
Zijn het nou kruispunten of uitritten op nieuw Damplein?

Het Damplein in Dubbeldam is nog maar net helemaal vernieuwd, of er gaan al alarmbellen 
af over de verkeerssituatie. 

Cathy van Klaveren 22-03-18, 07:00

Een paar straten rondom het vernieuwde winkelcentrum zijn nu op zo’n manier geasfalteerd 
dat het gelijkwaardige kruispunten zijn, terwijl hier altijd sprake was van uitritten. Volgens 
Martin Lonkhuijsen van rijschool Martinique is het wachten op een ongeluk, omdat deze 
nieuwe situatie niet duidelijk is voor bestuurders. De gemeente komt op korte termijn met een
oplossing.

Een uitrit, zoals de situatie voorheen was rondom het Damplein, is voor een bestuurder te 
herkennen aan het hellende stoepje. Dat is tegenwoordig verdwenen; de weg ligt nu op 
gelijke hoogte waardoor het lijkt of er sprake is van een gelijkwaardig kruispunt. Is dat het 
geval, dan veranderen de verkeersregels. Het enige verschil tussen het parkeerterrein en de 
doorgaande weg, is de kleur van het wegdek.

Als dit uitritten zijn, dan zijn die vreemd ingericht op deze manier.

Martin Lonkhuijsen
Dat is het enige waar bestuurders het mee moeten doen. Raar, vindt Lonkhuijsen. ,,Er staan 
geen borden die zeggen dat de situatie hier is gewijzigd, terwijl dit altijd uitritten waren. 
Bestuurders moesten dus voorrang geven voor ze de weg opdraaiden, maar nu ziet het eruit 
alsof ze voorrang krijgen. En omdat er geen borden zijn die zeggen hoe het nu eigenlijk zit, 



kan dat gevaarlijke situaties opleveren. Het is gewoon niet duidelijk.’’ Hij is niet de enige die 
dat vindt, stelt hij. ,,Van examinators bij het CBR hoor ik hetzelfde.’’

Dat geldt eveneens voor Henk Korteweg, die met zijn bakkerij op de hoek van de Damstraat 
zit. ,,Ik dénk dat ik voorrang heb. Toch zou ik stoppen, al weet ik niet waarom. Misschien 
omdat ik de situatie van vroeger nog in mijn hoofd heb.’’

Volgens Lonkhuijsen is er contact geweest met de gemeente, maar die heeft tot nu toe alleen
te kennen gegeven binnen welke termijn er inhoudelijk gereageerd wordt. ,,Als dit uitritten 
zijn, dan zijn die vreemd ingericht op deze manier. Logischer is dan om te denken dat het een
kruispunt is, maar geef dat dan áán.’’

Snel
Voor de gemeente is de kwestie echter simpel: het gaat hier inderdaad om gelijkwaardige 
kruispunten. ,,Het is ook altijd de opzet geweest om dat zo bij het vernieuwde plein te doen’’, 
vertelt Mark Benjamin van de gemeente. Hij erkent dat de gemeente nog overal borden moet 
plaatsen om de nieuwe situatie aan geven. Op welke termijn dat precies gaat gebeuren, kan 
hij niet zeggen, slechts dat dat ‘snel’ zou zijn.

Was het vermoeden van Lonkhuijsen toch correct: een kruispunt. De gemeente komt hem 
bovendien tegemoet. ,,Ik zit met andere rij-instructeurs in een appgroep waarin we het 
hebben over deze plek. De ene vindt het een uitrit, de ander niet. Denk jij dat het goed is, als 
rijdocenten daarover moeten discussiëren?’’


