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Werkzaamheden  
WijkhuijswegVeelgestelde vragen 

1. Wat houdt het project in?
We gaan verschillende werkzaamhe-
den uitvoeren op de Wijkhuijsweg bij 
Oostkapelle. De weg wordt heringe-
richt zodat het een veilige en  
duurzame inrichting krijgt.

• De wegbreedte wordt aangepast.
• De fietser krijgt een eigen plaats 

op de weg.
• Er komen plaatsen waar (bredere) 

voertuigen elkaar kunnen pas-
seren.

• Er vindt onderhoud aan de weg 
plaats.

2. Hoe gaat de Wijkhuijsweg er na 
realisatie uitzien?
Tussen de Grijpskerkseweg en mini-
camping Heulzicht verbreden we de 
weg naar 5 meter. Tussen de Noord-
weg en de minicamping Heulzicht 
wordt de breedte ongeveer 4 meter. 
Daar komen doorgroeistenen in de 
berm te liggen. De weg krijgt stroken 
in een afwijkende kleur, maar geen 
markering. Hiermee krijgen fietsers 
een eigen plek op de weg, oogt de weg 
visueel smaller en is het minder aan-
trekkelijk voor doorgaand verkeer. 

3. Welke werkzaamheden gaat het 
waterschap uitvoeren?
De werkzaamheden bestaan uit het 
rooien van beplanting, het vervangen 
van de waterleiding en een elektra ka-
bel en het verbreden van de rijbaan.

4. Wanneer vinden de werkzaamhe-
den plaats?
We willen de overlast in het toeris-
ten- en oogstseizoen zo veel mogelijk 
beperken. De werkzaamheden starten 
daarom naar verwachting in najaar 
2020 en worden in het voorjaar van 
2021 afgerond.  

5. Waarom wordt de Wijkhuijsweg 
niet overal even breed?
De wegbeheerders op Walcheren heb-
ben afspraken over de wegenstruc-

tuur. Hierbij willen ze (recreatieve) be-
stemmingen alleen verbinden vanuit 
de Oostkapelseweg/Grijpskerkseweg 
en niet meer via de Noordweg. 
De Wijkhuisweg wordt daarom 
verbreed tot 5 meter om hiermee de 
(recreatieve) bestemmingen goed te 
ontsluiten. Op het oostelijke gedeelte 
van de weg is sprake van een wegver-
breding naar 4 meter (plus doorgroei-
stenen), waardoor het minder aan-
trekkelijk is voor doorgaand verkeer.

6. Verdwijnt het groen langs de 
weg?
Langs de Wijkhuijsweg staan nu aan 
de beide zijden struiken. Om de weg te 
verbreden naar 5 meter is het nood-
zakelijk om het groen aan één kant 
weg te halen. Alle beplanting aan de 
noordelijke zijde, tussen de Grijps-
kerkseweg en minicamping Heulzicht, 
wordt gerooid.

7. Wie gaat het werk uitvoeren?
De aannemer is naar verwachting dit 
najaar bekend. Daarna informeren wij 
u over de definitieve planning.

8. Welke hinder ondervinden 
omwonenden? 
Tijdens de werkzaamheden wordt de 
Wijkhuijsweg voor doorgaand verkeer 
afgesloten. Woningen en bedrijven 
langs de Wijkhuijsweg blijven bereik-
baar. Ook voor hulpdiensten en voor 
het ophalen van huisvuil. Het kan zijn 
dat er maatwerkoplossingen nodig 
zijn. Hierover ontvangen omwonenden 
later nadere informatie.

9. Vinden er ook werkzaamheden 
aan kabels en leidingen plaats?
Het waterschap heeft met de leiding-
beheerders gekeken welke kabels en 
leidingen moeten worden vervangen. 
DNWG gaat de waterleiding in de 
Wijkhuijsweg vervangen. Dit werk 
wordt voorafgaand aan de wegverbre-
ding uitgevoerd.

10. Wordt het stofprobleem  
komende zomer aangepakt?
Als er weer sprake is van stofoverlast, 
dan gaan we net als afgelopen zomer 
maatregelen treffen om de overlast 
zoveel mogelijk te beperken. 

11. Kunnen landbouwvoertuigen 
elkaar in de nieuwe situatie   
nog passeren?
De weg wordt breder, waardoor er 
meer passeermogelijkheden zijn ten 
opzichte van nu. 
Daarnaast worden er over de gehele 
weg enkele passeerplaatsen aangelegd 
om het passeren van bredere voertui-
gen makkelijker te maken.

12. Worden de Hogeduvekotseweg 
en de Zwanenburgseweg openge-
steld tijdens de werkzaamheden en 
na realisatie van het project?
Het waterschap gaat de verkeersbe-
perkende maatregelen voor de Hoge 
Duvekotsweg en de Zwanenburgweg 
niet heroverwegen. Het waterschap 
informeert omwonenden over de 
geplande verkeersmaatregelen en om-
leidingsroutes tijdens de werkzaam-
heden.  

13. Wat zijn de plannen voor de  
Aagtekerkseweg?
De knelpunten zijn hier minder ur-
gent. Eventuele aanpassingen vinden 
gelijktijdig met onderhoudswerk-
zaamheden plaatsvinden. Onderhoud 
van deze weg is de komende vijf jaar 
echter nog niet aan de orde.

14. Wordt het kruispunt met de 
Noordweg (N287) ook aangepast?
Het waterschap vraagt bij de provincie 
Zeeland, wegbeheerder van deze weg, 
aandacht voor deze problematiek. 

15. Meer informtaie?
www.scheldestromen.nl/wijkhuisweg
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