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Hoorn, 23 januari 2022 

 

 

Betreft: Het calamiteitenpad Rozenbuurt 

 

 

Geachte college, 

 

 

De Vereniging Oud Hoorn is bezorgd over de ontwikkelingen rond het calamiteitenpad langs de 

hervormde kerk in Zwaag. Deze kerk is het oudste Rijksmonument in onze stad. In de planvorming 

van de Rozenbuurt is er veel aandacht besteed aan de zichtbaarheid en de ligging ten opzichte van 

dit belangrijke Rijksmonument. De kerk vormt samen met zijn bijbehorend kerkerf en omringende 

bomen één van de belangrijkste cultuurhistorische monumenten binnen onze gemeente.  

De kerk staat op een terp en daar zijn er in Hoorn zeer weinig van bewaard gebleven. Alvorens de 

planontwikkeling verder vorm te geven is het van groot belang dat er eerst een cultuurhistorisch en  

archeologisch onderzoek wordt uitgevoerd naar de terp en de ligging. Op basis van dat onderzoek 

kan de afweging gemaakt worden of een calamiteitenpad op deze locatie verantwoord is. 

Een monument komt alleen tot zijn recht als het in harmonie is met zijn omgeving.  

Het calamiteitenpad kan door een verkeerde situering en materialisatie een bedreiging vormen voor 

dit nog steeds gave gebied. Ook het zware verkeer dat van dit pad gebruik moet maken kan 

trillingen veroorzaken die de fundering van de kerk aantasten. De aanleg van een calamiteitenpad 

moet met de grootste mogelijke zorgvuldigheid worden aangepakt. Het vraagt niet alleen een 

zorgvuldige inpassing rond het kerkerf maar een gehele herziening van de Kerkelaan zodat er een 

minder verrommeld gebied ontstaat als voorerf van de kerk.  

 

De breedte van een pad moet zo smal mogelijk worden gehouden en de materialisatie moet 

aansluiten bij het kerkerf. Hierbij is in principe alleen een bakstenen bestrating met  

bijbehorende historische verlichting een goed uitgangspunt.  

Daarnaast moet het behoud van het groene erf en de boombeplanting het belangrijkste 

ontwerpuitgangspunt te zijn.  

 

 

Kadastrale kaart                                                                Luchtfoto 



 

Hoogachtend, 

 

Namens het bestuur van Vereniging Oud Hoorn 

 

Jaap van der Hout, voorzitter    Matt Wever secretaris 


