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01 | inleiding

Bij het komen tot een Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan 
(GVVP voor de gemeente Terneuzen is een belangrijke rol 
weggelegd voor de stakeholders. De mensen die dagelijks 
wonen, werken en/of verblijven in Terneuzen bepalen wat ons 
betreft in sterke mate mee hoe dit plan er uit komt te zien. 
Het is ook een plan van én voor de gemeente Terneuzen als 
organisatie. Om die reden hebben we in de eerste fase van het 
project een moment ingebouwd waarin de gemeente de koers 
kan bepalen. De inventarisatiefase sluiten we daarom af met 
een kadernota waarin vastligt hoe het proces er uit komt te 
zien. Omdat we de term kadernota ook vaak in een financiële 
context tegenkomen kiezen we ervoor vanaf nu te werken met 
de term Oriëntatienota.

Eind 2020 hebben we het document de Staat van 
Terneuzen afgerond. Het eindresultaat van een theoretische 
inventarisatiefase waarin de uitkomst van een uitgebreide 
data- en literatuurstudie is opgenomen. Op basis van deze 
“staat” zijn we in januari en februari 2021 gestart met het 1 
op 1 interviewen van stakeholders. Daarin hebben we hun 
mening gepeild. Komt de theorie uit de “staat” overeen met 
hun praktijkervaringen, en wat vinden zij belangrijk als het 
gaat om verkeer en vervoer in de gemeente Terneuzen? 
Met deze “Mening van Terneuzen” vervolledigen we de 
inventarisatiefase. Een check of de “staat” compleet is en een 
“mening” waar onze stakeholders aan denken als het gaat om 
verkeer en vervoer in deze gemeente.

In deze Oriëntatienota staan de resultaten van de “staat” en de 
“mening” weergegeven. In het onderdeel Synthese verwerken 
we deze uitkomst tot een advies op welke wijze we het 
mobiliteitsplan dit jaar vorm willen geven. Aansluitend staat in 
het onderdeel proces beknopt de doorkijk naar het eindproduct 
opgenomen. 

Naamgeving

In deze nota wordt gesproken over een mobiliteitsplan. In het 
plan van aanpak is uiteen gezet hoe we breed in willen zetten op 
alle aspecten rond mobiliteit. Om die reden is als naamgeving 
gekozen voor ‘Mobiliteitsplan’. Bij veel gemeenten wordt echter 
de term Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan (GVVP) gebruikt. 
Dit is in Terneuzen ook oorspronkelijk het geval. Zodat we in het 
vervolgtraject zullen spreken van een GVVP in plaats van een 
mobiliteitsplan. 
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Factsheet

auto 18 buslijnen afstand 
tot voorzieningen

24.9 km spoor

aandeel fiets

modal split 
North sea port

gemeente terneuzen 250 km2

14 kernen 
41 buurtschappen 
54.589 inwoners (218 inw./km2)

30.608 auto’s

GEMEENTELIJKE EN WATERSCHAPSWEGEN
WEGBEHEER

PROVINCIALE WEGEN

RIJKSWEGEN

883 km

81 km

28 km
Totaal: 992 km

21 % Terneuzen - Nederland 23 %

AANDEEL FIETS < 7.5 KM

30 % Terneuzen - Nederland 34 %

61 % 9 % 30 %

135 haltes

SNELHEIDSOVERTREDINGEN

voornamelijk 60 - zones

VERKEERSONGEVALLEN

DODENGEWONDENJAAR

2015 353 62 5

2016 397 55 4

2017 333 72 4

2018 355 71 2

2019

TOTAAL

363

1801

76

336

1

16

AANTAL

NEDERLAND

4.8 km

1.0 km

0.9 km

2.4 km

5.1 km

TERNEUZEN

6.0 km

1.1 km

1.1 km

5.3 km

33.1 km

11 VRI’s

+6% t.o.v 2015
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01 | inleiding

01.1 AANLEIDING

De verkeersstructuur in- en om de gemeente Terneuzen is 
de afgelopen decennia ingrijpend veranderd. In 2003 is de 
Westerscheldetunnel geopend waardoor een andere dynamiek 
in de regio is ontstaan dan de vervoersbewegingen ten tijde 
van de beide veerverbindingen. In 2015 is de Sluiskiltunnel 
geopend waarmee er ook de beschikking is over een vaste 
verbinding tussen de beide oevers van het Kanaal Gent-
Terneuzen. Samen met de reconstructie van de N61/N62 heeft 
dit naast een sterke oost-west route in Zeeuws-Vlaanderen 
geleid tot een vlotte en veilige route richting de grens (Zelzate). 
Momenteel werkt men aan de realisatie van de Nieuwe 
Zeesluis, wat ook voor het wegverkeer diverse verbeteringen 
tot gevolg heeft. De gemeente Terneuzen is gegroeid door 
de woningbouwontwikkeling Othene en het invullen van het 
eerste deel van het Maintenance Valuepark. Verder zijn er 
nog tal van recente ontwikkelingen en processen gaande die 
invloed hebben op de mobiliteit. Denk aan onderwerpen als 
de Kanaalsprong, snelfietsroute Terneuzen-Zelzate en de 
spoorwegverbinding met België.
 
Enerzijds vragen de geschetste infrastructurele ontwikkelingen 
om een reactie op gemeentelijk niveau. Wat betekent dit en 
hoe gaan we daarmee om? Anderzijds is dit dé periode om 
na te denken over de toekomst van mobiliteit in de gemeente 
Terneuzen. De provincie Zeeland is ver gevorderd met de 
Regionale Energie Strategie en werkt aan de uitwerking van 
de opgave Slimme Mobiliteit, waarbij het nieuwe openbaar 
vervoersysteem wordt ontworpen. Hét moment dus om te 
bepalen welke rol de gemeente Terneuzen hierin gaat nemen.

Het ideale moment om aan de slag te gaan met een 
Mobiliteitsplan voor en door de gemeente Terneuzen en het 
op de juiste wijze en schaal te verankeren in het beleid. Om 
te komen tot een Mobiliteitsplan leggen we eerst de huidige 
situatie vast. Dit is weergegeven in “De staat van Terneuzen, 
nu en in de toekomst”. Hierin beschrijven we enerzijds hoe de 
gemeente Terneuzen er anno 2020 voorstaat op het gebied van 
verkeer en vervoer en anderzijds waar de gemeente naar toe 
gaat conform vastgestelde beleidsplannen en visies.  

Alle beschikbare data en literatuur hebben we gebundeld in 
deze rapportage. Dit is een voornamelijk theoretische exercitie 
die, in het vervolg van het proces, getoetst wordt aan de 

praktijk. Om een duidelijk beeld te krijgen hoe de stakeholders 
denken over mobiliteitsonderwerpen in Terneuzen, nu én in 
de toekomst voeren we een uitgebreide serie gesprekken met 
stakeholders. 

Op basis van al deze input bepalen we of dit overeenkomt 
met de resultaten uit de data-analyse en literatuurstudie. Dit 
kan ertoe leiden dat we de denkrichtingen uit beleid en visies 
moeten bijstellen of dat we meer aandacht moeten besteden 
aan het uitleggen van het beleid. 

01.2 LEESWIJZER

‘De staat van Terneuzen’ bestaat uit twee overkoepelende 
thema’s: bereikbaarheid en mobiliteit. In hoofdstuk 02 | 
bespreken we alle onderwerpen die te maken hebben met 
de bereikbaarheid van Terneuzen. Hieronder verstaan we 
alles wat te maken heeft met de ‘reis’ die gemaakt wordt. In 
hoofdstuk 03 | zoomen we verder in op het thema mobiliteit, 
waarbij we stil staan bij de verschillende vervoersmiddelen.

Bereikbaarheid en mobiliteit zijn onlosmakelijk met elkaar 
verbonden. De indeling die we in deze rapportage hanteren is 
dan ook fluïde.  

Lees dit document gerust van A tot Z, maar wees ook vrij om 
rustig te bladeren of juist alleen in te zoomen op het onderdeel 
dat u interesseert. Alle thema’s en onderwerpen die te maken 
hebben met bereikbaarheid en mobiliteit komen voorbij. De 
infographic op pagina 6 geeft hier al een kleine impressie 
van.  Bent u na het lezen van dit document nog geïnteresseerd 
in verdieping op een bepaald thema? Aan het eind van het 
document is de lijst opgenomen met geraadpleegde bronnen. 
We wensen u veel leesplezier!

Doelstelling gemeente Terneuzen:

‘Op een duurzame wijze zoeken naar balans tussen 
bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid. Een 
toekomstbestendige, heldere en veilige infrastructuur, die 
bijdraagt aan een prettig en gezond leefklimaat, en waarbinnen 
de bewoner, ondernemer en bezoeker zich welkom voelt.’

250 km2

14 kernen 
41 buurtschappen 
54.589 inwoners (218 inw./km2)
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Sint - Niklaas
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02 | Bereikbaarheid (de reis)

Voor we uitgebreid inzoomen op de verschillende onderdelen 
van bereikbaarheid is het goed om kort toe te lichten wat 
we verstaan onder bereikbaarheid. We beschrijven het als 
‘de hoeveelheid tijd, geld en moeite die gebruikers van een 
activiteit moeten investeren om vanuit hun herkomstgebied 
de (bestemmings-) locatie van de activiteit te bereiken’. 
Bereikbaarheid gaat daarmee niet alleen over de afstand 
tussen A en B, maar veel meer over de reis tussen A en B. Een 
belangrijke factor voor het meten van bereikbaarheid is (reis)
tijd. Bereikbaarheid is ook een belangrijke voorwaarde voor 
economische groei en welvaart van een gemeente. 

Het draait dus om de verplaatsing, om de reis die mensen 
maken tussen locaties. De bereikbaarheid van een locatie 
wordt enerzijds bepaald door de snelheid, en daarmee de 
reistijd. En anderzijds de afstand tot de bestemmingen. In 
dat opzicht is ruimtelijke ordening een bepalende factor. 
Bereikbaarheid is hiermee het product van snelheid in 
combinatie met nabijheid. 

In dit hoofdstuk 02 zoomen we in op de volgende thema’s:

02.1 | Bereikbaarheid 
02.2 | Demografie
02.3 | Leefbaarheid en voorzieningen
02.4 | Ruimtelijke ontwikkelingen
02.5 | Infrastructuur

02.1 BEREIKBAARHEID

Hoe zit het nu daadwerkelijk met de bereikbaarheid en 
de nabijheid van Terneuzen? Vanuit het oogpunt van de 
automobilist is de bereikbaarheid van de gemeente Terneuzen 
goed te noemen. Binnen 30-45 minuten sta je vanuit Terneuzen 
in heel Zeeuws-Vlaanderen. Ook steden als Goes, Middelburg, 
Vlissingen en Vlaamse steden als Brugge, Antwerpen en Gent 
zijn binnen deze tijd bereikbaar. Met iets meer dan een uur 
sta je aan de zuidzijde van Rotterdam en heb je de Randstad 
bereikt. De reistijd vanuit de genoemde steden richting 
Terneuzen resulteert in een nagenoeg vergelijkbaar beeld.

Kijken we naar het openbaar vervoer dan zien we heel andere 
cijfers. Twee uur naar Rotterdam en drie uur naar Amsterdam. 
Ook de eerdergenoemde Vlaamse steden lijken ineens 
‘onbereikbaar’ met reistijden van 100, 145 en 165 minuten. Op 
pagina 10 is de bereikbaarheid van Terneuzen voor de auto en 
het openbaar gevisualiseerd. Kijken we breder dan de auto dan 
is het dus maar de vraag of de bereikbaarheid van Terneuzen 
goed te noemen is.

Bij ruimtelijke opgaves is het relevant om na te gaan of 
bereikbaarheid of juist nabijheid centraal staat. In de Nationale 
Omgevingsvisie (hierna: NOVI) is gesteld dat het ‘organiseren 
en inrichten van steden en regio’s op bereikbaarheid, leidt 
tot veel lange afstandsmobiliteit en daaraan verbonden 
negatieve effecten als fijnstof, geluidhinder, CO₂-emissies en/
of aantasting van natuur en van landschap’. Daarentegen 
leidt ‘het organiseren en inrichten van steden en regio’s op 
nabijheid tot kortere verplaatsingsafstanden, meer lopen, 
fietsen en OV-gebruik’. Locatiekeuzes voor wonen en werken 
hebben invloed op de keuzes in de realisatie en verbetering 
van mobiliteit. Zodra voorzieningen op nabije afstand liggen 
van woon- en werkgebieden zal dit tevens resulteren in meer 
duurzaam mobiliteitsgebruik, zoals fietsen, lopen of openbaar 
vervoer.  

Mobiliteit is geen doel op zich. Het is ondersteunend aan 
andere aspecten zoals werken, recreëren, wonen, etc. Welke 
vorm van mobiliteit in Terneuzen nu en in de toekomst nodig 
is zal dan ook erg afhankelijk zijn van de mate waarin je als 
gemeente, maar ook regio/provincie, inzet op bereikbaarheid 
en/of nabijheid.  
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Axel

7.010

Spui

170

Zaamslag

1.920

Biervliet

1225

Hoek

2.370

Philippine

1.855

Westdorpe

1.850

250

498

Zuiddorpe

695

Terneuzen
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25.265

Sas van Gent

3.470

Sluiskil

2.160

Koewacht

Bron: CBS cijfers 2020

1.850

Overslag

Zandstraat
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02 | Bereikbaarheid (de reis)

02.2 DEMOGRAFIE

Zeeland, en met name Zeeuws-Vlaanderen, is een grote, 
dunbevolkte regio met stagnerende bevolkingscijfers. 
Vandaag de dag, anno 2020, heeft de gemeente Terneuzen 
54.426 inwoners (CBS 2020) verspreid over 14 kernen, 41 
buurtschappen en het buitengebied. 

De prognose van de bevolkingsontwikkeling voor Zeeuws-
Vlaanderen voorziet een kleine bevolkingsafname van 
-0,85% en specifiek voor Terneuzen -0,88%. Naast lichte 
bevolkingsafname is er sprake van een toenemende 
vergrijzende bevolking, door afname van het aantal 
geboortes en de toename van het aantal ouderen. De 
bevolkingssamenstelling van Terneuzen en die van Nederland 
is afgebeeld in de diagrammen hiernaast. Daarnaast zijn 
op pagina 12 ook de verschillende kernen van Terneuzen 
afgebeeld. Per kern is hierbij het huidige inwoneraantal (2020) 
aangegeven op basis van de CBS-cijfers. Te zien is dat de kern 
Terneuzen (25.265) de meeste inwoners heeft, gevolgd door 
Axel (7.010), Sas van Gent (3.470) en Hoek (2.370) en Sluiskil 
(2.160). De overige kernen hebben minder dan 2.000 inwoners. 

Regelmatig wordt Zeeuws-Vlaanderen afgespiegeld als 
krimpregio. Vanuit Nederlands perspectief bezien is het 
ook een decentraal gelegen regio, lastig bereikbaar. Vanuit 
internationaler perspectief is het juist strategisch gelegen. 
Grote steden in België, zoals Gent, Brugge en Antwerpen 
liggen op een steenworp afstand, en de Kanaalzone is volop 
in ontwikkeling. Dit brengt werkgelegenheid met zich mee. 
Tenslotte weten ook steeds meer mensen met een Belgische 
nationaliteit de ‘weg’ naar Zeeuws-Vlaanderen te vinden. Rust 
en ruimte op korte afstand van de genoemde grote steden.

Terneuzen

 0-15 15-25 25-45 45-65 65-ouder

Nederland

 0-15 15-25 25-45 45-65 65-ouder

NEDERLAND TERNEUZEN

0 - 15 0 - 15

15 - 25 15 - 25

25 - 45 25 - 45

45 - 65 45 - 65

65 - ouder 65 - ouder

16% 14%

12%
10%

25%
21%28%

29%

20%
25%
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02 | Bereikbaarheid (de reis)

02.3 LEEFBAARHEID EN VOORZIENINGEN

De beschreven demografische ontwikkelingen, waaronder 
voornamelijk ontgroening en vergrijzing, zorgen voor een lichte 
afname van de bevolking. Dit kan ook leiden tot een afname 
voor het draagvlak en daarmee het aanbod van voorzieningen. 
De NOVI (2020) beschrijft drie mogelijkheden voor gebieden 
met een lage of dalende bevolkingsdichtheid, om het draagvlak 
voor (en daarmee het aanbod van) voorzieningen op peil te 
houden:

1. In situaties waarin de omvang van de bevolking afneemt, 
maar het aantal huishoudens nog toeneemt, kan het 
draagvlak voor voorzieningen worden behouden door 
voorzieningen te combineren en ook in de kleinere kernen 
bij te bouwen voor de eigen behoefte. Voorbeelden hiervan 
zijn het onderbrengen van een huisarts en apotheek in 
één gebouw, een school-bibliotheek-buurthuis of een 
bibliotheek-winkel. Naast basis- en voortgezet onderwijs 
is ook het behoud van (bereikbare) faciliteiten voor 
beroepsonderwijs (eventueel als dependance) van belang 
voor deze gebieden.

2. Naast het combineren van voorzieningen biedt ook de 
technologische ontwikkeling nieuwe mogelijkheden voor 
efficiëntere voorzieningen waarmee, ook in gebieden 
met een lagere bevolkingsdichtheid, een toereikende 
dienstverlening in stand gehouden kan worden. 
Nieuwe vervoersconcepten, zoals Mobility as a Service 
(hierna: MaaS), deelauto’s en -fietsen en gecombineerd 
doelgroepenverkeer, bieden een aanvulling op het 
OV en voorzien in de vervoersbehoefte van inwoners 
zonder eigen gemotoriseerd vervoer om te reizen naar 
voorzieningen. Ontwikkelingen in de ICT zorgen voor 
nieuwe mogelijkheden voor zorg op afstand.

3. Bij een sterkere bevolkingsdaling waarbij een combinatie 
van voorzieningen geen toereikende oplossing biedt en 
ook de technologische ontwikkelingen voorlopig geen 
extra soelaas bieden, zal de regio aangewezen zijn op een 
strategie van ruimtelijke concentratie van voorzieningen 
en van de categorieën bewoners die in het bijzonder zijn 
aangewezen op deze voorzieningen, zoals ouderen en 
zorgbehoevenden. In deze regionale sub centra/centrale 
dorpen kan dan een adequaat voorzieningenniveau 
gehandhaafd worden.

In de Mobiliteitsvisie 2028 van de Provincie Zeeland is gesteld 
dat niet zozeer de nabijheid van voorzieningen, maar de 
bereikbaarheid van voorzieningen een bepalende factor 
is voor de leefbaarheid van een krimpregio als Zeeland. 
In de Mobiliteitsvisie is een onderscheid gemaakt tussen 
basisvoorzieningen met een lokaal karakter en regionale 
voorzieningen met een bovenlokale verzorgingsfunctie. 

De basisvoorzieningen, waaronder basisscholen, 
zorgverleners, sociaal-maatschappelijke accommodaties 
en sportaccommodaties zijn verspreid over de kernen van 
de gemeente Terneuzen. In de meeste kernen is ook een 
winkelvoorziening. Een concentratie van basisvoorzieningen 
is te vinden in de kernen Terneuzen, Axel en Sas van Gent. De 
regionale voorzieningen, waaronder het ziekenhuis, middelbare 
scholen, het theater, bioscoop en skihal, zijn gesitueerd in de 
kern Terneuzen. Voor de cruciale bovenlokale voorzieningen is 
het, met het oog op een goede bereikbaarheid, van belang dat 
deze voorzieningen zich vestigen aan doorgaande wegen en 
het kernnet openbaar vervoer. 

Terneuzen functioneert op twee manieren als centrum 
voor de streek. Enerzijds vervult de binnenstad een 
centrumfunctie op het gebied van winkelen en horeca. 
Anderzijds biedt Terneuzen een centrale plek voor zorg, 
onderwijs en vrijetijdsvoorzieningen voor de regio. In het 
gebied de Smitsschorre bij Axel is een concentratie van 
buitensportactiviteiten (golf, motorsport, zweefvliegen) te 
vinden met een regionale aantrekkingskracht.

Op de kaart op pagina 14 is een overzicht opgenomen van 
de belangrijkste lokale- en bovenlokale voorzieningen in de 
gemeente Terneuzen. Daarnaast biedt de infographic inzicht 
in de afstand tot voorzieningen. Hierbij zijn deze afstanden 
afgezet tegen het Nederlandse gemiddelde. 
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02 | Bereikbaarheid (de reis)

02.4 RUIMTELIJKE ONTWIKKELINGEN

De (reis)afstand die afgelegd moet worden tussen 
bestemmingen bepaalt, naast de snelheid van verschillende 
mobiliteitsvormen, de nabijheid. De afstand tussen 
bestemmingen is het resultaat van locatiekeuzes voor wonen 
en werken, ofwel ruimtelijke ontwikkelingen. Bij ruimtelijke 
ontwikkelingen is het van belang in een vroegtijdig stadium 
na te denken over mobiliteit. Mobiliteitsoplossingen moeten 
voorkomen dat nieuwe woon- en werkgebieden leiden tot 
veel extra autoverplaatsingen op reeds drukke wegen, als er 
geen goede alternatieve vervoersmogelijkheden beschikbaar 
zijn. In de NOVI zijn voor huidige en toekomstige ruimtelijke 
ontwikkelingen een aantal principes opgesteld om te voorzien 
in een ruimte- en mobiliteitsefficiënte verstedelijking: 

 � Bij de ontwikkeling van nieuwe woon- en werkgebieden 
moet vanaf het begin rekening gehouden worden met 
de vervoersvraag en nieuwe mobiliteitsconcepten, zoals 
autodelen.

 � Verstedelijking vindt geconcentreerd plaats in de regio, 
toe te voegen nieuwe woon- en werklocaties worden 
zorgvuldig en op ruimte- en mobiliteitsefficiënte wijze 
ingepast.

 � Wonen en werken worden zo veel mogelijk in elkaars 
nabijheid ontwikkeld en er wordt ingezet op een 
geconcentreerde stedelijke ontwikkeling.

Op de kaart op pagina 16 is een overzicht gegeven van de 
belangrijkste ruimtelijke ontwikkelingen die de afgelopen 
20 jaar in de gemeente Terneuzen hebben plaatsgevonden. 
Om naar de toekomst te kunnen kijken is het goed om alle 
ontwikkelingen uit het verleden scherp op het netvlies te 
hebben. Hierna wordt kort stil gestaan bij de belangrijkste 
ruimtelijke ontwikkelingen.  

Westerscheldetunnel en Sluiskiltunnel

In 2003 is de Westerscheldetunnel geopend. Daarmee is de 
noord-zuid route tussen Zeeuws-Vlaanderen en de rest van 
Zeeland voor (vracht)autoverkeer verplaatst van Breskens en 
Perkpolder naar de Kanaalzone. Een verandering van veerboot 
naar vaste oeververbinding, van één keer per uur/half uur 
beschikbaar naar 24 uur per dag beschikbaar. De (bijna) altijd 
beschikbare tunnel levert een andere dynamiek op dan de 
vervoersbewegingen van en naar de beide veerverbindingen. 
Vóór 2003 was sprake van sterke pieken gerelateerd aan 
de afvaart van de veerverbindingen. Momenteel speelt de 
discussie over een eventueel vervroegd einde van de tolheffing 
in deze tunnel. In 2015 is de Sluiskiltunnel geopend waarmee 
er ook de beschikking is over een vaste verbinding tussen de 
beide oevers van het Kanaal Gent-Terneuzen. De dagelijkse 
files voor de Sluiskilbrug behoren daarmee tot het verleden.

N61/N62

 De reconstructie van de N61 / N62 heeft samen met de 
Sluiskiltunnel, naast een sterke oost-west route in Zeeuws-
Vlaanderen, geleid tot een vlotte en veilige route richting de 
grens (Zelzate).

Maintenance Valuepark

Ten oosten van het DOW-terrein en het terrein van de 
Westerscheldetunnel is het eerste deel van het Maintenance 
Valuepark ingevuld. Het Maintenance Valuepark (MVP) richt 
zich op het ontwikkelen, ontsluiten en verspreiden van 
kennis en services gericht op de onderhoudsfunctie in de 
procesindustrie. Het MVP is strategisch gelegen, ten oosten 
van de Westerscheldetunnel en op steenworp afstand van Dow 
Benelux in Terneuzen.

Nieuwe Sluis

Na de bouw van  de Westerscheldetunnel, de Sluiskiltunnel 
en wegverbeteringen aan de N61 en N62 wordt er momenteel 
gewerkt aan de realisatie van de Nieuwe Sluis, wat ook voor 
het wegverkeer diverse verbeteringen betekent. De Nieuwe 
Sluis moet zorgen voor een betere toegang en vlottere 
doorstroming van het toenemende scheepvaartverkeer, voor 
zowel binnenvaart- als zeeschepen richting de havens in Gent.

Bedrijventerrein Terneuzen Zuid

In de Koegorspolder is het bedrijventerrein Terneuzen 
Zuid gevestigd. Hier hebben de afgelopen jaren de nodige 
ontwikkelingen plaatsgevonden. Het leisure center met 
Skidome is hier gevestigd en ook het trainingscenter van 
Bio Base Europe. Daarnaast zijn er al een aantal bedrijven/
instanties gevestigd, zoals het milieupark van de Zeeuwse 
Reinigingsdienst, gemeentelijke diensten, brandweer en 
ambulancedienst. 

Binnenstad Terneuzen 

In en om de binnenstad van Terneuzen hebben verschillende 
noemenswaardige ontwikkelingen op het gebied van winkelen, 
wonen en recreëren plaats gevonden. Het project compact 
winkelhart en project Kennedylaan West zijn hier voorbeelden 
van. In de directe omgeving van de binnenstad zijn daarnaast 
nog een aantal belangrijke ontwikkelingen te noemen. Dit zijn 
de Nieuwe Sluis, Veerhaven en omgeving, Koning Willem I park, 
Stadsplein en omgeving Beurtvaartkade.

Woningbouwontwikkeling

Aan de oostzijde van Otheense Kreek groeit de wijk 
Othene. Inmiddels zo groot geworden dat de rechtstreekse 
ontsluiting op de N290 op de agenda staat. AM Zeeland 
realiseert in samenwerking met de gemeente Terneuzen het 
woningbouwplan Othene-Zuid dat 108 hectare groot is. Deze 
ontwikkeling voorziet in de bouw van ruim 1200 woningen, 
scholen en winkelvoorzieningen gelegen in een natuurlijke 
groene en waterrijke omgeving.
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02.5 INFRASTRUCTUUR

Infrastructuur is een belangrijke schakel in 
mobiliteitsvraagstukken. Om daadwerkelijk van A naar B te 
kunnen verplaatsen moet de tussenliggende afstand worden 
overbrugd. Dat kan over de weg, over het water, over het spoor, 
door de grond of door de lucht. In de kaart op pagina 18 zijn de 
belangrijkste infrastructurele netwerken en de kunstwerken 
weergegeven. Hieronder beschrijven we dit kort voor zowel het 
vervoer over het water, de weg en het spoor.  

Water

De hoofdinfrastructuur voor de scheepvaart bestaat uit het 
Kanaal van Gent naar Terneuzen. Dit kanaal verbindt de 
stad Gent in België met de Westerschelde, waardoor de stad 
een rechtstreekse verbinding met de Noordzee heeft. Het 
kanaal heeft een totale lengte van ongeveer 32 kilometer en 
mondt uit in Terneuzen, op enkele honderden meters van de 
Westerscheldetunnel. In het sluizencomplex in Terneuzen 
wordt sinds 2018 gewerkt aan de bouw van de Nieuwe Sluis. 
Door de aanleg van deze grote zeesluis wordt de haven van 
Gent bereikbaar voor de grotere zeeschepen.

Weg

Het Kanaal van Gent naar Terneuzen vormt een grote barrière 
voor het verkeerssysteem van Terneuzen. Met de bruggen 
ter hoogte van het sluizencomplex, de brug van Sluiskil, het 
pontje van Sluiskil en de brug van Sas van Gent waren er in 
het verleden beperkte mogelijkheden om het kanaal te kruisen. 
Om deze barrièrewerking van het kanaal te verminderen is de 
Sluiskiltunnel gerealiseerd.

Deze tunnel maakt onderdeel uit van de noord-
zuidverbinding van de N62 (Westerscheldetunnel-Zelzate) 
en maakt eveneens onderdeel uit van de belangrijke 
oostwestverbinding van Zeeuws-Vlaanderen, de N61 in 
combinatie met de N258 – N290. Door de toevoeging van 
de Sluiskiltunnel en de verdubbeling van de Tractaatweg en 
de Westerscheldetunnelweg heeft de wegenstructuur een 
belangrijke robuuste verbetering ondergaan, die gelet op de te 
verwachten verkeersintensiteiten tot op langere termijn kan 
voldoen. 

De wegenstructuur van de gemeente kan worden gekenschetst 
als een rasterstructuur. In de noord-zuidrichting loopt de 
belangrijke N62, die gekenmerkt is als een weg met een 
regionale stroomfunctie, vanuit de Westerscheldetunnel naar 
Zelzate. De N252 (Terneuzen-Sas van Gent), de N682 Hoek-
Philippine) en de N686 (Terneuzen-Axel) zijn belangrijke 
verbindingen in die richting. In oostwest richting van het 
raster worden de belangrijkste wegen gevormd door de N61 
(Schoondijke-Terneuzen), de N258 (Westdorpe-Hulst), de N290 
(Terneuzen-Hulst), de N683 (Sas van Gent-Westdorpe) en de 
N687 (Axel-Koewacht). 

De wegenstructuur is toegankelijk voor verschillende 
vervoersvormen. Voor het langzaam verkeer (voetgangers en 
fietsers) is daarnaast aparte infrastructuur beschikbaar. Het 
voetgangers- en fietsnetwerk wordt besproken in hoofdstuk 03 
| Mobiliteit bij de desbetreffende vervoersmiddelen. 

Spoor

De spoorverbinding ‘Rail Ghent – Terneuzen’ verbindt 
Nederland en België en meer specifiek Terneuzen en Gent 
met elkaar. De spoorlijn is in de huidige situatie enkelsporig 
en niet geëlektrificeerd. Al het goederenverkeer uit Zeeuws-
Vlaanderen komt langs deze lijn naar België. De hoofdmoot 
wordt gevormd door de chemietreinen van Dow, evenals 
goederenvervoer uit de haven van Terneuzen en de Axelse 
Vlakte.

North Sea Port, Gemeente Terneuzen, Provincie Zeeland, 
Stad Gent en Provincie Oost-Vlaanderen willen graag een 
optimale grensoverschrijdende spoorinfrastructuur. Daarom 
onderzoeken zij in het project Rail Ghent - Terneuzen 
wat er nodig is aan verbeteringen op het spoor in het 
grensoverschrijdende havengebied van Gent en Terneuzen. 
Momenteel wordt bepaald welke vervolgstappen richting 
concrete uitvoering van het project worden gezet.
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In hoofdstuk 02 is gesteld dat verplaatsingen alles te maken 
hebben met de locaties van voorzieningen en de infrastructuur 
die deze locaties met elkaar verbindt. De afstand, die overbrugt 
moet worden tussen de herkomst- en bestemmingslocatie, 
kan op verschillende manieren en met verschillende 
vervoersmiddelen worden afgelegd. Het vervoersmiddel dat 
zich voortbeweegt op het verkeers- en vervoersysteem staat 
daarmee ook centraal in hoofdstuk 03. Ook hier starten we met 
de thema’s met het hoogste ‘abstractieniveau’. We staan eerst 
stil bij de vraagstukken slimme mobiliteit, duurzame mobiliteit, 
verkeersveiligheid en het verplaatsingsgedrag. Tenslotte 
zoomen we in op de verschillende specifieke vervoersmiddelen 
(lopen, fietsen, openbaar vervoer, doelgroepenvervoer, auto, 
landbouwverkeer en goederenververvoer). 

In dit hoofdstuk 03 gaan we in op de volgende thema’s:

03.1  | Slimme mobiliteit 

03.2  | Duurzame mobiliteit 

03.3  | Verkeersveiligheid 

03.4  | Verplaatsingsgedrag 

03.5  | Voetganger

03.6  | Fiets 

03.7  | Openbaar Vervoer

03.8  | Doelgroepen vervoer

03.9  | Auto

03.10  | Landbouwverkeer 

03.11  | Goederenvervoer
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03.1 SLIMME MOBILITEIT

Voor de provincie Zeeland is het de uitdaging om de komende 
jaren de stap te maken naar slimme mobiliteit. Hierbij wordt 
het aanbod beter afgestemd op de vraag naar betaalbaar 
vervoer. Door een systeem te ontwikkelen waarbij innovatieve 
technologische systemen en klassieke vervoersvormen (bus, 
trein, boot) samen komen, kan hieraan invulling worden 
gegeven. Een omschakeling naar een slim en duurzaam 
vervoerssysteem waarvan de delen naadloos op elkaar 
aansluiten.

De ambitie is om te zorgen dat de reiziger meer centraal 
komt te staan dan nu het geval is. Hierbij is het belangrijk om 
minder in losse systemen te denken en sterker het perspectief 
van de reiziger als uitgangspunt te nemen. Het samenspel 
tussen innovatieve systemen en klassieke vervoersvormen 
en tussen fijnmazige systemen en grote verbindingen wil 
de Provincie Zeeland verder ontwikkelen. Door het bundelen 
van de bestaande budgetten voor collectief vervoer van 
provincie en gemeenten en actiever in te spelen op de nieuwe 
mogelijkheden, is de ambitie met hetzelfde budget meer 
kwaliteit voor de reiziger te kunnen bieden. 

De provincie Zeeland werkt momenteel aan de Regionale 
Mobiliteitsstrategie. Dit vormt ook de basis voor de 
toekomstige ‘mobiliteitsconcessie’ voor het openbaar 
vervoer na 2024. Voor het waarmaken van de ambities zijn 
er verschillende uitgangspunten en randvoorwaarden nodig. 
Deze zijn uitgewerkt in een richtingennotitie waarbij de 
verschillende aspecten van het mobiliteitssysteem aan de orde 
komen. 

Alvorens ingezoomd wordt op de specifieke onderdelen van 
het toekomstige mobiliteitssysteem is het goed om even stil te 
staan bij vijf grote ontwikkelingen die naar verwachting grote 
invloed gaan hebben op de mobiliteit van de toekomst. 

Elektrisch rijden 

Elektrisch rijden zit in de lift: auto’s en bussen schakelen 
in hoog tempo over op elektrische aandrijving. De uitstoot 
verkleint, de voertuigen zijn stiller en veroorzaken minder 
overlast. De verwachting is dat deze ontwikkeling zich 
sterk gaat doorzetten. Door deze ontwikkeling is er ook een 
groeiende vraag naar oplaadpunten. Daarnaast neemt de 
populariteit en het gebruik van e-bikes nog steeds toe. Mensen 
verplaatsen zich met een e-bike 30% verder dan met een 
gewone fiets en zijn bovendien geneigd om sneller op de 
fiets te stappen i.p.v. een ander vervoermiddel te kiezen. De 
bijkomende energie die voor het elektrisch rijden verbruikt 
wordt is bij voorkeur meteen ook afkomstig uit hernieuwbare 
bronnen. 

Autonoom rijden

Autofabrikanten zorgen dat hun auto’s steeds meer verbonden 
zijn met elkaar en hun omgeving. Via digitale verbindingen, 
zoals in de toekomst 5G verbindingen, wordt informatie 
tussen auto’s uitgewisseld. Tussen auto’s onderling, met 
infrastructuur (zoals iVRI’s), met verkeerscentrales, met 
autofabrikanten en met digitale dienstverleners. Daar 
bovenop bieden de auto’s steeds meer rijtaakondersteuning, 
waarbij deze zover kan gaan dat er sprake is van zelfrijdende 
voertuigen. De huidige infrastructuur en ook de nieuw aan te 
leggen infrastructuur, zal moeten inspelen op de komst van de 
zelfrijdende auto, of in fases daar naartoe op auto’s die steeds 
meer rijtaakondersteuning bieden. Er is bewustwording dat 
de komende jaren de eisen aan onder andere wegmarkering, 
bebording en openbare verlichting zullen wijzigen vanwege de 
komst van de zelfrijdende auto. 

Hoe snel de ontwikkelingen gaan en welke aanpassingen 
nodig zijn, is nu nog niet geheel duidelijk. Zorgt de komst van 
zelfrijdende auto’s voor minder voertuigen en is daardoor 
een wegverbreding of parkeerplaats niet meer nodig, of juist 
het omgekeerde? Kan de zelfrijdende auto de stad in of blijft 
de stedelijke omgeving met veel fietsers en voetgangers te 
complex? Wordt het een geleidelijk proces of gaat het abrupt? 
Hoe gaat gemixt verkeer van zelfrijdend en niet zelfrijdend 
vervoer met elkaar om? 

Voor Zeeland kunnen deze oplossingen in de periferie wellicht 
uitkomsten bieden om de bereikbaarheid en daarmee de 
leefbaarheid te verbeteren. Het zelf bezitten of zelf kunnen 
besturen van een wagen is in de toekomst geen voorwaarde 
meer om toch mobiel te zijn. Deze omslag gaat echter niet 
vanzelf. 

Er zijn nog flink wat technische hobbels te nemen. Voor het 
testen van zelfrijdende systemen is Zeeland geschikt, doordat 
er de mogelijkheid is om op rustigere plattelandswegen te 
testen. Het living lab kan daar de bedrijven en de technisch 
universiteiten bij helpen. De route van een proefvoertuig op 
een afgesloten terrein naar mixed traffic op de openbare 
wegen van Zeeland is nog wel een uitdaging. Zeeland heeft 
één pilot gestart met zelfrijdende vrachtauto’s bij North 
Sea Port (Zeeland Connect) en er lopen verkenningen voor 
een autonoom pontje en zelfrijdend vervoer op Schouwen-
Duiveland en Zeeuws-Vlaanderen. 
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Deelmobiliteit

Ook de transitie naar het delen van mobiliteit is een 
belangrijke ontwikkeling. Door het delen van voertuigen zijn 
er minder voertuigen nodig om aan dezelfde vervoersvraag 
te beantwoorden. Het aantal privéauto’s neemt af en het 
aandeel collectieve voertuigen neemt toe. Hierdoor verkleint 
ook de parkeerbehoefte en kan de vrijkomende parkeerruimte 
ingericht worden voor andere doeleinden. De technologie is 
zover dat dit daadwerkelijk op steeds meer plaatsen wordt 
toegepast. Dit sluit naadloos aan bij de benaderingswijze om 
mobiliteit meer te benaderen als een dienst, waarvan collectief 
of individueel gebruik gemaakt wordt. Dit is wat men ‘mobility 
as a service’ noemt.

‘Mobility as a Service’ (MaaS)

MaaS is hiervoor al een aantal keer benoemd. De 
omschakeling van producten naar diensten is overal om 
ons heen zichtbaar. Spotify en Netflix zijn twee voorbeelden 
waarbij een ‘fysiek’ product als dienst wordt aangeboden. 
Waar men vroeger een CD of DVD kocht, wordt deze nu 
gestreamd en gedeeld met meerdere personen. Ook in de 
mobiliteitswereld is de transitie gaande waarbij je niet langer 
vast zit aan één vervoersvorm en je betaalt via een bepaalde 
abonnementsvorm. 

Digitale toepassingen (apps, data) bieden steeds meer 
mogelijkheden om verplaatsingen van deur tot deur te 
plannen en te boeken. De reiziger krijgt verschillende opties 
aangeboden (totale reisduur, aantal overstappen, kostprijs) en 
regelt ook de betaling digitaal. Het is dus mogelijk om met één 
app zowel je reis te plannen, te boeken en te betalen. 

Bron: Ontwerpend onderzoek Regionaal OV-knooppunt Terneuzen, BUUR
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LEEFKWALITEIT  
VERGROTEN BIJSTUREN

RO MODAL SHIFT NIEUWE
TECHNOLOGIEËN

GEZONDHEID 
VERBETEREN

KLIMAAT-
NEUTRALITEIT

• Transport kent als enige sector een 
groeiende uitstoot en is verantwoordelijk 
voor een vijfde van de broeikasgassen. 
De Europese en Nederlandse 
doelstellingen voor klimaat en 
luchtkwaliteit werken door in de ambities 
voor het introduceren van duurzame 
mobiliteit. 

• Meer duurzamere mobiliteit kan 
daarnaast ook de leefbaarheid van de 

openbare ruimte en de gezondheid van 
de inwoners verbeteren: luchtvervuiling, 
files en de inname van de publieke 
ruimte voor parkeren hebben een enorme 
impact op de leefbaarheid.

• Het introduceren van meer duurzame 
mobiliteit zal onvermijdelijk ten koste 
gaan van het individueel bezitten 
van wagens die rijden op fossiele 
brandstoffen.

DUURZAME MOBILITEIT  
VIA DE ‘TRIAS MOBILITAE’
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• De trias mobilitae is een afgeleide van de 
trias energetica. ‘Reduce, reuse, recyle’ 
is misschien een gekendere term die 
hetzelfde betekent. In de trias mobilitae 
wordt dit toegepast op het thema 
mobiliteit. 

• De bedoeling is om in de eerste 
plaats de (energie- of) vervoersvraag 

zoveel mogelijk te gaan reduceren, 
en pas daarna op zoek te gaan naar 
alternatieven om aan de resterende vraag 
te voldoen. 

• Dit is een veel efficiëntere benadering 
dan meteen alles in te zetten op het 
ontwikkelen en uitrollen van alternatieven.

1
2
3

Verklein de verplaatsingsbehoefte  bijsturen ruimtelijke ordening

gebruik duurzame vervoersmiddelen  modal shift

zet in op efficiënte en schone voertuigen  nieuwe technologieën
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03.2 DUURZAME MOBILITEIT

De verduurzaming van mobiliteit is een belangrijk thema in 
Nederland. In de NOVI is de ambitie opgenomen om het gehele 
wagenpark in 2050 door middel van elektrificatie en eventueel 
waterstof te verduurzamen. Ook de provincie Zeeland maakt 
er werk van. In de Mobiliteitsvisie Zeeland is gesteld dat 
duurzaamheid bevorderd moet worden door gebieden autoluw 
te maken, het gebruik van de fiets te stimuleren en overige 
milieuvriendelijke vervoersmiddelen te stimuleren. Ook moet 
de laadinfrastructuur meegroeien met de groei van het aantal 
elektrische voertuigen in Zeeland.

Om in te zetten op deze duurzame mobiliteit kunnen we het 
concept van de Trias Mobilitae toepassen. Dit is weergeven in 
de figuur hiernaast. Het principe achter dit concept is dat in de 
eerste plaats de vervoersvraag zoveel mogelijk gereduceerd 
wordt en pas daarna op zoek gegaan wordt naar alternatieven 
om aan de resterende vraag te voldoen. Het concept bestaat 
daarom uit drie stappen:

1. Verklein de verplaatsingsbehoefte door sturend ruimtelijk 
beleid. Door het tegengaan van ruimtelijke verspreiding 
en het sturen op nabijheid van wonen, werken en 
voorzieningen wordt de vervoersvraag verminderd. 

2. Gebruik duurzame vervoersmiddelen in de 
mobiliteitsketen. Door over te stappen naar andere en 
efficiëntere vervoersmiddelen, waaronder het openbaar 
vervoer, wordt er minder energie verbruikt en neemt 
het aantal individuele ritten af. Het overstappen van de 
privéauto naar andere (duurzamere) voertuigen wordt ook 
wel de modal shift genoemd. 

3. Zet in op efficiënte en schone voertuigen door gebruik 
van nieuwe technologieën. in de laatste stap van het 
overschakelen naar een duurzamere mobiliteit wordt 
er ingezet op het schoner en efficiënter maken van de 
voertuigen zelf.

Bron: Ontwerpend onderzoek Regionaal OV-knooppunt Terneuzen, BUUR
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milieuvriendelijke vervoersmiddelen te stimuleren. Ook moet 
de laadinfrastructuur meegroeien met de groei van het aantal 
elektrische voertuigen in Zeeland.

Om in te zetten op deze duurzame mobiliteit kunnen we het 
concept van de Trias Mobilitae toepassen. Dit is weergeven in 
de figuur hiernaast. Het principe achter dit concept is dat in de 
eerste plaats de vervoersvraag zoveel mogelijk gereduceerd 
wordt en pas daarna op zoek gegaan wordt naar alternatieven 
om aan de resterende vraag te voldoen. Het concept bestaat 
daarom uit drie stappen:

1. Verklein de verplaatsingsbehoefte door sturend ruimtelijk 
beleid. Door het tegengaan van ruimtelijke verspreiding 
en het sturen op nabijheid van wonen, werken en 
voorzieningen wordt de vervoersvraag verminderd. 

2. Gebruik duurzame vervoersmiddelen in de 
mobiliteitsketen. Door over te stappen naar andere en 
efficiëntere vervoersmiddelen, waaronder het openbaar 
vervoer, wordt er minder energie verbruikt en neemt 
het aantal individuele ritten af. Het overstappen van de 
privéauto naar andere (duurzamere) voertuigen wordt ook 
wel de modal shift genoemd. 

3. Zet in op efficiënte en schone voertuigen door gebruik 
van nieuwe technologieën. in de laatste stap van het 
overschakelen naar een duurzamere mobiliteit wordt 
er ingezet op het schoner en efficiënter maken van de 
voertuigen zelf.

Bron: Ontwerpend onderzoek Regionaal OV-knooppunt Terneuzen, BUUR

DUURZAME MOBILITEIT VIA DE ‘TRIAS MOBILITAE’
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Bron: Aangeleverde gegevens gemeente Terneuzen
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Elektrisch vervoer en laadinfrastructuur

In de Zeeuwse Regionale Energie Strategie (RES) is de ambitie 
van 49% CO2–reductie van mobiliteit in 2030 ten opzichte 
van 1990 beschreven. Dit betekent een besparing van 1.029 
Kton CO2. Openbare en semi-openbare laadpunten moeten 
gefaciliteerd en gestimuleerd worden om te voorkomen 
dat een tekort aan laadinfrastructuur de groei in elektrisch 
rijden belemmert. Gemeenten moeten in samenwerking met 
netbeheerders op zoek gaan naar geschikte locaties. Zeeland 
heeft een routekaart Laadinfrastructuur voor elektrische 
voertuigen. Het is een stappenplan richting 2030. Gemeenten, 
provincie en netbeheerder gaan deze laadinfra samen 
strategisch plannen en oppakken. De gemeente Terneuzen wil 
elektrische auto’s, laadinfra en initiatieven voor (elektrisch) 
autodelen steunen en verder helpen uitbouwen. Op de kaart op 
pagina 28 is de huidige laadpalen infrastructuur weer gegeven. 

In de RES is ook de focus benoemd op het ontwikkelen van een 
zero-emissie OV-concessie en zero-emissie eilanddistributie. 
De focus ligt op inzicht in de benodigde laadinfra, efficiency 
in kosten, elektriciteitsnetwerk, het faciliteren van 
laadinfrastructuur en op de versnelling van de transitie 
naar elektrisch rijden. In Zeeland is het verstandig goed te 
kijken naar het zoveel mogelijk combineren van de tank- en 
laadinfrastructuur, ook van personen- en goederenvervoer. 
Door het combineren van het aanbod van elektrische laadinfra, 
bio- en reguliere brandstoffen en mogelijk groene waterstof 
met een mobiliteitshub en flexwerk-functie en deze te richten 
op zowel het personen- als het goederenvervoer is de kans op 
een rendabele exploitatie het grootst. Op deze manier wordt 
zowel slimme als duurzame mobiliteit aan elkaar gekoppeld.

Duurzaam havengebied

Ook het verder ontwikkelen en ondersteunen van 
goederentransport per spoor of per binnenvaartschip 
en transport van stoffen via ondergrondse buisleidingen 
zijn speerpunten voor de gemeente Terneuzen. Hiervoor 
onderschrijft de gemeente Terneuzen de relevante ambities 
uit de duurzaamheidsvisie “Duurzaamheid Werkt!” van de 
Zeeuwse Havens voor 2030. Dit zijn het verder uitbouwen 
van duurzaam transport vanaf zeeschepen per (binnenvaart)
schip, per spoor en via buisleidingen, zodat in 2025 maximaal 
20% transport via de weg gaat (modal split). Ook reduceert dit 
fijnstof en NOx. De gemeente streeft met haar partners ernaar 
om een spoorlijn in de Kanaalzone te realiseren. Ook moeten 
er minimaal vijf extra pijpleidingkoppelingen in 2022 en tien 
in 2030 (voor bestaande en nieuwe bedrijven) gerealiseerd 
worden. Dit in de havens van Vlissingen en Terneuzen samen.

Regionale Energiestrategie Zeeland RES 1.0 
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4.3 Laadinfrastructuur voor elektrisch rijden 
Belangrijkste focus in het verduurzamen van de mobiliteit is het mogelijk maken van elektrisch rijden. En dus het faciliteren van 
voldoende laadinfrastructuur als belangrijke voorziening. Gemeenten, Provincies, Rijksoverheid, netbeheerders, bedrijfsleven en 
brancheorganisaties hebben een Nationale Agenda Laadinfrastructuur opgesteld. De afspraken in deze agenda leiden tot een 
landelijke dekking van (snel)laadpunten en voorzien in de laadbehoefte van het groeiende aantal elektrische voertuigen. De 
uitvoering van de Nationale Agenda laadinfrastructuur zal met provincies en gemeenten worden vertaald in regionale 
mobiliteitsplannen, waarin opgenomen de lokale behoeften voor laadinfra.  
Voor het Zeeuwse regionale mobiliteitsplan moeten we rekening houden met het feit dat in Zeeland de bevolking relatief 
verspreid woont. Dat leidt tot een vrij hoog percentage van gezinnen met een tweede of zelfs derde auto, vooral in de dorpen. Als 
men straks meer elektrisch gaat rijden, groeit de vraag naar publieke laadinfra. Slim laden, ook wel Smart Charging, kan helpen bij 
de toenemende elektriciteitsvraag. Het zou goed zijn om aan marktpartijen te vragen naar aantoonbare kennis, praktijkervaring 
en bereidheid tot samenwerking met de Netbeheerder over Smart Charging. Zeker in meer afgelegen Zeeuwse dorpen helpt het 
beperken van de piekvraag voor het elektrisch laden van auto’s (en dus de vraag beter over de dag verdelen) tot besparingen voor 
de eindgebruiker omdat zo verzwaring van netten voorkomen wordt. Door techniek niet enkel voor de techniek, maar juist gericht 
op kostenbesparing en comfort in te zetten, ziet de eindgebruiker het voordeel. En kan in combinatie met goede afstemming in de 
wijk rondom de vergunning tijd en kosten bespaard worden. Ook met een gecombineerde arbeidsgang (installeren en aansluiten) 
wordt tijd en kosten bespaard. Daarbij is het essentieel dat de laadinfra gebruikt maakt van de gangbare open protocollen (Open 
ChargePoint Protocol (OCPP), Open InterCharge Protocol (OICP)). 

De transitie naar zero-emissie mobiliteit heeft een grote impact op de regionale tank- en laadinfrastructuur. Met de stijging van 
het elektrisch rijden, neemt de behoefte aan laadinfra in Zeeland toe. Adviesbureau Over Morgen stelde voor Zeeland een 
toekomstprognose op. We verwachten dat er in 2030 voor ongeveer 120.000 personenauto’s laadinfra nodig is. Hiervoor zijn in 
2030 een kleine 10.000 (semi) openbare laadpunten nodig, en in 2025 zo’n 3500. We willen niet dat een tekort aan laadinfra de 
groei in elektrisch rijden remt, en dus faciliteren en stimuleren we de realisatie van (semi) openbare laadpunten in Zeeland.  

 

Figuur 11: : Analyse en prognose elektrische voertuigen en laadinfra van Bureau Over Morgen, 2019. 

Zeeuwse roadmap laadinfra 

In samenwerking met de Zeeuwse gemeenten, Waterschap, RWS en de netbeheerder is de afgelopen maanden gewerkt aan een 
Zeeuwse roadmap laadinfra34, voor inwoners, forenzen en bezoekers/toeristen. Het is een stappenplan richting 2030 en erop 
gericht dat de capaciteit laadinfra gelijk opgaat met de verwachte groei in elektrisch rijden.  

 
34 Dit is de Zeeuwse invulling van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur. 

Bron: Regionale Energie Strategie (RES)-Zeeland
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CROSS-snelheidsscore en Top 10 meest onveilige trajecten & kruispunten

Verkeersveiligheidskaart met CROSS-snelheidsscore voor
het drukste wegennet en de ligging van de Top 10 van
meest onveilige trajecten en kruispunten (zie tabellen
vorige pagina’s). Een interactieve versie van deze kaart is te
vinden op www.bliq.report. Er is geen onderscheid
gemaakt naar wegbeheerder.

De verkeersongevallen waarbij de locatie niet exact bekend is en/of de koppeling met
snelheid niet is gelukt zijn niet in deze kaart opgenomen.

Legenda

Hoge ongevallenscore met hoge snelheidsscore
Hoge ongevallenscore met lage snelheidsscore
Lage ongevallenscore met hoge snelheidsscore
Lage ongevallenscore met lage snelheidsscore
Verschillende snelheden per rijrichting
Kleine weglengte
Snelheden in de periode juli 2020

Ongevallen in de periode 2015 t/m Q2 2020

1 1

BLIQ • Gemeente Terneuzen • 2015 t/m Q2 2020 12

CROSS-score (kleurenmatrix) op basis van de ongevallen- én snelheidsscore
(zie kaart pagina 14 voor exacte locatie) Score

KENNEDYLAAN, MEESTER F.J. HAARMANWEG
TERNEUZEN

Ongevallen

Snelheid

ALVAREZLAAN
TERNEUZEN

Ongevallen

Snelheid

AXELSESTRAAT
TERNEUZEN

Ongevallen

Snelheid

EILANDSTRAAT, KANAALWEG, KANAALZICHT,
MINISTER LELYPLEIN
TERNEUZEN

Ongevallen

Snelheid

KINDERDIJK, PROVINCIALE WEG
TERNEUZEN

Ongevallen

Snelheid

EENDRAGTWEG, HUISSENPOLDERWEG,
KALVERDIJK WEST, KANAALDIJK, KNUITERSHO...
HULST, TERNEUZEN

Ongevallen

Snelheid

N258
TERNEUZEN

Ongevallen

Snelheid

SERLIPPENSSTRAAT, ZUIDLANDSTRAAT
TERNEUZEN

Ongevallen

Snelheid

MAGRETTE, SPUI
TERNEUZEN

Ongevallen

Snelheid

N290
TERNEUZEN

Ongevallen

Snelheid

© 2020 VIA, Trajecten o.b.v. snelheid (juli 2020) en ongevallen (2015 t/m Q2 2020)

Opmerking 1: de verkeersongevallen waarbij de locatie niet exact bekend is en/of de koppeling met snelheid niet is gelukt zijn niet in deze tabel

opgenomen.

Opmerking 2: de trajecten waar te hard wordt gereden zijn mede bepaald door een vergelijking van de rijsnelheden met de geldende snelheidslimiet. Het

kan voor komen dat de snelheidslimiet niet juist in het HERE-bestand is opgenomen en daardoor tot een foutieve beoordeling leidt.

Top 10 meest onveilige trajecten

BLIQ • Gemeente Terneuzen • 2015 t/m Q2 2020 13

CROSS-score (kleurenmatrix) op basis van de ongevallen- én snelheidsscore
(zie kaart pagina 14 voor exacte locatie) Score

BUITENHAVEN, N252, NIEUW NEUZENWEG
TERNEUZEN

Ongevallen

Snelheid

JACOB CATSSTRAAT, SERLIPPENSSTRAAT,
ZUIDLANDSTRAAT
TERNEUZEN

Ongevallen

Snelheid

ALVAREZLAAN, GUIDO GEZELLESTRAAT, OUDE
VAART
TERNEUZEN

Ongevallen

Snelheid

EILANDSTRAAT, LEIDINGLAAN
TERNEUZEN

Ongevallen

Snelheid

N290, SPUIWEG, WIELINGENLAAN
TERNEUZEN

Ongevallen

Snelheid

GUIDO GEZELLESTRAAT, HANDELSPOORT,
VLIETSTRAAT
TERNEUZEN

Ongevallen

Snelheid

N61, N682
TERNEUZEN

Ongevallen

Snelheid

PROFESSOR ZEEMANSTRAAT,
SERLIPPENSSTRAAT
TERNEUZEN

Ongevallen

Snelheid

ALVAREZLAAN, BELLAMYSTRAAT
TERNEUZEN

Ongevallen

Snelheid

DRIEWEG, N290
TERNEUZEN

Ongevallen

Snelheid

© 2020 VIA, Kruispunten o.b.v. snelheid (juli 2020) en ongevallen (2015 t/m Q2 2020)

Opmerking 1: de verkeersongevallen waarbij de locatie niet exact bekend is en/of de koppeling met snelheid niet is gelukt zijn niet in deze tabel

opgenomen.

Opmerking 2: de kruispunten waar te hard wordt gereden zijn mede bepaald door een vergelijking van de rijsnelheden in de richting van het kruispunt met

de geldende snelheidslimiet. Het kan voor komen dat de snelheidslimiet niet juist in het HERE-bestand is opgenomen en daardoor tot een foutieve

beoordeling leidt.

Top 10 meest onveilige kruispunten

VERKEERSVEILIGHEID

Bron: VIASTAT
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03.3 VERKEERSVEILIGHEID

De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft begin 
2019, namens de Rijksoverheid, het startschot gegeven voor 
de uitwerking van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 
2030 (SPV). Deze strategische visie is tot stand gekomen in 
samenspraak met de verkeersveiligheidspartners en gaat uit 
van een integrale risico gestuurde aanpak op negen thema’s. 
Binnen deze thema’s moet integraal worden samengewerkt 
met als doel de risico’s voor verkeersveiligheid binnen deze 
thema’s zoveel mogelijk in te perken. De partners doen dit 
door de integrale inzet van de zogenaamde drie E’s. In goed 
Nederlands: infrastructuur, educatie & communicatie en 
handhaving. Mobiliteit en dus ook verkeersveiligheid maakt 
integraal deel uit van ons dagelijks leven. 

De Zeeuwse Uitvoeringsagenda SPV 2030 is de Zeeuwse 
vertaling van de visie die is vastgelegd in het SVP 2030. Het 
geeft de Zeeuwse uitvoeringsstrategie en de daarbij behorende 
maatregelen weer. De partners geven, in onderling overleg, 
uitwerking aan deze Zeeuwse uitvoeringsstrategie. Verdere 
details over de uitvoering van de maatregelen, zijn daarom 
ook terug te vinden in de werkplannen en jaarplannen van de 
partners. De Zeeuws prioritaire thema’s zijn de volgende:

 � Infrastructuur

 � Heterogeniteit

 � Kwetsbare- en onervaren weggebruikers

 � Afleiding

 � Verkeersovertreders

Het slim en veilig inrichten van de (verkeers)ruimte 
staat hierbij centraal. Iedereen, zowel reiziger als 
vervoerder, moet veilig gebruik kunnen maken van de 
verschillende netwerken en vervoerswijzen. Dat vergt 
sociale veiligheid, verkeersveiligheid en veiligheid van de 
infrastructuur(kunstwerken) zelf;

03 | mobiliteit (vervoersmiddel)

Voor alle wegen in Zeeland en dus ook van de gemeentelijke 
wegen in Terneuzen is enkele jaren geleden een 
categoriseringstoets op netwerkniveau en een vormtoets 
gedaan. Hoewel niet alle gemeenten hetzelfde zijn en er per 
gemeente ook andere prioriteiten gesteld worden, is er wel 
een rode draad te halen uit de geïnventariseerde risico’s. Deze 
grote gemene deler wordt hieronder opgesomd.

 � Heterogeniteit: langs veel 50 km/h GOW’s liggen 
fietsstroken in plaats van vrijliggende fietspaden. 
Daarnaast bevinden zich op deze wegen ook 
vrachtwagens, stads- en streekbussen en 
landbouwvoertuigen. De verschillen in massa, richting en 
snelheid vergroten de kans op ongelukken.

 � Oversteken: op 50 km/h GOW’s zijn in de inrichting vaak 
geen veilige oversteekplaatsen voor fietsers aanwezig. Dit 
leidt in veel gemeenten tot onveilige situaties, zeker op 
school – thuis routes.

 � Traversen: gemeenten noemen vaak de provinciale wegen 
die een kleine kern doorkruisen als een probleem. Deze 
zijn als risico opgenomen bij de provinciale wegen.

 � Afwaarderen 50 km/h GOW’s naar 30 km/h: In 
woonwijken is de maximumsnelheid vaak verlaagd 
van 50 naar 30 km/h. Steeds vaker vinden gemeenten 
dat op gemeentelijke hoofdwegen (GOW’s), ondanks de 
verkeersfunctie, de maximumsnelheid ook naar 30 km/h 
zou moeten. Er zouden dan 30 km/h GOW’s ontstaan. 
Door de verschillende verkeersvormen en de vele 
erfaansluitingen brengt dit een maximumsnelheid van 50 
km/h risico’s met zich mee.

 � Herinrichten 30 km/h-zones: veel wegen binnen de 
bebouwde kom zijn afgewaardeerd van 50 km naar 30 
km/h. Vaak heeft er geen herinrichting van deze wegen 
plaatsgevonden waardoor er een discrepantie is tussen 
de maximaal toegestane snelheid en de beleving en het 
gevoel van urgentie bij de weggebruiker. Woonstraten 
sluiten aan op GOW’s middels in- en uitritconstructies 
waardoor het verkeer op de GOW’s voorrang heeft. Er 
wordt daarom op deze wegen vaak te hard gereden.

Een nadere analyse van intensiteit, snelheid en ongevallen 
leidt tot de conclusie dat er in het stedelijk gebied (Terneuzen, 
Vlissingen, Middelburg, Goes en Zierikzee) veel meer 
ongelukken gebeuren dan daarbuiten. Dit komt waarschijnlijk 
door de grotere drukte in combinatie met de hogere snelheid. 
In steden zijn er vaak 50km/h GOW’s als ‘grijze wegen’ 
betiteld of als zodanig aanwezig. Wegen die in principe een 
gebiedsontsluitende functie vervullen, maar niet als zodanig 
zijn ingericht door bijvoorbeeld gebrek aan beschikbare ruimte. 
Het intensieve en heterogene gebruik van deze wegen en de 
nodige erfaansluitingen, verhoogt het risico op ongevallen. 
Daarom moet een nadere afweging gemaakt worden: richten 
we de weg in als GOW (50), als ETW (30) of biedt een nieuwe 
categorie GOW (30) hier een oplossing? 

Het SPV 2030 stuurt aan op een risicogestuurde aanpak. 
De CROSS-methode combineert de ongevallenscore met 
een verklarende variabele, zoals een snelheidsscore. De 
ongevallenscore bepaalt de prioriteit in de ‘Top 10 meest 
onveilige trajecten en kruispunten’. De CROSS-score 
combineert, via de kleurenmatrix, beide scores. Het rode vlak 
bevat de trajecten of kruispunten met een hoge ongevallen- én 
snelheidsscore. In de afbeelding op pagina 30 is een overzicht 
opgenomen van de CROSS score voor de gemeente Terneuzen. 

Slachtoffers binnen de bebouwde kom zijn vaak kwetsbare 
verkeersdeelnemers. Fietsers en bromfietsers mengen 
zich met het gemotoriseerd verkeer en in de centra zijn 
fietsers, naast de aanwezigheid van vele voetgangers, ook 
vaak toegestaan. Dit leidt regelmatig tot botsingen tussen de 
verschillende modaliteiten. 

Tenslotte is het daarom ook goed om in te zoomen op educatie 
en communicatie. De provincie Zeeland wil verder innoveren 
in educatie, voorlichting, gedragsbeïnvloeding en handhaving 
en dit alles effectiever toepassen. We verbeteren hiermee de 
verkeersveiligheid, doordat verkeersdeelnemers gestimuleerd 
worden zich veilig te gedragen en zich te houden aan de 
wettelijke regels en fatsoensnormen.
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HB matrix - Auto, Terneuzen HB matrix - Fiets, Terneuzen HB matrix - OV,  Terneuzen

HB matrix - Auto, Zeeuws-Vlaanderen HB matrix - Fiets, Zeeuws-Vlaanderen HB matrix - OV, Zeeuws-Vlaanderen



33

03 | mobiliteit (vervoersmiddel)

03.4 VERPLAATSINGSGEDRAG 

De mobiliteitsketen omvat de verplaatsing van deur tot deur. In 
de mobiliteitsketen staat niet de vervoerswijze voorop, maar 
snelheid, gemak, betrouwbaarheid en betaalbaarheid waarmee 
je als reiziger van punt A naar punt B kan verplaatsen. De 
vervoersmiddelen die daarvoor gebruikt worden zijn divers: 
de eigen of geleende (elektrische) fiets, compacte (autonome) 
voertuigen, zelfrijdende auto’s, (water)taxi’s, bussen, metro’s, 
trams, treinen en in de toekomst wellicht nog snellere 
voertuigen zoals de superbus, magneettrein of hyperloop.

Uiteraard is de keuze van het vervoersmiddel afhankelijk van 
de mogelijkheden en de beschikbare infrastructuur. Alvorens 
we inzoomen op de verschillende vervoersvormen is het 
goed om na te gaan hoe het huidige verplaatsingsgedrag is 
vormgeven. 

Om dit inzichtelijk in kaart te brengen zijn de zogenoemde 
herkomst- en bestemming  (HB) matrices opgesteld. 
Deze zijn terug te vinden op pagina 32. Dit laat zien hoe 
de verplaatsingen tussen locaties hedendaags plaats 
vinden. Hierbij is uitsluitend data beschikbaar van het 
Nederlandse grondgebied en geeft dus de relaties weer op 
Zeeuws-Vlaamse schaal en op de schaal van de gemeente 
Terneuzen. Grensoverschrijdende relaties zijn hier voor 
het OV en de fiets niet meegenomen. De visualisaties laten 
de HB-matrices van de verschillende vervoersvormen 
zien: auto, ov en fiets. Op Zeeuws-Vlaamse schaal fungeert 
Terneuzen als centrumfunctie. Er zijn duidelijke relaties te 
zien tussen Terneuzen, Axel en Sas van Gent op het gebied 
van autoverkeer. Op het gebied van de fiets en OV valt af te 
lezen dat er vooral een sterke relatie bestaat tussen Axel en 
Terneuzen. 
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03.5 VOETGANGER 

Tijdens een verplaatsing van A naar B start en eindigt (bijna) 
iedereen te voet. Vaak wordt dit vergeten of over het hoofd 
gezien. In een mobiliteitsplan is de focus snel gericht op 
de complexe en grote opgaven, terwijl de indeling van de 
openbare ruimte ook op klein schaalniveau van essentieel 
belang is. 
Dit is de reden dat we met deze vervoersmodaliteit starten 
alvorens de overige vervoerswijzen besproken worden. Het 
is essentieel dat voetgangers op straat de nodige ruimte 
krijgen. Lopen heeft veel voordelen boven andere vormen van 
verplaatsing. Het is goed voor de gezondheid, goed voor het 
milieu, goed voor de verkeersveiligheid en biedt bovendien 
de beste mogelijkheden voor sociaal contact in de openbare 
ruimte. 

De gemeente Terneuzen beschikt over een uitgebreid netwerk 
voor het langzaam verkeer (voetganger en fietser). In de 
verschillende kernen van de gemeente is voldoende ruimte 
voor de voetganger en ook in het buitengebied wordt er alle 
ruimte geboden aan de wandelaar. In Zeeuws-Vlaanderen is 
een uitgebreid recreatief wandelnetwerk, in de vorm van een 
knooppuntensysteem, beschikbaar. Dit is terug te vinden op de 
kaart op pagina 34. In de binnenstad van Terneuzen zijn enkele 
delen daarnaast ook ingericht als voetgangersgebied. Ook de 
toegankelijkheid van de openbare ruimte is hierbij van groot 
belang. Door de openbare ruimte zo in te richten dat iedereen 
er gebruik van kan maken, wordt de openbare ruimte van 
iedereen en zijn aparte voorzieningen minder nodig.
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03.6 FIETS

De gemeente Terneuzen beschikt over een uitgebreid 
fietsnetwerk. Het coalitieakkoord (2018-2022) gaat ook 
specifiek in op de fiets.  Hierin is aangegeven dat het (veilig) 
gebruik van fietsen, zowel toeristisch als voor het woon- en 
werkverkeer, verder gestimuleerd gaat worden. Bij de aanleg 
en reconstructie van infrastructuur wordt hiermee rekening 
gehouden. 

De fiets speelt al lange tijd een zeer grote rol in de mobiliteit, 
zeker in Nederland. Met de opkomst van de e-bike groeit 
die rol alleen maar verder. De e-bike stelt mensen in staat 
langere afstanden per fiets af te leggen en op latere leeftijd 
langer door te blijven fietsen. De fiets neemt een prominente 
rol in het fijnmazige flexibele netwerk in. Door COVID-19 is 
het gebruik van de fiets gegroeid met meer dan 20% en de 
verwachting is dat mensen na de corona-crisis vaker de fiets 
blijven gebruiken. De toename van recreatie leidt daarnaast 
tot een toenemende vraag naar fiets- en wandelroutes in 
het buitengebied. Onder meer langs de Westerschelde en de 
Otheense Kreek zijn al enkele solitaire (recreatieve) routes 
gelegen. 

Dit vraagt in de eerste plaats aandacht voor de 
fietsvoorzieningen en fietsinfrastructuur. De toegenomen 
drukte op fietspaden en de grotere snelheidsverschillen tussen 
fietsers zorgen voor urgentie om in de fietsinfrastructuur een 
verbeterslag te maken, met meer aandacht voor veiligheid 
en comfort. Daarbij is het belangrijk dat de wegbeheerders 
gezamenlijk analyses maken. In het beleid van de provincie 
Zeeland is vastgesteld dat er geanalyseerd worden 
welke fietsroutes het meest gebruikt gaat worden vanuit 
centrumpunten (zoals winkelgebieden, mobiliteitsknooppunten, 
scholen en grote werklocaties). Daarmee ontstaan 
sternetwerken die zichtbaar maken welke routes van en naar 
bepaalde centrumpunten worden genomen. Op basis daarvan 
kan worden geprioriteerd welke fietsinfrastructuur als eerste 
moet worden aangepakt. In Terneuzen is het merendeel van 
de fietsvoorzieningen gekoppeld aan een hoofdroute voor het 
autoverkeer. De meeste fietsoversteken op de hoofdwegen zijn 
dusdanig vormgegeven dat fietsers geen voorrang hebben, ook 
op rotondes binnen de bebouwde kom. Het is de vraag hoe dit 
in de toekomst vormgegeven moet worden. 

Vanuit slimme, gezonde en schone mobiliteit voert de provincie 
Zeeland met scholen, werkgevers en toeristische sector 
gesprekken over de faciliteiten voor de fiets. De rol van de fiets 
in de ketenmobiliteit is namelijk soms nog onderbelicht. Naast 
de inzet op deelfietsen zal worden bekeken welk deel van de 
reizigers gebruik zou maken van de combinatie fiets-OV, indien 
op een makkelijke manier in de toekomst de (eigen) fiets in 
de bus kan worden meegenomen. De gemeente Terneuzen 
stimuleert de medewerkers om mee te (blijven) doen aan de 
landelijke fiets naar je werk campagne: ‘Fietsen Scoort’. 

Op de kaart op pagina 36 is een overzicht gemaakt van 
het ‘utilitaire’ fietsnetwerk en het recreatieve fietsnetwerk, 
waarbij ook de aansluitingen op het Belgische netwerk zijn 
aangegeven. Op de kaart is ook de mogelijke ‘snelfietsroute 
Zelzate-Terneuzen’ opgenomen. Tenslotte staat ook de gratis 
bewaakte fietsenstalling aan de Herengracht afgebeeld. 
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03.7 OPENBAAR VERVOER

Huidige OV-systeem

In het ov-systeem van Zeeuws-Vlaanderen vervult 
het busstation in Terneuzen, dat gelegen is vlak bij de 
Westerscheldetunnel, een belangrijke rol. Buslijnen uit 
verschillende richtingen komen hier bijeen en zijn ook direct 
verbonden met de rest van Zeeland. In de gemeente Terneuzen 
is een onderscheid te maken naar reguliere busdiensten. 
De lijnen 10 en 20 zijn de belangrijkste verbindingen tussen 
Zeeuws-Vlaanderen, Goes en Middelburg. Dit wordt aangevuld 
met de belangrijkste lijnen in Zeeuws-Vlaanderen zelf: 1, 6, 9. 
De rechtstreekse verbinding tussen Middelburg en Gent (lijn 
50) die ook stopt in Terneuzen rijdt enkel in het weekend (m.u.v. 
de zomervakantie regio zuid). 

Naast het reguliere net zijn er ook extra scholierenlijnen die 
worden ingezet op gezette tijden. Dit zijn de lijnen 601, 608, 645 
en 660. Tenslotte rijden er ook nog een aantal buurtbuslijnen, 
namelijk: 507, 511, 513, 515. Op deze manier zijn alle kernen 
van gemeente Terneuzen, met uitzondering van Spui, Magrette 
en Overslag aangesloten op het busnetwerk. In de kernen 
waar geen ov-halte is voor het reguliere net, is het mogelijk 
om te reizen met de haltetaxi. Het overzicht van het huidige 
ov-systeem is terug te vinden in de kaart op pagina 38. Hierbij 
is ook de afstand tot bushaltes in beeld gebracht. 

Toekomstig OV-systeem

Voor Zeeland geldt dat de afgelopen jaren het gebruik van 
het openbaar busvervoer steeds verder afneemt. Het aantal 
jongeren neemt af, het gebruik van de e-bike neemt toe en 
ouderen blijven langer autorijden. Dit heeft de betaalbaarheid 
van het OV-systeem onder druk gezet, waardoor buslijnen 
zijn geschrapt of de tijden van de bus zijn verminderd. Steeds 
minder kan er een busnetwerk worden aangeboden dat 
voldoende voorziet in de behoefte die de reiziger heeft. 

De uitdaging is om het mobiliteitssysteem door te ontwikkelen, 
waarbij de reiziger: 

• Zo veel mogelijk loopt of fietst bij korte verplaatsingen. 
• Alternatieve mobiliteitsinitiatieven aangeboden krijgt 

naast de eigen auto of fiets. Dit zijn flexibele fijnmazige 
mobiliteitsoplossingen. 

• Een garantie heeft op goed en betaalbaar vervoer als hij 
daarvan afhankelijk is bv. op basis van een WMO-indicatie.

• Gebruik kan maken van comfortabel, snel en frequent 
bus-, boot en treinvervoer waar er massa is en waar 
langere afstanden moeten worden afgelegd.

Vanuit het landelijk beleid wordt ingezet op een nationaal OV-
netwerk. Hierbij zijn de stedelijke regio’s direct aangesloten 
op het internationale HSL-netwerk, en grensregio’s zijn door 
middel van IC-verbindingen verbonden aan HSL-stations over 
de grens. In de toekomstvisie van 2040 wordt aangegeven dat 
er vanuit Zuid-Nederland wordt ingezet op het versnellen van 
de verbindingen vanuit Zeeland, Noord- Brabant en Limburg 
met de Randstad en alternatieve lijnvoeringen nader worden af 
gewogen.

Nieuwe vormen van mobiliteit

De ambitie voor 2040 is dat reizigers zich drempelloos 
van deur tot deur kunnen verplaatsen. In 2040 reizen alle 
reizigers op een betrouwbare, veilige, snelle, gemakkelijke 
en comfortabele wijze van A naar B. Het openbaar vervoer is 
daarbij een onderdeel van het totale mobiliteitssysteem en 
speelt daarin een belangrijke rol. Met beperkt ruimtegebruik 
kunnen op een veilige en duurzame wijze grote groepen 
reizigers worden vervoerd. Andere modaliteiten hebben 
hun eigen sterke krachten. Om alle modaliteiten en 
mobiliteitsdiensten optimaal te gebruiken zijn ketenmobiliteit 
en “Mobility as a Service” belangrijke ontwikkelingen. 
Vraaggestuurde diensten en deelconcepten als deelauto’s, 
deelfietsen en taxidiensten zijn ver doorontwikkeld en zorgen 
voor een verschuiving van openbaar en privévervoer naar 
gedeeld vervoer. Daarmee zijn ze een kwalitatief hoogwaardige 
aanvulling op het OV-netwerk.

Toekomstige OV/mobiliteitsconcessie

De huidige OV-concessie in de provincie Zeeland loopt in 
2024 af. Om goed voorbereid te zijn op de toekomst wordt 
momenteel gewerkt aan de Regionale Mobiliteitsstrategie. 
In de paragraaf 03.1 | Slimme mobiliteit is hier al 
eerder aandacht aan besteed. Hierna wordt stil gestaan 
bij de volgende aspecten van het toekomstige OV-
systeem: snelle verbindingen, flexibel en fijnmazig en 
knooppuntontwikkelingen
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Flexibel en fijnmazig openbaar vervoersysteem

Bij korte verplaatsingen zijn actieve vormen van 
mobiliteit, zoals lopen en fietsen het uitgangspunt. Voor 
de reisrelaties met een lage mobiliteitsvraag is het in het 
belang van de reiziger dat deze de keuze heeft uit een 
aanbod van flexibele fijnmazige mobiliteit, bestaande uit 
taxisystemen/ doelgroepenvervoer, gedeelde mobiliteit, 
vrijwilligersinitiatieven, mobiliteitsinitiatieven gericht 
op de toerist en mogelijk in de toekomst innovatieve 
mobiliteitsvormen zoals zelfrijdende Pods en Shuttles. De 
combinatie van de inzet op de fiets en het faciliteren dat er een 
netwerk van flexibele fijnmazige mobiliteit ontstaat, zorgt voor 
meer mobiliteitsmogelijkheden in de directe omgeving.

Dit flexibele fijnmazige systeem moet de reiziger de 
mogelijkheden geven om buitenom vaste routes en 
dienstregeling op een comfortabele manier naar de 
bestemming of knooppunt te kunnen reizen. Voor een 
verplaatsing binnen de regio kan dat voor de hele reis zijn. 
Voor langere afstanden via fijnmazige mobiliteit naar een 
knooppunt om van daaraf verder te kunnen reizen. Binnen de 
mix van mobiliteit zullen verschillende typen reizigers kiezen 
uit de beschikbare mobiliteitsopties die passen binnen hun 
voorkeuren. 

Zeeuws breed zal een aanbod van flexibele fijnmazige 
concepten moeten worden opgebouwd. Dat netwerk van 
flexibele fijnmazige mobiliteit is nu nog van onvoldoende 
kwaliteit en te robuust om de rol zoals hierboven beschreven 
in te kunnen vullen. Met het platform SD op Weg (Schouwen-
Duiveland) is geconstateerd dat er op regionaal niveau met 
maatwerk mooie combinaties kunnen worden gemaakt en 
daarmee een stuk van de invulling van flexibele fijnmazige 
mobiliteit kan worden ingevuld. Tegelijkertijd kan de vraag 
naar bijvoorbeeld de deelmobiliteit-concepten, vanwege de 
massa die benodigd is, alleen op Zeeuws niveau worden 
georganiseerd.

Op Zeeuws niveau zal derhalve een basisniveau van goede 
systemen moeten worden ontwikkeld die de basis legt 
voor een goed functionerend flexibel en fijnmazig systeem. 
Hiervoor is het belangrijk dat de zogenaamde schotten die er 
op dit moment zijn tussen OV-budgetten, doelgroepenvervoer 
en toeristisch vervoer worden weggehaald. Op regionaal 
niveau wordt dit verder ingevuld en opgeplust door daar de 
combinaties te maken met lokale en regionale organisaties en 
in te spelen op de lokale situatie. In de verdeling van de kosten 
zal een groter deel van wat nu het provinciale OV-budget is 
worden ingezet op dit flexibele fijnmazige systeem. 

Knooppunten en ketenmobiliteit

Om het diverse aanbod van vaste trein- en busverbindingen te 
verbinden met flexibele vraagafhankelijke oplossingen is het 
belangrijk om goede OV-knooppunten te ontwikkelen, zowel 
binnen als buiten het stedelijk gebied. OV-Knooppunten zijn een 
belangrijk onderdeel van de drempelloze reis van deur tot deur, 
waar verblijfskwaliteit en een divers aanbod van mobiliteit van 
belang zijn. Tevens is er een belangrijke ruimtelijke component 
(wonen, werken, voorzieningen), waarmee samenhang is. OV-
Knooppunten zijn daarbij als schakel tussen de modaliteiten 
cruciaal in het aanbod van hoogwaardig OV in de regio. Dit 
gaat niet alleen over infrastructuur, maar ook over naadloze 
mobiliteitsoplossingen (bijvoorbeeld de aansluitingen tussen 
modaliteiten).

Zeeland kent in de huidige situatie OV-knooppunten bij 
treinstations en busstations. Het aanbod van voorzieningen en 
mobiliteit is divers en de OV- reiziger weet niet wat hij op het 
betreffende knooppunt mag verwachten. De verblijfskwaliteit 
is op plekken matig. Knooppuntontwikkeling is belangrijk om 
de reiziger in het bestaande en nieuwe mobiliteitssysteem 
optimaal te kunnen faciliteren in verblijf en overstap. 
Ze worden een belangrijke ontmoetingsplek en voor de 
uitwisseling tussen trein, bus, taxi en gedeelde mobiliteit.

Een Zeeuwse aanpak is nodig om samen een bepaald 
minimumniveau aan voorzieningen per OV-knooppunt 
te realiseren en te werken aan één uitstraling. Daarbij 
is belangrijk te constateren dat niet ieder knooppunt 
hetzelfde is. Omdat reizigersaantallen, lokale kwaliteiten 

en het mobiliteitsaanbod verschillen, kunnen knooppunten 
worden opgedeeld in meerdere categorieën. In de aanpak 
van de provincie Zeeland zal een gelaagdheid worden 
aangebracht tussen vier niveaus van OV-knooppunten: 
grote hoofdknooppunten, regionale knooppunten, lokale 
knooppunten en aansluitpunten. 

Naast de OV-knooppunten kennen we in de toekomst ook 
mobiliteitshubs rond laadvoorzieningen. Deze mobiliteitshubs 
bieden de automobilist een aantrekkelijke plaats voor (fiets)
parkeren, opladen van voertuigen snel of normaal en een 
breed aanbod van deelmobiliteit. Deze mobiliteitshubs kunnen 
liggen in kleine kernen, bijvoorbeeld bij een dorpshuis, in 
woonwijken van steden, aan de rand van steden en in de 
buurt van toeristische hotspots zoals bijvoorbeeld het strand. 
Deze mobiliteitshubs kunnen dienen als carpoolplaats en 
aantrekkelijke parkeerlocatie van waaruit, met een last mile 
oplossing, de bestemming wordt bereikt. Afhankelijk van 
de soort laadvoorziening, snel of normaal laden, worden 
de gewenste voorzieningen op een hub bekeken. Het is 
gezien de snel toenemende vraag naar laadvoorzieningen 
zaak deze locaties tijdig in de (ruimtelijke) plannen op te 
nemen. Bij locatiekeuze dient rekening gehouden te worden 
met (toekomstige) aanwezigheid en capaciteit van het 
energienetwerk.

Grensoverschrijdend personenvervoer 

De plannen voor een verbeterde spoorverbinding voor 
goederenvervoer tussen Gent en Terneuzen biedt ruimte om 
na te denken over grensoverschrijdend personenvervoer. 
Momenteel wordt verkend wat de kansen en haalbaarheid zijn 
voor personenvervoer tussen deze twee steden. Aangezien 
de spoorverbinding voor personenvervoer momenteel nog 
toekomstmuziek is, is het ook goed om in te zoomen op 
de huidige situatie. De buslijnen tussen Gent en Terneuzen 
stoppen momenteel elk op de grens, zelfs elk aan een andere 
zijde van het kanaal in Zelzate, en ze zijn niet of nauwelijks 
op elkaar afgestemd qua dienstregeling. Belangrijk hierbij is 
ook om goed in beeld te hebben welke doelgroep we bedienen 
met dit grensoverschrijdende vervoer. Welke doelgroep maakt 
er nu gebruik van, maar zeker ook welke doelgroep in de 
toekomst relevant is.  
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Duurzaam

Het OV is al erg duurzaam en hard op weg naar emissievrij. Het 
OV levert dan ook een belangrijke bijdrage aan de doelen van 
het klimaatakkoord. Op het spoor resteert een laatste transitie 
van fossiel naar duurzaam omdat op enkele trajecten nog 
dieseltreinen rijden. In het busvervoer gaat de transitie sneller, 
dit wordt in 2030 emissievrij. Provincies, vervoersregio’s, 
netbeheerders, energieproducenten, de Rijksoverheid en 
het bedrijfsleven werken samen aan de verdere uitrol en 
opschaling van zero-emissie bussen en de noodzakelijke 
alternatieve tank- en laadinfrastructuur door middel van het 
Bestuursakkoord zero-emissie bus (BAZEB). Vanaf 2025 zullen 
alle nieuw instromende OV-bussen zero-emissie zijn, zodat 
in 2030 alle bussen zero-emissie zijn. Dit geldt ook specifiek 
voor de provincie Zeeland. De huidige OV-concessie loopt in 
2024 af en de nieuwe zal zero-emissie worden aanbesteed. 
Daarbij is het van belang om goed te kijken naar welke bussen 
(range en laadsnelheid) met welke laadinfra nodig zijn voor 
de dienstregeling in Zeeland. Ook de hoeveelheid duurzame 
energie (opwek) die nodig is voor een zero-emissie OV-
concessie is van belang. 
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03.8 DOELGROEPENVERVOER

De reiziger is gebaat bij een drempelloze reis van A naar B, 
dit vergroot de bewegingsvrijheid en de zelfredzaamheid.  
Daarom is het belangrijk om dit te ondersteunen en maatwerk 
te bieden. Waar de vraag naar openbaar vervoer beperkt is, 
zullen bijvoorbeeld geen vaste buslijnen meer rijden. Er zal 
dan mobiliteit op maat geboden moeten worden. Generieke 
oplossingen zijn duur voor de maatschappij en bieden door hun 
eenvormigheid geen optimale oplossing. Juist het stimuleren 
van alternatieven, zoals de elektrische fiets, autodelen en 
wellicht de zelfrijdende auto biedt uitkomst. Mobiliteit op maat 
is met name een uitdaging voor de plattelandsgebieden, waar 
de beschikbare netwerken uitdunnen. Vooral voor scholieren 
en ‘vervoersarmen’ moeten we een oplossing bedenken.

Dit vergt een goede inrichting van nieuwe vervoersconcessies 
en bundeling van geldstromen voor bijvoorbeeld 
doelgroepenvervoer om zo de kwaliteit te behouden of 
te verbeteren. Het beleid, de inkoop en aanbesteding van 
doelgroepenvervoer gebeurt momenteel decentraal, met 
schotten tussen budgetten. Zo kan het zijn dat er verschillen 
zijn in mogelijkheden voor doelgroepenvervoer tussen 
gemeenten . Expertise is versnipperd en vaak beperkt 
aanwezig, waardoor Zeeuwse overheden weinig ruimte 
hebben om in te spelen op veranderingen in vervoersvraag en 
innovaties. 

Vanuit de keuze om de reiziger centraal te plaatsen, 
moet ingespeeld worden op de veranderende vraag. In de 
richtingennotie van de provincie Zeeland wordt gesproken over 
de doorontwikkeling van de Gemeentelijke Vervoercentrale 
Zeeland (GVZ) naar een publieke regiecentrale, ‘de 
Mobiliteitscentrale Zeeland’. Wanneer gemeenten en provincie 
werken met gedeelde budgetten en bevoegdheden, kan deze 
mobiliteitscentrale beleid maken, vraag en aanbod naar 
mobiliteit maximaal laten aansluiten, opdrachten verlenen 
voor vervoerscontracten en deze beheren, informatie- en 
adviesfunctie naar de reizigers vervullen, bijdragen aan de 
ontwikkeling van vervoerinitiatieven, initiatieven vanuit de 
markt beoordelen en zorgdragen dat Zeeuwse mobiliteit via 
MaaS (Mobility as a Service) apps beschikbaar is. De ambitie 
is om de ontwikkeling van het mobiliteitssysteem, combinatie 
busvervoer, doelgroepenvervoer, gedeelde mobiliteit, 
toeristische mobiliteit en vrijwilligersinitiatieven, centraal te 
organiseren in de Mobiliteitscentrale Zeeland. 

De mobiliteitscentrale wordt de spil in de mix van mobiliteit 
binnen Zeeland en kan door de ontwikkelrol, flexibel inspelen 
op de veranderende vraag. Flexibele fijnmazige mobiliteit 
en het snelle net van bussen kan met elkaar worden 
uitgewisseld, afhankelijk van de vraag van de reiziger. Het 
beleid op deelmobiliteit wordt centraal georganiseerd, 
maar de uitvoering blijft bij commerciële partijen. 
Vrijwilligersinitiatieven behouden hun eigenaarschap, maar 
kunnen wel via de Mobiliteitscentrale worden ondersteund. De 
Mobiliteitscentrale Zeeland kan via vele partijen en contracten 
een goede mix van mobiliteit verzorgen. Omdat expertise niet 
versnipperd, maar centraal wordt georganiseerd, kan met 
bestaande budgetten meer kwaliteit geboden worden aan de 
reiziger.
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03.9 AUTO

Het autogebruik en -bezit is hoog in Zeeland, en zo ook in 
Terneuzen. De auto krijgt in de infrastructuur volop de ruimte, 
waardoor de auto dominant in het straatbeeld aanwezig is. De 
afstanden tot voorzieningen zijn relatief groot en in de huidige 
situatie zijn de alternatieven voor de auto schaars. Gezien de 
beschikbare ruimte en de eerder geschetste ontwikkelingen 
zal de rol van de auto naar verwachting ook in de toekomst 
groot blijven in de gemeente Terneuzen. De auto zal wel een 
veranderende rol krijgen en onderdeel uit gaan maken van 
het geïntegreerd mobiliteitssysteem, waarbij bijvoorbeeld 
parkeerfaciliteiten en overstapvoorzieningen aan de rand 
van de regio of de stad (hub-functie) worden gebruikt. Terwijl 
binnen de stedelijke regio’s dan een grote rol is weggelegd 
voor het OV, de fiets en lopen. 

Wegencategorisering

In paragraaf 02.5 | Infrastructuur is de wegenstructuur kort 
toegelicht. Hier staan we uitgebreider bij deze structuur stil en 
zoomen we ook in op de wegencategorisering. Zoals eerder 
beschreven zijn de belangrijkste verbindingen de noord-
zuidverbinding van de N62 (Westerscheldetunnel-Zelzate) en 
de oost-westverbinding N61 – N290 – N258 die de gemeente 
Sluis en Hulst met elkaar en met Terneuzen verbindt. 

In het Mobiliteitsplan Zeeland is ingezoomd op de sterke 
netwerken en de wegencategorisering van het Zeeuwse 
wegenetwerk. Dit kan worden omschreven als het 
wegencategoriseringsplan.

Een wegencategoriseringsplan is een plan waarbij alle wegen 
in het netwerk, in logische categorieën zijn ingedeeld op basis 
van drie verkeersfuncties:

 � Stromen van locatie A naar locatie B (stroomwegen)

 � Gebieden ontsluiten (gebiedsontsluitingswegen)

 � Erven toegankelijk maken (erftoegangswegen)

Zo ontstaat een samenhangend netwerk van alle wegen 
met onderlinge opeenvolgende relaties. Bij een bepaalde 
verkeersfunctie hoort een bepaalde vormgeving van de weg, 
worden bepaalde verkeerssoorten wel of niet toegelaten en 
hoort een bepaald gebruik en gedrag door de weggebruiker. 

Op de kaart op pagina 44 is de wegencategorisering voor 
de gemeente Terneuzen weer gegeven. De N61 en de 
N62 staan aangeduid als regionale stroomwegen. Voor 
gebiedsontsluitingswegen wordt onderscheid gemaakt tussen 
buiten- en binnen de bebouwde kom. Buiten de bebouwde kom 
zijn in de noord-zuidrichting de N252 (Terneuzen-Sas van Gent) 
op de westelijke kanaaloever, de N682 (Hoek-Philippine) en de 
N686 (Terneuzen-Axel) aangeduid gebiedsontsluitingswegen. 
In oostwest richting zijn de N290 (Terneuzen-Hulst), de N258 
(Axel-Hulst), de N683 (Sas van Gent-Westdorpe) en de N687 
(Axel-Koewacht) aangeduid als gebiedsontsluitingswegen 
buiten de bebouwde kom. 

De gebiedsontsluitingswegen binnen de bebouwde kom zijn 
o.a. de Willem de Zwijgerlaan, Guido Gezellelaan, Kennedylaan, 
Schependijk, Churchillaan, Meester F.J. Haarmanweg, 
Rooseveltlaan en de laan van Othene. In de oost-westrichting 
zijn dit de: Schependijk, Churchilllaan. Deze zijn terug te vinden 
op de kaart op pagina 44. De overige wegen die zijn aangeduid 
zijn erftoegangswegen. In deze kaart zijn tevens alle grote 
parkeerterreinen opgenomen.
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03.10 LANDBOUWVERKEER

Het Kwaliteitsnet Landbouwverkeer Zeeland (KLZ) is in 2011 
vastgesteld. Het doel van het KLZ is dat het landbouwverkeer 
zich over grotere afstanden vlot en veilig kan verplaatsen 
(economisch belang) en tegelijkertijd de verkeersveiligheid 
en doorstroming van het overige verkeer en de leefbaarheid 
in de kernen verbetert. In 2017 is het KLZ geëvalueerd in 
samenwerking met een brede groep wegbeheerders en 
stakeholders. Dit om het draagvlak van netwerkkeuze, 
maatregelen en prioritering te verbreden. 

Op de kaart op pagina 46 is het Kwaliteitsnet Landbouwverkeer 
Zeeland afgebeeld. Ook zijn de geprioriteerde knelpunten in de 
gemeente Terneuzen in de overzichtskaart opgenomen. 
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03.11 GOEDERENVERVOER

Uitdagingen liggen niet alleen bij personenvervoer, maar ook 
bij goederentransport. Nederland heeft een ijzersterke positie 
als belangrijkste logistieke toegangspoort tot Europa en 
exporteur van goederen. De infrastructuur voor weg-, water- 
en luchtverkeer, evenals voor productie, transport en handel 
van goederen, is van hoog niveau. Ook voor de transitie naar 
een circulaire economie is dit van groot belang. Producten die 
aan het eind zijn van hun gebruiksduur, worden op grote schaal 
ingezameld, verwerkt tot nieuwe grondstoffen en opnieuw 
gedistribueerd. De circulaire economie werkt met nieuwe 
logistieke concepten, wat een geheel nieuwe invulling geeft 
aan de slogan ‘Nederland distributieland’. 

De industrie in Terneuzen en Vlissingen is meer verbonden 
met die in West- en Oost-Vlaanderen dan met Nederland. 
In de Kanaalzone is North Sea Port gevestigd, de eerste 
grensoverschrijdende haven van Europa na de fusie van de 
haven van Gent met Zeeland Sea Ports. 

Goederen kunnen zowel over het water, over het spoor, over 
de weg of via buisleidingen vervoerd worden. In de kaart 
op pagina 48 is dit weergeven voor het grondgebied van de 
gemeente Terneuzen. Hieronder staan we kort stil bij elk van 
deze vormen.  
 
Buisleidingen

Goederen kunnen via ondergrondse buisleidingen worden 
vervoerd. De huidige leidingen kunnen in de toekomst ook voor 
andere doeleinden gebruikt worden. Er wordt reeds onderzoek 
uitgevoerd naar het vervangen van aardgas door waterstof. 
De Zeeuwse havens hebben de ambitie om minimaal vijf extra 
pijpleidingkoppelingen in 2022 en tien in 2030 (voor bestaande 
en nieuwe bedrijven) te maken in de havens van Vlissingen en 
Terneuzen. 

Water

Het Kanaal van Gent naar Terneuzen verbindt de stad 
Gent in België met de Westerschelde, waardoor de stad 
een rechtstreekse verbinding met de Noordzee heeft. 
Hierdoor is de haven van Gent bereikbaar voor de grote 
zeeschepen. Binnenvaartschepen zullen in de toekomst nog 
verder in Frankrijk kunnen varen, tot zelfs in Parijs. Daar 
zorgt het project Seine-Schelde voor: de uitbouw van de 
Europese binnenvaartverbinding tussen het Seine- en het 
Scheldebekken.

Spoor

De spoorverbinding ‘Rail Ghent – Terneuzen’ verbindt 
Terneuzen en Gent met elkaar. De spoorlijn is in de 
huidige situatie enkelsporig en niet geëlektrificeerd. Al het 
goederenverkeer uit Zeeuws-Vlaanderen komt langs deze lijn 
naar België. De hoofdmoot wordt gevormd door de treinen van 
Dow, evenals goederenvervoer uit de haven van Terneuzen en 
de Axelse Vlakte.

North Sea Port, Gemeente Terneuzen, Provincie Zeeland, 
Stad Gent en Provincie Oost-Vlaanderen willen graag 
een optimale grensoverschrijdende spoorinfrastructuur. 
Daarom onderzoeken zij in het project Rail Ghent Terneuzen 
wat er nodig is aan verbeteringen op het spoor in het 
grensoverschrijdende havengebied van Gent en Terneuzen. 
Door de komst van de Nieuwe Sluis wordt de behoefte tot 
een betere spoorverbinding groter (meer en grotere schepen 
leiden enerzijds tot meer bedrijvigheid en anderzijds tot meer 
openstellingen van de brug Sluiskil). De verbeterde nautische 
toegang biedt kans op de vestiging van nieuwe bedrijven die 
ook goede achterlandverbindingen wensen.
Goederenvervoer via het spoor geeft minder CO2-uitstoot dan 
via de weg. Zeeland Connect kijkt samen met North Sea Port, 
bedrijven en railvervoerders naar manieren om het aandeel 
van spoorgoederenvervoer te vergroten. Samenwerking tussen 
partijen in het bundelen van volumes is daarin cruciaal. Een 
modal shift bij de aanbieders en verladers van de goederen 
is hierbij noodzakelijk. Tenslotte wordt in het kader van het 
Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport 
(MIRT) gesproken over het vervangen van de huidige 
dieseltreinen door groene waterstoftreinen. 

Weg

Naast het vervoer van goederen over het water en over het 
spoor gaat ongeveer een derde van het achterlandverkeer via 
de weg. De ambitie is om dat aandeel verder te laten dalen. 
De infrastructuur voor het wegverkeer is op orde en er treedt 
zelden congestie op. De Westerscheldetunnel heeft voor het 
vrachtverkeer een (inter)nationaal karakter. 

Logistiek samenwerkingsverband Zeeland Connect voert 
momenteel het project Zero Emissie Transport uit. Binnen 
dit project wil Impuls Zeeland ervaring opdoen met 
zero-emissie wegtransport (geen CO2-uitstoot). Dat kan 
zijn door een gezamenlijke pilot met elektrische trucks, 
gezamenlijk onderhoud, onderzoek, ontwikkelen passende 
infrastructuur, etc. Doel van dit project is eigenaren van 
wegtransportmiddelen (vrachtauto’s en bestelbussen) 
bekend te maken met de mogelijkheden van zero-emissie 
transport en te helpen bij het maken van de juiste en passende 
investeringsbesluiten voor de komende jaren.

Voor de overgang naar elektrisch goederentransport via de 
weg is, naast de laadinfrastructuur voor personenauto’s, een 
geheel andere en zwaardere infrastructuur nodig om binnen 
de wegtransportsector elektrisch rijden mogelijk te maken. 
Elke transportonderneming heeft al dan niet op eigen terrein 
een zware netaansluiting nodig met een hoge capaciteit 
(gemiddeld 5 tot 20 MW om trucks binnen een nacht op te 
kunnen laden). Een nieuw en haalbaar kostenmodel voor 
netaansluiting en aanleg is nodig om (grootschalige) invoering 
van e-Trucks mogelijk te maken.

Ook het vrachtwagenparkeren is een belangrijk thema. In 
de omgeving rond het Sloegebied wordt er overlegd om 
het project ‘Central Gate’ voor vrachtwagens te realiseren. 
Dit project wil de vrachtwagens ontvangen en verzamelen, 
vooraleer ze naar het desbetreffende bedrijf in de haven 
gaan. Er wordt dienstverlening en faciliteiten voor de 
chauffeurs voorzien, die al bij de opstart op een innovatieve 
manier vormgegeven worden door te voorzien in alternatieve 
brandstoffen, laadpalen voor vrachtwagens, technologische 
aanmeldingsprocedures. 
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Meer lezen? 

1. Nationale Omgevingsvisie (NOVI) – duurzaam perspectief voor onze leefomgeving

2. Uitvoeringsagenda Nationale Omgevingsvisie 2021-2024

3. CROW: wat is bereikbaarheid? 

4. Mobiliteitsbeeld Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM)

5. Kencijfers Mobiliteit Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM)

6. Toekomstbeeld OV 2040 – Zuid-Nederland

7. Regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ (2017-2021)

8. Regionale Energie Strategie (RES)- hoofddocument 

9. Coalitieakkoord Provincie Zeeland 2019-2023: Samen verschil maken 

10. Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 - Zeeuwse Uitvoeringsagenda 

11. Mobiliteitsvisie Zeeland 2028 - Samen op weg naar kwaliteit 

12. Richtingen notitie Slimme Mobiliteit - Provincie Zeeland 

13. Woonvisie Regio Zeeuws-Vlaanderen 2020 

14. Toekomstbeeld bereikbaarheid Zeeland 

15. Kwaliteitsnet Landbouwverkeer Zeeland

16. Onderzoek doorgaand vrachtverkeer Zeeland 

17. Ontwerpend onderzoek Regionaal OV-knooppunt Terneuzen 

18. North Sea Port District – Concept Werkagenda 

19. Structuurvisie gemeente Terneuzen 2025 

20. Structuurvisie Binnenstad Terneuzen 

21. Omgevingsvisie Hoek 

22. Omgevingsvisie ‘In je sas in Sas’ 

23. Coalitieakkoord 2018-2022 - Sterk, Betrokken en Vitaal 

24. Kernprofielen kernen gemeente Terneuzen 

25. ViaStat - BLIQ rapportage 

26. Activiteitenprogramma Klimaat en Duurzaamheid Gemeente Terneuzen 

27. Intentieverklaring: project zero-emissie wegtransport 

28. Structuurvisie Zonne-energie en ruimtelijke compensatie 

29. Werkdocument Binnenstad Terneuzen herijking projecten. 

30. Wegencategoriseringsplan gemeente Terneuzen 
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03 | gesprekken stakeholders

Onderdeel van de inventarisatiefase was het voeren van 1 
op 1 gesprekken met stakeholders. Er is veel kennis van 
het mobiliteitssysteem in de gemeente Terneuzen en deze 
kennis willen we optimaal ontsluiten. Onze ervaring is dat 
bij een te algemene benadering de input beperkt blijft. 
We kozen er daarom voor om bij aanvang van het proces 
individuele gesprekken te organiseren. We nodigden hiervoor 
81 stakeholders uit en hadden met 60 stakeholders een 
gesprek. De deelnemers aan de gesprekken bestonden uit 
bewonersraden, overheden (zowel Nederlands als Belgisch), 
ondernemersverenigingen, vervoersorganisaties, politieke 
partijen, visionairs en overige organisaties zoals de Zeeuwse 
Milieufederatie en ZLTO. 

In het overzicht hiernaast is weergegeven hoeveel 
stakeholders werden uitgenodigd en deelnamen. Van de 
stakeholders die niet deelnamen gaven sommigen actief aan, 
om uiteenlopende redenen, niet deel te willen nemen. Van 
anderen ontvingen we ook na herhaald verzoek geen reactie. 
Dit onderscheid is in het overzicht opgenomen.

Doel van de gesprekken

Voorafgaand aan de gesprekken stuurden we de Staat van 
Terneuzen toe. Tijdens de gesprekken bespraken we of de 
visie/mening van onze gesprekspartners overeenkomt met 
het beeld dat we hierin schetsen. Daarnaast gingen we in 
op specifieke aandachtspunten die de stakeholders wilden 
meegeven voor het mobiliteitsplan, wat hun speerpunten zijn 
en welke activiteiten op mobiliteit ze mogelijk zelf uitvoeren.

De uitkomsten van de gesprekken

De gesprekken vonden in digitale vorm plaats vanwege de 
maatregelen rondom Covid-19. Ondanks dit wat onpersoonlijk 
tintje hebben wij de gesprekken als erg prettig en waardevol 
ervaren. De stakeholders waren goed voorbereid en de 
gesprekken vonden plaats in een open setting. De ingebrachte 
input is bijzonder waardevol voor het vervolgtraject en 
betrekken wij waar mogelijk in het op te stellen mobiliteitsplan. 
Hieronder geven we een eerste weergave van de opbrengst 
van de gesprekken met daarbij de kanttekening dat het om de 
rode draad uit de gesprekken gaat en we zodoende minder 
inzoomen op specifieke punten.

Stakeholders Uitgenodigd Gesproken Afmelding Geen reactie

Bewonersraden 19 17 1 -

Overheid 14 11 - 3

Ondernemers 14 10 2 2

Vervoersorganisaties 10 7 - 4

Politieke partijen 12 8 1 3

Overige organisaties

Visionairs

7

5

5

2

-

3

2

-

Totalen 81 60 7 14

Staat van Terneuzen

De Staat van Terneuzen riep over het algemeen veel 
herkenning op en werd als prettig leesbaar ervaren. 
Niet iedereen nam het stuk integraal door, maar alle 
gesprekspartners haalden er uit wat voor hen van belang is. 
Een opmerking die een aantal keer gemaakt werd is dat de 
mobiliteit in Zeeuws-Vlaanderen niet zonder meer afgespiegeld 
kan worden ten opzichte van mobiliteit in Nederland. 
Daarnaast werd aandacht gevraagd voor het verplaatsen van 
de focus van Zeeland naar een grensoverschrijdende focus.

Er werden ook een aantal punten aangestipt die niet goed zijn 
opgenomen in de Staat van Terneuzen. Zo staat er in Sas van 
Gent een tandarts op de kaart, terwijl die er al enige tijd niet 
meer is en is Zandstraat niet opgenomen als kern.

De Staat van Terneuzen vormt voor ons een belangrijke basis 
voor het op te stellen mobiliteitsplan. We kozen er echter voor 
om de gemaakte opmerkingen niet integraal te verwerken in 
een gewijzigde Staat van Terneuzen, omdat dit uiteindelijk niet 
het daadwerkelijke mobiliteitsplan betreft. Uiteraard nemen 
we de gemaakte opmerkingen wel mee in het vervolgtraject en 
pasten we een aantal schoonheidsfoutjes wel aan.
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Wat gaat er goed?

Tijdens de gesprekken stonden we specifiek stil bij de vraag 
wat er op dit moment goed gaat en het was goed te horen 
dat de stakeholders over veel zaken positief zijn. Er werden 
specifieke zaken benoemd zoals een goede aanpak van het 
kruispunt Handelspoort Ambachtsweg en de vermindering 
van vrachtverkeer door de dorpskern Zandstraat. In het 
algemeen wordt de bereikbaarheid als goed ervaren door de 
ontwikkelingen van de afgelopen jaren. Ook het onderhoud 
wordt vaak als goed benoemd.

Welke aandachtspunten zijn er?

Er werd tijdens de gesprekken veel gesproken over het 
openbaar vervoer. Ook is vaak aangegeven dat het erg 
belangrijk is om een sterkere link naar Gent te leggen. De 
hoofdstructuur is op orde, maar met name de aansluitingen 
daarop vragen aandacht.  Hieronder gaan we meer specifiek in 
op de ingebrachte aandachtspunten.

Openbaar vervoer

In het algemeen wordt opgemerkt dat het openbaar vervoer 
als onvoldoende wordt ervaren. Hierdoor ligt de focus sterk op 
de auto. Aangegeven wordt dat een meer fijnmazig ingericht 
personenvervoer gewenst is om goede aansluitingen te 
realiseren voor de kleine(re) kernen. Belangrijk aandachtspunt 
hierbij is de afstemming van het vervoermiddel op het gebruik. 
Zo zou gewerkt kunnen worden met kleinere (elektrische) 
busjes in plaats van grote bussen.

Een aandachtspunt dat door velen benoemd werd is de locatie 
van het busstation. De suggesties voor een verbetering op dit 
punt variëren van het volledig verplaatsen van het busstation 
(naar het centrum, locatie ziekenhuis, kanaalzone, etc.) tot het 
realiseren van een tweede busplein bij het ziekenhuis en het 
beter inrichten van het huidige busstation. 

Een ander veel ingebracht punt is het realiseren van 
personenvervoer per spoor naar Gent. Dit wordt door velen als 
een ideaal eindbeeld gezien waarbij ook goed gekeken moet 
worden naar het afstemmen van andere vervoersstromen 
op deze verbinding. Vooruitlopend hierop zou ingezet moeten 
worden op het verbeteren van de busverbinding, zodat het 

gebruik van openbaar vervoer op dit traject gestimuleerd kan 
worden. Aanvullend hierop wordt ook gepleit voor een betere 
verbinding met Goes, richting Randstad en behoud van de 
Bredabus (lijn 19).

WMO-vervoer

Hoewel het voorbehoud wordt gemaakt dat WMO-vervoer in 
tegenstelling tot OV op gemeentelijk niveau geregeld wordt, 
staat men in principe open voor een mogelijke combinatie 
tussen OV en WMO-vervoer. Hierbij wordt wel opgemerkt dat 
het van belang is om ruimte te blijven bieden aan maatwerk en 
te zorgen voor voldoende kwaliteit.

Binnenstad Terneuzen

Voor de binnenstad wordt door verschillende stakeholders 
verwezen naar het parkeerbeleid en dat dit een knelpunt 
vormt in de bereikbaarheid van het centrum. Daarnaast 
wordt aandacht gevraagd voor de bereikbaarheid van het 
kernwinkelgebied als je naar Terneuzen komt, maar ook 
de bereikbaarheid in het centrum zelf. Ook het stallen van 
fietsen, mede gelet op de wens om fietsen te stimuleren, is als 
aandachtspunt benoemd.

Fietsverkeer

Op het vlak van fietsverkeer zijn de nodige opmerkingen 
gemaakt. Dit betreft specifieke situaties zoals een scherpe 
bocht in het fietspad aan de Beurtvaartkade en het veelvuldig 
afsnijden van de route bij de Gamma/Schuttershof. Meer in 
het algemeen wordt opgemerkt dat op het vlak van fietsen 
nog winst te behalen is. Dit kan gezocht worden in het invullen 
van logische stukken die in sommige fietsroutes ontbreken, 
aandacht voor verschillende fietsgebruikers, maar ook het 
opwaarderen van de noord-zuid en oost-west route al dan niet 
met een fietssnelweg.

Parkeren

Op het thema parkeren komt uit de gesprekken geen 
specifieke lijn naar voren. Door een stakeholder is opgemerkt 
dat het aantal parkeerplaatsen in woonwijken vaak te 
beperkt is en een andere stakeholder pleit voor voldoende 
parkeergelegenheid in de directe nabijheid van winkels: no 
parking = no business.

Westerscheldetunnel

In verschillende gesprekken werd de Westerscheldetunnel 
aangekaart en dan met name het wel of niet tolvrij houden. 
Hierover lopen de meningen uiteen. Sommigen pleiten voor 
handhaving van de tolheffing waar anderen pleiten voor een 
tolvrije tunnel (alleen voor Zeeuws-Vlamingen). Aandacht wordt 
in elk geval gevraagd voor het leiden van verkeersstromen die 
mogelijk gepaard gaan met tolvrij maken van de tunnel.

Vrachtverkeer

Met betrekking tot vrachtverkeer komen een aantal specifieke 
aandachtspunten naar voren. Er wordt aandacht gevraagd 
voor het parkeren van vrachtwagens al dan niet met 
overnachtingsmogelijkheden. Hierbij wordt opgemerkt dat het 
goed is om dit grensoverschrijdend te bekijken.
Door een aantal stakeholders is aangegeven dat vrachtverkeer 
uit de kernen geweerd moet worden.

Verkeersveiligheid

Onder het thema verkeersveiligheid wordt door verschillende 
stakeholders benoemd dat op verschillende wegen vaak te 
hard gereden wordt. Daarnaast wordt aandacht gevraagd voor 
de Braakmanweg en dan met name waar de N61 overgaat 
van 2 stroken naar 1. Ook wordt aandacht gevraagd voor een 
eenduidige inrichting en eenduidig beleid, bijvoorbeeld met 
betrekking tot voorrangssituaties van fietsers op rotondes.

03 | gesprekken stakeholders
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Landbouwverkeer

Bij het thema landbouwverkeer wordt met name aandacht 
gevraagd voor grensoverschrijdend landbouwverkeer 
en een goede routering voor landbouwverkeer (niet door 
kernen). Tevens wordt aandacht gevraagd voor een aantal 
specifieke locaties zoals de parallelweg zuid langs de N61 
en de landbouwroute ten westen van de Sluiskilbrug naar 
Hoek. Ook wordt aandacht gevraagd voor de Sluiskilbrug. 
Deze is regelmatig gestremd en voor landbouwverkeer is 
een alternatieve route lastig. Als mogelijk alternatief wordt 
verwezen naar het openstellen van de calamiteitenweg bij Dow 
voor landbouwverkeer.

Grensoverschrijdende mobiliteit

Door een groot aantal stakeholders wordt aandacht 
gevraagd voor grensoverschrijdende mobiliteit. In de praktijk 
is er nauwelijks sprake van een grens, maar vaak houdt 
beleidsvorming en planontwikkeling nog steeds bij de grens 
op. Als advies wordt bijvoorbeeld meegegeven om Gent als 
grootstedelijk gebied te omarmen om er deels op mee te 
kunnen liften, Zeeuws-Vlaanderen/Gent zou meer als één 
economisch cluster moeten worden gezien en ook ruimtelijk/
functioneel is tussen Terneuzen en Gent sprake van één 
gebied.

Duurzaamheid

Door meerdere stakeholders wordt aandacht gevraagd voor 
duurzame ontwikkelingen op het vlak van mobiliteit. Hierbij 
wordt verwezen naar de benodigde infrastructuur voor 
elektrisch rijden, maar ook naar de infrastructuur die nodig is 
voor de energietransitie en die goed moet worden ingepast.

Overig

Onder de noemer ‘overig’ zijn verschillende punten 
ingebracht. Zo wordt aandacht gevraagd voor de komst van 
de Omgevingswet en de relatie met geluidsbelasting. Ook de 
routes voor gevaarlijk transport worden als aandachtspunt 
benoemd evenals de ontwikkeling van autonoom rijden. 
Meerdere stakeholders wijzen op de ontwikkeling in het 
gebruik en analyse van data en de mogelijkheden in de 
toepassing van iVRI’s.
Door verschillende stakeholders wordt aangegeven dat het van 
belang is stil te staan bij de ambities en de mobiliteitsvraag in 
de toekomst. Dit mede in relatie tot de ontwikkelingen gericht 
op klimaatadaptatie.

Infrastructuur

Onder het thema infrastructuur zijn relatief gezien een groot 
aantal aandachtspunten benoemd. Een terugkerend onderwerp 
hierbij is de ontsluiting van Othene en meer in het algemeen de 
ontsluiting van nieuwe woonwijken en bedrijventerreinen. De 
inrichting van de Kennedylaan en meer specifiek de oversteek 
voor fietsers en voetgangers werd meerdere malen als 
aandachtspunt benoemd.
Als rode draad door de gemaakte opmerkingen is af te leiden 
dat de hoofdstructuur op orde is, maar dat met name de 
aansluitingen daarop aandacht vragen (o.a. rotonde Dow, N62/
N61 rijksweg naar brug, rijksweg naar ziekenhuis, kruispunt 
richting tunnel, sluiproute expressweg Axel-Moerbeke en de 
aansluiting van bedrijventerreinen).

03 | gesprekken stakeholders
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Inleiding

In het plan van aanpak staat het volgende opgenomen 
over de oriëntatienota: In deze oriëntatienota vatten we de 
inventarisatie samen. We laten aan de hand van data de 
huidige staat van verkeer en vervoer in Terneuzen zien. Deze 
vullen we aan met de input van de brede raadpleging. Op basis 
van de literatuurstudie en de interviews/enquête bepalen we 
op hoofdlijnen wat de opzet en inhoud dient te worden van 
het Mobiliteitsplan. Deze oriëntatienota wordt door de Raad 
vastgesteld zodat we duidelijk vastleggen welke richting we op 
gaan, voordat we verder gaan met de reis. Daarnaast staat ook 
vermeld dat aan het eind van de inventarisatieperiode moet 
worden bezien of er voldoende gegevens beschikbaar zijn en/
of er nadere data of literatuur beschikbaar moet komen. In het 
onderdeel Synthese gaan we op beide vragen in:

 � Hebben we voldoende gegevens?
 � Wat wordt de opzet en inhoud van het Mobiliteitsplan?

Hebben we voldoende gegevens?

Deze vraag beantwoorden we met een voorzichtige ja. Ja, 
omdat we over voldoende gegevens beschikken om een goed 
mobiliteitsplan op te stellen. Voorzichtig, omdat we gaandeweg 
de inventarisatie en de gesprekken met stakeholders zien 
dat er nog informatie ontbreekt om bepaalde keuzes te 
kunnen maken dan wel goed te onderbouwen. We denken 
hierbij bijvoorbeeld aan informatie over grensoverschrijdend 
openbaar vervoer. Vaak zorgt een gesprek met stakeholders 
ook weer tot een nieuwe bron van informatie en boren we 
zodoende nieuwe gegevens aan. We hebben er dan ook 
vertrouwen in dat we gaandeweg het proces nog meer 
geschikte en benodigde gegevens verzamelen. Daarnaast 
stellen we voor om als onderdeel van het Mobiliteitsplan 
monitoring op te nemen in de uitvoering. Daarmee borgen 
we dat we de benodigde data om het effect van het beleid 
en de daaruit voortkomende acties beoordelen en hebben 
we de mogelijkheid om waar en wanneer nodig extra info te 
verzamelen.

Wat wordt de opzet en inhoud van het Mobiliteitsplan?

Planhorizon

Een bepalend element voor het plan/de visie vormt de 
planhorizon. Ook na het doorlopen van de inventarisatie 
houden we vast aan de horizon zoals opgenomen in het plan 
van aanpak: 2040. Een flink aantal jaren van ons verwijderd 
zodat er ruimte is om te dromen, maar niet zo ver weg dat 
we de realiteit uit het oog verliezen. En dat is ook precies 
hetgeen voortkomt uit de gesprekken die we tijdens de 
inventarisatiefase hebben gevoerd. Er is een transitie gaande 
op het gebied van mobiliteit. Om hierop in te kunnen spelen 
moeten we de maat en schaal van deze transitie voor de 
gemeente Terneuzen zien te vinden. Concrete acties op 
korte termijn kunnen dan niet zonder een goede visie op de 
toekomst. 

Opzet

Wat wordt nu de opzet van het Mobiliteitsplan? Uit de 
inventarisatie blijkt dat hier verschillende behoeftes bestaan. 
Enerzijds is er behoefte aan eenvoudige ingrepen in de 
huidige infrastructuur. Ook bestaat er behoefte aan een 
duidelijker beleid vanuit de gemeente als wegbeheerder. 
Welke functie heeft deze weg en welk inrichtingsprincipe 
hoort daarbij? Dergelijke onderwerpen vragen om een heel 
concreet mobiliteitsplan met directe acties. In de inventarisatie 
zien we echter ook heel erg duidelijk de rol van Terneuzen 
in de grensregio terugkomen. Gelegen aan de rand van het 
landelijke Zeeland, negatief wel eens neergezet als een 
uithoek van Nederland. Maar benaderen we deze regio vanuit 
Vlaanderen dan is het een landelijk gebied met volop kansen 
aan de rand van de Vlaamse Ruit (De Vlaamse Randstad). 
Juist dit tegengestelde beeld vraagt om een sterke visie vanuit 
Terneuzen. Gaan we ons meer richten op Gent? Heel veel 
stakeholders geven aan dat ze in de dagdagelijkse bezigheden 
de grens niet zien. Bewoners tanken aan de ene zijde van de 
grens en doen hun boodschappen aan de andere zijde van 
de grens. Ook op het gebied van werk en recreëren verdwijnt 
de grens steeds verder. Vlamingen weten ook steeds meer 
de woningmarkt in Zeeuws-Vlaanderen te vinden. Uit de 
inventarisatie blijkt juist ook heel duidelijk dat de grens op 
het gebied van beleid en visie nog erg aanwezig is. Een mooie 
kans voor dit mobiliteitsplan om daar verandering in aan 

te brengen. Willen we Terneuzen bereikbaar houden en/of 
maken dan moeten we de scharnierfunctie van de Kanaalzone 
tussen Vlaanderen en Nederland optimaal benutten. Alleen 
op die wijze kunnen we de bereikbaarheid en nabijheid van 
voorzieningen op peil houden/brengen. Dat vraagt een eigen 
positionering van de gemeente Terneuzen, waarin we optimaal 
inspelen op de ontwikkelingen aan beide zijden van de grens.

Een ander onderdeel wat ook veelvuldig aan bod komt in de 
gesprekken met stakeholders is de transitieopgave ten aanzien 
van duurzaamheid en mobiliteit. Elektrisch rijden, waterstof, 
maar ook autonoom rijden zijn onderwerpen die worden 
aangesneden. Maar ook de verandering van bezit naar gebruik 
zal zijn impact hebben op mobiliteit. Wat betekent dit voor 
Terneuzen en meer specifiek, wat moeten we met deze kennis 
in dit mobiliteitsplan?

Voorgaande “scenario’s” verdienen allemaal een plaats in het 
mobiliteitsplan. Om die reden stellen we voor aan de hand  van 
een opzet in drie onderdelen te werken aan een mobiliteitsplan 
voor de gemeente Terneuzen. 
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Deel 1: Mobiliteitsvisie 2040

In dit deel leggen we vast hoe Terneuzen er in 2040 uitziet 
en welke mobiliteitsbehoefte we dan dienen te vervullen. 
Een belangrijke vraag daarbij is hoe we onze rol pakken 
als grensgemeente. Hoe maken we optimaal gebruik van 
de ligging nabij Gent in plaats van dat we de grens als een 
barrière ervaren? We moeten goed in beeld hebben welke 
kansen er aan Vlaamse zijde liggen en hoe we deze kunnen 
ontsluiten voor Terneuzen. Betekent dit bijvoorbeeld dat 
we onze werklocaties toegankelijker moeten maken voor 
Vlamingen met bijvoorbeeld openbaar vervoer? 

Een ander belangrijk item op visieniveau is de auto-
afhankelijkheid. Heel veel vervoersbewegingen in Terneuzen 
vinden plaats met de auto. Het aandeel openbaar vervoer 
in de modal split is minder dan 1%, terwijl ook het aandeel 
fietsgebruik achterblijft op het landelijk gemiddelde. Dit hoeft 
niet erg te zijn. We kunnen ervoor kiezen om Terneuzen juist 
te positioneren als de auto-gemeente bij uitstek. We kunnen 
ook het roer omgooien en juist vol inzetten op nieuwe vormen 
van (openbaar) vervoer. Uiteindelijk moeten we ook hier de 
juiste maat en schaal van Terneuzen vinden. Vanuit deze keuze 
op visieniveau kan dit eenvoudig doorvertaald worden naar 
concretere acties. 

Als laatste voor het onderdeel visie is ook de rol welke we 
als gemeente willen spelen van belang. Zien we onszelf als 
sturend of volgend. Voeren we actief of reactief beleid. Op het 
gebied van mobiliteit moeten we hierin een keuze maken. Stel 
dat we in deze visie van mening zijn dat we een modal shift 
willen bewerkstelligen en ons zelf ten doel stellen om meer 
mensen op de fiets en in het ov te krijgen. Dan moeten we in 
dat geval ook bereid zijn om vanuit verkeer en vervoer voor te 
investeren. In de huidige situatie waren de eerste bewoners 
van de nieuwe wijk Othene al heel wat jaartjes in de wijk te 
vinden voordat de eerste ontsluiting per (buurt)bus mogelijk 
werd. Wanneer je het prima vindt dat deze bewoners veelal 
de auto pakken is dat geen probleem. Wanneer je echter de 
ambitie hebt om inwoners van een nieuwe wijk zoveel mogelijk 
op de fiets of in het ov te krijgen moet dat je eerste prioriteit 
zijn. De buslijn en de fietspaden moeten dan voor de eerste 
inwoners direct beschikbaar zijn.  
      

Het onderdeel visie zal dus een behoorlijk abstract niveau 
kennen. Dit is echter nodig om duidelijke  keuzes te kunnen 
maken zodat we op basis hiervan een goed mobiliteitsplan 
vorm kunnen geven.

Deel 2: Mobiliteitsplan

Aan de hand van een heldere en duidelijke visie kunnen 
we een concreet mobiliteitsplan opstellen. Dit is dan ook 
het planonderdeel waarin we aan de slag gaan met de 
thematisering zoals aangegeven in het plan van aanpak. 
Puntsgewijs een aantal voorbeelden welke thema’s aan bod 
(kunnen) komen:

Wegencategorisering buiten de bebouwde kom

Alhoewel we als gemeente nagenoeg geen wegen buiten de 
bebouwde kom in beheer hebben is het wel goed om een visie 
op dit wegennet te hebben. De huidige hoofdinfrastructuur 
is met de N62 en N61 en de Westerscheldetunnel en 
Sluiskiltunnel goed op orde. De oost-west verbinding met 
de gemeente Hulst is op structuurniveau ook goed, maar 
verdient qua inrichting nog wel de nodige aandacht. Maar 
hoe denken we over de verbindingen met Vlaanderen? De 
routes via de N62 en N252 zijn op hoofdwegenniveau de 
enige (auto)grensovergangen. Vanuit Axel bereiken we via de 
Provincialeweg ook de aansluiting op de E34 bij Moerbeke/
Kruisstraat. Een route die niet geschikt is voor veel verkeer, 
maar toch door heel wat weggebruikers benut wordt. Vinden 
we dat deze op structuurniveau een andere rol moet vervullen 
of juist niet? Ook andere wegen die tegen het hoofdwegennet 
aan schuren vragen om een nadere analyse. Met de opening 
van de Sluiskiltunnel is de N61 Hoofdweg ten zuiden van 
Terneuzen ongewijzigd gebleven. Hoe zien we dit wegvak nu? 
Moet dit de huidige inrichting en dus capaciteit behouden of 
waarderen we deze route af en benutten we deze kans om de 
Stedelijke Randzone (omgeving Skihal) en de Koegorspolder 
meer met de stad te verbinden? Ook voor de ontsluiting 
van de Koegorspolder en de Axelse Vlakte op de N62 zijn 
verbeteringen denkbaar. Laten we dit over aan andere spelers 
in het gebied zoals bijvoorbeeld North Sea Port of pakken we 
dit als gemeente op?

Wegencategorisering binnen de bebouwde kom

Op dit thema spelen twee aspecten. Enerzijds een actualisatie 
van de huidige wegencategorisering. Anderzijds een vertaling 
hiervan in inrichtingskenmerken. Voor de stad Terneuzen 
speelt bijvoorbeeld de wijze waarop het centrum, met 
name de zuidzijde, wordt ontsloten. Ook de rol en inrichting 
van de Kennedylaan is een veel gehoord item. Vanuit 
verkeersveiligheid wordt landelijk ingezet op afwaarderen van 
ontsluitingswegen. Door ook deze als Zone 30 in te richten 
verbeteren we de verkeersveiligheid en is oversteken voor 
fietsers en voetgangers vaak eenvoudiger en veiliger. Hoe zien 
we dat in Terneuzen met routes als de Guido Gezellestraat 
en Rooseveltlaan? In Axel zal vooral de rol van de Singel en 
de Kinderdijk een thema zijn. Voor de kern zelf belangrijke 
ontsluitingswegen, maar in de huidige situatie worden ze ook 
veel gebruikt door verkeer dat geen bestemming heeft in Axel 
(afsnijden N258-N62). Hoe kun je het ene (wenselijke) gebruik 
behouden en het andere (ongewenste) gebruik voorkomen?

Parkeren

Het Mobiliteitsplan kent geen onderdeel parkeerbeleid. 
Wel is het plan een kapstok waaronder het parkeerbeleid 
hangt. Op hoofdlijnen leggen we dan ook vast waaraan het 
parkeerbeleid uitvoering zou moeten geven. Hoe gaan we 
bijvoorbeeld om met nieuwbouw in dichtbebouwde gebieden? 
Vaak is in het centrum van Terneuzen, maar ook Axel en 
Sas van Gent, parkeren op eigen terrein niet mogelijk. Hoe 
lossen we dit op? Belangrijk daarbij is te bepalen hoe we die 
dichtbebouwde centra vanuit mobiliteit zien. Misschien is het 
juist wel wenselijk om het parkeren aan de randen daarvan op 
te lossen. 
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Fiets

De fiets is een belangrijk thema in het coalitieakkoord. Uit 
de inventarisatie blijkt dat op het gebied van fietsgebruik 
nog heel wat valt te winnen. Met de komst van bijvoorbeeld 
de e-bike is de af te leggen afstand van dit vervoersmiddel 
ook vergroot. Hoe geven we dit concreet vorm? Willen we als 
gemeente fietsgebruik stimuleren? Zo ja, waar zetten we dan 
op in? Ook hiervoor geldt dat we op structuurniveau een goed 
netwerk moeten opzetten, gecombineerd met eisen die we aan 
de inrichting stellen. Het stimuleren van de fiets kun je ook 
uitdragen in de benodigde breedtes voor een (hoofd)fietsroute, 
wel of geen voorrang bij kruispunten, etc..

Openbaar Vervoer

De provincie Zeeland is concessieverlener voor het openbaar 
vervoer in Zeeland. Tot op heden leidde dat tot redelijk 
traditioneel busvervoer. Voor de concessie die vanaf 2024 
uitgerold wordt wil men meer inzetten op een diversiteit van 
vervoerssystemen. Breng bijvoorbeeld ook deelfietsen en 
deelauto’s onder in het ov-systeem. Het onderdeel slimme 
mobiliteit wordt hier in geïntegreerd. In dit mobiliteitsplan 
hebben we een uitgelezen kans om onze eigen visie hierop te 
vormen en deze in te brengen in het plan dat in 2024 uitgerold 
wordt. 

Landbouwverkeer

In Zeeland hebben alle wegbeheerders gezamenlijk het 
kwaliteitsnetwerk landbouwverkeer vastgesteld. Daarin zijn 
ook alle knelpunten benoemd. Zijn dit ook echt alle knelpunten 
in de gemeente Terneuzen en welke acties ondernemen we 
hierop? De landbouwsector is een belangrijke gebruiker 
van het wegennet. In het buitengebied, maar soms ook 
noodgedwongen op routes binnen de bebouwde kom. Hoe gaan 
we met deze doelgroep om en wat betekent dat voor onze 
weginrichting?

Vrachtverkeer

In de gemeente Terneuzen een altijd actueel onderwerp, zeker 
als havengebied. Er spelen diverse thema’s. Vrachtverkeer 
met een bestemming bij een van de grote havenbedrijven 
die onnodig dorpen als Hoek of Westdorpe inrijden. Ook 
het parkeren (en overnachten) van vrachtverkeer is een 
sluimerend probleem. Welk standpunt nemen we hierin als 
gemeente? 

Duurzaamheid

Zoals eerder gemeld is er ook op het gebied van mobiliteit 
een transitie gaande. Dit biedt allerlei kansen, maar uiteraard 
ook bedreigingen. Wachten we als Terneuzen af of proberen 
we een actieve rol te pakken om te zien wat dit voor onze 
gemeente kan betekenen? Ten aanzien van de bereikbaarheid 
van voorzieningen kunnen nieuwe vormen van vervoer heel 
wat betekenen. Willen we als gemeente een living lab worden 
of kijken we eerst de kat uit de boom? Zijn we als gemeente 
verantwoordelijk voor voldoende aanbod aan laadpalen 
voor elektrisch vervoer of laten we dit over aan de zakelijke 
markt? Hierbij speelt ook altijd de vraag, volgende op de visie 
vanuit Terneuzen, welke rol we hier vanuit mobiliteit in willen 
vervullen.

Verkeersveiligheid

Volgend  op het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 
(2030) moeten we een antwoord vinden op wat we doen 
met de hoge risico infrastructuur? Routes waar het druk 
is en hoge snelheden aanwezig zijn, zijn in potentie de 
locaties waar de ernstige ongevallen te betreuren vallen. 
Verkeersveiligheidsbeleid moet ook pro-actief zijn, voorkomen 
is beter dan genezen. Vanuit die visie moeten we goed naar de 
weginrichting kijken en onze rol als gemeente hierin.

Resumé

Een heel scala aan thema’s dus. We brengen de verschillende 
thema’s in beeld en bepalen in overleg welke daadwerkelijk 
aan bod komen in het mobiliteitsplan. Aan de hand van 
scenario’s werken we de thema’s uit en maken we een keuze 
op welke wijze we als Terneuzen hiermee aan de slag gaan.

Deel 3: Mobiliteitsplan per kern

Het mobiliteitsplan mag niet op visieniveau blijven hangen, 
maar moet een concrete doorvertaling krijgen. Niet alleen de 
hoofdinfrastructuur en de stad Terneuzen als aandachtsgebied, 
maar juist alle kernen. Een duidelijke boodschap die is 
opgepikt tijdens de inventarisatiefase. Om dit te borgen willen 
we het mobiliteitsplan doorvertalen in mobiliteitsplannen/-
paragrafen per kern. Deels is dit het verzamelen van 
onderwerpen die in een bepaalde kern aan bod komen. 
Aanvullend gaan we ook echt acties/onderwerpen per kern 
oppakken. Dit kan een concrete doorvertaling zijn van hoe het 
nieuwe openbaar vervoer er in een specifieke kern uitziet, 
maar ook maatregelen op infrastructureel niveau.

Deel 4: Jaaropgave  

We benoemen het hier als deel 4, maar eigenlijk is de 
jaaropgave een losstaand iets. We willen een mobiliteitsplan 
vormgeven dat echt gebruikt wordt en bij een ieder bekend 
is. Om die reden brengen we jaarlijks verslag uit in een 
jaaropgave. We kijken terug op de acties die de afgelopen 
periode zijn uitgevoerd en blikken vooruit op wat het komende 
jaar op de agenda staat. Daarnaast is de jaaropgave ook steeds 
een moment om te inventariseren of de mobiliteitsvisie nog 
voldoende actueel is of dat aanscherping/bijsturing gewenst 
is. Zie het als een APK of een grote beurt bij de auto. Door tijdig 
onderhoud te plegen blijven we langer rijden en besparen we 
kosten. 

Bij het opstellen van het mobiliteitsplan leggen we gedurende 
het proces de link met andere vakgebieden. Zo kunnen we 
bijvoorbeeld met beheer en onderhoud werk met werk maken 
als het gaat om aanpassingen aan de infrastructuur. De 
jaaropgave en doorkijk naar acties in de toekomst zorgt ervoor 
dat ook omgekeerd de combinatie met mobiliteitsbeleid kan 
worden gemaakt.
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Met het vaststellen van de oriëntatienota leggen we vast hoe 
we het mobiliteitsplan vormgeven en ronden we de deel I, de 
inventarisatiefase af. In de beschrijving hierna geven we een 
toelichting op de vervolgstappen en de participatie die we 
daarbij toepassen.

Deel II: van visie naar ambitie

In deze fase werken we de oriëntatienota concreter uit. 
We zetten in op een integrale aanpak en beleving van deze 
pijlers. Om een concretiseringsslag te maken, voorzien we 
in een themagerichte uitwerking. U kunt hierbij denken aan 
de thema’s wegencategorisering, parkeren, fietsnetwerk, 
landbouwnetwerk en recreatieve routes. Let wel, deze 
opsomming is niet limitatief en kan nog worden aangepast en 
aangevuld.

Aan de hand van de thema’s brengen we de kansen in beeld en 
stellen een discussiedocument op. Aan de hand hiervan gaan 
we met de gemeenteraad in gesprek over de kansen en het 
te hanteren ambitieniveau. We werken hierbij in scenario’s en 
betrekken hierbij ook aspecten zoals de beschikbare capaciteit 
en budget. 

Deel III: Uitvoering; doelstellingen en maatregelen

In deel II brachten we de visie in beeld en werkten deze 
uit in thema’s. Tevens is in dit deel duidelijk geworden op 
welke kansen we inzetten en welk ambitieniveau we daarbij 
hanteren. Dat is de basis die we benutten om de visie te 
vertalen in een uitvoeringsprogramma. Voor alle thema’s uit 
deel II maken we een vertaling van visie naar doelstellingen 
en zetten we uiteen welke maatregelen hiervoor noodzakelijk 
zijn. We brengen hierbij in beeld hoe we deze uitvoering 
(organisatorisch) gaan borgen.

Deel IV: Jaaropgave

We stellen een format op waarmee we de investeringen in en 
uitvoering van het Mobiliteitsplan inzichtelijk kunnen maken. 
In deze jaaropgave geven we weer welke acties het afgelopen 
jaar zijn uitgevoerd, door wie en voor welke (gemeentelijke) 
investering. Hiermee borgen we dat we naast een concrete 
en te toetsen aanpak (SMART) ook steeds transparant zijn in 
wat we daadwerkelijk doen. Dit maakt het ook mogelijk om te 
bepalen of de visie en doelstellingen nog actueel zijn en of een 
update van het Mobiliteitsplan (op onderdelen) noodzakelijk is. 
Hiermee verlengen we de levensduur van het Mobiliteitsplan.

Eindresultaat

Na een inspraakprocedure leggen we het Mobiliteitsplan met 
uitvoeringsprogramma ter besluitvorming aan de raad voor.

Participatie

Betrokkenheid van de gehele gemeente Terneuzen is van 
essentieel belang om te komen tot een Mobiliteitsplan dat 
ook in de praktijk wordt doorgevoerd. Dit doen we door 
verschillende overlegvormen toe te passen. We werken 
met een interne projectgroep waarin de diverse betrokken 
disciplines deelnemen. Ook werken we met een externe 
projectgroep waarbij we zorgen voor goede afstemming met 
onder andere provincie en waterschap.

In deel I voerden we met een groot aantal stakeholders 
gesprekken en ook in het vervolgtraject zorgen we voor 
terugkoppeling aan en afstemming met deze stakeholders. 
Gedurende het proces dragen we ook zorg voor communicatie 
richting de inwoners van Terneuzen en een digitale uitvraag.

Planning

Wij richten ons in de vervolgplanning op besluitvorming over 
het Mobiliteitsplan met uitvoeringsprogramma door de raad in 
januari 2022, zodoende voor de gemeenteraadsverkiezingen 
van 2022.
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