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Fietsvisie Wormerland 2040 

Maart 2020 

 

De omgevingswet vraagt van alle Wormerlanders, dus ook van ons als fietsers, bij te dragen aan een 

visie op de omgeving in al haar facetten. 

De Fietsersbond heeft begin 2019 de landelijke Fietsvisie 2040 gepubliceerd, waarop verschillende 

afdelingen daarmee aan de slag zijn gegaan om dit vertalen naar hun specifieke situatie. Voor u ligt 

de visie op de gemeente Wormerland van de fietsersbond afdeling Zaanstreek. 

       

De fiets is een vanzelfsprekend vervoermiddel en niet weg te denken uit de Nederlandse cultuur. 

Fietsen is duurzaam, produceert slechts CO2 via de uitgeademende lucht, en geen stikstof, fijnstof, 

stikstof of lawaai. Fietsen is flexibel, goedkoop, sociaal, gezond, en veilig voor andere 

verkeersdeelnemers. Fietsen biedt vrijheid ongeacht leeftijd of sociaal-economische achtergrond.  

Fietsen draagt bij aan de kwaliteit van het leven en van de openbare ruimte. Aangezien fietsen 

slechts bescheiden eisen stelt aan ruimte en infrastructuur, hoort de fiets als uitgangspunt te worden 

genomen bij de inrichting van infrastructuur en gebiedsontsluiting. 

Fietsen is ook goed voor de economie. Fietsers zijn gezonder, productiever, en hebben minder 

ziekteverzuim. Dat is fijn voor werkgevers, zorgverzekeraars, en voor de maatschappij als geheel.  

En als er meer wordt gefietst verminderen de verkeersdrukte en de parkeerdruk. Daar profiteren de 

overgebleven automobilisten van omdat hun reistijd afneemt, en omdat de betrouwbaarheid van 

hun reistijd toeneemt. Fietspaden zijn ook nog eens veel goedkoper dan autowegen. In 2040 is het 

gemeentelijk budget van Wormerland primair ingericht op de befietsbaarheid van de straten, 

fietspaden en fietsstraten in de gemeente. 

Er zijn veel trends die de ontwikkeling van de mobiliteit beïnvloeden, zoals verduurzaming, 

verstedelijking, stedelijke verdichting, krappere parkeernormen, technische en sociale 

ontwikkelingen (autodelen, zelfrijdende auto’s), nieuwe kansen van slimme mobiliteit, en aandacht 

voor luchtkwaliteit (fijnstof, stikstof), gezondheid en veiligheid. Om de ontwikkeling van de mobiliteit 

te kunnen sturen is dus een duidelijke visie nodig. 
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1. Diversiteit en inclusie in 2040 

Gedeelde en herverdeelde ruimte 

Wormerland is een diverse gemeente met fijne dorpskernen, elk met hun eigen identiteit, en met 

een groot landelijk gebied met een wisselend karakter. Er zijn dorpelingen, boeren, statushouders en 

natuurliefhebbers die in 2040 allemaal op hun eigen wijze door de gemeente fietsen. Daarnaast is 

Wormerland aantrekkelijk voor fietstoeristen, die in 2040 veelal gebruik maken van de B&B-

voorzieningen in de lintbebouwingen van de plattelandsdelen. Wormerland heeft in 2040 meer 

fietsverbindingen met de omliggende gemeentes, zo zijn er bruggen over het Noordhollands kanaal 

richting het noorden en oosten. Bewegwijzering van fietsroutes is verdwenen omdat elke fietser 

gebruik kan maken van dynamische navigatie die bijvoorbeeld de fietsforens van Jisp naar Rooswijk 

direct omleidt via de Clausbrug als de Zaanbrug open gaat. 

Ondanks de diversiteit aan vervoersmiddelen, waaronder elektrische fietsen met verschillende 

snelheden, bakfietsen en transportfietsen, is de ruimte in Wormerland uniform ingericht. Iedere 

fietser kan direct aan het wegdek, de kantbelijning en de zijstraten zien wat voor verkeer hij kan 

verwachten en of hij voorrang moet geven of krijgen. Alle dorpskernen waar winkels of scholen zijn, 

zijn ingericht als shared space waarbij het evident is dat voetgangers, fietsers en de enkele auto die 

er nog rijdt, gelijke rechten en plichten hebben. De wegen die de dorpen uit leiden en waar veel over 

gefietst wordt, zijn ingericht als fietsstraat. Dit geldt ook voor de erftoegangswegen, waar fietsers, 

toeristen, tractoren en auto’s de weg met elkaar delen. Langs drukke gebiedsontsluitingswegen 

liggen brede fietsstroken zodat ook daar voldoende ruimte en comfort wordt geboden aan de 

(elektrische) fietsforens en de toerist. 

Omdat in 2040 er veel meer virtuele (kantoor)omgevingen zijn waar vanuit huis Wormerlanders 

werken, is een flink aantal auto’s van de bruggen die Wormer ontsluiten (Zaanbrug, Clausbrug, 

Bartelsluisbrug) verdwenen. Deze bruggen zijn daarom door de gemeente ook toegankelijk gemaakt 

voor snelle fietsers, terwijl de ontspannen fietsers ook gebruik blijven maken van de in 2020 reeds 

aanwezige fietsvoorzieningen (de fietspaden aldaar zijn “onverplicht” gemaakt). 

 

2. Evaluatie gemeentelijk beleid 

Van correctie naar preventie 

Wormerland heeft vóór 2020 al flink ingezet op de fietsfaciliteiten, denk aan de fietsstraten langs de 

Rigastraat en op de Neckerstraat. Meetgegevens over het aandeel van de fietsers in het verkeer en 

de grote verkeersstromen lijken echter te ontbreken. Dat maakt dat de gemeente in 2020 vaak 

reactief situaties verbetert. Dat gaat soms heel snel, zoals het verwijderen van een paaltje na een 

eenzijdige aanrijding, maar in 2040 is de gemeente pro-aktief en wordt dit soort incidenten 

voorkomen. Door nauwkeurige en recente data weet Wormerland al waar knelpunten kunnen gaan 

ontstaan voordat ze er zijn. 

Een fietsbeleid moet niet op zichzelf staan. Het fietsbeleid van 2040 is nauw afgestemd op dat van 

Zaanstad, Purmerend, Alkmaar en Oostzaan; kennis en kunde worden niet alleen met elkaar 

uitgewisseld door de ambtenaren, maar ook door de colleges. De uitvoering is gebaseerd op de 

richtlijnen van het CROW Fietsberaad. Daarnaast heeft elke gemeente haar eigen fulltime 

fietscoördinator in dienst, die op zijn beurt weer nauw samenwerkt met de Vervoerregio Amsterdam 

en andere regionale partners. 
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3. Fietsen is duurzaam  

Duurzaam en groen Wormerland 

Nederland staat voor een ingrijpende klimaattransitie die in 2040 landelijk nog niet voltooid zal zijn, 

maar Wormerland is al sinds 2030 energieneutraal. Door  het verbod op benzine-auto’s dat in 2030 

van kracht werd komt de enige rechtstreekse uitstoot nog mogelijk van tractoren. De energie nodig 

voor de elektrische fietsen wordt veelal lokaal opgewekt met zonnepanelen op de daken. Omdat de 

gemeente het (elektrisch) fietsen actief heeft gestimuleerd, ook voor de schooljeugd, zijn elektrische 

auto’s minder prominent aanwezig. Die stimulering is niet alleen bereikt door reclame en 

voorlichting, maar ook door het fietsen over grotere afstanden aantrekkelijker te maken omdat 

Wormerland reeds in 2025 de benzine-bromfiets heeft uitgebannen, en parkeren bij scholen voor 

auto’s actief heeft ontmoedigd. De budgetten voor auto(parkeer)voorzieningen zijn in 2040 

significant verschoven naar fiets(parkeer)voorzieningen. 

 

4. Fietsen draagt bij aan een aantrekkelijke leefomgeving  

Prettig wonen in Wormer 

Wormer verwacht tot 2040 met ruim 20% te groeien en vergrijst daarbij bovengemiddeld. Dat stelt 

hoge eisen aan de kwaliteit, leefbaarheid, duurzaamheid en bereikbaarheid van de leefomgeving.  

De uitstoot van fijnstof en stikstof op drukke wegen (A7, Dorpsstraat, Rigastraat, Engewormer) is 

zorgelijk. Dorpskernen zijn al omgebogen tot 30km-zones maar er zijn grote delen waar in 2020 nog 

50 of 60 wordt gereden.  Terwijl de afstanden binnen de kernen veelal klein zijn is veel van het 

wegennet nog gebaseerd op autogebruik. 

In het aantrekkelijke, schone en leefbare Wormerland van 2040 is dat anders. Daar staan gezondheid 

en veiligheid voorop en is de publieke ruimte multifunctioneel. Het is daar normaal dat voetgangers 

en fietsers overal prioriteit hebben, volgens het STOP principe: Stappen-Trappen-OV-Personenwagen 

als prioriteitsvolgorde. Dorpskernen zijn autoluw of autovrij, en de omgeving eromheen is ook 

autoluw. 30 Is overal de maximum snelheid, met uitzondering van fietssnelwegen zoals b.v. de 

Kanaaldijk en de Zuiderweg waar 45 gereden kan worden. 

De afstanden tussen de kernen, maar ook die naar de industrie- en kantoorgebieden, zijn 

overzichtelijk. Deze afstanden zijn prima te befietsen., zeker met een elektrische fiets. Als meer 

automobilisten op de fiets overstappen zullen de drukte en de luchtkwaliteit op doorgaande wegen 

enorm verbeteren. Om interlokaal fietsen aantrekkelijker te maken is er in 2040 een goed 

herkenbaar routenetwerk met weinig onderbrekingen dat geschikt is voor zwaar en snel fietsverkeer. 

Dit routenetwerk sluit goed aan op de routenetwerken in de regio, zoals de snelfietsroutes naar 

Amsterdam via Achtersluispolder en Hempont en de recreatieve routes door Twiske en Beemster. De 

routes die Wormerland uit leiden, zijn in 2040 mooie en aantrekkelijke routes, niet verstoord door 

auto(snel)wegen. 

Ook voor lokaal fietsverkeer is er in 2040 veel te verbeteren. De variatie in soorten fietsen neemt 

immers toe, en daarmee ook de eisen aan ruimte en snelheid. Wormerland sluit aan bij het landelijk 

ingevoerde systeem van fietsnetwerken: 

1) Een routenetwerk dat geschikt is voor zware en snelle fietsen (voor bezorgers en forensen) 

zoals bovengenoemde fietssnelwegen. 

2) Een rustig netwerk voor kwetsbare fietsers en voor toeristen (zoals de Jisperdijk). 
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3) De rode lopers door het dorp als hoofdfietsnet die de voorzieningen met elkaar verbinden 

(winkels, scholen, kantoren, sportvelden, de multifunctionale sportaccommodaties aan de 

Spatterstraat en het Wijdewomerplein). Deze zijn als shared space ingericht. 

Langs deze rode lopers zijn voldoende fietsenstallingen aanwezig met (camera)toezicht tegen 

fietsendiefstal. 

Het fietsnetwerk is fijnmaziger dan deze drie grofmazige netwerken. Doorsteekjes die in 2020 nog 

ontoegankelijk waren (zoals het bruggetje aan het eind van de Hollander) zijn daar in 2040 een 

integraal onderdeel van geworden. 

 

5. Veilig fietsen 

De veilige straat 

Het verkeer in Nederland moet veiliger. In 2018 kwamen 65 mensen (11%) méér om dan het jaar 

ervoor, de grootste stijging sinds 1989. Bijna de helft van de slachtoffers (48%) waren 

verkeersdeelnemers die zelf nauwelijks een gevaar voor anderen vormen: fietsers, voetgangers en 

mindervaliden. 

In het Wormerland van 2040 zijn de afgelopen 10 jaar geen fietsers meer overleden. Niet door een 

aanrijding met een gemotoriseerd voertuig, en ook niet door een eenzijdig ongeval zoals een 

aanrijding met een obstakel. Verder is het aantal gewonde fietsers sterk verminderd. Het verlagen 

van de maximumsnelheid is de voornaamste reden van die afname, naast het gunnen van meer 

ruimte op straat aan de fietser. Paaltjes op en langs fietspaden zijn al sinds 2025 geen onderdeel 

meer van de openbare ruimte; het oneigenlijk gebruik van fietsdoorsteekjes door auto’s is met 

handhaving succesvol bestreden waardoor het in 2040 vanzelfsprekend is geworden dat je met de 

auto niet op het fietspad parkeert. De CROW-richtlijnen worden in 2040 per definitie gevolgd, o.a. op 

het vlak van consequente kantbelijning zowel binnen als buiten de bebouwde kom. 

 

6. Gezondheid en geluk  

Gezond leven in Wormerland 

De overheid wil mensen stimuleren om zelf de regie over de eigen gezondheid te voeren, wil 

gewenst gedrag bevorderen en wil de kwaliteit van leven verbeteren. De gemeente Wormerland 

heeft het in 2020 gesloten Sportakkoord niet beperkt tot de sportverenigingen, maar heeft zich ook 

gerealiseerd dat de voornaamste doelgroep in dat akkoord, de ouderen, vooral gediend is bij een 

geschikte inrichting van de openbare ruimte. De gemeente vindt dat alle inwoners op een goede 

manier oud moeten kunnen worden in hun eigen wijk, en geeft daarom aandacht aan veiligheid, 

mobiliteit en het voorzieningenniveau waarin goed gefietst en gewandeld kan worden.  

Wandelen en fietsen (‘informeel bewegen’) zijn de gemakkelijkste manier om aan de geadviseerde 

beweegnormen te voldoen. Laagintensief bewegen bevordert de gezondheid effectiever dan 

intensief sporten en veroorzaakt minder blessures. Het is goed voor een gezond gewicht, sterke 

botten, actieve hersenen en voor fitheid, en voorkomt hart- en vaatziekten, diabetes, stress, kanker 

en arbeidsverzuim. Fietsen geeft ook een gevoel van vrijheid, wat mensen gelukkiger maakt. Met 

fietsen ontmoet je onderweg veel medegestemden, wat goed is voor de sociale contacten en 

vereenzaming tegen gaat.  
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De Wormerlandse omgeving van 2040 stimuleert de inwoners van jong tot oud te om te wandelen en 

te fietsen. De infrastructuur is geschikt voor kinderen om buiten te spelen, en voor ouderen om tot 

op hoge leeftijd te blijven fietsen (al dan niet elektrisch ondersteund). De fietspaden, fietsstraten en 

shared spaces zijn veilig en ze zijn aantrekkelijk genoeg, ook voor alle andere gebruikers dan fietsers. 

Aan nieuwkomers en statushouders worden actief fietslessen geboden door de 

medebuurtbewoners, geregisseerd door de gemeente en de Fietsersbond. 

 

 

7. Scholen 

Veilig en akief naar school 

Fietsvoorzieningen rond scholen vragen om extra aandacht omdat kinderen een kwetsbare groep 

zijn, omdat kinderen veilig moeten leren fietsen, en omdat het met de auto naar school brengen van 

kinderen een sneeuwbaleffect kan hebben. Zie ook het ‘Octopusplan’ uit de Fietsnota van de 

gemeente Zaanstad uit 2008. 

In 2040 bereikt 95% van alle schoolgaande kinderen in het basisonderwijs hun school te voet of op 

de fiets (in het kinderzitje of in de bakfiets voor de jongsten). De zones rondom de scholen zijn 

daartoe ingericht als “erf” waarbinnen auto’s – en ook fietsers – maximaal 15km/h rijden. 

Parkeervoorzieningen zijn op loopafstand van de school, maar niet pal voor de deur. Voor alle 

fietsende kinderen is plaats in de fietsenstalling en voor de deur is ook (bewaakte) 

fietsparkeerruimte voor de ouders. 

 

 

8. Meetbare doelstellingen, en data 

Wormerland is een transparente, ambitieuze gemeente. 

Als gemeente met een actief fietsbeleid streeft Wormerland ernaar het aantal verplaatsingen per 

fiets elk jaar te laten groeien. In 2040 is de fietser in al zijn vormen in de meerderheid op de weg 

(snelwegen uitgezonderd). Dit is bereikt door voor elke periode van 4 jaar een groeidoelstelling te 

verankeren in het collegeakkoord, die gemonitord is middels meetgegevens per vervoersmiddel. 

Deze data zijn jaarlijks gepubliceerd op de website van de gemeente. Uit oogpunt van de eerder 

genoemde diversiteit en inclusie zijn ook gegevens openbaar aangaande doelgroepenbeleid, 

verkeersstromen, verkeersdichtheden, fietsinfrastructuur, fietsvoorzieningen en veiligheid. Aan de 

hand van deze data zijn de doelstellingen gemonitord en geëvalueerd. 
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9. Concrete voorstellen 

Ter illustratie om een beeld te schetsen 

Hieronder staat een tweetal voorbeelden van hoe de fietsinfrastruktuur in Wormerland er in 2040 uit 

hoort te zien: 

1) Fietspad langs de Rouenweg. 

In 2040 liggen langs de (nog altijd vrij drukke) Rouenweg aan beide zijden vrijliggende fietspaden van 

asfalt. Vanaf de Spatterstraat naar de Zandweg kan de schooljeugd rustig aan van de Zaanbrug naar 

de Dorpsstraat fietsen zonder over te hoeven steken bij de Spatterstraat. Doordat ze bij de rotonde 

bij de Zandweg rechtsaf kunnen slaan, zijn ze beter zichtbaar voor de auto’s op de rotonde en kan 

bovendien het autoverkeer beter doorstromen aldaar. 

De e-bikes en snelle transportfietsen maken in 2040 natuurlijk gebruik van de hoofdrijbaan i.p.v. het 

fietspad, zodat de pakjesbezorgers ook kunnen doorrijden zonder opgehouden te worden door de 

schoolgangers. 

2) Shared space in Jisp 

In 2040 loopt er een lang fietservriendelijk lint over de Dorpsstraat van Wormer, de Weiver en de 

Dorpsstraat van Jisp. De stuiterende klinkers in Jisp hebben plaatsgemaakt voor brede rode stroken 

asfalt met een mollengang in het midden. Overal in de maximum snelheid 30, alleen van Jisp naar 

Neck mag je in 2040 45 (in 2020 nog 60) maar ook daar liggen brede fietsstroken met langs de hele 

donkere Jisperdijk kantbelijning. Na de overname van het wegbeheer van het HHNK heeft 

Wormerland flink geïnvesteerd in fietsveiligheid op de donkere buitenwegen. 


