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Geacht college, 
 
Zoals u weet vindt er op dit moment onderzoek plaats naar de beste locatie voor de nieuwe Zaanbrug 
tussen Wormerland en gemeente Zaanstad. 
 
Naar wij menen te weten worden er nu twee locaties nader onderzocht: 
1. een nieuwe brug op de huidige locatie   
2. een brug aan de oostkant van de oude brug waarbij aansluiting ontstaat tussen de Rouenweg in 

Wormer en in Wormerveer ter hoogte van de Zaanweg/Goudastraat. 
 
Wij willen hierbij onder uw aandacht brengen dat het bestuur van Ondernemersvereniging Wormerveer een 
sterke voorkeur heeft voor de tweede optie. Het is in onze ogen essentieel dat tijdens de bouw van een 
nieuwe brug de bestaande verkeersstroom vanuit Wormerland richting Wormerveer, vice versa, zoveel als 
praktisch mogelijk gehandhaafd blijft. 
Wordt er voor de eerste optie gekozen dan bepleiten wij de aanleg van een noodbrug, waarbij eveneens 
het uitgangspunt is dat bestaande verkeersstromen zoveel mogelijk ongehinderd blijven. 
  
Mocht dit alles niet mogelijk zijn, dan blijft in onze ogen de minst aantrekkelijke variant over, namelijk het 
realiseren van een veerpontverbinding tussen beide Zaanoevers als de nieuwe Zaanbrug op de huidige 
locatie komt. 
Deze verbinding dient in onze optiek zo lang mogelijk per dag te varen en bovendien met een zeer hoge 
frequentie opdat de wachttijden tot het uiterste beperkt blijven.  
Graag willen wij op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen inzake deze nieuwbouw, zowel in 
de voorbereidende fase als gedurende de werkzaamheden. 
 
Wij hopen op een transparante communicatie met alle betrokken instanties en zien uw reactie met 
belangstelling tegemoet. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Mevr. M. Pasman, voorzitter Ondernemersvereniging Wormerveer 
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