 60km/u 137 51 63 23 

N256 (Oost Westweg-A58) Stroomweg: referentiesnelheid 70km/u 168 115 39 14 

N256 (Oost Westweg-A58) GOW: referentiesnelheid 60km/u 46 18 19 9 

 

Figuur 5 laat de reistijdfluctatie over 2019 zien op Midden-Zeelandroute tussen de A58 en Oost-Westweg. 
Kenmerkend zijn het grote aantal piekmomenten in reistijd. Op deze piekmomenten rijdt het verkeer niet 
vlot door en ondervindt de weggebruiker vertraging. 
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Figuur 5: Reistijdfluctuatie (gemiddelde reistijd in minuten) in 2019 op de Midden-Zeelandroute 

 
Sterk fluctuerende verkeersdrukte 

De Deltaweg is na de A58 en N62 (Westerscheldetunnel) de 
drukste weg in Zeeland. De verkeersdrukte varieert per 
weggedeelte. De A256 ter hoogte Goes is het drukste gedeelte met 
intensiteiten van ca. 37.000 voertuigen op een gemiddelde 
werkdag. Op de Deltaweg tussen de N664 en Langeweg rijden ca. 
18.000 voertuigen. Op het traject tussen de Langeweg en de N255 
neemt de verkeersintensiteit toe tot 20.000 voertuigen. Ten 
noorden van de Oost Westweg is de Deltaweg het rustigst: daar 
rijden ca. 13.000 motorvoertuigen op een gemiddelde werkdag. 
 
De Deltaweg kenmerkt zich door een sterk fluctuerende 
verkeersdrukte door het jaar heen. Op een drukke werkdag was het 
in 2019 25% drukker op de weg. De drukste dag in 2019 was 34% 
drukker dan de gemiddelde werkdag. Op drukke dagen zijn 
verschillende piekmomenten te zien. Naast de ochtend- (7:00-9:00 
uur) en avondspitsperiode (16:00-18:00 uur), zijn er piekmomenten 
door toeristisch verkeer. De instroom (Zeeland in) vindt 
voornamelijk plaats op vrijdag en op stranddagen in de voormiddag 
(9:00-11:00 uur); uitstroompieken komen met name op zondag voor 
(16:00-19:00 uur).  
 
De Deltaweg kent de inrichting van een gebiedsontsluitingsweg 80 

km/u, maar heeft de functie van een regionale stroomweg. Met 

regelmaat liggen de intensiteiten boven de 22.000 voertuigen per 

dag, wat volgens de richtlijnen maximaal is voor een 

gebiedsontsluitingsweg 80 km/u. Doordat de inrichting niet past bij 

een regionale stroomweg kan gesteld worden dat de intensiteit niet passend is voor (de inrichting van) de 

weg. Dit verhoogt het verkeersveiligheidsrisico. 

 
Voor Connexxion is de Deltaweg een belangrijke weg omdat het de weg is die gebruikt wordt voor de 
drukste buslijn van Zeeland, namelijk lijn 132 (tussen Goes en Zierikzee v.v.). Daarnaast maakt ook lijn 31 
(tussen Goes en Kamperland) gebruik van de Deltaweg. Voorts rijden hier ook nog de scholierenlijnen 
628, 629 en 641. 
 
 

ca. 13.000 

ca. 20.000 

ca. 14.000 

ca. 18.000 

ca. 33.000 

ca. 37.000 
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Het belangrijkste probleem vormt de drukte van het verkeer, waardoor de bussen (en de passagiers) 

kampen met reistijdverlies. Van drukte en reistijdverlies is sprake: 

◼ op werkdagen, ‘s ochtends Goes-in en ’s middags Goes-uit; Goes-uit gebruik maken van de 

parallelweg werkt contraproductief, omdat de VRI alleen is ingesteld op een naderende bus op de 

hoofdrijbaan; 

◼ in het hoogseizoen richting Zierikzee vanwege langere openingstijden van de beweegbare brug op de 

Zeelandbrug; 

◼ in het hoogseizoen op stranddagen overdag richting Noord-Beveland en aan het eind van de dag in 

omgekeerde richting vanaf de aansluiting met de Oost-Westweg; 

◼ op wisseldagen ’s ochtends richting Goes en ‘s middags richting Noord-Beveland. 

 
Intensiteit/Capaciteits-verhouding (I/C-verhouding) 

Tabel 3 geeft voor verschillende piekmomenten de I/C-verhoudingen op de Deltaweg weer. Opvallend is 
dat de I/C-verhoudingen in het middengedeelte van de weg hoog zijn. Het betreft de Deltaweg tussen de 
Oost Westweg en de N664. Op dit weggedeelte is de intensiteit relatief hoog ten opzichte van de 
capaciteit. In drukke ochtend- en avondspitsen en op momenten waarop veel recreatief verkeer aanwezig 
is, stijgt de I/C-verhouding in de huidige situatie boven de grenswaarde van 80% en ontstaat filevorming 
(met vertraging voor de weggebruiker tot gevolg). 
 
De A256 kent de hoogste intensiteiten, maar heeft 2x2 rijstroken en daardoor voldoende capaciteit om het 
verkeer, ook op piekmomenten, vlot af te wikkelen. Het deel ten noorden van de Oost Westweg heeft een 
relatief lage intensiteit en wikkelt het verkeer vlot af. 
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Tabel 3: I/C-verhouding op de Deltaweg (N256) en de A256 

 I/C-verhouding 2019 

Nr. 
Weg-
naam 

Omschrijving 
Capaciteit 
(PAE/u) 

Gemiddelde 
ochtendspits 

Gemiddelde 
avondspits 

Drukke 
ochtendspits 

Drukke 
avondspits 

Maximum 
ochtendspits 

Maximum 
avondspits 

Toeristische 
instroom 

Toeristische 
uitstroom 

01 N256 
Zeelandbrug  
(Colijnsplaat - Zierikzee) 

1500 
37 48 44 56 46 60 42 46 

01 N256 
Zeelandbrug  
(Zierikzee - Colijnsplaat) 

1500 
43 42 52 48 55 52 37 43 

02 N256 Oost Westweg - Noordlangeweg 1500 38 50 45 58 47 62 43 47 

02 N256 Noordlangeweg - Oost Westweg 1500 44 43 53 50 56 53 38 45 

03 N256 Oost Westweg - Langeweg 1250 58 84 71 93 74 95 90 35 

03 N256 Langeweg - Oost Westweg 1250 77 68 90 82 93 90 65 91 

04 N256 N664 - Langeweg 1150 58 84 70 92 73 95 89 35 

04 N256 Langeweg - N664 1150 76 68 89 81 93 89 64 90 

05 A256 Goes-Zuid - N664 4400 27 39 33 43 35 45 42 16 

05 A256 N664 - Goes-Zuid 4400 36 32 42 38 44 42 30 42 

06 A256 Knooppunt De Poel - Goes Zuid 4400 30 44 37 48 39 50 47 18 

06 A256 Goes Zuid - Knooppunt De Poel 4400 40 36 47 43 49 47 34 47 

Legenda  

  I/C < 60% 

  I/C tussen 60% en 70% 

  I/C tussen 70% en 80% 

  I/C > 80% 
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4.5 Hoofdroute landbouwverkeer 

De westelijke parallelwegen van de Deltaweg zijn van belang voor de verkeersbewegingen van agrariërs 

en loonbedrijven met tractoren, zelfrijdende landbouwmachines en mobiele kranen. De verbinding tussen 

Noord- en Zuid-Beveland is een hoofdroute in het provinciale Kwaliteitsnet Landbouwverkeer. De passage 

van de Zandkreeksluis vormt voor het landbouwverkeer een knelpunt wanneer de hoofdbrug is geopend 

en het landbouwverkeer geen gebruik kan maken van de parallelbrug, of wanneer de parallelbrug zelf is 

geopend. Op dit moment is er een project in voorbereiding om dit op te lossen. 

 

Op dit moment functioneert de parallelweg goed voor de doorstroming landbouwverkeer. Echter zorgt dit 

ook voor verkeersonveilige situaties vanwege de smalle weg en de aanwezigheid van fietsers.  

 

4.6 Hoofdroute fietsverkeer 

De fietsverbinding die Noord- en Zuid-Beveland verbindt is een hoofdfietsroute en is als zodanig onlangs 

opgenomen in het geactualiseerde provinciale fietsnetwerk als beoogde doorfietsroute, waar de hoogste 

kwaliteitseisen voor gelden om zo het fietsen extra veilig en comfortabel te maken en daardoor het 

fietsgebruik extra te stimuleren. Nu is het fietsverkeer gemengd met landbouwverkeer op een relatief 

smalle parallelweg. Dit past niet bij de beoogde doorfietsroute, omdat dan een vrij liggend fietspad, 

geasfalteerd en voldoende breed de norm is, met zo min mogelijk oponthoud op kruispunten.   

 

4.7 Hoofdvaarwegennet 

De Zandkreeksluis maakt onderdeel uit van het Hoofdvaarwegennet en is het eerste alternatief voor 

wanneer het Kanaal door Zuid-Beveland gestremd is. Daarbij is het een onderdeel van de staande 

mastroute. De doorvaarbaarheid is cruciaal. 

 

4.8 Ruimtelijke kwaliteit en landschappelijke inpassing 

In de omgeving van de Deltaweg liggen twee Natura 2000 gebieden, namelijk de Oosterschelde en het 
Veerse Meer. Het natuurgebied Oosterschenge ligt ten noordwesten van Goes. In de natuurgebieden 
foerageren ganzen en reeën en broeden vogels. De Deltaweg kruist het natuurgebied de Oosterschenge 
ten noordwesten van Goes waardoor het natuurgebied is versnipperd. Ook worden jaarlijks reeën 
aangereden. Wanneer de Deltaweg wordt aangepast, ontstaan er kansen voor het aanleggen van een 
wildpassage of het verbeteren van de huidige wildpassage. Bij aanpassingen aan de Deltaweg waarbij 
extra ruimte nodig is, zal natuur ingeleverd moeten worden. Dit moet, bij voorkeur aansluitend aan deze 
gebieden, gecompenseerd worden. Een goede landschappelijke inpassing van de Deltaweg met aandacht 
voor ruimtelijke kernkwaliteiten en flora en fauna is daarbij van belang. 
 

4.9 Gezondheid 

Naar verwachting treedt op 1 januari 2022 de Omgevingswet in werking. De gemeenten worden daarbij 
verantwoordelijk om de kwaliteit van de fysieke leefomgeving te waarborgen, waardoor 
gezondheidsbescherming een onderdeel van de belangenafweging vormt. Naast 
gezondheidsbescherming kan ook gezondheidsbevordering in afweging opgenomen worden. 
Gezondheidsbevordering omvat een fysieke leefomgeving die uitnodigt tot gezond gedrag en men 
stimuleert tot meer bewegen. De belangenafweging moet onderbouwd worden bij het opstellen van 
ruimtelijke plannen, zoals bijvoorbeeld een omgevingsplan. In het omgevingsplan worden 
randvoorwaarden gesteld aan thema’s die betrekking hebben op gezondheid, zoals geluid, luchtkwaliteit, 
geur en waterkwaliteit. Voor omwonenden zijn geluid en luchtkwaliteit belangrijke aandachtspunten.  
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Voor omwonenden vormt de geluidhinder, die het gemotoriseerde verkeer op de Deltaweg veroorzaakt, 
het grootste pijnpunt. Deze geluidhinder is toegenomen met het aanbrengen van akoestische belijning in 
2020. Ook maken omwonenden zich zorgen over de huidige uitstoot van fijnstof.  

 

Geluid  
Voor inzicht in de huidige geluidsproductie van de Deltaweg is een indicatieve berekening gemaakt. In de 
huidige situatie (2020) is uitgegaan van een intensiteit van 20.500 motorvoertuigen per etmaal bij een 
snelheid van 80 km/uur. Dit zijn de geprognotiseerde verkeersintensiteiten voor 2020, in de praktijk zullen 
de intensiteiten door de bijzondere omstandigheden (als gevolg van de Covid-19 pandemie) lager liggen. 
Het kan gezien worden als de basissituatie zoals deze nu is en geeft geen inzichten in de toekomstige 
situatie. 
 
Hierna zijn de berekende niveaus opgenomen van de situatie in 2020 waarbij ter indicatie aansluiting 
wordt gezocht bij de gangbare normen. Zolang de geluidniveaus onder de 48 dB bedragen is er sowieso 
sprake van een acceptabel woon- en leefklimaat. Woningen boven die waarden verdienen een nadere 
beschouwing.  

◼ Op 42 woningen zijn de berekende geluidniveaus hoger dan 48 dB, waarvan bij twee woningen de 

waarde hoger is dan 53 dB. Aangezien de Deltaweg geen autoweg of autosnelweg is geldt er geen 

maximale ontheffingswaarde van 53 dB. De maximale waarde van 63 dB wordt niet overschreden; 

◼ Een aantal woningen (geluidgevoelige gebouwen) met een geluidbelasting op de gevel hoger dan 53 

dB zijn (conform Wet geluidhinder met aftrek): 

 De Puyeweg 3: 56 dB; 

 Katseveerweg 1: 62 dB. 

Wettelijk gezien moet er een akoestisch onderzoek worden uitgevoerd bij de bouw van een woning binnen 

de zone van een weg, bij de aanleg van een weg of bij een fysieke wijziging van de weg. Bij aanpassing 

van de Deltaweg is er sprake van een fysieke wijziging van de wet en zal in een later stadium van het 

project een akoestisch onderzoek worden uitgevoerd, waarbij getoetst gaat worden op de dan van 

toepassing zijnde regelgeving. 

 

Luchtkwaliteit 

Voor de luchtkwaliteit in de huidige situatie zijn indicatieve luchtberekeningen gemaakt. In de huidige 

situatie is uitgegaan van een intensiteit van 20.500 motorvoertuigen per etmaal bij een snelheid van 80 

km/uur. Hierbij is gekeken naar de concentraties ter hoogte van de rekenpunten direct langs de weg. Dit 

kan gezien worden als de basissituatie zoals deze nu is en geeft geen inzicht in de toekomstige situatie. 

Langs het tracé, dat als een lijn is gemodelleerd, zijn rekenpunten geplaatst op circa 4 en 8 meter aan 

weerszijden van deze lijn. De luchtkwaliteit wordt doorgaans getoetst op 10 meter van de wegrand en op 

de rijbaan van wegen hoeft de luchtkwaliteit niet beoordeeld te worden. De rekenpunten op 4 meter van 

de lijnbron zijn daarom niet meegenomen in de resultaten. 

 

De berekeningsresultaten van de indicatieve berekeningen van de huidige situatie zijn beschouwd en 

vergeleken met de grenswaarden uit bijlage 2 van de Wet milieubeheer en de WHO-advieswaarden 

(WHO = Wereldgezondheidsorganisatie). Uit de indicatieve berekeningen volgt dat ter hoogte van de 

rekenpunten langs het tracé in de huidige situatie de NO2
- (stikstof), PM10- en PM2.5- (fijnstof) 

concentraties ruim onder de desbetreffende grenswaarden liggen en er wordt ook voldaan aan de WHO-

advieswaarden. Voor de woningen langs het tracé geldt dat de verkeersbijdrage daar lager is dan ter 

hoogte van de receptoren waar de luchtkwaliteit is berekend omdat deze woningen zich allemaal verder 

van het tracé bevinden dan de receptorpunten. 
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4.10 Toekomstige ontwikkelingen 

Verkeersdrukte 

De verkeersmodellen verwachten een sterke groei van het aantal motorvoertuigen per etmaal wat in 2040 

gebruik maakt van de Deltaweg op basis van de bevolkingsgroei en ontwikkeling van de werkgelegenheid. 

Het tolvrij worden van de Westerscheldetunnel is hier ook in meegenomen. In de modellen ontbreekt nog 

het toerisme. De provincie Zeeland verwacht dat het aantal toeristen richting Zeeland eveneens groeit 

(met circa 50%), wat de druk op de Deltaweg extra vergroot ten opzichte van de modelmatige groei. Deze 

ontwikkelingen betekenen dat het aantal dagen dat er sprake zal zijn van doorstromingsproblemen 

mogelijk zal toenemen, evenals de duur van de vertragingen. Meer informatie over de verwachte groei 

van het aantal motorvoertuigen staat in de QS Variantenstudie N256 tussen Goes (N664) en Noord-

Beveland (N255). 

 

Vrachtwagenheffing 

In het regeerakkoord is opgenomen dat er zo spoedig mogelijk een vrachtwagenheffing wordt ingevoerd. 

Als uitgangspunt is gehanteerd dat de vrachtwagenheffing wordt geheven op alle autosnelwegen en 

wegen waarop naar verwachting substantiële uitwijk plaats zal vinden als gevolg van een 

vrachtwagenheffing op de autosnelwegen. Het tracé N256 van de Deltaweg is vooralsnog geen onderdeel 

van het heffingsnetwerk. Wel is het tracé N256 opgenomen in het monitoringsnetwerk. Wanneer na het 

invoeren van vrachtwagenheffing uit monitoring blijkt dat er ongewenste uitwijk op het tracé N256 

plaatsvindt, kan de regio het Rijk verzoeken de weg onder te brengen in het heffingsnetwerk.  

 

Covid 19 en de effecten op mobiliteit en reisgedrag 
Door de maatregelen die getroffen zijn in het kader van Covid 19 is het reisgedrag van mensen 

veranderd. Dit geldt zowel voor woon-werkverkeer als voor recreatief verkeer.  

Het ministerie heeft onderzoek gedaan en uit de landelijke cijfers blijkt dat de hoeveelheid verkeer in 2020 

is afgenomen en dat dit nog steeds ruim 20% lager ligt dan voor de eerste lockdown. Het vrachtverkeer is 

daar een uitzondering op. Het openbaar vervoer wordt nog steeds veel minder gebruikt dan voor de crisis 

(ruim 60% lager). Er wordt juist veel meer gefietst en gelopen dan voor de crisis. 

Er vindt een duidelijke verschuiving plaats. Enerzijds wordt er minder verplaatst (thuiswerken, online-

onderwijs). En anderzijds wordt vaker de fiets gepakt in plaats van bijvoorbeeld OV of auto. 

Ten aanzien van het recreatief verkeer is in 2020 een duidelijke afname in het voorseizoen te zien 

geweest. In de zomerperiode is de piek hoger geweest dan normaal, vanwege het grote aantal vakanties 

in eigen land (en dus ook Zeeland). Het naseizoen liet weer een normaal beeld zien. 

Voor de Deltaweg zien we in 2020 een afname van verkeer (jaargemiddelde) van circa 10% ten opzichte 

van 2019.  

 

Maar wat betekent dit voor de lange termijn?  

Landelijk is recent onderzoek uitgevoerd naar mogelijke effecten op de lange termijn aan de hand van 

verhaallijnen (Lange termijn effecten Covid (2040) CROW-KpVV). Hierbij is wel benadrukt dat het geen 

voorspellingen zijn, maar het toont mogelijke gevolgen waar rekening mee gehouden moet worden. 

◼ Meer thuiswerken en afstandsleren; minder (woon-werk) verplaatsingen (afname van het totale 

wegverkeer van 2,2%; “Kerncijfers Mobiliteit 2020, Bijlage toekomstbeeld” van het KIM). 

◼ Meer ruimtelijke spreiding huishoudens en arbeidsplaatsen; andere routes waardoor nieuwe 

knelpunten kunnen ontstaan. 

◼ Mobiliteit groeit minder hard (5-10% minder t.o.v. de trend). 

◼ Minder gebruik OV (door aanpassingen/vernieuwingen zoals Maas, flexibel vervoer op maat, 

hoogwaardig snel OV wordt geprobeerd de reiziger terug te krijgen in het OV 2.0). 

◼ Groei van het gebruik van de (elektrische) fiets. 
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◼ Meer gebruik van deelmobiliteit (deelauto’s, deelfietsen etc.). 

◼ Meer pakketvervoer. 

 

Wat betekent dit op termijn voor de Planstudie Deltaweg? Waar houden we rekening mee? 

Op dit moment is het nog niet mogelijk om harde conclusies te trekken op basis van landelijk onderzoek. 

Dat COVID 19 gevolgen zal hebben voor mobiliteit is wel duidelijk. Dit geldt natuurlijk ook voor Zeeland. 

De Zeeuwse situatie is niet een op een te spiegelen aan de landelijke cijfers, maar geven wel de te 

verwachten gevolgen aan. Ook in Zeeland zal de verwachte autonome groei van het verkeer minder zijn, 

zal er meer gefietst worden ten koste van OV-gebruik en zal door het thuiswerken en afstandsleren het 

aantal verplaatsingen afnemen. Ten aanzien van recreatie en toerisme is de verwachting dat het 

zomerpiekeffect als gevolg van Covid 19 nog wel een paar seizoenen aanhoudt en daarna weer 

normaliseert. Daar tegenover staan de te verwachten ontwikkelingen en groei in het toerisme en de 

migratie vanuit de Randstad die zeker voor een toename van het aantal verplaatsingen kan gaan zorgen. 

Op basis van de onderzoeken die landelijk zijn uitgevoerd is niet exact te bepalen wat de bovenstaande 

ontwikkelingen gaan betekenen voor verplaatsingen op de Deltaweg voor de langere termijn. Er zijn 

verwachte effecten die zorgen voor een toename, maar ook verwachte effecten die zorgen voor een 

afname ten opzichte van de eerdere prognoses van verkeersbewegingen op de Deltaweg. Omdat het niet 

mogelijk is om op basis van de huidige onderzoeken naar effecten van COVID-19 de prognose voor de 

Deltaweg aan te passen wordt er voor de planstudie uitgegaan van de prognoses van voor de corona-

crisis, zoals vermeld in de Quickscan. Onderzoeken die landelijk worden uitgevoerd op dit onderwerp 

worden gevolgd. Indien deze onderzoeken concreet genoeg zijn en aanleiding geven om prognoses te 

actualiseren zal dit tussentijds worden gedaan.  

 

Verkeersveiligheid 

Een toename van de verkeersdrukte op de Deltaweg betekent ook een grotere kans op interactie tussen 

verschillende voertuigen. Omdat de omstandigheden voor verkeersveiligheid (inrichting, snelheid) nu nog 

niet optimaal zijn om een verkeersveilige weg te creëren, betekent dit dat bij een toename van de 

verkeersdrukte, de kans op ongevallen eveneens toeneemt. 

4.11 Duurzaamheid 

Duurzaamheid heeft betrekking op veel verschillende thema’s zoals: materialen, welzijn, bereikbaarheid, 

energie, ruimtelijke kwaliteit en investeringen. Deze thema’s komen aan de orde in het toetsingskader in 

hoofdstuk 5. Klimaatadaptie is ook een onderdeel van duurzaamheid, waarbij het gaat over het omgaan 

met droogte, hitte, wateroverlast en overstromingen.  

 

Knelpunt voor de Deltaweg op het gebied van droogte is: 

◼ de beschikbaarheid van zoet water voor landbouw en natuur. 

 

Knelpunten voor de Deltaweg op het gebied van hitte zijn: 

◼ schaduw voor fietsers;  

◼ vluchtplaatsen voor als er files ontstaan op een hete dag; 

◼ voegen bij bruggen, zodat deze bij hitte beweegbaar blijven. 

 

Knelpunt voor de Deltaweg op het gebied van wateroverlast is: 

◼ wateroverlast bij hevige regenval. 

 

  



 

8 juni 2021 WERKDOCUMENT STAP 1 BH4902-RHD-ZZ-XX-RP-Z-0001 25  

 

Knelpunt voor de Deltaweg op het gebied van overstromingen is: 

◼ bij een overstroming met een kans van 1:4000 jaar komt een deel van de Deltaweg 1-1,15 m onder 

water te staan.  
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5 Toetsingskader 

Om de verkeersveiligheid te verbeteren en de doorstroming te garanderen, wordt er een voorstel voor 
(een) oplossingsrichting(en) planstudie gemaakt. Iedere oplossingsrichting voldoet zoveel mogelijk aan de 
doelstellingen, randvoorwaarden en wensen, zoals beschreven in hoofdstuk 3. Om te komen tot een 
onderlinge afweging, moeten de oplossingsrichtingen worden getoetst. Dit gebeurt aan de hand van de 
toetsingscriteria van het toetsingskader. In stap 2 van het proces worden de te onderzoeken 
oplossingsrichtingen opgesteld. Deze worden vervolgens beoordeeld ten opzichte van de 
referentiesituatie aan de hand van het toetsingskader.  
 
Het doel van het toetsingskader is de verschillende oplossingsrichtingen te toetsen aan de mate waarin zij 
een bijdrage leveren aan het oplossen van de problemen én het realiseren van de ambities en wensen 
omtrent de Deltaweg. Essentieel bij het bepalen van het toetsingskader is het onderscheidend vermogen 
van de toetsingscriteria. Wanneer voldoende onderbouwd kan worden dat, ongeacht de gekozen 
oplossingsrichting, het onderscheidend vermogen tussen de oplossingsrichtingen op een bepaald 
criterium in de planstudiefase nihil is, is het criterium niet opgenomen in het toetsingskader. De criteria 
met onvoldoende onderscheidend vermogen uit paragraaf 5.2 zijn wel belangrijk. Deze worden 
meegenomen in het vervolgtraject. Tabel 4 geeft een overzicht van de toetsingscriteria en criteria met 
onvoldoende onderscheidend vermogen ingedeeld naar thema.  
 

Tabel 4: Overzicht toetsingskader 

Thema / aspect Beoordelingscriterium 

Toetsingscriteria 

Verkeer en 

vervoer 

Doorstroming 

Verkeersafwikkeling op kruispunten en wegvakken 

(Intensiteit/Capaciteit-verhoudingen) 

Voertuigverliesuren 

Calamiteitenafwikkeling 

Verkeersveiligheid  
Aantal conflictsituaties onderverdeeld naar 

hoofdrijbaan en parallelweg 

Slimme mobiliteit 
Mate waarin aangesloten wordt op de ‘Regionale  

Slimme Mobiliteitsvisie’  

Ruimtelijke 

kwaliteit 
Landschappelijke inpassing Mate van kansen voor synergie  

Ruimtelijke inpasbaarheid 
Mate van inpasbaarheid in huidige fysieke 

leefomgeving 

Geluid 
Mate waarin de geluidsbelasting op woningen 

toeneemt 

Luchtkwaliteit 
Mate waarin het aantal motorvoertuigen per 

etmaal toe- of afneemt 

Toetsingscriteria: Betaalbaarheid 

Investeringen Betaalbaarheid/realisatiekosten 
Mate van kosteneffectiviteit vs. oplossend 

vermogen 
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Criteria met onvoldoende onderscheidend vermogen 

Ruimtelijke 

kwaliteit 
Belevingswaarde 

Mate van balans in belevingswaarde, gebruikswaarde 

en toekomstwaarde 

Materialen 

Circulariteit Mate van toepassing van circulair materiaal 

Duurzaam materiaalgebruik 
Mate van duurzaamheid van materiaal op basis van 

MKI-indicator 

Energie 
Besparing fossiele energie (CO2-

reductie) 

Mate van reductie van de energievraag of 

mogelijkheid tot energieopwekking 

Investeringen 
Levenscycluskosten Kosten van levensduur van het project 

Koppelkansen Haalbaarheid van koppelkansen 

Klimaatadaptatie 
Vitale functies geborgd Mate van invloed op zoet water beschikbaarheid 

Zoet water Bodem: bodemdaling en verdroging 

 
Op basis van de probleemdefinitie in hoofdstuk 4, de ambitie in hoofdstuk 3 én het onderscheidend 
vermogen van criteria zijn navolgende toetsingscriteria vastgesteld voor de beoordeling van de 
oplossingsrichtingen op de Deltaweg. De beoordelingstabellen met scores en de methodes waarop de 
scores worden toegekend staan in dit hoofdstuk.  
 

5.1 Toetsingscriteria 

Verkeer en vervoer 
Doorstroming 
In de ambitie is vastgelegd dat de Deltaweg een betrouwbare en vlotte doorstroming garandeert. De mate 
van doorstroming is bepaald aan de hand van I/C-verhoudingen en voertuigverliesuren (VVU). 
 
Methodiek I/C-verhoudingen 

Op basis van de door het model berekende intensiteit van het verkeer en de capaciteit van een wegvak 

kan de I/C-verhouding (intensiteit t.o.v. capaciteit) worden berekend per deeltraject. Dit is een indicator 

voor de mate van congestie. Het gaat hierbij om de I/C-verhouding van het drukste uur tijdens de 

avondspits. 

 

Beoordeling I/C-verhoudingen 

Voor het traject wordt voor de avondspits de I/C-waarde met het verkeersmodel berekend en getoetst aan 

de wenswaarde. 

 

Doorstroming: I/C-verhouding t.o.v. wenselijke verhouding 

Score Klassenindeling Beoordeling 

+ < 70% goede doorstroming Vlotte doorstroming 

0 tussen 70% en 90% matige doorstroming Voldoende doorstroming 

-  > 90% slechte doorstroming of stilstaand verkeer Licht doorstromingsknelpunt 

Beoordeling trajectsnelheid ten opzichte van referentiesnelheden 

++ Zeer positief 

+ Positief 

0 Neutraal 

-  Negatief 

-- Zeer negatief 

Totale effectbeoordeling I/C-verhouding. 
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Methodiek voertuigverliesuren  

Met de indicator ‘voertuigverliesuren’ (VVU) wordt voor de ochtend- en avondspits de vertraging in het 

verkeersnetwerk in beeld gebracht. De VVU geven het totaal aantal uren aan reistijdverlies (in vergelijking 

met vrije verkeersafwikkeling) aan. Zo betekent één VVU bijvoorbeeld dat 60 voertuigen één minuut 

vertraging hebben, of 30 voertuigen twee minuten. 

 

Beoordeling voertuigverliesuren  

Als in vergelijking met de referentiesituatie de VVU per saldo afnemen, dan scoort dat positief. De 

gehanteerde klassengrenzen en de bijbehorende beoordeling worden weergegeven in een tabel. Voor de 

totaalbeoordeling van de VVU wordt bepaald of in de regio per saldo sprake is van een positief of negatief 

effect op de verkeersdoorstroming in de oplossingsrichtingen ten opzichte van de Referentiesituatie 2040. 

 

Voertuigverliesuren op de Deltaweg t.o.v. Referentiesituatie 2040 

Score Klassenindeling Beoordeling 

+ +  Verschil groter dan 5% Sterk positief effect 

+ Verschil tussen 1% en 5% Positief effect 

0 Bijna geen verschil (verschil tussen -1% - 1%) Neutraal effect 

-  Verschil tussen -1% en -5% Negatief effect 

-  - Verschil groter dan -5% Sterk negatief effect 

Beoordeling voertuigverliesuren ten opzichte van referentiesituatie 2040 

 

++ Zeer positief 

+ Positief 

0 Neutraal 

-  Negatief 

-- Zeer negatief 

Totale effectbeoordeling voertuigverliesuren oplossingsrichtingen ten opzichte van Referentiesituatie 2040 

 
Verkeersveiligheid 
In de ambitie zijn drie ambities vastgelegd die relateren aan de verkeersveiligheid: 

◼ de Deltaweg is ingericht volgens de hoogste eisen voor wegontwerp afgestemd op de wegfunctie van 

een regionale stroomweg; 

◼ de Deltaweg voorziet in een verkeersveilige afwikkeling van het wegverkeer (zie toetsing nieuwe 

richtlijn); 

◼ de Deltaweg faciliteert een snelle en veilige verkeersafwikkeling van fietsverkeer (doorfietsroutes). 

 

Conform het nieuwe Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) dient risicogestuurd bepaald te worden 

hoe veilig een oplossingsrichting is. De mate van veiligheid wordt bepaald door de mate waarin 

conflictsituaties (met andere weggebruikers of objecten) kunnen optreden. 

 

Methodiek conflictsituaties 

Voor het criterium Verkeersveiligheid is conform de risicogestuurde aanpak inzicht verkregen in de huidige 

stand van zaken op het gebied van verkeersveiligheid op Deltaweg en de parallelweg. Het huidige 

verkeersveiligheidsniveau wordt bepaald door het aantal factoren wat de verkeersveiligheid in negatieve 

zin beïnvloed door de aanwezigheid van conflictsituaties. 

 

Beoordeling verkeersveiligheid 

Om de verkeersveiligheid te beoordelen wordt het aantal conflictsituaties wat de verkeersonveiligheid in 

negatieve zin beïnvloed opgeteld. De factoren die leiden tot conflictsituaties zijn navolgend uitgesplitst 

naar de hoofdrijbaan en de parallelweg. 
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Hoofdrijbaan Parallelweg 

Rijrichtingscheiding Breedte van de rijbaan 

Breedte van de rijbaan Obstakelvrije zone 

Obstakelvrije zone Fietsvoorzieningen 

Breedte redreseerstrook Erfaansluitingen 

Interactie (motorvoertuigen/landbouwverkeer/kwetsbare 

verkeersdeelnemers) 

Snelheidsremmende maatregelen 

 Kruispuntplateaus 

 Interactie 

(motorvoertuigen/landbouwverkeer/kwetsbare 

verkeersdeelnemers) 

 

Verkeersveiligheid 

Score Klassenindeling Beoordeling 

+ +  100% Optimale score inrichtingskenmerken, minimale interactie Sterk positief  

+ 75-99% optimale score inrichtingskenmerken, minimale interactie Positief  

0 50%-74% optimale score inrichtingskenmerken, gedeeltelijk 

ongewenste interactie 

Nihil of neutraal  

-  25%-49% optimale score inrichtingskenmerken, ongewenste interactie Negatief  

-  - 0-24% optimale score inrichtingskenmerken, ongewenste interactie Sterk negatief 

Beoordeling van verkeersveiligheid 

 

++  Zeer positief 

+ Positief 

0 Neutraal 

-  Negatief 

-- Zeer negatief 

Totale effectbeoordeling conflictsituaties bij oplossingsrichtingen 

 
Slimme mobiliteit 
Een van de opgave die wordt opgepakt door de provincie Zeeland is Slimme Mobiliteit. Tijdens de 
werksessies is vastgesteld welke thema’s van de “Richtingennotitie Slimme Mobiliteit” van toepassing zijn 
op de Deltaweg, zie tabel 3. De oplossingsrichtingen zullen worden getoetst in hoeverre de betreffende 
thema’s een toegevoegde waarde hebben op de oplossing. Vanuit het ‘OV-Toekomstbeeld 2040’ moet de 
Deltaweg de gewenste hoogwaardige OV-lijn Rotterdam-Zierikzee-Goes-Terneuzen faciliteren en 
een snelle en betrouwbare OV-verbinding garanderen. Aan de Deltaweg wordt een OV-knooppunt 
voorzien ter hoogte van de Langeweg en mogelijk bij de knoop Colijnsplaat. De toekomstige Deltaweg 
moet voorzien in het benodigde ruimtebeslag en een goede bereikbaarheid van de OV-knooppunten.   
  
Vanuit het toenemende belang van de fiets is het gewenst om het fietsverkeer op de Deltaweg af te 
wikkelen op een doorfietsroute tussen Goes-Zierikzee. De doorfietsroute moet ingepast worden op de 
Deltaweg en indien mogelijk opgeschaald worden naar een fietssnelweg.   
  
De infrastructuur moet voorbereid zijn op toekomstige ontwikkelingen, zoals de komst van zelfrijdende en 
verbonden auto's. Het gaat daarbij om iVRI's en aangescherpte inrichtingseisen. De oplossingsrichtingen 
moeten hierin voorzien.   
 

Methodiek slimme mobiliteit 

Voor dit criterium wordt beschreven in welke mate maatregelen ‘slim’ zijn en aansluiten op visie voor 

slimme mobiliteit van de provincie. De oplossingsrichtingen van de Deltaweg worden kwalitiatief 

beoordeeld op de eisen die een HOV-lijn, doorfietsroute en toekomstige ontwikkelingen stellen aan de 

inrichting van de infrastructuur. Van belang is in hoeverre de Deltaweg deze onderdelen kan faciliteren. 
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Beoordeling slimme mobiliteit 

Per oplossingsrichting wordt Slimme mobiliteit kwalitatief beschouwd. Het effect van 

maatregelen wordt daarbij verdeeld in vier categorieën, namelijk: slimme mobiliteit is goed inpasbaar alle 

onderdelen (HOV, doorfietsroute en ontwikkelingen), slimme mobiliteit is inpasbaar op twee van de drie 

onderdelen, op één van de drie onderdelen of zeer moeilijk tot niet inpasbaar. De effecten van 

maatregelen worden tekstueel toegelicht. Voor de totaal beoordeling wordt het totaaleffect op Slimme 

mobiliteit van oplossingsrichtingen met elkaar vergeleken. Op basis van deze vergelijking wordt per 

oplossingsrichting een score toegekend.  

 

Slimme mobiliteit 

Score Klassenindeling Beoordeling 

+ +   Alle onderdelen goed inpasbaar Sterk positief 

+  2/3 onderdelen goed inpasbaar Positief 

0  1/3 onderdelen goed inpaasbaar Nihil of neutraal 

-   Onderdelen zeer moeilijk tot niet inpasbaar Negatief 

Beoordeling van slimme mobiliteit 

 

+ +   Zeer positief 

+  Positief 

0  Neutraal 

-   Negatief 

Totale effectbeoordeling slimme mobiliteit per oplossingsrichting 

 
Ruimtelijke kwaliteit 
Door de voorgenomen ontwikkeling neemt de ruimtevraag toe, omdat er bijvoorbeeld om te voldoen aan 
de CROW-richtlijnen een bredere (midden)berm nodig is. Hoeveel ruimte nodig is, zal per 
oplossingsrichting verschillen. Als de weg vanwege externe veiligheid en klimaatadaptie verhoogd moet 
worden aangelegd, geeft dit een aanzienlijke barrièrewerking in het landschap. Een van de wensen voor 
de Deltaweg is een goede landschappelijke inpassing.  
 
Daarnaast is een van de randvoorwaarde dat het niveau van de huidige ecologie behouden blijft. Beide 

zijn gerelateerd aan het criteria ruimtelijke kwaliteit. Het effect van de oplossingsrichtingen en 

onderliggende maatregelen op de ruimtelijke kwaliteit wordt beschouwd om de impact op ruimtelijke 

kwaliteit te toetsen.  

 

Methodiek Ruimtelijke kwaliteit 

In de verkennende studie wordt voor ruimtelijke kwaliteit naar de volgende aspecten gekeken:  

◼ de mogelijkheid om verschillende functies (zoals natuur, water en stedenbouw) beter in samenhang te 

laten te functioneren (synergie); 

◼ mogelijke aantasting van ruimtelijke kernkwaliteiten (met name landschappelijke structuren). 

 

Beoordeling Ruimtelijke kwaliteit  

Per oplossingsrichting wordt de Ruimtelijke kwaliteit kwalitatief beschouwd. Het effect van maatregelen 

wordt daarbij verdeeld in drie categorieën, namelijk: een goede kans voor synergie, geen of nihil verschil 

of veel weinig synergie. De effecten van maatregelen zijn ook tekstueel toegelicht. Voor de totaal 

beoordeling wordt het totaal effect op de ruimtelijke kwaliteit van oplossingsrichtingen met elkaar 

vergeleken. Op basis van deze vergelijking wordt per oplossingsrichting een score toegekend. 
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Ruimtelijke kwaliteit 

Score Klassenindeling Beoordeling 

+ Goede kansen voor synergie, en weinig aantasting van waarden Positief 

0 Geen of nihil verschil Neutraal 

- Veel aantasting van waarden, en weinig synergie Negatief 

Beoordeling ruimtelijke kwaliteit  

 

+ Positief 

0 Neutraal 

- Negatief 

Totale effectbeoordeling ruimtelijke kwaliteit per variant   

 
Ruimtelijke inpasbaarheid 
De wens voor ruimtelijke inpassing heeft naast de ruimtelijk kwalitatieve verbinding ook een koppeling met 
de fysieke inpasbaarheid. Daarnaast zijn er ook randvoorwaarden, zoals kabels en leidingen, grondbezit, 
water en stedenbouw, die de ruimtelijke inpasbaarheid beïnvloeden. De mate van ruimtelijke 
inpasbaarheid wordt getoetst aan de benodigde fysieke ruimte. 
 

Methodiek Ruimtelijke inpasbaarheid 

Voor dit criterium wordt op hoofdlijnen gekeken of de oplossingsrichtingen fysiek inpasbaar zijn in de 

omgeving. Hierbij wordt bijvoorbeeld gekeken of een verbreding, middenberm of voldoende brede 

obstakelvrije zone in te passen zijn in de beschikbare openbare ruimte. 

 

Beoordeling Ruimtelijke inpasbaarheid  

Per oplossingsrichting wordt de Ruimtelijke inpasbaarheid kwalitatief beschouwd. Het effect van 

maatregelen wordt daarbij verdeeld in drie categorieën, namelijk: goede inpasbaarheid, niet zonder meer 

inpasbaar of zeer moeilijk tot niet inpasbaar. De effecten van maatregelen worden tekstueel toegelicht. 

Voor de totaal beoordeling wordt het totaaleffect op de ruimtelijke inpasbaarheid van oplossingsrichtingen 

met elkaar vergeleken. Op basis van deze vergelijking wordt per oplossingsrichting een score toegekend. 

 

Ruimtelijke inpasbaarheid 

Score Klassenindeling Beoordeling 

+ Maatregelen zijn goed inpasbaar Positief 

0 Maatregelen zijn niet zonder meer inpasbaar Neutraal 

-  Maatregelen zijn zeer moeilijk tot niet inpasbaar Negatief 

Beoordeling ruimtelijke inpasbaarheid  

 

+ Positief 

0 Neutraal 

- Negatief 

Totale effectbeoordeling ruimtelijke inpasbaarheid per oplossingsrichting   

 

Luchtkwaliteit 
Een belangrijk thema voor de Deltaweg is gezondheid. Luchtkwaliteit is een onderdeel van het thema 

gezondheid. Impact op de luchtkwaliteit wordt met name veroorzaakt door de uitstoot van gemotoriseerd 

verkeer. Dit betreft de hoeveelheid verkeer, de snelheid van het verkeer en de afstand van de rijbaan tot 

bebouwing. 

 
Methode luchtkwaliteit 
Om luchtkwaliteit onderscheidend te laten zijn op de hoeveelheid verkeer, dient de hoeveelheid 

motorvoertuigen met meer dan vijfhonderd voertuigen per etmaal toe- of af te nemen. Het uitgangspunt is 

dat de oplossingsrichtingen hierin niet van elkaar verschillen. De invloed van snelheid op de uitstoot van 

gemotoriseerd verkeer is beperkt, maar wel aanwezig.  
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Bij een snelheidsverhoging van 80 km/u naar 100 km/u nemen de fijnstofemissies met circa 5% toe. 

Daarnaast speelt het aspect ligging in het horizontale vlak (de afstand van de ligging tot de bebouwing) 

een beperkte rol. Bij een verschuiving van de rijbaan van meer dan 25 m treedt er een meetbaar effect op. 

 
Beoordeling luchtkwaliteit 
Per oplossingsrichting wordt luchtkwaliteit kwalitatief beschouwd. Het effect van maatregelen wordt daarbij 
verdeeld in drie categorieën, namelijk: snelheidsverlaging en ligging verder weg van bebouwing, zelfde 
snelheid en zelfde ligging en snelheidsverhoging en ligging meer dan 25 m richting bebouwing.  
 

Luchtkwaliteit 

Score Klassenindeling Beoordeling 

+ Snelheidsverlaging en ligging verder weg van bebouwing Positief 

0 Zelfde snelheid, zelfde ligging Neutraal 

-  Snelheidsverhoging en ligging meer dan 25 m richting 

bebouwing 

Negatief 

Beoordeling luchtkwaliteit 

 
+ Positief 

0 Neutraal 

- Negatief 

Totale effectbeoordeling luchtkwaliteit per oplossingsrichting   

 
Geluid  
Een ander onderdeel van het thema gezondheid is geluid. Impact op het geluidsniveau wordt veroorzaakt 
door gemotoriseerd verkeer, de verdeling naar categorie (licht-zwaar), de snelheid, de verdeling over dag- 
avond en nacht, de hoogteligging en de afstand van de weg tot bebouwing. 
 
Methode geluid 
Voor inzicht in de huidige geluidsproductie van de Deltaweg is een indicatieve berekening gemaakt. Om 
het criterium ‘geluid’ te toetsten, worden ook van de oplossingsrichtingen indicatieve berekeningen 
gemaakt. Het geluidsniveau uit de berekening van de huidige situatie en het geluidsniveau uit de 
berekeningen van de oplossingsrichtingen worden met elkaar vergeleken. Het geluidsniveau uit de 
berekening van de oplossingsrichtingen wordt ook vergeleken met de maximale waarde van 63 dB.  
 
Beoordeling geluid 
Per oplossingsrichting wordt geluid kwalitatief beschouwd. Er vinden twee beoordelingen plaats. Bij de 
eerste beoordeling wordt het effect van maatregelen verdeeld in drie categorieën, namelijk: op basis van 
de indicatieve berekening neemt het geluidsniveau af, op basis van de indicatieve berekening blijft het 
geluidsniveau gelijk en op basis van de indicatieve berekening neemt het geluidsniveau toe.  
Bij de tweede beoordeling wordt het effect van de maatregelen verdeeld in twee categorieën, namelijk: het 
geluidsniveau is lager dan de maximale waarde van 63 dB en het geluidsniveau is hoger dan de maximale 
waarde van 63 dB.  
 

Geluid 

Score Klassenindeling Beoordeling 

+ Op basis van de indicatieve berekening neemt het 

geluidsniveau af 

Positief 

0 Op basis van indicatieve berekening blijft het 

geluidsniveau gelijk 

Neutraal 

-  Op basis van indicatieve berekening neemt het 

geluidsniveau toe 

Negatief 

Beoordeling geluid 1 
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Geluid 

Score Klassenindeling Beoordeling 

+ Het geluidsniveau is lager dan de maximale waarde van 

63 dB 

Positief 

-  Het geluidsniveau is hoger dan de maximale waarde van 

63 dB 

Negatief 

Beoordeling geluid 2 

 
+ Positief 

0 Neutraal 

- Negatief 

Totale effectbeoordeling geluid per oplossingsrichting 

 

5.2 Toetsingscriteria: investeringen 

Betaalbaarheid/realisatiekosten 

Een van de randvoorwaarden voor de Deltaweg is dat de aanpak kosteneffectief is. Voor de 

oplossingsrichtingen worden een globale kostenraming (op basis van kengetallen) gemaakt. 

 

De mate van kosteneffectiviteit wordt getoetst door de betaalbaarheid van de oplossingsrichting(en) te 

spiegelen aan in hoeverre deze invulling geeft/geven aan de doelstellingen, uitgangspunten en wensen 

(zie hoofdstuk 4). 

 

De scores van de oplossingsrichting(en) op basis van de toetsingscriteria, beschreven in 5.1, worden in 

een tabel weergegeven. Voor de totaalbeoordeling worden de totale kosten per oplossingsrichting met 

elkaar vergeleken en worden de investeringsbedragen in de tabel opgenomen. Zie figuur 6 voor een 

voorbeeld van een scoretabel. 

 

 

Figuur 6: voorbeeld scoretabel 
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5.3 Criteria met onvoldoende onderscheidend vermogen 

Belevingswaarde, materialen, energie, investeringen en klimaatadaptatie zijn criteria met onvoldoende 
onderscheidend vermogen en worden in het toetsingskader niet meegewogen. Het niveau waarop de 
oplossingsrichtingen in de planstudie worden uitgewerkt, heeft nog niet het detailniveau om deze criteria 
te kunnen beoordelen. Deze criteria zijn mogelijk in vervolgfases wel onderscheidend.  
 
Belevingswaarde 
Bij het thema ruimtelijke kwaliteit gaat het erom dat de belevingswaarde, de gebruikswaarde en de 
toekomstwaarde van een gebied in balans zijn. Een herkenbaar landschap, aantrekkelijk gebruik van het 
gebied en mogelijkheden om in te spelen op toekomstige veranderingen spelen daarbij een rol. 
 
Belevingswaarde is in deze fase nog niet onderscheidend. Op het detailniveau van de 
oplossingsrichtingen wordt de inrichting van het landschap en het gebruik van het gebied nog niet 
uitgewerkt.  
 
Materialen 
Circulariteit en duurzaam materiaalgebruik 
Het thema circulariteit is eveneens belangrijk voor de provincie Zeeland in relatie tot de Deltaweg. 
Circulariteit draait voor de provincie in dit project met name om de toepassing van circulaire materialen 
(lange levensduur, geen toxische emissies, etc.) en om hergebruik van vrijkomende grondstoffen.  
 
Duurzaam materiaalgebruik is een aandachtspunt binnen het ontwerp. De duurzaamheid van het 
materiaal kan inzichtelijk worden gemaakt met behulp van de MKI-waarde (Milieukostenindicator).  
 
Circulariteit en duurzaam materiaalgebruik zijn in deze fase nog niet onderscheidend. Op het detailniveau 
van de oplossingsrichtingen wordt nog niet ingegaan op de materiaalkeuzes.  
 
Energie 
Besparing fossiele energie (CO2-reductie) 
Voor de exploitatiefase wordt gekeken hoe het (fossiele) energieverbruik gereduceerd kan worden, 
bijvoorbeeld door reductie van de energievraag en/of het opwekken van energie op locatie.  
 
Besparing van fossiele energie is in deze fase nog niet onderscheidend. Op het detailniveau van de 
oplossingsrichtingen wordt nog geen uitwerking gegeven aan de besparing van fossiele energie. 
 
Investeringen 
Levenscycluskosten 
Om de kosten over de gehele levensduur van het project mee te nemen, kan worden gekeken naar de 
levenscycluskosten. In het algemeen geldt dat lagere levenscycluskosten ook leiden tot een besparing in 
het materiaalgebruik over de tijd. 
 
Levenscycluskosten is in deze fase nog niet onderscheidend. Voor het bepalen van de 
levenscycluskosten is de materiaalkeuze van belang. Op het detailniveau van de oplossingsrichtingen 
wordt nog geen keuze gemaakt voor materialen.  
 
Meefinancierbaarheid van koppelkansen 
De aanpassingen aan de Deltaweg bieden ruimte voor koppelkansen, om problemen in de omgeving op 
te lossen. Koppelkansen leveren een meerwaarde aan zowel de Deltaweg als de omgeving, maar 
mogelijk zijn extra investeringen nodig. Hierbij is het een aandachtspunt om ook vanuit de beleidsvelden 
binnen de provincie te kijken welke aanvullende meerwaarde bereikt kan worden of externe partijen te 
benaderen die mogelijk baat hebben bij de koppelkansen en een deel willen meefinancieren.  
 
Meefinancierbaarheid is in deze fase nog niet onderscheidend. Op het detailniveau van de 
oplossingsrichtingen worden koppelkansen niet meegenomen. 
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Klimaatadaptatie 
Het thema klimaatadaptiviteit is belangrijk voor de provincie Zeeland. De huidige hoogteligging is 
voldoende om de Deltaweg beschikbaar te houden bij extreme regenval. In de planstudiefase is echter het 
enige doorslaggevende criterium de hoogteligging. De hoogteligging bepaald de mate waarin de Deltaweg 
kan functioneren wanneer de dijk doorbreekt. Indien de provincie als uitgangspunt kiest voor de hoogste 
mate van bescherming tegen hoog water geldt dit voor alle oplossingsrichtingen. Daarmee is er dan op dit 
criterium in deze fase van het project geen onderscheidend vermogen. 
 
Vitale functies geborgd 
De Deltaweg is een belangrijke hoofdweg voor evacuatie, vluchten en hulpverlening. Ook is het vanuit 
Schouwen-Duiveland en Noord-Beveland de aangewezen hulpverleningsroute naar het Admiraal de 
Ruyterziekenhuis in Goes.  
 
Het borgen van vitale functies is in deze fase niet onderscheidend, omdat alle oplossingsrichtingen 
beschikbaar moeten blijven bij extreme regenval. 
 

Zoet water 

De beschikbaarheid van zoet water staat onder druk in Zeeland. Dit vormt een risico voor de landbouw en 
voor de natuur. De werkzaamheden aan de Deltaweg bieden mogelijk koppelkansen voor zoet water. 
 
Koppelkansen voor zoetwater zijn in deze fase nog niet onderscheidend. Op het detailniveau van de 
oplossingsrichtingen worden koppelkansen voor zoetwater niet meegenomen.
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Bijlage 2
Opdrachtgever
Referentie
Datum
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Nr.
Thema 

mobiliteitsvisie
Bouwsteen

Verwacht 

effect

Relevant voor 

Deltaweg

Relevant voor

variantkeuze

Aanpassing

verkeersvraag

Aanpassing

afwikkelcapaciteit

Aanpassing

ruimtebeslag

Aanpassing

infrastructuur

Aanpassing

Overig

2. Ontwikkelingen

2.1 Coronavirus Verkeersaanbod

Minder OV, meer fiets, meer 

thuiswerken, minder auto, 

meer toerisme, hogere 

frequentie bus op Deltaweg, 

landelijk 2,2% minder 

autoverkeer, sociaal-

recreatief weegt zwaarder in 

Zeeland, toerisme kent een 

groei

Ja Ja

Afvlakking op werkdagniveau, 

in zomermaanden is en blijft 

groei 

Nee Nee

2.2

Landelijke Ontwikkelingen: 

Krachtenbundeling Smart 

Mobility

Grootschalige landelijke pilots 

Innovatieve mobiliteit 

Geen direct effect, dit is 

procesmatig
Nee Nee

2.2
Landelijke Ontwikkelingen: OV-

Toekomstbeeld 2040

Landelijke invulling 

toekomstige OV-netwerk, 

voor Zeeland nieuwe, 

gebruiksvriendelijke en 

slimmere voorzieningen die 

aansluiten bij de behoeften 

van de reizigers

Hoogwaardig OV Rotterdam-

Zierikzee-Goes-Terneuzen

(rijtijden en betrouwbaar), bij 

10% reistijdverbetering ca 4-

7%  meer reizigers

Landelijke  knooppunten- en 

hubs-aanpak: 

OV-knoop station Goes als 

hub

Ja Ja

Hoofdroute met HOV-

kwaliteit, stelt eisen aan 

directheid van de haltes en 

passeren van de 

Zandkreeksluis

Fiets toekomstbeeld 2040 Doorfietsroute Goes-Zierikzee
Meer gebruik fiets, kortere 

reistijd en veiliger
Ja Ja

Als doorfietsroute vormgeven 

dan aanpassen verkeersvraag 

op relaties Deltaweg (50% 

reductie bij minder dan 7,5 

km), 

Inpassen doorfietsroutes, 

ambitie is fietssnelweg
Passeren Zandkreeksluis

2.2

Landelijke Ontwikkelingen: 

Landelijk Perspectief 2030 

(Toerisme)

Van bezit naar gebruik zowel 

naar als op de bestemming, 

spreiding van faciliteiten

50% toename van 

verblijfstoerisme in Zeeland, 

van 18 miljoen naar 27 

miljoen, betere spreiding over 

het jaar

Ja Ja

Groei verkeersvraag, meer 

toeristische pieken, bredere 

schouders, pieken beperkt 

hoger

2.3
Inspelen op Transities: 

Energietransitie
Zero-emissie mobilitieit

Verduurzaming mobiliteit en 

transport en logistiek, meer 

laadinfrastructuur 

Nee Nee

Gemeente Goes
Royal Haskoning DHV

Royal Haskoning DHV

Visie Slimme Mobiliteit Vertaling effect naar planstudie Deltaweg

Deelnemers Provincie Zeeland
Provincie Zeeland
Provincie Zeeland
Provincie Zeeland
Provincie Zeeland
Provincie Zeeland
Provincie Zeeland
Gemeente Goes

Planstudie Deltaweg - tracé A256 - N256/N255
Resultaten werksessie slimme mobiliteit
Provincie Zeeland
BH4902
23-feb-21



2.3
Inspelen op Transities: 

Klimaatadaptatie

Rekening houden met 

veiligheidsrisico's, benutten 

capaciteit evacuatieroutes, in 

bebouwd gebied meer groen

Nieuwe mogelijkheden zoals 

slimme VRI's, 

veiligheidsrisico's bij keuze 

voor verkeersinfrastructuur, 

minder parkeerruimte

Nee Nee

2.3 Digitalisering

Meer data beschikbaar, 

nieuwe innovatieve 

toepassingen, faciliteert de 

mobiliteitstransitie

Verandering van 

verplaatsingsgedrag 

(thuiswerken, thuisonderwijs)

Innovatie in voertuigen 

infrstructuur, plannen van je 

reis

Ja Ja Meer spreiding

3. Perspectief van de reiziger Nee Nee

3.1 Reizigersbelangen

Flexibiliteit en comfort, 

zekerheid, veiligheid, 

toegankelijkheid, 

betaalbaarheid, goede 

informatie, menselijke factor, 

prettig wachten

Beleving en gemak staan 

centraal
Nee Nee

3.2
Reis van de reiziger (customer 

journey)

Reizigersbehoefte faciliteren 

vanuit verschillende 

doelgroepen

Vervoermiddelden, 

knooppunten, plannings- en 

betalingssysteem

Nee Nee

4. Mix van Mobiliteit

Gebruik OV-bus neemt af, 

betaalbaarheid OV onder 

druk

Nee Nee

4.1 Flexibel en Fijnmazig

Ontwikkeling nieuwe 

mobiliteitsvormen als 

alternatief voor het huidige 

OV, voor verschillende 

doelgroepen

Nieuwe mobiliteitssysteem 

wordt aantrekkelijker, remt 

de groei autoverkeer

Ja Ja Afvlakking verkeersvraag

4.2
Toegenomen belang van de 

fiets

Opkomst e-bike, 

fietsvoorzieningen en 

fietsinfrastructuur, 

deelfietsen, 

doelgroepenbenadering, OV-

fiets combinatie

Fietsinfrastructuur, meer 

fietsgebruikt tot x km?
Ja Ja Zie doorfietsroute

4.3 Snelle Verbindingen

Voor lange afstandsreizen 

snel, betrouwbaar OV: 

intercity, sprinter, ferry en 

HOV Rotterdam-Terneuzen

extra reizigers Ja Ja Afvlakking verkeersvraag

Hoofdroute met HOV-

kwaliteit, stelt eisen aan 

directheid van de haltes en 

passeren van de 

Zandkreeksluis

5. Mobiliteitscentrale Zeeland

Afstemmen vraag en aanbod 

mobiliteit, centraal 

georganiseerd

Stimuleren  en faciliteren van 

de mobiliteitstransitie, 

communictatie naar de 

reiziger

Nee Nee

6. 

OV-Knooppunten en 

mobiliteitshubs met 

laadvoorzieningen

Hubs met onderscheid in 

grote hoofdknooppunten, 

regional, lokale en 

aansluitpunten

Hubs in in kernen, bij 

toeristische hotspots en aan 

de rand van steden

Ontwikkeling van hubs en OV-

knooppunten waar kan 

worden gewisseld tussen 

modaliteiten. 

Langeweg is enige potentiële 

locatie op het traject, 

planvorming op hoofdlijnen in 

komende half jaar

Locatie Zeelandhallen is een 

optie.

Ja Ja

Knoop Langeweg wordt 

aansluitpunt, gering 

deelmobiliteit, 

mogelijke knoop Colijnsplaat 

(over ca 1/2 jaar wordt dit 

duidelijk)

7. Data Nee Nee

7.1 Mobiliteitsvraag bedienen
Koppelen mobiliteitsvraag aan 

-aanbod (MaaS-app)

Meer evenwichtige verdeling 

over modaliteiten
Nee Nee



7.2 Mobiliteitsaanbod bepalen
Verplaatsingsgedrag in beeld 

brengen

Efficiente inrichting 

vervoersaanbod
Nee Nee

7.3
Data over infrastructuur en 

verkeersstromen
Digitalisering mobiliteitsdata

Beter inzicht in functioneren 

vervoerssysteem
Nee Nee

8. 
Living Lab Slimme Mobiliteit 

Zeeland
Nee Nee

8.1 Mobiliteitssysteem verandert Mobiliteitsinnovaties
Toepassen innovatieve 

systemen in Living Lab
Nee Nee

8.2 Onderdelen Living Lab
Testen nieuwe 

mobiliteitsconcepten
Nee Nee

8.2 Onderdelen Living Lab Deelmobiliteit

Afname gebruik OV, 

toe/afname autoverkeer nog 

niet in te schatten, komende 

jaren worden pilots opgestart. 

Deelmobiliteit met name 

gericht op de 

hoofdknooppunten

Nee Nee

8.2 Onderdelen Living Lab
Zelfrijdende voertuigen 

(particulier)

Naar verwachting steeds meer 

zelfrijdende voertuigen, op 

lange termijn meer capaciteit 

op de weg mogelijk maar 

daarvoor moeten 

technologische 

ontwikkelingen doorgevoerd 

worden, zichttermijn is 2060, 

ontwerprichtlijnen

Ja Nee

8.2 Onderdelen Living Lab
Zelfrijdende voertuigen 

(logistiek)
Nee Nee

8.2 Onderdelen Living Lab Slimme infrastructuur Nee Nee

8.3 Naar een Living Lab Nee Nee

9. 
9. Ontwikkelingen en invloed 

op infrastructuur
Nee Nee

9.1
Komst van de zelfrijdende en 

verbonden auto
Infrastructuur

Meer zelfrijdende auto's; 

infrastructuur dient te 

worden voorbereid (WS1)

Nee Nee

9.2 Afweging slimme oplossingen iVRI

Verbeterde doorstroming, 

vooral in dalperiode en bij 

wijzigende stromen. 

Deltaweg als pilot, iVRIs 

worden gerealiseerd

Ja Ja Nee

Ja, vergroten met 5% en op 

toeristische piekmomenten 

optimale regelingen 

Nee Nee

9.2 Afweging slimme oplossingen (virtuele) DRIPs

Potentie voor informatie 

delen naar chauffeurs, 

marginaal effect op totale 

verkeersdrukte. Op 

piekmomenten weinig tot 

geen alternatieven in Zeeland 

om bv. toeristische hotspots 

te bereiken.

Ja Nee

9.2 Afweging slimme oplossingen Connected Transport Corridor iVRI, T&L Nee Nee

Overig/aanvullingen

Tol Westerscheldetunnel
Wordt autonoom 

meegenomen

Rekening rijden
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1 Duurzaamheid in ‘planstudie Deltaweg’ 

1.1 Doel: afwegingskader ‘duurzaamheid’ voor afwegen varianten 

Het doel van dit projectonderdeel is om te komen tot een afwegingskader ‘duurzaamheid’ waarmee 

varianten in het vervolgtraject afgewogen kunnen worden om een aantal duurzaamheidsthema’s. Belangrijk 

hierbij is dat de thema’s in het afwegingskader voldoen aan de volgende randvoorwaarden: 

• onderscheidend zijn (verschil maken); 

• beïnvloedbaar zijn vanuit het project; 

• eenduidig en meetbaar zijn in de vorm van een duidelijk Key Performance Indicator (KPI); 

• een objectieve afweging mogelijk maken; 

1.2 Project: Planstudie Deltaweg  

Na de A58 is de Deltaweg één van de drukste wegen in Zeeland. De Deltaweg kent een hoge intensiteit en 

is een belangrijke verkeersader voor woon- en werkverkeer, zakelijk verkeer, toeristen en recreanten. Het 

zogeheten ‘hoefijzer’ om Zeeland heen (A29-A4-E34), waar de A58 op aansluit, blijft de hoofdstromen 

verwerken zodat het op de Midden-Zeelandroute, waar de Deltaweg in valt, niet te druk wordt. Echter, blijkt 

uit onderzoek dat het gemotoriseerd verkeer op de Deltaweg tussen 2030 en 2040 met circa 15 á 20% zal 

toenemen.  

 

In het coalitieakkoord 2019-2023 van de provincie Zeeland is vastgelegd dat in de periode tot eind 2021 

moet worden toegewerkt naar “een besluit over een betaalbare oplossing voor de Deltaweg (N256), gericht 

op verkeersveiligheid en doorstroming”. Naast verbeteringen in het verkeers- en incidentmanagement, 

vermeld het akkoord tevens het verbeteren van fietspaden en landbouwroutes. Om eind 2021 tot een 

weloverwogen en beslissingsgereed voorkeursalternatief (hierna: VKA) te komen, wordt een planstudie 

uitgevoerd.  

 
Figuur 1: Ligging tracé Deltaweg (van Noord-Beveland (kruising met N255) tot het kruispunt met de N664/N289 ter hoogte 
van Goes 

 

 



 
P r o j e c t g e r e l a t e e r d  

 

18 maart 2021   BH4902TPRP210305 2  

 

1.3 Duurzaamheidsbeleid provincie Zeeland 

De energietransitie, klimaatadaptatie, slimme mobiliteit en ruimtelijke kwaliteit, en samen Zeeland zichtbaar 

maken zijn de strategische thema’s in het coalitieakkoord 2019-2023 van de provincie Zeeland.  

 

Het duurzaamheidsbeleid van de provincie Zeeland volgt van de landelijke doelstellingen omtrent de 

energietransitie en circulaire economie. De thema’s zijn uitgewerkt in 3 werkprogramma’s, te weten 

‘Energietransitie’, ‘Circulair en biobased’ en ‘Practice what you preach’.  

 

Circulair en biobased 

Doel van het werkprogramma Circulair en biobased van de provincie Zeeland is om een aanzienlijk deel 

van fossiele grondstoffen zoals aardolie, –gas en steenkool te vervangen door hernieuwbare alternatieven 

uit biomassa. De biomassa komt bij voorkeur uit de eigen regio (reststromen uit de agro/food sector, 

natuurgebieden, rioolwaterzuiveringsinstallaties etc.). Het werkprogramma richt zich op het Zeeuwse 

bedrijfsleven (bekendheid en biobased innovaties bij het MKB en grootschalige business cases bij grote 

bedrijven). Ook gaat de provincie biobased onderwijs en onderzoek stimuleren en zelf meer biobased en 

circulair inkopen.  

 

Energietransitie 

De energietransitie richt zich op het opwekken van duurzame energie, op zee en op land en innovatieve 

methodes vooropslag en buffering van elektriciteit. Ook duurzame mobiliteit is onderdeel van de 

energietransitie. De provinciale ambitie is dat alle mobiliteit in 2040 emissieloos is. Ook de Aanpak 

duurzaam GWW is onderdeel van de ambities op duurzame mobiliteit.  

 

Practice what you preach  

Om de doelstellingen van de provincie met betrekking tot de energietransitie te halen zet de provincie (onder 

andere) in op het verduurzamen van de (vaar)weginfrastructuur die de provincie in beheer heeft. Hiervoor 

zet de provincie de aanpak duurzaam GWW in, waaronder de CO2-prestatieladder. Naast het vertalen van 

ambities naar maatregelen in concrete projecten zoekt de provincie ook samenwerking met 

onderwijsinstellingen, marktpartijen en andere overheden (triple helix) om duurzaam GWW in Zeeland te 

stimuleren.  

 

Klimaatadaptatie 

Door klimaatverandering neemt de kans op wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen toe. In het 

Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) wordt gewerkt aan het klimaatbestendig en waterrobuust 

inrichten van onze leefomgeving. Binnen het DPRA zijn 13 functies aangewezen als Vitaal en Kwetsbaar, 

waaronder hoofdinfrastructuur. Bij uitval van deze functies is geen sprake van overlast maar van 

maatschappelijke ontwrichting. De Deltaweg is de 2e drukste weg van de provincie Zeeland en onderdeel 

van hoefijzer en valt daarom onder de Vitale en kwetsbare functies.  

 

Tevens moet Nederland klimaatrobuust zijn ingericht in 2050. Hiervoor heeft de provincie gezamenlijk met 

gemeenten en Waterschap de Klimaatadaptatiestrategie opgesteld (nog in concept). In de 

klimaatadaptatiestrategie is afgesproken dat we bij alle ontwikkelingen kijken of dit klimaatadaptief en –

robuust kan. 

 

Voor klimaatadaptatie binnen de Planstudie Deltaweg is een ambtelijke memo opgesteld (Memo 

klimaatadaptatie voor Deltaweg uitganspunten, 7 december 2020). In de memo staan aandachtspunten 

voor uitwerking van klimaatadaptatie binnen de Deltaweg.  
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1.4 Aanpak Duurzaam GWW 

Voor het integreren van duurzaamheid in het project is de Aanpak Duurzaam GWW toegepast. De reden 

om de Aanpak Duurzaam GWW toe te passen, is dat de herinrichting van het plangebied een GWW-opgave 

is en dat is aangegeven dat voor dit project de ambitie er ligt om dit op een duurzame manier te doen. De 

Aanpak Duurzaam GWW is dé aanpak om de duurzaamheidsambities te concretiseren en een praktische 

invulling te geven in het project. In deze paragraaf wordt kort stil gestaan bij de achtergrond en de werkwijze 

van de Aanpak Duurzaam GWW 

1.4.1 Green Deal Duurzaam GWW 2.0 

De Aanpak Duurzaam GWW geeft uitvoering aan de Green Deal Duurzaam GWW 2.0. Het doel van de 

Green Deal Duurzaam GWW is om duurzaamheid in 2020 als integraal onderdeel van GWW-projecten mee 

te nemen. Met de Green Deal spreken de ondertekenaars af langdurig samen te werken aan duurzaamheid, 

met als doel meer circulair te zijn en de klimaatdoelstellingen van Nederland te behalen. Dit moet worden 

bereikt door onder andere circulair in te kopen (10% in 2020, 100% in 2050), het primaire 

grondstoffengebruik te verminderen van 50% in 2030 en in 2030 een CO2-reductie van 40% t.o.v. 1990 te 

bereiken. 

1.4.2 Stappen in de aanpak 

De aanpak Duurzaam GWW draait om het 

doorlopen van de onderstaande zes stappen (zie 

Figuur 2 voor de samenhang) in de 

opeenvolgende fases van het project: 

1. Analyse van de vraag en ambities 

2. Onderzoeken van kansen 

3. Vastleggen ambities en kansen 

4. Vertaalslag naar specificaties en ontwerp 

5. Afweging en toetsen duurzaamheid 

6. Verantwoording duurzaamheid 

 

De aanpak wordt hierbij ondersteund met vier 

instrumenten: 

• Omgevingswijzer 

• Ambitieweb 

• DuboCalc 

• CO2-prestatieladder 

 

In dit project zijn de generieke stappen gebruikt als uitgangpunt voor het proces. Daarnaast is gebruik 

gemaakt van het Ambitieweb om de duurzaamheidsambities duidelijk neer te zetten. DuboCalc kan mogelijk 

in een later stadium in het project worden ingezet in het afwegen van de alternatieven op basis van milieu-

impact. 

1.5 Aanpak voor duurzaamheid in het project 

Om invulling te geven aan het thema duurzaamheid in dit project is de volgende aanpak gehanteerd, zoals 

weergegeven in onderstaande figuur: 

 

Figuur 2: Overzicht van stappen in de Aanpak Duurzaam GWW 
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Ter voorbereiding is een vooronderzoek uitgevoerd naar relevant duurzaamheidsbeleid binnen de 

Provincie, gemeente Noord-Beveland en gemeente Goes. De volgende stap was het houden van een 

werksessie met enkele medewerkers van de provincie en gemeente die betrokken zijn bij het project of 

affiniteit hebben met het thema duurzaamheid. De focus in deze werksessie lag op het formuleren van 

ambities en criteria voor het afwegingskader. In Tabel 1 is extra informatie over de werksessie 

weergegeven.  

Tabel 1: Informatie-overzicht van werksessie op 28 januari 2021 

Deelnemers Martin Huysse, Jeroen Steenbakker, Christian Mol, Petra Smits, Erik Leemreijze, 
Ilse Deurwaarder (allen provincie Zeeland) Tom Vermin (gemeente Noord-
Beveland), Jerry van den Dries, Geert van Es, Willemijn Drok, Michiel Wolbers 
(allen RHDHV). Maurits Otte (gem Goes) heeft achteraf input geleverd.  

Onderwerpen • Duurzaamheidsbeleid van Provincie Zeeland en gemeentes 

• Omgevingswijzer en Ambitieweb 

• Ambities qua duurzaamheid voor het project i.r.t afwegingskader 

• Mogelijke criteria om invulling te geven aan afwegingskader 

Gebruikte IT-tools • GoToMeeting (voor hosten van werksessie) 

• Mural (voor identificeren van kansen, risico’s en stakeholders) 

Resultaten Aandachtspunten Omgevingswijzer in beeld (uitgewerkt in paragraaf 2.1) en 
ingevuld Ambitieweb (uitgewerkt in paragraaf 2.1) 
Lijst met mogelijke focuspunten (zie bijlage A2) 

 

De resultaten van de voorgaande stappen zijn verwerkt in deze duurzaamheidsrapportage en een voorstel 

voor het afwegingskader ‘duurzaamheid’. Tevens zijn aanbevelingen geformuleerd voor de verder invulling 

van het onderwerp duurzaamheid in dit project en voor het ontwikkelen van het thema duurzaamheid binnen 

de provincie. 

1.6 Opbouw van het document 

Dit document is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 2 bespreken wij de ambities omtrent duurzaamheid die 

als basis fungeren voor het identificeren en selecteren van focuspunten voor het afwegingskader. In 

hoofdstuk 3 staan de geselecteerde focuspunten uitgebreid beschreven, zowel criteria voor het 

afwegingskader als (ontwerp)principes voor het vervolgtraject. Tot slot benoemen we in hoofdstuk 4 

aanbevelingen om het thema duurzaamheid in dit project, maar ook in andere projecten van de provincie 

Zeeland structureel te borgen. 

 

  

1. Vooronderzoek 

naar duurzaamheid  

2.  Werksessie met 

projectleden en 

kennisdragers 

3. Opstellen van 

duurzaamheids-

rapportage 
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2 Kansen en ambities 

In dit hoofdstuk worden de kansen en impact van het project beschreven aan de hand van de 

Omgevingswijzer. Vervolgens zijn de ambities met betrekking tot duurzaamheid in dit project toegelicht aan 

de hand van het Ambitieweb.  

2.1 Omgevingswijzer: effecten in beeld 

Tijdens de sessie is de deelnemers gevraagd om de kansen, risico’s en stakeholders voor wie het thema of 

de maatregel van belang is aan te geven. De uitkomst hiervan is opgenomen in bijlage A2. Na het individueel 

invullen zijn de belangrijkste aspecten van elk thema gezamenlijk besproken. Op basis hiervan is na de 

sessie de Omgevingswijzer ingevuld. Het resultaat is weergegeven in figuur 3. Vervolgens zijn de 

belangrijkste effecten per thema kort toegelicht.  

 

 

Figuur 3: Ingevulde Omgevingswijzer voor project ‘Planstudie Deltaweg’  

 

 

Energie 

Op gebied van energie is positief en negatief gescoord. De uitvoering van de werkzaamheden kost veel 

energie, die bij reguliere uitvoering veel gebruik maken van fossiele brandstoffen. Er zijn echter wel kansen 

in het inzetten van duurzaam materieel en mogelijk of als pilot voor een energieneutraal project. Ook liggen 

er kansen voor opwekking van energie langs of in de rijbaan of het fietspad van de Deltaweg.  

 

Water en klimaatadaptatie 

Water en klimaatadaptatie is een belangrijk aandachtspunt bij de Deltaweg. De Deltaweg is een belangrijke 

route voor de hulpdiensten, waardoor toegankelijkheid van de weg bij overstromingen een aandachtspunt 

is – dit kan geborgd worden door de weg voldoende hoog aan te leggen. Verdere kansen die zijn genoemd 

zijn het vergroeven van de weg, creëren van schaduw langs fietsroutes en om in ‘overhoekjes’ waterberging 

te creëren. De opslag van zoet water kan een buffer vormen bij grote hoeveelheden neerslag, en kan voor 

natuur en landbouw beschikbaar zijn bij droogte.  
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Bodem 

Op gebied van bodem, grondwater, archeologische waarden en bodemkwaliteit worden geen grote 

veranderingen verwacht als gevolg van aanpassingen aan de Deltaweg. De aanleg van een transportleiding 

voor zoet water en een elektriciteitskabel voor de energietransitie zijn kansen.  

 

Ecologie 

Bij aanpassingen aan de Deltaweg liggen kansen voor meer biodiversiteit door het planten van bomen en 

struikgewas. Vergroening is vaak ook een klimaatadaptieve maatregel.  

 

Ruimtegebruik 

Ruimtegebruik heeft gedeeltelijke overlap met het thema ruimtelijke kwaliteit. Een goede landschappelijke 

inpassing is een aandachtspunt in dit project. De voorgenomen ontwikkeling brengt een ruimtevraag met 

zich mee, omdat er bijvoorbeeld moet worden voldaan aan de CROW-richtlijnen van de weginrichting in de 

vorm van een bredere (midden)berm, een breder fietspad en mogelijk ongelijkvloerse kruisingen. Het 

ruimtegebruik kan per variant verschillen.  

 

Ruimtelijke kwaliteit 

De belevingswaarde, gebruikswaarde, cultuurhistorische waarde en de toekomstwaarde zijn verschillende 

kwaliteiten van het gebied die allemaal onderdeel zijn van de ruimtelijke kwaliteit. Aanpassing van de 

Deltaweg biedt kansen voor het verhogen van de gebruikswaarde van de weg, voor verschillende groepen 

gebruikers zoals het wegverkeer, landbouwverkeer en recreatief verkeer. Een idee dat in de werksessie 

naar voren kwam is inrichting van de weg als een groene corridor. Dit kan een positief effect hebben op de 

belevingswaarde. Tegelijkertijd wordt een open landschap gezien als een ruimtelijke kwaliteit van Zeeland. 

Hier kan dus een tegenstrijdigheid ontstaan tussen openheid en inrichting als groene corridor. Tot slot 

kunnen aanpassingen gevolgen hebben voor de geplande ontwikkelingen van de gemeente Goes. Voor de 

Deltaweg vormt dit geen probleem, omdat de gemeente heeft geen plannen voor uitbreiding richting de 

Deltaweg.   

 

Welzijn en gezondheid 

Welzijn en gezondheid gaat over het creëren van een veilige en gezonde omgeving. Het doel is om de weg 

veiliger te maken voor alle wegverkeer. Hierbij is er specifiek aandacht voor fietsroutes door scheiding van 

fietsers en landbouwverkeer. Welzijn heeft ook een link met klimaatadaptieve inrichting (schaduw op 

fietsroutes, rustpunten voor fietsers etc.). Aandachtspunt is dat bewoners van Goes-West bij een bepaalde 

windrichting in de huidige situatie klagen over geluidsoverlast.  

 

Sociale relevantie 

De ontwikkelingen zijn relevant voor de omgeving, omdat de bereikbaarheid en verkeersveiligheid worden 

vergroot. Dit valt echter al onder de andere thema’s  (bereikbaarheid en welzijn).  

 

Bereikbaarheid  

De Deltaweg is een belangrijke ontsluitingsroute voor woon- en werkverkeer, zakelijk verkeer, toeristen en 

recreanten. Na een overstroming heeft de Deltaweg een toegangs- en ontsluitingsfunctie voor de 

hulpdiensten. Goede bereikbaarheid van de Deltaweg is daarom cruciaal. Vanuit de gemeente Goes is een 

goede ontsluiting richting Veersemeer gewenst (richting de Recreatiezone Wolphaartsdijk en richting 

Katseveer). Ter hoogte van Katseveer dient goede verwijzing/signalering te worden aangebracht en 

daarnaast moet rekening worden gehouden met toekomstige opwaardering van de waterschapswegen en 

gemeentelijke wegen aldaar.  

 
Voor de bereikbaarheid van fietsers de dimensies van de fietsroute afstemmen op het groeiende 
landbouwverkeer en de groei in snelfietsroutes. 
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Vestigingsklimaat 
Het verbeteren van de bereikbaarheid voor zowel auto’s als fietsverkeer zorgt voor een positief effect op 

het woon- en leefklimaat. Effecten op vestiging van (clusters van) bedrijven zijn niet verwacht.  

Investeringen 

Door extra investeringen kan de toekomstbestendigheid van de Deltaweg worden vergroot. De 

ontwikkelingen voor de Deltaweg bieden ruimte voor meekoppelkansen op de thema’s natuur en 

biodiversiteit, zoetwater en regionale wateroverlast. Een voorbeeld is om de loop van het polderwater zo in 

te richten dat (zoute) kwel wordt voorkomen en de bassins een zoetwaterbron hebben. Echter, de 

meekoppelkansen vragen om meer aanvullende investeringen om ze te realiseren; draagvlak en budget 

vanuit de betreffende thema’s is hiervoor benodigd.  

 

CE & Materialen 

In de sessie komt hergebruik van materialen naar voren als belangrijk punt. Het gaat om het hergebruiken 

van bestaande materialen, en ook de herbruikbaarheid van nieuwe materialen aan het einde van de 

levensduur. De provincie Zeeland heeft als beleidsdoelstelling het stimuleren van het gebruik van biobased 

materialen.  

2.2 Ambitieweb: duurzaamheidsambities in het project 

In voorbereiding op de werksessie is aan de deelnemers gevraagd een vragenlijst in te vullen die ingaat op 

de focus voor duurzaamheid in dit project. De vragenlijst (zie bijlage A1) geeft een eerste inzicht hoe 

bepaalde (deel)thema’s zich verhouden tot het project. 

 

De resultaten van de vragenlijst hebben gediend als input voor het opstellen van het Ambitieweb voor dit 

project. Voor het vaststellen van de ambitieniveaus zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

• Niveau 1: minimale verbetering t.o.v. de bestaande situatie; 

• Niveau 2: significante verbetering t.o.v. de bestaande situatie (eventueel incl. doelstellingen) 

• Niveau 3: maximale inzet en bereiken van hoogst haalbare prestatie; 

 

In Figuur 4 is het ingevulde Ambitieweb voor dit project weergegeven. 
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Figuur 4: Ingevuld Ambitieweb voor project ‘Planstudie Deltaweg’ 

 

2.3 Focus qua duurzaamheid voor afwegingskader 

Op basis van het Ambitieweb zijn drie thema’s naar voren gekomen met niveau 3 en drie met niveau 2. In 

Tabel 2 zijn de gekozen thema’s weergegeven, inclusief een kleine toelichting in relatie tot het project.  

Tabel 2: Duurzaamheidsdoelstellingen voor de thema’s met ambitieniveau 3 

Thema Niveau Toelichting 

Materialen  3 • Hergebruik (lage CO2-uitstoot) 

• Bijdragen aan CO2-reductie materiaalgebruik (gebruiken van MKI) 

• Biobased materialen 

Welzijn 3 • Verkeersveiligheid voor alle wegverkeer verbeteren, met aandacht 

voor de verkeersveiligheid van fietsers (i.c.m. landbouwverkeer) 

• Aandacht voor overlast omgeving (geluid, fijnstof) 

Bereikbaarheid 3 • Belangrijke ontsluitingsweg (hulproute) 

• Betrouwbare oplossing nodig 

• Aandacht voor landbouwverkeer en fietsveiligheid 

Energie 2 • Opwekken van duurzame energie (geen rij van windmolens) 

• Streven naar CO2-neutraal (mogelijk pilotproject) 

Ruimtelijke 

kwaliteit 

2 • Goede landschappelijke inpassing 

• Geen belemmering voor ontwikkelingen Goes 

Investeringen 2 • Extra investering voor toekomstbestendigheid (draagvlak wel nodig) 

 

2.3.1 Klimaatadaptatie 

Bij het definiëren van de ambities voor de Deltaweg bleek het thema klimaatadaptatie een belangrijk 

aandachtspunt. Klimaatadaptatie gaat over het omgaan met droogte, hitte, wateroverlast en 

overstromingen. Klimaatadaptatie is niet als één thema binnen het Ambitieweb opgenomen, maar valt deels 

binnen de thema’s water (droogte, wateroverlast, overstromingen), welzijn (hittestress) en bereikbaarheid 

(vitale functie in relatie tot de kans op overstroming). Aandachtspunten bij klimaatadaptatie zijn:  

 

• Beschikbaarheid van zoet water bij droogte. Kansen voor de Deltaweg zijn:  

o het aanleggen van een transportleiding van zoet water of het maken van een reservering 

hiervoor;  

o het aanleggen van waterberging in ‘overhoekjes’, waar waterbassins aangelegd kunnen 

worden waar landbouw en natuur gebruik van kunnen maken; 

• Hittestress:  

o schaduw creëren voor fietsers, door het planten van rijen bomen;  

o creëren van rustpunten met schaduw voor fietsers; 

o realiseren van vluchtplaatsen voor als er files ontstaan op een hete dag; 

o dimensionering van de voegen bij bruggen, zodat deze bij hitte beweegbaar blijven; 

• Wateroverlast: het aanleggen van voldoende waterberging, zodat bij hevige buien geen 

wateroverlast optreedt; 
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• Overstroming: bij een overstroming met een kans van 1:4000 jaar komt een deel van de Deltaweg 

1-1,15 m onder water te staan. Het ophogen van de weg is hier een oplossing voor. Ophogen heeft 

echter grote consequenties, op bijvoorbeeld ruimtegebruik, landschappelijke inpassing en kosten. 

Welk risico acceptabel is en wanneer ophoging van de weg aan de orde is, is een (politieke) vraag 

die binnen de provincie Zeeland breder speelt dan alleen de Planstudie Deltaweg. De 

duurzaamheidssessie van 28 januari had hier zodoende niet een eenduidig antwoord voor.  

 

Doordat klimaatadaptief niet een op zichzelf staand thema binnen het Ambitieweb is, kan hiervoor binnen 

het Ambitieweb geen ambitieniveau worden vastgesteld. Wel zijn de beschikbaarheid van zoet water en 

borging van vitale functies in hoofdstuk 3 meegenomen als focuspunten binnen het thema klimaatadaptief.  
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3 Criteria en principes: voor nu en vervolgtraject 

In de werksessie van 28 januari 2020 zijn focuspunten geïdentificeerd om invulling te geven aan de ambities 

die in het vorige hoofdstuk zijn gepresenteerd. In deze sessie is met de deelnemers een eerste selectie 

gemaakt om invulling te geven aan het afwegingskader.  

 

In dit hoofdstuk presenteren we de resultaten van de werksessie en maken we onderscheid tussen 

beoordelingscriteria voor het afwegingskader, (ontwerp)principes voor de vervolgfase(s) en (minimum)eisen 

/ randvoorwaarden.  

• Criteria zijn de beoordelingscriteria waarop varianten kunnen worden beoordeeld.  

• De principes zijn in dit stadium naar alle waarschijnlijkheid (nog) niet onderscheidend, maar kunnen 

wel fungeren als input voor alle alternatieven in deze fase óf zijn mogelijk in vervolgfases 

onderscheidend.  

• Eis: de minimumeisen (randvoorwaarden) waar aan dit onderdeel (op basis van regelgeving of 

(provinciaal) beleid) aan moet worden voldaan.  

 

In Tabel 3 staan de voorgestelde duurzaamheidseisen, -criteria en -principes weergegeven per thema. 

Tabel 3: Definitieve set van focuspunten per thema, onderverdeeld als criterium of principe 

Thema Focuspunt Criterium Principe Eis 

Bereikbaarheid 1. Veiligheid van fietsroutes (slimme mobiliteit) X   

2. Ontsluitingsweg geborgd, ook in de toekomst   X 

Ruimtelijke 

kwaliteit 

3. Belevingswaarde van de route 
 X  

Welzijn 4. Veiligheid van fietsroutes (slimme mobiliteit) X   

Materialen 5. Circulariteit van alternatief/ toekomstbestendig  X  

6. Duurzaam materiaalgebruik   X  

Energie 7. Besparing van fossiele energie (CO2-reductie)  X  

Investeringen 8. Realisatiekosten X   

9. Levenscycluskosten (toekomstige beheerkosten 

meenemen/ afweging per variant o.b.v. 

levensduur van project en onderdelen) 

 X  

10. Mede-financierbaarheid van oplossingen 

(koppelkansen) 
 X  

Klimaatadaptief 11. Vitale functies geborgd  X X 

12. Zoet water  X  

 

In de volgende paragrafen worden de criteria en principes uitgebreider toegelicht. 

3.1 Criteria voor afwegingskader 

3.1.1 Veiligheid van fietsroutes (slimme mobiliteit) 

De Deltaweg wordt gebruikt door verschillende weggebruikers: naast autoverkeer ook door fietsers en 

landbouwverkeer. De combinatie van landbouwverkeer en fietsers kan voor gevaarlijke situaties zorgen. 

Aandacht voor veiligheid van de fietsers d.m.v. veilige fietsroutes is daarom een belangrijk criterium. 
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Thema’s Bereikbaarheid en welzijn 

Operationalisatie • Mogelijkheid scheiding van fiets en landbouwverkeer 

• Breedte fietspad voldoende voor de diverse groepen langzaam verkeer 

((race)fietsers,  e-bikes, skeeleraars etc.) 

Aandachtspunten • Naast de mogelijkheden voor veiligheid zijn er meerdere mogelijkheden om 

fietsverkeer te stimuleren, door rustplaatsen, oplaadplekken voor e-bikes etc. 

Deze vallen buiten scope van fietsveiligheid, maar kunnen voor de fietser wel 

een meerwaarde bieden. 

3.1.2 Realisatiekosten 

De realisatiekosten zijn een onderdeel van de levenscycluskosten, naast de beheer- en onderhoudskosten 

en sloopkosten. In bepaalde situaties is het wenselijk om een extra investering te doen in de realisatiekosten 

om zo kosten in een latere fase uit te sparen. Voor deze extra investering is veelal wel extra draagvlak en 

support benodigd.  

 

Thema Investeringen 

Operationalisatie • SSK-raming op basis van vooraf bepaalde scope met aandacht voor 

levenscycluskosten. Daarnaast moeten mogelijk uitgangspunten worden 

bepaald om alternatieven goed en eerlijk met elkaar te kunnen vergelijken. 

Aandachtspunten • Realisatiekosten worden ook meegenomen als onderdeel van de 

levenscycluskosten 

• Bij extra investering in realisatiekosten is draagvlak nodig 

3.2 Principes voor vervolgtraject 

3.2.1 Belevingswaarde 

Bij het thema ruimtelijke kwaliteit gaat het erom dat de belevingswaarde, de gebruikswaarde en de 

toekomstwaarde van een gebied in balans zijn. Een herkenbaar landschap, aantrekkelijk gebruik van het 

gebied en mogelijkheden om in te spelen op toekomstige veranderingen spelen daarbij een rol. De 

belevingswaarde van de Deltaweg kan worden vergroot door het inrichten van de weg als groene corridor 

of door informatie te geven over de ontstaansgeschiedenis van het gebied (Natura2000 en Aardkundig 

waardevol gebied).  

 

Thema Ruimtelijke kwaliteit 

Operationalisatie • Verschillende vormen van beleving bepalen (sfeer, identiteit van het gebied en 

oriëntatiemogelijkheden) 

• Scope van beleving bepalen: enkel gebruiksfase of ook realisatiefase 

Aandachtspunten • Beleving is subjectief: lastig om dat al in een alternatievenstudie te bepalen, 

bovendien kunnen aspecten die beleving bepalen (zoals groen en 

informatieborden) in de meeste varianten worden ingepast 

• Beleving is niet homogeen: mensen / organisaties ervaren gebieden op 

verschillende manieren 
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3.2.2 Circulariteit van alternatief / toekomstbestendig 

Het gebruik van primaire grondstoffen kan worden gereduceerd om de circulariteit van het ontwerp te 

verbeteren. Dit kan door minder materialen te gebruiken of primaire grondstoffen te vervangen door 

hernieuwbare varianten, door de levensduur te verlengen of door hergebruik van materialen bij einde 

levensduur mogelijk te maken. Hierbij wordt opgemerkt dat meer materialen gebruiken ook een bewuste 

circulaire keuze kan zijn. Bijvoorbeeld door een robuuster ontwerp te maken met meer materialen; dit kan 

toekomstbestendiger zijn waardoor in de toekomst geen aanpassingen meer nodig zijn. Voor de Deltaweg 

kan worden gekozen om de weg nu op te hogen tot een niveau waarop de weg de komende 100 jaar voldoet 

vanuit het oogpunt van klimaatadaptatie.1 Een alternatief waar nu minder materialen worden toegepast (niet 

of minder ophogen) kan betekenen dat het door hogere waterstanden niet meer functioneel is en dat de 

weg alsnog moet worden opgehoogd. Over een langere periode is dit alternatief dan minder circulair.  

 

Thema Materialen 

Operationalisatie • Mate van hergebruik en recycling van het ontwerp (% of ton). De indicatoren 

van CB’23 kunnen helpen om de mate van circulariteit inzichtelijk te maken. 

• Toekomstbestendigheid (levensduur zonder grote ingrepen) 

Aandachtspunten • Levensduur van onderdelen en traject als geheel bepalen 

• Herbruikbaarheid van onderdelen bij einde projectlevensduur bepalen 

• Aandacht voor mate van demonteerbaarheid van alternatieven 

 

3.2.3 Duurzaam materiaalgebruik 

Duurzaam materiaalgebruik is een aandachtspunt binnen het ontwerp. De duurzaamheid van het materiaal 

kan inzichtelijk worden gemaakt met behulp van de MKI-waarde (Milieukostenindicator). De MKI is 

uitgedrukt in een ‘schaduwprijs’ in euro’s, waarbij de kosten van 11 milieueffecten wordt gekeken, 

waaronder bijvoorbeeld de CO2-uitstoot (klimaatverandering), verzuring, vermesting en toxiciteit voor 

mensen en het ecosysteem. De berekening kan worden uitgevoerd met het programma DuboCalc. Deze 

kan goed gecombineerd worden met het aandachtspunt besparing fossiele energie (3.2.4), omdat CO2-

uitstoot één van de effecten is die in DuboCalc wordt meegenomen.  

 

Thema Materialen 

Operationalisatie • MKI-berekening van realisatie (materiaal + materieel) 

Aandachtspunten • Scope van de berekening bepalen: enkel de realisatiefase, of ook de 

exploitatiefase (en sloopfase) 

• Levensduur van het project bepalen 

 

3.2.4 Besparing van fossiele energie (CO2-reductie) 

Voor de exploitatiefase kan ook worden gekeken of het reduceren van het (fossiele) energieverbruik een 

optie is, door reductie van de energievraag en/of door het opwekken van energie op locatie.  

 

Thema Energie 

 
1 Dit voorbeeld is ter illustratie. Of dit voor de Deltaweg geldt zal in een latere fase bekeken moeten worden. 
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Operationalisatie • Absolute reductie van energieverbruik (GWh) 

• Relevante reductie van energieverbruik (%) ten opzichte van referentie 

• CO2-footprint van realisatie (materiaal + materieel) 

• Mogelijkheden voor energie-opwek op locatie 

• Streven naar CO2-neutrale weg  

Aandachtspunten • (Totale) energieverbruik in de referentiesituatie 

• Impact c.q. verhouding van ideeën ten opzichte van de tijd / kosten voor 

reduceren van energieverbruik 

 

3.2.5 Levenscycluskosten 

Om de kosten over de gehele levensduur van het project mee te nemen kan worden gekeken naar de 

levenscycluskosten. Hierbij wordt niet enkel gekeken naar de kosten die gemoeid zijn met de realisatie van 

het werk, maar ook naar de kosten voor beheer en onderhoud tijdens de gehele levensduur. Eventueel 

kunnen ook de verwijderingskosten en mogelijke restwaarde worden meegenomen in de berekening. In het 

algemeen geldt dat lagere levenscycluskosten ook leiden tot een besparing in het materiaalgebruik over de 

tijd. 

 

Thema Investeringen 

Operationalisatie • Levenscycluskostenberekening op basis van vooraf bepaalde scope conform 

SSK-methodiek. Daarnaast moeten mogelijk uitgangspunten worden bepaald 

om alternatieven goed en eerlijk met elkaar te kunnen vergelijken. 

Aandachtspunten • Levensduur van project: voor hoeveel jaar moeten de levenscycluskosten 

worden berekend 

• Afstemmen of verwijderingskosten en restwaarde binnen de scope vallen 

• Inzicht benodigd vanuit beheerder in (jaarlijkse) beheer en onderhoudskosten 

 

3.2.6 Mede-financierbaarheid van oplossingen (koppelkansen) 

De aanpassingen aan de Deltaweg bieden ruimte voor meekoppelkansen, om problemen in de omgeving 

op te lossen op bijvoorbeeld het gebied van wateroverlast of zoet water. Meekoppelkansen leveren een 

meerwaarde aan zowel de Deltaweg als de omgeving, maar mogelijk zijn extra investeringen benodigd. 

Hierbij is het een aandachtspunt om ook vanuit de beleidsvelden binnen de provincie te kijken welke 

aanvullende meerwaarde bereikt kan worden of externe partijen te benaderen die mogelijk baat hebben bij 

de koppelkansen en een deel willen mede-financieren.  

 

Thema Investeringen 

Operationalisatie • Identificeren meekoppelkansen 

• Overleg met de betreffende stakeholders over medefinanciering 

Aandachtspunten • In een vroeg stadium het gesprek aangaan, zodat de stakeholders mee kunnen 

denken over een optimale oplossing en voldoende tijd hebben om budget te 

reserveren 
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3.2.7 Vitale functies geborgd 

De Deltaweg is een belangrijke hoofdweg voor evacuatie (voor een overstroming), vluchten (tijdens een 

overstroming) en hulpverlening (na een overstroming). Ook is het vanuit Schouwen-Duiveland en Noord-

Beveland de aangewezen hulpverleningsroute naar het Admiraal de Ruyterziekenhuis in Goes.  

 

Thema Klimaatadaptatie (water) 

Operationalisatie • Uitvoeren als stroom weg met bijbehorende eigenschappen cf. CROW 

• Afsluitbaarheid van coupures (bijv. fietstunnels, duikers) bij overstromingsrisico, 

bij voorkeur op afstand bedienbaar/automatisch 

Aandachtspunten • Overwegen om het instrument Zeelandveilig in te zetten, daarvoor dienen 

afspraken gemaakt te worden tussen de betrokken partijen 

 

3.2.8 Zoet water 

De beschikbaarheid van zoet water staat onder druk in Zeeland. Dit vormt een risico voor de landbouw 

(oogsten mislukken door droogte) en voor de natuur (minder functioneren broedgebieden, natuurbranden). 

De werkzaamheden aan de Deltaweg bieden mogelijk meekoppelkansen voor zoet water, bijvoorbeeld in 

de vorm van het aanleggen van waterleidingen langs de weg.  

 

Thema Klimaatadaptatie (water) 

Operationalisatie • Aanleg leidingnetwerk voor zoet water 

Aandachtspunten • Afstemming met Deltaplan Zoet water 

• Dit is een meekoppelkans, afhankelijk van ruimtebeschikbaarheid naast het 

wegtracé 

3.3 Eisen / randvoorwaarden 

3.3.1 Ontsluitingsweg geborgd, ook in de toekomst 

Belangrijk is dat de Deltaweg als ontsluitingsweg geborgd is, voor zowel nu als in de (nabije) toekomst. In 

de provincie Zeeland zijn veel eilanden met elkaar verbonden door middel van enkele wegen, daarom is het 

van belang dat in geval van nood deze wegen beschikbaar zijn en kunnen worden gebruikt als 

ontsluitingsweg. Of het risico op overstroming als gevolg van een dijkdoorbraak dusdanig groot is dat de 

Deltaweg opgehoogd moet worden is een vraag die hierbij speelt.  

 

Thema Bereikbaarheid 

Operationalisatie • Afstemming met hulpdiensten wat nodig is dat de Deltaweg als ontsluitingsweg 

kan fungeren. 

• Inzichtelijk maken wat de effecten van verschillende grootte van 

overstromingen zijn op de beschikbaarheid van de Deltaweg 

Aandachtspunten • Door de klimaatveranderingen stijgt de zeespiegel in de nabije toekomst, wat 

ook gevolgen kan hebben voor de Deltaweg. Er moet hierbij worden gekeken 

wat de kans van overstroming is en in welke mate dit impact heeft op de 

beschikbaarheid van de weg.  
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3.3.2 Vitale functies geborgd 

Zie paragraaf 3.2.7. 
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4 Aanbevelingen voor een duurzaam vervolg 

Om duurzaamheid in de alternatievenstudie te borgen zijn in dit hoofdstuk aanbevelingen benoemd. 

Aanvullend hierop zijn ook voor andere projecten en het waterschap als organisatie aanbevelingen 

geformuleerd om een duurzaam vervolg op deze stap te borgen. Belangrijk voor een duurzaam vervolg is 

dat duurzaamheid een integraal onderdeel is van projecten en de beleidsvoering, dat middelen beschikbaar 

worden gesteld en dat concrete criteria of doelstellingen worden vastgesteld. De cyclus zoals benoemd in 

4.1 wordt doorlopen in het opstellen van de variantenmatrix om te komen tot de voorkeursvariant en de 

nadere uitwerking hiervan.  

4.1 Toetsen, borgen, monitoren en aanscherpen van duurzaamheid 

Om het afwegingskader ‘duurzaamheid’ dat in hoofdstuk 3 is gepresenteerd een vervolg te geven stellen 

wij een variant op de PDCA-cyclus voor: toetsen, borgen, monitoren en aanscherpen van duurzaamheid. 

Belangrijk hierbij is dat gedurende het project deze cyclus in elke projectfase wordt doorlopen. 

Duurzaamheid vraagt om continue aandacht om ook echt resultaat te boeken. 

 

• Toetsen – In de werksessie van 28 januari zijn criteria geformuleerd om de te ontwerpen alternatieven 

te toetsen op duurzaamheid, en daarnaast ook principes die ondersteuning moeten bieden bij het 

ontwerpen van de alternatieven. Het kan zinvol zijn om het afwegingskader te toetsen bij collega’s 

binnen de provincie Zeeland om te zien of de juiste onderwerpen zijn benoemd of dat er wijzigingen 

moeten komen in het voorgestelde afwegingskader. Maar ook voor vervolgfases blijft deze stap van 

belang om te zien of de oorspronkelijke gedachte over duurzaamheid nog steeds actueel is. Mogelijk is 

de context veranderd of zijn andere doelstellingen (minder) prominent geworden; door toetsing kan 

worden bekeken of de invulling van duurzaamheid de juiste is. 

 

• Borgen – Op het moment dat er consensus is over de wijze hoe duurzaamheid wordt meegenomen in 

het project, dient dit geborgd te worden. Voor deze fase van het project betreft dat het afwegingskader 

en de principes voor de ontwerpen. In het proces dient te worden opgenomen dat alternatieven worden 

getoetst en beoordeeld. In andere fases zal de borging geschieden in de vorm van bijvoorbeeld 

doelstellingen of in aanbestedings- en contractdocumenten. 

 

• Monitoren – Bij het monitoren gaat het erom dat wordt aangegeven hoe het project of onderdelen 

daarvan scoren qua duurzaamheid. Het scoren van duurzaamheid hangt af van de eerdere focus 

(criteria, doelstellingen) en de wijze van beoordelen (kwalitatief, kwantitatief, absoluut, relatief). 

Belangrijk is dat reeds bij de vorige stap (i.e. borgen) is vastgelegd hoe de monitoring geschiedt. In 

deze rapportage is op basis van het afwegingskader per criterium en principe aangegeven hoe deze 

geoperationaliseerd kan worden. Op basis van deze voorstellen dient te worden gekeken in welke mate 

de benodigde informatie beschikbaar is en wanneer er sprake is van duurzaamheid en wanneer niet. 

 

• Aanscherpen – Tijdens het project ontwikkelt het inzicht zich en zodoende ook het thema 

duurzaamheid. Aan het eind van elke cyclus moet daarom worden gekeken of de wijze hoe 

duurzaamheid is ingevuld nog actueel is, en zo niet wat er moet gebeuren om het thema aan te 

scherpen. Enkel in bijzondere gevallen kan worden gekeken om te spreken over aan te passen of 

veranderen, omdat het belangrijk is om focus te behouden en juist gedurende het proces de focus 

steeds scherper te krijgen. Onder aanscherpen kan worden verstaan dat bijvoorbeeld het aantal criteria 

in het afwegingskader wordt verkleind, maar ook dat ambities of doelstellingen scherper worden 

geformuleerd. 
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A1 Vragenlijst ter voorbereiding op werksessie 

 

DUURZAAMHEID – PLANSTUDIE DELTAWEG 

Deze vragenlijst heeft als doel om een eerste inzicht te krijgen in de focus voor duurzaamheid in dit project 

en het identificeren van kansen om invulling te geven aan duurzaamheid. De resultaten van deze vragenlijst 

worden gebruikt als input voor de (digitale) werksessie. 

 

Persoonlijke gegevens 

Voor eventuele vragen en terugkoppeling graag je naam en e-mailadres hieronder invullen. 

Naam:  

E-mailadres:  
 

 

Focus voor duurzaamheid in het project 

Hieronder zijn 20 stellingen geformuleerd om de focus voor duurzaamheid in het project te bepalen. Per 

stelling is het mogelijk om aan te geven in welke mate je het eens bent met de stelling. Indien een stelling 

niet van toepassing is voor dit project, geef dit dan aan met "n.v.t.". 

Let op! Bij bepaalde stellingen gaat het om óf de realisatiefase óf de gebruiksfase! 

 
Zeer mee 

oneens 

Mee 

oneens 
Neutraal 

Mee  

eens 

Zeer mee 

eens 
N.v.t. 

1. Energieverbruik (in realisatiefase)       

2. Duurzame energie opwekken in gebruiksfase       

3. Duurzaam materiaalgebruik       

4. Behouden of verbeteren van waterkwaliteit       

5. Behouden of verbeteren van bodemkwaliteit       

6. Stimuleren van biodiversiteit       

7. Multifunctioneel (ruimte)gebruik       

8. Prettige en aantrekkelijke omgeving (in gebruiksfase)       

9. Reduceren van hinder (in realisatiefase)       

10. Draagvlak uit de omgeving       

11. Doorstroming van verkeer (in realisatiefase)       

12. Ontwerpen o.b.v. levenscycluskosten       

13. Stimuleren van lokale werkgelegenheid       

14. Energieverbruik (in gebruiksfase)       

15. Reduceren van CO2-uitstoot (gehele project)       

16. Duurzaam bodemsysteem       

17. Borgen van ecologische structuren       

18. Klimaatadaptatie in het gebied       

19. Betrokkenheid van de omgeving bij project       

20. Stimuleren van innovatievermogen van regio       
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Kansen voor duurzaamheid in project 

Om een eerste beeld te krijgen van kansen voor duurzaamheid in dit project, zijn we benieuwd welke kansen 

jij nu al ziet. Afgezien van de eerste vraag zijn de vragen niet 'verplicht', maar helpen wel bij het invullen 

van het thema duurzaamheid in dit project. 

 

• Wat is de belangrijkste kans voor duurzaamheid in dit project die moet worden benut? 

 

• Welke andere kansen zie je nog voor duurzaamheid in dit project? 

 

• Wat moet de opdrachtgever (OG) doen in dit project om invulling te geven aan duurzaamheid? 

 

• Wat moet de opdrachtnemer (ON) doen in dit project om invulling te geven aan duurzaamheid? 

 

Op- of aanmerkingen 

 

• Op- of aanmerkingen voor vervolgtraject in relatie tot duurzaamheid 
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A2 Lijst met mogelijke maatregelen 

In de werksessie van 28 januari 2020 zijn voor de vijf focusthema’s (Ruimtelijke kwaliteit, Welzijn, 

Materialen, Klimaatadaptief, Energie en Investeringen) kansen, risico’s en relevante stakeholders 

geïnventariseerd. De uitkomsten zijn hieronder weergegeven.  

 

NB: de lijst met mogelijke maatregelen is een letterlijke weergave van de verkregen input tijdens de 

werksessie. Er is zodoende geen spellingcontrole toegepast op de input en/of wijzigingen doorgevoerd. 

 

RUIMTELIJKE KWALITEIT 

Kansen  

• Groene corridor 

• Goede landschappelijke inpassing, aandacht voor flora en fauna 

• Ontwikkelingen Goes (ruimtelijk) nog niet bekend 

Risico’s 

• Landbouwverkeer versus fietsverkeer! 

• Bomen langs de weg, een soort van gevaarlijk als je er op knalt 

 

WELZIJN 

Kansen  

• Het veiliger maken van de fietsroutes is prio nr. 1. Meer duurzame mobiliteit faciliteren door de fiets infra 

te optimaliseren en veilig te maken. 

• Extra uitstoot stikstof minimaliseren 

• fietsen bevorderen! 

• bewoners Goes-west klagen over geluidsoverlast van de weg (bij bepaalde windrichting) 

• Schaduw voor fietsers. Er zijn door hva richtlijnen opgesteld voor inrichten van verbindingsroutes 

• Het Nationaal (Zeeuws) Toekomstbeeld Fiets biedt perspectief zowel op het terrein van aanpassen 

fietsroutes alsook fietsstimulering 

Risico’s 

• Landbouwverkeer versus fietsverkeer! 

 

MATERIALEN 

Kansen  

• Hergebruik materialen (lage CO2-uitstoot) 

• Circulaire en biobased uitvoering: max. inzet op hergebruik grondstoffen/materialen nu en in de 

toekomst, max. toepassen biobased materiaal 

• (her)gebruik van materialen (bestaande materialen en te gebruiken materialen) 

• NU direct een duurzame oplossing creëren, geen tijdelijke tussenoplossingen maar gaan voor die 

oplossing die alle problemen nu oplost 

• Aanbesteden op basis van MKI-Waarden. 

• afvangen CO2 door bermen, hergebruik bermmaaisel 

Risico’s 

Nvt 

 

KLIMAATADAPTIEF 

Kansen  

• Natuur en klimaatinclusief ontwerpen (voorbeeldfunctie als overheid) 
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• Daar waar wegen aangepakt worden, ontstaan "overhoekjes" waar vaak fraaie natuur wordt aangelegd. 

Denk eens mee om in die "overhoekjes" waterbassins aan te leggen te benutten door de landbouw / 

natuursector.  

• Wees bereid om met geringe investeringen de loop van het polderwater zo in te richten dat kwel 

voorkomen / beperkt kan worden en de bassins zo een zoetwater bron hebben. 

• ophogen i.v.m. overstroming 

• Weg voldoende hoog aanleggen 

• In de notitie staan eigenlijk alle aandachtspunten benoemd, Deze meenemen in de verdere uitwerking 

• Ruimte voor waterberging zoeken. 

• Vergroenen 

Risico’s 

• Betaalbaar houden!! 

• Lelijk in het landschap als de weg hoog wordt 

• Aanvulling op betaalbaar houden: Terecht punt. landelijk is er heel veel ontwikkeling op dit vlak. het 

kennisportaal van DPRA bevat veel info. Daarnaast ook de daaraan verbonden club 

Samenklimaatbestendig. 

Stakeholders 

• Veel: wegbeheerder zelf, gebruiker, klimaatopgave van omgevingspartners 

• Waterschap: waterbeheer en waterkeringen 

 

INVESTERINGEN 

Kansen  

• Wees bereid om met geringe investeringen de loop van het polderwater zo in te richten dat kwel voorkomen / 

beperkt kan worden en de bassins zo een zoetwater bron hebben. 

• Kunst om aanvaardbaar investeringsniveau te hanteren 

Risico’s 

• Kunst om aanvaardbaar investeringsniveau te hanteren 

 

ENERGIE 

Kansen  

• Zoveel mogelijk besparen op c.q. afvangen van CO2- en fijnstof uitstoot. Streven naar CO2 neutraal. 

• Inzet duurzaam (elektrisch) materieel bij aanleg 

• Als pilot gebruiken voor energieneutraal project. 

• Opwekken energie; gebruiken voor verlichting, strooialternatief en uitwisseling met de omgeving 

• Toepassen trede 5 van CO2 prestatieladder 

• Opwekken energie via zonnepanelen in wegdek/parallelweg of fietspad 

Risico’s 

• Nog geen proven technology, proeven zijn wel veelbelovend 

• Niet heel de route vol zetten met windturbines.! 

• Kosten 

Stakeholders 

• Prov. RES-collega's, I&V, gemeente Goes, Noord-Beveland, Enduris/Delta 



 

 

BIJLAGE 4 

Stakeholderanalyse 

  



1 
 

ISSUES/STAKEHOLDERSANALYSE 

 

1. Inleiding en doel 
 

De planstudie Deltaweg heeft als doel het formuleren van een oplossingsrichting die zorgt voor een 

structurele verbetering van de verkeersveiligheid en doorstroming van het verkeer op de Deltaweg. De 

eerste stap naar het bepalen van die oplossingsrichting bestaat uit het formuleren van een heldere 

probleemdefinitie, van gezamenlijke ambities en van een eenduidig toetsingskader. Een belangrijke 

bouwsteen hiervoor vormt een analyse van stakeholders en issues. Stakeholders zijn organisaties en 

personen met een direct belang bij de keuze van de oplossingsrichting voor de Deltaweg. Issues zijn 

thema’s en kwesties waar deze stakeholders belang aan hechten bij de keuze van die 

oplossingsrichting.  

 

De uit te voeren ISSUES/STAKEHOLDERSANALYSE moet dus enerzijds inzicht geven in welke 

organisaties en personen een direct belang hebben bij de aanpak van de Deltaweg en anderzijds in 

wat de thema’s en kwesties zijn waar die stakeholders belang aan hechten. Dat is het doel van deze 

analyse.  

 

2. Stakeholders 
 

Stakeholders zijn organisaties en personen met een direct belang bij de keuze van de 

oplossingsrichting. Bij de Deltaweg gaat het om de volgende organisaties: 

 

Overheden (8): 

- Provincie Zeeland: wegbeheerder van de Deltaweg (zowel hoofdrijbanen als westelijke 

parallelwegen). 

- Gemeenten Goes en Noord-Beveland: de gemeenten waar de Deltaweg doorheen loopt. 

- Gemeenten Schouwen-Duiveland, Borsele en Terneuzen: de gemeenten die met elkaar 

verbonden worden door de Midden-Zeelandroute, waarvan de Deltaweg onderdeel uitmaakt. 

- Rijkswaterstaat: wegbeheerder van de A58 en de N59 (de wegen die aansluiten op de 

Midden-Zeelandroute) en beheerder van het sluizencomplex bij de Zandkreek (dat wordt 

gekruist door de Deltaweg). 

- Waterschap Scheldestromen: wegbeheerder van enkele oostelijke parallelwegen en van de 

Langeweg (die de Deltaweg kruist). 

 

Maatschappelijke organisaties (9): 

- CUMELA: brancheorganisatie voor bedrijven in agrarisch loonwerk en meststoffendistributie, 

cultuurtechnische werken, grondverzet en infra,. 

- Fietsersbond: belangenorganisatie voor fietsers. 

- Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB: belangenorganisatie voor verkeer en 

toerisme. 

- Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO) Zeeland: ondernemersorganisatie voor boeren en 

tuinders. 

- Transport en Logistiek Nederland (TLN): ondernemersorganisatie voor de transport- en 

logistieksector. 

- Vereniging Natuurmonumenten: natuurbeschermingsorganisatie. 

- VNO/NCW Brabant-Zeeland / Ondernemers Contact Goes: werkgeversorganisatie van 

bedrijven. 

- Veilig Verkeer Nederland (VVN): belangenorganisatie die zich inzet voor verkeersveiligheid. 

- Zeeuwse Milieu Federatie (ZMF): belangenorganisatie die zich sterk maakt voor natuur, milieu 

en duurzaamheid in Zeeland. 
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Vervoerbedrijf, politie en hulpdiensten (3): 

- Connexxion: vervoerbedrijf dat concessiehouder is voor het verrichten van openbaar vervoer 

in Zeeland en daarbij gebruik maakt van de Deltaweg. 

- Politie Zeeland. 

- Veiligheidsregio Zeeland: samenwerkingsverband de Meldkamer, Risico- en Crisisbeheersing 

en de onderdelen Brandweer Zeeland en de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie 

(GHOR). 

 

Nutsbedrijven (6): Deltafiber, DNWG, Eurofiber, Evides, KPN, Tennet. 

 

Wijk- en dorpsverenigingen (8): Goese Polder, Goes West, ’s-Heer Hendrikskinderen, 

Wolphaartsdijk, Wilhelminadorp, Kats, Kortgene, Colijnsplaat.  

 

Bewoners van woningen in de directe omgeving van de Deltaweg: westrand Goese Polder, ’s-

Heer Hendrikskinderendijk, Klaphekkeweg, Bauwewijk, Roodewijk, Zandkreeksluis. 

 

Eigenaren van boerderijen, bedrijven en langs de weg gelegen percelen. 

 

 

3. Aanpak en rapportage 
 

Voor het uitvoeren van de issues/stakeholdersanalyse zijn 20 gesprekken gevoerd en 3 digitale 

bijeenkomsten georganiseerd. 

 

De gesprekken vonden plaats met vertegenwoordigers namens de overheden, de maatschappelijke 

organisaties, het vervoerbedrijf, de politie en de hulpdiensten, via Teams en telefoon. Van deze 

gesprekken zijn korte verslagen gemaakt, die ter verbetering en aanvulling zijn voorgelegd aan de 

gesprekspartners.  

 

Er zijn drie digitale bijeenkomsten georganiseerd voor: 

1. Omwonenden en wijk- en dorpsverenigingen, op 22 februari 2021 van 19.30 - 21.00 uur. 

Tijdens deze bijeenkomst zijn vragen gesteld en suggesties gedaan. De mondeling gestelde 

vragen zijn direct tijdens de bijeenkomst mondeling beantwoord en de mondeling gedane 

suggesties zijn online samengevat in een ‘mindmap’. De via de chat gestelde vragen en 

geopperde suggesties zijn later geordend en van een antwoord voorzien; deze lijst is samen 

met de ‘mindmap’ gepubliceerd op de webpagina www.zeeland.nl/deltaweg.    

2. Eigenaren van boerderijen, bedrijven en langs de weg gelegen percelen, op 24 februari 

2021 van 19.30 - 21.00 uur. 

Van deze bijeenkomst is een kort verslag gemaakt, dat aan de deelnemers is gemaild.  

3. Nutsbedrijven, op 23 februari 2021 van 10.00 - 11.30 uur. 

Ook van het overleg met de betrokken nutsbedrijven is een kort verslag gemaakt, dat aan de 

deelnemers is gemaild. 

 

In deze rapportage beschrijven we de issues die door de stakeholders naar voren zijn gebracht. Per 

issue geven we een overzicht van de belangen die er spelen, de zorgen die er zijn en de wensen die 

er leven. De verslagen van de gesprekken en bijeenkomsten vormen de basis voor deze 

issues/stakeholderanalyse.  
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4. Issues 
 

We behandelen achtereenvolgens de volgende issues: 

 

A. Maatschappelijk en economisch belang. 

B. Verbetering verkeersveiligheid hoofdrijbanen. 

C. Veilige en comfortabele hoofdfietsroute. 

D. Verbetering doorstroming hoofdrijbanen. 

E. Verkeerskundige beoordeling effecten.  

F. Geluidsoverlast en uitstoot fijn stof. 

G. Landschappelijke inpassing. 

H. Natuurwaarden. 

I. Slimme mobiliteit. 

J. Hoofdroute landbouwverkeer. 

K. Aandachtspunten en ideeën voor de toekomstige inrichting van de weg. 

L. Overige aandachtspunten. 

 

 

A. Maatschappelijk en economisch belang 
 

 

 

 

 

 

Gemeente Borsele 

De ontsluiting van Zuid-Beveland is kwetsbaar: er zijn maar drie hoofdwegen, namelijk de A58 naar 

het oosten, de Westerscheldetunnel naar het zuiden en de N256 naar het noorden. Daarom is een 

betrouwbare N256 belangrijk. Zeker in geval van calamiteiten.  

De inwoners en bedrijven van Borsele gebruiken de N256 veelvuldig. Bovendien zijn veel inwoners 

van Borsele voor werk, school, winkelen en diverse instellingen afhankelijk van Goes. Wanneer het 

economisch goed gaat met Goes, is dat dus ook goed voor Borsele. Daarom is verbetering van de 

weg ook voor Borsele belangrijk. 

 

Gemeente Goes 

Zeker als Zeeland verder wil groeien naar 400.000 inwoners, waarvan 10% in Goes (aantrekkelijk 

vestigingsklimaat), en de economie verder wil versterken (aantrekkelijke bedrijvigheid en banen), is 

een veilige, betrouwbare en goed doorstromende Deltaweg van levensbelang. Niet alleen voor de 

inwoners en bedrijven in Goes - denk aan de bedrijven op de Poel I t/m IV en de bedrijven op het 

nieuwe bedrijvenpark Deltaweg. Maar voor heel Zeeland, inclusief de grotere bedrijven in het 

Sloegebied. Bovendien groeit het toeristisch stedenbezoek uit Vlaanderen: Goes heeft een 

aantrekkelijk winkelaanbod en ook het aantal hotels en hotelbedden groeit gestaag. Sowieso wordt 

een goede verbinding met België steeds belangrijker met de ontwikkelingen langs de Kanaalzone 

Terneuzen-Gent. 

 

Gemeente Noord-Beveland 

De gemeente Noord-Beveland hecht veel belang aan een goed functionerende Deltaweg. 

Verschillende belangen spelen daarbij een rol: 

• de inwoners van Noord-Beveland zijn sterk gericht op Goes voor voorzieningen (bijv. het 

ziekenhuis), school, werk en winkels; 

• de toerisme- en recreatiesector is erg belangrijk voor Noord-Beveland en om aantrekkelijk te 

zijn voor toeristen en recreanten is een goede bereikbaarheid van groot belang; 

• Diverse stakeholders benadrukken het belang van de Deltaweg voor enerzijds bewoners, 

forenzen, scholieren en toeristen en anderzijds bedrijven en de transportsector. 

• Ook wijzen diverse stakeholders op het belang van de weg als vluchtroute in geval van 

calamiteiten.  
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• ook voor andere bedrijven op Noord-Beveland is een goede bereikbaarheid via de Deltaweg 

van economisch belang; 

• dat geldt ook voor de landbouwsector op Noord-Beveland, waarvoor de parallelwegen van de 

Deltaweg zorgen voor een goede verbinding met Zuid-Beveland; 

• de fiets- en busroute voor scholieren naar Goes, loopt ook via de Deltaweg; 

• Noord-Beveland is een eiland en in geval van plotselinge evacuatie (bijv. vanwege een 

dijkdoorbraak) is een betrouwbare Deltaweg van levensbelang.  

Gemeente Schouwen-Duiveland 

De Deltaweg is voor de gemeente Schouwen-Duiveland van groot belang voor de inwoners en 

bedrijven. Voor de inwoners is de verbinding met Goes, zowel per auto als per bus, erg belangrijk 

vanwege werk, school en winkelen. Voor de bedrijven vanwege hun werknemers en vrachtvervoer; 

denk aan bedrijven als Omoda, Your Surprise en Saman. En ook voor de toeristisch-recreatieve 

sector: veel toeristen en recreanten bezoeken het eiland. Een vlotte en veilige verbinding via de 

Deltaweg naar het zuiden is daarmee van groot maatschappelijk en economisch belang voor 

Schouwen-Duiveland.  

 

Gemeente Terneuzen 

Terneuzen heeft, net als heel Zeeland, belang bij een goede Midden-Zeelandroute, waar de Deltaweg 

onderdeel van uitmaakt. Daarom steunt de gemeente Terneuzen de andere gemeenten die ijveren 

voor verbeteringen aan de weg. 

 

Provincie Zeeland 

De Deltaweg is van groot belang voor Zeeland. Niet alleen verkeerskundig: een van de belangrijkste 

verkeersverbindingen van Zeeland voor bewoners, forenzen, scholieren, toeristen. Maar ook 

economisch: voor de bereikbaarheid van bedrijven, winkels, horeca, hotels, campings, 

bungalowparken, toeristische bestemmingen.  

 

Transport en Logistiek Nederland 

De Deltaweg is binnen Zeeland een belangrijke route voor het vrachtverkeer. 

 

Veiligheidsregio Zeeland 

De Deltaweg maakt onderdeel van het hoofdwegennet van de provincie Zeeland en behoort daarmee 

tot de vitale infra van de provincie. De weg is voor zowel Noord- als Zuid-Beveland een belangrijke 

vluchtroute (uitgaand) in geval van een noodzakelijke evacuatie en tegelijkertijd een belangrijke 

aanvoerroute voor hulpdiensten (inkomend). In geval van overstromingen is het noodzakelijk dat de 

weg kan blijven functioneren. Het is belangrijk hiermee rekening te houden bij het ontwikkelen en 

beoordelen van mogelijke oplossingsrichtingen.  

Van belang is ook te kijken of er kabels en leidingen liggen langs de Deltaweg die van vitaal belang 

zijn (data, elektra, gas en water). Ook daar moet dan wat de Veiligheidsregio Zeeland betreft qua 

risicobeheersing naar worden gekeken. 

 

VNO/NCW  

VNO/NCW vindt dat rekening gehouden moet worden met een verdere groei van de Zeeuwse 

bevolking tot 400.000 inwoners. Sterker nog: dat moet het doel zijn. Daar moet ook de infrastructuur 

op inspelen. Daarom hecht VNO/NCW veel belang aan een goede Noord-Zuidverbinding door 

Zeeland. Met het gereed komen van het knooppunt Drieklauwen is het deel van de Midden-

Zeelandroute tussen Goes en Gent op orde. Nu is het zaak ook het deel tussen Goes en Bruinisse (tot 

Rotterdam) te verbeteren zodat een robuuste verbinding ontstaat. De Deltaweg maakt daar onderdeel 

van uit.  
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B. Verbetering verkeersveiligheid hoofdrijbanen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANWB 

Voor de ANWB staat verbetering van de verkeersveiligheid op 1. Helaas scoort de Deltaweg in de 

metingen van de ANWB niet goed op verkeersveiligheid. Er wordt ook relatief hard gereden. En er is 

geen fysieke rijbaanscheiding. Bovendien geeft de weg een onveilig gevoel. Binnenkort worden de 

uitkomsten bekend van een panel dat om een mening is gevraagd over (o.a.) de Deltaweg. Het is 

zaak de inrichting van de weg vergevingsgezind te maken. 

 

Gemeente Goes 

De Deltaweg is, ondanks diverse verbetermaatregelen, nog steeds onveilig: er gebeuren nog teveel 

verkeersongevallen. En wanneer er een ongeval plaatsvindt is het voor hulpdiensten lastig om erbij te 

komen. Sowieso ontbreekt er een parallelle uitwijkroute, waardoor het verkeer bij een langdurige 

stremming ver om moet rijden. 

 

Politie Zeeland 

Politie Zeeland constateert dat de Deltaweg op enkele essentiële punten niet voldoet aan de 

inrichtingseisen die gelden voor een weg als de Deltaweg. Gezien de functie van de weg en de 

verkeersintensiteit ontbreken een fysieke rijbaanscheiding (om frontale botsingen te voorkomen) en 

ongelijkvloerse kruisingen. Dit maakt de weg onveilig. 

Er gebeuren regelmatig kop-staartbotsingen. Dit komt omdat de weg redelijk saai is maar ter hoogte 

van het sluizencomplex ineens veel bezienswaardigs biedt. Daarom zijn automobilisten afgeleid terwijl 

de auto’s voor hen afremmen om goed rond te kijken. Soms schrikken automobilisten en wijken uit, 

met een frontale botsing als gevolg. De berm biedt ook onvoldoende vluchtgelegenheid. 

Helaas worden niet alle verkeersongevallen in Nederland goed geregistreerd. Daardoor hebben we 

een onvolledig beeld van alle ongevallen en onvoldoende inzicht in toedracht en oorzaken. Zeker is 

dat veel ongevallen met alleen blikschade niet eens geregistreerd worden. 

Ook de inrichting van de parallelweg voldoet niet aan de inrichtingseisen. De weg is te smal voor de 

combinatie van fietsers en landbouwverkeer, dat steeds sneller rijdt en sinds 1 januari ook mag rijden. 

 

Provincie Zeeland 

De Provincie hecht groot belang aan een veilige en vlotte Deltaweg. Verbetering van de 

verkeersveiligheid - niet alleen op de hoofdrijbaan, maar ook op de parallelweg (fietsers) - heeft de 

hoogste prioriteit. Bij verkeersveiligheid moet het dan niet alleen gaan om de objectieve maar ook om 

de subjectieve verkeersveiligheid: het gevoel van de weggebruikers. 

 

Veiligheidsregio Zeeland 

We streven in Zeeland samen naar nul vermijdbare verkeersslachtoffers. Bovendien is de Deltaweg 

een regionale stroomweg. Dan moet deze ook ingericht worden conform de hoogste normen. Dus met 

fysieke rijbaanscheiding en ongelijkvloerse kruisingen.  

 

• Voor vrijwel alle stakeholders heeft verbetering van de verkeersveiligheid de hoogste 

prioriteit. Het gaat dan om zowel de verkeersveiligheid voor het gemotoriseerde verkeer op 

de hoofdrijbanen, als om de verkeerveiligheid voor het fietsverkeer op de parallelwegen (zie 

C.) Wel zijn er verschillen in het ambitieniveau.  

• Diverse stakeholders wijzen erop dat maatregelen ter verbetering van de 

verkeersveiligheid, de doorstroming en het milieu vaak hand in hand gaan. Bijvoorbeeld 

ongelijkvloerse kruisingen: ze verbeteren de doorstroming (minder oponthoud), de 

verkeersveiligheid (afname van conflicten) en de uitstoot (minder afremmen en optrekken).   

• Sommige burgers betwijfelen echter of de Deltaweg wel zo onveilig is; volgens hen valt het 

wel mee. 
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Veilig Verkeer Nederland 

Voor VVN is verkeersveiligheid het belangrijkste issue. En daar moeten geen concessies aan worden 

gedaan. Neem de goede maatregelen. Belangrijkste wensen zijn: 

1. vrijliggende fietspaden voor fysieke scheiding van fietsers en landbouwverkeer 

2. fysieke rijbaanscheiding, zodat frontale botsingen niet meer mogelijk zijn  

3. ongelijkvloerse kruisingen, zodat flankongevallen worden voorkomen 

 

C. Veilige en comfortabele hoofdfietsroute 

 

 

 

 

 

 

Fietsersbond 

De Fietsersbond ziet een aantal knelpunten op de huidige fietsroute langs de Deltaweg: 

• snel rijdende tractoren met zware aanhangwagens die fietsers rakelings passeren; 

• een vervelende (wachttijden) en gevaarlijke (roodrijders) noord-zuid oversteek voor fietsers op 

de N664 bij kruispunt Goes; 

• een gevaarlijke ongeregelde noord-zuid oversteek voor fietsers over de Langeweg bij 

kruispunt / carpoolplaats (vooral wanneer automobilisten nog even extra gas geven om door 

groen/oranje te kunnen); 

• een gevaarlijke situatie voor fietsers in combinatie met landbouwverkeer op de parallelbrug 

over de Zandkreeksluis. 

Daarom pleit de Fietsersbond voor een vrijliggend fietspad (gescheiden van landbouwverkeer) langs 

de gehele N256 en fietstunnels bij alle kruispunten.     

 

CUMELA en LTO Zeeland 

Ook de landbouworganisaties CUMELA en LTO Zeeland pleiten voor het scheiden van 

landbouwverkeer en fietsverkeer. 

 

Gemeenten Goes en Noord-Beveland  

De gemeenten Goes en Noord-Beveland benadrukken dat de fietsverbinding die Noord- en Zuid-

Beveland verbindt, een hoofdfietsroute is en onlangs is opgenomen in het geactualiseerde provinciale 

fietsnetwerk als beoogde doorfietsroute, waar de hoogste kwaliteitseisen voor gelden om zo het 

fietsen extra veilig en comfortabel te maken en daardoor het fietsgebruik extra te stimuleren. 

 

 

D. Verbetering doorstroming hoofdrijbanen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Vrijwel alle stakeholders hechten er groot belang aan dat het landbouwverkeer en het 

fietsverkeer op de parallelwegen van elkaar gescheiden moeten worden. 

• Stimulering van fietsverkeer is ook wenselijk vanwege de opkomst van de e-bike, waardoor 

meer fietsers over langere trajecten en met hogere snelheid gebruik maken van het fietspad.  

 

• De ANWB, de gemeenten Goes, Noord-Beveland, Schouwen-Duiveland, de Politie, 

Transport en Logistiek Nederland en VNO/NCW pleiten voor capaciteitsuitbreiding over het 

hele traject om zo de doorstroming te verbeteren.  

• Ook sommige andere stakeholders (zoals Connexxion en de provincie Zeeland) vinden dat 

de doorstroming moet worden verbeterd, maar zij zijn wat terughoudender om nu al voor 

een capaciteitsuitbreiding over het hele traject te pleiten.  

• Er zijn ook stakeholders die de Deltaweg in principe op twee rijstroken willen houden: de 

Zeeuwse Milieufederatie en diverse burgers. 

 



7 
 

ANWB 

Verbetering van de verkeersveiligheid en de doorstroming kunnen hand in hand gaan door de weg te 

verbreden (eventueel 2 * 2 rijstroken), een fysieke rijbaanscheiding aan te brengen en kruisingen 

ongelijkvloers te maken. 

 

Gemeente Goes 

De Deltaweg is een van de belangrijkste verkeersaders van Zeeland. Maar het verkeer op de weg 

wordt regelmatig geconfronteerd met doorstromingsproblemen. Daarom is capaciteitsuitbreiding 

nodig. 

 

Gemeente Noord-Beveland 

De doorstroming op de hoofdrijbaan stagneert op werkdagen in de spitsen (’s ochtends richting Goes 

en ’s middags Goes-uit) en op zomerse dagen en wisseldagen nog extra (vanwege toeristen en 

dagrecreanten). Het is zaak dat er een structurele oplossing komt. 

 

Politie Zeeland 

Een verbreding naar 2x2 zou ook voor de hulpdiensten een hele verbetering zijn. Nu moet het verkeer 

uitwijken naar de berm om hulpdiensten te laten passeren. 

 

Provincie Zeeland 

De Provincie hecht groot belang aan een veilige en vlotte Deltaweg. Verbetering van de 

verkeersveiligheid - niet alleen op de hoofdrijbaan, maar ook op de parallelweg (fietsers) - heeft de 

hoogste prioriteit. De verbetering van de doorstroming is de tweede prioriteit. Op beide aspecten 

verdient de belangrijkste noord-zuidverbinding van Zeeland een plus. Hoe die plus er uit moet zien, wil 

de Provincie graag samen met de betrokken gemeenten, tal van maatschappelijke organisaties en 

belanghebbende burgers en bedrijven in de planstudie onderzoeken. 

 

Transport en Logistiek Nederland 

Door de Deltaweg uit te voeren als een echte stroomweg, met 2x2 rijstroken, ongelijkvloerse 

kruisingen en een maximumsnelheid van 100 km/u, sla je drie vliegen in een klap: de doorstroming en 

de reistijd verbetert door de wegcapaciteit te vergroten; de verkeersveiligheid verbetert door afname 

van conflicten (frontaal en bij kruispunten); en het oponthoud vermindert, doordat er minder hoeft te 

worden afgeremd, wat goed is voor het brandstofgebruik en de luchtkwaliteit. Natuurlijk is dit wel een 

dure oplossing, maar er staat ook heel veel tegenover. 

 

VNO/NCW 

Belangrijk is dat de doorstroming op de Deltaweg verbetert. Daarom ziet VNO/NCW de weg graag 

verbreed naar 2x2 rijstroken. Voor het kiezen van een robuuste oplossing is het belangrijk dat er goed 

verkeerskundig onderzoek plaatsvindt. Het verkeersmodel waarmee gewerkt wordt, moet rekening 

houden met de meest actuele verwachte ontwikkelingen en voldoende ruimte houden voor verdere 

groei.  

 

Zeeuwse Milieu Federatie 

Een verbreding van de weg tot 2*2 rijstroken, ziet ZMF om diverse redenen (ruimtebeslag, 

barrièrewerking, verkeersaantrekkende werking) liever niet gebeuren. Het is voor ZMF ook maar de 

vraag of dit nodig is: als de kruispunten ongelijkvloers worden gemaakt, dient dit niet alleen de 

verkeersveiligheid maar ook de doorstroming; wellicht zijn de doorstromingsproblemen dan ook 

verdwenen. Bovendien: de Zeelandbrug blijft met 2*1 rijstrook en regelmatige brugopeningen een 

bottleneck. De maximumsnelheid hoeft voor ZMF sowieso niet omhoog: als het verkeer goed 

doorstroomt is 80 km/u prima; dat is beter voor het milieu (minder uitstoot), de omwonenden (minder 

geluid) en de verkeersveiligheid. 
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Burgers 

Tijdens de bijeenkomst met omwonenden hebben diverse burgers aangegeven dat het volgens hen 

wel mee valt met de doorstromingsproblemen. Ook hebben zij twijfels geuit over de noodzaak van 

verdubbeling. Als de kruispunten ongelijkvloers worden gemaakt, is een goede doorstroming wellicht 

al gewaarborgd.  

 

E. Verkeerskundige beoordeling effecten. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rijkswaterstaat en gemeente Schouwen-Duiveland  

Zij vragen allebei aandacht voor een goede afstemming van de Planstudie Deltaweg met de in 

ontwikkeling zijnde visie voor de N59. Oplossingen op de Deltaweg hebben immers effect op de 

verkeersstromen op de N59 (en vice versa). Een verdere toename van verkeer, ook vrachtverkeer, op 

de N59 vergt wellicht aanvullende maatregelen, omdat de inrichting nu al te wensen over laat. Vooral 

een mogelijke toename van doorgaand vrachtverkeer baart hen zorgen. Deze effecten moeten 

inzichtelijk worden gemaakt en meegewogen in de afwegingen.  

 

Rijkswaterstaat  

Rijkswaterstaat wijst verder op de mogelijke invloed van de invoering van een vrachtwagenheffing op 

het hoofdwegennet in 2023 kan zorgen voor een toename van het vrachtverkeer op de N256 (evenals 

het afschaffen van de tolheffing bij de Westerscheldetunnel). Daar moet rekening mee gehouden 

worden. 

Ook moet rekening gehouden worden met de effecten van maatregelen op de scheepvaart. Het 

sluizencomplex bij de Zandkreekdam in de N256 is van Rijkswaterstaat.   

 

Gemeente Schouwen-Duiveland  

Schouwen-Duiveland vraagt aandacht voor het wegvak vanaf De Val naar de N59. Het valt weliswaar 

buiten de scope van de planstudie, maar de effecten van oplossingen op de N256 kunnen 

repercussies hebben op dit wegvak, omdat de inrichting op dit deel van de N256 nu al niet optimaal is.  

 

Transport en Logistiek Nederland en VNO/NCW 

Er moet rekening gehouden worden met het tolvrij worden van de Westerscheldetunnel. En met het 

langer van kracht blijven van een maximumsnelheid van 100 km/u op snelwegen. En met een 

vrachtwagenheffing. Deze ontwikkelingen kunnen de Midden-Zeelandroute aantrekkelijker maken. 

Zeeuwse Milieu Federatie 

ZMF vreest een verdere toename van het verkeer op de Midden-Zeelandroute als de Deltaweg wordt 

verbreed tot 2*2 rijstroken. 

 

F. Geluidsoverlast en uitstoot fijn stof 

 
 

 

 

  

• Veel stakeholders benadrukken dat er goed gekeken moet worden naar het effect van 

verbetering van de doorstroming op de Deltaweg op N59.  

• Diverse stakeholders vinden dat de Midden-Zeelandroute voor verkeer vanuit de Randstad 

niet té aantrekkelijk mag worden. Zeker niet voor het vrachtverkeer tussen Rotterdam en 

Gent: dat moet zoveel mogelijk gebruik blijven maken van ‘het hoefijzer’ om Zeeland heen en 

van de A58 Zeeland in. 

 

Geluidsoverlast en fijn stof zijn de grootste zorgpunten van de omwonenden. Ook de gemeente 

Goes vraagt hier aandacht voor. 
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Omwonenden 

Tijdens de bijeenkomst met omwonenden en wijk- en dorpsraden bleek heel duidelijk dat het grootste 

zorgpunt voor hen het geluid is dat de weg nu al produceert en in de toekomst zal produceren, zeker 

als het aantal rijstroken zou worden verdubbeld, de maximumsnelheid zou worden verhoogd tot 100 

km/u en de weg hoger zou komen te liggen dan nu. Ook over de uitstoot van fijn stof maken de 

omwonenden zich zorgen. Ze dringen enerzijds aan op duidelijke berekeningen en scherpe normen 

en anderzijds op effectieve geluid- en fijn stof werende maatregelen. 

 

Gemeente Goes 

Een zorgpunt is de geluidsoverlast van de weg voor de bewoners van de woningen aan de buitenkant 

van Goese Polder. 

 

   

G. Landschappelijke inpassing 

 

 

 
 

Gemeente Noord-Beveland 

Als de weg vanwege externe veiligheid en klimaatadaptie verhoogd moet worden aangelegd, geeft dit 

een aanzienlijke barrièrewerking in het landschap. Dit kan op weerstand stuiten van omwonenden en 

maatschappelijke organisaties. Hier moet nadrukkelijk rekening mee gehouden worden, c.q. op 

worden ingespeeld. 

 
Zeeuwse Milieu Federatie 

ZMF vraagt aandacht voor een goede ruimtelijke inpassing van de weg. 

Omwonenden 

Diverse omwonenden maken zich zorgen over de landschappelijke inpassing van de Deltaweg. Zeker 

bij een verbreding en verhoogde ligging van de weg en vanwege de gewenste geluidswerende 

maatregelen. Wat betekent dit voor het uitzicht op de weg? Is een groene geluidswal een optie? Wat 

doet het met de waarde van hun woningen?  

 

H. Natuurwaarden 

 

 

 

 
 

 

 

Natuurmonumenten 

Voor Natuurmonumenten is het belangrijk dat het natuurgebied Het Schenge zoveel mogelijk wordt 

ontzien. Het is de bedoeling dat het natuurgebied de komende jaren verder wordt uitgebreid. De 

landbouwgronden die dicht tegen het natuurgebied aanliggen, zijn wat natter en minder geschikt voor 

landbouw. Er zijn nu ook riet- en bospercelen die grenzen aan de natuurgebieden van 

Natuurmonumenten, maar eigendom zijn van de Maatschap Wilhelminapolder. De Koninklijke 

Maatschap de Wilhelminapolder heeft bij de Provincie Zeeland een inrichtingsplan ingediend voor 

agrarisch natuurbeheer, dit in samenwerking met Natuurmonumenten. Dit alles past ook in het 

groenstructuurplan van de gemeente Goes en de ambitiekaart voor agrarisch natuurbeheer van de 

provincie Zeeland. 

• Het natuurgebied Het Schenge moet zoveel mogelijk worden ontzien. 

• Wanneer er ter hoogte van Het Schenge vanwege verbeteringen aan de Deltaweg natuur 

ingeleverd zou moeten worden, dan moet dit natuurlijk gecompenseerd worden. 

• De Oosterschelde en het Veerse Meer zijn beide Natura 2000 gebied. Het Veerse Meer is 

bovendien Vogelrichtlijngebied. 

De gemeente Noord-Beveland, de Zeeuwse Milieufederatie en diverse omwonenden vragen 

aandacht voor een goede landschappelijke inpassing van de weg.   
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In het gebied foerageren en broeden ganzen en ook is dit het leefgebied voor reeën. Helaas worden 

er jaarlijks reeën aangereden op de Deltaweg. Wat dan zorgen baart, is dat het verkeer de komende 

jaren verder toeneemt. Verder staan er in de graslanden veel beschermde planten zoals Rietorchis, 

Rode ogentroost, Kamgras. De rietkragen zijn belangrijk als broedplaats/schuilplaats voor vogels. 

Wanneer er ter hoogte van Het Schenge vanwege verbeteringen aan de Deltaweg natuur ingeleverd 

zou moeten worden, dan moet dit natuurlijk gecompenseerd worden. Compenseren doe je het liefst 

aansluitend aan het bestaande natuurgebied. Naast het natuurgebied liggen nog enkele 

landbouwpercelen die ingezet kunnen worden als compensatie. 

Bij de Zandkreeksluis heb je te maken met de Oosterschelde en het Veerse Meer, wat allebei Natura 

2000 gebieden zijn. En het Veerse Meer is bovendien Vogelrichtlijngebied. Ook daar zal bij aantasting 

gecompenseerd moeten worden. 

 

 

I. Slimme mobiliteit  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Connexxion 

Voor Connexxion is de Deltaweg een belangrijke weg omdat het de weg is die gebruikt wordt voor de 

drukste buslijn van Zeeland, namelijk lijn 132 (tussen Goes en Zierikzee v.v.). Daarnaast maakt ook 

lijn 31 (tussen Goes en Kamperland) gebruik van de Deltaweg. Voorts rijden hier ook nog de 

scholierenlijnen 628, 629 en 641. 

Het belangrijkste probleem vormt de drukte van het verkeer, waardoor de bussen (en de passagiers) 

kampen met reistijdverlies. Van drukte en reistijdverlies is sprake: 

• op werkdagen, ‘s ochtends Goes-in en ’s middags Goes-uit; Goes-uit gebruik maken van de 

parallelweg werkt contraproductief, omdat de VRI alleen is ingesteld op een naderende bus op 

de hoofdrijbaan; 

• op stranddagen overdag richting Noord-Beveland en aan het eind van de dag in omgekeerde 

richting vanaf de aansluiting met de Oost-Westweg; 

• op zomerdagen richting Zierikzee vanwege langere openingstijden van de beweegbare brug 

op de Zeelandbrug; 

• op wisseldagen ’s ochtends richting Goes en ‘s middags richting Noord-Beveland. 

Verder hebben bussen en passagiers af en toe last van oponthoud als gevolg van ongevallen op de 

Deltaweg. 

 

Wensen zijn: 

• een invoegstrook voor lijn 31 vanaf de parallelweg richting Goes en een uitvoegstrook vanaf 

Goes richting Kortgene bij de aansluiting met de Oudedijk; 

• een wisselstrook voor het openbaar vervoer tussen Goes en Langeweg: ’s ochtends te 

gebruiken Goes-in; ’s middags Goes-uit. 

 

Gemeenten Goes en Noord-Beveland 

De Deltaweg is een belangrijke weg voor de lijnbusverbinding tussen Goes en Noord-Beveland en 

Goes en Zierikzee. Ook daarvoor is een goede doorstroming van belang, zeker als het de ambitie is 

om een HOV-verbinding te realiseren op de noord-zuidlijn Rotterdam - Goes - Terneuzen - Gent. 

 

• De provincie Zeeland en de gemeenten Goes, Noord-Beveland en Schouwen-Duiveland 

maken zich sterk voor de realisatie van een hoogwaardige OV-verbinding Rotterdam - Goes 

(en verder naar Terneuzen en Gent). 

• Ook de Zeeuwse Milieu Federatie wijst op het belang van de Deltaweg voor de busverbinding 

Goes-Zierikzee. 

• Net als Connexxion, die aangeeft dat de busverbinding kampt met reistijdverlies als gevolg 

van de drukte van het verkeer. 
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Gemeente Schouwen-Duiveland 

Een vlotte overstap en een snelle busverbinding naar Goes zijn belangrijk voor forenzen en scholieren 

van Schouwen-Duiveland. Er wordt nu bestudeerd in hoeverre er een OV-hub / mobiliteitsknooppunt 

kan komen in de oksel van de N59 en de N256 bij Zierikzee.  

 

 

J. Hoofdroute landbouwverkeer 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agrariërs: 

• De parallelwegen dienen als toegangswegen tot de percelen die erlangs liggen.  

• Er is een aantal boeren met zowel gronden op Zuid- als Noord-Beveland die de parallelweg 

intensief gebruiken.  

• Er is landbouwverkeer dat naar een van de twee mechanisatiebedrijven in Goes moet: 

Weststrate of Abemec. 

• Er is kruisend landbouwverkeer bij het kruispunt bij Langeweg. Dit is vooral afkomstig van het 

Maatschap Wilhelminapolder. En het zijn ook agrariërs ten westen van de Deltaweg die 

graszaad naar Kapelle brengen, of granen naar Wemeldinge te brengen (CZAV).  

Loonwerkers: 

• Loonwerkers uit Zuid-Beveland die boeren op Noord-Beveland helpen, maken ook van de 

parallelwegen van de Deltaweg gebruik. Dat gebeurt soms met groot materieel, vooral in de 

oogsttijd (met piek in de periode juni-augustus). Het gaat dan om o.a. om combines en 

zelfrijdende aardappelrooiers. Voor het vervoeren van de oogst zelf worden steeds vaker 

vrachtwagens ingezet. Net als voor het vervoer van mest. Die rijden natuurlijk over de 

hoofdrijbaan.  

• Daarnaast is er de periode dat de suikerbieten worden geoogst (van september tot half 

januari). Dan rijden er regelmatig bietenrooiers over de weg.  

• Verder rijden er het hele jaar door ook mobiele kranen en tractoren met grond of slib wanneer 

er grondwerkzaamheden zijn. 

 

Voor het landbouwverkeer zijn ook de viaducten onderdoor de Deltaweg direct ten noorden en ten 

zuiden van het sluizencomplex van groot belang. Zeker ten noorden van het sluizencomplex zorgt dit 

viaduct ervoor dat er niet te ver moet worden omgereden. 

LTO Zeeland 

Op dit moment functioneert de parallelweg (die onlangs is opgeknapt) goed voor landbouwverkeer. 

Het is wel altijd opletten vanwege fietsers; dan moet je echt snelheid minderen, want daarvoor is de 

weg te smal. En het wachten bij de sluis is natuurlijk erg vervelend, maar gelukkig wordt dat 

binnenkort deels opgelost.  

 

CUMELA 

De situatie op de parallelwegen van de Deltaweg is niet ideaal: er rijden ook veel fietsers, 

schoolgaande jeugd en ook recreanten. Ook de lange wachttijd voor het landbouwverkeer bij de 

Zandkreeksluis - wanneer de hoofdbrug is geopend en het landbouwverkeer geen gebruik kan 

maken van de parallelbrug, of wanneer de parallelbrug zelf is geopend - is frustrerend. 

• De westelijke parallelwegen van de Deltaweg zijn van belang voor de verkeersbewegingen 

van agrariërs en loonbedrijven met tractoren, zelfrijdende landbouwmachines en mobiele 

kranen. De verbinding tussen Noord- en Zuid-Beveland is een hoofdroute in het provinciale 

Kwaliteitsnet Landbouwverkeer. 

• De passage van de Zandkreeksluis vormt voor het landbouwverkeer een knelpunt wanneer 

de hoofdbrug is geopend en het landbouwverkeer geen gebruik kan maken van de 

parallelbrug, of wanneer de parallelbrug zelf is geopend. 
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K. Aandachtspunten en ideeën voor de toekomstige inrichting van de weg 
 

 

 

ANWB 

Het is zaak de inrichting van de weg vergevingsgezind te maken. En de weg tegelijkertijd 

aantrekkelijker te maken. Een voorbeeld kan zijn om houten vangrails toe te passen. 

Connexxion 

Een invoegstrook voor lijn 31 vanaf de parallelweg richting Goes en een uitvoegstrook vanaf Goes 

richting Kortgene bij de aansluiting met de Oudedijk. 

Een wisselstrook voor het openbaar vervoer tussen Goes en Langeweg: ’s ochtends te gebruiken 

Goes-in; ’s middags Goes-uit. 

 

Gemeente Goes 

Belangrijk is om een goede koppeling te leggen tussen de gebiedsontsluitingsvisie Veerse Meer Zuid 

en de Deltaweg als het gaat om de huidige aansluiting met de Langeweg. Wellicht kan die wat 

worden opgeschoven naar het noorden of het zuiden, om zo de Roodewijk te ontlasten. 

Mogelijk biedt het landelijke onderzoek naar De Weg van de Toekomst aanknopingspunten voor 

reductie van geluidsoverlast en om de verbinding leggen met ecologie. (Goes) 

 

LTO Zeeland 

Aandachtspunt voor LTO zijn drempels op parallelwegen: daar zitten boeren niet op te wachten. Ook 

de bermen moeten goed verhard zijn, want als je elkaar tegenkomt, moet je toch even gebruik maken 

van de berm. Verder is het belangrijk dat er goed overzicht is, dus geen bochten en geen 

zichtbelemmerende begroeiing. Wat dat betreft is de Oude Zeedijk bij Het Schenge een 

zichtbelemmering.  

 

Politie Zeeland 

De beste oplossing voor het sluizencomplex is een hoge brug over de Zandkreeksluizen heen of een 

tunnel onderdoor. Dat is duur, maar wel wenselijk uit oogpunt van verkeersveiligheid. Het voordeel 

van de tunnel, ten opzichte van een brug, is dat er minder vertraging ontstaat. Omdat de tunnel het 

zicht op de bezienswaardige omgeving van het Veerse Meer en de Oosterschelde zal wegnemen, is 

er minder afleiding voor bestuurders.  

 

Rijkswaterstaat 

De route van Rotterdam via Hellegatsplein en Midden-Zeelandroute naar Terneuzen wordt 

waarschijnlijk aangewezen als ‘connected transport corridor’. Daar moet rekening mee gehouden 

worden bij de inrichting van de weg. 

 

Veiligheidsregio Zeeland 

We streven in Zeeland samen naar nul vermijdbare verkeersslachtoffers. Bovendien is de Deltaweg 

een regionale stroomweg. Dan moet deze ook ingericht worden conform de hoogste normen. Dus 

met fysieke rijbaanscheiding en ongelijkvloerse kruisingen.  

Zorg voor voldoende bluswater langs de Deltaweg. Bekeken moet worden waar er natuurlijk 

bluswater voor handen is en of er op sommige plaatsen eventueel een extra bluswatervoorziening 

gecreëerd moet worden, bijv. door een aansluiting op de hoofdwaterleiding te maken. 

  

Door diverse stakeholders en omwonenden zijn ideeën geopperd en aandachtspunten 

benoemd als het gaat om de toekomstige inrichting van de weg. 
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Burgers  

Is een geluidswal met beplanting een effectief middel om zowel geluid als fijn stof op te lossen? 
Is een geluidswal met zonnepanelen een werkbaar idee? 
Incident-management is ook van belang: het snel weer vrij maken van de weg wanneer er sprake is 

van een ongeval. 

Bediening van de sluizen door bemensing ter plekke; zij kunnen ingrijpen als er auto’s wachten voor 
de slagboom. 

 

Zeeuwse Milieu Federatie 

Kan er gekeken worden naar een vrijliggende busbaan in het midden van de weg, te gebruiken door 

bussen (’s ochtends richting Goes; ’s middags richting Zierikzee). 

ZMF vraagt aandacht voor circulair materiaalgebruik bij de inrichting van de weg. Zijn houten 

vangrails een toepasbaar idee? 



 

 

BIJLAGE 5 

Gebiedsanalyse 
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Gebiedsanalyse Deltaweg N256 

1 Inleiding 

De gebiedsanalyse Deltaweg N256 maakt onderdeel uit van stap 1 zoals beschreven in het Plan van 

Aanpak Deltaweg, om te komen tot een oplossingsrichting voor de Deltaweg om de verkeersveiligheid 

en de doorstroming op deze route te verbeteren. De resultaten worden gebruikt voor het opstellen van 

de probleemstelling, de ambitie en het beoordelingskader. 

In deze gebiedsanalyse is de situatie op en rond de Deltaweg in beeld gebracht. In de inventarisatie is 

de aangereikte beleidsinformatie, informatie uit eerdere onderzoeken en informatie uit openbaar 

toegankelijke bronnen verwerkt. Voor deze gebiedsanalyse zijn de volgende onderwerpen beschouwd: 

▪ Niet gesprongen explosieven

▪ Bodem milieutechnisch

▪ Bodem geotechnisch

▪ Kabels en leidingen

▪ Archeologie

▪ Geluid

▪ Grondeigenaren

▪ Natuur en ecologie

▪ Klimaatadaptatie

▪ Lucht

▪ Kunstwerken en verhardingen

De verzamelde informatie is te raadplegen in de gebiedskaart. Klik hier voor de gebiedskaart.  

Deze notitie geeft inzicht in wat mogelijk belemmerende of beperkende factoren (op vlak van kosten, 

proceduretijden, etc.) en mogelijkheden voor de uit te werken oplossingsrichtingen in de volgende stap 

zijn. 

In de volgende paragrafen wordt een samenvatting van de bevindingen beschreven. 

2 Niet Gesprongen Explosieven 

Het gebied tussen het Schenge en de Zandkreekdam is aangegeven als (mogelijke) dumpplaats van 

munitie. Het Noord-Bevelandse deel van het tracé is een aandachtsgebied voor bombardement. Ter 

plaatse van de Zandkreekdam en de Oosterscheldedijken zijn diverse Vooronderzoeken en 

Opsporingsprojecten uitgevoerd. Langs de overige tracédelen is dit niet het geval. 

https://experience.arcgis.com/experience/370414084ca74bdf9ede20fc217035a8/
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In de nabijheid van het tracé van de Deltaweg is in het verlengde van de Oude Veerweg een 

explosievenruiming geweest op een afstand van ca. 200 meter oostelijk uit de as van de Deltaweg. 

 

3 Bodem milieutechnisch 

Uit de archieven is geen informatie verkregen van de opbouw en milieuhygiënische kwaliteit van 

aanwezige verhardingslagen (asfalt/fundering) van wegen, fietspaden en erven. Deze wordt nog 

opgevraagd bij de beheerders 

▪ In de Nota wegbermen van de provincie Zeeland kan worden opgemaakt dat de verharding van 

de Deltaweg grotendeels niet teerhoudend is met een bodemkwaliteit in de bermen die voldoet 

aan bodemkwaliteitsklasse 'Achtergrondwaarde'. Binnen het projectgebied zijn (in de gemeente 

Goes en Noord-Beveland) enkele delen waar voorheen teer is gebruikt. De bodemkwaliteit in de 

bermen hier voldoet aan bodemkwaliteitsklasse 'Industrie' (o.b.v. PAK en minerale olie). 

▪ Voor de aanleg van de Deltaweg (A256/N256) is het aannemelijk dat er grondverbetering is 

toegepast ten einde de stabiliteit van de bodem te verbeteren. Toegepaste materialen onder de 

asfaltwegverharding kunnen zand of secundaire bouwstoffen zijn (zoals puin of slakken). Er is 

geen informatie uit uitgevoerde verhardingsonderzoek aanwezig waaruit dit blijkt. 

▪ De volgende (historische) activiteiten zijn vanwege hun aard potentieel verdacht voor 

bodemverontreiniging. Van deze activiteiten is geen verdere informatie bekend waardoor de 

verdenking verworpen kan worden: 

o het volkstuinencomplex aan de Riemwagenstraat (verdachte parameters 

bestrijdingsmiddelen); 

o percelen voor de landbouw, fruitteelt (boomgaarden), (voormalige)schuurtjes voor de 

opslag van bestrijdingsmiddelen en omliggende sloten (verdachte parameters 

bestrijdingsmiddelen); 

o opslagterrein aan de Krukweg (verdachte parameters zware metalen, asbest); 

o de spoorlijn t.h.v. de Ploegweg (verdachte parameters zware metalen (koper en zink)); 

o ophogingen (taluds) (onbekende belasting). 

▪ De volgende (historische)activiteiten zijn in hun aard potentieel verdacht voor 

bodemverontreiniging, maar hebben een tankreingings-/saneringscertificaat of de status: 

'voldoende onderzocht' of 'voldoende gesaneerd' in het Wbb-register: 

o de (voormalige) aanwezige (restanten van) boven- en ondergrondse brandstoftanks; 

o particulier terrein (ondergrondse tank(s) met huisbrandolie (HBO), verdachte parameter 

minerale olie); 

o ’s-Heer Hendrikskinderendijk huisnummers 120, 122, 137 en 139; 

o 1e Deltaweg huisnummers 1, 3, 5, 7 en 9; 

o Emelissedijk 2A; 

o bedrijfsterrein (verontreiniging(en) met minerale olie, vluchtige aromaten en/of MTBE)); 

o Deltaweg huisnummer 100 (voormalig tankstation firma 'Autorette Mol'); 

o Deltaweg t.h.v. de Huisdijk (voormalige tankstations firma BP en Shell); 

o Katseveerweg 1 in Wilhelminadorp (tuincentrum 'Katseveer'). 

▪ De volgende activiteiten zijn in hun aard potentieel verdacht, maar geven vanwege hun recente 

opgericht (na 2013) en de destijds geldende normen geen risico op bodemverontreiniging: 

o tankstation aan de Emelissedijk 2 in Kats (firma 'P.A. en M.K.J. Karelse', Shell); 

o tankstation aan de westzijde van de N256/Emelissedijk in Kats (firma 'Shell, De 

Zandkreek West'). 

▪ Aanwezige golfplaten daken van opstallen die in de periode tussen de jaren ’40 en ’90 vorige 

eeuw zijn toegepast zijn verdacht voor asbest, zoals het dak van de schuur op het terrein aan de 

Emelissedijk 2A te Kats (landbouwbedrijf). 
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▪ De volgende elementen binnen het projectgebied zijn formeel niet verdacht, maar verdienen de 

aandacht vanuit risicobenadering: 

o de fundering van wegen en fietspaden (verdachte parameters asbest, samenstelling 

(organische parameters) en uitloging (anorganische parameters); 

o terrein-/erfverhardingen (verdachte parameter asbest): 

o de Puyeweg 1 te Goes (firma 'Gebroeders Weststrate', landbouwmachine leverancier); 

o katseveerweg 1 (firma 'De Katseveer', tuincentrum); 

o het parkeerterrein aan de Wolphaartsdijk'; 

o het voormalige parkeerterrein ter plaatse van de in- en uitlaten in het zuidelijke deel van 

de dijk bij het 'Veerse Meer'. 

▪ Binnen en in de directe omgeving van het projectgebied zijn geen (historische) activiteiten 

bekend waarbij PFAS(houdende)materiaal is vervaardigd, of is bewerkt, opgeslagen of is 

toegepast. Derhalve wordt het projectgebied als 'onverdacht' voor PFAS beschouwd. 

▪ In verband met de mogelijke afvoer van vrijkomende grond of de hertoepassing van vrijgekomen 

grond in het kader van het project is, in aanvulling op de NEN 5725, tevens specifieke aandacht 

geweest voor de aanwezigheid van PFAS. PFAS kan zich via atmosferische depositie verspreid 

en wordt daarom verspreid in de bodem in Nederland teruggevonden (diffuus belaste locatie). 

Omdat er binnen of in de directe omgeving van het projectgebied geen handelingen zijn 

uitgevoerd wordt niet verwacht dat de bodem binnen de projectgebied(grenzen) significant 

negatief beïnvloed is met deze stoffengroep. 

 

Verwachting van de bodemkwaliteit 

▪ Bermen 

klasse 'Achtergrondwaarde' t/m 'Industrie' (minerale olie, PAK, OCB’s) 

▪ Percelen landbouw-/boomgaard 

klasse 'Industrie' en/of 'Niet toepasbaar', mogelijk waarden > 'Interventiewaarde' (OCB’s) 

▪ Voormalige tankstations 

restverontreiniging < 'Interventiewaarde' (minerale olie, vluchtige aromaten, MTBE) 

▪ Locaties met brandstoftanks 

mogelijk (rest)verontreiniging > 'Interventiewaarde' (minerale olie) 

4 Bodem geotechnisch 

Het traject tussen de kruising Deltaweg bij Goes en de Oude Zeedijk (Schenge) kent een sterke 

zettingsgevoeligheid. In dit wegvak is een kleirijke ondergrond aanwezig met een plaatselijke veenlaag 

van circa 1 meter dikte op 1,5 a 2 m -mv. Bij ophoging zijn hier zettingen te verwachten. Tussen de Oude 

Zeedijk en de Zandkreekdam is de bodem rijker aan zand (jong opgeslibd gebied van de Ooster 

Schenge) met zandige kreekopvullingen van de Schenge en zijkreken. Al naar gelang het kleigehalte 

van de bodem is enige zetting te verwachten. Vlakbij de Zandkreekdam is een strook aanwezig waar een 

oude verlande kreekopvulling zit met plaatselijk veen. Hier kan ook zetting plaatsvinden. Direct ten 

noorden van Oude Zeedijk zit een kleine laagte in de huidige weg. 

  

Het gedeelte op Noord-Beveland heeft een wisselende zettingsgevoeligheid. Op circa 3 m-mv bevindt 

zich een veenlaag van 0,5 tot 1,5 meter dikte. Dat deze hier dieper zit komt omdat het eigenlijke 

klei/veen oudland gebied van Noord-Beveland in de 16e/17e eeuw bijna een eeuw weer overstroomd is 

geweest waardoor zich kleirijk zand tot zandige klei afzettingen boven het klei/veendek hebben gevormd. 

Omdat in de middeleeuwen ook hier moernering heeft plaatsgevonden is de veendikte en aanwezigheid 

sterk wisselend. Dit kan bij ophoging voor zettingsverschillen in de ondergrond leiden waardoor dwars- 

en langsscheuren kunnen ontstaan. Nabij de Zandkreekdam zit veel zand in de ondergrond waardoor 

daar de zettingen minimaal zullen zijn. 
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5 Kabels en leidingen 

Aan weerszijden van het tracé van de Deltaweg bevinden zich een aanzienlijk aantal (belangrijke) kabels 

en leidingen. Met name voor hoogspanning, water en data liggen er gebiedsoverstijgende infrastructuur 

langs de weg. Aanwezig zijn onder andere: 

▪ hoogspanningskabels (4 stuks), deze vormen de verbinding tussen het windpark op de

Oosterscheldkering en het hoogspanningsstation Goes de Poel (150kV) en de verbinding Zuid-

Beveland – Noord-Beveland - Schouwen-Duiveland (50kV en 10kV);

▪ diverse datakabels (glasvezel);

▪ waterleiding Zuid-Beveland – Noord-Beveland;

▪ rioolpersleiding, laagspanning.

6 Archeologie

Het tracé van de Deltaweg bevindt zich grotendeels in een gebied met een zeer lage trefkans op zowel 

Zuid- als Noord-Beveland. Ter plaatse van de zuidzijde van de Zandkreekdam is een smalle strook met 

een middelhoge trefkans. Op Noord-Beveland gaat dit vrij snel over in een gebied met een lage trefkans. 

Ten zuiden van het Schenge zijn er afwisselend stroken met een lage en middelhoge trefkans. Ter 

hoogte van de kruising met de N664 is een smalle strook aanwezig met hoge trefkans. Het gebouw 

Zwart Sluisje (‘s-Heer Hendrikskinderendijk 118) is een rijksmonument, nummer 507907. De Schenge is 

één van oerkreken van Zeeland, die er eerder was dan bijvoorbeeld de Westerschelde en de 

Oosterschelde. Het vormt cultuurhistorisch gezien een waardevol gebied dat iets vertelt over 

ontstaansgeschiedenis van het gebied. 

7 Geluid 

Voor inzicht in de huidige geluidsproductie van de Deltaweg is een indicatieve berekening gemaakt. In 

de huidige situatie (2020) is uitgegaan van een intensiteit van 20.500 motorvoertuigen per etmaal bij een 

snelheid van 80 km/uur. Dit zijn de geprognosticeerde verkeersintensiteiten voor 2020. In de praktijk 

liggen deze door de bijzondere omstandigheden (Covid-19 pandemie) lager dit jaar. 

Hierna zijn de berekende niveaus opgenomen van de situatie in 2020 waarbij ter indicatie aansluiting 

wordt gezocht bij de gangbare normen. Zolang de geluidniveaus onder de 48 dB bedragen is er sowieso 

sprake van een acceptabel woon- en leefklimaat. Woningen boven die waarden verdienen een nadere 

beschouwing. 

◼ Op 42 woningen zijn de berekende niveaus hoger dan de voorkeurswaarde van 48 dB; waarvan bij

twee woningen de waarde hoger is dan 53 dB. Aangezien de Deltaweg geen autoweg of autosnelweg

is, geldt er geen maximale ontheffingswaarde van 53 dB. De maximale waarde van 63 dB wordt niet

overschreden;

◼ De woningen (geluidgevoelige gebouwen) met een geluidbelasting op de gevel hoger dan 53 dB zijn

(conform Wet geluidhinder met aftrek):

 De Puyeweg 3: 56 dB

 Katseveerweg 1: 62 dB

Wettelijk gezien moet er een akoestisch onderzoek worden uitgevoerd bij de bouw van een woning 

binnen de zone van een weg, bij de aanleg van een weg of bij een fysieke wijziging van de weg.  
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Bij aanpassing van de Deltaweg is er sprake van een fysieke wijziging van de weg en zal uiteindelijk een 

akoestisch onderzoek (modelberekening) worden uitgevoerd, waarbij getoetst gaat worden op de dan 

van toepassing zijnde regelgeving. 

De beoordeling van een aanpassing (reconstructie) van de Deltaweg is afhankelijk van het regime: de 

Wet Geluidhinder of de nieuwe Omgevingswet. Tot de Omgevingswet van kracht wordt, geldt het kader 

van de Wet geluidhinder (Wgh). 

Er is sprake van een reconstructie van een weg als er sprake is van een fysieke wijziging op of aan de 

weg (bijvoorbeeld profielwijziging, aanpassing wegbreedte, hoogteligging etc.) en als ten gevolge van de 

wijziging en de verwachte groei van het verkeer in de eerste 10 jaren na de wijziging er sprake is van 

een toename van de geluidbelasting ten opzichte van de grenswaarde met (afgerond) 2 dB of meer. Om 

te bepalen of de geluidbelasting met meer dan afgerond 2 dB (= 1,5 dB of hoger) toeneemt moeten 

rekenmodellen worden opgesteld en doorgerekend worden. Indien de geluidbelasting met meer dan 2 

dB toeneemt is er sprake van een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder en moet er aanvullend 

onderzoek plaatsvinden en een reconstructiebesluit worden genomen. 

Op de geluidgevoelige bestemmingen wordt de geluidbelasting voor de toekomstige situatie 10 jaar na 

de reconstructie vergeleken met de laagste waarde van ofwel een vastgestelde hogere waarde of de 

geluidbelasting één jaar voorafgaande van de reconstructie. Ingeval in de toekomstige situatie de 

maximale grenswaarde niet wordt overschreden geldt dat een toename tot 1,5 dB (afgerond 2 dB) is 

toegestaan. Mocht de grenswaarde overschreden worden, of de toename is 1,5 dB of meer; dan moet de 

provincie maatregelen laten overwegen om de geluidbelasting te laten terugdringen. 

Ingeval de Omgevingswet van kracht wordt gaat het nodige veranderen. Provinciale wegen (dus ook de 

Deltaweg inclusief eventuele parallelwegen) gaat onder de systematiek van de geluidproductieplafonds 

(GPP’s) vallen. Net zoals momenteel al de rijkswegen en hoofdspoorlijnen onder de 

geluidproductieplafondssystematiek van de Wet milieubeheer vallen, gaat bij de Omgevingswet dit ook 

voor provinciale wegen gelden.  

Langs de provinciale weg Deltaweg (zoals hij nu aanwezig is) worden denkbeeldige referentiepunten aan 

beide zijden van de weg aangebracht op een afstand van ten hoogste 60 m van het midden van de 

dichtstbijzijnde rijstrook en onderlinge afstand parallel aan de weg van 120 meter. Op deze 

referentiepunten die op 4 meter boven lokaal maaiveld liggen, wordt de geluidbelasting vastgesteld op 

basis van een eenmalige set verkeersgegevens (voor een nader te bepalen peiljaar). De met deze 

verkeersgegevens berekende geluidbelasting op de referentiepunten wordt verhoogd met een 

werkruimte van 1,5 dB, om te zorgen dat kort na de eerste vaststelling niet gelijk al een overschrijding 

optreedt (en ook om een marge te creëren waarbinnen zich ontwikkelingen kunnen gaan voordoen). 

De vastgestelde geluidproductieplafonds op de referentiepunten worden als eerste indicator gebruikt om 

te bepalen of er een wijziging optreedt door de groei van het verkeer of een ruimtelijke ingreep aan de 

weg. Bij wijziging (de term reconstructie vervalt) van de Deltaweg wordt de geluidbelasting op de 

referentiepunten in eerste instantie met de gewijzigde verkeersgegevens en geometrie van de weg 

vastgesteld. Wordt hieruit geconcludeerd dat de geluidbelastingen toenemen tot een waarde minder dan 

0,5 dB onder het plafond of dat de geluidproductieplafonds overschreden worden, dan moet een 

onderzoek op woningniveau plaatsvinden. Bij het onderzoek op woningniveau moeten maatregelen 

worden afwogen indien de geluidbelasting (afgerond) met 1 dB toeneemt. Mocht blijken dat maatregelen 

niet doelmatig zijn, dan is het mogelijk om een juridische procedure voor wijziging van de 

geluidproductieplafonds door te voeren. De standaardwaarde op woningniveau voor provinciale wegen is 

50 dB en de grenswaarde maximaal 65 dB. 
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8 Grondeigenaren 

Het beheergebied en eigendom van de Deltaweg ligt bij de provincie als wegbeheerder, de grenzen 

daarvan liggen op de insteek sloot aan de buitenzijde van de sloot (ten opzichte van de weg), dus ook de 

parallelweg is in beheer en eigendom bij de provincie. De aansluitende wegen zoals Langeweg, 

kruisende wegen de Oude Zeedijk, Blauwewijk, Katseveerweg (Goes en Noord-Beveland), Krukweg, 

Huisdijk, Jonkvrouw Annadijk en de Oudedijk en de parallelwegen de Puyeweg, Parallelweg Deltaweg 

(ten oosten van de Deltaweg tussen Langeweg en Oosterscheldedijk), Oostelijke parallelweg zijn beheer 

bij het waterschap Scheldestromen. De percelen gelegen buiten het beheergebied van de overheden zijn 

in particulier eigendom of in eigendom bij bedrijven. 

9 Natuur en ecologie 

De Oosterschelde en het Veerse Meer zijn Natura 2000 gebieden, het Veerse meer is bovendien 

Vogelrichtlijngebied. Het Schenge staat als natuurgebied te boek aan weerszijden van de Deltaweg. Het 

is de bedoeling dat het natuurgebied de komende jaren verder wordt uitgebreid. De Koninklijke 

Maatschap de Wilhelminapolder heeft bij de provincie Zeeland een inrichtingsplan ingediend voor 

agrarisch natuurbeheer, dit in samenwerking met Natuurmonumenten. 

 

In het projectgebied foerageren en broeden ganzen en ook is dit het leefgebied voor reeën. Jaarlijks 

worden reeën aangereden op de Deltaweg. In de graslanden staan veel beschermde planten zoals 

Rietorchis, Rode ogentroost, Kamgras. De rietkragen zijn belangrijk als broedplaats/schuilplaats voor 

vogels. Er zijn nu ook riet- en bospercelen die grenzen aan de natuurgebieden van Natuurmonumenten, 

maar eigendom zijn van de Maatschap Wilhelminapolder.  

 

Als Deltaweg verbreed of verdubbeld zou worden, moet er ter hoogte van Het Schenge en de 

Zandkreekdam natuur ingeleverd worden. Dit moet dan gecompenseerd worden. Compensatie vindt bij 

voorkeur plaats aansluitend aan het bestaande natuurgebied. 

10 Klimaatadaptatie 

De Deltaweg is een belangrijke route voor de hulpdiensten, waardoor toegankelijkheid van de weg bij 

overstromingen een aandachtspunt is – dit kan geborgd worden door de weg voldoende hoog aan te 

leggen. Bij extreme neerslag zijn in de omgeving van het tracé gebieden die wateroverlast ervaren bij 

extreme neerslag. De aangepaste Deltaweg dient vrij te blijven van water, begaanbaar te zijn en blijven  

en qua opbouw en fundering bestand te zijn voor en gestand te houden bij een regenbui van 1:1000. 

Verdere kansen die zijn genoemd zijn het vergroenen van de weg, creëren van schaduw langs 

fietsroutes en om in ‘overhoekjes’ waterberging te creëren. De opslag van zoet water kan een buffer 

vormen bij grote hoeveelheden neerslag, en kan voor natuur en landbouw beschikbaar zijn bij droogte. 

 

In het tracé van de N256 zijn er een tweetal deeltrajecten die bij een dijkdoorbraak met een kans op 

voorkomen van 1 op 4.000 jaar wateroverlast geven (de weg komt blank te staan). Het gaat om de 

gebieden op Noord-Beveland tussen de kruising watergang bij hm 8,85 en hm 9,25 (de Krukweg). 

Op Zuid-Beveland gaat het om het gebied ten noorden van de Oude Zeedijk, vanaf hm 5,35 tot 7,35. 

11 Lucht 

Gemotoriseerd wegverkeer stoot stikstofdioxide (NO2) en fijnstof (PM10 en PM2,5) uit. Dit zal in de directe 

omgeving ervan leiden tot een verhoging van de concentraties van deze stoffen. Een reconstructie van 
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de weg leidt tot een gewijzigde verkeersituatie en is daarom mogelijk van invloed op de luchtkwaliteit 

langs de Deltaweg.  

 

Voor de luchtkwaliteit in de huidige situatie zijn indicatieve luchtberekeningen gemaakt. In de huidige 

situatie is uitgegaan van een intensiteit van 20.500 motorvoertuigen per etmaal bij een snelheid van 80 

km/uur. Hierbij is gekeken naar de concentraties ter hoogte van de rekenpunten direct langs de weg. Dit 

kan gezien worden als de basissituatie zoals deze nu is en geeft geen inzicht in de toekomstige situatie. 

 

De minimale en maximale concentraties in de huidige situatie ter hoogte van de rekenpunten langs het 

tracé1 zijn weergegeven in tabel 11-1. In de huidige situatie liggen de NO2-, PM10- en PM2.5-concentraties 

ruim onder de desbetreffende grenswaarden en er wordt ook voldaan aan de WHO-advieswaarden. 

 

Tabel 11-1: Luchtkwaliteit langs de Deltaweg – huidige situatie 

 
NO2-concentratie 

(Jaargemiddelde, μg/ m3) 

PM10-concentratie 

(Jaargemiddelde, μg/ m3) 

PM2.5-concentratie 

(Jaargemiddelde, μg/ m3) 

Grenswaarden 40 40 25 

WHO-advieswaarden - 20 10 

Huidige situatie 18,6 - 22,1 16,5 - 17,3 9,4 - 10,0 

 

Direct langs het tracé liggen enkele woningen en op circa 200 meter ten oosten van het tracé begint de 

woonwijk de Goese Polder. De verkeersbijdrage zal hier lager zijn dan ter hoogte van de receptoren 

waar de luchtkwaliteit is berekend omdat deze woningen zich allemaal verder van het tracé bevinden 

dan de receptorpunten. 

 

Wettelijk kader 

In de Wet milieubeheer (Wm) titel 5.2 (‘Wet luchtkwaliteit’) zijn luchtkwaliteitseisen opgenomen. Hierin is 

opgenomen dat een project onder andere voldoet aan de wet- en regelgeving voor luchtkwaliteit 

wanneer kan worden aangetoond dat: 

- het project niet in betekenende mate bijdraagt aan een verslechtering van de luchtkwaliteit (art. 5.16, 

1ste lid, onder c, Wm)2; en/of 

- het project niet leidt tot een overschrijding van grenswaarden (art. 5.16, 1ste lid, onder a, Wm). 

 

In bijlage 2 bij de Wm zijn de grenswaarden opgenomen voor concentraties van luchtverontreinigende 

stoffen in de buitenlucht. Van de stoffen waarvoor in de Wm grenswaarden zijn opgenomen zijn de 

concentraties van stikstofdioxide (NO2) en fijnstof (PM10 en PM2,5) maatgevend. Van de overige stoffen 

zijn in het laatste decennium namelijk nergens in Nederland normoverschrijdingen opgetreden. In tabel 

11-2 zijn de grenswaarden voor NO2, PM10 en PM2,5 weergegeven.  Naast de wettelijke grenswaarden 

voor luchtkwaliteit zijn de advieswaarden opgenomen die zijn opgesteld door de 

Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).   

 

 
1 Langs het tracé, dat als een lijn is gemodelleerd, zijn rekenpunten geplaatst op circa 4 en 8 meter aan weerszijden van deze lijn. 
De luchtkwaliteit wordt doorgaans getoetst op 10 meter van de wegrand en op de rijbaan van wegen hoeft de luchtkwaliteit niet 
beoordeeld te worden. De rekenpunten op 4 meter van de lijnbron zijn daarom niet meegenomen in de resultaten. 
2 Projecten waarvan aannemelijk is gemaakt dat ze niet in betekenende mate (NIBM) bijdragen aan een verslechtering van de 

luchtkwaliteit, kunnen conform de Wm gerealiseerd worden, zelfs wanneer sprake zou zijn van overschrijding van grenswaarden. 

Hiervoor wordt een maximale verslechtering gehanteerd van 3% van de jaargemiddelde grenswaarde (1,2 µg/m³ voor NO2 en 

PM10).  
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Tabel 11-2: Grenswaarden uit bijlage 2 van de Wet milieubeheer 

Stof Criterium Grenswaarde (µg/m3) WHO-advieswaarde (µg/m3) 

NO2 jaargemiddelde concentratie 40 µg/m3 40 µg/m3 

 uurgemiddelde concentratie van 200 µg/m3 18 uren per jaar - 

PM10 jaargemiddelde concentratie 40 µg/m3 20 µg/m3 

 etmaalgemiddelde concentratie van 50 µg/m3 35 etmalen per jaar - 

PM2.5 jaargemiddelde concentratie 25 µg/m3 10 µg/m3 

 

Effectbeschrijving luchtkwaliteit 

De aanpassingen van het tracé wat onderzocht wordt, heeft naar verwachting geen invloed op het aantal 

verkeersbewegingen over de Deltaweg. Aanpassingen die mogelijk wel van invloed zijn op de 

luchtkwaliteit langs de weg zijn: 

1. De verbreding van de Deltaweg;  

2. De verbeterde doorstroming van het wegverkeer op de Deltaweg; 

3. Een verhoging van de maximumsnelheid op de Deltaweg. 

 

Invloed van verbreding 

Indien er wordt gekozen voor een verbreding van de Deltaweg met een extra rijstrook aan weerszijden, 

dan verplaatst de emissie van het wegverkeer richting de extra rijstrook. Indien de verbreding aan de 

zijde van de Goese Polder plaatsvindt, dan wordt de verkeersbijdrage van de Deltaweg in deze wijk 

mogelijk iets hoger. Deze toename zal echter gering zijn, aangezien de dichtst bijgelegen woningen in 

deze wijk op 200 meter liggen. Voor de paar woningen direct langs het tracé heeft de verbreding 

mogelijk wel een relevant effect. Indien de weg in de richting van deze woningen wordt verbreed is er 

hier mogelijk sprake van een ´in betekenende mate´ effect van het project (zie wettelijk kader).  

 

Invloed van verbeterde doorstroming 

Door de aanpassingen zal de doorstroming van het wegverkeer in het algemeen verbeteren. De 

emissies van NO2, PM10 en PM2,5 per gereden kilometer van doorstromend wegverkeer, zijn lager dan de 

emissies van wegverkeer dat vaker moet stoppen en optrekken. De verkeersemissies op de Deltaweg 

zullen daarom afnemen door de verbeterde doorstroming. Hierdoor zal de luchtkwaliteit in de omgeving 

verbeteren. 

 

Invloed van een verhoging van de maximumsnelheid 

Het verhogen van de snelheid heeft een negatief effect op de fijnstofemissies van voertuigen. De PM10-

emissies van personenauto’s nemen ongeveer 2,5% toe bij een snelheidsverhoging van 80 naar 100 

km/u en de PM2.5-emissies van personenauto’s nemen ongeveer 6% toe. Voor stikstofoxiden (NOx) is 

deze toename met circa 8% nog iets groter. 

12 Kunstwerken en verhardingen 

Kunstwerken 

In het traject zijn de volgende kunstwerken aanwezig: 

▪ spoorviaduct – beheerder Rijkswaterstaat/ProRail (buiten scope); 

▪ fietstunnel ‘s-Heer Hendrikskinderendijk (N664) – beheerder provincie Zeeland; 

▪ duiker (hm 4,4): afmeting 1,20 * 1,50 m (h*b), bob NAP-2,36m, primair – beheerder waterschap 

Scheldestromen; 

▪ tunnel Cornelisweg – Klaphekkeweg – beheerder provincie Zeeland; 
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▪ duiker Schenge: afmeting 1,50 * 2,00 (h*b), bob NAP – 1,74m, primair – beheerder waterschap 

Scheldestromen; 

▪ duiker Katseveerweg (hm 7,2): afmeting 2,00 * 1,85 (h*b), bob NAP – 1,80m, primair – 

beheerder waterschap Scheldestromen; 

▪ tunneltje Katseveerweg (ten zuiden Zandkreek) – beheerder provincie Zeeland; 

▪ doorlaatmiddel Katse Heule – beheerder Rijkswaterstaat Zee en Delta; 

▪ Zandkreeksluis met brug(gen) – beheerder Rijkswaterstaat Zee en Delta; 

▪ tunneltje Krukweg-Katseveerweg (ten noorden Zandkreek) – beheerder provincie Zeeland; 

▪ duiker (hm 8,9): afmeting Ø0,60m, bob NAP – 0,90m, primair – beheerder waterschap 

Scheldestromen; 

▪ viaducten N256 Oudedijk – beheerder provincie Zeeland. 

 

Afhankelijk van de oplossingsrichting(en) zal beschouwd worden of de huidige kunstwerken in de huidige 

staat hun functie kunnen behouden. In de startnotitie zal nadere invulling worden gegeven aan welke 

onderzoeken en herberekeningen nodig zijn om te kunnen bepalen hoe moet worden omgegaan met de 

huidige kunstwerken in het vervolgtraject. 

 

Verhardingen 

Aanwezige verhardingen, eventuele teerhoudendheid van asfaltlagen en mogelijke verontreinigingen van 

funderingslagen worden nader geïnventariseerd. 

13 Conclusies  

Op basis van de hierboven beschreven informatie zijn de volgende mogelijk belemmerende of 

beperkende factoren (op vlak van kosten, proceduretijden, etc.) en mogelijkheden voor de uit te werken 

oplossingsrichtingen af te leiden. 

▪ Kabels en leidingen: aan de westzijde zijn de belangrijkste en bij noodzakelijke verlegging de 

kostbaarste kabels en leidingen gelegen. Deze kabels en leidingen zijn deels in de tussenberm 

(tussen hoofdrijbaan en parallelweg) en deels in de buitenberm (naast de parallelweg) gelegen. 

Bij de Zandkreekdam is de concentratie aan kabels en leidingen het grootst vanwege de geringe 

breedte van de dam. 

▪ Geluid: de hinder voor bewoners van de Goese Polder zal toenemen bij verlegging, verbreding 

of verplaatsing van de hoofdrijbaan in oostelijke richting (dichter bij de woningen). Het regime 

waaronder deze reconstructie beoordeeld wordt is afhankelijk van de inwerkingtreding van de 

Omgevingswet. Tot die tijd valt een reconstructie onder de Wet geluidhinder. Het ligt in de lijn 

der verwachting dat nader onderzoek op woningniveau nodig is. 

▪ Lucht: de fijnstofemissies van personenauto’s nemen ongeveer 5% toe bij een 

snelheidsverhoging van 80 naar 100 km/u. Voor stikstofoxiden (NOx) is deze toename met circa 

7% nog iets groter. Het ligt in de lijn der verwachting dat nader onderzoek nodig is. 

▪ Natuur en ecologie: ter plaatse van de Zandkreek liggen de Natura 2000 gebieden de 

Oosterschelde en het Veerse Meer, ook het Schenge is natuurgebied. Werkzaamheden in de 

natuurgebieden zal de nodige procedurele werkzaamheden vergen en benodigde ruimte voor 

infrastructuur zal moeten worden gecompenseerd, bij voorkeur in de directe omgeving. 

 

In het vervolgtraject van deze planstudie zullen de volgende onderzoeken uitgevoerd moeten worden: 

▪ Niet gesprongen explosieven: een historisch vooronderzoek dient te worden uitgevoerd voor 

bodemverstorende werkzaamheden buiten het huidige tracé; 

▪ Bodem milieutechnisch: vervolgonderzoek is nodig voor die locaties als beschreven in paragraaf 

3 waar werkzaamheden zullen plaatsvinden (bodem en waterbodem); 
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▪ Bodem geotechnisch: vervolgonderzoek (sonderingen, boringen) is nodig voor die locaties waar 

werkzaamheden buiten het huidige tracé zullen plaatsvinden; 

▪ Archeologie: een bureauonderzoek dient plaats te vinden bij bodemverstorende activiteiten 

buiten het huidige tracé; 

▪ Grondeigendommen: indien gronden van derden nodig zijn zal grondverwerving moeten worden 

opgestart; 

▪ Klimaatadaptatie: indien de wens om de vernieuwde Deltaweg ook bij calamiteiten als heftige 

regen en dijkdoorbraak als vluchtroute te blijven gebruiken wordt gehonoreerd zal nader 

onderzoek naar de gewenste hoogteligging plaats moeten vinden; 

▪ Kunstwerken en verhardingen: afhankelijk van de oplossingsrichting zal beschouwd moeten 

worden welke onderzoeken en herberekeningen van bestaande, te handhaven kunstwerken 

noodzakelijk zijn. Voor zover niet bekend dient de verhardingsopbouw en eventuele 

teerhoudendheid van asfaltlagen en verontreinigingen in wegfunderingen te worden onderzocht. 

 

 



 

 

BIJLAGE 6 

Probleemanalyse verkeer: functie, 

verkeersdrukte en verkeersveiligheid 
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Probleemanalyse verkeer: functie, verkeersdrukte en 

verkeersveiligheid 
Om de huidige situatie ten aanzien van het verkeer in beeld te brengen en de problemen te analyseren 

zijn 3 thema’s geanalyseerd: 1) de functie van de weg, 2) de verkeersdrukte en 3) de verkeersveiligheid 

 

1 Functie van de weg 

Een van de ambities in de Mobiliteitsvisie 2028 van de provincie Zeeland is dat de belangrijkste 

verbindingen binnen de verschillende Zeeuwse netwerken en het kernnet openbaar vervoer zorgen voor 

Sterke Netwerken. Deze zijn gericht op een bereikbaar, veilig en leefbaar Zeeland. In 2028 zijn er Sterke 

Netwerken voor heel Zeeland, het hele jaar, voor alle doelgroepen. De N256 is onderdeel van het 

hoofdwegennet. In de Mobiliteitsvisie 2028 is de N256 (welke binnen de scope van dit project valt) 

aangemerkt als een regionale stroomweg.  

 

Figuur 1: Hoofdwegennet in en rond Zeeland 

  



 
P r o j e c t g e r e l a t e e r d  
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De huidige N256 tussen Goes (N664) en Noord-Beveland (Oost Westweg) heeft een maximumsnelheid 

van 80 km/u en is (op een deel op Noord-Beveland bij de aansluiting met de Oost Westweg na) 

uitgevoerd met 2x1-rijstroken en gelijkvloerse kruispunten. Deze inrichting past niet bij een regionale 

stroomweg (voor details, zie 3.3. verkeersveiligheid). Tot 2008 gold een maximumsnelheid van 100 km/u, 

maar om verkeersveiligheidsredenen is de snelheid verlaagd tot 80 km/u en is een inhaalverbod ingesteld 

door middel van een dubbele doorgetrokken streep.   

 

De Veiligheidsregio Zeeland geeft aan dat de weg voor zowel Noord- als Zuid-Beveland een belangrijke 

vluchtroute (uitgaand) is in geval van een noodzakelijke evacuatie en tegelijkertijd een belangrijke 

aanvoerroute is voor hulpdiensten (inkomend). In geval van overstromingen is het noodzakelijk dat de 

weg kan blijven functioneren. Wanneer een overstroming als gevolg van dijkdoorbraak plaatsvindt, 

overstroomt de Deltaweg op twee deeltrajecten. 

 

Evacuatieroute  

In het tracé van de N256 zijn een tweetal deeltrajecten die bij een dijkdoorbraak met een kans op 

voorkomen van 1 op 4.000 jaar te overstromen. Het gaat om de gebieden op Noord-Beveland tussen de 

kruising watergang bij hm 8,85 en hm 9,25 (de Krukweg). Op Zuid-Beveland gaat het om het gebied ten 

noorden van de Oude Zeedijk, vanaf hm 5,35 tot 7,35. 

 

2 Verkeersdrukte 

Sterk fluctuerende verkeersdrukte 

De N256 is na de A58 en N62 (Westerscheldetunnel) de drukste weg in Zeeland. De verkeersdrukte 

varieert per weggedeelte en is weergegeven in onderstaande tabel: 

Weggedeelte Jaar Jaargemiddelde % verschil tov 
jaar eerder 

Noordlangeweg -  N59 2018 13743  

2019 13777 0,25% 

2020 12705 -7,78% 

Oost Westweg –  
Noordlangeweg 
 

2018 14058  

2019 14185 0,90% 

2020 12249 -13,65% 

Langeweg-Oost Westweg 
 

2018 20194  

2019 20350 0,77% 

2020 18736 -7,93% 

N664 – Langeweg 2018 18802  

2019 18587 -1,14% 

2020 16549 -10,96% 

A. Fokkerstraat-N664 
 

2018 33395  

2019 33453 0,17% 

2020 30456 -8,96% 

A58 – A. Fokkerstraat 
 

2018 37700  

2019 37400 -0,80% 

2020 32230 -13,82% 

 

De tabel laat zien dat de A256 (tussen A58 en Goes) is het drukste gedeelte is. Ten noorden van de Oost 

Westweg is de N256 het rustigst. Daar waar de hoeveelheid verkeer op de Deltaweg stabiel bleef in het 

jaar 2019 was er in 2020 op de verschillende wegvakken tussen de 7,78% en 13,82% minder verkeer ten 

opzichte van het jaar 2019. De tabel laat goed het effect zien van de corona-maatregelen op de 

wegsituatie. 
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De N256 kenmerkt zich door een sterk fluctuerende verkeersdrukte door het jaar heen. Op een drukke 

werkdag is het 27% (2018) en 25% (2019) drukker op de weg dan op een gemiddelde werkdag. De 

drukste dag in 2018 was 39% drukker dan de gemiddelde werkdag, in 2019 was dit 34%. Op drukke 

dagen zijn verschillende piekmomenten te zien. Naast de ochtend- (7:00-9:00 uur) en avondspitsperiode 

(16:00-18:00 uur), zijn er piekmomenten door toeristisch verkeer. De instroom (Zeeland in) vindt 

voornamelijk plaats op vrijdag en op stranddagen in de voormiddag (9:00-11:00 uur); uitstroompieken 

komen met name op zondag voor (16:00-19:00 uur). Opvallend is ook dat de instroompieken voornamelijk 

in een periode van 2 uur plaatsvinden, terwijl de uitstroom iets meer verspreid over de tijd plaatsvindt. De 

maatgevende uursintensiteiten van de instroompieken zijn zodoende hoger dan de intensiteiten tijdens 

uitstroompieken.  

 

In de onderstaande tabellen (links) zijn verkeersintensiteiten voor de verschillende maatgevende 

piekmomenten weergegeven voor het wegvak N256 tussen N664 (Goes) en de Langeweg 

(Wilhelminadorp). [N.B. De piekmomenten zijn uitgedrukt in de personenauto-equivalenten (PAE) per uur 

(maatgevend voor de verkeersafwikkeling tijdens piekmomenten), waarbij een personenauto voor 1 PAE 

telt en een vrachtwagen voor 2 PAE. De etmaalgemiddelde verkeersdrukte is uitgedrukt in het aantal 

motorvoertuigen (MVT).] In de tabellen aan de rechterzijde van de pagina zijn de gemiddelde waarden 

getoond van de 10 meest drukke dagen (per type).  

 

De intensiteiten van 2018 en 2019 zijn nagenoeg gelijk aan elkaar. De gemiddelde intensiteiten in 2018 

zijn ca. 1-2% hoger dan in 2019. De verkeersintensiteiten tijdens werkdagen liggen in 2020 circa 10 tot 

15% lager ten opzichte van 2018 en 2019. Opvallend is dat de drukke (maximale) werkdagen in 2020 wel 

vergelijkbaar zijn met de drukke dagen in 2018 en 2019. Daarnaast valt op dat tijdens piekuren van de 

instroom tijdens toeristische dagen in 2020 fors hoger (ca. 50% per richting) ligt dan in 2018 en 2019. 

Vermoedelijk komt dit door een toename van vakanties in eigen land en strandbezoekers tijdens de 

corona-periode, waardoor de piek van de instroom hoger is en langer heeft geduurd. 

 

2018  

N256 richting 
Goes 

(PAE/u) 

N256 richting 
Zierikzee 
(PAE/u) 

Totaal 
(PAE/u) 

    
Totaal 

(MVT/dag) 

Gemiddelde ochtendspits 882 668 1.550   
Gemiddelde werkdag 18.700 

Gemiddelde avondspits 806 974 1.780   

Drukke ochtendspits 1.057 824 1.881 (+21%)   
Drukke werkdag 23.800 (+27%) 

Drukke avondspits 981 1.104 2.085 (+35%)   

Maximum ochtendspits 1.116 864 1.979 (+28%)   
Maximum werkdag 25.900 (+39%) 

Maximum avondspits 1.081 1.068 2.149 (+39%)   

Toeristische instroom 767 1.059 1.825   
Toeristische in-/uitstroom 19.600 

Toeristische uitstroom 1.119 353 1.473   

 

2019  

N256 richting 
Goes 

(PAE/u) 

N256 richting 
Zierikzee 
(PAE/u) 

Totaal 
(PAE/u) 

    
Totaal 

(MVT/dag) 

Gemiddelde ochtendspits 878 665 1.543   
Gemiddelde werkdag 18.500 

Gemiddelde avondspits 779 962 1.741   

Drukke ochtendspits 1.028 806 1.834 (+19%)   
Drukke werkdag 23.400 (+26%) 

Drukke avondspits 931 1.058 1.990 (+29%)   

Maximum ochtendspits 1.065 844 1.908 (+24%)   
Maximum werkdag 24.800 (+34%) 

Maximum avondspits 1.024 1.090 2.114 (+37%)   

Toeristische instroom 741 1.027 1.768   
Toeristische in-/uitstroom 19.900 

Toeristische uitstroom 1.039 403 1.441   
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2020  

N256 richting 
Goes 

(PAE/u) 

N256 richting 
Zierikzee 
(PAE/u) 

Totaal 
(PAE/u) 

    
Totaal 

(MVT/dag) 

Gemiddelde ochtendspits 757 597 1.354   
Gemiddelde werkdag 16.300 

Gemiddelde avondspits 726 844 1.570   

Drukke ochtendspits 1.034 748 1.782 (+32%)   
Drukke werkdag 23.000 (+41%) 

Drukke avondspits 980 977 1.957 (+45%)   

Maximum ochtendspits 1.062 782 1.844 (+36%)   
Maximum werkdag 23.900 (+47%) 

Maximum avondspits 1.096 1.092 2.188 (+62%)   

Toeristische instroom 1.091 1.572 2.6641   
Toeristische in-/uitstroom 19.800 

Toeristische uitstroom 1.055 417 1.472   

 

Doorstroming 

De N256 heeft (op een klein stukje op Noord-Beveland bij de aansluiting met de Oost Westweg na) 2x1 

rijstroken met gelijkvloerse kruispunten. De capaciteit van de wegvakken, de kruispunten en de bruggen 

bij de Zandkreeksluis, zijn bepalend voor de verkeersdoorstroming.  Op piekmomenten ontstaan door het 

hoge verkeersaanbod verkeersafwikkelingsknelpunten, waardoor weggebruikers te maken krijgen met 

langere reistijden en congestie.  

Om de doorstromingsknelpunten te kunnen duiden is voor de N256 een norm opgesteld, die de gewenste 

afwikkelingskwaliteit (trajectsnelheid en reistijd) aangeeft. Deze referentiesnelheid is afhankelijk van het 

wegtype en de prioriteit van de weg. De N256 tussen de N664 en de Oost Westweg is een regionale 

stroomweg met prioriteit 1. Hierbij hoort een referentiesnelheid van minimaal 70 km/u over het hele traject 

(reistijd 9 minuten). Voor het weggedeelte tussen de Oost Westweg en Zierikzee, een 

gebiedsontsluitingsweg met prioriteit 1, geldt een referentiesnelheid van minimaal 60 km/u (reistijd van 12 

minuten). Voor het hele traject Goes-Zierikzee geldt dus een referentiereistijd van minimaal 21 minuten. 

Door deze norm te vergelijken met de feitelijke situatie op de weg ontstaat inzicht in het aantal dagen 

waarop de N256 niet voldoet aan deze rijsnelheid- en reistijdnorm. Op deze dagen is sprake van 

doorstromingsproblemen. Onderstaande tabel geeft het aantal dagen per traject weer waarop in 2018 

doorstromingsknelpunten zijn ontstaan en wat de bijbehorende vertragingen zijn. De analyse is uitgevoerd 

voor de wegtypes regionale stroomweg en gebiedsontsluitingsweg (GOW) met prioriteit 1. De N256 is een 

regionale stroomweg, maar is ingericht als gebiedsontsluitingsweg met een maximumsnelheid van 80 

km/u. Om deze reden is de analyse uitgevoerd voor zowel een regionale stroomweg als 

gebiedsontstluitingsweg (GOW). Indien de inrichting als GOW als uitgangspunt wordt gehanteerd, neemt 

het aantal doorstromingsknelpunten ten opzichte van het uitgangspunt als stroomweg fors af, omdat de 

referentiesnelheid hierdoor afneemt.  

 

Het aantal dagen met doorstromingsproblemen in 2018 en 2019 is vergelijkbaar. In 2019 waren er iets 

meer dagen met doorstromingsproblemen dan in 2018. In 2020 is het aantal dagen met 

doorstromingsproblemen ongeveer gehalveerd ten opzichte van 2019. Deze halvering wordt in ieder geval 

mede veroorzaakt door de corona-maatregelen in 2020.  

 

 
Uitgangspunt 

Aantal dagen in 2018 met  
doorstromingsproblemen 

<1 minuut 
vertraging 

1-5 
minuten 

vertraging 

>5 minuten 
vertraging 

A256 (A58-Oost Westweg) Stroomweg: referentiesnelheid 70km/u 271 126 116 29 

A256 (A58-Oost Westweg) GOW: referentiesnelheid 60km/u 126 53 57 16 

A256 (Oost Westweg-A58) Stroomweg: referentiesnelheid 70km/u 113 65 36 12 

A256 (Oost Westweg-A58) GOW: referentiesnelheid 60km/u 34 6 22 6 
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Uitgangspunt Aantal dagen in 2019 met  

doorstromingsproblemen 
<1 minuut 
vertraging 

1-5 minuten 
vertraging 

>5 minuten 
vertraging 

A256 (A58-Oost Westweg) Stroomweg: referentiesnelheid 70km/u 284 125 122 37 

A256 (A58-Oost Westweg) GOW: referentiesnelheid 60km/u 137 51 63 23 

A256 (Oost Westweg-A58) Stroomweg: referentiesnelheid 70km/u 168 115 39 14 

A256 (Oost Westweg-A58) GOW: referentiesnelheid 60km/u 46 18 19 9 

 

 
Uitgangspunt 

Aantal dagen in 2020 met  
doorstromingsproblemen 

<1 minuut 
vertraging 

1-5 
minuten 

vertraging 

>5 
minuten 

vertraging 

A256 (A58-Oost Westweg) Stroomweg: referentiesnelheid 70km/u 148 89 36 23 

A256 (A58-Oost Westweg) GOW: referentiesnelheid 60km/u 53 13 27 13 

A256 (Oost Westweg-A58) Stroomweg: referentiesnelheid 70km/u 107 73 29 5 

A256 (Oost Westweg-A58) GOW: referentiesnelheid 60km/u 26 10 13 3 

 

In onderstaande figuren is de reistijdfluctatie (gemiddelde reistijd in minuten) over 2018, 2019 en 2020 te 

zien op Midden-Zeelandroute tussen de A58 en Oost-Westweg. Kenmerkend zijn het grote aantal 

piekmomenten in reistijd in 2018 en 2019 en het fors lagere aantal piekmomenten in 2020. Op deze 

piekmomenten rijdt het verkeer niet vlot door en ondervindt de weggebruiker vertraging. 
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Intensiteit/Capaciteits-verhoudingen (I/C-verhouding) 

Een indicator voor de kwaliteit van de verkeersafwikkeling is de verhouding tussen de capaciteit van een 

wegvak en de verkeersintensiteiten op het wegvak. Wanneer deze I/C-verhouding groter is dan 80% heeft 

de weg onvoldoende capaciteit om het verkeer vlot af te wikkelen en ontstaan ernstige 

doorstromingsproblemen. Bij I/C-verhoudingen vanaf 70 procent of hoger is sprake van een matige (of 

slechte) verkeersdoorstroming.  

De capaciteiten van de verschillende wegvakken zijn bepaald aan de hand van de volgende 

uitgangspunten: 

◼ De capaciteit van de Zeelandbrug en het weggedeelte tussen de Oost Westweg-Noordlangeweg is 

geschat op 1.500 PAE/u, gebaseerd op de maximale capaciteit van een  regionale stroomweg met een 

niet-homogene verkeersstroom, conform het “Handboek wegontwerp 2013, wegontwerp bubeko” van 

het CROW. 

◼ Capaciteit van de N256 op het weggedeelte Langeweg – Oude Rijksweg is op ca. 1.150 PAE/u 

geschat, gebaseerd op een analyse van de maximum doorlaat van verkeer bij de VRI Oude Rijksweg 

en VRI Langeweg in 2018. 

◼ Uit analyse VRI Langeweg in 2018 blijkt dat de capaciteit van de N256 tussen Langeweg en 

Zandkreeksluis ca. 1.250 PAE/u bedraagt. Deze waarde is als capaciteit gehanteerd.  

◼ Voor de A256 is de capaciteit geschat op ca. 4.400 PAE/u, rekening houdend met vrachtverkeer. Het 

Handboek “Capaciteitshandboek Infrastructuur Autosnelwegen” hanteert een capaciteit van 4.300 

MVT/u. 

Onderstaande tabel geeft voor verschillende piekmomenten de I/C-verhoudingen op de N256 weer. 

Opvallend is dat de I/C-verhoudingen in het middengedeelte van de weg hoog zijn (ca. 80-100%). Het 

betreft de N256 tussen de Oost Westweg en de N664. Op dit weggedeelte is de intensiteit hoog ten 

opzichte van de capaciteit. In drukke ochtend- en avondspitsen en op momenten waarop veel recreatief 

verkeer aanwezig is, stijgt de I/C-verhouding in de huidige situatie boven de grenswaarde van 80% en 

ontstaat filevorming (met vertraging voor de weggebruiker tot gevolg). 

De A256 kent de hoogste intensiteiten, maar heeft 2x2 rijstroken en daardoor voldoende capaciteit om het 

verkeer, ook op piekmomenten, vlot af te wikkelen. Het deel ten noorden van de Oost Westweg heeft een 

relatief lage intensiteit ten opzichte van de capaciteit (I/C van ca. 40-50%) en wikkelt het verkeer vlot af. 
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De I/C-verhoudingen in 2018 en 2019 zijn zeer vergelijkbaar. De hoge I/C-verhoudingen komen voor op 

dezelfde locaties. De I/C-verhoudingen in 2020 zijn een fractie lager dan in 2019 en 2018 door een 

verminderd verkeersaanbod. Desalniettemin bevinden de hogere I/C-verhoudingen zich ook op het 

weggedeelte op de N256 tussen de Oostwestweg en N664. 

    I/C-verhouding 2018 

Nr. Wegnaam Omschrijving 
Capaciteit 
(PAE/u) 

Gemiddelde 
ochtendspits 

Gemiddelde 
avondspits 

Drukke 
ochtendspits 

Drukke 
avondspits 

Maximum 
ochtendspits 

Maximum 
avondspits 

Toeristische 
instroom 

Toeristische 
uitstroom 

01 N256 Zeelandbrug (Colijnsplaat - Zierikzee) 1500 37 49 45 55 48 53 58 18 

01 N256 Zeelandbrug (Zierikzee - Colijnsplaat) 1500 43 42 51 52 54 57 37 59 

02 N256 Oost Westweg - Noordlangeweg 1500 38 50 46 56 49 54 59 18 

02 N256 Noordlangeweg - Oost Westweg 1500 44 43 52 53 55 58 38 60 

03 N256 Langeweg - Oost Westweg 1250 57 84 71 95 74 92 91 30 

03 N256 Oost Westweg - Langeweg 1250 76 69 91 84 96 93 66 96 

04 N256 N664 - Langeweg 1150 58 85 72 96 75 93 92 31 

04 N256 Langeweg - N664 1150 77 70 92 85 97 94 67 97 

05 A256 Goes-Zuid - N664 4400 27 39 33 45 35 43 43 14 

05 A256 N664 - Goes-Zuid 4400 36 33 43 40 45 44 31 45 

06 A256 Knooppunt De Poel - Goes Zuid 4400 30 44 38 50 39 49 48 16 

06 A256 Goes Zuid - Knooppunt De Poel 4400 40 37 48 45 51 49 35 51 

 

    I/C-verhouding 2019 

Nr. Wegnaam Omschrijving 
Capaciteit 
(PAE/u) 

Gemiddelde 
ochtendspits 

Gemiddelde 
avondspits 

Drukke 
ochtendspits 

Drukke 
avondspits 

Maximum 
ochtendspits 

Maximum 
avondspits 

Toeristische 
instroom 

Toeristische 
uitstroom 

01 N256 Zeelandbrug (Colijnsplaat - Zierikzee) 1500 37 48 44 56 46 60 42 46 

01 N256 Zeelandbrug (Zierikzee - Colijnsplaat) 1500 43 42 52 48 55 52 37 43 

02 N256 Oost Westweg - Noordlangeweg 1500 38 50 45 58 47 62 43 47 

02 N256 Noordlangeweg - Oost Westweg 1500 44 43 53 50 56 53 38 45 

03 N256 Langeweg - Oost Westweg 1250 58 84 71 93 74 95 90 35 

03 N256 Oost Westweg - Langeweg 1250 77 68 90 82 93 90 65 91 

04 N256 N664 - Langeweg 1150 58 84 70 92 73 95 89 35 

04 N256 Langeweg - N664 1150 76 68 89 81 93 89 64 90 

05 A256 Goes-Zuid - N664 4400 27 39 33 43 35 45 42 16 

05 A256 N664 - Goes-Zuid 4400 36 32 42 38 44 42 30 42 

06 A256 Knooppunt De Poel - Goes Zuid 4400 30 44 37 48 39 50 47 18 

06 A256 Goes Zuid - Knooppunt De Poel 4400 40 36 47 43 49 47 34 47 
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    I/C-verhouding 2020 

Nr. Wegnaam Omschrijving 
Capaciteit 
(PAE/u) 

Gemiddelde 
ochtendspits 

Gemiddelde 
avondspits 

Drukke 
ochtendspits 

Drukke 
avondspits 

Maximum 
ochtendspits 

Maximum 
avondspits 

Toeristische 
instroom 

Toeristische 
uitstroom 

01 N256 Zeelandbrug (Colijnsplaat - Zierikzee) 1500 35 44 45 55 47 58 44 44 

01 N256 Zeelandbrug (Zierikzee - Colijnsplaat) 1500 40 40 54 50 56 57 40 44 

02 N256 Oost Westweg - Noordlangeweg 1500 33 43 43 53 45 56 42 43 

02 N256 Noordlangeweg - Oost Westweg 1500 38 39 52 48 54 55 39 42 

03 N256 Langeweg - Oost Westweg 1250 54 76 68 89 71 99 97 38 

03 N256 Oost Westweg - Langeweg 1250 69 66 94 89 96 99 68 96 

04 N256 N664 - Langeweg 1150 52 73 65 85 68 95 93 36 

04 N256 Langeweg - N664 1150 66 63 90 85 92 95 65 92 

05 A256 Goes-Zuid - N664 4400 25 35 31 41 33 46 45 17 

05 A256 N664 - Goes-Zuid 4400 32 30 43 41 44 46 31 44 

06 A256 Knooppunt De Poel - Goes Zuid 4400 26 37 33 43 35 48 47 18 

06 A256 Goes Zuid - Knooppunt De Poel 4400 34 32 46 43 47 48 33 47 

 

Legenda   
  I/C < 60% 

  I/C tussen 60% en 70% 

  I/C tussen 70% en 80% 

  I/C > 80% 

 

Calamiteitenvoorziening 

De N256 heeft geen calamiteitenvoorziening: als de rijbaan versperd is, is er geen omleidingsroute. De 

parallelweg is daar niet voor toegerust.  

 

De N256 vervult een belangrijke functie in de bereikbaarheid van Zeeland. Bij calamiteiten op de A58 of 

N57 wordt verkeer omgeleid via de N256. Hiermee blijft Zeeland bereikbaar. De restcapaciteit van de 

route is echter beperkt, waardoor deze route in de huidige vormgeving slechts beperkt extra verkeer kan 

opvangen en beperkt als omleidingsroute kan functioneren. 

 

3 Verkeersveiligheid 

Voor het thema verkeersveiligheid heeft de provincie Zeeland zich gecommitteerd aan het Strategisch 

Plan Verkeersveiligheid (SPV) 2030. Centraal in het SPV staat de risicogestuurde aanpak. Dit houdt in dat 

ongevallen uit het verleden niet meer leidend zijn voor het bepalen van verkeersonveiligheidsrisico én 

bijbehorende aanpak van verkeersonveiligheid (reactief), maar dat men gaat kijken naar risicofactoren die 

van invloed zijn op het verkeersonveiligheidsniveau en die tracht te beïnvloeden om de kans op een 

ongeval te minimaliseren (proactief). 

 

Vanuit de risicogestuurde aanpak ontstaat verkeersonveiligheid doordat op een locatie interactie 

plaatsvindt onder ‘negatieve omstandigheden’. Met interactie wordt bedoeld het feit dat weggebruikers 

elkaar in langs- of kruisende richting ‘ontmoeten’. Met negatieve omstandigheden worden de factoren 

bedoeld die deze interactie onveilig kunnen maken. Hierbij kan gedacht worden aan te hoge snelheden, 

beperkingen in het wegontwerp of te hoge intensiteiten.  
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Hoe meer factoren in negatieve zin de interactie tussen verschillende weggebruikers beïnvloeden, hoe 

hoger het verkeersonveiligheidsrisico en daarmee de kans op ongevallen. 

 

De risicogestuurde aanpak betekent niet dat we ongevallen helemaal niet meer meenemen in de analyse. 

Informatie over ongevallen helpt ons nog steeds om inzicht te krijgen in de aanpak van een 

verkeersonveilige situatie. 

 

Voor de verkeersveiligheidsanalyse is de Deltaweg opgeknipt in 2 delen: de hoofdrijbaan en de 

parallelweg. Van elk van deze delen is risicogestuurd de mate van verkeersonveiligheid bepaald door te 

kijken naar de inrichting en het gebruik. Ook is een traditionele ongevallenanalyse gedaan. 

 

Verkeersveiligheid hoofdrijbaan 

Inrichting 

De huidige N256 heeft 2x1 rijstroken en kent een snelheidslimiet van 80 km/u. Omdat de huidige inrichting 

meer past bij een GOW is deze ook getoetst aan de richtlijnen voor een GOW. De richtlijnen voor 

inrichting van een weg in het CROW beschrijven de ideale en minimale inrichting. Tussen de ideale en 

minimale inrichting ligt de speelruimte voor de beleidsmaker/wegontwerper, die als het ware de mogelijke 

inrichtingselementen afpelt van ideaal naar minimaal. De hoofdrijbaan van de N256 voldoet aan de 

richtlijnen voor inrichtingelementen die niet afgepeld kunnen of mogen worden (o.a. gesloten verharding, 

breedte lengtemarkering, openbare verlichting, breedte redresseerstrook en aanwezigheid 

reflectorpaaltjes). Gekeken naar de richtlijnen die wel afgepeld mogen worden, voldoet de weg aan het 

gegeven dat landbouwverkeer niet is toegestaan, er een inhaalverbod is, erfaansluitingen niet aanwezig 

zijn en fietsers gebruik maken van de parallelweg. Op deze veiligheidselementen is het ongevalsrisico 

geminimaliseerd. Voor de inrichtingselementen rijrichtingscheiding en obstakelvrije zone is echter 

gekozen voor de minimale variant wat het risico op ongevallen verhoogd. De weg is over de gehele lengte 

voorzien van een dubbele doorgetrokken asstreep. De dubbele asstreep verlaagt het risico op frontale 

ongevallen maar deze worden niet voorkomen. Er is hier dus nog ruimte voor verbetering (‘lage broodjes’ 

met retroreflectiestrippen of fysieke scheiding). De obstakelvrije zone is niet over de gehele weglengte 

voldoende breed (bijv. tussen hmp 4.8 en 7.3) en biedt niet overal voldoende ruimte voor redressering of 

gestrande voertuigen. 

 

De Zandkreeksluis wijkt af van bovenstaande analyse. De sluis bestaat uit 2 delen: het wegvak wanneer 

de sluis gesloten is met een snelheidslimiet 80 km/u en het wegvak wanneer de sluis in werking is en het 

verkeer via de omleiding dient te rijden. Op deze omleiding geldt een snelheidslimiet van 50 km/u. Het 

deel met een snelheid van 80 km/u beschikt niet over een obstakelvrije zone (hier mag echter wel van 

worden afgeweken op een kunstwerk) en de rijbanen zijn niet gescheiden middels de minimaal vereiste 

dubbele doorgetrokken asstreep. Het deel met een snelheid van 50 km/u voldoet qua snelheidslimiet al 

niet aan de eisen van een GOW buiten de bebouwde kom, waar een snelheid van 80 km/u bij hoort. 

Wanneer de huidige snelheidslimiet van 50 km/u getoetst wordt aan de eisen van een GOW binnen de 

bebouwde kom dan is de obstakelvrije zone onvoldoende breed. 

 

Als de huidige hoofdrijbaan wordt getoetst aan de eisen die gelden voor de gewenste functie van een 

regionale stroomweg 100 km/u, voldoet de weg niet aan de volgende richtlijnen: 

◼ Maximumsnelheid: huidig: 80 km/u en 50 km/u (Zandkreeksluis); richtlijn: 100 km/u  

◼ Rijbaanscheiding: huidig: d.m.v. een doorgetrokken streep; richtlijn: fysieke scheiding  

◼ Kruisingen: huidig: gelijkvloers; richtlijn: ongelijkvloers  

◼ Obstakelvrije zone: huidig: gemiddeld 5m; richtlijn: 10m 
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Het gedeelte tussen de ’s-Heer Hendriksdijk en de Ploegweg kent een snelheidslimiet van 100 km/u. Dit 

wegvak heeft 2x2 rijstroken en voldoet wel aan de richtlijnen van een regionale stroomweg, met 

uitzondering van het gelijkvloerse kruispunt bij de ’s-Heer Hendriksdijk. 

 

Gebruik 

In de periode 1-1-2018 t/m 31-12-2020 is de snelheid op de Deltaweg gemeten ter hoogte van het 

Schengenviaduct. Hiermee is de V90 bepaald. De V90 is de snelheid die door 90% van de weggebruikers 

niet wordt overschreden en door 10% wel wordt overschreden. Indien de V90 hoger is dan de 

bekeuringssnelheid (84 km/u) , dan is sprake van een slechte verkeersveiligheid. In de tabel hieronder is 

het resultaat van de meting weergegeven: 

90% snelheid 
(km/u) 

Stand 
Afwijk 
(km/u) 

Gem. Snelheid 
(km/u) 

>81 
km/u 

>87 
km/u 

>91 
km/u 

>101 
km/u 

>111 
km/u 

87-92 7-10 78-85 55-62% 17-30% 7-14% 1,5-4% 0,5-
1,1% 

 

Hieruit blijkt dat veel automobilisten te hard rijden op de N256: de V90 ligt tussen de 87 en 92 km/u en 7-

14% van de automobilisten rijdt harder dan 91km/u. Deze ligt boven de bekeuringssnelheid. Op de N256 

is daarmee sprake van slechte verkeersveiligheid op het gebruik. De werkelijk gereden snelheid op de 

N256 verhoogt het risico op verkeersongevallen. 

 

Naast de snelheid wordt in relatie tot de veiligheid ook gekeken naar de intensiteit. Deze is in onder in het 

hoofdstuk ‘Verkeersdrukte’ nader geanalyseerd. De N256 kent de inrichting van een 

gebiedsontsluitingsweg 80 km/u maar heeft de functie van een regionale stroomweg. Dit blijkt ook uit de 

intensiteiten. Met regelmaat liggen deze boven de 22.000 mvt/etmaal, wat volgens de richtlijnen maximaal 

is voor een GOW 80 km/u. Echter, doordat de inrichting niet past bij een regionale stroomweg kan gesteld 

worden dat de intensiteit niet passend is voor (de inrichting van) de weg. Dit verhoogt het 

verkeersveiligheidsrisico. 

 

Ongevallen en incidenten 

Het eerste inzicht in de ongevallen en incidenten is verkregen middels VIAStat. Kanttekening hierbij is dat 

door de gebrekkige registratie van ongevallen geen volledig inzicht is in het daadwerkelijke aantal 

verkeersongevallen op de hoofdrijbaan. Na toetsing aan mediaberichten blijkt dat dit gebrek zowel de 

letselongevallen als de UMS-ongevallen (Uitsluitend Materiele Schade) omvat. Daarom zijn in deze 

analyse naast ViaStat ook de mediaberichten bekeken. In deze analyse is gebruik gemaakt van de 

gegevens over de periode 2016 t/m 2020. 

 

ViaStat 

In deze periode van 5 jaar hebben er op de hoofdrijbaan 11 letselongevallen plaatsgevonden. Bij deze 11 

letselongevallen zijn er 20 letselslachtoffers gevallen, waarvan 1 dodelijk. Het verloop van het aantal 

letselslachtoffers per jaar en kwartaal is weergegeven in onderstaande tabel. De tabel laat zien dat het 

aantal letselslachtoffers per jaar redelijk stabiel is (tussen de 0 en 2), maar dat het jaar 2019 eruit springt 

met 17 letselslachtoffers. Alle ongevallen hebben plaatsgevonden in Q2 en Q3 van het jaar. 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Q1 0 0 0 0 0 

Q2 0 0 1 5 1 

Q3 0 0 0 12 1 

Q4 0 0 0 0 0 

Totaal 
letselslachtoffers 

0 0 1 17 2 
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Omdat het aantal letselslachtoffers in 2019 zo hoog is, is het interessant om te kijken naar het aantal 

letselongevallen wat plaats heeft gevonden door de jaren heen. De tabel laat nog steeds zien dat 2019 

eruit springt wat betreft letselongevallen maar de verhoudingen liggen wat dichter bij elkaar. Het verschil 

in letselslachtoffers wordt met name veroorzaakt door 1 letselongeval met 9 letselslachtoffers in 2019. 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Totaal 
letselongevallen 

0 0 1 8 2 

 

Wanneer het aantal letselongevallen wordt afgezet tegen de tijdstippen dan ontstaat het volgende beeld: 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Nacht 0 0 1 0 0 

Ochtend 0 0 0 0 0 

Ochtendspits 0 0 0 2 0 

Middag 0 0 0 3 0 

Middagspits 0 0 0 2 2 

Avond 0 0 0 1 0 

Avondspits 0 0 0 0 0 

 

De meeste letselongevallen hebben plaatsgevonden in de spitsperiodes en de middag. Wanneer wordt 

gekeken naar een specifieke weekdag, weergegeven in onderstaande tabel, komt naar voren dat de 

meeste letselongevallen hebben plaatsgevonden op werkdagen: 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Werkdag 0 0 0 6 2 

Weekenddag 0 0 1 2 0 

 

Kijkend naar de locatie van het ongeval (wegvak of kruispunt) dan komt naar voren dat 6 van de 11 

letselongevallen op het wegvak hebben plaatsgevonden en 5 op de op- en afritten. De aard van de 

ongevallen laat zien dat 4 van de 11 letselongevallen het gevolg is geweest van een frontale botsing. 

Hieronder valt ook het enige dodelijke ongeval en 3 van de 10 waren een kop/staart botsing. De aard van 

de overige ongevallen was eenzijdig (1), flank (1) of onbekend (2). 

 

Naast de letselongevallen zijn er ook 65 geregistreerde UMS-ongevallen in de periode 2016-2020. De 

grootste concentratie van UMS-ongevallen is rondom het kruispunt met de N664 en specifiek bij de 's-

Heer Hendrikskinderendijk. Circa 40% van de geregistreerde UMS-ongevallen betreft een kop/staart 

botsing, van circa 30% van de UMS-ongevallen is de aard onbekend. Slechts 2 UMS-ongevallen betroffen 

een frontale botsing. 

 

Mediaberichten  
Om de ongevallen in de mediaberichten mee te nemen is de website van HVZeeland bekeken. Dit 
overzicht toont het volgende ongevallenbeeld:  

  2016  2017  2018  2019  2020  

UMS  2  6  7  7  5  

Met letsel naar ziekenhuis gebracht  3  4  4  5  0  

Dodelijk  0  0  0  0  1  

 

Een belangrijke kanttekening bij de media berichten is dat daar niet duidelijk wordt of het slachtoffer van 
een ongeval ook volgens de definitie toegekend kan worden aan een letselongeval. Het beeld uit de 
media wijkt af van het beeld uit ViaStat.  
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Opvallend is dat in de jaren 2016 en 2017 er meerdere ongevallen hebben plaatsgevonden waarbij 1 of 
meer slachtoffers naar het ziekenhuis zijn gebracht, maar dat deze in ViaStat niet zijn geregistreerd als 
letselslachtoffers.  
  
De ongevallenanalyse laat zien dat er enkele mogelijke raakvlakken zijn tussen de risicoverhogende 
elementen wat betreft de inrichting van de Deltaweg en de wijze waarop dit resulteert in ongevallen. 
Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het relatief grote aandeel letselongevallen met als aard een 
frontale botsing en het gegeven dat er geen fysieke rijrichtingscheiding aanwezig is. De gebrekkige 
registratie van de ongevallen maakt echter dat deze relatie niet volledig gefundeerd gelegd kan worden. 
 

Risicovolle locaties op de hoofdrijbaan  
Samen met de provincie zijn enkele risicovolle locaties ('hotspots') benoemd. Deze zijn gebaseerd op 
ervaringen uit het verleden en (geregistreerde of niet geregistreerde) ongevallen:  

◼ Ter hoogte van hmp 4.2, in de richting van Zierikzee,  gaat de weg van 2 rijstroken naar 1 rijstrook. 

Ritsen gaat hier regelmatig niet goed waardoor men tegen de lantaarnpaal aan rijdt.  

◼ Vanwege opening van de bungalowparken op Schouwen-Duiveland, Noord-Beveland en Kop van 

Walcheren op vrijdagmiddag om 15.00 ontstaat er file voor de VRI's. Hierdoor ontstaan 

regelmatig kop/staartbotsingen. 

◼ Bij hmp 7.7 en 8.3 zorgt het uitzicht op de Oosterschelde, het Veerse Meer en de Zeelandbrug voor 

afleiding op de weg.  

◼ Wanneer bij de Zandkreeksluis de brug geopend is en men gebruik dient te maken van de omrijroute. 

Men ziet dan het rode kruis en stopt, in plaats van dat men de omrijroute gebruikt. Dit leidt tot 

onverwachte, gevaarlijke, manoeuvres.  

◼ Bij hmp 10.2 liggen over een afstand van een kilometer 2 rijstroken en de afrit richting Kamperland. 

Hier wordt regelmatig ingehaald.  

◼ Wanneer men vanuit de VRI bij Goes richting het noorden rijdt, passeert men de overgang bij de Oude 

Zeedijk. Daar staat in drukke periodes het verkeer stil voor de VRI bij het kruispunt met de Langeweg. 

Hier is en verhoogd risico op kop/staart botsingen. 

 

Verkeersveiligheid parallelwegen 

Interactie tussen verschillende verkeersdeelnemers is op de parallelweg meer aanwezig dan op de 

hoofdrijbaan. De reden is dat, in tegenstelling tot de hoofdrijbaan, op de parallelweg alle voertuigen 

toegestaan zijn en het verkeer hier niet wordt gescheiden. Ook zijn er diverse kruisingen bij de 

parallelwegen. 

 

Inrichting 

De parallelwegen naast de Deltaweg bestaan uit diverse straten die verschillend zijn qua inrichting: 

◼ Klaphekkeweg en Krukweg (60 km/u): Deze wegen zijn alleen toegankelijk voor landbouwverkeer, 

vrachtverkeer en langzaam verkeer. Personenauto’s en motoren zijn niet toegestaan. Beide wegen 

voldoen aan de minimaal vereiste verhardingsbreedte maar dat maakt ze relatief smal voor de 

combinatie van fietsers en landbouwverkeer. Een deel van de Klaphekkeweg en de Krukweg is 

voorzien van kantmarkeringen. Snelheidsremmende maatregelen ontbreken op de wegvakken en 

kruispunten. 

◼ De Puyeweg: De Puyeweg (60 km/u) is alleen toegankelijk voor langzaam verkeer en 

bestemmingsverkeer. De weg is smaller dan de minimale breedte voor de combinatie van fietsers en 

landbouwverkeer. Ook ontbreken snelheidsremmende maatregelen op de wegvakken. 
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◼ Katseveerweg: De Katseveerweg (60 km/u) is toegankelijk voor alle weggebruikers. De weg voldoet 

aan de minimaal vereiste verhardingsbreedte maar dat maakt het relatief smal voor de combinatie van 

fietsers en landbouwverkeer. De weg is voorzien van kantmarkeringen. Snelheidsremmende 

maatregelen ontbreken op de wegvakken en kruispunten. 

 

Doordat alle parallelwegen smal zijn voor de combinatie van fietsers en landbouwverkeer is door de grote 

verschillen in massa, snelheid en richting is de verkeersveiligheid in het geding. 

 

Gebruik 

Beide parallelwegen kennen verschillende functies en worden daarom verschillend gebruikt. De westelijke 

parallelweg is een hoofdroute in het provinciale Kwaliteitsnet Landbouwverkeer en is van belang voor de 

verkeersbewegingen van agrariërs en loonbedrijven met tractoren, zelfrijdende landbouwmachines en 

mobiele kranen. Naast landbouwverkeer worden de westelijke parallelwegen ook gebruikt door 

bestemmingsvrachtverkeer en langzaam verkeer als een van de hoofdroutes van het fietsnetwerk. De 

oostelijke parallelweg wordt vooral gebruikt door bestemmingsverkeer. De Puyeweg is enkel toegankelijk 

voor langzaam verkeer en bestemmingsverkeer en de Katseveerweg is toegankelijk voor alle vormen van 

verkeer. 

 

In diverse onderzoeken is de intensiteit van de verschillende weggebruikers op de parallelweg gemeten. 

De resultaten zijn weergegeven in onderstaande tabel.  

 Intensiteiten gemiddelde werkdag  

Locatie Motorvoertuigen Landbouwverkeer Fietsverkeer Periode Opmerkingen 

Klaphekkeweg 
t.h.v. 
Blauwewijk 

Onbekend Onbekend 450 2008 
t/m2014 

 

Zandkreeksluis Onbekend Onbekend 600 2008 
t/m2014 

 

Tussen Goes 
en Katseveer 

263 25 (40 in 
hoogseizoen) 

360 2012 Incl. 
bromfietsen 

Ten noorden 
van afslag 
Kats 

142 27 111 2012 Incl. 
bromfietsen 

 

Ondanks de gedateerde cijfers laten de intensiteiten wel zien dat er op diverse momenten interactie kan 

ontstaan tussen gemotoriseerd en langzaam verkeer. Doordat het gebruik van de parallelweg in de 

afgelopen jaren niet ontmoedigd is, is het aannemelijk dat minimaal dezelfde intensiteiten zich nog over 

de parallelweg verplaatsen.  

 

De snelheid op de parallelweg is onbekend. Echter, door de lange rechtstanden en het ontbreken van 

snelheidsremmende maatregelen is het aannemelijk dat de maximumsnelheid met regelmaat wordt 

overschreden. 

 

De interactie tussen verschillende voertuigen in combinatie met het gedrag en de smalle wegbreedtes kan 

leiden tot verkeersonveilige situaties. 

 

Ongevallen en incidenten 

De gebrekkige ongevallenregistratie speelt eveneens op de parallelweg. Het aandeel niet geregistreerde 

ongevallen is op de parallelweg echter mogelijk groter dan op de hoofdrijbaan. De parallelweg wordt 

namelijk in tegenstelling tot de hoofdrijbaan ook gebruikt door langzaam verkeer.  
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Van langzaam verkeer is bekend dat veel ongevallen niet worden geregistreerd doordat deze bijv. 

enkelzijdig zijn (dus geen ‘schuldige’) of geen ernstig letsel tot gevolg hebben (denk aan vallen met de 

fiets) waardoor er geen betrokkenheid van de politie (gewenst) is.  

 

ViaStat 

In de periode 2016-2020 zijn er op de parallelweg 2 letselongevallen geregistreerd met daarbij 2 

letselslachtoffers, waarvan 1 dodelijk. De letselongevallen hebben plaatsgevonden in 2017 en 2018, 1 op 

een werkdag in de avondspits en 1 op een weekenddag in de ochtendspits. In beide gevallen betrof het 

slachtoffer een fietser op een wegvak. De aard van 1 ongeval is bekend, het betrof een flankongeval. 

 

Naast de letselongevallen zijn er ook 17 geregistreerde UMS-ongevallen in de periode 2016-2020. Circa 

50% van de geregistreerde UMS-ongevallen betreft een kop/staart botsing, van circa 40% van de UMS-

ongevallen is de aard onbekend. Gezien de locatie van de UMS-ongevallen (14 op dezelfde locatie op de 

Oude Veerweg) en de vervoerswijzen (allen personenvoertuigen of bestelbussen) is het aannemelijk dat 

de locatie-registratie hier onjuist is en deze UMS-ongevallen toebehoren aan de hoofdrijbaan.  

 

Mediaberichten  
Ook voor de parallelweg zijn de mediaberichten van HVZeeland bekeken. Dit overzicht toont het volgende 
ongevallenbeeld:  

  2016  2017  2018  2019  2020  

UMS        1    

Met letsel naar ziekenhuis gebracht        1    

Dodelijk    1        

 
Ook hier geldt de kanttekening dat bij de media berichten niet duidelijk wordt of het slachtoffer van een 
ongeval ook volgens de definitie toegekend kan worden aan een letselongeval. Het beeld uit de media 
wijkt ook hier af van het beeld uit ViaStat.  
  
De ongevallenanalyse laat zien dat er enkele mogelijke raakvlakken zijn tussen de risicoverhogende 
elementen wat betreft de inrichting van de parallelweg en de wijze waarop dit resulteert in ongevallen. 
Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het feit dat in beide ongevallen de fietser het letselslachtoffer 
was en het gegeven dat fietsers en gemotoriseerd niet fysiek van elkaar gescheiden zijn. De gebrekkige 
registratie van de ongevallen maakt echter dat ook hier deze relatie niet volledig gefundeerd gelegd kan 
worden. 
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De provincie is voornemens de Deltaweg aan te pakken van afslag Goes tot midden op Noord-Beveland. 
Daarvoor wordt vooraf geïnventariseerd welke aandachtspunten worden meegegeven aan Royal 
Haskoning om te verwerken in het ontwerp. Deze notitie geeft punten mee vanuit Klimaatadaptatie. 
 
Het gaat om onderstaand traject van afslag A58 Goes tot aan de Oost-West weg: 

 
 
KADER: 
Provincie Zeeland en gemeenten zijn gezamenlijk bezig met het opstellen van een Klimaatadaptatie 
Strategie Zeeland (KASZ). Op dit moment ligt deze in concept voor bij het Bestuurlijk Kernteam 
(portefeuillehouders overheden) en in maart gaat deze naar alle besturen voor inspraak. Doel is dat ‘we’ in 
2050 volledig klimaatadaptief zijn ingericht en dus geen overlast meer hebben van de gevolgen van 
klimaatverandering. Dat doen we door bij elke ontwikkeling (van woonwijk tot infrastructuur) klimaatadaptie 
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mee te nemen en klimaatrobuust te bouwen en aan te leggen. Op dit moment hebben we dus als provincie 
alleen nog een voorbeeldfunctie. Wel hebben PS de beleidsnotitie “Klimaatverandering, Zeeuwse risico’s in 
beeld” vastgesteld en ingestemd met de vervolgstappen. Tegen de tijd dat de Deltaweg zal worden 
aangepast zal er een vastgestelde strategie zijn hoe Zeeland richting 2050 klimaatrobuust wordt. Daarbij 
wordt met name gekeken naar koppelkansen, dwz als we toch gaan bouwen, aanleggen of renoveren, 
beheren en onderhouden, dan doen we dat meteen goed zodat de kosten beperkt blijven (en soms zelfs 
meerkosten niet voorkomen). 
 
ALGEMEEN: 

- Voor alle klimaateffecten geldt dat de Deltaweg een cruciale weg is voor de hulpverlening in 
Zeeland. Het uitvallen van deze weg door klimaateffecten kan (levensbedreigende1) consequenties 
hebben. In Zeeland boven de Westerschelde is een ziekenhuis aanwezig en dat is Goes. Vanuit 
Schouwen-Duiveland en Noord-Beveland naar Admiraal de Ruyterziekenhuis Goes is de Deltaweg 
de aangewezen hulpverleningsroute. Dit geldt voor alle klimaateffecten. Het verdient de voorkeur 
voor de hulpverlening om deze hulpverleningsroute uitvoeren als stroomweg met bijbehorende 
eigenschappen conform CROW heeft hier qua eigenschappen. Overweeg het gebruik van 
Zeelandveilig als communicatie instrument en hiervoor dienen afspraken te worden gemaakt 
tussen de betrokken partijen. Virtuele drips inzetten bij problemen. Drips zijn borden langs de weg, 
maar virtuele drips betreft een nieuw systeem. Hierbij wordt op basis van GPS een punt geprikt, 
waarbij navigatie apparatuur en apps de route wijzigen. Het is geen onderdeel van het landelijke 
alarmsysteem, maar de meldingen ‘obstakel verderop’ of ‘alternatieve route voorgesteld’. In 2021 
wordt dit al deels geïmplementeerd.  

 
 
Hitte 

- Verkeersregelinstallaties zoveel mogelijk in schaduw en gebruik materialen/kleuren die (beter) 
bestand zijn tegen hitte; 

- Bij vervanging van de bruggen houdt rekening met de tanden dat deze bij hitte beweegbaar blijven 
- Zorg ervoor dat als op een warme zomerdag files ontstaan door bijvoorbeeld de openstaande brug 

of door een ongeval er vluchtplaatsen zijn naast de weg 
- Kies voor hittebestendig asfalt 
 

 
Droogte 

- Om na te gaan of er vanuit zoetwatervoorziening nog opgaves liggen moet contact gelegd worden 
met Durk-Jan Lagendijk. 

- Zettingsgevoeligheid in het gebied: Het traject tussen de kruising Deltaweg bij Goes en de Oude 
Zeedijk kent een sterke zettingsgevoeligheid. Bij onzorgvuldige aanleg cunet kan dit voor zowel 
dwars- als langsscheuren in het wegdek leiden. Dit komt door de kleirijke ondergrond en 
plaatselijke veenlaag van circa 1 meter dikte op 1,5 a 2 m -mv. Tussen de Oude Zeedijk en de 
Zandkreekdam is de bodem rijker aan zand (jong opgeslibd gebied van de Ooster Schenge) met 
zandige kreekopvullingen van de Schenge en zijkreken. Al naar gelang kleigehalte van de bodem 
is enige zetting te verwachting. Vlak bij de Zandkreekdam zit gedeelte waar een oude verlande 
kreekopvulling zit met plaatselijk veen. Hier kan ook zetting plaatsvinden. Direct ten noorden van 
Oude Zeedijk zit een kleine knip (laagte) in de huidige weg.  
Het gedeelte op Noord-Beveland heeft een wisselende zettingsgevoeligheid. Op circa 3 m-mv 
bevindt zich een veenlaag van 0,5 tot 1,5 meter dikte. Dat deze hier dieper zit komt omdat het 
eigenlijke klei/veen oudland gebied van Noord-Beveland in de 16e/17e eeuw bijna een eeuw weer 
overstroomd is geweest waardoor zich kleirijk zand tot zandige klei afzettingen boven het 
klei/veendek hebben gevormd. Omdat in de middeleeuwen ook hier moernering heeft 
plaatsgevonden is de veendikte en aanwezigheid sterk wisselend. Dit kan voor zettingsverschillen 
in de ondergrond leiden waardoor dwars- en langsscheuren kunnen ontstaan. Nabij Zeelandburg 
en Zandkreekdam zit veel zand in de ondergrond waardoor daar de zetting minimaal zal zijn. 

 

 
1 Dit volgt uit contact tussen Veiligheidsregio en het Witte Kruis, waarbij het Witte Kruis heeft aangegeven 
dat dit een cruciale route betreft. 
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Aardkundig waardevol gebied (status uit omgevingsvisie): 

- De Oosterschenge is behalve natura2000 gebied ook aardkundig waardevol gebied. De Schenge 
is één van oerkreken van Zeeland, die er eerder was dan bijvoorbeeld de Westerschelde en de 
Oosterschelde. Waardevol gebied dat iets vertelt over ontstaansgeschiedenis van het gebied. De 
wegverbreding, zou net zoals het geval is bij natuurprojecten, afgewerkt kunnen worden met een 
informatiepunt over het landschap waar de weg doorheen loopt. Informatief voor fietsers langs de 
Deltaweg. Bij de kruising van de Ooster-Schenge zou heel goed een passend informatiepunt 
kunnen waar natuurwaarden en ontstaansgeschiedenis vanuit 
Natuurmonumenten/HZL/provincie/UNESCO Geopark ScheldeDelta i.o. worden belicht. 

 
Wateroverlast 

- Wordt ook meegenomen in de Watertoets 
- Houd rekening met hevigere buien en dus afvoer naar de zijkant van de weg via asfalt 
- Zorg voor bermen die water kunnen opvangen 
- In de omgeving van het tracé zijn gebieden die wateroverlast ervaren bij extreme neerslag. Met het 

waterschap en de gemeente kan/moet afgestemd worden of dit project oplossingen kan bieden 
voor deze probleemlocaties. Terecht vraag bij die gesprekken is of de partijen de eventuele 
meerkosten ook bijdragen. 

- De nieuwe Deltaweg dient vrij te blijven van water, begaanbaar te zijn en te blijven en qua opbouw 
en fundering bestand te zijn voor en gestand te houden bij een regenbui van 1:1000?2  

 
 
 

 
2 Deze kaart geeft een indicatie van de maximale waterdiepte die op een plek kan optreden als gevolg van 
kortdurende intense neerslag. Voor de modellering is een bui gebruikt van 140 mm in 2 uur. Onder het 
huidige klimaat komt deze bui circa 1 keer in de 1000 jaar voor volgens de modellen, maar buiten van 90-
100 mm/uur komen al voor, dus het is wenselijk hiervan uit te gaan. 
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Overstroming 

- Er ligt een primaire kering bij de Zandkreek. Vergunning aanvragen via Waterschap. 
- Deltaweg is een belangrijke hoofdweg voor evacuatie (voor een overstroming), vluchten (tijdens 

overstroming) en hulpverlenging (na een overstroming). Ten tijde van een overstroming is de 
Deltaweg een vlucht-evacuatieroute alsook een hulpverleningsroute voor hen die geen tijd hebben 
gehad zich op tijd in veiligheid te brengen alsook een weg voor de wederopbouw.  De nieuwe 
Deltaweg dient vrij te blijven van water, begaanbaar te zijn en te blijven en qua opbouw en 
fundering bestand te zijn voor en gestand te houden bij een overstroming van 1:4000.   

- Vlucht- evacuatieroute dient een route te zijn die zo min mogelijk oponthoud / vertragende 
elementen bevat. Uitvoering als stroomweg met bijbehorende eigenschappen conform SWOV 
heeft hier qua eigenschappen de voorkeur.  

- Voor vluchten en ook hulpverlening via de Deltaweg geldt; hoe hoger deze komt te liggen, hoe 
beter! (zie kaarten hieronder voor de hoogte). Er moet wel een afweging plaatsvinden hoe dit er 
landschappelijk uitziet. 

- Daarnaast kan de weg ook als een drempel / waterkering dienen tijdens een overstroming. 
Hierdoor kunnen de gevolgen van een overstroming aan een kant van de kering beperkt of zelfs 
voorkomen worden. Belangrijk is wel dat eventuele coupures (bijvoorbeeld duikers of fietstunnels) 
in de weg afgesloten worden. Het is dus wenselijk dat deze afsluitbaar zijn. En bij voorkeur niet 
handmatig afsluiten.  

- Voor evacuatie en vluchten geld dat het niet wenselijk is om rotondes op de route te hebben, dit 
belemmert de doorstroming tijdens een noodsituatie.  

- Let op dat er geen lage plekken op de route liggen. Vaak zien we een lager ‘knikje’ in de weg net 
voor een kruispunt of T-splitsing. Dit kan er net voor zorgen dat water toch over de drempel heen 
stroomt of dat de weg niet meer begaanbaar is. Als de hele route droog blijft, maar er 100 meter 
toch overstroomt is deze onbruikbaar. De weg is zo sterk als ‘de zwakste schakel’.  

- Let op de fundering van de weg. Hoe kwetsbaar is deze voor overstromingen? 
- Het tracé raakt op 3 locaties de primaire waterkering en ook een groot kunstwerk in de 

Zandkreekdam. Bij het waterschap en RWS nagaan of er bij de primaire keringen op dit traject nog 
een opgave ligt vanuit HWBP. 
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- Een groot deel van het tracé staat bij een overstroming blank 
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Overstromingsscenario’s 

 
1/4000 scenario bres 8, maximale waterdiepte (let alleen op de coupure want noordelijke polder hoort niet 
bij het aan te pakken tracé) 

 
1/4000 overstroming vanuit bres 12 (Leendert-Abrahampolder) 

 
Op het laagste punt komt ongeveer 1 meter water te staan. 
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Daarnaast vermoed ik dat er ter plaatse van de rode cirkel ook een duiker zit die er voor zorgt dat water 
naar de westkant van de weg kan stromen.  

 
Echter ophogen van de weg / afsluiten van duiker is hier minder kosteneffectief. De ontstane schade valt 
relatief mee en ook vallen er geen slachtoffers. Echter voor hulpverlening / vluchten / evacuatie zou het wel 
goed of noodzakelijk zijn als de Deltaweg droog zou blijven. 
 
In dit 1/4000 scenario, overstroomt de Deltaweg. Er komt 60 tot 115 cm water op de weg te staan (zie 
onderstaande kaart). 
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Water stroomt hier door de duikers naar de westzijde van de weg.  
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Overig 

- Ecologisch bermbeheer 
- Houd kavelruil bij Schenge en mogelijk peilopzet in dit gebied in de gaten 
- Vanuit Klimaatadaptatie en Slimme mobiliteit gaat er een pilot gestart worden met gemeente Goes. 

Dat raakt ook de ontwikkelingen van industrieterreinen rondom de Deltaweg. Misschien ligt dat iets 
ten zuiden van het plangebied. Maar er wordt vanuit mobiliteit ook gedacht aan een snelle 
busverbinding over de Deltaweg. Wellicht afstemming nodig met de hoofdopgave Slimme Mobiliteit 
(Ron de Bruijn). 

- Er ligt een gemaal op het traject 
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