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WORMERVEER - De provincie Noord-Holland heeft geen onderzoek laten doen naar het 

plan om de Zaanbrug bij de Lassiestraat te bouwen omdat de locatie niet meer ter discussie 

staat.  

Volgens een provinciewoordvoerster gaat het bij het vorige week gelanceerde idee van 

raadslid Herman Al (Liberaal Wormerland) niet om een andere locatie van de brug dan 

waarvoor de gemeenteraden onlangs hebben gekozen maar om een andere bouwwijze.  

Toch verschillen daarover de meningen. Zaterdag zette de VVD al forse vraagtekens bij het 

alternatieve plan van Al waardoor de periode drastisch zou worden verkort. Volgens het 

raadslid zou de brug er, in plaats van anderhalf jaar, maar drie maanden uit liggen. Het is zijn 

idee om de nieuwe brug naast de huidige brug te bouwen. Ook wordt het te openen brugdeel 

in dit plan verlegd naar Wormerveer en iets gedraaid waardoor de brug hoger kan worden. De 

provincie en de gemeenten laten dit idee nu verder onderzoeken.  

Lijsttrekker Harold Halewijn (GroenLinks Wormerland) is verontwaardigd. Hij betwist dat 

wethouder Ronald Hendriks in Wormerland zei dat er al ooit een slingervariant van 

GroenLinks was onderzocht op de locatie van de Lassiestraat. ,,Nee, dat is niet helemaal het 

geval. In die variant zouden er bedrijven moeten worden uitgekocht, maar bij de variant van 

Wout van Aalst hoeft dat niet.’’  

GroenLinks is verbaasd dat er onderzoek is gedaan naar het idee van Herman Al. ,,Op zich 

een compliment hoor, voor het idee. Maar er zijn nog wel heel veel vraagtekens te zetten.” Zo 

is het maar de vraag of het scheepvaartverkeer veilig door de brug kan omdat schippers 

minder overzicht hebben door de nieuwe route die de schepen moeten nemen om de brug te 

passeren, constateert Halewijn. Bovendien vraagt de GroenLinkser zich af hoe het kan dat er 

toch een nieuwe oplossing is verzonnen terwijl de brug al helemaal was onderzocht de 

afgelopen jaren. 

,,Daarom pleiten we ook voor een heroriëntatie. Dat deze variant nu toch verzonnen is, zegt 

ook wel wat over de kwaliteit van de onderzoeken die zijn uitgevoerd. Ik hoop dat er bij de 

provincie eens iemand wakker wordt.” 

Fractievoorzitter Songül Mutluer van de PvdA in Zaanstad ziet in de nieuwe variant geen 

aanleiding om de Zaanbrug opnieuw tegen het licht te houden. ,,We hebben een keuze 

gemaakt en alles nu weer terug te nemen, zou veel te veel vertraging opleveren.” Zij ziet 

vooral de voordelen van de variant van Al die ervoor zorgen dat de overlastperiode fors 

vermindert. ,,Maar die moet nog wel goed onderzocht worden”, benadrukt zij.  

Het quickscanonderzoek naar de nieuwe variant is betaald door de provincie Noord-Holland.  

 


