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Opvattingen van het college of burgemeester ex. artikel 33 Reglement van Orde. De griffie zorgt voor verspreiding. 

Beantwoording volgt zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 4 weken. 
 
 

Naam en fractie: A. Mastenbroek, CDA 

Datum indiening: 8 mei 2019 
Datum antwoord: 26 juni 2019 

Onderwerp:  (on)veilige verkeerssituatie kruising Maxisweg/Pampusweg te Muiden 

Bijlagen:  Overzichtsfoto kruising Maxisweg/Pampusweg te Muiden 
Foto bord B1 en foto bord B5 

 

 
 
Inleiding 
 
Vorig jaar is de kruising Maxisweg/Pampusweg te Muiden opnieuw geasfalteerd en ingericht. 
De kruising kenmerkt zich door een aantal verkeerstechnische omstandigheden waardoor de verkeersregulering ter plaatste 
de nodige problemen opleverde, o.m. een inrijverbod over de Amsterdamse brug vanuit de richting Muiden, een kruisend 
fietspad ter plaatse van de kruising, een ter plaatse aanwezige zijweg naar de woonarken, een hoge verkeersintensiteit van en 
naar het Maxisterrein, etc. 
 
Door het intensieve bouwverkeer als gevolg van de aanleg van de nieuwe A1 heeft de asfaltlaag op de kruising erg te lijden 
gehad en was het al geruime tijd noodzakelijk om het wegdek te vernieuwen. 
 
Tegelijkertijd met het vernieuwen van het wegdek is ook de weginrichting en de belijning aangepast. Het CDA vermoedt dat 
dit is gedaan in de veronderstelling dat hierdoor de verkeersveiligheid zou worden vergroot en dat hierdoor rechts afslaand 
verkeer vanuit de Pampusweg in de richting Diemen meer zou worden voorkomen. 
 
Het CDA is van mening dat de thans ingerichte kruising de verkeersveiligheid juist niet vergoot. Vraagsteller is inmiddels zelf 
getuige geweest van 3 bijna-aanrijdingen op de kruising, waarbij door hard remmen (noodstop) van automobilisten een 
aanrijding ternauwernood kon worden voorkomen. Tevens heeft het CDA de indruk dat het rechtsaf slaan (het inrijden van 
een inrijverbod over de Amsterdamse brug richting Diemen) niet is verminderd door de nieuwe weginrichting en belijning. 
 
Het CDA heeft grote vraagtekens bij de huidige inrichting. Met name de aangebrachte belijning en bebording is niet in orde 
en leidt tot onduidelijkheid bij automobilisten over de voorrangsregeling en de verwachte gedragingen van andere 
bestuurders. 
 
Hierbij de volgende constateringen: 

1. Rijdend vanuit Muiden richting de Maxis staat ter hoogte van de invoeging van de busbaan aan de rechterzijde van 
de Maxisweg een Bord B1 aanduidende een Voorrangsweg. Ca. 100 meter verder staat aan dezelfde zijde een bord 
B5 aanduidende een Voorrangskruispunt Zijweg rechts. Dit is een dubbele aanduiding v.w.b. de voorrangsregeling 
op de kruising. Bord B5 is daarbij onnodig. 

2. Op het wegdek is rijdend vanuit de richting Muiden voor de kruising met de Pampusweg een witte pijl aangebracht 
wijzende naar rechts inhoudende dat hier een verplichte rijrichting moet worden gevolgd. Dit verkeersteken op de 
weg wordt niet vergezeld van een bord D5 inhoudende een gebod tot het volgen van de rijrichting die op het bord is 
aangegeven. 

3. Er is voor de kruising geen onderbord of op andere wijze aangegeven dat de verplichte rijrichting niet van toepassing 
is op bussen openbaar vervoer en ontheffingshouders die wel het inrijverbod naar de Amsterdamse brug vanuit de 
richting Muiden in mogen rijden. 

4. De aangebrachte wegbelijning, aangevende de loop van de weg, is niet in lijn met de feitelijke situatie die ter plaatse 
geldt. De belijning vanuit de richting Muiden buigt naar rechtsaf terwijl de loop van de weg rechtdoor is. 

5. M.u.v. de periode 16.00 – 19.00 uur is verkeer vanuit de richting Diemen over de Amsterdamse brug toegestaan. 
Verkeer komende vanuit die richting mag links afslaan naar de Pampusweg. De afbuigende belijning en wegvlakken 
ter plaatse is niet in lijn met de loop van de weg van dit afslaand verkeer, waarbij auto’s over het witte wegvak rijden.   
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Het CDA heeft de volgende vragen: 
 

1. Is het college op de hoogte van de nieuwe weginrichting van de kruising Maxisweg-Pampusweg? 
 
Antwoord: 
Het college is op de hoogte van de nieuwe inrichting. Deze is namelijk in opdracht van de gemeente aangebracht in 
september 2018 samen met de asfaltwerkzaamheden.  
 

2. Wat is de reden van de wijziging van de weginrichting en belijning van de kruising en welk effect wordt er mee 
beoogd? 
 
Antwoord: 
De Overdiemerweg ter hoogte van de S114 in Amsterdam binnen een afzienbare periode opengesteld zou worden, 
zodat er doorgaand verkeer mogelijk is tussen Muiden en IJburg. Met deze openstelling zijn er vrijwel geen 
ontheffingen nodig voor de Diemerpolderweg. Met het uitgevoerde asfaltonderhoud hebben wij alvast hierop 
geanticipeerd en de nieuwe belijning op de kruising met oog op deze ontwikkeling aangepast.  
Beoogd effect voor deze inrichting is om duidelijker te maken dat alleen ontheffinghouders en lijnbussen rechtdoor 
mogen rijden in de richting van Diemen.  
 
 

3. Heeft het college sinds de nieuwe inrichting eerder signalen gekregen over de verkeer(on)veiligheid van deze 
kruising? Hoeveel signalen waren dat? 
 
Antwoord: 
Sinds de aanbrengen van de huidige belijning is er bij de gemeente slechts 1 melding bekend over de nieuwe situatie.  
Daarnaast is er een klacht van Connexxion dat het autoverkeer niet altijd verwacht dat de bus rechtdoor rijdt.  
 

4. Hebben er al aanrijdingen plaatsgevonden en zo ja, hoeveel? 
 
Antwoord: 
Sinds de nieuwe belijning hebben er geen ongevallen plaatsgevonden welke bij ons bekend zijn.  
 

5. Is, naast een verkeerskundige van de gemeente, ook een verkeerskundige van de politie bij deze nieuwe 
weginrichting betrokken geweest, en zo ja, wat was het advies van de politie en zo nee, waarom niet? 
 
Antwoord: 
Er is geen advies bij de politie ingewonnen voor de nieuwe inrichting. Dit omdat er bij de aanpassing geen 
verkeersbesluit genomen is.  
 

6. Zonder onderbord of op andere wijze aangegeven mogen bussen openbaar vervoer en ontheffingshouders komende 
vanuit de richting Muiden niet de kruising oversteken en rechtdoor gaan richting Diemen. Is dat juist? 
 
Antwoord: 
Het is inderdaad correct dat de pijl op de weg de verplichte rijrichting aangeeft. Dit is inderdaad niet correct en 
daarom gaan we de inrichting aanpassen op het kruipunt met het weghalen van de pijlen en toevoegen van extra 
verkeersborden die aanduiden dat er een verplicht rijrichting is voor verkeer zonder ontheffing. 

 
Is het college het met het CDA eens dat het aannemelijk is te veronderstellen dat: 
 

7. Bestuurders komende vanaf de Pampusweg veilig linksaf te mogen slaan de Maxisweg op richting Muiden in de 
wetenschap dat al het verkeer komende vanuit de richting Muiden de verplichte rijrichting moeten volgen rechtsaf 
de Pampusweg op? 
 
Antwoord: 
Bestuurders komende vanuit de Pampusweg kunnen niet of slechts beperkt zien dat verkeer op de Maxisweg vanuit 
Muiden alleen rechtsaf mag slaan. Daarnaast is de voorrangssituatie duidelijk geregeld; er zijn haaientanden op de 
rijbaan aangebracht, wat aanduidt dat er kruisend verkeer is. Van bestuurders mag dus worden verwacht dat zij 
kijken of er verkeer is wat rechtdoor rijdt.  
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8. Bestuurders, gelet op de belijning van de kruising en daarmee de loop van de weg, dat de voorrangsweg uit de 

richting Muiden niet rechtdoor gaat, maar juist rechtsaf gaat? 
 
Antwoord: 
Nee, zoals gesteld onder punt 7 geeft de inrichting van de weg duidelijk aan dat verkeer op de Maxisweg, voor de 
aansluiting met de Pampusweg, voorrang heeft.  
 
 

9. Bord D5 in tegenspraak is met de verplichte rijrichting die de op het wegdek aangebrachte pijl aangeeft? 
 
Antwoord: 
Bord D5 is nergens rondom het kruispunt geplaatst.  
 

10. Bestuurders rijdend op de Pampusweg vanuit de richting Maxis, hoewel voor het kruisingsvlak haaientanden en een 
bord B6 (verleen voorrang aan bestuurder op de kruisende weg) zijn aangebracht, gelet op de belijning en loop van 
de weg in verwarring kunnen raken over de feitelijke voorrangsregeling? 
 
Antwoord: 
Het mag van bestuurder worden verwacht dat zij weten dat er bij het kruisen van haaientanden voorrang moet 
worden verleend aan kruisend verkeer. Ongeacht andere belijning op de weg.  
 

11. Met de nieuwe inrichting en belijning de verkeersveiligheid eerder is verslechterd dan dat het is toegenomen? 
 

Antwoord: 
Wij sorteren voor op een nieuwe situatie, wij zijn van mening dat in de nieuwe situatie de verkeersveiligheid zal 
verbeteren. 
 
 

 
Als laatste wordt gevraagd of het college bereid is om de inrichting en belijning van de kruising opnieuw te beoordelen en zo 
nodig dit aan te passen naar een situatie waarbij wordt ingezet op een zo optimaal mogelijke verkeersveilige kruising? 
 
Antwoord: 
Zoals benoemd onder vraag 6 gaan we kleine aanpassingen aanbrengen. Daarna willen de situatie gaan monitoren waarna we 
eventueel extra aanpassingen kunnen heroverwegen.  
  



Gemeenteraad Gooise Meren 
Schriftelijke vragen ex. artikel 33 Reglement van Orde 
 
 
Bijlage: Fotoblad kruising en bebording 
 
 

 
 
 

 
 


