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NIEUWSBRIEF

mei 2020

ONTWIKKELINGEN
HARINGVLIETPLEIN-HARINGVLIETSTRAAT

Waarschijnlijk hebt u er al iets over gelezen of gehoord: het gebied rondom het
Haringvlietplein en de Haringvlietstraat gaat flink veranderen. Bovendien bouwen we aan de
andere kant van deze weg een nieuw scholencomplex. Al deze veranderingen betekenen veel
werk aan de winkel. Werk waar u ongetwijfeld wat van gaat merken en misschien ook enige
hinder van hebt. Met deze nieuwsbrief willen we u informeren over alle ontwikkelingen en
werkzaamheden, zodat u weet waar u aan toe bent.

Van bedrijventerrein naar
Retailpark Haringvlietplein

Het bedrijventerrein Haringvlietplein te Zierikzee wordt in twee fasen omgevormd naar een winkelgebied
met grootschalige detailhandel voor zowel uw dagelijkse als niet dagelijkse boodschappen.
In fase 1 kunt u vanaf begin 2021 terecht voor uw dagelijkse boodschappen. Om te zorgen dat er voldoende
parkeergelegenheid is, worden er in deze fase circa 240 parkeerplaatsen aangelegd.
Fase 2 bestaat uit de huisvesting van grootschalige detailhandel voor de niet dagelijkse sector, groter dan
1.000 m 2 vloeroppervlakte, waaronder Action en Fiets Outlet Zierikzee, met nog eens 140 extra
parkeerplaatsen. Deze fase volgt in de jaren daarna.

WAT VERANDERT OP HET HARINGVLIETPLEIN?
Tijdens fase 1 verplaatsen de supermarkt Lidl, bakkerij D. Bunt en slijterij World of Drinks zich als eerste van
hun huidige locaties naar het Haringvlietplein. Na nieuwbouw en verplaatsing van het bedrijf Z-Wear naar
de Grevelingenstraat start de bouw van supermarkt Albert Heijn. Voor supermarkt Albert Heijn geldt dat
het om een nieuwe extra winkel gaat. De supermarkt van Albert Heijn aan de Lange Nobelstraat in
Zierikzee blijft dus ook open.
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WANNEER GEBEURT WAT?
De herontwikkeling van het Haringvlietplein gebeurt in verschillende stappen. Voorbereidende
werkzaamheden in het gebied, voor de start van de bouw, kunnen door de diverse aannemers al eind mei
plaatsvinden.
Hieronder leest u wanneer de (bouw-)activiteiten gepland zijn:

Lidl, bakkerij D. Bunt en World of Drinks

Albert Heijn

Vanaf 25 mei 2020 (week 22)
Aanleg waterberging aan de oostzijde van het
plangebied.

Medio februari 2021 (week 7)
Sloop oude panden Z-Wear en bakkerij Bunt en
start bouw.

Vanaf 15 juni 2020 (week 25)
Start bouw Lidl, bakkerij D. Bunt en World of Drinks.

Juli 2021 (week 30)
Bouwkundige oplevering nieuwe winkel Albert
Heijn.

Medio december 2020 (week 50)
Bouwkundige oplevering winkels.

Medio september 2021 (week 37)
Opening nieuwe winkel Albert Heijn.

Medio februari 2021 (week 7)
Geplande opening winkels.
De genoemde fasen en data zijn een planning. De aannemers doen hun best deze planning te volgen. De
betrokken aannemers laten u het op tijd weten als de werkzaamheden op een ander moment starten.

WIE DOET WAT?
•

•

•

Het bedrijventerrein Haringvlietplein was dringend toe aan een herontwikkeling. De gemeente
Schouwen-Duiveland heeft daarom in 2015 een structuurvisie opgesteld. Deze visie gaf aan hoe deze
herontwikkeling moest worden om zo nieuwe mogelijkheden voor ondernemers en inwoners mogelijk
te maken. Om de herontwikkeling van het Haringvlietplein te realiseren, heeft de gemeente onder
andere percelen gekocht. Dit is gedaan met behulp van subsidie van de provincie Zeeland.
Ontwikkelaar Rialto Zierikzee BV (een samenwerkingsverband tussen Rialto Vastgoedontwikkeling BV uit
’s-Hertogenbosch en AAV Beheer BV uit Middelburg) heeft de visie van de gemeente verder uitgewerkt
en is op basis van een samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Schouwen-Duiveland
verantwoordelijk voor de herontwikkeling en realisatie van het bedrijventerrein Haringvlietplein.
Op het Haringvlietplein wordt de bouw van de winkels gerealiseerd door Hanse Staalbouw uit
Nieuwerkerk en de aanleg van de infrastructuur door Hoondert uit ‘s-Heerenhoek.

Reconstructie Haringvlietstraat

Naast de herontwikkeling van het Haringvlietplein, is de verwachting dat er na de zomer van 2020 ook
wordt gestart met de bouw van de Pieter Zeeman en de Meie. Een fors scholencomplex, waarbij in
augustus 2020 de eerste paal wordt geslagen. Het bouwverkeer zal via een aparte weg via de Laan van St.
Hilaire naar het werkgebied van de nieuwbouw rijden. Het is de bedoeling dat de scholen in de
kerstvakantie van 2021/2022 het nieuwe gebouw betrekken.
De Haringvlietstraat wordt gebruikt als een weg voor bestemmingsverkeer naar het parkeerterrein
Hatfieldpark, Haringvlietplein, een ontsluitingsweg voor de woonwijk Poortambacht en de bedrijven aan
de Grevelingenstraat (bedrijventerrein Boerenweg). Naast veel auto’s en ander gemotoriseerd verkeer is er
op deze weg aan beide zijden veel fietsverkeer dat van en naar het scholencomplex en de wijk gaat. Het
gaat om een heel klein gebied met veel vormen van verkeer met verschillende bestemmingen en dat vaak
op hetzelfde moment. Een opgave die vraagt om meer veiligheid en overzicht.
Alle hierboven genoemde ontwikkelingen en de ontsluiting naar de woonwijk en bedrijventerrein
Boerenweg vragen om een infrastructuur die daar goed op aansluit. Om alle vormen van verkeer zo goed
mogelijk en veilig te laten doorstromen en het bestemmingsverkeer naar de winkels/detailhandel op het
nieuwe Haringvlietplein en het scholencomplex in goede banen te leiden, gaan we op korte termijn dan
ook de Haringvlietstraat aanpassen.
Hieronder de belangrijkste maatregelen die voor u te merken zullen zijn:
• Gescheiden rijbanen voor gemotoriseerd verkeer van rotonde tot rotonde.
• Fietspad met twee rijrichtingen, gescheiden van de rijbanen, ten zuiden van de weg.
• Veilige oversteekplaatsen voor fietsers en met zebrapaden voor de voetgangers.

WAT GEBEURT ER EN WANNEER ZULT U ER IETS VAN MERKEN?
Fase 0: Wegvak tussen rotonde Laan van St. Hilaire-Grevelingenstraat:
Wat?			
Verleggen kabels en leidingen door DNWG.
Wanneer?		
Periode juni–augustus 2020.
Wat merkt u er van?
Snelheid beperkende maatregelen.

Fase 1: Wegvak rotonde Laan van St Hilaire-entree Hatfieldpark
Wat gebeurt er? De aanleg van het wegvak, begin scheiding wegen, samen eerste deel van de
aanpassing voor het fiets- en voetpad.
Wanneer?
Van half augustus tot eind eerste week september 2020 - werkduur: circa vier
weken.

Fase 2: Wegvak ZUID Hatfieldpark-Grevelingenstraat
Wat gebeurt er? De aanleg van het zuidelijk wegvak, samen met het vrij liggende fiets- en
voetpad.
Wanneer?
Van eind eerste week september tot half oktober 2020 – werkduur: circa vijf tot
zes weken. In fase 3 is dit fiets- en voetpad al te gebruiken.

Fase 3: Wegvak NOORD Hatfieldpark- Grevelingenstraat:
Wat gebeurt er? De aanleg van het noordelijk wegvak.
Van half oktober tot eind derde week november 2020 – werkduur: circa vier tot vijf weken.
Wanneer?

Fase 4: Aanbrengen deklaag en belijning over het gehele nieuwe tracé: één dag.
Hieronder ziet u waar er wat gebeurt en hoe u wordt omgeleid.

Fase 1
Fase 3

Fase 2
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Omleiding doorgaand gemotoriseerd verkeer:
Via Grevelingenstraat, Scheldestraat
en Laan van Sint Hilaire

Goed om te weten!

Helaas kunnen we niet voorkomen dat de werkzaamheden soms voor wat hinder of overlast zorgen. Toch
wordt er alles aan gedaan om dit zoveel mogelijk te voorkomen. Dit wordt onder andere als volgt gedaan:
• Fietsers en voetgangers kunnen altijd gebruik maken van de Haringvlietstraat via gescheiden routes
buiten de werkvakken.
• Parkeerterrein Hatfieldpark blijft altijd bereikbaar.
• Hoofdingang Pieter Zeeman en Bibliotheek Oosterschelde blijft vrijwel altijd bereikbaar.
• Winkels Haringvlietplein en Boerenweg blijven altijd bereikbaar, ook voor gemotoriseerd verkeer.
• Inrit Hatfieldpark, hoofdingang Pieter Zeeman en Bibliotheek Oosterschelde zijn slechts één of twee
dagen afgesloten.
• De Haringvlietstraat is slechts één dag afgesloten voor het aanbrengen van een deklaag.

WIE DOET WAT?
De werkzaamheden van deze reconstructie worden uitgevoerd door M.J. Oomen riool- en
betontechniek B.V uit Sprundel.
Mochten de werkzaamheden op een ander moment starten, dan zal de aannemer u hier met borden over
informeren.

DIGITALE NIEUWSBRIEF
Deze eerste nieuwsbrief ontvangt u nu per post. De volgende edities van deze nieuwsbrief kunt u
voortaan lezen op programmazierikzee.nl of op schouwen-duiveland.nl. Wilt u de nieuwsbrief via e-mail
ontvangen? Stuur dan een e-mail naar carina.verlinde@schouwen-duiveland.nl.

VRAGEN?
Hebt u na het lezen van deze nieuwsbrief nog vragen dan kunt u contact opnemen met de
projectleiders:
Retailpark Haringvlietplein en Reconstructie Haringvlietstraat: Ronald van Vooren telefoon (0111) 452 433,
e-mail ronald.van.vooren@schouwen-duiveland.nl.
Voor de nieuwbouw van de Pieter Zeeman en De Meie: Ricardo de Winter telefoon (0111) 452 442, e-mail
ricardo.de.winter@schouwen-duiveland.nl.

Initiatiefnemers

Aannemers

