
Fietspad
Kattendijke-Goes

Wat gaat er gebeuren?
Het vrij liggende fietspad komt aan de 
noordzijde van de Kattendijksedijk. 
Fietsers vanaf de Hollandse Hoeve 
steken onderaan de dijk de Krukweg 
over. Het nieuwe fietspad start bij de 
Krukweg en sluit ter hoogte van de 
Schellingsmoerwegeling aan op het 
bestaande fietspad langs de Katten-
dijksedijk. 

Aan de westzijde van de Manneeweg 
komt tussen de Kattendijksedijk en 
de Stelleweg een vrij liggend fietspad. 
De Manneeweg, tussen de Stelleweg 
en de Hoge Meet, krijgt rode fietssug-
gestiestroken. De kruispunten Man-
neeweg/Hoge Meet en Manneeweg/
Kattendijksedijk worden zo ingericht 
dat het verkeer de doorgaande route 
tussen de wijk Mannee en Katten-
dijke voorrang heeft. We starten de 
werkzaamheden in oktober 2017 en 

ronden die in de zomer van 2018 af. 
Binnen deze periode wordt het werk 
gefaseerd uitgevoerd. 

Wat merkt u van de 
werkzaamheden?
De voorbereidende werkzaamheden 
starten in oktober. We sluiten de weg 
dan nog niet af maar u moet voor 
uw eigen veiligheid wel uw snelheid 
aanpassen. 

Waterschap Scheldestromen en gemeente Goes leggen de komende maanden het ontbrekende 
deel van het fietspad langs de Kattendijksedijk aan. De verkeersveiligheid voor fietsers wordt 
hiermee aanzienlijk verhoogd en de stad Goes wordt beter bereikbaar.  

Aanleg fietspad aan noordzijde van Kattendijksedijk

Aanleg fietspad aan westzijde van Manneeweg

Herinrichting kruispunten

Herinrichting Manneeweg



Vanaf november 2017 tot de zomer 
van 2018 vinden op verschillende 
plaatsen werkzaamheden plaats. 
Hierdoor kan het verkeer geen 
gebruik meer maken van de Katten-
dijksedijk en de Manneeweg. Er zijn 
verschillende omleidingsroutes voor 

fietsers, landbouwverkeer en overig 
gemotoriseerd verkeer. 

De omleidingsroutes voor gemotori-
seerd verkeer en landbouwverkeer 
zijn hierboven weergeven. 
Fietsers kunnen tijdens de werk-

zaamheden meestal via de Schelle-
moerswegeling en de Bredeweg. De 
omleidingsroutes verschillen per fase. 
Volg daarom altijd de gele omleidings-
borden. 

Postadres:
Postbus 1000, 4330 ZW  Middelburg
Bezoekadressen:
Kanaalweg 1, 4337 PA  Middelburg
Kennedylaan 1, 4538 AE  Terneuzen
088 2461000 (lokaal tarief) 
info@scheldestromen.nl
www.scheldestromen.nl

Omleiding gemotoriseerd verkeer

Omleiding landbouwverkeer

Werkgebied


