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Nieuwerkerk aan den IJssel, 24 november 2014 
 

Situatie: 

Bij VVN is het verzoek binnengekomen om de veiligheid van de nieuwe (tijdelijke) situatie op de 

locatie Middelweg/N456 in Moordrecht te onderzoeken. Geconstateerd is, dat veel automobilisten 

zich niet bewust zijn van de nieuwe inrichting van deze voormalige rotonde. Vooral automobilisten, 

die deze route frequent gebruiken, herkennen geen gewijzigde situatie. Uit de belijning is slecht op te 

maken wat de nieuwe situatie is: zowel oude belijning als nieuwe belijning zijn op het wegdek 

aanwezig. 

Voor verkeer vanuit alle aanvoerende wegen is de voorrangssituatie gewijzigd, waardoor VVN 

Zuidplas van mening is dat dit nadrukkelijker onder de aandacht moet worden gebracht.  

Advies: 

1. Verwijder op de Middelweg (Moordrecht -> N456) verkeersbord B06 inclusief onderbord 

‘100 m’ 

positie: https://maps.google.com/maps?q=51.997875,4.652365&hl=nl&num=1&t=m&z=17  

2. Verwijder op de N456 (pleisterplaats -> Middelweg) bord B01 

positie: https://maps.google.com/maps?q=51.998727,4.650691&hl=nl&num=1&t=m&z=17  

3. Plaats langs de N456 (Gouda -> Moordrecht) verkeersbord OB702 

positie: https://maps.google.com/maps?q=51.998602,4.652376&hl=nl&num=1&t=m&z=17  

4. M.b.t. voorrangssituatie op het kruispunt N456/Middelweg (positie: 

https://maps.google.com/maps?q=51.998199,4.651753&hl=nl&num=1&t=m&z=17) zijn er 2 

mogelijkheden: 

a. Verleen voorrang: 

i. Breng de haaientanden duidelijker aan 

ii. Plaats ook aan de rechterzijde van de weg bord B06 

b. Stop, verleen voorrang: 

i. Breng stopstreep aan 

ii. Plaats aan beide zijden bord B07 

5. Plaats vanuit alle richtingen een tijdelijk bord ‘Voorrangssituatie gewijzigd’ in plaats van 

‘Verkeerssituatie gewijzigd’. 
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Figuur 1 B01 

 

Figuur 2 B06 

 

 
Figuur 3 B07 

 
  

 

Figuur 4 OB702 
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Enige foto’s ter illustratie: 
 

 
Figuur 5 Komende vanaf de Pleisterplaats moet nu voorrang worden verleend. Bord staat uitsluitend links, haaientanden 
zijn niet duidelijk zichtbaar: de indruk wordt in ieder geval niet gewekt dat de haaientanden bij de nieuwe 
verkeerssituatie horen 

 
Figuur 6 Komend vanaf het Weegje lijkt de situatie niet gewijzigd. Belijning is rommeltje 
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Figuur 7 Bord Voorrang verlenen verwijderen 

 
Figuur 8 Bord Voorrangsweg verwijderen 


