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Voorwoord

Op 27 september ‘17 heeft  er  een informatieavond plaatsgevonden waarin de 

gemeente Reimerswaal  en de provincie Zeeland hun plannen hebben gepresenteerd 

voor het verbeteren van de ontsluit ing van Yerseke en omgeving. Het 

gepresenteerde plan, fase 1 genoemd, is  erop gericht de verkeerproblemen op de 

Zanddi jk en Molendi jk aan te pakken door het real iseren van een nieuwe ontsluit ing 

voor het bedri jventerrein Olzendepolder.

In het gepresenteerde plan wordt de aantakking van de Olzendedi jk /  1e 

Tholeindseweg op de Zanddi jk her ingericht.  Op deze manier wordt het verkeer voor 

de bedri jven in de Olzendepolder en aan de Koringaweg omgeleid en de Molendi jk 

daarmee ontlast .  Maar de bestaande route over de Zanddi jk tot de Olzendedi jk / 

1e Tholeindseweg bl i j f t  ongewijz igd. De gemeente en provincie gaven hierbi j  aan 

r icht ing de toekomst na te denken over een nieuwe ontsluit ingsstructuur ( fase 2) , 

maar konden geen duidel i jkheid geven over een denkr icht ing of t i jdsbestek.

Het gepresenteerde plan was voor ons aanleiding om schr i f tel i jk  kenbaar te 

maken bezwaren te hebben tegen het voorgestelde plan. Ter onderbouwing van 

dit  bezwaar hebben we Spacevalue gevraagd voorl iggende stedenbouwkundige 

onderbouwing op te stel len.

Wij  hopen dat onze bereidheid om construct ief  over het plan mee te wi l len 

denken als posit ief  wordt ervaren. Voorl iggende stedenbouwundige onderbouwing 

mag u dan ook z ien als  onze voorzet voor het vervolgproces.  We hopen dat we 

vervolgstappen gezamenl i jk  voortvarend op kunnen pakken.

Bestuur Ondernemersvereniging Reimerswaal
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analyse huidige situatie

bedri jventerrein Olzendepolder en Nieuwe Olzendepolder
De Olzendepolder is  een grootschal ige rat ioneel verkavelde polder,  die momenteel 

voor de helft  getransformeerd is  naar bedri jventerrein.  Voor fase IV is  middels 

een bestemmingsplan (ontwerp bestemmingsplan ‘Bedri jventerrein Olzendepolder 

IV’ ,  d.d.  12 september 2017) voorzien in een actual iser ing van het v igerende 

bestemmingsplan en in de reguler ing van twee ontwikkel ingen. Dit  grootschal ig 

gemengd bedri jventerrein is  bedoeld voor bedri jven, die qua aard en schaal  passen 

bi j  het verzorgingsgebied van Yerseke en omgeving en voor bedri jven gerelateerd 

aan de aquabusiness.

De komende jaren zal  Olzendepolder IV geleidel i jk  gevuld raken. Om op langere 

termijn (> 5 jaar )  te kunnen ant ic iperen op een groei  van bedri jven gerelateerd 

aan de aquabusiness,  is  het van belang hier nu al  een vis ie op te ontwikkelen.

De meest geschikte locat ie hiervoor is  de Nieuwe Olzendepolder,  ten zuiden van 

de Olzendepolder.  Deze agrar ische polder heeft  een uitstekende l igging bi j  het 

bedri jventerrein Olzendepolder,  de Oosterschelde en de A58.

In de huidige s i tuat ie vormt de ontsluit ing van de bedri jventerreinen Olzendepolder 

I  t/m I I I  en de Koringaweg, over de Zanddi jk en Molendi jk,  a l  een knelpunt. 

Prof ielmatig z i jn deze di jken niet geschikt  om in de toekomst nog meer verkeer te 

verwerken. Ten aanzien van de ontsluit ing van Olzendepolder IV en in de toekomst 

de Nieuwe Olzendepolder moet dan ook naar een oplossing gezocht worden.

bedri jventerrein Nishoek
Het bedri jventerrein Nishoek is  de afgelopen jaren uitgebreid,  maar is  inmiddels 

grotendeels gevuld.  Het bedri jventerrein l igt  aan de snelweg A58 en is  sterk op 

z ichzelf  staand. Het grootschal ige deels food gerelateerde bedri jventerrein heeft 

door z i jn l igging geen fys ieke relat ie met Yerseke, maar wordt wel op twee punten 

ontsloten via de Zanddi jk. 

Ook dit  bedri jventerrein heeft  nu al  te kampen met de knelpunten die de huidige 

ontsluit ingsstructuur met z ich meebrengt.  Dit  betreft  niet a l leen de aansluit ing 

van het bedri jventerrein v ia de Stat ionsweg op de Zanddi jk,  ter  hoogte van de 

gel i jksvloerse kruis ing met het spoor,  maar ook de menging hier van forenzen en 

f ietsers die gebruik maken van het stat ion Kruiningen / Yerseke en vrachtverkeer 

van de bedri jven gelegen aan de Stat ionsweg.
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Diverse ondernemers hebben aangegeven op termijn na te denken over uitbreiding 

/  verplaats ing van hun bedri j f  op Nishoek. Op dit  moment is  er  geen vis ie op een 

eventuele uitbreiding van het bedri jventerrein of  a l ternat ieve mogel i jkheden voor 

ondernemers.

bedri jven buitengebied Oostdi jk
De bedri jven die aan de 2e Vl ietweg en in de directe omgeving gevest igd z i jn, 

s luiten nu via de 1e Vl ietweg aan op afs lag 32 (Kruiningen).  Maar hier kan enkel 

verkeer r icht ing Bergen op Zoom de snelweg op. Het verkeer dat r icht ing Vl iss ingen 

gaat,  moet nu via de 1e Vl ietweg en de Oude Ri jksweg bi j  afs lag 33 (Yerseke) de 

snelweg op.
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In 2009 heeft  het provinciaal  Kwal i teitsteam Zeeland, op verzoek van de gemeente 

Reimerswaal ,  een integrale ontwikkel ingsvis ie voor Yerseke en omgeving 

opgesteld,  die als  basis  kon dienen voor een door de gemeente op te stel len 

structuurvis ie.  Onderdeel van de ontwikkel ingsvis ie was een studie naar de 

ontwikkel ingsmogel i jkheden van bedri jventerreinen in en rond Yerseke en de 

bi jbehorende ontsluit ingsstructuur.

Het voorstel  van het Kwal i teitsteam Zeeland was het real iseren van een nieuwe 

afs lag aan de A58, ter hoogte van de Noordpoolweg, waarmee de huidige afs lagen 

Yerseke en Kruiningen kunnen komen te verval len.  De (Nieuwe) Olzendepolder takt 

aan op deze nieuwe afs lag en vormt daarmee de nieuwe entree voor Yerseke. Deze 

ontsluit ingsvar iant is  in 2013 door Goudappel Coffeng nader onderzocht.

Een landschappel i jke inpassing van deze route is  belangri jk ,  omdat de route in 

deze opzet ook als  toer ist isch recreat ieve entree voor Yerseke gaat fungeren. “De 

kreekrug waarop Yerseke is  ontstaan, is  landschappel i jk  nog steeds herkenbaar, 

met name langs de Grintweg. Het landschap is  hier k leinschal iger en meer besloten 

dan in het overwegend grootschal ig open polderlandschap. Dit  uit  z ich onder meer 

in de boomgaarden en boomgroepen die hier aanwezig z i jn.  Deze karakter ist iek 

zet z ich zuidwaarts minder sterk door.  Het ruimtel i jke aanzetten van de kreekrug 

r icht ing Oostdi jk is  dan ook het uitgangspunt.  Door hier enkele percelen te 

omzomen met een windsingel,  wordt het besloten karakter van de kreekrug verder 

versterkt  en ontstaat er ruimte om op kleine schaal  ontwikkel ingen toe te staan, 

zonder dat hiermee de landschappel i jke beleving van het gebied wordt aangetast. 

Door deze ontwikkel ingen te koppelen aan het versterken van het recreat ief 

routenetwerk,  kunnen er ook f inanciële middelen vr i jgemaakt worden.” (Bron: 

Ontwikkel ingsvis ie Yerseke en omgeving, september 2009)

ONTWIkkelingsvisie yerseke e.o.
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visie

De ondernemersvereniging Reimerswaal  is  van mening dat de benodigde 

invester ingen die gemoeid z i jn met het recent gepresenteerde voorstel  van de 

gemeente en de provincie,  onevenredig hoog zi jn.  Uitgaande van het gegeven dat 

dit  voorstel  erop is  ger icht de Molendi jk te ont lasten, maar onvoldoende inspeelt 

op een eventuele toekomstige ontwikkel ing van de Nieuwe Olzendepolder,  de 

gewenste uitbreiding van Nishoek en de huidige ontsluit ingsproblematiek. 

Een lange termijn v is ie op de ontwikkel ing van de bedri jv igheid tussen de 

kernen Yerseke en Kruiningen, pleit  voor het investeren in een geheel nieuwe 

ontsluit ingsstructuur,  in l i jn met de vis ie van het Kwal i teitsteam Zeeland dest i jds en 

de door Goudappel Coffeng onderzochte ontsluit ingsvar iant.

Deze nieuwe ontsluit ingsstructuur voorziet in een nieuwe volwaardige afs lag aan 

de A58. De afs lag takt aan op de Oude Ri jksweg, waarmee de huidige afs lag 

32 (Kruinigen) kan komen te verval len.  De afs lag takt ter hoogte van de Hoge 

Moer /  Noordpoolweg aan op de Olzendepolder.  Deze nieuwe afs lag vormt de 

landschappel i jke entree voor Yerseke en Kruiningen en de bedri jventerreinen 

Nishoek en Olzendepolder.  Ook de bedri jven aan de 2e Vl ietweg in Oostdi jk 

kunnen aangesloten worden op de nieuwe ontsluit ingsweg. Deze opzet biedt 

mogel i jkheden om in de toekomst de Nieuwe Olzendepolder te ontwikkelen 

gerelateerd aan de aquabusiness en om het bedri jventerrein Nishoek uit  te breiden.

De nieuwe afs lag s luit  aan op de huidige rotonde ter hoogte van de Sluisweg. 

De huidige afs lag 33 (Yerseke) kan in deze opzet afgewaardeerd worden. Op 

het moment dat z ich in of  v lak voor de Vlaketunnel een calamiteit  voordoet,  kan 

het verkeer vanaf de A58 via deze afs lag om de tunnel heen geleid worden. De 

route vanaf de Oude Di jk naar de Oude Ri jksweg kan ook worden afgewaardeerd, 

zodat de entree van Kruiningen ter hoogte van de Burgemeester Elenbaasstraat 

overz ichtel i jker kan worden vormgegeven.

De nieuwe ontsluit ingsstructuur wordt landschappel i jk  ingepast en biedt kansen om 

de het toer ist isch recreat ieve netwerk rondom Yerseke en Kruiningen te versterken.
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afwaarderen afs lag Yerseke en Zanddi jk

nieuwe volwaardige afs lag Kruiningen -  Yerseke

aansluiten ontsluit ingsweg op de Olzendepolder
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vervolg

De ondernemersvereniging Reimerswaal  wi l  met het voorl iggende voorstel  het 

belang van een lange termijn v is ie aantonen en voorkomen dat nu invester ingen 

worden gedaan waar men later spi j t  van kr i jgt .  Uiteraard omvat het dit  voorstel  nog 

nader uit  te werken onderdelen en zul len tracés en prof ielen nauwkeurig onderzocht 

moeten worden.

De ondernemersvereniging Reimerswaal  wi l  graag haar expert ise inbrengen om 

samen met de gemeente en de provincie een lange termijn v is ie op te stel len. 

Tegel i jkert i jd is  de notie dat de huidige ontsluit ingsstructuur op korte termijn 

verbeterd moet worden, breed gedeeld. Maar zolang het ontbreekt aan een lange 

termijn v is ie,  stel len we voor om t i jdel i jke of ‘no-regret’  maatregelen te treffen.

De komende jaren zouden het ver lagen van de snelheid op de Zanddi jk / 

Molendi jk,  het aanpassen van de voorrangssituat ie en structurele handhaving 

onderdelen kunnen z i jn van het verbeteren van de verkeersvei l igheid.  Ook 

zouden de mogel i jkheden onderzocht moeten worden om het op 27 september 

‘17 gepresenteerde voorstel  te real iseren als  ‘ t i jdel i jke’  oplossing. Hierbi j 

stel len we voor om twee van de dr ie rotondes uit  het gepresenteerde voorstel  te 

heroverwegen.

Het beperken van de uitgaven nu, vergroot in onze ogen de mogel i jkheden van het 

real iseren van de lange termijn v is ie. 
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