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Van 

Aan 

Datum B&W vergadering 

Zaaknummer 

Portefeuillehouder 

Onderwerp 

Het college van burgemeester en wethouders 

De gemeenteraad 

23 juni 2020 

1850058 

De heer N.J.A. Schimmel 

Raadsmededeling Verkeersveiligheid McDonalds/Mariahoeveweg 

Muiden 

 

 

1. Kennisnemen van 

De actuele stand van zaken aangaande de verkeersveiligheid op en rondom verzorgingsplaats 

Hackelaar aan de A1 te Muiden. 

 

2. Inleiding 

Sinds de opening van McDonalds, en nu ook LaPlace, op verzorgingsplaats Hackelaar aan de A1 in 

Muiden is er een verkeersonveilige situatie ontstaan. Fietsers en voetgangers verplaatsen zich op 

en naast de Mariahoeveweg richting de verzorgingsplaats. De Mariahoeveweg is hiervoor niet 

geschikt, er is immers geen fiets- of voetpad. In uw raadsvergadering van 22 januari deed het 

college de toezegging met partijen in overleg te treden om een betere oplossing te creëren.  

Met deze raadsmededeling informeren wij u over de verkeersveiligheid op en rondom 

verzorgingsplaats Hackelaar en de constructieve overleggen met de partijen op de 

verzorgingsplaats en Rijkswaterstaat. 

 

  

 

3. Kernboodschap 

 

3.1 Partijen met elkaar in overleg 

De gemeente is op dit moment in overleg met de betreffende partijen over de verkeersveiligheid 

op en rondom verzorgingsplaats Hackelaar aan de A1 te Muiden .Om een verkeersveilige situatie te 

bewerkstellingen, is een voorlopige voorziening nodig, in de vorm van een noodfietspad op het 

huidige wegprofiel. Ook wordt de huidige calamiteitendoorgang aangepast om te voorkomen dat 

ongenodigde vanuit de Mariahoeveweg op de verzorgingsplaats kunnen komen.  

 

3.2 Afspraken in vergevorderd stadium 

De afspraken zijn in een vergevorderd stadium, te weten.  

1. Alle partijen zijn overeengekomen zich gezamenlijk in te zetten om ervoor te zorgen dat 

in de toekomst medewerkers veilig via een noodfietspad en een toegang naast de 

calimiteitendoorgang op de verzorgingsplaats kunnen komen. 

2. Rijkswaterstaat heeft besloten dat ook medewerkers toegang mogen krijgen tot de 

verzorgingsplaats vanuit het onderliggend wegennet, via de Mariahoeveweg. Dit was 

voorheen niet het geval. 

3. Om te voorkomen dat ongenodigde zich toegang verschaffen tot de verzorgingsplaats 

zal over het toekomstig hek, op de plek van de huidige calamiteitendoorgang, en de 

toegang voor medewerkers nog enige afstemming plaatsvinden tussen partijen. 

4. De gemeente is in overleg met partijen op de verzorgingsplaats over een noodfietspad en 

de financiering ervan. Dit noodfietspad komt van de Zuiderpolderweg tot aan de 

calimiteitendoorgang, aan de noordkant van de Mariahoeveweg. 
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5. Totdat een nieuwe calamiteitendoorgang, met toegang voor medewerkers, is 

gerealiseerd, blijven de huidige maatregelen van kracht.  

6. Wanneer het noodfietspad en de nieuwe calamiteitendoorgang zijn gerealiseerd, gaat de 

snelheid op de Mariahoeveweg tijdelijk naar 60 km/u. Laatstgenoemde is noodzakelijk 

omdat het noodfietspad inclusief twee rijbanen op het huidige wegprofiel passen. Echter 

is daarvoor een verlaging van de maximumsnelheid wenselijk. 

 

4. Consequenties 

De overleggen zijn in vergevorderd stadium, afspraken zijn gemaakt over de nieuwe 

calimiteitendoorgang, er is begonnen met het inplannen van werkzaamheden.  

 

5. Vervolg 

Wanneer de partijen over de gekozen oplossingen consensus hebben bereikt, zal het college dit 

openbaar maken. Het college zal eerst de raad, hierover informeren. 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Gooise Meren, 

 

 

 

 

Margriet van Schaik, 
Waarnemend 
gemeentesecretaris 

 

 

 

 

drs. H.M.W. ter Heegde 
Burgemeester 

 


