
   

 

   
   

De Kenniswerf: bereikbaar en mobiel 
Mobiliteitsvisie Kenniswerf met focus op parkeren 
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01 | Inleiding 
Aanleiding 
De Kenniswerf, ingeklemd tussen het kanaal, de haven, de spoorlijn en de Sloeweg, transformeert van een gebruikelijk 
industrieterrein tot een modern werkgebied. Er is een diversiteit aan functies ontstaan met onderwijsinstellingen, 
bedrijfsverzamelgebouwen en meer klassieke bedrijven. Door deze ruimtelijke veranderingen, verandert ook de 
mobiliteit: de nieuwe functies zijn meer regionaal georiënteerd en trekken werknemers, bezoekers, klanten en 
studenten uit een ruime straal rondom Vlissingen. Dit brengt mogelijk wijzigingen in mobiliteitsstromen welke ook 
van invloed is op de parkeervraag. Momenteel heeft deze ontwikkeling vooral zijn weerslag op het parkeren. Signalen 
uit de omgeving maken het aannemelijk dat er al sprake is van een hoge parkeerdruk. 

Om zowel de mobiliteit als de ruimtelijke ontwikkelingen op en rond De Kenniswerf in goede banen te leiden, heeft 
de gemeente behoefte aan een parkeervisie voor dit plangebied. De aanvankelijke vraag waarmee we vertrokken zijn 
is: 

Hoe kan de parkeersituatie op de Kenniswerf zodanig worden vormgegeven dat de juiste 
doelgroepen op de juiste plaats parkeren en het parkeren de ruimtelijke ontwikkeling stimuleert? 

Proces 
In opdracht van en samen met de gemeente Vlissingen hebben we invulling gegeven aan het proces om te komen 
tot de parkeervisie. Deze parkeervisie moest een duidelijke connectie hebben met het geldende parkeerbeleid voor 
de gemeente Vlissingen en daarnaast ook ingaan op mobiliteit. Start van het project vormde het parkeeronderzoek 
dat in september 2018 is uitgevoerd door onze projectpartner Datacount BV. Om tot een gedragen parkeervisie te 
komen zijn alle stakeholders vanaf het begin van het project betrokken. Na het in kaart brengen van de huidige situatie 
is deze teruggekoppeld aan alle betrokkenen. Aan de hand van de resultaten zijn tijdens verschillende bijeenkomsten 
de bouwstenen gelegd voor de uiteindelijke visie. 

Gedurende het proces is duidelijk geworden dat de parkeervisie niet moet gaan over stilstaande auto’s maar over 
mobiliteit van, naar én over de Kenniswerf. Het eindproduct betreft dan ook niet een parkeervisie met daarin 
aandacht voor mobiliteit maar is allereerst een mobiliteitsvisie met daarin ruime aandacht voor parkeren welke ingaat 
op de achterliggende vraag: 

Hoe willen we dat gebruikers van de Kenniswerf zich naar, van en door het gebied bewegen? 

Gebiedsafbakening 
De Kenniswerf is opgedeeld in verschillende deelgebieden waaronder het onderwijscluster, de Binnenhavens en het 
Edisonpark. Voor deze mobiliteitsvisie spreken we over de Kenniswerf in haar totaliteit, zoals afgebeeld op de kaart. 
Grofweg betreft dit het gebied tussen de Sloeweg / A58 aan de noordzijde, het Kanaal door Walcheren aan de 
westzijde, het water in de havens aan de zuidkant en de spoorlijn aan de oostzijde. Het Stationsgebied maakt geen 
deel uit van het plangebied maar is vanwege haar relatie met de Kenniswerf wel meegenomen in het 
parkeeronderzoek. 

Stadshaven: van eindpunt naar beginpunt, van achterkant naar voorkant 

Ooit vormde het (stads)havengebied het economisch kloppend hart van de stad, nu is het een barrière tussen stadsentree en 
binnenstad. Samen met de ontwikkeling van het Scheldekwartier, staat Vlissingen Stadshaven voor de ontwikkeling van de Kenniswerf, 
de binnenhavens, de buitenhaven en de spoorzone. Het gebied moet de nieuwe publieke voorkant van de stad worden en ruimte 
bieden aan wonen, onderwijs, recreatie en werken (watergebonden en op landschappelijke wijze ingepast) met het water als 
structurerend en verbindend element. 

De Kenniswerf moet de komende decennia uitgroeien tot hét kenniscentrum van Zeeland. Doel is het duurzaam versterken van het 
Zeeuwse onderwijs en het bedrijfsleven, door het creëren van broedplaatsen voor de Vlissingse en Zeeuwse Kenniseconomie. De 
entreefunctie van de stad wordt versterkt door het realiseren van kantoren en bedrijven langs de route, beginnend bij de A58. 

Uit: Structuurvisie Vlissingen Stad aan Zee – Een zee aan ruimte 
Kaart 1: Gebiedsafbakening 
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Kaart 2: Ontsluiting binnenstad en kenniswerf 
(Bron: GVVP Vlissingen 2012-2020) 

02 | Beleid 
Om de mobiliteitsvisie Kenniswerf aan te laten sluiten op het huidige beleid is een inventarisatie van relevante 
beleidsdocumenten uitgevoerd. Wat mobiliteit en parkeren betreft, vormen de Structuurvisie, het Gemeentelijk 
Verkeers- en Vervoerplan (GVVP) en het parkeerbeleid (Vlissingen staat niet stil!, parkeerbeleid Vlissingen 2016-
2021) de basis voor deze visie. Daarnaast vervullen het paraplubestemmingsplan parkeernormering (2018) en het 
Stedenbouwkundig plan Kenniswerf (2008) een belangrijke rol. Op de volgende pagina’s wordt dit op hoofdlijnen 
besproken en gevisualiseerd. 

Verkeerscirculatie 
Vlissingen wordt gekenmerkt door een radiaalstructuur om de stad te ontsluiten. De verbinding tussen de A58 en 
het centrum via de Nieuwe Vlissingseweg wordt als hoofdontsluiting gezien. De Sloeweg dient als primaire as tussen 
de verschillende delen van Vlissingen en tevens als oost-westverbinding en primaire toegang tot de stad Vlissingen. 
Daarnaast is het de belangrijkste regionale route richting de Walcherse kust1. 

De Sloebrug is de primaire toegang tot de stad Vlissingen. De Keersluisbrug is echter ook een kanaalkruising die 
veelvuldig gebruikt wordt als toegangsroute naar de stad Vlissingen. De route door de Kenniswerf (Veerhavenweg – 
Keersluisbrug) is ongewenst als doorgaande route vanuit en naar de stad Vlissingen. Het is niet wenselijk om verkeer 
bij een opening van de Sloebrug te geleiden via de Keersluisbrug. De wegen in de Kenniswerf zijn niet ingericht op 
zeer hoge verkeersintensiteiten en ook de planvorming in dit gebied is er niet op gericht om de wegen een 
bovenlokale functie te geven. 

Het moet echter wel mogelijk blijven om via de Kenniswerf van- en naar de stad Vlissingen te rijden. Bijvoorbeeld 
wanneer de Sloebrug vanwege onderhoudswerkzaamheden buiten gebruik of als gevolg van een ongeval is 
gestremd. De route over de Kenniswerf blijft dus als (uitwijk)route beschikbaar, maar wordt niet als entree naar de 
stad Vlissingen bewegwijzerd. 

De Keersluisbrug heeft met name een belangrijke functie als lokale verbinding, zowel voor langzaam verkeer als voor 
het openbaar vervoer. Deze verbinding is met name gericht op de verbinding tussen de stad, de Kenniswerf en het 
station2. 

Nieuwe ontwikkelingen 
Voor de Kenniswerf bestaan plannen voor herziening van de verkeerscirculatiestructuur waarbij de Veerhavenweg 
en de Oostsouburgseweg als éénrichtingsweg een circulerend geheel vormen, hierdoor moeten stremmingen door 
afslaand verkeer verminderen. Dit is in lijn met het structuurplan en het verkeersbeleid van de gemeente. 

De herinrichting van de Nieuwe Veerhavenweg als aansluiting op de A58 is gericht op ontsluiting van de Kenniswerf, 
het stationsgebied, bedrijventerrein Souburg II, de Buitenhaven en de Marinierskazerne. 

Kaart 3: Verkeerscirculatieplan Kenniswerf (Bron: 
Verkeerskundige opzet Spoorzone (Goudappel Coffeng, 
2009) / Stedenbouwkundig plan, Kenniswerf Vlissingen 
(Enno Zuidema Stedenbouw, 2008) 1 Zie: GVVP Vlissingen 2012-2020. Paragraaf 5.10, pagina 30 

2 Zie: GVVP Vlissingen 2012-2020, Paragraaf 6.8, pagina 34 
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Fiets 
Vanuit het GVVP zet de gemeente Vlissingen in op een fietsbeleid dat alle facetten van het fietsen optimaal probeert 
te benutten. Dit dient te gebeuren in harmonie met andere weggebruikers. Fietsen is belangrijk vanuit het oogpunt 
van bereikbaarheid, gezondheid, lokale economie, maatschappelijke participatie, verkeersveiligheid en milieu- en 
luchtkwaliteit. 

In Vlissingen is een groot deel van de  
hoofdfietsstructuur gekoppeld aan de hoofdstructuur 
voor het gemotoriseerd verkeer. In de overzichtskaart 
zijn deze routes afgebeeld. Vlissingen zet ten aanzien 
van haar fietsnetwerk in op een hoogwaardig netwerk. 
De kwaliteit hiervan wordt bepaald door aspecten als 
samenhang, directheid, aantrekkelijkheid, comfort en 
verkeersveilig3. 

Nieuwe ontwikkelingen 
Naast het bestaande hoofdfietsnetwerk zijn ook 
wenselijke verbeteringen / uitbreidingen aan het 
netwerk binnen het GVVP in beeld gebracht. Voor de 
Kenniswerf betreft dit een route langs het spoor welke 
ook van meerwaarde kan zijn voor fietsers van én naar de bedrijven in de spoorzone4 (verbeeld op nevenstaande 
kaart). 

Vanuit de gemeentelijke visie op de Kenniswerf (zie kaart 7 , pagina 5) is tevens de fietsroute langs het kanaal aan de 
zijde van de Kenniswerf opgenomen als fietsroute van waaruit verbindingen moeten worden gelegd met de 
Kenniswerf. In de huidige situatie voert dit pad langs het gebied, alleen ter hoogte van het Edisonpark zijn er een 
aantal doorsteekmogelijkheden. 

De situatie bij de Keersluisbrug vormt hierbij een belangrijk knelpunt welke de nodige aandacht verdient. Zowel voor 
het fietsverkeer over de brug als voor de aansluiting op de fietsroute langs het kanaal (oostzijde). 

Andere mobiliteit 
Het stationsgebied is een belangrijk regionaal 
vervoersknooppunt. Het Veerhavenplein vormt hierbij de 
verbinding tussen NS-intercitystation Vlissingen, 
bushalteplaatsen voor stedelijke en regionale 
busverbindingen en fungeert tevens als aanmeerplaats voor 
de Westerscheldeferry. De multimodaliteit in de 
stationsomgeving zorgt voor kansen op het gebied van 
economie en toerisme, de gemeente wil dit knooppunt dan 
ook beter benutten5. Ook initiatieven voor andere vormen 
van collectief vervoer, zoals de watertaxi en de zonnetrein, 
worden met name gezocht in de verbinding tussen het 
station, Kenniswerf, Scheldekwartier en de binnenstad6. 

3 Zie: GVVP Vlissingen 2012-2020, Hoofdstuk 10, pagina 49 
4 Zie: GVVP Vlissingen 2012-2020, Figuur 5, pagina 50 
5 Zie: GVVP Vlissingen 2012-2020, paragraaf 8.4, pagina 43 
6 Zie: GVVP Vlissingen 2012-2020, paragraaf 8.3, pagina 43 Kaart 4: Hoofdfietsnetwerk Vlissingen (Bron: GVVP Vlissingen 2012-2020) 

Juust 4 De Kenniswerf: bereikbaar en mobiel; Mobiliteitsvisie Kenniswerf met focus op parkeren 



Test 

-

-

         

 

    

     

   

Kaart 5: Structuurplankaart Structuurplan Edisongebied (2006) 

Kaart 6: Visiekaart Stadshaven structuurvisie Vlissingen 2020 (2010) 

Kaart 7: Kenniswerf verbeelding op basis van visies (2018) 
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Structuurvisie 
De voorziene ontwikkelingen in Vlissingen zijn verankerd in de 
Structuurvisie Vlissingen Stad aan Zee – een zee aan ruimte. Om 
Vlissingen voor te bereiden op de toekomst, is gekozen voor een 
strategie waarbij gebruik gemaakt wordt van de eigen kracht en 
karakteristieken van de stad. En waarbij zwakke punten en 
bedreigingen worden omgezet in kwaliteiten en kansen. Voor de 
Kenniswerf, inclusief de Binnenhavens, is een gefaseerde 
ontwikkeling onderdeel van deze strategie. Oude terreinen 
worden stapsgewijs geherstructureerd en/of getransformeerd. 

De Kenniswerf maakt samen met het Scheldekwartier en de 
Buitenhaven deel uit van de Stadshaven Vlissingen. Dit is één 
samenhangend gebied met de binnenhaven en buitenhaven 
waarbij de integrale gebiedsontwikkeling ook onlosmakelijk is 
verbonden met de omgeving. De Stadshaven moet in de 
toekomst ruimte bieden aan wonen, onderwijs, recreatie en 
werken met het water als structurerend en verbindend element. 
De Kenniswerf heeft een sterke relatie met het Scheldekwartier. 
Het water vormt hierbij een verbindende factor. Ook bestaat er 
een samenhang met de Buitenhaven en haar omgeving, waar 
industriële en zeehavenactiviteiten plaatsvinden. Het 
grensgebied tussen beide plannen, de zogenaamde spoorzone, 
vormt hierbij een overgangsgebied. 

Door de strategische ligging van de Binnenhavens, tussen zee-
en binnenwater kan het gebied uitgroeien tot een maritiem 
centrum, met uiteenlopende nautische bedrijvigheid, onderwijs 
en recreatieve voorzieningen. Het maritiem centrum levert een 
belangrijke bijdrage aan de invulling van het concept van 
Kenniswerf en de versterking van de (kennis)economie van 
Vlissingen. 

De bebouwing op de beide landtongen wordt ontsloten door een 
centraal gelegen weg. De bedrijven organiseren zaken als opslag 
en parkeerplaatsen op een nette wijze op eigen terrein. In het 
openbare gebied is alleen een beperkt aantal parkeerplaatsen 
aanwezig voor bezoekers die kort in het gebied verblijven. 

De Prins Hendrikweg verbindt het station met het centrum van 
Vlissingen. Stap voor stap wordt deze weg getransformeerd in 
een levendige stedelijke boulevard, aan weerszijden begeleid 
door representatieve gebouwen van de Kenniswerf. Om de 
uitwisseling van kennis en mensen tussen havens en de 
onderwijsinstelling fysiek mogelijk te maken en te bevorderen, 
worden de gebieden aan weerzijde van de Prins Hendrikweg 
goed en veilig met elkaar verbonden. 

Parkeerbeleid 
Het parkeerbeleid voor Vlissingen is enerzijds gebaseerd op het laten parkeren van verschillende doelgroepen. Elke doelgroep heeft immers zijn eigen wensen als het 
gaat om parkeren. Anderzijds gaat het parkeerbeleid uit van het principe Beïnvloeden-Benutten-Beprijzen-Bouwen (4B-principe) als methodiek voor het oplossen van 
parkeerknelpunten. 

Voor verplaatsingen binnen 
Vlissingen moeten bewoners 
gestimuleerd worden gebruik te 
maken van alternatieven voor de 
auto om zo de parkeercapaciteit 
buiten de woongebieden vrij te 
houden voor mensen van buiten 
de gemeente. 

Bezoekers (van bewoners, 
voorzieningen of evenementen) 
en dagtoeristen moeten de auto 
op een acceptabele afstand van de 
bestemming kunnen parkeren. 
Kort parkerende bezoekers 
parkeren het liefst zo dicht 
mogelijk bij de eindbestemming. 
Bezoekers die langer verblijven 
nemen eerder genoegen met een 
langere loopafstand. 

Voor ondernemers / werknemers 
en studenten geldt dat zij, mede 
vanwege de langere parkeerduur, 
goedkoop parkeren en een veilige 
parkeeromgeving verkiezen boven 
de directe nabijheid of het comfort 
van een parkeerplaats (t.o.v. 
bewoners of kort bezoek). Vooral 
goedkoop (of gratis) parkeren en 
een veilige parkeeromgeving zijn 
belangrijk parkeerwensen voor 
deze doelgroep. 

Bron: Vlissingen staat niet stil – Parkeerbeleid Vlissingen 
2016-2021 (paragraaf 4.1.1, pagina 16-17) 

De parkeerder centraal 
Het parkeerbeleid van Vlissingen zet in op het laten parkeren van drie verschillende doelgroepen. Namelijk: 
bewoners, bezoekers (van bewoners, voorzieningen en toeristen) en ondernemers/werknemers/studenten. Elke 
doelgroep is benaderd vanuit zijn parkeergedrag en parkeerwensen, zodat parkeren écht als een visitekaartje kan 
worden ervaren. 

In de werkgebieden in Vlissingen zijn er, met uitzondering van een deel van de Kenniswerf, nauwelijks 
parkeerproblemen. Dit is te danken aan het feit dat het parkeren grotendeels op eigen terrein moet worden 
ingevuld. Dit beleid wordt de komende jaren voortgezet. Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen op 
bedrijventerreinen wordt middels de nota parkeernormen van de gemeente Vlissingen getoetst of voldoende 
parkeerplaatsen op eigen terrein worden aangelegd, of dat op gebiedsniveau wordt zorggedragen voor het 
opvangen van de gebiedsbrede parkeervraag. Bij bestaande parkeerproblemen wordt eveneens gebruik gemaakt 
van de 4B-benadering. 

4B-Benadering 
De volgordelijke benadering “beïnvloeden-benutten-beprijzen-bouwen” staat centraal bij het gehanteerde 
parkeerbeleid. Dit betekent dat niet wordt uitgegaan van het direct bijbouwen van (dure) parkeerplaatsen. Eerst 
worden andere mogelijkheden bezien om de parkeerproblemen van verschillende doelgroepen op te lossen. 

Stap 1: Beïnvloeden 
Beïnvloedingsmaatregelen zijn erop gericht om het parkeerprobleem te verlichten door in te grijpen op het 
autogebruik. Gedragsbeïnvloeding is toepasbaar in bestaande situaties, zoals alternatieven voor de eigen auto of 
alternatieve vervoerswijzen (OV, fiets, lopen, autodelen etc.). Hierdoor kan de parkeervraag in een gebied worden 
getemperd. 

Stap 2: Benutten van de aanwezige parkeercapaciteit 
De aanwezige parkeercapaciteit wordt niet altijd optimaal benut. De eerste mogelijkheid in het verhelpen van 
knelpunten is daarom het optimaliseren van de bestaande parkeercapaciteit. 

Stap 3: Beprijzen (reguleren) 
Wanneer na uitvoering van benuttingsmaatregelen nog steeds een te hoge parkeerdruk bestaat kunnen 
doelgroepen door parkeerregulering worden gestuurd. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan betaald- of 
vergunning parkeren, maar ook aan het instellen van een tijdvak (blauwe zone). 

Stap 4: Bouwen 
In gebieden waar de eerdergenoemde stappen geen uitkomst bieden - is uitbreiding van de parkeercapaciteit de 
enige mogelijkheid om te voorzien in de parkeerbehoefte. Door fysieke beperkingen van de bestaande ruimte 
wordt daarom noodgedwongen vaak gekeken naar mogelijkheden op maaiveld. Dit mag echter niet ten koste 
gaan van de kwaliteit van de openbare ruimte. 

Stap 1: Beïnvloeden Stap 2: Benutten Stap 3: Beprijzen Stap 4: Bouwen 

Bron: Vlissingen staat niet stil – Parkeerbeleid Vlissingen 2016-2021 (paragraaf 4.1.2, pagina 17-18) 

Juust 6 De Kenniswerf: bereikbaar en mobiel; Mobiliteitsvisie Kenniswerf met focus op parkeren 



         

   

  
   

           
          

  
 

   
   

        
       

   
 

     
   

  
 

   
      

      
     

     
   

 
  

          
       

  
     

    
   

 
  

   
      

 
   

   
      

 
 

     
       

 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 

        
    

   
   
    
   
  

 

  
   
   
   
   

 

   
     
   
  
  

 

De Kenniswerf: bereikbaar en mobiel; Mobiliteitsvisie Kenniswerf met focus op parkeren7

Kaart 8 Parkeercapaciteit Kenniswerf 

03 | Parkeren op de Kenniswerf 
Om inzicht te krijgen in de huidige situatie met betrekking tot parkeren op de Kenniswerf is een parkeeronderzoek 
uitgevoerd. Hierbij is inzicht vergaard in zowel de parkeerdruk, het parkeermotief en de herkomst van de parkeerder. 
Voorafgaand aan het onderzoek is de capaciteit per wegsectie voor het gehele gebied bepaald, zodat er met de 
cijfers van de parkeerdrukmetingen ook een bezettingsgraad bepaald kan worden. 

De parkeerdruk is gemeten in het totale onderzoeksgebied (inclusief het stationsgebied). In het kerngebied (ten 
westen van de Oude Veerhavenweg) is, gekoppeld aan de kentekens, tevens een parkeerduurmeting uitgevoerd (aan 
de hand hiervan is ook het motief bepaald) en is de herkomst van parkeerders bepaald (het kenteken is door de RDW 
gekoppeld aan postcodes). Voor privéterreinen gold dat hiervoor toestemming van de terreineigenaar of beheerder 
vereist was, deze is niet voor alle terreinen afgegeven. 

De Kenniswerf is een parkeerverbodszone (aangegeven middels zonebord E1), met uitzondering van het Edisonpark 
en de Eerste Binnenhavenweg / Visserijkade) (deelgebieden 9 en 2 op nevenstaande kaart). Buiten de vakken mag 
er derhalve niet geparkeerd worden. 

1. Jachthavenweg / Tweede Binnenhavenweg (1e landtong) 
Officieel kent dit gebied nauwelijks parkeercapaciteit. Er wordt zowel op straat als op een aantal vrij liggende kavels 
geparkeerd en er worden hier regelmatig boottrailers geplaatst. Straat-parkeren en parkeren op toekomstige 
bouwkavels vormen in de huidige situatie nog geen probleem. De parkeermogelijkheden worden gebruikt door 
studenten, omliggende bedrijven en verenigingen. De gronden ten noorden van de Lasloods worden verkocht aan 
de eigenaar van de Lasloods en worden ingericht als parkeerterrein 

2. Eerste Binnenhavenweg / Visserijkade (2e landtong) 
De parkeercapaciteit in dit gebied is in gebruik door bedrijven op de landtong (visserij) en nieuw gevestigde bedrijven 
langs de Prins Hendrikweg. In het gebied geldt geen parkeerverbod en zijn geen vakken aangebracht. De werkelijke 
parkeercapaciteit is hier over het algemeen voldoende. Parkeren gebeurt bij de verschillende nieuwe bedrijven 
voornamelijk op eigen terrein. Het kavel aan de Prins Hendrikweg (voor Oceanwide) wordt tot nog toe gebruikt als 
openbaar parkeerterrein (en is ook als zodanig ingericht). Het terrein wordt verkocht aan Oceanwide en zal worden 
ingericht als privaat parkeerterrein. 

3. Edisonweg/Hertzweg/Marconiweg (straat parkeren scholen) 
Dit betreft parkeercapaciteit op openbaar terrein rondom de scholen. De parkeercapaciteit wordt op doordeweekse 
dagen in de ochtend en middag (vrijwel) volledig benut. 

4. Parkeerterreinen Hogeschool Zeeland / Scalda 
De parkeercapaciteit wordt tijdens lestijden volledig benut. Op het terrein aan de voorzijde van Scalda (Edisonweg) 
is de bezetting vaak hoger dan 100% doordat er ook buiten de aangegeven vakken geparkeerd wordt. 

5. Parkeerterreinen Orionis 
De beschikbare parkeerruimte is onderverdeeld in parkeren voor bezoekers aan de voorzijde van het gebouw en 
parkeren voor medewerkers aan de achterzijde. De capaciteit van het medewerkersterrein wordt volledig benut. 

6. Voltaweg 
De parkeercapaciteit is afdoende op basis van het huidige gebruik van de loodsen. 

Weerbericht 

Donderdag 20 september: Vrijdag 21 september: Zaterdag 22 september: 
- temperatuur: min. 16,4ºC, max. 22,4 ºC - temperatuur: min. 13,9ºC, max. 20,1ºC - temperatuur: min. 11,3ºC, max. 15,5 ºC 
- zonuren: 6,1 uur - zonuren: 6,2 uur - zonuren: 0,2 uur 
- neerslag: 0 mm - neerslag: 1,5 mm, 0,9 neerslaguren - neerslag: 6,3 mm, 9,7 neerslaguren 
- wind: 4 bft, zuid-zuidwest - wind: 7 bft, west - wind: 4 bft, zuidwest 

Juust Ten opzichte van het langjarige gemiddelde weer was het met name op de vrijdag een dag met veel wind en betrof de zaterdag een 
regendag. Op donderdag was het meer zomers dan gemiddeld op 20 september. 



             

            

 
                  

             
       

 
   

               
 

 
  

            
       

 
  

              
   

 
 

       
          
         

      
  

         
        

  
         

        
         

  

7. Edisonweg-Noord 
Parkeercapaciteit is afdoende op basis van het huidige gebruik van de loodsen. De bezetting is met name hoog op 
het meest noordelijke gedeelte van de Edisonweg (t.h.v. de garagebedrijven). In het zuidelijke deel (t.h.v. garage 
Walraven) is een duidelijke relatie zichtbaar met de onderwijstijden van Scalda. 

8. Voormalige PZEM centrale 
Capaciteit op het terrein is over het algemeen voldoende. Na uitvoering van het onderzoek is de parkeercapaciteit 
nog uitgebreid. 

9. Edisonpark 
Parkeren gebeurt voornamelijk op eigen terrein. Rabatstroken worden benut als overloopcapaciteit. De drukte 
varieert per bedrijfstype en specifieke locatie in het gebied. 

10. Stationsgebied 
De terreinen direct nabij het station kennen een hoge bezetting. Parkeercapaciteit is nog wel beschikbaar op het 
terrein langs de Prins Hendrikweg (t.h.v. Rijkswaterstaat), overall is er dus voldoende capaciteit. 

Algemene conclusies 

 Gemiddelde bezetting op drukste moment over het gehele 
gebied: 71,4% (donderdag, 12.00-14.00 uur). Er is in het totaal 
gebied nooit sprake van parkeernood. Op deelterreinen is er, 
op sommige meetmomenten, wel sprake van een (vrijwel) 
volledige bezetting. 

 Vooral in het havengebied wordt veel meer geparkeerd dan de 
officieel aangegeven parkeercapaciteit (met name op of langs 
de rijbaan of op vrij liggende kavels). 

 In totaal komt 25% van de geregistreerde auto’s vanuit 
Vlissingen en 16% vanuit Middelburg. Dit zijn afstanden welke 
op een andere wijze dan met de auto afgelegd zouden kunnen 
worden. 

Kaart 9: Resultaten parkeeronderzoek (donderdag 20 september 2018, 12.00 -14.00 uur) 

Juust 8 De Kenniswerf: bereikbaar en mobiel; Mobiliteitsvisie Kenniswerf met focus op parkeren 



             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
        

         
           

   
 

     
        

        
   

      
       

         
     

                               
        
           

     
          

      
         

        
   

         
       

         
      

      
   

       
          

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
          

        
           

         
        

     
 

        
       

         
          

       
 

        
         

           
         

        
       

 
        

  
         

        
           

   
 

     
    

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
      

        
          

         
   

 
         

   
           

    
          
         

        
     

 
       

    
          

          
        

 
       

   
       

     
        

        
        
           

   

 
 

  
   

 
 

  
  

 
 

   

Stakeholders 
 Scalda 
 Hogeschool Zeeland 
 Habitat projectontwikkeling / Dok41 
 Vismijn 
 Lasloods 
 ’t Smoske 
 Orionis Walcheren 
 E-mobilitypark 
 Christengemeente Zuidpoort 
 Afdeling handhaving (gemeente) 

Stakeholders 
Gedurende het proces is gesproken met verschillende stakeholders uit het 
gebied. Enerzijds om de ‘koude’ resultaten van het parkeeronderzoek te 
kunnen staven en anderzijds in gesprek te gaan over knelpunten en 
toekomstige ontwikkelingen. 

Belangrijkste conclusies vanuit de gesprekken met stakeholders 
 Er is sprake van parkeerdruk, maar er zijn geen grote knelpunten. 
 Wanneer het eigen parkeerterrein vol staat wordt capaciteit elders 

gevonden binnen acceptabele loopafstand. 
 In de openbare ruimte is een toenemende problematiek zichtbaar van 

parkerende vrachtwagens. Ook langdurig parkeren rond de 
garagebedrijven aan de Edisonweg en het foutparkeren op de 
fietsstrook door bezoekers van de garages zijn als knelpunt benoemd. 

 Er bestaat behoefte aan kort-parkeren, onder andere rondom 
’t Smoske, maar bijvoorbeeld ook voor bezoekers aan de hogeschool. 

 Er bestaat niet zozeer behoefte aan extra parkeerruimte, wel aan het 
beter benutten van de capaciteit. 

 Er is sprake van een spanningsveld ten aanzien van de huidige 
overloop capaciteit en ruimtelijke ontwikkelingen. Ofwel momenteel 
wordt geparkeerd in de openbare ruimte op kavels welke 
toekomstgericht ontwikkeld moeten worden. Hiervan is met name 
sprake in het zuidelijke gebied. 

 In de visie moet aandacht worden gegeven aan het stimuleren en 
faciliteren van andere vormen van mobiliteit. 

 De visie moet niet enkel gaan over stilstaande auto’s maar moet 
tevens ingaan op een visie op mobiliteit in het gebied. 

 Er is aandacht nodig voor verkeersafwikkeling en verkeersveiligheid. 
Als concrete voorbeelden zijn hierbij de breedte van het fietspad langs 
de Oude Veerhavenweg en het gemengde verkeer op de ventweg 
parallel aan de Prins Hendrikweg tussen de Keersluisbrug en het 
voormalige terrein van MegaMix benoemd. 

Parkeerateliers 
Zowel met betrokken bestuurders als met ambtenaren van de gemeente 
Vlissingen als met de stakeholders zijn parkeerateliers gehouden. Tijdens 
deze bijeenkomsten is aan de hand van een aantal stellingen de koers 
bepaald als onderligger voor deze visie. Ook zijn de uitgangspunten voor 
ieder deelgebied verwoord. Onderstaand zijn de stellingen opgenomen, 
met daarbij een samenvatting van de uitkomst van de discussie. 

Stelling: Een parkeervisie moet per definitie niet gaan over stilstaande auto’s. 
Enerzijds moet het parkeervraagstuk opgelost worden als er sprake is van 
knelpunten. Anderzijds moeten parkeerders hun auto kwijt kunnen in het 
gebied. Er bestaat de wens om allereerst te kijken naar het 
mobiliteitsvraagstuk. Parkeren is hiervan uiteindelijk een uitvloeisel. 

Stelling: Er zijn geen problemen, laten we deze ook niet creëren. 
De parkeerproblematiek valt in de huidige situatie mee, doordat er ook 
gebruik gemaakt wordt van kavels waar in de toekomst gebouwd gaat 
worden. In de toekomst kan dit voor problemen zorgen waarop 
voorgesorteerd kan worden. Uitgangspunt moet echter ook blijven dat de 
parkeervraag in het gebied kan worden opgelost. 

Stelling: Door een strak parkeerregime kunnen we ruimtelijke ontwikkelingen 
gaan versnellen. 
De Kenniswerf is een gebied in transformatie, toekomstgericht zal de 
samenstelling van het type bedrijven veranderen. De gemeente is hier 
sturend in, maar nu een strak parkeerregime hanteren om dit proces te 
bespoedigen is onwenselijk. 

Stelling: De havens mogen een ‘vrijplaats’ zijn ten aanzien van parkeren. 
Met name rondom de Vismijn worden geen parkeerproblemen ervaren. 
Hier hoeven dan ook geen maatregelen te worden genomen. 

Voor de landtong in de omgeving van de Lasloods is dit anders. Men ervaart 
op dit moment geen probleem, maar dit gebied zal herontwikkeld worden 
waardoor parkeerders niet meer terecht kunnen op de bouwkavels. 
Aandachtspunt is dat het oplossen van een parkeerprobleem in de 
omgeving van de Lansloods, geen probleem oplevert voor de omgeving 
van de Vismijn. 

Stelling: Bij nieuwvestiging of uitbreiding moeten bedrijven of instellingen hun 
eigen parkeervraagstuk oplossen. 
Het huidige beleid moet worden gecontinueerd. Dit kan echter ook op 
gebiedsniveau worden bekeken. Mobiliteitsbeleid waarmee werkgevers 
hun werknemers stimuleren om gebruik te maken van alternatief vervoer 
kan wel leiden tot een lagere parkeerbehoefte en dus minder 
parkeerplaatsen. Ruimtelijk gezien moet er dan wel voldoende 
uitbreidingscapaciteit op eigen terrein zijn. 

Stelling: De Kenniswerf is geen vrachtwagenparkeerplaats, dit vraagstuk moet 
elders in de gemeente worden ingevuld. 
Er is sprake van toenemende problematiek van vrachtwagens welke op de 
Kenniswerf parkeren. Dit is niet de bedoeling. Ook in andere gebieden 
speelt dit en vraagt om een gemeente brede aanpak. 

Stelling: Op de Kenniswerf leggen we studenten, ondernemers, werkenden en 
bezoekers in de watten. 
De bereikbaarheid van de Kenniswerf en de ruime parkeermogelijkheden 
zijn een belangrijke vestigingsvoorwaarde. Automobilisten moeten zeker 
gefaciliteerd worden om ook in de toekomst op de Kenniswerf te kunnen 
parkeren. Door een brede mobiliteitsaanpak voorkomen we dat de 
parkeervraag de capaciteit overstijgt en dat de locatie daardoor minder 
aantrekkelijk wordt. Er moet dus sprake zijn van een integrale aanpak met 
aandacht voor mobiliteit én voor parkeren. 

Juust 9 De Kenniswerf: bereikbaar en mobiel; Mobiliteitsvisie Kenniswerf met focus op parkeren 
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Locatiebezoek 
Gedurende het proces hebben we verschillende locatiebezoeken aan het 
gebied gebracht. De meest in het oog springende waarnemingen, welke 
ook besproken zijn met de stakeholders zijn hieronder opgenomen. De 
waarnemingen zijn op basis van de gesprekken aangevuld waardoor er 
beter zicht is op het gebruik van de betreffende locatie.  
 De Kenniswerf is weliswaar aangemerkt als één totaalgebied, maar er 

is sprake van een grote diversiteit aan gebruik van het gebied hetgeen 
ook haar weerslag heeft op het verkeers- en parkeergedrag. Het 
Edisonpark heeft bijvoorbeeld een compleet ander karakter dan het 
havengebied.  

 Voor de gehele Kenniswerf (m.u.v. het Edisonpark en de 2e landtong) 
geldt een parkeerverbodszone (aangegeven middels zonebord E1). De 
verbodszone wordt met alleen de bebording bij de entrees niet door 
iedereen als zodanig ervaren. Herhalingsborden of aanpassing van de 
bebording (eventueel ondersteunt met markering) aan de entrees 
kunnen dit verbeteren. Tevens zijn locaties die wel bedoeld zijn om te 
parkeren niet altijd als zodanig (parkeervak) herkenbaar. 

 Overal in de openbare ruimte wordt geparkeerd. Uitgangspunt van de 
parkeerder lijkt te zijn: hoe korter de loopafstand, hoe beter. Dit geeft 
een rommelig beeld aan de openbare ruimte. Waarschijnlijk is er 
hierbij veelal sprake van gewoontegedrag, dit is met name zichtbaar 
op de Jachthavenweg. Dit is logisch aangezien het type bedrijven en 
instellingen een stroom aan regelmatige frequente gebruikers 
aantrekt. Er wordt niet eerst gekeken of het ‘eigen’ terrein nog vrije 
plaatsen heeft.  

 Het terrein op de kop van de middelste landtong voor Oceanwide is 
momenteel ingericht als parkeerterrein. Het terrein wordt momenteel 
voornamelijk gebruikt door studenten van de HZ en als 
overloopterrein wanneer het medewerkersterrein van Orionis vol 
staat. In de toekomst kan het ontwikkelen van deze grond de 
parkeerdruk elders in het gebied doen toenemen. 

 De bezetting op het voorterrein van Scalda is vaak hoger dan de 
officiële capaciteit. Studenten parkeren hier dubbel of in het gras. De 
school geeft zelf aan dat de capaciteit kan worden vergroot wanneer 
het terrein anders wordt ingedeeld. 

 In het Edisonpark voorzien de meeste bedrijven op eigen terrein in 
hun parkeerbehoefte. Met name rondom de zwemschool is er op 
verschillende momenten (vooral in de namiddag) sprake van een hoge 
parkeerdruk en parkeergedrag buiten de bestaande capaciteit 
(parkeerplaats of rabatstrook). Ook in het groen wordt hier geparkeerd. 

 Het stationsgebied trekt, zeker in het toeristenseizoen, parkeerders 
aan met een recreatief doel. Dit is zichtbaar aan de vele auto’s met 
fietsendragers. Zo wordt het gebied niet alleen gebruikt als 
overstappunt op het OV, maar zeker ook als opstappunt voor een 
recreatieve fietstocht op Walcheren of in Zeeuws-Vlaanderen. 

 In de weekenden én in de vakanties zijn de parkeerterreinen, met 
uitzondering van het Veerhavenplein, grotendeels leeg. Enkel op 
zondagmorgen is er sprake van een hogere parkeervraag in de 
openbare ruimte rondom de aan de Voltaweg gevestigde kerk. De 
lege terreinen bieden mogelijk ruimte aan parkeerders voor een 
bezoek aan de binnenstad, boulevards of evenementen. 

Op deze pagina hebben we onze waarnemingen ook gevat in een aantal beelden, per beeld wordt dit toegelicht.

Rond het station is de bezetting op werkdagen vrij hoog, aan de havenzijde bestaat over het 
algemeen voldoende capaciteit 

Het stationsgebied wordt ook gebruikt door recreanten 
gezien het aantal geparkeerde auto's voorzien van een 
fietsendrager 

De Kenniswerf: bereikbaar en mobiel; Mobiliteitsvisie Kenniswerf met focus op parkeren10

Op de Edisonweg is de bezetting ter hoogte van de garages hoog. Hier wordt de 
fietsstrook ook gebruikt als parkeerstrook door klanten

Langs de Jachthavenweg wordt tijdens collegetijden 
geparkeerd, ook buiten de aangegeven capaciteit 

Ter hoogte van Oceanwide is de ontwikkelgrond ingericht als parkeerterrein. Deze wordt 
voornamelijk gebruikt ten behoeve van de HZ en als overloopterrein wanneer het 
medewerkersterrein bij Orionis vol staat 

De capaciteit in de openbare ruimte ter hoogte van de onderwijsinstellingen en de gemeentewerf 
is overdag hoog. Ook de bezetting van de eigen terreinen ligt op deze momenten op of tegen de 
100% 

Ter hoogte van de zwemschool wordt tijdens de lestijden geparkeerd in 
bermen rond het pand. 
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04 | Mobiliteitsvisie  
De Kenniswerf is een gebied in ontwikkeling dat transformeert van een 
gebruikelijk industrieterrein tot een modern werkgebied. Het gebied kent 
een diversiteit aan functies met onderwijsinstellingen, bedrijfs-
verzamelgebouwen en meer klassieke bedrijven zoals garages.  
 
De Kenniswerf is door haar profiel bij uitstek een gebied dat in transitie is. 
De visie op mobiliteit sluit hierop aan en kan het profiel van de Kenniswerf 
versterken. Door de combinatie van onderwijs, ondernemerschap en 
overheid en de aanwezigheid van een breed palet aan infrastructuur, is de 
Kenniswerf geschikt als gebied waar ge-experimenteert kan worden met 
nieuwe vormen van mobiliteit. 
 
Regionale context 
De Kenniswerf heeft een regionale functie en trekt bezoekers aan vanuit 
de gehele provincie en de schil daaromheen. Door de nabijheid van de A58, 
het NS-station, de Westerscheldeferry en buslijnen zijn de voorwaarden 
aanwezig om via verschillende modaliteiten de Kenniswerf te bereiken. 
Hierbij werkt de Kenniswerf als katalysator van vernieuwing, zowel in 
ruimtelijke zin als op het gebied van mobiliteit en innovatie 
 
Kern mobiliteits- en parkeervisie Kenniswerf 
Aan de hand van het beleid, het uitgevoerde onderzoek en gesprekken met 
de kerngroep, projectgroep en stakeholders komen we tot de volgende 
visie op de mobiliteit en het parkeren op de Kenniswerf. 
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Sturen in verplaatsingsgedrag 
Een aantal elementen zijn van belang om te gaan bijsturen in het 
verplaatsingsgedrag. Zowel de toegankelijkheid en aantrekkelijkheid voor 
langzaam verkeer, de verkeerscirculatie, het aanbod van mobiliteitsvormen 
en het organiseren van de parkeerbehoefte maken hier onderdeel van uit. 
Deze elementen worden per thema behandeld op de volgende pagina’s en 
vormen de basis voor de volgende hoofdpunten van de mobiliteitsvisie: 

1. Het gebied is door haar ruimtelijke inrichting aantrekkelijk voor 
langzaam verkeer en als verblijfsgebied. Hierdoor krijgt langzaam 
verkeer een meer prominente plaats in het gebied en geldt 
langzaam verkeer (o.a. fiets- en voetverkeer) als voor de hand 
liggende verplaatsingsmethode naar, van en door de Kenniswerf. 

2. Mensen uit directe omgeving worden gestimuleerd anders mobiel 
te zijn (o.a. fiets). 

3. De huidige mobiliteitsnetwerken en infrastructuur voor 
autoverkeer zijn prima, maar kunnen beter benut worden. 

4. De Kenniswerf beschikt over voldoende gratis parkeergelegenheid 
voor mensen van verder af. 

5. Parkeren gebeurt primair op eigen terrein. De openbare ruimte is 
bedoeld om te voorzien in de parkeerbehoefte van bezoekers voor 
kort parkeren (tevens wordt ingestoken op het versterken van 
ruimtelijke kwaliteit). 

6. Het stationsgebied fungeert als mobiliteitshub en dient tevens als 
overloopgebied voor parkeren. 

 
Mobiliteit vanuit regionaal perspectief 
De Kenniswerf vervult in belangrijke mate een regionale functie, bezoekers 
komen grotendeels vanuit heel Zeeland. Ondanks de directe nabijheid van 
OV-voorzieningen (trein, bus en boot) komt een groot deel van de 
bezoekers met de auto naar dit gebied. Dit is te verklaren doordat vanuit 
veel gebieden in de provincie (zoals vanuit Schouwen-Duiveland, Borsele 

 
 
of Terneuzen) de reis met het OV dusdanig tijdsintensief en moeilijk te 
maken is, dat de auto de meest logische optie is. 
 
Niet ontmoedigen maar aanmoedigen 
Vanuit de nabije of zelfs directe omgeving (Middelburg en Vlissingen) 
weten veel mensen de weg met de auto naar de Kenniswerf te vinden. 
Terwijl de afstanden, ook prima af te leggen zijn op de fiets. Het gratis 
parkeren voor de deur, de auto-vriendelijke aanrijroutes en de auto-
gerichte inrichting van de openbare ruimte vormen geen enkele 
belemmering om met de auto van én naar de Kenniswerf te komen. Zelfs 
niet vanuit de gemeente Vlissingen. Uitgangspunt van de parkeernota 
Vlissingen staat niet stil is echter: Bewoners in de gemeente Vlissingen moeten 
de mogelijkheid hebben om een auto in de nabijheid van de woning te parkeren. 
Voor verplaatsingen binnen Vlissingen, Oost-Souburg of Ritthem dient zoveel 
mogelijk gebruik te worden gemaakt van alternatieven voor de auto: lopen, 
fiets, openbaar vervoer of andere vormen van collectief vervoer. De 
parkeervisie gaat uit van het beperken van het niet-noodzakelijke autoverkeer, 
maar is minder stringent in het sturen op autobezit7. We willen mensen niet 
ontmoedigen om gebruik te maken van de auto, maar aanmoedigen om 
zich op een andere manier te verplaatsen.  
 
Op de volgende pagina’s is per thema (langzaam verkeer, mobiliteit, 
verkeerscirculatie en parkeren) de visie nader uitgewerkt. Hierin zijn 
verschillende aanbevelingen opgenomen. Deze komen vervolgens terug in 
hoofdstuk 5: uitvoeringsagenda. 
 
Uitvoering van de verschillende maatregelen is een gedeelde 
verantwoordelijkheid van de gemeente als regisseur en beheerder van de 
openbare ruimte en van de bedrijven en instellingen op de Kenniswerf. In 
de uitvoeringsagenda worden de verschillende acties geprioriteerd en 
geadresseerd. In de thematische uitwerking worden ze in algemene zin 
benoemd zonder deze reeds te adresseren. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bezoekers van en naar de Kenniswerf kunnen (of mogen) reizen 
door gebruik te maken van de (eigen) auto. Bezoekers worden 
geënthousiasmeerd, gestimuleerd en gefaciliteerd om gebruik te 
maken van alternatieven. Daarom gaat de mobiliteits- en 
parkeervisie niet alleen over stilstaande auto’s en het bieden van 
ruimte hieraan, maar betreft het een visie op mobiliteit en op het 
ontstaan en het beïnvloeden van de parkeerbehoefte. Kern is dat 
het verplaatsingsgedrag wordt bijgestuurd. 

2021 (paragraaf 4.1.1, pagina 16)
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1. Focus op langzaam verkeer 
Voor langzaam verkeer moet het makkelijk en aantrekkelijk zijn om het gebied te bereiken of te doorkruisen. De fietsroute langs 
de oostzijde van het Kanaal door Walcheren geldt als belangrijke verbinding tussen Oost-Souburg en de Kenniswerf en de 
binnenstad. Ook vervult dit fietspad een belangrijke ontsluitingsroute voor fietsers richting Middelburg. In de huidige situatie 
ligt dit pad nog geïsoleerd en ontbreekt de koppeling met de Kenniswerf (behoudens een aantal doorsteken t.h.v. het 
Edisonpark), het pad is bovendien onverlicht en voldoet nog niet als hoofdfietsroute. Het creëren van verbindingen richting de 
Edisonweg en de Hertzweg zijn hier dan ook van belang. Ook de toegang tot het pad vanaf de Keersluisbrug moet verbeterd 
worden.  
 
De Edisonweg zou ter hoogte van de scholen heringericht kunnen worden waarbij ter hoogte van de scholen de nadruk ligt op 
langzaam verkeer (fietsers en voetgangers) wat zich naar en van de scholen beweegt en op verblijven. De inrichting zou veel 
minder gericht moeten worden op autoverkeer. Hiermee verwordt de weg veel meer tot een verblijfsgebied. Voor autoverkeer 
geldt de route over de Prins Hendrikweg – Oostsouburgseweg – Oude veerhavenweg als primaire verbinding. In het 
oorspronkelijke plan voor de herinrichting van de Oude Veerhavenweg zijn fietssuggestiestroken voorzien. Bij de voorbereiding 
van deze herinrichting zal de totale fietsroutestructuur door en rond de Kenniswerf opnieuw worden bezien.  
 
In de spoorzone is, aansluitend op het GVVP, een fietsroute voorzien tussen de spoorwegovergang Oude Veerhavenweg en 
de Prins Hendrikweg parallel aan het spoor. Voor de bedrijven in de spoorzone geldt dit als belangrijke fietsverbinding, ook 
verbeterd zodoende de bereikbaarheid per fiets van het stationsgebied. Aandachtspunt betreft een veilige oversteek van de 
Oude Veerhavenweg ter hoogte van de spoorwegovergang. Een route langs het spoor vormt een meer directe route tussen 
het station, de Kenniswerf, de Buitenhaven en Oost-Souburg. Deze geldt ook als meer verkeersveilige en landschappelijk 
aantrekkelijke route voor fietsers dan het bestaande (smalle) fietspad langs de Oude Veerhavenweg. Ook voor werknemers van 
bedrijven in de spoorzone geldt deze route als alternatief voor de route langs de Oude Veerhavenweg.  
 
Van- en naar het station dient er aandacht te worden gegeven aan de infrastructuur voor fietsers en wandelaars over de Prins 
Hendrikweg. Hier ontbreken veelal goede fiets- en voetpaden. Tevens dient hierbij aandacht te zijn voor een goede 
fietsinfrastructuur tussen de stad Vlissingen en het station. De Keersluisbrug vormt hierin een knelpunt. 
 
Het opwaarderen van infrastructuur voor langzaam verkeer is een belangrijk instrument waardoor de fiets een aantrekkelijker 
én sneller vervoermiddel is voor verplaatsingen van en naar de Kenniswerf en wordt het gebied voor voetgangers 
aantrekkelijker en toegankelijker. Met oog op uitwisseling tussen bedrijven en onderwijsinstellingen en om de uitwisseling 
tussen de Kenniswerf en het stationsgebied goed te faciliteren is het belangrijk zorg te dragen voor kwalitatieve 
wandelverbindingen en -routes 
 
Belangrijk is ook om aandacht te geven aan kwalitatieve fietsparkeerplaatsen in de directe nabijheid van de ingang van bedrijven 
of onderwijsinstellingen. Hier moeten mensen hun fiets veilig – en liefst overdekt - kunnen stallen. In de huidige situatie moet 
een fietser vaak verder lopen naar de ingang van het gebouw dan een automobilist. Hierbij is het ook wenselijk dat er aandacht 
wordt gegeven aan het toenemende gebruik van de elektrische fiets en de daarmee samenhangende behoefte aan 
oplaadfaciliteiten. 
 
Om de uitwisseling tussen de Kenniswerf en het station en tussen de Kenniswerf en de stad per fiets te faciliteren is de inzet 
van deelfietsen wenselijk (o.a. studenten van Scalda verplaatsen zich tussen de locaties aan de Edisonweg en de Boulevard). 
 
Werkgevers en onderwijsinstellingen hebben een rol ten aanzien van het stimuleren van fietsgebruik door werknemers of 
studenten. Om de parkeervraag te beperken, kunnen zij gericht maatregelen nemen om, bijvoorbeeld voor mensen uit de 
omgeving, fietsgebruik actief te stimuleren. Zeker door de opkomst van de elektrische fiets is de woon-werkafstand welke als 
fietsbaar wordt geacht toegenomen van ongeveer 7,5 kilometer woon-werkafstand naar zo’n 15 kilometer8.
 
Naast een fietsvriendelijke inrichting van de Kenniswerf is ook de aansluiting op het regionale netwerk van belang om zodoende 
fietsers te faciliteren. Maatregelen buiten de Kenniswerf kunnen van invloed zijn op een fietsvriendelijke toegang tot en 
ontsluiting van de Kenniswerf. 

 
8 Bron: https://mobilitylabel.nl/fiets-woonwerkverkeer-fietsbeleid/ 
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Aanbevelingen Focus op langzaam verkeer 
1. Draag zorg voor verbindingen tussen het fietspad langs het kanaal en de 

Kenniswerf en voor de toegang tot dit pad vanaf de Keersluisbrug. 
2. Draag zorg voor een aantrekkelijke en verkeersveilige verbinding voor langzaam 

verkeer tussen de stad Vlissingen en de Kenniswerf/stationsgebied, waarbij het 
knelpunt Keersluisbrug wordt opgelost 

3. Richt de Edisonweg ter hoogte van de scholen zodanig in dat deze beter 
geschikt is voor langzaam verkeer en verblijven. Bijvoorbeeld als shared space. 

4. Realiseer langs het spoor een fietsroute om zo de bedrijven en het 
stationsgebied goed te ontsluiten voor fietsers en als aantrekkelijk en 
verkeersveilig alternatief voor de route langs de Oude Veerhavenweg.   

5. Zorg voor een goede aansluiting van het fietsnetwerk op het regionaal netwerk. 
6. Draag zorg voor een goede en aantrekkelijke verbinding voor langzaam verkeer 

tussen het stationsgebied en de Kenniswerf en over de Kenniswerf om 
uitwisseling tussen bedrijven en instellingen te faciliteren. 

7. Draag zorg voor het opwaarderen van parkeerfaciliteiten voor fietsen (locatie 
nabij de ingang, overdekt en oplaadvoorzieningen voor elektrische fietsen) 

8. Zet in op beschikbaarheid van ruimte voor deelfietsen in de openbare ruimte 
en faciliteer de realisatie van een deelfietsensysteem om de uitwisseling tussen 
de driehoek Kenniswerf – stationsgebied en stad te stimuleren 
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2. Optimaliseren verkeerscirculatie 
De Kenniswerf heeft een regionale functie en trekt bezoekers aan vanuit de gehele provincie en de schil daaromheen. 
Door de nabijheid van de A58, het NS-station, de Westerscheldeferry en buslijnen zijn de voorwaarden aanwezig 
om via verschillende modaliteiten de Kenniswerf te bereiken. Vanwege haar regionale functie ligt de focus ten 
aanzien van bereikbaarheid met de auto op de verbinding tussen de A58 en de Kenniswerf. Autoverkeer vanaf de 
A58 (of beter gezegd van buiten de directe omgeving) heeft de prioriteit boven verkeer vanuit de stad (via de route 
Keersluisbrug). De Oude Veerhavenweg en de Prins Hendrikweg hebben vanuit het GVVP geen doorgaande functie. 
Autoverkeer dient zich tussen het centrum en de A58 te verplaatsen via de Sloebrug. 
 
Vanuit de nabije omgeving moet het makkelijker zijn naar de Kenniswerf te komen met andere vervoersmiddelen 
dan de auto. Aansluitend hierop is het van belang dat het gebruik van andere vervoermiddelen dan de auto meer 
voor de hand liggend zijn om de reis vanuit Vlissingen naar de Kenniswerf te maken.  
 
Een belangrijk instrument om dit verplaatsingsgedrag te beïnvloeden is het wijzigen van de verkeerscirculatie. 
Voortbordurend op het verkeerscirculatieplan dat door Goudappel Coffeng is opgesteld (2009) voor de Oude 
Veerhavenweg komt er een éénrichtingsstructuur. Hierbij komt verkeer vanaf de A58 over de Oude Veerhavenweg 
de Kenniswerf op en rijdt ze via de Oostsouburgseweg het gebied uit. De Marconiweg geldt als logische entree tot 
het onderwijscluster. Deze weg vervult samen met de Hertzweg een belangrijke rol als in- en uitrit voor het gebied 
rondom de onderwijsinstellingen. Verkeer op de Oude Veerhavenweg heeft hierdoor geen last van opstropend 
verkeer voor de slagbomen van de HZ. Ook is het wenselijk te onderzoeken of de parkeerterreinen rondom de 
scholen efficiënter kunnen worden ingericht (bijvoorbeeld middels samenvoeging) waardoor parkerend verkeer via 
de Marconiweg de onderwijsinstellingen kan bereiken in plaats van via de Edisonweg.  
 
Met oog op sluipverkeer is de Edisonweg richting de Keersluisbrug reeds gesloten voor autoverkeer ter hoogte van 
de kruising met de Hertzweg. Deze maatregel heeft een positief effect op het voorkomen van sluipverkeer. Wanneer 
de autoroute naar de onderwijsinstellingen via de Marconiweg een logische route is en de primaire toegang vormt 
tot de parkeerterreinen van de scholen, kan een logische vervolgstap zijn om de Edisonweg minder aantrekkelijk te 
maken voor autoverkeer. Voor het kunnen bezoeken van bedrijven langs de kanaalzijde van de Edisonweg en het 
RPCZ is de toegankelijkheid van de Edisonweg voor autoverkeer ook in zo’n geval van belang. 
 
Om de vindbaarheid van de bedrijven te verbeteren en de gewenste verkeerscirculatie goed te laten functioneren is 
bewegwijzering naar de bedrijven op de Kenniswerf wenselijk, dit kan op een vergelijkbare manier worden uitgevoerd 
zoals ook toegepast op overige bedrijventerreinen in Vlissingen. 
 
 

Aanbevelingen Optimaliseren verkeerscirculatie 
1. De bereikbaarheid van de Kenniswerf vanaf de A58 heeft prioriteit 

boven verkeer vanaf de Keersluisbrug. 
2. Onderzoek de mogelijkheden voor het optimaliseren van de 

verkeerscirculatie in relatie tot ruimtelijke ontwikkelingen en de 
bereikbaarheid van de parkeerterreinen langs de Oude 
Veerhavenweg. 

3. Verbeter de vindbaarheid van bedrijven in relatie tot de gewenste 
verkeerscirculatie 
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Kaart 11: Visie op mobiliteit en koppeling tussen station - Kenniswerf en stad 

3. Anders omgaan met mobiliteit 
Naast de mobiliteitsvormen auto en fiets, beschikt de Kenniswerf over een uitstekend netwerk voor Openbaar 
Vervoer. Het stationsgebied heeft een sterke regionale functie als eind- en startpunt van de intercityverbinding met 
de randstad en west Brabant en als treinverbinding met een deel van Zeeland. Tevens is het gebied een knooppunt 
richting west Zeeuws-Vlaanderen en Brugge. De aansluiting op de Westerscheldeferry maakt dat het regionaal 
belang van het stationsgebied groot is. Door de nabije ligging aan de A58 kan het stationsgebied functioneren als 
overstappunt van waaruit mensen eenvoudig kunnen overstappen op andere modaliteiten. De functie van dit gebied 
kan verder versterkt worden waardoor het stationsgebied nog meer als nu kan functioneren als mobiliteitshub 
richting Walcheren, west Zeeuws-Vlaanderen en richting de Randstad en west Brabant. Ook voor de binnenstad van 
Vlissingen kan het gebied veel meer fungeren als scharnierpunt van waaruit automobilisten of OV-gebruikers 
eenvoudig kunnen overstappen op andere modaliteiten. Het stationsgebied vormt zo niet het eindpunt van de 
Zeeuwse lijn maar de entree tot Vlissingen en het scharnierpunt voor de regio. 
 
Het stationsgebied is ook voor de Kenniswerf van groot belang. Voor bezoekers, die gebruik maken van het 
Openbaar Vervoer (trein, bus en boot) of van de parkeercapaciteit in het stationsgebied (overloopterrein) geldt, dat 
zij zich gemakkelijk en comfortabel moeten kunnen verplaatsen naar-, van- en over de Kenniswerf.  
 
Kwalitatief aantrekkelijke looproutes, de aanwezigheid van deelfietsen (o.a. OV-fiets) en goed op elkaar aansluitende 
OV-verbindingen, geven de bezoeker keuzemogelijkheden om zich veilig, comfortabel en snel te kunnen 
verplaatsen. Ook voor verplaatsingen naar het centrum van Vlissingen – of vanuit het onderwijscluster naar een 
andere vestiging– biedt een deelfiets een oplossing ter vervanging van de auto. 
 
De infrastructuur voor andere mobiliteitsvormen is aanwezig, deze kan echter beter ingericht en benut worden. 
Hierbij moet voornamelijk de aandacht liggen op de last-mile. De verbinding tussen Station-Kenniswerf-Stad moet 
centraal staan, met hierbij specifieke aandacht voor de fiets- en looproutes. 
 
Op het gebied van mobiliteit, kan de Kenniswerf zich als innovatie hotspot profileren. Dit niet als doel op zich, maar 
met een duidelijke koppeling met het profiel van de Kenniswerf. Bijvoorbeeld middels het beschikbaar stellen van 
deel auto’s. Het promoten van innovatieve vervoers-alternatieven of oplossingen moet gestimuleerd en gepromoot 
worden, bedrijven kunnen hieraan invulling geven door aan de slag te gaan met een eigen mobiliteitsbeleid. Denk 
hierbij onder andere aan initiatieven om carpoolen te stimuleren. Op deze manier ontstaat een breed pallet aan 
vervoersalternatieven voor de bewoner, bezoeker, werknemer of student in de Kenniswerf. Voor nieuw te vestigen 
bedrijven geldt deze profilering mogelijk ook als onderscheidend element ten opzichte van andere locaties.  

Inspiratie dichtbij: E-Mobility park 
De aanwezigheid van verschillende deelauto’s in het gebied en de komst van het E-Mobilitypark op de Kenniswerf geven 
ondernemers, werknemers en studenten de mogelijkheid om zich, indien wenselijk of noodzakelijk, over langere afstanden te 
verplaatsen zonder aangewezen te zijn op de eigen auto. Een brede toegankelijkheid en bekendheid van dergelijke initiatieven is 
van groot belang om het gebruik hiervan te stimuleren. Immers, een dergelijke voorziening neemt de noodzaak weg voor het bezit 
van een eigen vervoersmiddel. 
 

Aanbevelingen Anders omgaan met mobiliteit 
1. Versterk de functie van het stationsgebied  als mobiliteitshub richting van waaruit mensen 

eenvoudig kunnen overstappen op andere modaliteiten. Dit heeft zowel een lokale als een 
regionale functie. 

2. Stel ten aanzien van de Kenniswerf de verbinding tussen station – Kenniswerf –  stad 
centraal met hierbij voldoende keuzemogelijkheden voor diverse modaliteiten ten behoeve 
van natransport en aandacht voor  fiets- en looproutes. 

3. Profileer de Kenniswerf als innovatie hotspot waar innovatie vervoers-alternatieven op 
oplossingen gestimuleerd en gepromoot worden. Ook voor nieuw te vestigen bedrijven kan 
dit als onderscheidend element worden ingezet. 

4. Ga aan de slag met het opstellen van mobiliteitsbeleid voor werknemers en -studenten. 
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4. Parkeren volgens de drietrapsraket  
 
De Kenniswerf heeft een belangrijke regionale functie en 
aantrekkingskracht. Door de ligging nabij de A58 en de, vanuit sommige 
delen van Zeeland, beperkte aanwezigheid van openbaar vervoer, is het 
logisch te veronderstellen dat de parkeervraag toekomstgericht nog steeds 
vervuld dient te worden. Nog te ontwikkelen kavels zullen daarbij ook 
invloed hebben op de toename van verkeer naar de Kenniswerf (per auto, 
op de fiets of via het Openbaar Vervoer). 
 
De mobiliteitsvisie gaat uit van het stimuleren en faciliteren van andere 
vormen van vervoer. Het moet echter goed mogelijk blijven voor 
automobilisten om de Kenniswerf te bereiken en er te kunnen parkeren. 
Zoals aangegeven in de paragraaf verkeerscirculatie ligt de focus op het 
faciliteren van het autoverkeer op verkeer afkomstig vanaf de richting A58.  
 
Ten aanzien van het parkeren op de Kenniswerf gaan we voor zowel 
nieuwe als bestaande bedrijven en instellingen uit van een drietrapsraket: 
1. Parkeren door werknemers en studenten gebeurt primair op eigen 

terrein. 
2. Mensen die kort parkeren moeten dit dichtbij hun bestemming 

kunnen doen. De parkeerruimte in de openbare ruimte is gericht op 
bezoekers. Waar dit tot problemen leidt kan dit gestuurd worden 
door het uitbreiden van tijdsvenster parkeren (maximaal 2 uur) zoals 
hier reeds sprake van is ter hoogte van ’t Smoske. 

3. Het stationsgebied biedt ruimte aan langparkeerders en fungeert als 
mobiliteitshub. 

1. Parkeren op eigen terrein 
Parkeren gebeurt primair op eigen terrein, de nota parkeernormering is 
hiervoor het uitgangspunt. Ten aanzien van het parkeren op eigen terrein 
geldt dat dit niet alleen voor nieuw vestiging het uitgangspunt is, maar ook 
voor bestaande activiteiten.  
 
Grootste knelpunt in de huidige situatie bestaat er op het terrein van de 
scholen (HZ en Scalda). De parkeercapaciteit op de terreinen wordt 
(nagenoeg) volledig benut en studenten parkeren in de openbare ruimte 
rondom de scholen. Door samenvoeging van beide terreinen kan er één 
groot terrein ontstaan waarop de capaciteit kan uitbreiden met 80 tot 120 
extra plaatsen. Hierbij kan ook nadrukkelijk de koppeling worden gelegd 
met de entree vanaf de Marconiweg, hierdoor kunnen de ingangen aan de 
Edisonweg minder prominent worden gemaakt. Mogelijk kunnen ook op 
andere plekken gecombineerde parkeerterreinen worden gerealiseerd.  
Door gebruik te maken van elkaars eigen terrein wordt de totale capaciteit 
beter benut dan wanneer iedere partij de ‘poorten gesloten houdt’ voor 
anderen. Het parkeerterrein voor medewerkers van Orionis is bijvoorbeeld 
dusdanig ingericht dat hier nog een parkeerdek kan worden gerealiseerd.  
 
 
 
 
 

 
 
2. Parkeren in de openbare ruimte 
In de huidige situatie wordt de parkeervraag deels opgevangen op kavels 
welke in de toekomst bebouwd zullen worden. Dit heeft een inkrimping 
van de bestaande – niet officiële – parkeercapaciteit tot gevolg en kan een 
extra druk op de openbare ruimte leggen. Vanuit het parkeeronderzoek is 
zichtbaar dat parkeerders in de openbare ruimte (en op de vrije kavels) hier 
langdurig parkeren. Omdat parkeerplaatsen langdurig bezet worden is de 
mogelijkheid om in de directe nabijheid van bedrijven of scholen te 
parkeren als bezoeker (korter dan 2 uur) hierdoor beperkt.  
 
De huidige inrichting van de openbare ruimte met daarin een prominente 
plek voor geparkeerde auto’s en weinig groen heeft een beperkte 
ruimtelijke kwaliteit en is niet aantrekkelijk als verblijfsgebied of gericht op 
langzaam verkeer. Bij herinrichting zou in de openbare ruimte meer de 
focus moeten worden gelegd op ruimtelijke kwaliteit, groen en ruimte voor 
langzaam verkeer en minder op parkerende auto’s. Uiteraard moet er nog 
steeds plek zijn om te parkeren, met name voor bezoekers. Zo kan iemand 
die een kort bezoek brengt in de nabijheid van zijn of haar bestemming 
parkeren. Parkeren door werknemers en studenten moet, conform het 
parkeerbeleid, primair worden opgevangen op eigen terrein. 
 
Wanneer er problemen in de parkeercapaciteit ontstaan kan in 
probleemzones gekozen worden voor  parkeerregulering, bijvoorbeeld 
middels tijdvenster-parkeren (o.a. middels een blauwe zone). Belangrijk 
aandachtspunt hierbij is dat het invoeren van tijdsvenster-parkeren niet 
zorgt voor problemen in de gebieden waar geen restricties gelden. Het 
invoeren van tijdsvenster-parkeren in bijvoorbeeld de omgeving 
Jachthavenweg moet niet leiden tot problemen in de omgeving van de 
Visserijkade. Dergelijke maatregelen moeten dus ook niet op zichzelf staan 
maar kunnen pas worden ingevoerd wanneer de randvoorwaarden vervuld 
zijn om (indien er niet op eigen terrein geparkeerd kan worden) de auto 
verder weg te parkeren. Ook handhaving is hierbij van belang om 
maatregelen effectief te laten zijn 
 
De openbare ruimte is in haar geheel niet geschikt voor en gericht op 
vrachtwagenparkeren. Om te voorkomen dat problematiek verschuift naar 
elders in de stad is hiervoor een gemeente-brede aanpak gewenst. 
 
3. Het stationsgebied biedt ruimte aan langparkeerders 
Biedt de parkeercapaciteit op eigen terrein op (piek)momenten 
onvoldoende ruimte om aan de parkeervraag van werknemers of 
studenten te kunnen voldoen, dan fungeert het stationsgebied als 
overloopgebied waar parkeerders langer kunnen parkeren. 
 
Het stationsgebied kan daarnaast, zoals aangegeven onder het onderdeel 
mobiliteit fungeren als mobiliteitshub. De parkeerfaciliteiten in dit gebied 
moeten daarom gericht zijn op het veilig kunnen parkeren van de auto 
gedurende een langere periode en het kunnen overstappen op andere 
vormen van vervoer. In relatie tot de Kenniswerf, maar ook voor bedrijven 
en instellingen in de stad Vlissingen, zoals Damen, moeten parkeerders 
hier gebruik kunnen maken van een aantrekkelijke wandelverbinding of van 
natransport. Bijvoorbeeld in de vorm van deelfietsen.  

 
 
Benutten capaciteit  
Tijdens evenementen in de Lasloods of overige evenementen (o.a. open 
dagen) op de Kenniswerf kunnen de grote parkeerterreinen van bedrijven 
of instellingen (o.a. HZ, Scalda en Orionis) benut worden, zeker wanneer 
deze buiten de reguliere openingstijden plaatsvinden. Onderlinge 
afstemming hierover (o.a. evenementenplanning) is van belang. Ook het 
stationsgebied kan in dit geval benut worden als overloopgebied. Ook 
gedurende grote publieksevenementen elders in Vlissingen of op 
stranddagen kan de parkeercapaciteit op de Kenniswerf en in het 
stationsgebied benut worden (in combinatie met natransport). Denk 
bijvoorbeeld aan evenementen als het Bevrijdingsfestival, Rescue, Film by 
the Sea, de Vlissingse kermis en de boulevardmarkten. Door het parkeren 
en het natransport op de Kenniswerf en in het stationsgebied voor 
dergelijke evenementen te faciliteren wordt de verkeersdruk op de 
Sloeweg en -brug verminderd. 
 
Specifieke situaties 
De diversiteit aan bedrijven en instellingen op de Kenniswerf maken dat er 
voor sommige locaties maatwerk nodig is. Een voorbeeld is gelegen in de 
omgeving van de Jachthavenweg. De ligplaatshouders beschikken niet over 
eigen parkeerruimte op de kades. Het ontwikkelen van de vrije kavels en 
het eventueel beperken van de parkeermogelijkheden heeft met name 
gevolgen voor de jachthaven (welke over beperkte eigen parkeerruimte 
beschikt) en voor de ligplaatshouders aan de Tweede Binnenhavenweg. 
Vergelijkbaar met de vergunningen in de binnenstad voor werknemers kan 
er gewerkt worden met vergunningen of kan er ontheffing worden 
verleend. Passagiers van charterschepen parkeren nu al in het 
stationsgebied en stappen daar op. Zodoende is dit een goed voorbeeld 
van de wijze waarop de drietrapsraket kan functioneren. 

Aanbevelingen Parkeren volgens de drietrapsraket 
1. Richt het parkeerregime voor zowel nieuwe als bestaande bedrijven 

op de Kenniswerf in volgens de drietrapsraket: 
1. Parkeren door werknemers en studenten primair op eigen terrein; 
2. De openbare ruimte is gericht op bezoekers. 
3. Het stationsgebied biedt ruimte aan langparkeerders en fungeert 

als mobiliteitshub.  
2. Onderzoek de mogelijkheid om de parkeerterreinen van de HZ en 

Scalda zo efficiënt mogelijk in richten teneinde extra capaciteit te 
kunnen realiseren. 

3. Stimuleer en faciliteer gecombineerd gebruik van terreinen, zowel 
structureel als incidenteel. Benut de parkeercapaciteit op de 
Kenniswerf, buiten openingstijden, ook voor evenementen elders in 
Vlissingen 

4. De Kenniswerf is niet bedoeld als vrachtwagenparkeerplaats. 
5. Geef in de openbare ruimte meer ruimte aan groen en aan 

verblijfskwaliteit. 
6. Kies in de openbare ruimte in probleemzones voor parkeerregulering, 

bijvoorbeeld middels tijdvenster-parkeren en draag zorg voor 
handhaving. 
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