
 

 

 

Vraag en antwoord fietspad Kattendijke – Goes  

Waarom komt er een fietspad langs de Kattendijksedijk? 
De Kattendijksedijk is een smalle weg, waar zowel gemotoriseerd verkeer (waaronder 
landbouwverkeer) als fietsers gebruik van maken. De menging van dit verkeer op deze 
smalle dijk zorgt voor een onveilige situatie en is vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid 
ongewenst. Een vrij liggende fietsverbinding verbetert de verkeersveiligheid, 
bereikbaarheid en leefbaarheid in en rond Goes.  
In 2004 is langs de noordzijde van de Kattendijksedijk tussen Kattendijke en 
Schellemoerswegeling een fietspad aangelegd. Dit jaar wordt gestart met de aanleg van 
het ontbrekende deel, tussen Schellemoerswegeling en de Krukweg.  
 
Waarom heeft het zo lang geduurd voordat dit fietspad er komt? 
Voor het aanleggen van dit fietspad moest een omgevingsvergunning worden aangevraagd. 
Tegen deze vergunning is bezwaar en beroep ingediend. Vervolgens is ook hoger beroep 
ingesteld bij de Raad van State. Hierdoor heeft de procedure langer geduurd.  
Ondertussen zijn alle procedures doorlopen en heeft de Raad van State de gemeente Goes 
in het gelijk gesteld. Het fietspad kan nu worden aangelegd.  
 
Hoe gaat de Manneeweg er uit zien? 
Aan de westzijde van de Manneeweg komt tussen de Kattendijksedijk en de Stelleweg een 
vrijliggend fietspad fietspad. De Manneeweg tussen de Stelleweg en de Hoge Meet wordt 
voorzien van rode fietssuggestiestroken.  
 
Hoe gaat het kruispunt met de Hoge Meet eruit zien? 
De kruispunten Manneeweg/Hoge Meet en Manneeweg/Kattendijksedijk worden zo 
ingericht dat het verkeer de doorgaande route wijk Mannee - Kattendijke voorrang heeft.   
 
Wat gebeurt er in wijk Mannee? 
Aansluitend op de werkzaamheden op de Kattendijksedijk vinden ook werkzaamheden 
plaats rond de wijk Mannee. Denk aan kruispuntmaatregelen en het verbinden van de 
bestaande fietspaden met het nieuw aan te leggen fietspad. Deze route wordt veel 
gebruikt door jonge fietsers afkomstig uit Goese Meer, Mannee en Kloetinge die op weg 
zijn naar school of (sport)vereniging.  
 
Hoe zit het met geluidsoverlast voor de wijk Mannee? 
De Manneeweg wordt in oostelijke richting verplaatst en het fietspad komt aan de 
westzijde te liggen. De rijbaan krijgt geluidsarm asfalt. Hiermee vermindert de 
geluidsoverlast voor de wijk Mannee.  
 
Worden er ook bomen gekapt? 
Er worden bomen gekapt om ruimte te krijgen voor het fietspad. Er komen nieuwe bomen 
voor terug.  
 
Wat kost de aanleg van het fietspad en wie betaalt dit ? 
Gemeente Goes en waterschap Scheldestromen hebben de handen ineen geslagen en gaan 
gezamenlijk een vrij liggend fietspad en de overige maatregelen betalen. Het hele project 
kost €1,9 miljoen 
 
Is er een gevaar voor golfballen op het fietspad? 



Vooraf is onderzoek uitgevoerd naar het veiligheidsrisico van golfballen. Op één locatie kan 
er overlast zijn van afzwaaiende golfballen. Op deze locatie komt een hekwerk van 
ongeveer drie meter hoog om te voorkomen dat de golfballen een veiligheidsprobleem voor 
fietsers veroorzaakt.  
 
Hoe lang duren de werkzaamheden? 
De werkzaamheden starten in oktober 2017 en duren tot de zomer van 2018. Uiteraard is 
de planning van dit werk afhankelijk van de voortgang en de omstandigheden (weer, 
zetting).  
 
Waarom duurt de aanleg van het fietspad zo lang? 
Om het kruispunt Kattendijksedijk/Manneeweg aan te leggen moet veel grond worden 
aangebracht. De aanleg van het nieuwe kruispunt kan pas starten wanneer dit grondpakket 
zich heeft gezet. Deze zetting duurt naar verwachting een half jaar.  
 
Wie voert het werk uit? 
Aannemingsbedrijf Reimerswaal uit Kruiningen 
 
Wat merk ik van de aanleg van het fietspad? 
Om het fietspad aan te leggen, wordt de Kattendijksedijk en de Manneeweg gedurende 

langere periode afgesloten. Vanaf oktober starten de voorbereidende werkzaamheden. De 

weg wordt dan nog niet afgesloten, maar u moet wel uw snelheid aanpassen.  

Vanaf november 2017 tot de zomer van 2018 vinden op verschillende plaatsen 

werkzaamheden plaats, waardoor het verkeer geen gebruik kan maken van de 

Kattendijksedijk en de Manneeweg. Er zijn omleidingsroutes voor fietsers, 

landbouwverkeer en overig gemotoriseerd verkeer. De omleidingsroutes kunnen per fase 

verschillen. Volg daarom altijd de gele omleidingsborden! 

 
Hoe wordt het gemotoriseerd verkeer omgeleid? 
De omleidingsroute voor gemotoriseerd verkeer loopt vanaf Kattendijke via de 
Monnikendijk, N670, Patijnweg, Oranjeweg, Ringbaan Oost, Houtkade.  
 
Hoe wordt het landbouwverkeer omgeleid? 
Het landbouwverkeer kan tijdelijk via de Kattendijkseweg en de weg aan de binnenzijde 
van de dijk langs de Oosterschelde. Deze weg wordt tijdelijk opengesteld voor 
landbouwverkeer.  
 
Kan ik er tijdens de werkzaamheden nog wel komen met de fiets? 
Ook voor fietsers is de Kattendijksedijk in 2018 langere periode afgesloten. Deze is via de 
Schellemoerswegeling, Bredeweg, Hoge Meet.  
 
Kan ik nog wel bij de Goese Golf komen? 
De Goese Golf blijft altijd bereikbaar.  
 
Bij wie kan ik terecht met vragen tijdens de uitvoering? 
Waterschap Scheldestromen:  
Toezichthouder - Joop de Wild joop.dewild@scheldestromen.nl 06-53158974 
Directievoerder – Rinus Vermue rinus.vermue@scheldestromen.nl 06-51560632 
 
Aannemingsbedrijf Reimerswaal bv: volgt 
 
Komt er verlichting langs het fietspad? 
Nee, het beleid van het waterschap is geen verlichting toe te passen. Alleen op de 
kruispunten wordt er vanwege de verkeersveiligheid verlichting geplaatst. 
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