
9) Mobiliteitsknooppunt (19.59 – 20.06 uur 77 chats) 

 

• Het is teveel beredeneerd vanuit een auto. 

• Waarom zouden strandgangers over stappen? Rijden 

• Als er zo'n knooppunt komt, kan deze beter in Zierikzee 

• Wanneer zal het dan gebeuren dat de aanwoners bij de werkgroepen betrokken worden? Pas als 

alles al besloten is? 

• Autoverkeer dorpsas heeft vrijwel niets te maken met strandbezoek dus mobiliteitshub misschien 

n uiting, maar geen ontlasting! 

• Rijden direct naar de parkeerplaatsen 

• Als je veel strandspullen bij je hebt willen mensen met de auto denk ik 

• gratis parkeren net als in Renesse 

• autoverkeer naar supermarkt is een tijdelijk probleem zodra ze een pick up point maken op de 

Roterij 

• In deze nieuwe tijden met corona wil ik niet graag in een busje gepakt zitten met anderen 

• Overigens twijfel ik zeker niet (en waardeer) aan de inspanningen van een ieder die met de 

plannen bezig is. Wellicht lijkt e.e.a negatief in de chats, maar het is nu eenmaal een 

onsympathiek medium. 

• Nogmaals, autoverkeer dorpsas wordt niet gegenereerd door strandbezoek! 

• Mobililiteitspunt aan de rand van Haamstede zal minder OV_gebruik opleveren en juist meer 

autogebruik. 

• Hoe denkt u dat gezinnen met kleine kinderen bepakt en bezakt vanaf het mob. centrum naar het 

strand gaan? 

• Betekend dat er een busstation moet komen als in Renesse? Waarin de bussen een lus rijden? 

Kost ontzetten veel M2. hebben we geen plaats voor hier 

• Hoe groot wordt zo’n mobiliteitsknooppunt dan? Het lijken ambities voor Zandvoort ipv Burgh 

• Behoefte waar het mobiliteitsknooppunt wordt gedacht? Graag een kaartbeeld. Blijven de 

volkstuinen bestaan? 

• Dat doen mensen nu toch ook bij het transferium 

• Richt je meer op openbaar vervoer en niet op een autoknooppunt 

• dank u 

• Wat is visie grond Goudswaard 

• De dorpsraad presenteert hier een strategisch programma + locatiekeuzes die niet in de 

werkgroep en de projectgroep ‘strategisch programma’ zijn afgestemd. Waarom is dit niet 

gebeurd en waarom is de werkgroep dan opgetuigd? 

• Mobiliteitshun moet gebaseerd zijn op feiktenonderzoek, het is nu een idee-fixe en ontbeert elk 

echt onderzoek. 

• En de OV-verbinding vanuit Westenschouwen naar Middelburg? 

• is er rekening gehouden met natura 2000 met al uw visies? 

• Dat doen mensen nu toch ook bij het transferium 

• Richt je meer op openbaar vervoer en niet op een autoknooppunt 

• dank u 

• Wat is visie grond Goudswaard 



• De dorpsraad presenteert hier een strategisch programma + locatiekeuzes die niet in de 

werkgroep en de projectgroep ‘strategisch programma’ zijn afgestemd. Waarom is dit niet 

gebeurd en waarom is de werkgroep dan opgetuigd? 

• Mobiliteitshun moet gebaseerd zijn op feiktenonderzoek, het is nu een idee-fixe en ontbeert elk 

echt onderzoek. 

• En de OV-verbinding vanuit Westenschouwen naar Middelburg? 

• is er rekening gehouden met natura 2000 met al uw visies? 

• Mobiliteitshun zou zo maar positief kunnen zijn als er sprake is van snelbusverbinding. Als er kwa 

OV niets valt over te stappen, is hub overbodig. Vervoer naar stand is geen basis voor exploitatie. 

• Misschien kunnen toeristen bij huur van een huisje een OV-kaart krijgen zodat ze hun auto tijdens 

de vakantie niet veel hoeven te gebruiken 

• Ik denk niet dat je eraan moet denken dat al die strandgangers hun auto bij Haamstede 

mobiliteitsknooppunt zetten . Daar is geen ruimte voor en Nieuw Haamstede genoeg. 

• Waarom is die werkgroep dan opgetuigd? 

• En waar leggen we het Formule 1 circuit aan? 

• Dat doen mensen nu toch ook bij het transferium 

• Richt je meer op openbaar vervoer en niet op een autoknooppunt 

• dank u 

• Wat is visie grond Goudswaard 

• De dorpsraad presenteert hier een strategisch programma + locatiekeuzes die niet in de 

werkgroep en de projectgroep ‘strategisch programma’ zijn afgestemd. Waarom is dit niet 

gebeurd en waarom is de werkgroep dan opgetuigd? 

• Mobiliteitshun moet gebaseerd zijn op feiktenonderzoek, het is nu een idee-fixe en ontbeert elk 

echt onderzoek. 

• En de OV-verbinding vanuit Westenschouwen naar Middelburg? 

• is er rekening gehouden met natura 2000 met al uw visies? 

• Mobiliteitshun zou zo maar positief kunnen zijn als er sprake is van snelbusverbinding. Als er kwa 

OV niets valt over te stappen, is hub overbodig. Vervoer naar stand is geen basis voor exploitatie. 

• Misschien kunnen toeristen bij huur van een huisje een OV-kaart krijgen zodat ze hun auto tijdens 

de vakantie niet veel hoeven te gebruiken 

• Ik denk niet dat je eraan moet denken dat al die strandgangers hun auto bij Haamstede 

mobiliteitsknooppunt zetten . Daar is geen ruimte voor en Nieuw Haamstede genoeg. 

• Waarom is die werkgroep dan opgetuigd? 

• En waar leggen we het Formule 1 circuit aan? 

• We hebben meer dan 32.000 tijdelijke slaapplaatsen in accommodaties. Dat is wat autoverkeer 

genereert en dat zal niet wijzigen 

• Naast de metro Hans! 

• Aangekomen nemen die gasten de fiets. 

• Ha Ha 

• Hoe gaan we onze input geven. 

• Weilanden daaromheen? Welke weilanden? De gemeente heeft maar 1 weiland in bezit. Bedoel u 

die voor het mobiliteitsknooppunt 

• Waar vinden we alle uitgeschreven ideeen 

• Mogelijk kan  de parkeerruimte ook als een ‘attractie’ ingericht worden, zodat je er graag heen 

gaat. 

• Kortom een OV-hub veronderstelt een overstap of switch qua modaliteit. Dat moet eerst 

onderzocht op gebruikersbehoefte. 



• graag nog reactie op gat Goudzwaard 

• Een lintdorp al Burgh-Haamstede kan niet toe met 1 partkeerterrein 

• Idee om mee te nemen gewoon een of 2 haltes parallel aan de kloosterweg. Geen extra busstation 

op het eiland. 

• Publiekstrekker is het strand, niet het dorp. 

• Tranbsferium Renennes is prima toegang tot winkelgebied, daarom werkt het, maak ik zelf ook 

gebruik van. 

• Kortom een OV-hub veronderstelt een overstap of switch qua modaliteit. Dat moet eerst 

onderzocht op gebruikersbehoefte. 

• graag nog reactie op gat Goudzwaard 

• Een lintdorp al Burgh-Haamstede kan niet toe met 1 partkeerterrein 

• Idee om mee te nemen gewoon een of 2 haltes parallel aan de kloosterweg. Geen extra busstation 

op het eiland. 

• Publiekstrekker is het strand, niet het dorp. 

• Tranbsferium Renennes is prima toegang tot winkelgebied, daarom werkt het, maak ik zelf ook 

gebruik van. 

• Wanneer heb ik het woord koopcentrum eerder gehoord voor Haamstede, en waarom werkte dat 

niet 

• goed plan 

• Kloosterweg aanpakken heeft een grotere prioriteit dan de Hogeweg 

• Het koopcentrum zit nu al zonder uitbaters. Hoe denkt de Dorpsraad daar verandering in te 

brengen? AH helpt daar echt niet bij. 

• Er stapten vroeger altijd heel veel mensen op de bus in Renesse sinds het Transferium is dat een 

stuk minder. 

 

 

 

Rode draad: waarom zouden strandgangers met gezin en spullen overstappen ; autoverkeer dorpsas heeft vrijwel niets te 
maken met strandbezoek, dus is mobiliteitshub geen ontlasting ;er is geen plaats voor mobiliteitshub, hoe groot en waar ? ; 
zorgt voor meer autogebruik en minder OV ; behoefte is niet gebaseerd op onderzoek ; is er rekening gehouden met stikstof 
? ; een lintdorp als Burgh-Haamstede kan niet toe met 1 parkeerterrein 
Reactie Dorpsraad: 

 
 

*Mobiliteitsknooppunt. Sheet 9. 
 
Naast adhesie wordt er door anderen  getwijfeld aan de noodzaak voor een    
Mobiliteitsknooppunt; wat is het geval: 
Uit de vorige sheet is duidelijk geworden dat er extra parkeerruimte nodig is buiten het 
centrum. 
Ook het nieuwe programma ( wat dan ook ) op de kop van Haamstede vraagt flink extra 
parkeerruimte, of die ruimte nou publiek of privaat wordt geregeld. 
Ook zal er ongetwijfeld een busstation komen, omdat het Openbaar vervoer niet meer 
door de dorpsas, maar buitenom langs  de kernen gaat routeren en eindigt/ begint op de 
kop van Haamstede. 



Een forse parkeerplaats is dus noodzakelijk. Daar kan de de Transferium-functie 2.0 met 
innovatief natransport aan worden toegevoegd, een extra toeristische kwaliteitsslag, die 
ook past in het terugdringen van automobiliteit van dagtoeristen binnen de grenzen van 
BH. 
Dit laatste is ook een algemene gemeentelijke doelstelling ( zelfs een Rijksdoelstelling) die 
ook nog bijdraagt aan vermindering van stikstof emissie op ons grote natuurgebied. 
De parkeergelden en de toeristenbelasting zijn kostendragers. 
Renesse heeft bewezen dat de behoefte er is en inderdaad heeft autoverkeer over de 
dorpsas niets te maken met de transferium functie.  
Die dagtoeristen komen ook weer terug op het Mobiliteitsknooppunt, waar het vernieuwde  
Haamstede centrum lonkt. 
De vraag rijst, waarom zouden we het niet doen. 
 
 
 

 


