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1.1 WAAROM DEZE ONTWERP VERKEERSVISIE?
Er staat in ruimtelijke zin veel op stapel in de gemeente Muiden, waaronder nieuwe infrastructuur, woningbouw en recreatieve voorzieningen. Mede daarom is de ontwerp Struc-

tuurvisie Muiden en Muiderberg opgesteld. De structuurvisie beschrijft deze ruimtelijke
dynamiek en plaatst die in een breder perspectief.
In de Structuurvisie heeft de gemeente Muiden haar plannen voor de toekomst van de
gemeente bij elkaar gebracht zodat deze inzichtelijk en uitvoerbaar kunnen worden gemaakt. De Structuurvisie betreft tevens een actualisatie van beleid dat onder meer in de
Toekomstvisie Muiden, de Toekomstverkenning Muiden , Woonvisie Muiden 2007 - 2020
en de Ruimtelijke Visie Muiderberg is vastgelegd. Ze is verder bedoeld om deze plannen
te communiceren met alle geïnteresseerden en belanghebbenden.
Om praktische redenen is ervoor gekozen om het aspect Verkeer niet in detail uit te
werken in de Structuurvisie, maar in deze separate beleidsnota ontwerp Verkeersvisie

Muiden. Omdat er in en rond Muiderberg geen grote aanpassingen aan de verkeersstructuur zijn voorzien is deze Verkeersvisie beperkt tot de kern Muiden en haar omgeving en
is ze ontwerp Verkeersvisie Muiden getiteld.
Deze ontwerp Verkeersvisie maakt géén onderdeel uit van de Structuurvisie maar is een
separate beleidsnota waarin op hoofdlijnen de gewenste verkeerssituatie voor de toekomst wordt beschreven. In de jaarlijkse actualisatie van de Structuurvisie worden de op
dat moment uitgekristalliseerde delen van (onder andere) deze ontwerp Verkeersvisie
Muiden opgenomen in de uitvoeringsparagraaf van de Structuurvisie. Daarmee wordt de
benodigde status verkregen op basis waarvan kostenverhaal mogelijk is. Vóór die tijd zal
overleg plaatsvinden met de partijen waar kosten verhaalt zullen worden.

1.2 ONTWIKKELINGEN EN KNELPUNTEN
In en rond de kern van Muiden zijn een aantal grote projecten gepland. Om deze goed te
kunnen ontsluiten moet het wegennet worden aangepast. Daarnaast is om een aantal
redenen aanpassing van de verkeerssituatie in de kern van Muiden gewenst. Het betreft
de volgende projecten en aanpassingen:
1.

Het verleggen en verbreden van de A1 in zuidelijke richting, met een aquaduct onder
de Vecht. Als onderdeel van de verlegging komt de op/afrit 4 Muiderslot te vervallen
en verschuift de op/afrit 3 Muiden in westelijke richting. Omdat daarmee de bestaande verbinding via de A1 tussen oost- en west-Muiden vervalt is een brug over
de Vecht voor lokaal verkeer in de plannen opgenomen. Om de verplaatste op/afrit
te kunnen verbinden met Muiden, Weesp en de in de Bloemendalerpolder en op het
KNSF-terrein geplande woningen en kantoren, zijn nieuwe ontsluitingswegen gepland.

2.

De realisatie van woningbouw en van kantoren op het KNSF-terrein ten noorden van
de A1. Hier is een nieuwe wijk met maximaal 1475 woningen en 75.000 m2 bvo kantoren gepland.

3.

De realisatie van woningbouw in de Bloemendalerpolder ten zuiden en mogelijk ook
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ten noorden van de verlegde A1. Er bestaat op dit moment geen duidelijkheid over
komen, waarvan maximaal 196 noordelijk van de A1.
4.

De realisatie van een nieuwe jachthaven in het IJmeer ten noorden van het KNSFterrein en aan de westkant van de monding van de Vecht.

5.

De realisatie van woningbouw op het Schoutenterrein in het centrum van Muiden.

6.

De aanpassing van de verkeerscirculatie in de kern van Muiden, om de knelpunten in
de bestaande situatie aan te pakken en ten behoeve van de aansluiting op het KNSFterrein en de woningbouw op het Schoutenterrein.

Figuur 1.1: Ontwikkelingen in en rond de kern Muiden
De voorliggende ontwerp Verkeersvisie is mede van belang omdat de drie
eerstgenoemde projecten in meer of mindere mate zelfstandige projecten betreffen. Met deze ontwerp Verkeersvisie wordt de mogelijkheid geboden om de
verkeerskundige samenhang van deze projecten met de bestaande infrastructuur en met elkaar te schetsen en om vast te stellen op welke wijze deze projec-
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de invulling van dit project. Op voorhand is duidelijk dat er maximaal 3000 woningen

ten het beste met de bestaande infrastructuur en met elkaar kunnen worden
verbonden.
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1.3 VRAAGSTELLING
Om de verkeersstructuur in en rond Muiden op een efficiënte wijze te kunnen aanpassen
aan de geplande ontwikkelingen dienen allereerst de volgende vragen te worden beantwoord:
•

Welke consequenties hebben de genoemde projecten naar verwachting voor de
verkeersstromen in Muiden?

•

Wat is, gelet op de verwachte verkeersstromen, een verkeersstructuur waarmee
voor Muiden een goede bereikbaarheid en leefbaarheid kan worden gegarandeerd?

Bij deze vraagstelling moet de volgende kanttekening worden geplaatst: deze ontwerp
Verkeersvisie betreft een uitwerking op hoofdlijnen waarin een aantal vraagstukken in
meer detail is uitgewerkt. Vanwege de lange voorbereidings- en uitvoeringstermijn van
de genoemde ruimtelijke projecten is het in deze fase niet mogelijk alle onderdelen al in
detail uit te werken. De komende jaren zullen de genoemde projecten verder worden
uitgewerkt waarmee ook de exacte infrastructurele consequenties duidelijk worden.
Na vaststelling dient de ontwerp Verkeersvisie Muiden als richtinggevend kader voor
nadere uitwerking van de gewenste toekomstige verkeershoofdstructuur.

1.4 LEESWIJZER
Bij de opstelling van deze ontwerp Verkeersvisie is gebruik gemaakt van het rapport

Verkeersvisie onderliggend wegennet Muiden en KNSF-terrein, Goudappel Coffeng (verder GC), d.d. 7 januari 2010. Dit rapport is in januari 2010 door het College vrijgegeven
en behandeld in de Commissie Ruimtelijke Zaken, Milieu en Sport. De opmerkingen van
de Commissie op dit rapport zijn meegenomen in de voorliggende ontwerp Verkeersvisie.
Deze ontwerp Verkeersvisie omvat vier hoofdstukken. Na deze inleiding volgt hoofdstuk
2, Analyse ontwikkelingen, knelpunten en kansen, met daarin een kort overzicht van de
verkeerskundig meest relevante ontwikkelingen, de bestaande knelpunten in en rond
Muiden en de kansen die deze ontwikkelingen bieden om deze knelpunten aan te pakken.
In hoofdstuk 3 is op basis hiervan een verkeerskundig wensbeeld uitgewerkt, waarin is
ingezoomd op de meest kritische onderdelen van het verkeersnetwerk. Hoofdstuk 4
tenslotte, gaat in op de uitwerking van onderdelen van de visie, het kostenverhaal en het
vervolgproces.

2 A N A LYS E O N TWI K K E L I N G E N , K N E L PU N TE N E N
KANSEN
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In de volgende zes paragrafen van dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de ontwikketen met een korte inventarisatie van de kansen die dit biedt voor de verbetering van het
bestaande wegennet.

2.1 VERLEGGING EN VERBREDING VAN DE A1
De afgelopen jaren is de verbreding en verlegging van de A1 intensief voorbereid door
Rijkswaterstaat, in overleg met gemeenten en provincies. De procedure OTB/MER (ontwerp tracébesluit en milieueffectrapport) is inmiddels doorlopen en het TB wordt naar
verwachting begin 2011 door de minister ondertekend. Daarmee wordt de verlegging en
verbreding van de A1 onherroepelijk. Omdat het TB nog niet beschikbaar is, is dit rapport
nog gebaseerd op het OTB. Aanpassingen van het OTB naar het TB dienen dus nog in dit
rapport te worden doorgevoerd.
De verlegging en verbreding van de A1 tussen Muiden en Weesp (tussen knooppunt
Diemen en knooppunt Muiderberg) omvat op hoofdlijnen het volgende:
•

verschuiving van de A1 over een afstand van ongeveer 300 meter richting Weesp;

•

verbreding van de A1 naar 2x5 rijstroken plus twee wisselstroken;

•

onderdoorgang van de A1 onder de Vecht, via een aquaduct.

Als onderdeel van de verlegging komen op-/afrit 4 Muiderslot ten oosten van de Vecht en
op-/afrit 3 Muiden ten westen van de Vecht te vervallen. Ze worden vervangen door één
centrale op-/afrit aan de westkant van de Vecht, ter hoogte van de westkant van het
terrein van de voormalige Kruitfabriek. De positie van de nieuwe op-/afrit ligt nagenoeg
vast, vanwege het oplopende wegdek van de A1 vanuit het aquaduct naar de brug over
het Amsterdam-Rijnkanaal. Dit wegdek kruist ter plekke van de nieuwe op/afrit het omliggende maaiveld. Omdat door het vervallen van op-/afrit 4 de verbinding tussen oosten west-Muiden via de A1 vervalt, is in het OTB een brug voor lokaal verkeer over de
Vecht voorzien.
Nieuwe ontsluitingswegen in de richting van Muiden en Weesp verbinden deze kernen
met de nieuwe op/afrit. De nieuwe ontsluitingsweg richting Weesp zal tevens dienen als
ontsluiting van de Bloemendalerpolder. Over het tracé en de uitvoering van deze nieuwe
ontsluitingsweg bestaat nog geen duidelijkheid. In het OTB is voorzien om de nieuwe
ontsluitingsweg richting Muiden uit te voeren in 2 x 1 rijbanen met een snelheidsregime
van 80 km/h. Gemeente Muiden heeft tegen dit onderdeel van het OTB bezwaar gemaakt
omdat de verwachting is dat 2 x 1 rijbanen niet voldoende is om een efficiënte afwikkeling van de verwachte verkeersstromen te kunnen garanderen. In de tekeningen bij het
OTB is de overigens wel aangegeven dat 2 x 2 rijbanen mogelijk is, hetgeen is overgenomen in alle relevante figuren in dit rapport.
De verlegde A1 met het tracé van de nieuwe ontsluitingwegen en de nieuwe brug over
de Vecht is schematisch weergegeven in figuur 2.1.
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lingen en de knelpunten die in hoofdstuk 1 zijn opgesomd. Het hoofdstuk wordt afgeslo-

De nieuwe A1 wordt voorzien van ‘groene' geluidsschermen, die inclusief het talud van de
weg maximaal 8 meter hoog zullen worden. De snelweg is zo minder zichtbaar en hoorbaar dan nu.
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Figuur 2.1 Schematische weergave verlegde A1 en nieuwe ontsluitingswegen zoals aangegeven in het OTB
Een belangrijk aandachtspunt is de robuustheid van de geplande infrastructurele aanpassingen, met name het ontwerp van het kruispuntencomplex met de aansluiting op de A1.
Dit complex, dat van grote invloed is op het functioneren van het onderliggend wegennet
in de regio Muiden, is nog onvoldoende uitgewerkt. Een van de aspecten is de kruising
van de busbaan langs de A1 met de op/afrit richting Muiden. De voorkeur van gemeente
Muiden gaat uit voor een ongelijkvloerse kruising vanwege de verwachte grote drukte op
zowel de busbaan (circa 100 bussen per uur) als op de op/afrit gedurende de spits.
Een ander aandachtspunt is de situatie die ontstaat in de periode tussen de aanleg van
de brug over de Vecht (voorzien in 2012) en de verlegging van de A1 (voorzien in 2017).
In deze periode zijn tijdelijke aanpassingen vereist.

2.2 ONTWIKKELING KNSF-TERREIN
Het KNSF-terrein omvat het voormalige bedrijfsterrein van de Koninklijke Nederlandsche
Springstoffenfabrieken (KNSF) en de polder ten oosten hiervan (zie figuur 1.1). Het
KNSF-terrein wordt aan de zuidkant begrenst door de Muidertrekvaart, aan de noordkant

door een groenstrook met daarachter de Zeedijk en het IJmeer en aan de oostkant door
Muiden Noordwest. Het is bestemd voor de realisatie van woningbouw en kantoren.
Voortbordurend op de streekplanuitwerking, intentieverklaringen tussen de gemeente
Muiden en KNSF Vastgoed en een aantal gerechtelijke uitspraken over het bouwpro-
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gramma worden een stedenbouwkundig plan en een ontwerpbestemmingsplan opgesteld
woningen, maximaal 75.000 m2 kantoren en een voorzieningencluster met een school,
bedoeld voor zowel de nieuwe wijk als voor de bestaande delen van Muiden. KNSF Vastgoed beoogt het KNSF-terrein te ontwikkelen tot een hoogwaardige woon- en werkomgeving. Vanwege de moeilijke markt voor kantoren overweegt KNSF of het aantal m2
kantoren te beperken.
Door de aanleg van de KNSF wijk zal het aantal inwoners van de kern Muiden ongeveer
verdubbelen, waarbij het zwaartepunt zal verschuiven naar het huidige Muiden Noordwest. Daarom is het voorzieningencluster op het KNSF-terrein voorzien in de nabijheid
van Muiden Noordwest.

Verwachte verkeersproductie KNSF-wijk
Ten behoeve van het door KNSF opgestelde rapport KNSF-terrein, Verkeerskundige uitgangspunten Concept, GC, 14 december 2010 zijn onderstaande gegevens berekend.
Op basis van 1.475 woningen, 75.000 m2 BVO kantoren en 600 ligplaatsen in de nieuwe
jachthaven is door GC de volgende verkeersproductie (in motorvoertuig bewegingen per
etmaal, mvt/etmaal) geschat:
•

woningen: 6 mvt/etmaal per woning, totaal 8.850;

•

kantoren: 9 mvt/etmaal per 100 m2 BVO, totaal 6.750;

•

totaal circa 15.600 mvt/etmaal, waarvan circa 11.500 mvt/etmaal via de westelijke
ontsluitingsroute en 4.100 mvt/etmaal via de centrale ontsluitingsroute.

2.3 ONTWIKKELING BLOEMENDALERPOLDER
Het ontwikkelingsgebied Bloemendalerpolder, circa 490 hectare groot, ligt tussen Muiden
en Weesp en omvat ook de Gemeenschapspolder. Door de provincie Noord-Holland is
een voorbereidingsbesluit genomen om te komen tot een inpassingplan voor het Muidense deel van dit gebied. Er zijn maximaal 3000 woningen in het gebied gepland. Begin
2010 is voor het gebied het concept Masterplan Bloemendalerpolder opgesteld. Vanwege
de veranderde woningmarktsituatie is eind 2010 door de provincie besloten om dit plan
te heroverwegen. Het is de verwachting van de provincie dat hier in de zomer van 2011
meer duidelijkheid over zal komen. Er is op dit moment dus geen zekerheid over de
plannen voor de Bloemendalerpolder.

Brediuswijk
Ook de Brediusgronden ten noorden van de (verlegde) A1 maken deel uit van het ontwikkelingsgebied Bloemendalerpolder. In het concept Masterplan Bloemendalerpolder is
hier een woonwijk voorzien met maximaal 196 woningen, grenzend aan de bestaande
woonwijk Muiden Zuidwest en aan de Muidertrekvaart. Het is niet duidelijk of de provincie deze wijk in haar plannen wil handhaven.

Ontwerp Structuurvisie Muiden en Muiderberg

en wordt er een MER-procedure doorlopen. Er wordt uitgegaan van maximaal 1.475

Uitgaande van het genoemde aantal van 196 woningen en van een verkeersproductie
van 6 mvt/etmaal per woning zoals aangehouden door GC, zou een dergelijke wijk een
verkeersaanbod van circa 1.170 mvt/etmaal produceren.

2.4 NIEUWE JACHTHAVEN
Het College van Muiden stelt hoge prioriteit aan de ontwikkeling van een nieuwe Jachthaven met circa 600 ligplaatsen in het IJmeer, ten noorden van het KNSF-terrein en ten
westen van de Monding van de Vecht.
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Ontsluiting nieuwe jachthaven
Het is niet goed mogelijk om de nieuwe jachthaven te ontsluiten via de bestaande kern
van Muiden. De Westzeedijk, een van de twee wegen die vanuit de bestaande kern naar
de voorziene locatie van de nieuwe jachthaven leiden, is te smal is en er is geen ruimte
voor verbreding. De andere weg, de Zeestraat, komt ter hoogte van de Westbatterij uit
aan de verkeerde kant van de IJmeerdijk. Een overgang over de IJmeerdijk is hier niet
goed mogelijk, omdat de dijk hier beduidend hoger is dan elders en omdat er ter plekke
onvoldoende ruimte is voor het aanleggen van een overgang. Bovendien zou door het
aanleggen van een overgang op deze plek de landschappelijke waarde van de omgeving
van de Westbatterij, onderdeel van het Unesco Monument Stelling van Amsterdam, ernstig worden aangetast. Een bijkomend probleem is dat er langs de tracés van de Westzeedijk en de Zeestraat onvoldoende ruimte is voor de aanleg van parkeerplaatsen ten
behoeve van de nieuwe jachthaven.
Vanwege de problemen met de ontsluiting van de nieuwe jachthaven via de bestaande
kern van Muiden zal er samen met KNSF gekeken moeten worden naar mogelijkheden
om de nieuwe jachthaven te ontsluiten via de KNSF-wijk. Het meest voor de hand liggende alternatief is een route via het centrale deel van het KNSF-terrein. Deze zou langs de
oostkant van het voorziene groengebied (het Kruitbos) over de IJmeerdijk kunnen worden geleid en van hieraf naar de Vechtmonding kunnen worden doorgetrokken. Een
dergelijke route heeft als belangrijk bijkomend voordeel dat er langs deze buitendijkse
route voldoende ruimte is voor het aanleggen van parkeerplaatsen ten behoeve van de
nieuwe jachthaven. Deze optie zal in samenwerking met KNSF nader bestudeerd worden.

Verkeersproductie nieuwe jachthaven
Door deskundigen van Grontmij is de maximale verkeersproductie van een dergelijke
jachthaven geschat op circa 300 mvt/etmaal. Dit komt overeen met circa 2% van de
verkeersproductie van de KNSF-wijk. De totale verkeersproductie van de KNSF-wijk en de
nieuwe jachthaven komt daarmee uit op circa 16.000 mvt/etmaal.

2.5 ONTWIKKELING SCHOUTENWERF
Op de binnenstedelijke ontwikkelingslocatie Schoutenwerf zijn de eigenlijke werfactiviteiten sinds 2003 gestaakt. Bestaande panden aan de Hellingstraat, aan weerszijden van de
toegangspoort tot het terrein, worden gerenoveerd en behouden hun functie als kantooren woonruimte. De grote loodsgebouwen worden gesloopt en vervangen door circa 55
woningen in het hogere marktsegment. Het gaat om grotere woningen met de mogelijkheid van een studio of klein bedrijf aan huis. Het plan speelt in op de bijzondere kenmerken van de locatie zoals de ligging aan de Vecht en het uitzicht op het Muiderslot.

2.6 BESTAANDE KNELPUNTEN IN DE KERN MUIDEN
Voordat wordt ingegaan op de kansen die de nieuwe ontwikkelingen bieden voor de
verbetering van de verkeersstructuur van Muiden worden de bestaande knelpunten in de
kern van Muiden onder de loep genomen. Figuur 2.2 geeft het autonetwerk van Muiden
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in de huidige situatie weer.

Figuur 2.2: Huidig hoofdstructuur autonetwerk Muiden (rood)
Knelpunt oost-west trace Muiden centrum
In de huidige situatie is sprake van verkeersoverlast op het bestaande oost-west tracé
door het oude stadscentrum van Muiden, via de historische Sluisbrug en Amsterdamsepoortbrug. Lokaal verkeer van oost naar west kan daarom beter gebruik maken van de
A1 dan van de Sluisbrug. Op de A1 staat echter regelmatig file, wat een tegengestelde
beweging tot gevolg heeft.
De Sluisbrug (figuur 2.4 op de volgende pagina) vormt in het huidige autonetwerk de
belangrijkste verbinding tussen het oostelijke en het westelijke deel van Muiden en is
voor fietsers de enige verbinding. De verkeersoverlast wordt veroorzaakt doordat Muiden
de typische verkeersstructuur heeft van een oude vestingstad, met smalle straatjes en
eenbaans bruggen met een zeer beperkte verkeerscapaciteit. De verkeersoverlast tast de
leefbaarheid van dit deel van het centrum van Muiden aan.
De verkeersoverlast op het oost-west tracé treedt vooral op in het vaarseizoen, vanwege
de toestroom van toeristen en omdat de sluis dan veelvuldig geopend is om vaartuigen te

laten passeren. In de huidige situatie is de Sluisbrug in het vaarseizoen daarom op zonen feestdagen van 12 tot 20 uur afgesloten voor autoverkeer.
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Figuur 2.4: Sluis Muiden, partiële afsluiting (GC 2010)
Knelpunt verkeerscirculatie Muiden Centrum West
Zoals in paragraaf 2.4 al is aangegeven wordt de bestaande jachthaven in de huidige
situatie via Muiden Centrum West ontsloten, via de Zeestraat en de Westzeedijk. Deze
route dient tevens als ontsluiting voor de jachtwerven aan de Westzeedijk. Mede vanwege de realisatie van woningbouw op het Schoutenterrein volstaat deze route niet langer.
Momenteel wordt een verkeerscirculatieplan voor de betreffende buurt voorbereid waarbij de Burgemeester de Raadtsingel als meest logische verbinding wordt gekozen.

2.7 KANSEN VOOR DE VERBETERING VAN HET BESTAANDE WEGENNET
De in de voorgaande paragrafen geschetste ontwikkelingen zullen leiden tot een aanzienlijke toename van de verkeersbelasting van het wegennet rond Muiden. Maar ze bieden
ook kansen om de bestaande knelpunten in de kern Muiden weg te nemen.

Ontlasting van Muiden Centrum door een nieuwe brug over de Vecht
Door de in het OTB voorziene ontsluitingswegen en de brug over de Vecht ontstaat een
nieuwe oost-west verbinding voor lokaal verkeer aan de noordkant van de A1. Hierdoor
wordt het mogelijk om de bestaande verbinding over de Sluisbrug te ontlasten. Hierbij
kan worden gedacht aan het (meer permanent) instellen van eenrichtingverkeer op de
Sluisbrug en/of het uitbreiden van de sluitingstijden van de Sluisbrug.

Aanleg van een nieuwe brug over de Muidertrekvaart
Voor de ontsluiting van de voorziene KNSF wijk is het wenselijk om in het verlengde van
de Weesperweg een nieuwe brug aan te leggen over de Muidertrekvaart. Via Muiden
Noordwest, deze nieuwe brug en de Weesperweg kan het oostelijke deel van de KNSF
wijk dan worden aangesloten op de nieuwe ontsluitingsweg langs de verlegde A1. Het
alternatief, afwikkeling van het verkeer vanuit Muiden West en het oostelijke deel van de
KNSF wijk over de Amsterdamsepoortbrug, voldoet niet vanwege de beperkte capaciteit
van de Amsterdamsepoortbrug.
De aanleg van een nieuwe brug over de Muidertrekvaart heeft nog meer voordelen. Zo
kan er op de Amsterdamsepoortbrug eenrichtingverkeer worden ingesteld of kan het
verkeer over deze brug worden beperkt tot ongemotoriseerd verkeer. En verder ontstaat
de mogelijkheid om een nieuwe verbinding naar de jachthaven en de jachtwerven erach-

ter te realiseren via de Prins Bernhardsingel en de Koningin Julianastraat, waardoor Muiden Centrum West en de Zeestraat kunnen worden ontlast. In hoofdstuk 3 wordt nader
op deze kansen voor verbetering ingegaan.
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3 W E N S B E E L D V E R K E E R S S TR U C TU U R
In dit hoofdstuk wordt toegewerkt naar een verkeersstructuur waarmee de gesignaleerde
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knelpunten in de bestaande kern van Muiden zoveel als mogelijk worden weggenomen
en die tevens leidt tot een efficiënte ontsluiting van de nieuwe woongebieden, evenals
een goede aansluiting van deze gebieden op de bestaande kern van Muiden.

3.1 HOOFDOPZET NIEUWE VERKEERSSTRUCTUUR MUIDEN
Naar aanleiding van de plannen voor de verlegging van de A1, de ontwikkeling van de
locaties Bloemendalerpolder en KNSF-terrein, de ontwikkelingen en de bestaande aandachtspunten in de kern van Muiden hebben er in de afgelopen jaren een aantal overleggen en workshops plaatsgevonden. Hierbij waren vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat, de gemeente Muiden, de projectorganisatie Bloemendalerpolder, de KNSF en adviseurs van GC betrokken. Het doel was om te zoeken naar een optimale aanpassing van
de structuur van het onderliggend wegennet in en rond de kern van Muiden.
Op basis van de overleggen en workshops wordt de kamstructuur voorgesteld, zoals
schematisch weergegeven in figuur 3.1 hieronder.

Figuur 3.1: De kamstructuur

De kamstructuur bestaat uit de volgende delen:
•

Een steel: een hoofdontsluitingsweg, lopend vanaf de nieuwe op/afrit van de A1 en
langs het tracé van de verlegde A1, over de nieuwe brug over de Vecht en vervolgens over het bestaande wegennet (Mariahoeveweg, Zuidpolderweg) richting Mui-
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derberg. Vanuit deze “steel” ontspringen er drie “tanden” richting de bestaande en

•

Drie tanden:
o

een westelijke tand, min of meer vanaf de verlegde op/afrit A1 naar het westelijke deel van het KNSF-terrein, ter hoogte van de tijdelijke brug;

o

een centrale tand, in principe via de bestaande Weesperweg;

o

een oostelijke tand, in principe via de bestaande Zuidpolderweg.

In volgende paragrafen van dit hoofdstuk worden op basis van de hiervoor geschetste
kamstructuur, de voorgenomen infrastructurele en ruimtelijke ontwikkelingen nader
uitgewerkt. Achtereenvolgens wordt ingegaan op de steel, de drie tanden, het openbaar
vervoer, het fietsverkeer, de ontsluiting van de Brediuswijk, parkeren voor toeristen en
de tijdelijke situatie vanaf de aanleg van de nieuwe brug tot aan de verlegging A1.

3.2 DE HOOFDONTSLUITINSGWEG (STEEL)
De hoofdontsluitingsweg maakt deel uit van de plannen voor de verlegging van de A1.
Een uitsnede op basis van het OTB Schiphol - Amsterdam – Almere (verder: OTB) is
opgenomen in figuur 3.2 hieronder.

Figuur 3.2: Verlegde A1 (paars) en steel van de kamstructuur met aan te leggen cq. aan
te passen aansluitingen op het onderliggend wegennet (rood) op basis van het OTB

Ontwerp Structuurvisie Muiden en Muiderberg

geplande bebouwde kom van Muiden.

Zoals in figuur 3.2 valt te zien maakt de hoofdontsluitingsweg deel uit van de plannen
voor de verlegging van de A1 en is in deze plannen voorzien dat ze aftakt naar het KNSFterrein, de Weesperweg kruist en via de nieuwe brug aansluit op de bestaande Mariahoeveweg.
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3.3 DE WESTELIJKE TAND (WESTELIJKE ONTSLUITING KNSF-TERREIN)
De westelijke aansluiting op het KNSF-terrein maakt eveneens deel uit van de plannen
voor de verlegging van de A1. Een uitsnede op basis van de betreffende plankaart in het
OTB is opgenomen in figuur 3.3 op de volgende pagina.
Door de gemeente Muiden is in haar zienswijze op het OTB het verzoek opgenomen om
in het tracébesluit een zoekgebied aan te houden voor de aanleg van de westelijke tand,
zoals aangegeven in figuur 3.3.
Volgens GC is bij meer dan 15.000 mvt/etmaal uitvoering van de westelijke tand in 2 x 2
rijbanen benodigd. Gelet op het verwachte aanbod van circa 11.500 mvt/etmaal voldoet
de uitvoering van de westelijke ontsluitingsweg in 2 x 1 rijbanen.
Een bijzonder aandachtspunt is de aansluiting van de Amsterdamsestraatweg en de
Maxisweg op de westelijke tand. Deze aansluiting zal naar verwachting in het TB in meer
detail zijn uitgewerkt.

Figuur 3.3: De westelijke tand op basis van het OTB

3.4 DE CENTRALE TAND
In figuur 3.4 toont een uitsnede op basis van het OTB met daarin de plannen rond het
aquaduct onder de Vecht. Aan de westkant van de Vecht is een aansluiting van de
hoofdontsluitingsweg op de kruisende Weesperweg voorzien. De aansluiting en de ver-
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legging van een deel van de Weesperweg maken deel uit van de plannen voor de verlegOntwerp Structuurvisie Muiden en Muiderberg

ging van de A1.

Figuur 3.4: De omgeving van het Vechtaquaduct op basis van het OTB
Door GC is voorgesteld om de centrale ontsluitingsroute te laten verlopen via de Weesperweg. In aanvulling hierop is door GC geadviseerd om in het verlengde van de Weesperweg een nieuwe brug over de Muidertrekvaart aan te leggen, om de Amsterdamsepoortbrug en het historische stadscentrum te ontlasten. Dit voorstel is eerder door de
raadscommissie met scepsis ontvangen en er is gevraagd om ook een gescheiden systeem van ontsluitingswegen voor het bestaande Muiden West en voor het oostelijke deel
van het KNSF-terrein te onderzoeken. Daarom is er gekeken naar alternatieven.

Mogelijke alternatieven
Het meest logische alternatief is het aanleggen van een gescheiden ontsluitingsroute
naar het oostelijke deel van het KNSF-terrein tussen de geplande Brediuswijk en Muiden
Zuidwest door. Deze optie is aangegeven in figuur 3.5 op de volgende pagina. In deze
figuur is de plankaart uit het concept Masterplan Bloemendalerpolder als ondergrond

gebruikt. Het aangegeven tracé volgt eerst het meest oostelijke deel van de bestaande
Maxisweg (niet gehandhaafd in de plankaart). Vervolgens buigt het tracé af richting het
KNSF-terrein, over een hiervoor nieuw te realiseren weg tussen Muiden Zuidwest en de
Brediuswijk zoals geprojecteerd in de plankaart.
16
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Door de projectorganisatie Bloemendalerpolder is aangegeven dat ze niet kan instemmen
met deze alternatieve route, omdat ze over het terrein van de geprojecteerde Brediuswijk
heen loopt en omdat een dergelijke extra verbinding zou leiden tot extra lucht- en geluidsoverlast en de aantasting van de groen-blauwe zone, geprojecteerd aan de zuidkant
van de huidige Maxisweg. Verdere nadelen van deze alternatieve route zijn dat ze het
park van de bestaande begraafplaats doorkruist, dat ze de aanleg van circa 350 meter
nieuwe ontsluitingsweg vereist en dat ze leidt tot (verkeerskundig ongewenste) verspreiding van verkeersstromen.

Figuur 3.5: Ontsluitingsroutes via de Weesperweg (rood, voorkeursroute) en langs de
Brediuswijk (oranje)
Naast het hiervoor geschetste alternatief is er een tweede alternatief denkbaar. Het
betreft een route via de Weesperweg, over de Amsterdamsestraatweg en vervolgens
over een nieuw aan te leggen brug over de Muidertrekvaart naar het oostelijke deel van
het KNSF-terrein. Deze route is verkeerskundig moeilijk inpasbaar vanwege de benodigde
‘boogstraal’ om een voldoende ruime draai te kunnen maken naar de nieuwe brug. Bij
een dergelijke variant neemt de verkeersbelasting op de Amsterdamsestraatweg fors toe.
Verder vereist de aanleg van toegangsweg naar de brug een aanzienlijk ruimtebeslag op
de Brediusgronden ter plaatse van de voorziene Brediuswijk, waarmee de projectorganisatie Bloemendalerpolder niet kan instemmen.

Een derde alternatief, een route aan de andere kant van de Brediuswijk, zou min of meer
met de al geprojecteerde westelijke ontsluitingsroute van het KNSF-terrein samenvallen
en daarom niet reëel.

Verkeerscapaciteit

17

De verkeersproductie van Muiden Noordwest en Muiden Vesting West bedraagt samen
wachting toenemen tot circa 7.500 mvt/etmaal. In de huidige situatie wordt dit verkeer
afgewikkeld via de Amsterdamsepoortbrug en door het Centrum van Muiden.
Om sluipverkeer te voorkomen zou er bij deze variant via de Brediusgronden géén aansluiting gemaakt kunnen worden tussen het KNSF-terrein en Muiden Noordwest. Hierdoor
zou een onlogische stedebouwkundige en verkeerskundige situatie ontstaan met een
verkeerscirculatie die onnodig extra (zoek)verkeer teweeg brengt.
De verkeerscapaciteit van de Amstersdamsepoortbrug, nu al een regelmatige bron van
opstoppingen, is onvoldoende om (zelfs een deel van) deze toename te verwerken. Om
deze redenen is het wenselijk om een nieuwe brug over de Muidertrekvaart aan te leggen om de Amsterdamsepoortbrug en het centrum van Muiden te ontlasten.
Voor Muiden Noordwest wordt een herstructureringsopgave ontwikkeld. Met name aan
de zuidwestkant van deze buurt is een deel van het vastgoed van de Woningcorporatie
niet meer up to date en zal op termijn gerenoveerd/geherstructureerd moeten worden.
Dit biedt mogelijkheden om een nieuwe ontsluiting optimaal in te passen.
De snelheid op de Weesperweg is in de huidige situatie deels 30 km/h. In de toekomstige
situatie is het wenselijk deze te verhogen naar 50 km/h om daarmee de helderheid van
de verkeersstructuur en de functie daarin van de Weesperweg te verbeteren. Dit kan
echter alleen als de overlast van de toegenomen snelheid niet tot problemen leidt (bijvoorbeeld verkeerslawaai), wat nog dient te worden onderzocht.

3.5 DE OOSTELIJKE TAND
Zoals aangegeven in paragraaf 3.2 en te zien in figuur 3.5 op de vorige pagina is in het
OTB voorzien in een aansluiting van de nieuwe hoofdontsluitingsweg op de bestaande
Mariahoeveweg. Dit betekent dat de bestaande ontsluitingsroute van Muiden Oost via de
Zuidpolderweg gehandhaafd kan blijven.
Om logische routes naar de nieuwe aansluiting op de A1 te verkrijgen kan de bestaande
verbinding tussen de Mariahoeveweg en de Herengracht behouden blijven en eventueel
worden aangevuld met een verbinding naar de straat Nooit Gedacht. Verder kan worden
overwogen om, in combinatie met een eventuele ontwikkeling van de polder tussen de
Mariahoeveweg en de Zuidpolderweg (mogelijke aanleg van een sportpark), langs de
bebouwing van Muiden Oost een kortsluitroute tussen de Mariahoeveweg en de Zuidpolderweg aan te leggen. Dit moet in relatie tot de gewenste invulling van dit gebied verder
worden bezien.
Het is mogelijk dat er sluipverkeer vanaf het knooppunt Muiderberg over de nieuwe
hoofdweg naar de verlegde oprit Muiden gaat optreden. De verwachting is echter dat de
hoeveelheid sluipverkeer beperkt zal zijn. Er worden immers grootschalige maatregelen
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circa 3.100 mvt/etmaal. Door de realisatie van de KNSF-wijk en zal dit aantal naar ver-

genomen (o.a. extra rijstroken) om de doorstroming op de A1 te verbeteren. Indien er
toch sluipverkeer ontstaat, dan kunnen daartegen de nu al gebruikte maatregelen worden genomen.
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3.6 CONSEQUENTIES VOOR VERKEERSCIRCULATIE MUIDEN CENTRUM
Door de in het OTB voorziene ontsluitingswegen en de brug over de Vecht ontstaat een
nieuwe oost-west verbinding voor lokaal en regionaal verkeer aan de noordkant van de
A1 die de bestaande oost-west verbinding over de Sluisbrug als hoofdverbinding zal
vervangen. Verder biedt de aanleg van een nieuwe brug over de Muidertrekvaart de
mogelijkheid om verkeer met bestemming KNSF-terrein, Noordwest en de bestaande
jachthaven en jachtwerven om het oude centrum heen te leiden. Afhankelijk van de
nadere inpassing van de benodigde brug en de aansluiting op de Prinses Irenestraat, kan
worden bepaald welke route zich het beste leent voor de aansluiting met de route met de
bestaande jachthaven en de Schoutenwerf. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om alleen
bestemmingsverkeer tot Muiden Centrum toe te laten, om de Sluisbrug in verdere mate
af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer of om op de Sluisbrug eenrichtingsverkeer in te
stellen.

3.7

OPENBAAR VERVOER

De provincie Noord-Holland is de opdrachtgever van het openbaar vervoer in Muiden.
Muiden heeft zelf een beperkte invloed op de frequentie en de routekeuze van het openbaar vervoer. Maar door de weginfrastructuur en haltevoorzieningen beschikbaar te
stellen, levert de gemeente wel een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van het openbaar vervoer. De bijzondere ligging van Muiden, ingeklemd tussen water en infrastructuur, is van grote invloed op het openbaar vervoernetwerk en de kwaliteit daarvan. De
regionale eisen ten aanzien van de loopafstanden naar een halte (maximaal 400 meter)
zijn niet eenvoudig toe te passen.
In figuur 3.6 is het gewenst toekomstig OV-netwerk indicatief weergegeven. De wijzigingen ten opzichte van het huidige netwerk hebben betrekking op het verleggen van de
aansluiting op de A1 en de ontwikkelingen van het KNSF-terrein en komen op het volgende neer:
•

De bestaande P+R en de halte aan de zuidzijde van de huidige A1 vervallen en
worden vervangen door een P+R die is geprojecteerd naast de nieuwe op-/afrit A1
(de bestaande P+R blijft echter wel gehandhaafd als parkeerplaats, zie hierover verder paragraaf 3.9).

•

De bestaande busroute over de Weesperweg wordt vervangen door een busroute die
vanaf de nieuwe op-/afrit A1 door de KNSF wijk leidt en via de Weesperweg naar
Weesp voert. Op deze route zijn indicatief haltes geprojecteerd in het oostelijke deel
van de KNSF wijk (halte kantoorgebied), het centrale deel, het westelijke deel (halte
voorzieningencluster, Muiden Noordwest en Muiden Centrum) en ter plaatse van de
bestaande halte op de Weesperweg (halte Muiden Zuidwest). Daar de Amsterdamsepoortbrug zich niet goed leent voor busvervoer is dit een extra argument om een
nieuwe brug over de Muidertrekvaart te realiseren. Een mogelijk alternatief voor de
nieuwe busroute door de KNSF wijk is een route over de Amsterdamsestraatweg

langs de Muidertrekvaart. Deze is in het verleden ook gebuikt als busroute. Een nadeel van deze route is de beduidend grotere loopafstand naar de KNSF wijk, Muiden
Noordwest en Muiden Centrum.
Indien er wordt gekozen voor ontwikkeling van een sportpark in de polder tussen de
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Mariahoeveweg en de Zuidpolderweg zou de aanleg van een kortsluitroute tussen deze
over deze kortsluitroute kunnen worden verlegd en ter plekke van een nieuwe bushalte
kunnen worden voorzien. Deze optie is gestippeld aangegeven in figuur 3.6.

Figuur 3.6: Gewenst toekomstig OV-netwerk Muiden (bolletjes zijn bushaltes)

3.8 FIETS
In het algemeen volgt een fietsnetwerk de hoofdstructuur voor de auto , aangevuld met
kortsluitende routes speciaal voor fietsers. Fietsstroken of fietspaden langs de hoofdstructuur van de auto zijn nodig uit oogpunt van veiligheid, conform de richtlijnen van
Duurzaam Veilig (zie tabel 3.1). Met de extra kortsluitingen speciaal voor fietsers kan de
maaswijdte van het netwerk voor de fiets worden verkleind, zodat men altijd snel op een
hoofdfietsroute kan komen.
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Tabel 3.1: De vijf eisen aan een goed fietsnetwerk (GC 2010)
Het wensbeeld voor het toekomstige fietsnetwerk is weergegeven in figuur 3.7 hieronder.

Figuur 3.7: Gewenste toekomstige fietsnetwerk – lokaal
De belangrijkste wijzigingen in het fietsnetwerk ten opzichte van het bestaande situatie
komen op het volgende neer:
•

Langs de nieuwe hoofdontsluitingswegen richting Muiden en Muiderberg en richting
Weesp worden fietspaden aangelegd. Hierdoor ontstaat aan de zuidkant van Muiden
een nieuwe oost-west verbinding over de Vecht. In de huidige situatie is alleen fietsverkeer over de Vecht via de Sluisbrug mogelijk.

•

In de KNSF wijk zijn doorgaande oost-west fietsroutes voorzien over het Kruitpad en
langs de verbindingsweg tussen de westelijke en de oostelijke ontsluitingsroutes van
de KNSF wijk. De beide routes sluiten aan de oostkant aan op de bestaande fietsverbindingen door Muiden Noordwest. Aan de westkant sluiten ze aan op de fietsverbinding over de Amsterdamstestraatweg richting het Maxis terrein en langs de wes-
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•

In de KNSF wijk is verder een noord-zuid fietsverbinding voorzien die via fietsbruggen over de Muidertrekvaart en over de waterpartij aan de noordkant van het KNSF
terrein de bestaande fietsroutes over de Amsterdamsestraatweg en over de IJmeerdijk verbindt met de fietsroutes in de KNSF wijk.

Het is verder wenselijk om te overwegen om de Papelaan aan de zuidzijde van de verlegde A1 via een fietsbrug over de A1 met het netwerk van fietsverbindingen aan de
noordzijde ervan te verbinden (niet aangegeven in figuur 3.7). Hiermee kaan de barrièrewerking van de verlegde A1 worden verminderd omdat er dan parallel aan de bestaande fietsroute langs de Weesperweg en de geprojecteerde fietsroute langs de geplande
hoofdontsluitingswegen naar Muiden en Weesp een derde kruisende fietsroute ontstaat.
Deze kan dan de westelijke delen van het in de Bloemendalerpolder geplande woongebied verbinden met het netwerk van fietsroutes aan de noordkant van de A1.
Het fietsnetwerk in Muiden sluit aan op het bestaande netwerk van regionale fietsroutes.
Dit netwerk is gericht op verplaatsingen tot 7,5 km. Deze regionale fietsroutes kunnen
aantrekkelijk zijn voor recreatief verkeer. Belangrijke regionale (huidige en toekomstige)
bestemmingen vanuit Muiden en het KNSF-terrein zijn:
•

richting het (noord)westen: IJburg Amsterdam en Diemen;

•

richting het oosten: Muiderberg en Naarden;

•

richting het zuiden: Bloemendalerpolder en Weesp.

Uit het regionale fietsnetwerk volgt het belang van de sluis. Wanneer wordt ingezoomd
op het lokale fietsnetwerk, dan wordt het belang van de sluis nog groter. De fietsroutes
vanuit het KNSF-terrein en Muiden West worden over de sluis verbonden met Muiden
Oost. Het netwerk door het KNSF terrein heeft in de meest optimale vorm een maaswijdte van 300 meter.

3.9 ONTSLUITING BREDIUSWIJK
In het concept Masterplan Bloemendalerpolder is op de Brediusgronden aan de noordzijde van de verlegde A1 een woonwijk voorzien met maximaal 196 woningen, grenzend
aan de bestaande woonwijk Muiden Zuidwest en aan de Muidertrekvaart. Door de provincie is aangegeven dat ze het Masterplan wil heroverwegen. Het is niet duidelijk of de
provincie deze wijk wil handhaven. Voor de ontsluiting van de Brediuswijk zoals geschetst
in het concept Masterplan kunnen op hoofdlijnen vier opties worden aangegeven, die zijn
weergegeven in figuur 3.8.
Uit oogpunt van bereikbaarheid bij calamiteiten zullen er tenminste twee ontsluitingen
moeten worden gerealiseerd. Vanuit stedenbouwkundig oogpunt is het wenselijk om de
Brediuswijk aan te sluiten op Muiden Zuidwest en om de Brediuswijk vanuit de bestaande
kern van Muiden goed bereikbaar te maken. Verder is het wenselijk om bij de ontsluiting
zoveel als mogelijk gebruik te maken van bestaande infrastructuur. Daarom ligt ontslui-
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telijke ontsluitingsweg naar de nieuwe hoofdontsluitingsweg richting Weesp.

ting via de routes 3 en 4 (via de bestaande Amsterdamsestraatweg) het meest voor de
hand.
Tegen ontsluiting via de Amsterdamsestraatweg kan worden ingebracht dat dit kan leiden
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tot verkeersoverlast op de Amsterdamsestraatweg. De te verwachten verkeersproductie
verwachten. Verkeersoverlast zou wel kunnen ontstaan indien de Amsterdamsestraatweg
zou worden gebruikt als sluiproute vanaf de nieuwe op/afrit van de A1 naar de bestaande
kern van Muiden. Dit kan worden tegengegaan door halverwege de Brediuswijk een knip
te leggen in de Amsterdamsestraatweg.
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van circa 1200 mvt/etmaal is echter zodanig gering, dat verkeersoverlast niet valt te

Figuur 3.8: Mogelijke ontsluitingsroutes Brediuswijk

3.10 PARKEREN TOERISTEN EN BEZOEKERS
In de huidige situatie is er een parkeerplaats voor Park + Ride (P+R) ten westen van de
Vecht en een parkeerplaats voor toeristen en bezoekers met betaald parkeren ten oosten
van de Vecht (zie figuur 3.9 op de volgende pagina). Daarnaast zijn er diverse (kleinere)
parkeerterreinen binnen de bebouwde kom van Muiden. In de toekomst verandert de
locatie van het P+R terrein. De nieuwe locatie komt te liggen nabij de nieuwe aansluiting
op de A1. Deze locatie ligt te ver van het centrum van Muiden om te lopen. Daarnaast
verandert de wegenstructuur rond de bestaande parkeerterreinen.
De aanbeveling is om de bestaande parkeerterreinen te handhaven. Opgemerkt wordt
dat het huidige P+R terrein zeer gunstig ligt voor gebruik door toeristen en bezoekers. Er
ontstaat dan het volgende parkeersysteem voor bezoekers en toeristen:
•

binnen de bebouwde kom kunnen bezoekers en toeristen parkeren op een relatief
klein aantal parkeerplaatsen tegen een relatief hoog tarief;

•

aan beide zijde van de Vecht kunnen bezoekers en toeristen parkeren op twee grote-

•

op piekdagen kunnen bezoekers en toeristen parkeren op het nieuw aan te leggen

re parkeerterreinen met een relatief laag tarief nabij de rand van de bebouwde kom;
P+R terrein en tegen betaling met het reguliere openbaar vervoer richting de vestingstad gaan.
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communicatie noodzakelijk.

Figuur 3.9: Nieuwe P+R (links), bestaande P+R (midden) en parkeerplaats aan oostkant
Vecht (rechts) in rood aangegeven

3.11 TIJDELIJKE SITUATIE 2012 - 2017
De nieuwe Vechtbrug kan naar verwachting eind 2012 gereed zijn. Omdat de A1 op basis
van de huidige inzichten niet voor 2017 zal zijn verlegd, kan de brug tot die tijd op het
bestaande wegennet worden aangesloten. Dat kan worden bereikt door conform het OTB
de nieuwe Vechtbrug aan de westzijde van de Vecht te verbinden met de Weesperweg
en door deze brug aan de oostzijde van de Vecht via de hier voorziene rotonde te verbinden met de Lange Muiderweg (de weg langs de oostelijke oever van de Vecht). Via de
onderdoorgang onder de bestaande A1 is Muiden Oost dan bereikbaar (zie ook figuur
3.4).
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In deze ontwerp Verkeersvisie staan oplossingsrichtingen en kansen voor de verbetering
van het verkeerssysteem van Muiden beschreven. Zoals in de inleiding aangegeven dient
deze ontwerp Verkeersvisie Muiden als richtinggevend kader voor nadere uitwerking van
de gewenste toekomstige verkeershoofdstructuur. Vanwege de lange voorbereidings- en
uitvoeringstermijn van de genoemde ruimtelijke projecten is het in deze fase niet mogelijk alle onderdelen al in detail uit te werken. De komende jaren zullen de genoemde
projecten steeds verder worden uitgewerkt waarmee ook de exacte infrastructurele consequenties duidelijk worden.
Met de vaststelling van de ‘Structuurvisie Muiden en Muidenberg’ is een eerste stap gezet
in het verhalen van kosten voor infrastructurele aanpassingen.
De verkeerskundige aanpassingen die zijn voorzien binnen de grenzen van het TB Schiphol - Amsterdam – Almere zullen worden uitgevoerd door Rijkswaterstaat en zijn tevens
voor rekening van Rijkswaterstaat. De belangrijkste kostendragers voor de overige verkeerskundige aanpassingen zijn het KNSF-terrein en de Bloemendalerpolder. Er is een
directe of indirecte link tussen deze overige verkeerskundige aanpassingen binnen de
gemeente Muiden maar buiten de grenzen van het KNSF-terrein en de Bloemendalerpolder met de ontwikkeling van het KNSF-terrein en de Bloemendalerpolder. Andere (mogelijke) kostendragers zijn het nieuwe voorzieningencluster op het KNSF-terrein, de nieuwe
jachthaven en mogelijke ontwikkeling(en) in de polder ten oosten van Muiden Oost. Deze
kostendragers liggen allen in en om de kern Muiden. In figuur 5.1. zijn de gewenste
verkeersaanpassingen naar opbrengstlocatie geclassificeerd. Rood staat voor Rijkswaterstaat, groen voor Bloemendalerpolder en Blauw voor KNSF.
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Figuur 4.1: Verdeling verkeerskundige aanpassingen naar opbrengstlocatie

Om kosten te kunnen verhalen moet er sprake zijn van profijt, toerekenbaarheid en
proportionaliteit. In de jaarlijkse actualisering van de uitvoeringsparagraaf van de Structuurvisie Muiden en Muiderberg zal de actuele stand van zaken met betrekking tot het
kostenverhaal voor de aanleg/aanpassing van infrastructuur opgenomen.

