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1. Waarom wordt dit project 
uitgevoerd?
De wegbeheerders willen de veiligheid 
op de Walcherse- en Middelburgseweg 
verbeteren. Na een dodelijk fietsonge-
val in 2016 is de wens om het fiets-
pad aan te passen alleen nog maar 
gegroeid. Om de verkeersveiligheid 
te vergroten, richten we de rijbaan 
buiten de bebouwde kom in als 60 
km-zone en in de kern van Buttinge 
als 30 km-zone. 

Het huidige rioolnet is storingsgevoelig 
en is lastig te beheren. Daarom is er 
gekeken naar de mogelijkheden voor 
een nieuw toekomstbestendig riool-
systeem. Het schone regenwater wordt 
afgekoppeld van de vuilwaterriolering.
Om in de toekomst de levering van 
elektriciteit richting Grijpskerke te 
kunnen garanderen, leggen we nieuwe 
elektriciteitskabels aan.

2. Wat houdt het project in?
Gemeente Veere, De Netwerkgroep 
(DNWG) en waterschap Scheldestro-
men voeren samen onderstaande 
werkzaamheden uit op de Walcherse-
weg en Middelburgseweg tussen 
Grijpskerke en Middelburg. 
• Het fietspad verbreden we naar 3 

meter; ook in de kern Buttinge.
• Buiten de bebouwde kom krijgt 

de rijweg een nieuwe asfaltlaag en 
markering die past bij een maxi-
mumsnelheid van 60 kilometer 
per uur. 

• In de kern Buttinge richten we de 

rijbaan in als 30 kilometerzone.
• In de kern Buttinge leggen we 

nieuwe riolering aan. 
• De kruisingen met de Poppen-

damseweg en de Hogelandseweg 
krijgen verkeersvriendelijke pla-
teaus om de snelheid te remmen.

• De bomen en struiken langs de 
wegen worden onderhouden. Zie-
ke bomen (circa 120 stuks, onder 
andere essen) rooien we vanwege 
de verkeersveiligheid. De struiken 
dicht langs het fietspad worden 
gesnoeid. We bekijken waar het 
mogelijk is om bomen en struiken 
terug te planten om het huidige 
wegbeeld te behouden. 

• Over het gehele tracé leggen we in 
de middenberm drie extra kabels 
aan. 

• In de kern van Buttinge verwijde-
ren we de oude drinkwaterleiding 
en leggen een nieuwe drinkwa-
terleiding aan. Ook verwijderen 
we een drinkwaterleiding tussen 
Middelburg en de Hogelandseweg 
die buiten gebruik is.

3. Waarom wordt alles tegelijk 
uitgevoerd?
Door alle werkzaamheden te combi-
neren beperken we de periode van de 
overlast. Voor de herinrichting van 
Buttinge is volledige afsluiting nodig. 
Door het verkeer om te leiden kunnen 
we daar de overige werkzaamheden 
aan groen, kabels, fietspad en weg 
uitvoeren. 

4. Hoe lang duren de 
werkzaamheden?
Zodra er een aannemer bekend is, dan 
maakt deze de planning bekend. De 
verwachting is dat de werkzaamhe-
den ongeveer vijf maanden duren. De 
aannemer wordt gestimuleerd om de 
werkzaamheden sneller af te ronden. 
We verwachten eind 2018 meer duide-
lijkheid te kunnen geven.

 
5. Wanneer start de uitvoering ?
De uitvoering start begin 2019. We 
willen zo de overlast zo veel moge-
lijk in het toeristen- en oogstseizoen 
beperken. Het toeristenseizoen start 
medio april en duurt tot oktober. En 
het oogstseizoen loopt door tot in de-
cember. Daarom starten we het werk 
begin 2019.

6. Waarom wordt 60 km per uur 
ingesteld?
De Walcherse- en Middelburgseweg 
hebben een beperkte breedte en er 
zijn veel uitritten van woningen en 
bedrijven. Met de aanleg van de N57 
is het doorgaande verkeer wel afgeno-
men, maar we willen de fietser meer 
ruimte geven. Om de veiligheid voor 
iedereen te vergroten verlagen we de 
snelheid naar 60 kilometer per uur 
en kan de bromfietser op de rij-baan. 
De kern Buttinge richten we in als 30 
km-zone.
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7. Waarom moeten bromfietsen op 
de rijbaan?
Op dit moment maken bromfietsen 
nog gebruik van het fietspad. Dit zorgt 
voor relatief grote snelheidsverschil-
len. Omdat de maximumsnelheid op 
de weg straks 60 km per uur is, kun-
nen bromfietsers ook op de rijbaan. 
Hierdoor vergroten we de verkeersvei-
ligheid voor de fietsers.

8. Hoe wordt de veiligheid van de 
bromfietser gewaarborgd nu hij op 
de weg moet rijden?
De rijbaan krijgt een 60 kilometer per 
uur inrichting. Het snelheidsverschil 
is daardoor beperkt.  

9. Blijft mijn bedrijf bereikbaar?
Om de werkzaamheden in Buttinge 
en op de Middelburgseweg veilig uit 
te voeren, zijn afsluitingen nodig. 
Bedrijven blijven eenzijdig bereikbaar. 
Er worden omleidingsroutes ingesteld. 
De aannemer zorgt voor een optimale 
fasering van het werk om de bereik-
baarheid zo goed mogelijk te houden. 

10. Kan ik mijn auto parkeren in 
Buttinge?
Er komen tijdelijke parkeerplaatsen 
op beperkte loopafstand.

11. Blijft de bushalte bestaan tijdens 
de werkzaamheden? 
In overleg met Connexxion kijken we 
naar een tijdelijke oplossing. Als die er 
niet is, kan de halte tijdelijk komen te 
vervallen.

12. Blijven de woningen en bedrijven 
bereikbaar voor hulpdiensten en 
voor het ophalen van huisvuil?
De woningen en bedrijven blijven 
bereikbaar voor hulpdiensten en voor 
het ophalen van huisvuil. Het kan zijn 
dat er maatwerkoplossingen nodig 
zijn. Hierover wordt u dan geïnfor-
meerd.

13. Kunnen landbouwvoertuigen 
elkaar in de nieuwe situatie nog wel 
passeren?
De weg blijft 6 meter breed en blijft 
onderdeel van het Kwaliteitsnet Land-
bouwverkeer. Het voldoet aan de eisen 
die hieraan gesteld zijn en landbouw-
voertuigen kunnen elkaar veilig pas-
seren. Binnen de bebouwde kom van 
Buttinge maken we de rijbaan smal-
ler, omdat het fietspad daar breder 
wordt. Brede voertuigen moeten dan 
op elkaar wachten. Mocht het nodig 
zijn, dan kan er deels over het fietspad 
worden gereden.   

14. Verdwijnt het groen langs de 
weg?
We proberen zo veel mogelijk bomen 
en struiken te behouden. We rooien 
alleen oude en zieke bomen die een 
gevaar vormen voor de weggebruikers. 
In de berm tussen de weg en het fiets-
pad halen we de haag weg, omdat 
daar nieuwe kabels komen. Daarna 
planten we een nieuwe ligusterhaag 
terug. Gemeente en waterschap be-
kijken samen waar het mogelijk is om 
bomen en struiken terug te planten 
om het huidige wegbeeld te behouden. 

15. Wanneer is de aannemer bekend?
In november 2018 is de aannemer 
bekend.

16. Wordt de verlichting langs de 
weg aangepast?
De verlichting is bedoeld om de rij-
baan op diverse plaatsen te verlichten. 
De verlichting wordt waar mogelijk 
naar de andere kant van de rijbaan 
verplaatst vanwege de smalle tus-
senberm en de nieuwe kabels in de 
tussenberm. 

17. Waarom worden er nieuwe kabels 
gelegd en waarvoor dienen ze?
De kabels die nu zorgen voor de 
levering van elektriciteit richting 
Grijpskerke zijn op diverse plaatsen 
gerepareerd. Deze reparaties kunnen 
in de toekomst een bron van storingen 
zijn. Om die reden en het vanwege 
het toenemende elektriciteitsverbruik 
gaan we  nu een toekomstbestendige 
verbinding maken.

18. Verdwijnen de kabels onder het 
fietspad zodat het asfalt niet be-
schadigd wordt bij werkzaamheden 
aan de kabels?
De kabels onder het fietspad blijven in 
bedrijf om de tussenliggende afnemers 
te voorzien van elektriciteit.
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