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Goedenavond dames en heren, 

Ik ben blij dat ik vanavond op uw ledenvergadering aanwezig mag zijn om het 

een en ander te vertellen over de ontwikkeling van Hoorn en in het bijzonder de 

Poort van Hoorn. Afgelopen najaar kreeg ik van uw voorzitter de vraag of ik 

hierover iets aan Oud Hoorn zou willen vertellen. Het leek mij een uitgesproken 

kans om voor een van de grootste verenigingen van Hoorn de plannen van dit 

college toe te lichten en daarover te discussieren. In het interview in uw 

verenigingblad heeft u al het nodige hierover kunnen lezen. Oud Hoorn staat 

voor de geschiedenis van onze stad en onze monumentale binnenstad is daar 

natuurlijk onlosmakelijk mee verbonden.  

 

In de afgelopen decennia zijn verschillende plannen gemaakt voor de 

ontwikkeling van het stationsgebied. Geen van die plannen heeft de eindstreep 

gehaald. Een snelle analyse leert dat de plannen zich beperkten tot alleen het 

stationsgebied. Er werden functies verplaatst en toegevoegd in het gebied rond 

het spooremplacement. Functies die meer verkeer opleverden op het Keern en 

ook tot een hogere parkeervraag leidde. Voor deze gevolgen boden de plannen 

geen, dan wel in onvoldoende mate een oplossing. Het plan dat er nu ligt doet 

dat wel. Allereerst beslaat het een groter plangebied. Dat biedt de mogelijkheid 

infrastructurele knelpunten beter in beeld te brengen, maar ze ook op te lossen. 

Het meest opmerkelijke verschil met voorgaande plannen is dan ook de nieuwe  



toegangsweg naar de binnenstad.  Dit is ook meteen het belangrijkste onderdeel 

in het plan. Het maakt het plan kansrijker dan de voorgaande. Het biedt immers 

de oplossing voor een probleem waar Hoorn al jaren mee worstelt: de 

bereikbaarheid  van de binnenstad.  

 

Eerder hebben heeft ons college uitgesproken dat eerst de infrastructuur op orde 

moet worden gebracht en dat dan pas functies aan het stationsgebied kunnen 

worden toegevoegd. De nieuwe weg is ook het deel van het plan waar wij de 

komende periode een eerste stap mee willen zetten. Een stap die de aanjager 

moet zijn voor ontwikkeling van het hele stationsgebied en omgeving: De Poort 

van Hoorn. 

 

Daarom is het zo belangrijk om met elkaar in gesprek te gaan, we zullen op zoek 

moeten naar de Hoornse maat als het gaat om de toekomstige ontwikkeling van 

de Poort van Hoorn. Dit gebied, gelegen tegen de historische binnenstad, biedt 

prachtige mogelijkheden om het draagvlak voor de binnenstad te vergroten, het 

OV-knooppunt te verbeteren, de centrumfunctie van Hoorn een nieuwe impuls te 

geven en een deel van de toekomstige behoefte aan bijvoorbeeld 

stadswoningen, leisure/vrijetijd, kantoorachtige functies en winkels te realiseren. 

Er zijn vele belangen die bij deze ontwikkeling een rol spelen. Daarom komt er 

een klankbordgroep waarin ik verschillende belangenorganisaties aan tafel uit 

nodig. Ik heb het officieel nog niet gedaan, maar bij deze nodig ik ook uw 

vereniging uit aan tafel te komen zitten.Maar nu eerst even iets meer over de 

Poort van Hoorn die ik in een breder perspectief wil plaatsen.  

 

De ontwikkeling van Hoorn is de afgelopen jaren snel gegaan; door een groei 

van bijna 20.000 naar 70.000 inwoners in 40 jaar. Een ontwikkeling die heel 

zichtbaar is in de ‘nieuwe wijken’ en ook in onze historische binnenstad. De grote 

groei heeft plaats gevonden in de wijken Grote Waal, Risdam, Kersenboogerd en 

Bangert Oosterpolder. De binnenstad is duidelijk verbeterd en ligt er veel mooier 

bij dan 30-40 jaar geleden. Toen waren veel monumenten nog niet gerestaureerd 

en telde de stad nog verschillen open gaten. Ik denk dat het geen toeval is dat 

de groei van Hoorn en de kwalitatieve verbetering van de binnenstad samen 

opgegaan zijn. 

  

Die sterke groei is er nu wel uit en ik verwacht ook niet dat die weer zo stevig zal 

aantrekken. De behoefte aan kwantitatieve groei is vervangen door kwalitatieve 

groei, met andere woorden: niet meer weilanden omzetten in woonwijken, maar 

de bestaande voorraad een kwaliteitsimpuls geven. Daar ligt de opgave voor de 

komende jaren. In de structuurvisie die we voor Hoorn aan het voorbereiden zijn  
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zal daar richting aan worden gegeven. Zoals het structuurplan Groot Hoorn dat 

30 jaar geleden heeft gegeven aan de groei van de afgelopen jaren. Wij zullen 

naar verwachting voor de zomer met de basistekst gereed zijn voor de 

structuurvisie, zodat wij daarna ook in gesprek kunnen met de stad en de 

gemeenteraad. De Poort van Hoorn past uiteraard binnen de structuurvisie. 
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Op bijgaande foto ziet u de grenzen van het plangebied van de Poort van Hoorn, 

ter oriëntatie ziet u ook het spoor en de provinciale weg aangegeven. Ik zal u 

een kort overzicht geven van de planvorming en de besluiten die tot nu toe 

genomen zijn. 

 

In 2007 is de Task Force Ruimtewinst om advies gevraagd. Er was door Cees 

Rijnboutt een plan gemaakt voor het staionsgebied, dat vanwege de kosten 

werd afgeblazen. Er waren  verschillende ideeën over hoe verder te gaan maar 

het ontbrak aan een integrale visie. Eind  2007 presenteerde de Task Force 

Ruimtewinst in de Noorderkerk zijn plannen. Deze plannen werden over het 

algemeen positief ontvangen. In 2008 besloot de gemeenteraad om verder te 

gaan met de plannen waarin onder meer het tracé van de toegangsweg was 

opgenomen. In 2009 heeft de gemeenteraad het tracé vastgesteld en in 2010 

heeft de gemeenteraad de uitgangspunten voor verdere planontwikkeling van de 

Poort van Hoorn vastgesteld. De hoofdlijnen daarvan zijn: 

-bevestiging van het tracé 

-afsluiten Keern Zuid, opwaardering tot volwaardige fietsroute 

-nieuwe ontsluiting vanaf Maelsonstraat 

-busstation naar noord-zijde 

-parkeerbehoefte in principe aan de noordzijde 



-ruimte voor detailhandel, wonen, kantoren, maatschappelijke voorzieingen, 

horeca, dienstverlening, parkeren, perifere- en grootschalige detailhandel op van 

Aalstweg 

 

Tenslotte heeft de gemeenteraad gisteravond besloten een krediet beschikbaar 

te stellen voor de technische voorbereiding van de toegangsweg. Het bijzondere 

is dat het daarbij niet alleen gaat om de toegangsweg voor auto’s maar ook om 

de toegangsweg voor fietsen; een soort fietspromenade de binnenstad in. Er 

worden dus 4 tunnels onderzocht: onder het Dampten en het spoor voor de 

auto’s, en onder de provinciale weg en het spoor voor de fietsers. 
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In het besluit van de raad is ook het functionele programma per deelgebied 

opgenomen, ik zal in de komende sheets de fasering doorlopen . 

Daarbij dient opgemerkt te worden dat dit nog een globaal beeld is, de komende 

tijd zal dit nader uitgewerkt worden en in de klankbordgroep besproken worden. 

Ook is het belangrijk te beseffen dat we hier praten over een ontwikkeling die 15 

tot 20 jaar vraagt en dus ook enige flexibiliteit nodig heeft. 

   

Hier ziet u hoe het tracé van de nieuwe ontsluitingsweg gaat lopen. Zoals u ziet 

zal de weg  vanaf de Provincialeweg tussen de Titaan en de oude Proefboerderij 

doorsteken richting het Pelmolenpad om tenslotte aan te sluiten op De Weel. 

 



Hier ziet u nogmaals iets schematischer de route van de toegangsweg 

 

Ook een doorsnede van de weg is zichtbaar. 

 

• Vervangende nieuwbouw Leekerweide 

• Sluiten deel begraafplaats  

• Verplaatsing benzine & lpg verkooppunt BP 

• Planologische procedure 

• Financiering  

• Goedkeuring NS-Poort en ProRail 

 

De toegangsweg zal zorgen voor : 

-een verbeterde toegang van de binnenstad, omdat de wachtrijen voor de 

spoorwegovergang  tot het verleden behoren 

-veiliger situatie: de wachtrijen veroorzaken steeds vaker gevaarlijke situaties op 

provincialeweg en A7, maar ook op de kruising Veemarkt/De Weel met 

Keern/Hoge Vest 

-versterking centrumfunctie: De capaciteit van transferium wordt vergroot en  
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toegankelijkheid verbeterd. Dit zal de aantrekkingskracht op consumenten uit de 

regio verhogen. De groei die dit tot gevolg heeft biedt de mogelijkheid het 

stationsgebied te ontwikkelen 

-versterking OV-knooppunt: bussen hoeven niet meer te wachten voor spoor, 

minder kans op storingen treinverkeer. Dit wordt belangrijker naarmate NS 

toegaat naar spoorboekloos rijden 

-fietsers krijgen vrijbaan de binnenstad in en uit. 
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Uitbreiding transferium: de parkeerbehoefte van bezoekers aan de binnenstad 

en de treinreizigers wordt in principe opgelost op het stationsgebied noord. De 

opgave die er ligt volgens de laatste berekening zou kunnen oplopen tot ruim 

2000 parkeerplaatsen op en rond het huidige transferium.  
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Hier ziet u massastudies van het gebied aan de noordkant van het station, waar 

onder andere plaats is voor het busstation, parkeren, kantoren, detailhandel 

(een vergrote vestiging van AH) en maatschappelijke voorzieningen 

 

Het is de bedoeling om de noordzijde als eerste te ontwikkelen, omdat hier een 

belangrijke parkeeropgave ligt. We kunnen zo de bezoekers van de binnenstad 

laten wennen aan het parkeren aan deze kant. 
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De nieuwe ontsluiting van de Maelsonstraat maakt het transferium nog beter 

bereikbaar vanaf de provinciale weg. Deze ontsluitingsweg vervangt de huidige 

die naar het ziekenhuis gaat. Alleen de ambulance blijft daar gebruik van maken. 
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De volgende stap is de verplaatsing van het busstation naar de noordzijde. Dat 

zal veel busverkeer aan de zuidzijde schelen en ook de dienstregeling zal 

punctueler kunnen omdat er geen vertragingen meer kunnen ontstaan door 

dichte spoorbomen. Het regionale OV-knooppunt zal aanmerkelijk verbeteren. In 

de gesprekken met de NS en Prorail kijken we ook naar duurzame oplossingen 

voor het voor- en  natransport. Daarbij moet u denken aan bijvoorbeeld 

elektrische oplaatpunten en dergelijk.  
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Op deze sheet staat de fietsroute de binnenstad in. Ik noemde die eerder al een 

soort fietspromenade. U zult begrijpen dat deze fase naar voren wordt gehaald  

door het raadsbesluit van gisteravond . 
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Hierop ziet u de verdere invulling van de gebieden ten noorden en ten zuiden 

van het station. Een mogelijk onderdeel daarbij is het herstellen van de 

singelgracht die ooit vanaf de Draafsingel doorliep tot de Westersingel. De 

ontwikkeling van het de Primalocatie en het Pelmolenpad is op deze plaatsjes 

niet aangegeven maar behoren ook tot de Poort van Hoorn. Het is zelfs zo dat 

de ontwikkeling van de Primalocatie wel eens eerder in beeld kan komen omdat 

we bezig gaan met de herstructurering van de Grote Waal. De Prismalocatie is 

de entree van deze wijk. De ontwikkeling vanhet Pelmolenpad is als laatste in 

beeld. Deze locatie zal als opvang moeten dienen voor het parkeren als het 

Transferium wordt ontwikkeld.   

 

Ik hoop dat ik u hiermee een beeld heb kunnen geven van de globale plannen 

die er zijn. Wij zullen de komende tijd deze verder uitwerken. Ook de fasering is 

daarbij van groot belang omdat het om een grote ontwikkeling gaat die veel geld 

kost. We zullen de fasering van de ontwikkeling van deelgebieden die geld 

kosten en die geld opleveren goed op elkaar moeten afstemmen om het geheel 

haalbaar te maken. 

 

Daar ligt de uitdaging samen met het zoeken naar de Hoornse maat. Dat 

moeten we met elkaar doen, zodat de ontwikkeling van Hoorn ook de komende 

decennia door kan gaan! 
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