
• Tips Vereniging Belangen Engewormer (VBE) - http://engewormer.nl/

Ons doel: de dijk die onze polder omringd, veilig en toegankelijk houden voor alle soorten langzaam verkeer. Praktijk: gemeente 

en waterschap hebben de weg/berm ingericht als een doorgaande route voor auto’s, en daarmee delven andere weggebruikers 

het onderspit. 

- Ga op zoek naar behulpzame aanspreekpunten bij de (overheids)instanties / wegbeheerders waar je mee te maken hebt. Investeer in 

het contact.

- Als je merkt dat je via een persoon ingang hebt bij zijn/haar organisatie, vraag hem/haar jou te helpen hoe je verder komt: via de 

‘achterdeur’ binnenkomen en in gesprek > daarmee valt meer te bereiken dan braaf via het officiële loket wachten tot je uitgenodigd 

wordt. 

- Bekijk ook welke contactpersoon het meeste voor je kan doen. Als er meerdere partijen in het spel zijn (b.v. én gemeente, én 

waterschap én provincie) dan wordt er soms naar elkaar gewezen. Investeer en werk met de persoon die effectief kan zijn, ongeacht voor 

welke overheid hij/zij werkt. 

- Zoek draagvlak en de publiciteit. Ook een petitie met minder dan 200 ondertekenaars kan invloed op politici hebben: wij kwamen

ermee in de krant en bij de overhandiging van de petitie aan loco-dijkgraaf van HHNK en aftredend wethouder van Wormerland zijn er 

concrete toezeggingen gedaan door beide heren. Daar kan je de (opvolgende) bestuurders aan houden. 

- Gebruik elke gelegenheid om feiten/gegevens => verkeerstellingen te krijgen. Ook hier: het helpt als je contacten hebt met meerdere 

instanties. Gebruik ook daarin meerdere ingangen/mensen om bij de personen uit te komen die verantwoordelijk is voor het houden van 

de telling. Vraag om de ruwe data! Alleen de conclusies die door onderen geformuleerd zijn, neem daar geen genoegen mee.



Een stukje historie van onze acties 

Recent: 

Petitie: Engewormer autoluw (2021)
Provincie, Wormerland en Hoogheemraadschap, gefeliciteerd met uw nieuwe, 

maar totaal overbodige bruggen.

Fietsen, lopen of kuieren langs de dijk tussen natuurreservaat Kalverpolder en 

natuurkollektief Enge Wormer is niet leuk meer sinds Gemeente en Waterschap 

van de erftoegangsweg een derde uitvalsweg proberen te maken. 

Het is de automobilist niet kwalijk te nemen: grastegels en belijning geven de 

illusie dat de weg breed genoeg is om tegelijk in te halen en te passeren met hoge 

snelheid. 

Alsjeblieft, maak bij het openen van de nog meer snelverkeer aantrekkende 

Tolbrug III de zuidoost Engewormer-dijk eindelijk eens toegankelijk voor fietsers, 

lopers, skaters en ruiters. 

Zo’n kans op klimaat-neutrale natuurrecreatie zo dicht bij huis mag je niet laten 

lopen! 



• de Enge Wormer :
• _ staat als grootste droogmakerij op veengrond bovenaan op de 

Cultuurhistorische Waardenkaart van de provincie Noord-Holland

• _ heeft anno nu nog steeds dezelfde historische verkaveling als bij de 
droogmaking in 1638.

• _ biedt met haar brakke graslanden bodem voor vele kruiden, bloemen en 
grassen en zorgt zo voor een rijk insectenleven.

• _ biedt met deze insecten voedsel voor de pullen van weidevogels als: grutto, 
kievit, tureluur en scholekster, die jaarlijks door de boeren geteld en 
geregistreerd worden. 

• _ lijdt verlies aan kruidenrijkdom, dus krimpende weidevogelpopulatie door 
intensief snelverkeer vanwege stikstof en fijnstof.

• _ staat al heel lang (eeuwen?) te boek als “provinciaal weidevogelleefgebied”

• _ vormt een onmisbare brugfunctie tussen natura-2000 gebieden Kalverpolder 
en Wormer- Jisperveld.

• _ die brugfunctie gaat verloren bij intensief snelverkeer over de dijken. 

• _  geniet als onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur juridische 
bescherming.

• Aldus Bioloog Ron van ‘t Veer



 

De Zuid Oost –route:
de Provincie NoordHolland zette er een streep door



De zuidelijke route is tè ontmoedigend voor fietsers. 

De zuidelijke route is tè uitnodigend voor auto’s. Door:

1e kronkel Bartelsluisbuurt =weg door Bypassbrug, 

2e nieuwe Tolbrug = gericht op snelle doorstroming auto’s,

3e de zuidelijke weg oogt veel te breed door o.a. grastegels 

en belijning.



De Halerbroek of Kalverpolder was 
tot 1981 net als de Enge Wormer 
een zelfstandig waterschap en is 
sinds het droogmaken van Enge- en 
Wijde Wormer ook een polder. 

• we



Noordwestelijke route
Gekoppeld aan het verkeersluw maken van de Engewormer-
en Wijdewormerringdijk





Tussen de kluiten in 
het riet, vele kastjes 
en vele muren door:





Werden de acties ludieker, maar 
als er aanleiding voor was: . . . .



Raad van State:
Wormerland moet 
bestemmingsplanwijziging 
bypass-Bartelsluisbrug 
aanpassen: 15 meter breedte gaf 
ruimte voor meerdere rijbanen.

Samenhang met vergrote 
Tolbrug en rotonde 
Leeghwaterweg: 

Doorgaande route van A7 naar 
industriegebied 
Wormerveer/Westknollendam



Éénrichting, maar niet voor fietsers:

Stoplichten en slagbomen:
ook alleen voor brugsluiting vaarverkeer.

Er zijn toch:
méér weggebruikers dan alleen auto’s >



.“Afgrenzingen, zoals belijningen op polderwegen geven automobilisten een 

onterecht gevoel van veiligheid, wat hogere snelheden in de hand werkt.”  

Aldus de waarnemend Dijkgraaf HHNK Rob  Veenman.



Noordkant van de Enge Wormer: smalle weg zonder grastegels maar met insteekhavens,              



Zo’n kans op klimaat-neutrale natuurrecreatie zo dicht bij huis mag je niet laten lopen! 



De Enge Wormer, Tolbrug (het Vrije Volk, 20 november 1948)



1.Wethouder van Wanrooy gaf de VBE de toezegging om vaste deelnemer te worden bij opstelling van het nieuwe Gemeentelijk Verkeers-

en Vervoers Plan. 

2.Van het HHNK kreeg de VBE toezegging dat zij betrokken wordt bij het aanpakken van de grastegels aan de Engewormer. 

3.Provincie Noord-Holland: Nu vaststellen en handhaven: Engewormer = Erftoegangsweg en niks anders!

4.Raad v. State: Heeft onderschreven dat route A7 – industriegebied Wormerveer over de Engewormer oneigenlijk gebruik van de 

erftoegangsweg inhoudt. Wanneer vinden tellingen plaats?

5.Wormerland bij RvS: Verkeerslichten bij bypass Bartelsluisbrug ‘Doserend’. Ook  kruising ProvincialeLeeghwaterweg/Westerdijk doserend 

en echte fietsersvakken.

6.De richtlijnen van het CROW, SWOV rapport Veilige Snelheden, Geloofwaardige Snelheidslimieten dienen te worden nageleefd inzake de 

erftoegangsweg Engewormer.

7.De Provincie Noord-Holland en Staatsbosbeheer nemen hun verantwoordelijkheid qua stikstof en soortenrijkdom voor het Natura 2000 

gebied Kalverpolder. 

8.De Provincie Noord-Holland en Natuurkollektief Enge Wormer nemen hun verantwoordelijkheid qua stikstof en soortenrijkdom in de Enge 

Wormer.

9.HHNK en Gemeente Wormerland nemen hun verantwoordelijkheid qua terugdringing CO2 uitstoot: loop-, skate-, ruiter- en 

fietsvriendelijke routes en zeil-/roeibootvriendelijke routes aan de Engewormer.

10. Met uitvoering van het besluit van de Provincie Noordholland in 1984 om de Engewormer autoluw te maken  

met afsluiting voor auto’s in de spitstijden van de Westerdijk van de Wijde Wormer,

worden velen van bovengenoemde vraagstukken ondervangen.

Inzake de petitie zal de VBE nauwgezet erop toezien:



Het is onze ervaring dat dit allemaal oeverloos lange termijn wordt, daarom:

Nu meteen aan de slag: 

-Voor goede waterkering werken grastegels dus niet

+ een kruidenrijke berm is sterker, ongevaarlijk voor 
fietsers-skaters-lopers-ruiters

-De onderbroken strepen geven vals idee van

fiets-of wandelpad

+juiste belijning met wit fietsje er in beter



Daarvoor is/gaat VBE in gesprek met:
• Klimaatverbond gemeenten: eerst fietsers, dan auto’s

Fietsersbond:   idem
Recreatie: Landschap Noord-Holland,
Water-land-en-Dijken(weidevogels en diversiteit), 
VVV (fietsroute), 
Zaanse Schans (fietsverhuur, toek-toek), 
Camping en Bio-boeren, 
Omloop van de Engewormer Keuring door KNSB
Manege Veldt, veiligheid ruiters 
Zorgboeren (Prinsen stichting)koetsje
Ron v’t Veer biodiversiteit.
Wandelnetwerk

• SWOV!

•



Aanspreken publiek

NIET: “Blij met nieuwe brug, neem wat gas terug”: spandoek weg en Facebook: 

je bent een Wormerlander : Scheldkannonnades die Engewormers wegzetten 

als rijkelui met hun landgoederen rustiek willen wonen. 

Dus niet ‘samen voor ons eigen’ maar: ‘Het kan de automobilisten niet 

aangerekend worden’

WEL: Engewormer op de kaart zetten *Skeelerronde*Beeldenroute, kring v. 

beeldhouwers,*Weidevogels,*Tarievenbord*Jan Hottentot
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