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INLEIDING
Het gebied

4

Hoorn-Noord en het Venenlaankwartier zijn woonwijken gelegen ten noorden van de binnenstad van
Hoorn. Ze vormen samen de eerste uitbreiding van
de stad buiten de vestingwerken. De oorsprong van
het gebied gaat ver terug. In de zestiende en de zeventiende eeuw stonden langs de Koepoortsweg, de
Tweeboomlaan en Drieboomlaan buitenhuizen van
vooraanstaande Hoornse families en andere bouwwerken. Het was een aantrekkelijk wandelgebied met
lusthoven en tuinderijen. Het eerste uitbreidingsplan
hiervoor dateert uit 1908 en werd gemaakt door
Van Hasselt en De Koning in Nijmegen. Nog voordat
het uitbreidingsplan gereed was kwam er aan het
einde van de negentiende en begin van de twintigste
eeuw al woningbouw tot stand. Een tweede uitbreidingsplan, gemaakt door de Amsterdamse architect
Wieger Bruin uit 1932, was richting gevend voor de
ontwikkeling van de wijk. Doordat de wijken in fases
tot stand kwamen is het een gevarieerd gebied geworden, met uiteenlopende bebouwing van buitenhuizen
tot woningbouwprojecten uit de jaren twintig; van
een aantal bijzondere architectonische hoogstandjes
tot de naoorlogse woningbouw. De grenzen van het
gebied worden gevormd door de Provincialeweg, de
Schellinkhouterdijk, de Draafsingel en De Tocht.

Aanleiding

Bureau Erfgoed van de gemeente Hoorn heeft verzocht om een ontstaansgeschiedenis op hoofdlijnen
op te stellen en te adviseren over de ruimtelijke kenmerken en cultuurhistorische waarden van dit gebied.
De wijken Hoorn-Noord en het Venenlaankwartier
zijn grotendeels bestempeld als woongebied en bevatten bebouwing uit verschillende periodes. Naar
verwachting zullen er op korte termijn geen grootschalige veranderingen in de wijken plaatsvinden.
Er vinden echter wel nog regelmatig (kleinschalige)
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nieuwbouwprojecten plaats ter vervanging van bestaande bouw of op nog open plekken ter verdichting.
Bij dergelijke projecten wordt Bureau Erfgoed vaak
gevraagd of de nieuwbouw past binnen de bestaande historisch-stedenbouwkundige structuur. Om een
gedegen advies over wijzigingen in deze structuur te
kunnen geven is kennis over het gebied noodzakelijk.
Met het oog op toekomstige ontwikkelingen is het
daarom verstandig om een cultuurhistorische verkenning naar het gebied uit te voeren. Het doel van
deze cultuurhistorische verkenning is om de historische structuren en kwaliteiten in nieuwe plannen te
incorporeren zonder dat toekomstige ontwikkelingen
worden stilgezet.

Cultuurhistorische waardenkaart en erfgoednota

Bureau Erfgoed werkt aan het maken van cultuurhistorische waardenkaarten voor de verschillende wijken in de stad. In 2015 moet het bestemmingsplan
van De Lanen worden herzien.1 Het bestemmingsplan
zal dan ook worden aangevuld met een cultuurhistorische waardenkaart van het gebied. De voor u liggende
cultuurhistorische verkenning vormt een mooie aanleiding om na te denken over de cultuurhistorische
waarden van dit gebied. Het is dan ook de intentie
dat bij het maken van de cultuurhistorische waardenkaart voor De lanen men dit document als basis kan
gebruiken. Ook werkt Bureau Erfgoed op dit moment
aan een erfgoednota voor het erfgoedbeleid in de
gemeente Hoorn. Een van de uitgangspunten van de
nieuwe erfgoednota is het inzetten van erfgoed voor
het vergroten van de aantrekkingskracht van de stad.
Het centrum van Hoorn met haar historische structuren en monumenten zal in dit beleid een grote rol spelen. Hoorn-Noord en het Venenlaankwartier behoren
tot de eerste uitbreiding van de stad buiten de Singels
1
Door een wetswijziging moet sinds 1 januari 2012 elk nieuw bestemmingsplan een analyse van cultuurhistorische waarden

en bevatten verschillende gebouwen en stedenbouwkundige structuren die eveneens van hoge cultuurhistorische waarde zijn. Vanwege de bijdrage die het
gebied levert aan de kwaliteit van de stad kan erover
na worden gedacht om dit gebied in het erfgoedbeleid
mee te nemen.

Cultuurhistorische verkenning

Een cultuurhistorische verkenning is een gebruikelijk
middel om vat te krijgen op de betekenis en structuur
van een gebied of object. Cultuurhistorische waarden
zijn sinds de Belvedère Nota niet meer beperkt tot gebouwen en monumenten. In een cultuurhistorische
verkenning worden de cultuurhistorische waarden
van een gebied of complex onderzocht en bepaald
aan de hand van een waarderingsmethode. In een
cultuurhistorische verkenning wordt ook advies gegeven over het vraagstuk hoe de historische structuren binnen het huidige beleid en toekomstige ontwikkelingen herkenbaar kunnen blijven. Deze structuren
spelen namelijk vaak een belangrijke rol bij de identiteitsvorming en de kwaliteit van het betreffende gebied. Vaak wordt een cultuurhistorische verkenning
gemaakt voor gebieden of objecten waar op de korte
of middellange termijn ontwikkelingen gaan plaatsvinden. Het heeft altijd de voorkeur om al in het begintraject van een planproces kennis te hebben van
de cultuurhistorische waarden, zodat daarmee in het
bestemmingsplan rekening kan worden gehouden. In
veel gevallen kan de cultuurhistorische verkenning
ook als inspiratiebron dienen en ook daarom is het
opstellen van een degelijke verkenning in een vroeg
stadium aan te raden.

Doelstellingen

Deze cultuurhistorische verkenning is een ambtelijk
document. Het bestaat uit een beschrijving van de
ontstaansgeschiedenis van de wijken. Daarnaast be-

vat het ook een onderzoek naar de ruimtelijke kenmerken. Deze twee onderdelen vormen de basis voor
de waardering van de wijken op hoofdlijnen en per
straat.
Als doelstellingen van deze cultuurhistorische verkenning zijn daarom vastgesteld:
- Het vergroten van de kennis over de vooroorlogse
wijken in Hoorn.
- Het vergroten van de bewustwording over de ruimtelijke kwaliteiten van het Venelaankwartier & HoornNoord.
Aanvullend op dit onderzoek vormt de cultuurhistorische verkenning aanleiding voor:
- Het maken van een cultuurhistorische waardenkaart
van het onderzoeksgebied.
- De cultuurhistorische waardenkaart implementeren
in het nieuwe bestemmingsplan 2015.
Aan de hand van dit document kan beoordeeld worden welke invloed nieuwe ontwikkelingen hebben op
de structuur en het karakter van de betreffende wijken. Het doel van deze cultuurhistorische verkenning
is niet om de stedenbouwkundige ontwikkeling van
het gebied ‘op slot’ te zetten, maar ervoor te zorgen
dat cultuurhistorische belangen worden meegewogen in de plan- en besluitvorming in Hoorn.

clusies en een advies over de incorporatie van deze
informatie eventueel in een nieuw bestemmingsplan
of in een cultuurhistorische waardenkaart.

5

Inhoudsopgave

Deze cultuurhistorische verkenning bestaat uit vier
delen. In hoofdstuk één, ontstaan en ontwikkeling
van de wijken, komen de verschillende bouwfases
aan bod die een rol speelden bij de totstandkoming en
ontwikkeling van de wijken. In hoofdstuk twee wordt
het ruimtelijk karakter van de wijken beschreven, met
aandacht voor onder andere de historisch-stedenbouwkundige structuur, bebouwing, groen, water en
archeologie. Daarna volgt de waardering in hoofdstuk
drie waarin de beeldbepalende panden, monumenten
en waardevolle structuren en kwaliteiten voor de wijken worden besproken. In hoofdstuk vier volgen con-
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Cultuurhistorische
verkenning
Hoorn-Noord
en het Venenlaankwartier
Nieuwe kaart van
het Dijkgraafschap
van Dregterland,
gemaakt door Govert Oostwoud, 1775: eerste uitgave 1723, 2e druk van 1743.

1 ONTSTAAN EN ONTWIKKELING
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HOORN BUITEN DE SINGELS
Hoorn-Noord en het Venenlaankwartier liggen ten
noorden van de binnenstad van Hoorn. De wijken bevinden zich binnen het vierkant van het veenverkavelingsgebied dat in de twaalfde eeuw is ontgonnen. Dit
vierkant werd begrensd door de gracht langs de Koepoortsweg en de Geldelozeweg aan de westzijde, de
Holenweg aan de oostzijde en de Enkhuizer Vaart aan
de noordzijde. Kenmerkend voor de veenverkavelingen zijn de vaak langwerpige percelen die door sloten
werden begrensd. Parallel aan de Koepoortsweg lag
de Tocht. Volgens de kronieken is de stad Hoorn aan
dit water ontstaan. Deze gracht speelde dus een belangrijke rol bij de ontstaansgeschiedenis van de stad.
Op de Tocht kwamen de sloten voor de ontwatering
van het veengebied uit. De Tocht mondde vanuit noordelijke richting uit in de Singelgracht. Het water werd
via de Singelgracht uiteindelijk afgegeven aan de Zuiderzee. De vierkante vorm van het gebied van de middeleeuwse veenontginningsstructuur met daarbinnen rechthoekige percelen met percelensloten is zeer
karakteristiek.

8

Kaart van Jacob van Deventer, 1559. De rode stippellijn geeft de grenzen van Hoorn-Noord en het Venenlaankwartier aan. De woonwijken bevinden zich binnen de
grenzen van het veenverkavelingsgebied met de Tocht aan de westzijde, de Geldelozeweg aan de noordzijde, de Holenweg aan de oostzijde en de Schellinkhouterdijk
aan de zuidzijde.
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De Holenweg is een oude zijkade met sloten aan
weerszijden van het veenontginningsgebied van
Hoorn. De vermoedelijke datering is rond circa 1175.
Op historisch kaartmateriaal is op deze zijkade geen
bebouwing te zien. De zijkade is in de loop van de tijd
een belangrijke uitwatering van Hoorn geworden met
een sluis aan het eind in de dijk. Vanaf de vijftiende
eeuw stond of stonden nabij de kruising van het verlengde tracé van de Holenweg en de Schellinkhouterdijk een watermolen of meerdere watermolens. Via
de molen of molens en de sluizen, die bij dit complex
hoorden, waterde de Oosterpolder, bestaande uit de
bannen Hoorn, Zwaag en Westerblokker, uit in de Zuiderzee. De watermolens werden in de loop der jaren
meerdere malen vervangen en ze kregen steeds een
andere plek nabij de kruising van de Schellinkhou-

9
Stoomgemaal van het waterschap de Oostpolder, gebouwd in 1873, gesloopt in 1853.

Op de kadastrale kaart van 1823 zijn drie molens aan de Holenweg te zien. Rechts is de Schellinkhouterdijk. Het noorden is links.

Een van de molens op de Schellinkhouterdijk / Holenweg omstreeks 1956 met ervoor
Neeltje Visser.
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‘Gesicht op de Koepoortsweg na de Stadt siende’
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terdijk met de Holenweg.1 Op de kaart van Jacob van
Deventer uit 1560, de oudste kaart van het gebied,
zijn twee molens te zien. De molens staan ten westen
van de zijkade en één lijkt er op de kolkdijk te staan.
Op de kadastrale kaart van 1823 is te zien dat er inmiddels drie achter elkaar stonden. Achter de Schellinkhouterdijk stond aan de oostzijde van de zijkade
binnendijks een aantal woonhuizen. Het westelijk
deel van de Schellinkhouterdijk, tussen de zijkade en
de Oosterpoort is, voor zover bekend, niet bebouwd
geweest.2

De Koepoortsweg is van oudsher een van de toegangswegen van de stad. De naam komt van de stadspoort de Koepoort waar de toegangsweg op uitkwam.
Tot de zestiende eeuw was de Koepoortsweg nog een
eenvoudig pad. Pas rond 1600 vond hier de eerste bewoning plaats. Op de stadsplattegronden van die tijd
verschijnen de eerste lusthoven. De Koepoortsweg
transformeerde vermoedelijk in de achttiende eeuw
tot een lommerrijke laan met bomenrijen. Op de kaart
van Adrianus Doesjan uit 1794 zijn de bomenrijen te
zien. Aan de westzijde van deze laan kwamen buiten1
Gesprek met gemeentelijk archeoloog Christiaan Schrickx in november 2014; Gerritsen 2013., pp. 44-46..
2
Gerritsen 2013, pp. 39-40.
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De ‘Nieuwe Wech’ in de achttiende eeuw.

huizen van rijke patriciërs te staan. De rijke stadsbewoners konden hier in de zomers verpozen. Een van
die patriciërsfamilies met een buitenhuis aan de Koepoortsweg was de familie Van Foreest. Achter de buitenhuizen lagen vaak langgerekte tuinen, soms met
theekoepels, die uitkwamen op de Tocht. De meeste
tuinen hadden een Franse tuinaanleg, zoals op oude
prenten is te zien.3 De bebouwing van buitenhuizen
werd afgewisseld met eenvoudige woonhuizen en
tuindershuisjes. Aan de oostzijde van de Koepoortsweg kwam de bebouwing pas later op gang. Aan het
einde van de negentiende eeuw waren er aan deze
zijde tussen de bebouwing nog veel open ruimtes,
waardoor er ook zichtlijnen waren naar het omliggende gebied.

Dwars op de Koepoortsweg lagen de Drieboomlaan
en de Tweeboomlaan. De Drieboomlaan is rond 1600
voor het eerst op historische kaarten te zien. Volgens
de historische kronieken is deze laan in 1598 aangelegd als onderdeel van een groter plan, tot aan de
Venenlaan. Het was toen nog een eenvoudig smal pad
met een sloot aan weerszijden. De naam (drie Boom3
Uit archeologische opgravingen bij Koepoortsweg 74 blijkt inderdaad dat dit woonhuis een Franse tuinaanleg heeft gehad. Zie Schrickx 2009.

de-laan, later Drieboomlaan) verwees naar het aantal
rijen met lindebomen, dat het pad toen omzoomde.
Na een overstroming in 1676 moesten de bomen worden gerooid. Het jaar erop werden er niet drie maar
twee rijen lindebomen geplant. Desondanks is de
oude naam behouden. Aan weerszijden van de straat
waren sloten. Dwars daarop lagen overwegend lange
en smalle percelen met daarop bebouwing. De percelen met woningen, tuinen en de landerijen waren via
bruggetjes over de sloten te bereiken. De Tweeboomlaan behoorde tot hetzelfde plan maar moet later zijn
gerealiseerd, waarschijnlijk aan het einde van de zeventiende eeuw. Pas vanaf dan is de straat op historisch kaartmateriaal te zien. Deze straat telde vanaf
het begin twee rijen bomen en was net als de Drieboomlaan door grachten omzoomd. Door de boombeplanting en de bebouwing van buitenhuizen krijgen
deze straten net als de Koepoortsweg het karakter
van monumentale lanen in het buitengebied.4
De Koepoortsweg en de Tocht behoorden tot de belangrijkste in- en uitvoerroutes van de stad. Via de
land- en de waterwegen werden landbouwproducten,
voornamelijk zuivel en vee, uit het omliggende plat4

Rijswijk 2005, pp. 22-24.
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Kaart van Hoorn, gemaakt door Dirk Velius, 1615.
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Op deze kaart van Adrianus Doesjan van Hoorn uit 1794 is de Koepoortsweg met aan weerszijden een bomenrij te zien. Op de weg rijdt een rijtuig richting de stad. Met name aan de Westzijde van de Koepoortsweg zijn grotere en kleinere huizen te
zien met erachter tuinen met theekoepels die uitkomen bij de Tocht. Aan de oostkant van de Koepoortsweg loopt water. Bruggetjes over het water verbinden de Koepoortsweg met de Tweeboom- en de Drieboomlaan. Op de nog onbebouwde stukken
grasland zijn dieren getekend, wat aangeeft dat dit weidegebied was. Vlakbij de Koepoortsweg zien we ook bebouwing bij het Kruitmolenpad met een huis midden op het land. Verder is ook de Venenlaan met aan weerszijden bomenrijen te zien.
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Het vooramlige woonhuis van de familie van Foreest aan de Koepoortsweg, dat in 1931 plaats zou
maken voor het Sint Jans Gasthuis.

Schilderachtig tafereel van de Koepoortsweg.

Kaart van de Koepoortsweg uit 1897.Het noorden is rechts.

teland aangevoerd. Omgekeerd kocht de West-Friese
boerenbevolking de producten die het eigen bedrijf
niet leverde in de stad. Het omliggende gebied bestond lange tijd voor een groot deel uit weidegebied
en landerijen.5 De Koepoortsweg was via de Geldelozeweg verbonden met het Keern. Via deze weg liep
de route naar de noordelijk gelegen plaatsen Zwaagdijk en Wognum. Dwars op de Koepoortsweg liep de
Nieuweweg in oostelijke richting naar de Holenweg
en vanaf daar verder naar het oosten richting Blokker.
De Nieuweweg was een in verhouding vrij brede weg
met aan weerszijden sloten en meerdere rijen bomen.
Het tracé van de huidige Provincialeweg volgt voor
een groot deel de Nieuweweg.
Ten noorden van de zeedijk lag de Venenlaan. Aan
weerszijden van deze door bomenrijen omzoomde
laan liepen wegsloten. In de achttiende en de negentiende eeuw verscheen er meer lintbebouwing
op de bouwpercelen aan de Venenlaan.6 Ook aan het
Kruitmolenpad, dat liep vanaf de Draafsingel in oostelijke richting, was hier en daar bebouwing aanwezig.
Vanaf de achttiende eeuw verschijnen op historische
kaarten in het gebied ‘warmoezierstuinen’. Dit is een
oude benaming voor tuinen waar groenten door warmoeziers worden geteeld. Ook worden deze tuinen
als zogenoemde ‘slatuynen’ aangeduid. Het telen van
groenten dient vooral voor de verkoop in de stad. In
het bijzonder nabij de Venenlaan, het Kruitmolenpad

5
6

Saaltink 1981, p. 10-11.
Kadastrale kaart 1823, via www.watwaswaar.nl.

Hoorns Buiten Singels
Hoe deftig pryken zy aan zy
Twee regels Yp’en Wilge boomen,
Waar onder Hoorens burgery
Zich steedts vermaakt langs groene zoomen.
Welke hoogte doemtér op voor uyt?
Een Dyk, zoo fors gelyk de bergen,
Die met zyn woên dit graazig Landt
Des winters dreigt aan alle kant.

en het Tuinpad verschijnen deze tuinen. De groenteteelt bleef lange tijd een rol spelen in het gebied. Tot
het begin van de twintigste eeuw zien we groentetuinen en boomgaarden op kaarten staan. Pas vanaf de
twintigste eeuw vermindert het agrarische karakter
door de oprukkende stedelijke bebouwing.7

Langs de Singelgracht liep de Draafsingel. Achter de
Draafsingel strekten zich over het ‘Baatland’ lijnbanen van touwslagerijen uit in de richting van de Holenweg. Lijnbanen waren langgerekte stellages, veelal
uit hout opgetrokken, waar touw werd geslagen. Vanwege de ruimte die ze in beslag namen werden deze
lijnbanen buiten de stadsomwalling aangelegd.8 De
touwslagerijen leverden touw voor de zeevaart en de
visserij en speelden daarom ook een belangrijke rol

7
8

Rijswijk 2005, p. 24.
Korpershoek 1979, pp. 63-65.
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in de Hoornse geschiedenis.9 Vanaf de zeventiende
eeuw, in de bloeitijd van de havenstad Hoorn, nam het
aantal touwslagerijen dan ook toe. In de achttiende
eeuw was er een totaal van vier touwslagerijen. Deze
waren gelegen aan de Draafsingel nabij De Villa (1),
ter plaatse van de huidige J.P. Coenstraat (2), aan de
Merensstraat (3) en ter plaatse van de Oosterpoort
(4). Deze laatste touwslagerij heeft tot het begin van
de twintigste eeuw op deze plek gestaan.10 De andere
touwslagerijen waren in de negentiende eeuw inmiddels al verdwenen.11

14

Wandelen was vooral in de zeventiende en achttiende eeuw, maar ook later, een favoriet tijdverdrijf. In
Hoorn was gebied direct buiten de singels een geliefd
wandelgebied.12 Vooral de Draafsingel, de Koepoortsweg en de lanen (Tweeboomlaan en Drieboomlaan,
en de Venenlaan) waren favoriete plekken voor het
maken van een wandeling. De Koepoortsweg had zelfs
een wandelpad langs de rijweg. Om beide weggedeelten van elkaar te scheiden liet het stadsbestuur in
1684 een rij palen plaatsen, zodat wandelaars minder
last hadden van het verkeer op de rijbaan.13 Volgens
ooggetuigen kon Hoorn met dit mooie wandelgebied
direct buiten de stad zeker wedijveren met de pleziertuinen en parken aan de rand van de grote steden zoals Den Haag, Haarlem en Amsterdam.14 Uit beschrijvingen van bewoners van de stad valt te lezen dat het
voormalige buitengebied nog tot de eerste helft van
de twintigste eeuw een favoriete plek was voor een
wandeling. Ook liep men wel via de Holenweg, over
de Nieuweweg naar de Koepoortsweg. Aan het einde
van de Holenweg was ook de uitspanning de Nadorst
gelegen.15

Prentbriefkaart van de ‘Tweede Boomsingel’

Hoe mooi het buitengebied was, blijkt uit een lofzang

9
http://www.oudhoorn.nl/archivering/ach_lieve_tijd_hoorn/ach_
lieve_tijd_hoorn_059.php,
http://www.vocsite.nl/geschiedenis/kamer_van_
hoorn.html.
10
Korpershoek 1979, pp. 63-65.
11
Kadastrale kaart 1823, via www.watwaswaar.nl.
12
http://onh.nl/nl-NL/verhaal/649/pleziertuinen-kolfbanen-en-lusthoven.
13
Lee 2012, p. 160.
14
Westerop 1728, zonder pagina.
15
Deze uitspanning is op de topografische kaart van Hoorn uit 1940 te
zien.
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Prentbriefkaart van de ‘derde Boomlaan’.

uit 1728 van de Hoornse dominee Westerop.
Hierin bezong Westerop de schoonheid van het
lommerrijke gebied met de ´Laan´ en de ´Linden´ en het ‘netste lommerwoudt´.16 ‘Maar wie
eens Hoorens wandelweegen met een opmerkend oog beschouwt, roept weg nu Haags en
Haarlems Hout. Hoe pragtig, fray of net geleegen, dees streeft het in vermaak voorby, ja zelfs
het tempe [lieflijk oord] aan het Y’.17

15

Op deze uitsnede van de kaart van Doesjan uit 1794 is de Venenlaan te zien met erachter tuinderijen en zuidelijk een langgerecht gebouw,
een zogenoemde ‘lijnbaan’, van een touwslagerij.

16
17

Westerop 1728, zonder pagina.
Lee 2012, p. 24.
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Een deel van de kadastrale minuut van 1823. Op deze kaart is goed te zien dat de bebouwing zich concentreerde aan de Koepoortsweg, de lanen (Drieboomlaan, Tweeboomlaan, Venenlaan) en de Draafsingel. Nabij de Venenlaan is de langwerpige
bebouwing van de laatste touwslagerij van Hoorn zichtbaar.
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NA HET SLECHTEN VAN DE STADSOMWALLING
In achttiende eeuw was er sprake van een sterke vermindering van de bevolkingsgroei. De daling van de
bevolking was sterk verbonden met de verslechtering
van de economische situatie. Aan het einde van de
achttiende eeuw verminderde de internationale handel sterk en werden instituten als de VOC, de Admiraliteit en de Gecommitteerde Raden onder de Franse
overheersing gesloten. Van industrialisatie was in
Hoorn vrijwel geen sprake. Wel bleef de zuivelhandel
bestaan. Door de sterke vermindering aan werkgelegenheid was er voornamelijk vanaf het begin van de
negentiende eeuw sprake van een hoge werkeloosheid. Door de daling van het inwonertal was er lange
tijd geen reden om de stad buiten de stadswallen uit
te breiden. In de periode van het einde van de achttiende en het begin van de negentiende eeuw werden
zelfs veel woningen en pakhuizen in de stad gesloopt.
De behoefte om buiten de stadswallen uit te breiden
was daarom vermoedelijk in deze periode niet groot. 1
1

Saaltink 1981, p. 105.

Door het verlies van de verdedigingsfunctie worden
de stadswallen van Hoorn vanaf 1836 geslecht en vervolgens getransformeerd tot een aantrekkelijk wandelgebied. De transformatie van de stadswallen is in
Nederland in deze periode een algemeen verschijnsel. In vergelijking met andere steden was Hoorn een
van de eerste die haar stadswallen slechtte. In veel
steden verkochten gemeentebesturen mooi gelegen
bouwpercelen op de heringerichte wallen. In Hoorn
zijn de geslechte wallen echter vrijwel niet benut
voor de bouw van villa’s. Daarvoor in de plaats kreeg
de Hoornse bevolking wel een aantrekkelijk wandelpark.2 Door het slechten van de omwalling werd ook
de fysieke grens tussen de stad en het buitengebied
minder scherp.

ductie. In deze periode bouwden aannemers woningen op de door de gemeente uitgegeven gronden, die
zij vervolgens verhuurden. Veelal ging het om kleinschalige woningbouwcomplexen en rijtjes arbeiderswoningen. Er was ook een vereniging voor het uitgeven van woningen voor de minder gegoeden actief. De
meeste nieuwbouw vond aanvankelijk nog op open
plekken in de stad binnen de singels plaats. Enkele
woningbouwprojecten kwamen buiten de stadsomwalling tot stand, voornamelijk langs de Koepoortsweg en de lanen (Tweeboomlaan, de Drieboomlaan
en de Venenlaan).3

2

3

Vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw is er
weer sprake van een langzame groei van de bevolking.
Dit leidde tot een opleving van de woningbouwproLee 2012, pp. 24-26.

Zicht op de Koepoortsweg, eind negentiende/begin twintigste eeuw. In het wegdek is de tramrails van de
paardentram te zien. Tussen het voetpad en de weg staan bomen en paaltjes.

In de tweede helft van de negentiende eeuw ving
ook de nouveau-riche van Hoorn aan met de bouw
van woonhuizen buiten de singels, vooral langs de
Draafsingel en de Koepoortsweg. Zij vestigde zich
buiten de stad omdat zij behuizing zocht die aansloot
bij de wens om ‘buiten’ te wonen. In het bijzonder de
Rijswijk 2005, p. 14.

De Koepoortsweg in 1880. Rechts het hotel De Toekomst, dat werd gesloopt toen de Merensstraat werd aangelegd.
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Draafsingel gezien in de richting van de Veliusbrug, circa eind 19e eeuw. Links van de Draafsingel staan houten
huisjes.
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De Villa aan de Draafsingel.

Draafsingel was een gewild bouwterrein, de grond
was relatief goedkoop en er was relatief veel ruimte
voor ruime woningen. Tegenwoordig staat er langs
de Draafsingel en de Koepoortsweg een aantal bijzondere panden in overwegend art nouveau of neostijlen
gebouwd in de periode tussen 1890 tot 1910. Een andere belangrijke impuls voor het gebied was de aanleg
van de spoorlijn van Zaandam via Hoorn naar Enkhuizen, die in 1885 gereed kwam. Door de aansluiting op
het spoorwegennet verbeterde de bereikbaarheid van
de stad aanzienlijk.

De paardentram op de kruising van de Koepoortsweg met de Nieuweweg, omstreeks 1900.
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De Draafsingel aan het begin van de twintigste eeuw.
Type bebouwing dat
tot stand kwam in
dit gebied rond de
eeuwwiseling.

Gemeente Hoorn

HET MAKEN VAN EEN UITBREIDINGSPLAN
Het ontbreken van een uitbreidingsplan en strikte
bouwverordeningen had tot gevolg dat uitbreidingen
buiten de singels vaak ongecontroleerd plaatsvonden. Door de inwerkingstelling van de Woningwet in
1902 kregen steden met meer dan 10.000 inwoners
de verplichting om een uitbreidingsplan te maken.
Met deze wet probeerde de Nederlandse regering een
einde te maken aan de ongezonde woonomstandigheden en de ongecontroleerde uitbreidingen buiten de
steden. Hoorn had in 1900 10.804 inwoners en dat
betekende dat er een uitbreidingsplan nodig was. De
gemeente Hoorn ging echter niet direct aan de slag
en zij zou lange tijd in gebreke blijven. In 1905 stelde
inspecteur Zoetmulder van Volksgezondheid van de
provincie Noord-Holland en Utrecht de vraag aan de
gemeente waarom er nog geen uitbreidingsplan voor
Hoorn was gemaakt.4 Hoewel in de beginjaren van de
twintigste eeuw de gemeenteraad nog niet direct de
noodzaak van een uitbreidingsplan in zag, werd het
in de loop van de tijd voor hen ook steeds duidelijker
dat de uitbreiding buiten de singels in goede banen
geleid moesten worden om wildgroei van bebouwing
te voorkomen.

20

In een brief aan de gemeenteraad legde de gemeentesecretaris uit waarom het opstellen van een uitbreidingsplan noodzakelijk werd geacht. Dat de bebouwing niet geconcentreerd maar juist vrij uitgestrekt
was zou in de toekomst problemen kunnen opleveren
voor de riolering, en de aanleg van gas, water en licht.
Er was dus een uitbreidingsplan nodig om nieuwe
straten tussen de bestaande lanen aan te leggen. Wellicht nog belangrijker was het om in dit nieuwe gebied
ook een mooi stadsbeeld te verkrijgen. Met een uit4
In tegenstelling tot andere kleine en middelgrote steden in NoordHolland vond er aan het einde van de negentiende en het begin van de twintigste
eeuw geen grote toename van de stadsbevolking plaats in Hoorn ten gevolge
van de industrialisatie en de werkgelegenheid in de stad. Het maken van een
uitbreidingsplan voor een nieuwe stadswijk was niet direct noodzakelijk voor de
opvang van het bevolkingsoverschot in de binnenstad.
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breidingsplan kon worden voorkomen dat de nieuwe
stadswijk een te hoge dichtheid en uitgestrekte eentonige volksbuurten zou bevatten. Daarnaast moest
een uitbreidingsplan ervoor zorgen dat er ruimte was
voor groen en openbare gebouwen. Uitgangspunt
voor het uitbreidingsplan was de bestaande perceelindeling, om ingrijpende onteigeningen te voorkomen. Tevens moest vanwege de langzame groei van
de bevolking het uitbreidingsplan in fases kunnen
worden uitgevoerd.5

Het gemeentebestuur gaf gemeente-architect Jb. Faber de opdracht om het uitbreidingsplan voor de stad
te maken. Met het maken van uitbreidingsplannen
waren veel architecten in die tijd nog niet bekend.
Het was een nieuw fenomeen voor veel steden zoals
Hoorn die tot die tijd organisch waren gegroeid. Faber
deed daarom inspiratie op in de Duitse stedenbouw
door het lezen van het Duitse tijdschrift Städtebau. 6
Het uitbreidingsplan dat naar zijn hand gereedkwam
kreeg geen goedkeuring van het gemeentebestuur.
Daarop vroeg de gemeenteraad in 1907 het ingenieursbureau Van Hasselt en De Koning te Nijmegen
om een uitbreidings- en rioleringsplan op te stellen.
Dit bureau presenteerde in 1908 een plan voor uitbreiding van de stad. In het uitbreidingsplan waren
verschillende woonwijkjes geprojecteerd ten noorden van het station en ten noordoosten van de Singelgracht. De uitbreiding rond de Venenlaan vormde
het uitgangspunt voor de nieuwe stadswijk. De sloten
aan weerszijden van de laan moesten worden gedempt. Dwars op en parallel aan de Venenlaan zijn
nieuwe straten gepland. Daarnaast projecteerde het
bureau ook een gebogen weg, van de Rijks H.B.S. naar
5
Gemeente Hoorn, documentatieverzameling Bureau Erfgoed, dossier Hoorn uitbreidingsplannen, brief van de gemeentesecretaris aan de gemeenteraad van 3 augustus 1915 m.b.t. het uitbreidingsplan.
6
Gemeente Hoorn, documentatieverzameling Bureau Erfgoed, dossier Hoorn uitbreidingsplannen.
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Uitbreidingsplan voor Hoorn van ingenieursbureau Van Hasselt en De Koning te Nijmegen.
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Luchtfoto met zicht op de Rijks H.B.S.

De M.U.L.O. school.

De Merensstraat was de eerste straat in Hoorn-Noord die vanuit particulier initiatief in het begin van de twintigste eeuw werd aangelegd.

de Nieuweweg (tegenwoordig de Provincialeweg). 7
In grote lijnen sloot men aan op de bestaande lanenstructuur en plande daartussen een aantal straten.
Het gemeentebestuur was niet onverdeeld positief
over het uitbreidingsplan. De gemeentesecretaris
bekritiseerde onder andere het eentonige beeld van
de rechte straten en het gebrek aan arbeiderswoningen. De arbeiderswoning moest een prettige plek zijn,
zodat de arbeider na zijn werk graag wil thuiskomen
en niet wordt afgeschrikt door de monotonie van de
rechte straten en vervelende huizen. ‘Juist degenen
die vaak een zeer eentonige dagtaak hebben te vervullen, hebben recht, dat hun woning zich ten minste in
een omgeving met gepaste schoonheid bevindt.’8 Het
bureau kreeg de opdracht om een herziene versie te
maken. Pas na jarenlang overleg tussen beide partijen
besloot de gemeente uiteindelijk voor de vaststelling
van het eerste uitbreidingsplan van Hoorn tijdens de
raadsvergadering op 28 december 1916.9

projecten en publieke gebouwen in dit gebied gerealiseerd. In 1901 vroeg J. Gleijesteen de gemeente
om een straat aan te leggen op zijn bouwpercelen
ten oosten van de Koepoortsweg en ten zuiden van
de Drieboomlaan. Deze straat, die later de Merensstraat zou heten, kwam dus op particulier initiatief
tot stand.10 Het meest westelijke deel van deze straat
werd bebouwd met arbeiderswoningen en particuliere huizen. De straat is smal en bevat amper voortuinen. De loop van de straat volgt een voormalige
perceelgrens. In dezelfde periode ving het Rijk aan
met de plannen voor een nieuwe rijkshogereburgerschool. Vanwege de hoge onderhoudskosten aan het
bestaande gebouw in de binnenstad besloot het Rijk
tot nieuwbouw. De gemeente verschafte de grond
aan de huidige Draafsingel en zorgde ook voor de
aanleg van een brug over de Singelgracht (de latere
Veliusbrug) en de toegangsweg naar de school. De Johan Messchaertstraat was de eerste straat die in het
Venenlaankwartier in de twintigste eeuw werd aangelegd. Door de situering van de Rijks H.B.S. (19091910), naar het ontwerp van rijksbouwmeester Jan
Vrijman, aan het einde van de Johan Messchaertstraat
drukte het gebouw een duidelijk stempel op het toen
nog grotendeels onbebouwde gebied. Verder bouwde

het Rijk op de hoek van het Keern en de Berkhouterweg in 1901 het rijkslandbouwproefstation. In de
Bontekoestraat kwam de Rijkstuinbouwwinterschool
te staan. Op de hoek liet de gemeente in 1915-1916 de
derde M.U.L.O-school bouwen.

Inmiddels waren er al verschillende woningbouw7
Saaltink 1981, p. 108.
8
Gemeente Hoorn, documentatieverzameling Bureau Erfgoed, dossier Hoorn uitbreidingsplannen, aantekeningen reactie gemeentesecretaris op
het uitbreidingsplan Van Hasselt en De Koning.
9
Gemeente Hoorn, documentatieverzameling Bureau Erfgoed, dossier Hoorn uitbreidingsplannen, brief van de secretaris aan de gemeenteraad van
3 augustus 1915 m.b.t. het uitbreidingsplan.
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Lee 2010, pp. 1-2.

Neogotische boerderij aan de Koepoortsweg 106. In 1958 is de boerderij afgebroken ten behoeve van de aanleg van de Juniusstraat.
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Topografische kaart van 1899. De pijlen geven in welke gebieden de woningwetbouw zich zou concentreren: rondom de Venenlaan en in de Merensstraat en Binneblijfstraat.
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Ontwerp voor 32
arbeiderswoningen
aan de Venenlaan
ofwel het ‘t Rooie
Dorp.
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CENTRUM VAN DE VOOROORLOGSE WONING(WET)BOUW

De Venenlaan aan het begin van de twintigste eeuw.

De Venenlaan rond 1920, de sloten zijn hier al gedempt.

Een ander gevolg van de inwerkingtreding van de Woningwet, naast de verplichting tot het maken van uitbreidingsplannen, was dat gemeentes actief moesten
controleren op de woonomstandigheden. Zij kregen
de bevoegdheid om krotwoningen onbewoonbaar te
verklaren. Maar bovenal stelde zij ook eisen aan de
nieuwe woningen in de binnenstad evenals de stadsuitbreidingen. In Hoorn was de woningproblematiek
al even ernstig als in veel andere steden in NoordHolland. Er woonden te veel mensen in te kleine woningen die ook zeer verwaarloosd waren en sommige
bewoners werden door hun huisbazen uitgebuit.1 De
bouw van goede arbeiderswoningen was allereerst
de verantwoordelijkheid van woningbouwverenigingen die voor de bouw van woningen financiële steun
kregen. Voor veel architecten die in deze periode vaak
te maken hadden met teruglopende opdrachten van
particulieren waren de woningbouwverenigingen een
nieuwe opdrachtgever. Verder liet de gemeente ook
een aantal gemeentewoningen bouwen. Door het van
kracht worden van de woningwet ging de overheid
zich actief bemoeien met de volkshuisvesting.2
Het gebied rond de Venenlaan was in de eerste helft
van de twintigste eeuw dé plek waar woningen gebouwd werden. In 1906 werd de eerste woningbouwvereniging van Hoorn opgericht onder de naam
Arbeidersbelang. De vereniging kocht in het daarop
volgende jaar grond aan van een koopman grenzend
aan de Venenlaan. De reden voor de locatiekeuze was
de voordelige grondprijs ten opzichte van bouwpercelen in de binnenstad en de nabijheid van de ondernemingen waar veel arbeiders werkten. Op dat moment
was er in dit gebied nog vrijwel geen bebouwing en er
was ook nog geen eenduidig stratenplan. Het uitbreidingsplan zou pas in 1908 gereed komen. Arbeidersbelang vroeg de uit Hoorn afkomstige architect Meindert J.E. Lippits voor het ontwerpen van het complex
bestaande uit veertig arbeiderswoningen. Het Rooie
1
2

Jeeninga 1993, pp.3-5.
Jeeninga 1993, pp.3-5.

Dorp, zoals het ook wel werd genoemd, vormde het
eerste sociale woningbouwcomplex dat in de nieuwe
stadswijk tot stand kwam. Niet lang daarna bouwde
deze woningbouwvereniging een complex van 28 woningen aan de kruising van de Emmalaan met de Venenlaan.3

Naast Arbeidersbelang werden voornamelijk in de jaren tien verschillende andere woningbouwverenigingen opgericht. Naast Arbeidersbelang waren dat Woningstichting Patrimonium, woningbouwvereniging
Mr. Jan Dirksz. Binneblijf, woningbouwvereniging
Goed Wonen, woningbouwvereniging Onze Woning
en de Hoornsche Coöperatieve Woningbouwvereniging. De woningwetwoningen waren weliswaar voor
iedereen, maar leden van de vakbond kregen voorrang. Voor de bouw van woningen kregen woningbouwverenigingen financiering in de vorm van een
krediet voor de bouw en of een financieel voordeel
voor de aankoop van de grond. In de meeste gevallen
kocht de gemeente de grond aan en stelde deze beschikbaar aan woningbouwverenigingen of particuliere bouwondernemers. Ook zorgde de gemeente met
medewerking van het Rijk vaak voor bouwvoorschotten om de woningbouwprojecten te financieren.4 Het
was daarom behoorlijk lucratief om bouwprojecten
te realiseren. De meeste woningbouwverenigingen
bouwden woningen aan de straten in de directe omgeving van de Venenlaan, langs de Drieboomlaan en
de Merensstraat. Terwijl in de grote steden de sociale
woningbouw vaak bestond uit appartementenblokken met drie tot vier verdiepingen, werden door de
woningbouwverenigingen in kleine steden in WestFriesland vooral rijtjeswoningen met één of hooguit
twee verdieping(en) en een kap als arbeiderswoningen gebouwd. Hoorn was daarop geen uitzondering.
Ook hier overheerste laagbouw.5
3
4
5

Jeeninga 1998, p. 56.
Hulsman 2013, pp. 20-21.
Rijswijk 2005, p. 33.
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De Binneblijfstraat gezien in de richting van de Merensstraat, gebouwd door de
katholieke woningbouwvereniging Mr. Jan Dirksz. Binneblijf.
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Woningstichting Patrimonium bouwde in 1919-1920
een woningbouwcomplex van 28 woningen aan de
Venenlaan. Niet veel later bouwde de, in dit geval katholieke, woningbouwvereniging Mr. Jan Dirksz. Binneblijf een complex woningen aan de Binneblijfstraat,
de Merensstraat en de Drieboomlaan in Hoorn-Noord.
Desondanks bleef de meeste woningbouw in de eerste helft van de twintigste eeuw zich concentreren in
het Venenlaankwartier. Woningbouwvereniging Goed
Wonen bouwde in 1920-1921 aan de Drieboomlaan,
ter hoogte van de kruising met de Liornestraat, ook
een woningbouwcomplex.6 Zij vroeg de Amsterdamse architecten Gulden en Geldmaker, die al veel
ervaring hadden met woningbouwprojecten, om dit
complex arbeiderswoningen te ontwerpen. De sloot
die achter de straat liep werd op verzoek van de architecten gedempt. Daarna bouwde dezelfde woningbouwvereniging in 1922 14 huizen aan de Venenlaan
en in 1934 14 woningen aan de Schoutenstraat. De
Schoutenstraat werd daarvoor doorgetrokken tot
aan de Emmalaan. Aan de Jan Pietersz. Coenstraat
bouwde woningbouwvereniging Onze Woning, een
verenging van spoorwegmedewerkers, in 1923 een
complex van 24 woningen voor vooral spoorwegpersoneel. In tegenstelling tot deze toch wel vrij kleine
6
In het najaar van 1919 werd de aanvraag gedaan voor de aanleg van
de Liornestraat en niet veel later volgde de bouwvergunning van het complex.
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arbeiderswoningen bouwde de Hoornsche Coöperatieve Woningbouwvereniging rond 1920 25 karakteristieke woningen aan de Johan Messchaertstraat, de
Draafsingel en het begin van de Venenlaan. De woningen waren ruimer opgezet en bestonden uit twee lagen met een kap. De meeste huurders behoorden tot
de middenstand.7 In 1929 besloot de gemeente om
de gronden in de nieuwe stadswijk, begrensd door de
Holenweg, de Venenlaan en de spoorlijn in haar bezit
te krijgen zodat deze gronden in de nabije toekomst
als bouwgrond konden worden aangewezen.8 Door de
omvang van de projecten beslaat de sociale woningbouw van de eerste helft van de twintigste eeuw een
groot deel van vooral het Venenlaankwartier.
Het lijkt nu alsof de particuliere bouwexploitanten afwezig waren in deze periode, maar het tegendeel is
waar. In deze periode bleven particuliere woningexploitanten actief op de woningmarkt. In vergelijking
met de woningbouwprojecten van de maatschappelijk ingestelde woningbouwverenigingen, die als
paddenstoelen uit de grond schoten, waren de particuliere projecten meestal wel kleiner van schaal en
daarom minder omvangrijk. Een premiemaatregel die
in 1923 werd ingesteld moest de bouw door particuliere exploitanten stimuleren.9 Aan het einde van de
jaren twintig liep de woningbouwproductie van deze

7
De woningen van de Hoornsche Coöperatieve Woningbouwvereniging in het Venenlaankwartier zijn in de jaren zeventig verkocht. Rijswijk 2005, p.
‘t Rooie Dorp, circa 1928.
33.
8
Gemeente Hoorn, documentatieverzameling Bureau Erfgoed, stratenarchief, dossier Venenlaan.
9
Rijswijk 2005, p. 33.

verenigingen terug. De overheidssteun vanuit het Rijk
aan het einde van de jaren twintig werd minder. Particuliere bouwers profiteerden hiervan. Vooral in de
jaren dertig vonden in heel Nederland ten gevolge
van de crisis minder sociale woningbouwprojecten
plaats. Het aantal particuliere woningbouwprojecten
ten opzichte van de sociale woningbouw nam juist
toe, voornamelijk in de hogere inkomensklasse. De
regering stimuleerde dan ook particuliere woningbouw. Er werden enkele woningen gebouwd langs de
Tweeboomlaan, Drieboomlaan, Eikstraat, Kruitmolenstraat, Draafsingel en in de buurt van de Venenlaan.10 In de jaren 1920-1925 werd ook gestart met de
aanleg van een industrieterrein aan de Van Aalstweg
ten noorden van de Provincialeweg, dat in de uitbreidingsplannen was voorzien.

Woningen aan de Johan Messchaertstraat van de Hoornsche Coorporatieve woningbouwverengingen.
10

Rijswijk 2005, pp. 40-41.

EEN NIEUW UITBREIDINGSPLAN
Terwijl de nieuwbouw van woningen terugliep werd
er in de crisisjaren doorgewerkt aan de herziening
van het uitbreidingsplan van 1908 van Van Hasselt
en De Koning, dat pas in 1916 was aangenomen. Een
herziening van het uitbreidingsplan was nodig, omdat
het stadsbestuur bepaalde dat het plan zich moest
gaan uitstrekken over de hele gemeente. Er waren
in de periode 1908 tot 1933 een aantal nieuwe straten aangelegd, maar veel was ook gebouwd aan de
bestaande lanen. De Amsterdamse architect Wieger
Bruin maakte in 1933 de herziening op het uitbreidingsplan. In dit plan lag de focus op de verbetering
van de bereikbaarheid van de stad. Bruin had de visie
dat de geïsoleerde ligging van Hoorn debet was aan de
trage economische ontwikkeling en bevolkingsgroei.1
Hij pleitte daarom voor betere verbindingen om
de stad uit haar isolement te halen. Bruin ontwierp
daarom een uitgebreid wegennet met een duidelijke
hiërarchie tussen hoofdwegen en gewone straten. Bovendien moesten de hoofdwegen verbonden worden
op het landelijke wegennet, waaronder de rijksweg
Amsterdam – Hoorn – Friesland en de provinciale verbinding van Hoorn naar Enkhuizen. Op dat moment
was de planning van rijkswegen in gang gezet. Daarnaast projecteerde Bruin ook een industriegebied op
buitendijks gelegen land. De realisatie van betere verbindingen en de ontwikkeling van meer werkgelegenheid moesten de stad een economische boost geven.
Dit zou volgens Bruin naar verwachting ook leiden tot
een verminderde emigratie en een bevolkingstoename.2

Om de, weliswaar langzaam, groeiende bevolking
woonruimte te kunnen bieden projecteerde Bruin ook
vijf woonwijken. Daarbij is een onderscheid gemaakt
tussen arbeiderswijken (ten noorden van het station
en ten noorden van de Schellinkhouterdijk), wijken
voor de middenklasse (langs de Weel en in de hoek
1 Hoorn liep achter in bevolkingsgroei in vergelijking met andere steden in WestFriesland. Saaltink 1981, pp 125-126; Bruin 1933, pp. 178-181.
2
Bruin 1993; Gemeente Hoorn, documentatieverzameling Bureau
Erfgoed, dossier uitbreidingsplan.

tussen de spoorlijn en de Koepoortsweg) en de elite
(rond de Rijks H.B.S.). Er was dus een duidelijk onderscheid in inkomensklassen tussen verschillende wijken en buurten.3 Voor de woningbouw moest gesloten
bebouwing om economische redenen overheersen en
worden afgewisseld met halfopen bebouwing. De woningen voor de elite bestonden echter uit vrijstaande
woningen met tuinen. Open bebouwing sloot het uitbreidingsplan af. Om een aantrekkelijk straatbeeld te
verkrijgen zou er differentiatie komen in de opzet en
de rooilijn van de bouwblokken. Bij pleintjes en langs
wegen waren winkels geprojecteerd. Verder waren
(beperkte) parkaanleg en terreinen voor sport en spel
in het plan opgenomen.4 In het rechthoekige stratenpatroon was de oude verkavelingsstructuur op sommige plaatsen nog herkenbaar.

enkele uitspanningen.5 Pas na de Tweede Wereldoorlog bouwden particulieren villa’s en vrijstaande
woningen langs de gebogen weg rondom het park, de
Emmalaan. Tot de Tweede Wereldoorlog zou dit park
dus onbebouwd blijven.

In het uitbreidingsplan waren ten noorden van de
Venenlaan een park met sportvelden gepland. In de
jaren dertig nam de gemeente het initiatief tot de aanleg van dit park, dat later het Wilhelminapark ging
heten. Het Wilhelminapark kwam tot stand als werkverschaffingsproject. De gemeente probeerde in deze
periode vaker werkzaamheden die al in de planning
lagen via werkverschaffing te realiseren. Zo liet zij ook
de wegverbetering van de Draafsingel uitvoeren. Het
Wilhelminapark was echter wel één van de grotere
projecten die in Hoorn op deze manier tot stand kwamen. De Nederlandse Heidemaatschappij – het huidige Arcadis - was voor de uitvoering van het werkverschaffingsproject verantwoordelijk. Het ontwerp dat
vermoedelijk ook van de hand van deze maatschappij
was, maar ook grotendeels op het uitbreidingsplan
was gebaseerd, bestond uit een langwerpige vijver
met enkele gebogen en slingerende wandelpaden en
3
Bruin 1933; Saaltink 1981 pp 125-126; Gemeente Hoorn, documentatieverzameling Bureau Erfgoed, dossier uitbreidingsplan, beschrijving van het
uitbreidingsplan van 1933 door de gemeentesecretaris.
4
Gemeente Hoorn, documentatieverzameling Bureau Erfgoed, dossier uitbreidingsplan, beschrijving van het uitbreidingsplan van 1933 door de
gemeentesecretaris.
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5
Gemeente Hoorn, documentatieverzameling Bureau Erfgoed, dossier uitbreidingsplan, dossier Wilhelminapark; http://www.ddh.nl/duurzaam/
landbouw/2001/september/werkverschaffing.html.
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Uitbreidingsplan voor Hoorn, gemaakt door Wieger Bruin in 1932, aangenomen in 1933.
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Wieger Bruin

Wieger Bruin (1893-1971) was een Amsterdamse
architect die zich in de jaren twintig vestigde als
zelfstandig architect aan de Keizersgracht in Amsterdam. In de beginperiode van zijn carrière ontwierp hij vrijstaande huizen voor de nouveau-riche.
Ook ontwierp hij woningen in een vrij traditionele,
landelijke bouwstijl, in de trant van Grandpré Molière. Van een totaal ander kaliber was het bouwblok
in Amsterdamse Schoolstijl, dat Bruin ontwierp in
het Amsterdamse Plan Zuid van H.P. Berlage. Het
geeft aan dat hij kon ontwerpen in totaal verschillende bouwstijlen. Bruin raakte in het begin van de
twintigste eeuw als stedenbouwkundige betrokken bij het maken van uitbreidingsplannen voor
verschillende kleinere gemeentes. Naast Hoorn
ontwierp hij in de vooroorlogse periode ook uitbreidingsplannen voor Anna Paulowna en Texel.
De gebouwen in het plan liet hij vaak ontwerpen
door collega-architecten. Ook was hij betrokken bij
de inrichting van de Wieringer- en Haarlemmermeerpolders. Het maken van uitbreidingsplannen
was voor architecten in de jaren twintig en dertig
nog een vrij onbekend gebied. Bruin ontwikkelde
zichzelf als een specialist op dit gebied. Dat zorgde
ervoor dat verschillende gemeentes van zijn kennis
van zaken gebruik wilden maken. Ook na de Tweede Wereldoorlog was Bruin actief betrokken bij de
wederopbouw van Nederland. Hij maakte herinrichtingsplannen voor tal van gemeentes, waarbij
de bereikbaarheid van de stad voor het autoverkeer
een centrale rol speelde. Vaak moest de historische
stedenbouwkundige structuur hiervoor wijken.
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Topografische kaart van Hoorn in 1949. Hierop is goed te zien welke wegen en straten inmiddels zijn aangelegd. Met name rondom de Venenlaan en de Johan Messchaertstraat is veel gebouwd.
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WEDEROPBOUWPERIODE
Hoorn was in de eerste jaren van de Tweede Wereldoorlog gevrijwaard gebleven van oorlogsschade. Het
leek of de stad ongeschonden uit de strijd zou komen. De grootste bombardementen vonden elders in
Nederland plaats. Wel vlogen er regelmatig Amerikaanse en Britse vliegtuigen over Hoorn heen op weg
naar Duitsland. Op 7 juli 1944 kwamen er twee Amerikaanse gevechtsvliegtuigen in de lucht met elkaar in
botsing. De brokstukken en bommen van de vliegtuigen kwamen op verschillende plekken in de stad terecht. In de Merensstraat werd één huis verwoest en
in de Drieboomlaan vier huizen. In het gat dat daar
geslagen werd, is later de Tyrasstraat aangelegd. Ook
op de Westersingel, het Pelmolenpad, de Geldelozeweg en de Tweeboomlaan kwamen brokstukken neer,
maar daar was relatief weinig schade. In de jaren zestig maakte de gemeente plannen voor herbouw van
door oorlogsgeweld geheel verwoeste woningen in de
Schoutenstraat, het Venenlaankwartier en de achterliggende straat.1
Een kaart gemaakt door de Dienst Publieke Werken
1

http://www.oudhoorn.nl/woII/crash/index.php

voor de VVV uit 1948 geeft een beeld van de situatie
van het gebied direct na de Tweede Wereldoorlog.
Hierop is te zien dat de rijksweg Amsterdam-Friesland is gerealiseerd en ook dat de Provincialeweg
naar Enkhuizen parallel aan de snelweg ligt er. Ook
zijn de nieuw aangelegde straten nabij de Venenlaan
te zien. In Hoorn-Noord zijn de Merensstraat en de
Binneblijfstraat als recent aangelegde straten herkenbaar. Een groot deel van het gebied is echter nog
onbebouwd gebleven. Verder zien we op deze kaart
van 1948 de aanwezigheid van drie voetbalvelden
ten westen van het Wilhelminapark en de Rooms-Katholieke begraafplaats, die in de uitbreidingsplannen
was gehandhaafd. Rond 1950 was er een stijgend inwonertal door een hoog geboortecijfer. Tegelijkertijd
was er wel een sterke trek van inwoners naar andere
steden. Desondanks was er een kleine groei van het
inwonertal. Rond 1950 had Hoorn 15.000 inwoners.
De groei van het inwonertal vroeg ook om meer woningen en de uitbreiding van het stratennet in de nieuwe woonwijken. In de jaren vijftig werd het uitbreidingsplan van 1933 in onderdelen herzien. Er kwam

een opdeling van het plan in wijken, waaronder Hoorn
Zuid-Oost (het Venenlaankwartier) en Hoorn-Noord.2
We kunnen hier wel spreken van een tweede fase van
de uitvoering van het uitbreidingsplan van 1933. Woningbouwverenigingen maakten een herstart en ook
de particuliere bouwers pakten de draad weer op. In
deze periode waren vooral Arbeidersbelang, Goed
Wonen en Patrimonium actief in dit gebied. De meeste woningen uit de jaren vijftig kenmerkten zich door
strokenbouw met gemetselde gevels en twee bouwlagen met een kap. De woningen waren van enige vorm
van decoratie ontdaan en de vensters vormden eenvoudige ‘gaten’ in de gevel. Naast deze rijtjeswoningen werden er in deze periode ook nieuwe woningtypes gerealiseerd, waaronder duplexwoningen (voor
twee gezinnen) en etagewoningen met maximaal vier
verdiepingen. Arbeidersbelang bouwde in 1956 een
complex met flatwoningen, een winkel en vijf garages
aan de Liornestraat. In de daaropvolgende jaren werden er meer flatwoningen vooral in Hoorn-Noord gerealiseerd. Aan het begin van de jaren zestig was een
groot deel van het stratennet min of meer volgens het
2
Gemeente Hoorn, documentatieverzameling Bureau Erfgoed, dossier Hoorn-Noord.

Een vliegtuigcrash boven Hoorn veroorzaakte schade aan de woningen in de Drieboomlaan en de Merensstraat.
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uitbreidingsplan tot stand gekomen. Maar pas in de
jaren vijftig startte men met de aanleg van de dwarsverbinding die de Liornestraat zou gaan heten.3
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Schematische weergave van Hoorn-Noord van 1850-heden (jaren zestig).
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Op 10 december 1963 werd het bestemmingsplan
Hoorn-Noord, dat het gebied tussen de Koepoortsweg, de spoorlijn Hoorn-Enkhuizen, de Holenweg en
de Provincialeweg omvat, vastgesteld. Dit vormde een
herziening op het uitbreidingsplan op onderdelen van
Hoorn-Noord. Vijf jaar later, in 1968 was de vaststelling van het bestemmingsplan Hoorn Zuid-Oost, dat
weer een herziening was het uitbreidingsplan op onderdelen uit de jaren vijftig. De belangrijkste wijzigingen waren de herzieningen van het tracé van de Liornestraat en de aansluiting op de Provincialeweg, het
aanwijzen van een woonbestemming voor het gebied
ten westen van de Holenweg en de beëindiging van
de verbinding van de Rotiusstraat met de Provincialeweg. Hierdoor kwam ook het gebied nabij de Rotiusstraat beschikbaar voor woningbouw. In verband met
de toenemende verkeersintensiteit stelde de gemeente voor om de spoorwegovergang van de Koepoortsweg af te sluiten en voor fietsers en voetgangers een
tunnel aan te brengen. Dit laatste is niet uitgevoerd. In
1968 waren Hoorn-Noord en het Venenlaankwartier
voor 90 à 95 % volgebouwd. Slechts op enkele plekken was nog ruimte voor bebouwing, onder andere
voor bungalows (bij de Rotiusstraat, de Emmalaan
en de Nassau Dillenburgstraat) en flatgebouwen (op
de kruising Holenweg – Willemsweg, de Rotiusstraat
en het Westfriesehof).4 Door deze bebouwing kwam
er meer variatie in woningtypologieën in de wijken
die tot dan toe vooral bestonden uit rijtjeswoningen
en pandsgewijze bebouwing.5 Daarnaast waren er in
aansluiting op het structuurplan Groot Hoorn vooral
wijzigingen in de verkeersstructuur. De Draafsingel
zou worden verbreed en de Liornestaat worden uitgevoerd als tweebaansweg met een aansluiting op de
J.D. Pollstraat. Door het terugbrengen van het aantal
3
Met de aanleg van de Liornestraat was al in de vooroorlogse periode begonnen.
4
Gemeente Hoorn, documentatieverzameling Bureau Erfgoed, dossier Hoorn-Noord. Stuk no. 141. Vergadering van de Raad van 12 augustus 1968.
5
Gemeente Hoorn, documentatieverzameling Bureau Erfgoed, dossier Hoorn-Noord.
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Hoorn-Noord en het Venenlaankwartier in de naoorlogse periode.
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kruispunten werd de Liornestraat een doorgaande
weg richting de binnenstad. Er lagen toen ook plannen om de Nieuweweg te verdubbelen in omvang.
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In de jaren zestig en zeventig concentreerden de
bouwactiviteiten zich in het noordelijk en oostelijk
deel van Hoorn-Noord en het zuidelijk deel van het
Venenlaankwartier. Deze gebieden waren in het uitbreidingsplan van 1933 nog niet allemaal ingevuld.
We zien dan ook dat de stedenbouwkundige structuur afwijkt van de gebieden die voor die tijd tot
stand kwamen. Naast woningbouw werden er in de
jaren vijftig en zestig ook publieke gebouwen en scholen in de wijken gebouwd. Een aantal gebouwen in
de stijl van het Nieuwe Bouwen zijn architectonisch
gezien vrij bijzonder in Hoorn of zijn door bekende
namen ontworpen. In 1953 ontwierp het architectenbureau Maaskant dertien woningen aan de Johannes
Poststraat (11 woningen) en de Adriaen Boomstraat
(2 woningen). In 1959 werd de Technische School in
een zakelijke stijl en met kenmerkend zaagtand-dak
aan de Liornestraat naar het ontwerp van het architectenbureau Kuiper, Gouwetor, De Ranitz en Bleeker
geopend. In 1961 liet het Rooms-Katholieke parochiebestuur een nieuwe kerk bouwen aan de Johannes
Poststraat. De architectuur van de kerk, naar het ontwerp van Van Oerle-Schrama-Bos te Leiden, vertoont
sterke overeenkomsten met de kerk van Ronchamps
van de beroemde Zwitserse architect Le Corbusier.
In de jaren zestig maakte architect Marius Duintjer
het ontwerp voor het nieuwe streekziekenhuis in het
noordelijk deel van de wijk. Het ziekenhuis met een T
als basisvorm was in die tijd zeer modern.’6

was geprojecteerd. Er zijn slechts een paar belangrijke verschillen waar te nemen als we het uitbreidingsplan vergelijken met de huidige situatie. Met
name voor de totstandkoming van Hoorn-Noord
werd er op een aantal plekken van het uitbreidingsplan afgeweken. Zo was de Liornestraat wel al gepland, maar deze hoofdweg sloot nog niet aan op de
Provincialeweg. Verder had de Johannes Poststraat in
het uitbreidingsplan nog een ander tracé en sloot veel
zuidelijker aan op de Liorenstraat. Daarnaast was de
bouw van de Technische School op de kruising van de
Liornestraat en de Johannes Poststraat in het uitbreidingsplan nog niet voorzien. De Tweeboomlaan had
volgens het uitbreidingsplan moeten doorlopen tot
aan de Liornestraat, maar eindigde hierdoor bij de
Sint Jozefstraat. Misschien wel het grootste verschil
was dat de woonwijk die tussen het Keern en de Koepoortsweg was gepland, nooit is gerealiseerd. Daarentegen werd Hoorn-Noord aan de noordzijde van de
Tweeboomlaan en de oostzijde van de Liornestraat,
buiten de grenzen van het plangebied van het uitbreidingsplan, vanaf de jaren zestig uitgebreid.

Terugkijkend kunnen wij zeggen dat het huidige
stedenbouwkundig plan in grote lijnen de structuur
volgt die in het uitbreidingsplan door Wieger Bruin
6
Dit blijkt uit een beschrijving in het bouwkundig weekblad: ‘het
ziekenhuis staat bol van moderne technieken zoals plafondverwarming, mechanische ventilatie, voedsel-transportband in de centrale keuken, draadloze oproepsystemen van doctoren en zusters, radioaansluitingen bij de patiëntenbedden,
centrale sterilisatie van instrumentarium, koel- en diepvriescellen bij de centrale
keuken, dubbele beglazing in de patiëntenkamers en een noodaggregaat om zelf
stroom op te wekken bij het wegvallen van de netspanning. In de souterrainruimten van het beddenhuis komen een afdeling voor fysische therapie, magazijnen, mortuarium en röntgentherapie. http://zoeken.nai.nl/CIS/project/7610
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Kaart van Groot-Hoorn.

In de Tweede Nota Ruimtelijke Ordening in 1966
werd Hoorn aangewezen als groeikerngemeente.
Om de woningproblematiek in de grote steden in de
Randstad op te lossen is het idee om de bevolking
gelijkmatiger te verdelen over een aantal kleine en
middelgrote steden. In Noord-Holland bevond de
concentratie van grotere steden zich rond het Noordzeekanaal en de aanwijzing van Hoorn tot groeikern
moet daar verandering in brengen. Hierdoor verschoof de focus naar de aanleg van de nieuwere wijken ten noorden en westen van Hoorn-Noord en het
Venenlaankwartier. In verband met de samenvoeging
van het streekziekenhuis met het Sint-Jansgasthuis in
2013 werd besloten tot nieuwbouw ten westen van
het Keern en de afbraak van het ziekenhuis naar het
ontwerp van Duintjer ten westen van de Holenweg.
De nieuwe buurt, de Streektuinen, die op de plek van
het oude ziekenhuis is ontwikkeld, vormt de meest
recente bebouwing in het gebied.
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Topografische kaart van Hoorn in 1961. De Liornestraat is hierop gedeeltelijk aangelegd.
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Topografische kaart van Hoorn uit 1971. Rechts bovenin is het ziekenhuis te zien. Ten oosten van de Holenweg is inmiddels de Philipsfabriek gebouwd. Ook zijn de buurten ten noorden van de Tweeboomlaan en ten zuiden van de Venenlaan aangelegd.
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De topografische kaart van 1994. Het gebied tussen de Holenweg en de Provincialeweg is inmiddels aardig vol gebouwd. De Holenweg heeft haar huidige vorm gekregen.
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2 KARAKTERISTIEK VAN HET GEBIED
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Ligging van de wijken
De wijken Hoorn-Noord en het Venenlaankwartier
liggen direct tegen de binnenstad van Hoorn aan.
De Koepoortsweg (over het spoor), de Johan Messchaertstraat en het Kleine Oost verbinden de wijken
over de Singelgracht met de binnenstad. De beleving
van het bereiken van de binnenstad via de bruggen is
nog intact. Vanuit deze straten zijn er zichtlijnen naar
de binnenstad. De connectie tussen de wijken met de
binnenstad is altijd zeer sterk geweest. Dat blijkt ook
uit het feit dat de wijken qua voorzieningenaanbod
sterk leunen op de voorzieningen in de binnenstad.
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De bouw van nieuwere woonwijken in de naoorlogse
periode, zoals onder andere Risdam-Noord en -Zuid,
Kersenboogerd-Noord en -Zuid, Nieuwe Steen, en
de nieuwbouw bij Zwaag en Blokker, zorgde ervoor
dat de positie van de wijken ten opzichte van de binnenstad veranderde. Hoorn-Noord en het Venenlaankwartier lagen sindsdien niet meer aan de rand van

De spoorwegovergang bij de Liornestraat vormt een barriere.

de stad, maar zij kwamen ingeklemd te liggen tussen
de binnenstad en de nieuwere woonwijken. Hierdoor
kwamen ze relatief gezien dichter bij de binnenstad
te legen. Op de kaart nemen de wijken Hoorn-Noord
en het Venenlaankwartier tegenwoordig een vrij centrale positie in.

Toekomstige ontwikkelingen in de verkeersstructuur
zijn bepalend voor de beleving van de wijken ten opzichte van de binnenstad. Het plaatsen van geluidsschermen langs de spoorweg kan er bijvoorbeeld
voor zorgen dat de barrière tussen de wijken zelf en
tussen de wijken en de binnenstad groter zal worden.
Dit zal een negatieve invloed hebben op de beleving
van de wijken nabij de binnenstad. In de Structuurvisie Poort van Hoorn is het voorstel om het Keern om
te vormen tot een langzaam verkeersroute en nieuwe
ontsluitingswegen te maken tussen de Provincialeweg en De Weel en tussen de Provincialeweg en de
Maelsonstraat (ten westen van de Koepoortsweg). 1
Door deze wijziging zal de ook de toegangsroute naar
Hoorn-Noord en het Venenlaankwartier vanaf de Pro-

De Provincialeweg en het fietspad aan de oostgrens van de wijken.

vincialeweg veranderen. Nu kan men Hoorn-Noord
vanaf de Provincialeweg nog bereiken via het Keern
en de kruising Johannes Poststraat en de Koepoortsweg. Mogelijk zal ook de verkeersintensiteit van de
Liornestraat toenemen, wat weer invloed heeft op de
ervaring van de wijken.

De Draafsingel vormt de zuidwestelijke grens van het Venenlaankwartier.

1
Structuurvisie Poort van Hoorn 5-02-2012 via http://www.poortDe
wijken Hoorn-Noord en het Venenlaankwartier worden begrensd door de Provincialeweg, Holenweg, Willemsweg en de Draafsingel.
vanhoorn.nl.
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Ligging plangebied
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Liggin van Hoorn-Noord en het Venenlaankwartier ten opzichte van de binnenstad en de omliggende wijken.
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Functies
De wijken Hoorn-Noord en het Venenlaankwartier
bevatten verschillende deelgebieden met andere bestemmingen. De deelgebieden worden onderscheiden
als: woonwijken Hoorn-Noord en het Venenlaankwartier, Wilhelminapark en sportterreinen, bedrijven en
sportaccommodaties.
Het grootste gedeelte van de wijken bestaat uit woongebieden. Het karakter van de woongebieden is zoals
hierboven beschreven zeer afwisselend door de grote
variatie aan bebouwing. De oude lanen en de straten
die in de vooroorlogse periode tot stand zijn gekomen
hebben een overwegend kleinschalig of gemengd karakter. Het gebied ten oosten van de Liornestraat en
de gebieden tussen de oude lanen in hebben een andere schaal en een meer planmatig karakter.
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Voorzieningen zijn niet geconcentreerd op één plek of
in een winkelcentrum, maar verspreid over de wijk.
Veel functies zijn gericht op het voorzien in de behoeftes van de bewoners van de wijk. In de wijken
bevinden zich scholen, sportvoorzieningen en sociaal-culturele voorzieningen. Er is een katholieke en
een openbare basisschool, een openbare school voor
speciaal basisonderwijs en een peuterspeelzaal. Ook
zijn er scholen voor het voortgezet onderwijs zoals
het Werenfridus, d’Ampte, het Horizoncollege en De
Titaan. Verspreid in de wijken bevinden zich verschillende religieuze gebouwen en het gebied bevat de enige twee moskeeën van Hoorn. Wijkcentra bevinden
zich in wijkcentrum De Schoor aan de Tweeboom-

laan, in De Blauwe Schuit aan de Vredehofstraat, de
voormalige HTS aan de Johannes Poststraat en in het
cultureel Jongerencentrum Manifesto.

De meeste winkels bevinden zich tegenwoordig aan
de Johannes Poststraat, de Eikstraat en de Koepoortsweg. Het zijn voornamelijk kleinere buurtwinkels met
erboven woningen. Het uitbreidingsplan van 1933 bepaalde dat de meeste winkels zich voornamelijk langs
doorgaande straten moesten bevinden, met woningen
erboven. Daarnaast is er een aantal supermarkten
in de wijk. Wat betreft de ligging van winkels langs
doorgaande straten, in plaats van de concentratie in
centra, verschillen deze wijken sterk met de latere uitbreidingswijken van na de jaren zestig.

De strook tussen de Holenweg en de Provincialeweg
heeft een stadsrandkarakter. In dit gebied bevinden zich recreatieve voorzieningen, sportcomplexen
(wielerbaan, tenniscentrum), een supermarkt, kleine
bedrijventerreinen en een overdekt zwembad. De gebouwen staan overwegend in het groen. Relatief veel
ruimte wordt ingenomen door parkeerplaatsen. Deze
strook vormt een buffer tussen de woonwijken en de
Provincialeweg.
Het deelgebied tussen het Keern, het spoor en de
Koepoortsweg bestaat uit een bedrijventerrein, het
ziekenhuis, een supermarkt en het transferium. De
bebouwing in dit deelgebied heeft een grootschalig
karakter met kantoren en andere gebouwen van overwegend meer dan vier verdiepingen. Het ziekenhuis
ten westen van het Keern heeft een bovenstedelijke
functie.

Woonbebouwing in de woonwijken.

Aan de Holenweg bevindt zich ook de Ideefabriek, een van de nieuwere functies
in de wijk.

Tussen de Holeweg en de Provincialeweg bevinden zich relatief veel sportvoorzieningen.

Cultuurhistorische verkenning Hoorn-Noord en het Venenlaankwartier
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Het gebied is in te delen in verschillende deelgebieden met andere functies. Paars=Hoorn-Noord, rood=Venenlaankwartier, groen=Wilhelminapark en sportvelden, lichtpaars=sportaccomodaties, geel=bedrijven.
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Stedenbouwkundige structuur
De wijken worden door de Provincialeweg, het Keern
en de Willemsweg begrensd. De spoorlijn Hoorn-Enkhuizen vormt een duidelijke barrière tussen HoornNoord en het Venenlaankwartier. In de richting van
Medemblik ligt de historische lokale spoorlijn van
de stoomtram Hoorn-Medemblik. Deze spoorlijn uit
1887 is nog met de oorspronkelijke stations bewaard
gebleven. Hij is karakteristiek voor het gebied en herinnert aan de vorm van vervoer waarmee Hoorn met
de omliggende plaatsen werd verbonden.
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De basis voor de stedenbouwkundige structuur is
ontleend aan de middeleeuwse kavelsructuur van
het veenontginningsgebied. De richting van de ontginningssloten is op sommige plaatsen nog in de
rechthoekige structuur van percelen herkenbaar. De
Merensstraat inclusief bebouwing ligt bijvoorbeeld in
zijn geheel op een langwerpig perceel. Enkele straten
volgen de loop van oorspronkelijke perceelgrenzen,
waaronder de Johannes Poststraat, de Vredehofstraat
en de Eikstraat (gedeeltelijk). Enkele belangrijke waterwegen in dit veenontginningsgebied zijn nog aanwezig, maar vaak niet meer als zodanig herkenbaar. De
Tocht, die ten westen van de Koepoortsweg in noordzuidrichting loopt, is inmiddels een stuk smaller dan
oorspronkelijk het geval was en loopt niet meer door
tot aan de Singelgracht. De oude sloten aan weerszijden van de Holenweg, die oorspronkelijk uitmondden
in de kolk met een sluis en molens, zijn voor een groot
deel nog wel aanwezig, maar worden halverwege, ter
plaatse van de spoorwegovergang, onderbroken. Ook
zijn de verbindingen met de sloten aan weerszijden
van de Willemsweg verdwenen.
In dit veenontginningsgebied ligt een aantal wegen,
dat de stad van oudsher verbond met het buitengebied en de omliggende plaatsen, zoals Blokker en
Zwaag. De oudste straten zijn de lanen die een raster
in het gebied vormen: de Koepoortsweg en de Holenweg in noord-zuidrichting en de Nieuweweg, de
Tweeboomlaan, de Drieboomlaan en de Venenlaan in
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De Koepoortsweg

De Holenweg

De Tweeboomlaan

De Drieboomlaan

De Drieboomlaan

De Draafsingel

oost-westrichting. Deze wegen behoorden oorspronkelijk tot de enige wegen van het gebied. De oude lanen hebben elk een eigen karakter.

De Venenlaan

De Johan Messchaertstraat

De Eikstraat

Langs de Koepoortsweg bevindt zich de oudste bebouwing. De oude percelenstructuur met percelen en
lintbebouwing haaks op de weg is tegenwoordig nog
duidelijk herkenbaar. De Koepoortsweg is in het verleden niet verlegd en bevat nog een rij bomen als scheiding tussen de weg en het trottoir. Het gebruik van
gebakken straatklinkers in combinatie met de laanbeplanting bepalen de lommerrijke sfeer van deze historische laan. Wel is de verbinding met de Nieuweweg,
tegenwoordig de Provincialeweg, afgesloten. Fietsers
moeten tegenwoordig via de Vredehofstraat via een
tunnel onder de Provincialeweg door om de noordelijk gelegen wijken te bereiken. Voor de aanleg van de
Vredehofstraat moest een negentiende-eeuwse boerderij worden gesloopt. Door deze afsluiting verloor de
Koepoortsweg de functie als toegangsweg tot de stad.
Wel vormt de straat nog een belangrijke verkeersader
in de wijk Hoorn-Noord zelf. Oorspronkelijk was het
noordelijk deel van de weg, tussen de Juniusstraat tot
aan de Nieuweweg, een stuk smaller.
De Tweeboomlaan en Drieboomlaan dwars op de
Koepoortsweg hebben weer een ander karakter. Aan
weerszijden van de straten bevinden zich afwisselend
vrijstaande woningen en kleinschalige woningbouwcomplexen. De bouwhoogte is niet hoger dan één of
twee bouwlagen met een kap. Door de afwisseling van
bebouwing uit verschillende periodes vertonen de lanen een gevarieerd straatbeeld. De bomen in de straten vormen een karakteristiek beeld dat herinnert
aan de oude lanen. Terwijl de Tweeboomlaan gebakken klinkers als bestrating heeft, is de Drieboomlaan
geasfalteerd. De breedte van de rijbaan komt zeer
overeen met de breedte van de oude laan, met het
verschil dat ter plaatse van de huidige trottoirs (ongeveer) oorspronkelijk de sloten liepen. De rooilijn van
de huidige bebouwing ligt een stuk verder terug ten
opzichte van de oorspronkelijke bebouwing, die zonder voortuin vaak direct aan de sloot grensde.2
2

Kadastrale kaart 1823, www.watwaswaar.nl.

De Venenlaan vormt een afwisselend straatbeeld met
vooral bebouwing uit de eerste helft van de twintigste
eeuw. Ook is er op enkele plekken naoorlogse bebouwing aanwezig. In de straat zijn ook sociale woningbouwcomplexen die architectonische gezien interessant zijn. Van de tuinderijen en touwslagerijen, die
oorspronkelijk langs deze straat gelegen waren, is
geen bebouwing meer aanwezig. De Holenweg heeft
haar functie als belangrijke hoofdstraat verloren. De
straat heeft nu het karakter van een recreatief pad
waar men kan wandelen of fietsen. De Draafsingel
heeft het karakter van een aantrekkelijke straat aan
de Singelgracht behouden. In de straat staan vooral
panden van rond 1900.

Bovenop dit raster van oude lanen ligt een netwerk
van straten die in het uitbreidingsplan van 1908 en
1933 zijn gepland. Binnen dit netwerk van geplande
straten vormen de Liornestraat en de Johannes Poststraat de hoofdstraten. De Johannes Poststraat, aangelegd in de jaren vijftig, fungeert als belangrijkste
dwarsverbinding binnen de wijk. De bebouwing in
de straat bestaat voornamelijk uit rijtjeswoningen uit
de jaren vijftig, die zowel parallel aan als dwars op de
straat staan. Hierdoor zijn er vanaf de straat ook kopgevels te zien. Langs de straat en op de parkeerplekken
in de dwarsstraten wordt geparkeerd. Het stuk tussen
de Pater Bleijsstraat en de Liornestraat heeft een heel
ander karakter met vrijstaande schoolgebouwen en
appartementencomplexen in het groen. Het karakter
van de straat met doorlopende straatwanden wordt
hier doorbroken. Ook de Engelbewaarderskerk zorgt
voor een doorbreking van de straatwand aan de zuidzijde van de Johannes Poststraat.
De Liornestraat is de ruggengraat van de wijken en
vormt ook vanaf de Provincialeweg één van de hoofdverbindingen naar de binnenstad. De straat heeft het
karakter van een hoofdweg en is bestraat met asfalt.
Het is een relatief brede weg met een middenberm en
zijbermen. Aan weerszijden van de autorijbaan liggen
vrijliggende fietspaden. De aanzet van de Liornestraat
Gemeente Hoorn
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(van de Commandeur Ravenstraat tot aan de Technische School) kwam in de jaren vijftig tot stand. Het
was toen nog een vrij rechte noord-zuid gerichte weg.
In het herziene uitbreidingsplan werd het tracé veranderd, zodanig dat deze ter plaatse van de Technische
School en flauwe bocht maakt. Het merendeel van de
flankerende bebouwing van het noordelijk deel van
de Liornestraat dateert dan ook van de jaren zestig
of later. Het brede profiel van de Liornestraat met gescheiden rijwegen is uniek in Hoorn-Noord. De straat
is aan weerszijden omzoomd door groenstroken en
bomenrijen. Langs de straat staan zowel rijtjeswoningen als appartementencomplexen en enkele voorzieningen, zoals schoolgebouwen. Op de kruisingen met
dwarsstraten worden sommige hoekpunten extra
benadrukt. Aan de Liornestraat staan veel gebouwen
met een publieke of semipublieke functie, waaronder
scholen, winkels, kinderopvang en kleinere bedrijven.
De Liornestraat sluit aan op de J.D. Pollstraat en de Johan Messchaertstraat, die de wijk verbinden met de
binnenstad. Het karakter van deze straten wordt bepaald door zelfstandige gebouwen in het groen, waaronder de Rijks H.B.S., verschillende schoolgebouwen,
kantoren en enkele vrijstaande woningen.
De secundaire straten lopen zowel in noord-zuid- als
in oost-westrichting. Ze zijn smaller en hebben over
het algemeen een minder divers karakter dan de lanen. Grofweg kunnen we een verdeling maken tussen
twee gebieden. In de periode van circa 1900 tot en met
de jaren dertig kwamen de geplande straten tussen de
Venenlaan, de Eikstraat en de Sportlaan tot stand. In
deze periode werden ook de Merensstraat en dwars
daarop de Binnenblijfstraat aangelegd. In de vroegnaoorlogse periode tot de jaren zestig kwam onder
andere een groot deel van het gebied ten zuiden van
de Venenlaan tot stand. In dezelfde periode werden
ook de straten tussen de Commandeur Ravenstraat
en de Drieboomlaan gebouwd. De straten ten noorden
van de Drieboomlaan en ten noordoosten van de Liornestraat kwamen grotendeels vanaf de jaren zestig
tot ontwikkeling. De straten van de streektuinen, in de
noordoostelijke hoek van Hoorn-Noord, behoren tot
de meest recent aangelegde straten.
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Groenstructuur
De lanen

Kenmerkend voor de wijken Hoorn-Noord en het Venenlaankwartier is het intensieve ruimtegebruik. Aan
de oude lanen de Koepoortsweg, de Tweeboomlaan
en de Drieboomlaan is de laanbeplanting met rijen
bomen karakteristiek. De bomen staan vaak op de
trottoirs in kleine plantvakken. Op de meeste plaatsen
zijn de linde, eik of plataan aanwezig. Dit geldt voor de
oude lanen en ook voor de veel jongere Eikstraat, die
dankzij de beplanting en de bebouwing een vergelijkbare romantische sfeer heeft als de oude lanen. De Johan Messchaertstraat is een brede, statige straat. Dit
karakter wordt voornamelijk bepaald door de oriëntatie op de Rijks H.B.S. samen met een laanbeplanting
van kastanjes.

Schellinkhouterdijk

De ligging van het Venenlaankwartier aan het water
is bepalend voor het karakter van het gebied. Aan de

zuidzijde van het Venenlaankwartier loopt de Schellinkhouterdijk. Kenmerkend voor dit deel van de dijk
zijn de steile taluds en de hoogte van de dijk, waardoor er een strakke scheiding ontstaat tussen het land
en het water achter de dijk. Het gebied achter de dijk
wordt gebruikt als wandel- of fietsgebied.

Wijkgroen

In het noordelijk deel van Hoorn-Noord, waar de bebouwing gedomineerd wordt door strokenbouw en
hoogbouw, bestaat het groen voornamelijk uit grasvelden en groenstroken tussen de huizenrijen. Het
groen zorgt voor ‘licht, lucht en ruimte’ tussen de
bebouwing. Omdat de tuinen relatief klein zijn, fungeren de groenstroken en plantsoenen als collectieve
tuinen. Tussen de grasvelden en groenstroken zijn
speelgelegenheden aanwezig.

Hoofdstructuur

De Liornestraat heeft vier bomenrijen tot aan de Provincialeweg. Ter plaatse van de kruising met de Johan-

Het Wilehelminapark in het Venenlaankwartier bevat ook enkele monumentale bomen.

nes Poststraat is er een groen carré met groenstroken
en boombeplanting. De beplanting vormt een stuk
openbare ruimte tussen de hoofdstraat en de bebouwing aan weerszijden.

Holenweg

De Holenweg is een recreatieve route met een groen
karakter en boombeplanting. Ten oosten van de Holenweg zijn recreatieve functies en sportvelden die
het gebied een groen aanzien geven.

Wilhelminapark

Het Wilhelminapark langs de Emmastraat vormt het
grootste park in het gebied en heeft een belangrijke
functie als recreatiegebied voor de wijk. Het beeld
wordt bepaald door vrijstaande woningen aan een
park in Engelse landschapsstijl. Het groene karakter
wordt doorgetrokken bij de naastgelegen voetbalvelden.

De R.K. begraafplaats aan de Drieboomlaan heeft een hoge cultuurhistorische waarde. De kapel is in 1872 gebouwd
door de Hoornse architect A.C. Bleijs.

Gemeente Hoorn
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Bronnen: Esri Nederland, Esri, Kadaster, CBS, Rijkswaterstaat en gemeenten: Rotterdam, Breda, Tilburg, Den Haag, Arnhem, Ridderkerk, Zwolle

Bebouwing
De geschiedenis van het gebied is naast de aanwezige structuren ook zeer goed aan de bebouwing af
te lezen. In de meeste straten zien we bebouwing uit
verschillende periodes naast elkaar staan. Er was
vanwege de relatief langzaam groeiende bevolking
in het begin van de twintigste eeuw niet de behoefte
om het gebied gelijk helemaal vol te bouwen. Door
de gefaseerde uitvoering is er binnen de kaders van
het uitbreidingsplan een grote variatie in het bebouwingsbeeld ontstaan. Het gebied heeft daardoor een
interessante gelaagdheid gekregen, die je niet vaak
ziet in wijken, die in een relatief korte periode tot
stand zijn gekomen. In onderstaande beschrijving
wordt de bebouwing beschreven aan de hand van vijf
bouwfases. De nadruk in de bouwfasering ligt op de
woningbouw.

Fase 1, vóór circa 1823 (kadastrale kaart)

• Fase 1 zijn de gebouwen uit de periode van circa
1600 tot 1823.
• De buitenhuizen hebben overwegend één of twee
verdiepingen en een kap.
• De nokrichting is bijna altijd evenwijdig aan de weg.
De kap bevat vaak een dakkapel.
• Kenmerkend is de sobere classicistische vormgeving
met hoekpilasters, een hoofdgestel en een symmetrische opzet.
• De panden staan veelal direct aan de straat, zonder
voortuin.
• Oorspronkelijk hadden veel van deze voormalige
buitenhuizen een theekoepel in de tuin.
• Er zijn ook enkele voormalige buitenhuizen, die aan
het eind van de negentiende eeuw een nieuwe gevel
hebben gekregen. Zij zien er dus vanaf de straat niet
meer als zodanig uit, maar bevatten nog wel de zeventiende of achttiende-eeuwse kern.
• Wij treffen deze voormalige buitenhuizen voornamelijk aan langs de Koepoortsweg. Het gaat om een
klein aantal voormalige buitenhuizen en een theekoepel. Daarnaast stammen een deel van de Lindendaal
en de Vredhof aan de Koepoortsweg ook uit deze periode.

Koepoortsweg 3

Koepoortsweg 5
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Koepoortsweg 1

Koepoortsweg 128
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Woonhuis met invloeden van de chaletstijl.

Eenvoudige rijtjeswoningen met een plat dak.

Straten met een pandsgewijze opbouw.

Eenvoudige (arbeiders)huisjes aan de Draafsingel.

Woonhuis met invloeden van de Jugendstil.

Eenlaagse middenganghuis met een klassiek hoofdgestel.
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Rijtjeswoningen met een ruime opzet en roodbruine baksteen.

Rijtjeswoningen met erkers en schilddaken.

Straatwanden met rijtjeswoningen en vrijstaande woningen.

Rijtjeswoningen met bijzonder vormgegeven gemetselde erkers/balkons.

Arbeiderswoningen in het Venenlaankwartier, J.P. Coenstraat.

Arbeiderswoningen in de Binneblijfstraat.
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Fase 4, circa 1945 tot 1970

• Na de Tweede Wereldoorlog ging een tweede fase in
van de uitvoering van het uitbreidingsplan van 1933.
• Van de bebouwing van eind jaren veertig en de jaren vijftig overheerst de stroken- en stempelbouw. De
stroken liggen parallel aan de straat. Kenmerkend zijn
de gemetselde gevels waarin enige vorm van decoratie of geleding vaak ontbreekt.
• Veelal gaat het om strokenbouw met twee bouwlagen met een zadeldak. Op enkele plekken is ook strokenbouw aanwezig met maximaal vier verdiepingen
(zonder lift).
• De vensters en deuren, die als ‘gaten in de gevel’
zijn, zorgen voor ritmiek in de gevel. In sommige gebouwen zijn strokenvensters (een doorgaande strook
met vensters) toegepast. De meeste woningen hebben
voor- en achtertuinen.
• Aan enkele hoofdwegen bevinden zich winkels op
de begane grond met woningen erboven, zoals aan de
Johannes Poststraat.
• In deze periode worden ook vrijstaande woningen
langs de Emmalaan aan het Wilhelminapark gebouwd.
• In de jaren zestig zien we naast dit type strokenbouw - met twee tot vier bouwlagen en een schilddak
- ook veranderingen in de architectuur. In plaats van
het schilddak komt het platte dak veel vaker voor.
• De bouwhoogte gaat omhoog tot maximaal vijf tot
zes verdiepingen. Vaker worden gevels gestuukt. Op
enkele plekken, waaronder aan de oostzijde van de
Liornestaat, worden galerijflats gebouwd.
• In de hoofdstraten staan de stroken vaker dwars op
in plaats van parallel aan de straat. Hierdoor zie je
vanaf de straat vaker kopgevels in plaats van doorlopende straatwanden.
• Buurten zijn opgezet volgens het credo ‘licht, lucht
en ruimte’. Parkeren gebeurt overwegend op daarvoor bestemde parkeerplekken en minder langs de
straat. De tuinen van de woningen zijn relatief klein.
Het groen in de buurten wordt als collectief groen gezien.
• In de jaren zestig worden er ook villa’s aan de Willem de Zwijgerlaan en het einde van de Drieboomlaan
gebouwd, veelal in de stijl van het Nieuwe Bouwen.

Straatwanden met rijtjeswoningen.

Kenmerkend zijn de vlakke, gemetselde gevels met vensters als ‘gaten in de
muur’.
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Hofjeswoningen aan de Commandeur Ravenstraat.

Zadeldaken en platte daken overheersen in deze periode.

Winkels op de hoeken bij het kruispunt van de Johannes Poststraat en de Liornestraat.

Winkels in de plint en wonen erboven.
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Stempelbouw in de Juniusstraat en Vredehofstraat.

De ‘achterkanten’ van de woningen met parkeerplekken en garages.

Eenvoudige rijtjeswoningen met dakopbouw.

Flatgebouwen met drie tot vier verdiepingen en een plat dak.

Sommige galerijflats zijn opgeknapt.

Galerijflats aan de Liorenstraat markeren de hoofdas.
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• Qua stedenbouwkundige structuur sluit men in de
jaren vijftig nog grotendeels aan op het uitbreidingsplan van 1933. Vanaf de jaren zestig zijn de herzieningen op het uitbreidingsplan en later de bestemmingsplannen richting gevend. Het stratenpatroon wijkt
duidelijk af van de straten die tot de jaren vijftig tot
stand komen.
• Bebouwing uit de periode 1945 tot circa 1970 zijn
in Hoorn-Noord onder andere te vinden in het gebied
tussen de Drieboomlaan en de Commandeur Ravenstraat, in de Johannes Poststraat en in het deel ten
noorden van de Tweeboomlaan en rondom de Wabenstraat. In het Venenlaankwartier is het deel tussen
de Venenlaan en de Willemsweg grotendeels in deze
periode tot stand gekomen.
• In deze periode komen onder andere ook de Technische School (1959) aan de Johannes Poststraat,
de Rooms-Katholieke Engelbewaarderskerk (1961),
Truydemanshof (1965) en verschillende schoolgebouwen aan de Tweeboomlaan tot stand. In de strook
tussen de Holenweg en de Provincialeweg staat de
Philipsfabriek (1964).

Fase 5, nieuwe ontwikkelingen (circa 1970 tot
2014)

• De woningen uit deze periode hebben overwegend
twee bouwlagen met een kap. Het woningbestand bestaat zowel uit rijtjeswoningen als uit hoogbouw en
enkele vrijstaande woningen.
• Rijtjeswoningen hebben vanaf de jaren tachtig vaak
afwisselende dakvormen en bakstenen gevels, enkele
met houten beplating.
• De meeste woningen liggen terug ten opzichte van
de straat en bevatten voortuinen.
• De appartementencomplexen staan veelal langs de
hoofdstraten en op kruisingen.
• Parkeren gebeurt op eigen terrein, vaak op daarvoor
bestemde parkeerplaatsen en in garages (ook ondergronds).
• Onder andere in het gebied tussen de Commandeur Ravenstraat, de Van Teylingenstraat en de Liornestrraat is woningbouw uit deze periode aanwezig.
• Verder komt in de jaren zeventig het gebied tussen
de Holenweg en de Provincialeweg met sportvoorzieningen tot ontwikkeling.
• Op het terrein van het oude ziekenhuis in het noordoosten van Hoorn-Noord werden vanaf 2013 de nieuwe wijk de streektuinen gerealiseerd. Daarnaast vond
er ook nieuwbouw plaats nabij de Technische School,
die gedeeltelijk werd herbestemd.

Vrijstaande woningen aan de Frans Halslaan.

Vrijstaande woningen aan de Sportlaan met jaren dertig invloeden.
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Rijtjeswoningen in de Streektuinen met opvallend kleur- en materiaalgebruik.

Torenflat aan de Johannes Poststraat.

Flatgebouwen en appartementencomplexen.

Twee-onder-een-kapwoningen in de Streektuinen.
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Archeologie

Hoewel niet zichtbaar vormt het bodemarchief ook
een onderdeel van de cultuurhistorie van HoornNoord en het Venenlaankwartier. Op de kaart zijn de
archeologische vindplaatsen in dit gebied weergegeven. Van de opgravingen zijn verslagen beschikbaar
bij Bureau Erfgoed van de gemeente Hoorn. In HoornNoord zijn in het verleden drie opgravingen uitgevoerd.

58

Bij opgravingen aan de Koepoortsweg 73 is onder andere de fundering van een oude theekoepel in de tuin
teruggevonden. Deze theekoepel wordt ook weergegeven in de kadastrale registers uit de negentiende
eeuw en op oude kaarten. Hij stond iets uit de middenas van de lange achtertuin van het pand. Uit de
opgegraven fundering valt op te maken dat de theekoepel aan de tuinkant van steen en aan de waterkant
van hout met glas was. De sporen wijzen op een datering van rond 1746. Vermoedelijk is de theekoepel
omstreeks 1915 afgebroken.1

Daarnaast vond men ook resten van de sloten aan
weerszijden van het perceel met de woning. Het is
niet precies bekend wanneer deze sloten zijn gedempt, maar het lijkt aannemelijk dat dit overeenkomt met de vermelding van de aanleg van tuinen aan
de westzijde van de Koepoortsweg in 1598. Naast het
dempen van de sloten werd vermoedelijk ook een beschoeiing geplaatst langs de Tocht en zijn de percelen
heringericht.2 Ook zijn de resten van de achtergevel
van een vermoedelijk zeventiende eeuws woonhuis
aan de Koepoortsweg op dit perceel aangetroffen.3

Op de kruising van de Spoorsingel en de Koepoortsweg staat de enige nog aanwezige theekoepel (nu een
onderdeel van snackbar Van Ree Patat). Ter plaatse
van deze theekoepel is archeologisch onderzoek verricht. Tijdens dit onderzoek zijn de muren en de stenen vloeren van de buurpanden teruggevonden. De
1
Gesprek met Christiaan Schrickx, stadsarcheoloog gemeente Hoorn,
november 2014; Schrickx 2009, pp. 33-36.
2
Schrickx 2009, pp. 26-27.
3
Schrickx 2009, pp. 29.
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paalfundering onder de muren stamt uit circa 1648.
Het waren vrij eenvoudige panden zonder kelder. Verder is het interessant dat er resten van de kademuur
van de Draafsingel zijn teruggevonden.
Op het terrein zijn ook scherven van baksels van een
magnolicafabriek gevonden. Het vermoeden is dat de
magnolicafabriek in de binnenstad stond, maar dat
het materiaal op deze plek is gestort. De vondsten
leveren niet zozeer meer informatie over het gebied,
maar zijn vooral interessant om meer kennis te krijgen over de magnolicaproductie in Hoorn.4

Bij de aanleg van de rotonde ter plaatse van de Willemsweg en de Provincialeweg kwamen er resten van
watermolens tevoorschijn. Uit de resten is te reconstrueren welk type molens hier gestaan hebben. De
watermolens pompten het water van de molengang
naar de boezem en naar de kolk. Ten noorden van
de Willemsweg waren landerijen. De oudste molen
waarvan resten zijn gevonden, stamt uit de vijftiende
eeuw. Voor die tijd was er een houten sluis die diende
voor de afwatering. Op historisch kaartmateriaal is te
zien dat op deze plek bij de Schellinkhouterdijk lange
tijd twee tot drie watermolens stonden die dienden
voor de uitwatering. De molens zijn een aantal keer
vervangen of vernieuwd en daarbij veranderde soms
de plek van de molens.5

4
Gesprek met Christiaan Schrickx, stadsarcheoloog gemeente Hoorn,
november 2014. Van dit archeologisch onderzoek is nog geen rapport verschenen.
5
Gesprek met Christiaan Schrickx, stadsarcheoloog gemeente Hoorn,
november 2014; Gerritsen e.a., pp. 44-46.
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Deelgebieden uitgelicht
Binnen de wijken Hoorn-Noord en het Venenlaankwartier bevinden zich verschillende deelgebieden
met elk een zeer eigen karakter. In dit hoofdstuk
wordt het karakter en de waardering van de verschillende deelgebieden besproken. De bespreking van de
gebieden gaat in chronologische volgorde van het gereedkomen van de gebieden. Op die manier is ook de
totstandkoming van de wijk goed herkenbaar.

Historische structuren

De Koepoortsweg
Geschiedenis

De Koepoortsweg is van oorsprong een rechte weg
die vanaf de zeventiende en achttiende eeuw transformeerde tot een vrij brede laan met daaraan bebouwing. (Op de kaart van Velius uit 1615 zijn nog geen
bomen aan weerszijden van de weg aanwezig. Terwijl
op de kaart van Doesjan uit 1794 inmiddels wel bomen zijn te zien. Door de boombeplanting wordt de
Koepoortsweg ook echt een laan). In 1607 werd de
Koepoortsweg volgens de kroniekschrijver Velius
voor het eerst bestraat.1 De bestrating was ‘tot gherijf
van de Tuynlieden en oock van den Reysenden man’.
Aanvankelijk liep er een sloot aan de voorzijde van
de huizen aan de westzijde van de Koepoortsweg. De
huizen waren via eenvoudige bruggetjes over deze
sloot te bereiken. In 1628 werd besloten deze sloot te
dempen om de Koepoortsweg te kunnen verbreden.
De sloot aan de oostzijde van de Koepoortsweg bleef
vooralsnog onaangetast. De Koepoortsweg moest een
mooie uitspanning worden vlakbij de boomgaarden
en buitenhuizen. De verbreding van de Koepoortsweg
bracht hoge kosten met zich mee, want diverse huizen
(waaronder ook speelhuizen, galerijen en omheinin1
De informatie voor de ontstaansgeschiedenis van de historische
structuren is voor een groot deel gebaseerd op vermeldingen van deze straten in
de kronieken. Een inventarisatie van de vermelding van de straten in de kronieken is gemaakt door Jos van der Lee in 2010. Lee 2010, pp. 1-2.

gen) moesten worden afgebroken om naar achteren
te worden verplaatst. Het meest noordelijke deel van
de Koepoortsweg is bij de verbreding mogelijk niet
meegenomen. Dit deel heeft tot zeker in de negentiende eeuw een sloot gehad die voor de huizen langs liep.
Langs de oostzijde van de Koepoortsweg lag een sloot.
De woningen die aan deze zijde van de weg stonden
hadden houten bruggetjes over de sloot. Voor de verbinding van de Koepoortsweg met de dwarsstraten,
de Tweeboomlaan en de Drieboomlaan, waren er
stenen bruggen. In 1657 werden de stenen bruggen
vervangen. Tegelijkertijd kreeg de Koepoortsweg een
bestrating met straatklinkers op zijn kant. De Koepoortsweg bestond uit een rijweg met een wandelpad
ernaast. Om beide weggedeelten van elkaar te scheiden liet het stadsbestuur in 1686 een rij houten palen
plaatsen, zodat wandelaars minder last hadden van
het verkeer (paarden en rijtuigen) op de rijweg. In
1770 werden deze houten palen door stenen exemplaren vervangen. Op de kadastrale kaart van 1823
is te zien dat de westzijde van de Koepoortsweg aan
het begin van de negentiende eeuw een bijna aaneengesloten bebouwing had, terwijl aan de oostzijde
er nog veel open plekken en tuinen aanwezig waren.
Ten gevolge van de aanleg van de spoorlijn in 1883
moest er een overweg over de Koepoortsweg worden
gemaakt.2 Daarnaast liet het stadsbestuur de Tocht,
die voorheen uitmondde in de Singelgracht, ten zuiden van de spoorlijn dempen. Hierdoor boog de Tocht
sindsdien naar het oosten af. In 1886 kwam de paardentram Hoorn-Enkhuizen tot stand. De route liep
van de Roode Steen in Hoorn via de Koepoortsweg
en de Nieuwe Weg naar Enkhuizen.3 In 1900 liet aannemer J. Gleysteen een deel van de sloot ter plaatse
van de huidige Merensstraat dempen voor de bouw
2
Deze overweg was later nog punt van discussie, omdat het een grote
barrière vormde.
3
Van 1889 tot 1918 werd deze tramlijn door de N.V. Paardentram
Hoorn-Enkhuizen (PHE) geëxploiteerd. In 1892 ging de exploitatie over op de
Rotterdamsche Tramweg Maatschappij.

van woningen.4 Geleidelijk aan werden er sindsdien
meer stukjes sloot gedempt. Vanaf het einde van de
jaren tien van de vorige eeuw vroegen verschillende
particulieren een vergunning aan voor het dempen
van het stuk sloot voor hun woning. Het dempen
ging dus in gedeeltes vanuit particulier initiatief. Op
foto’s van de jaren dertig is te zien dat grote delen al
waren gedempt. Aan het einde van de negentiende
eeuw nam ook de bouw van woningen aan de Koepoortsweg een vlucht. De bouwaanvragen variëren
van vrijstaande woningen tot bouwblokken van circa
drie tot zeven woningen. De woningen worden voornamelijk gebouwd door aannemers-bouwkundigen in
opdracht van particulieren of voor de algemene verkoop of verhuur. Niet alle oorspronkelijke bebouwing
werd gehandhaafd. In 1901 was er een aanvraag voor
sloop van een boerderij ten behoeve van de bouw van
woningen (Koepoortsweg 059-063).5 Soms plaatste
men ook een nieuwe gevel voor een bestaand pand,
zodat het moderner oogde. Ook vonden er moderniseringen en verbouwingen plaats. In 1913 werd het
door de heer J.C. van de Blocquery bewoonde huis
aan de Koepoortsweg en het ernaast gelegen voormalige buitenhuis van de familie Van Foreest, omgebouwd tot het Sint Jans Gasthuis. In de periode van
1900 tot de jaren dertig werden de woningen aan de
Koepoortsweg van toiletten voorzien en op het riool
aangesloten. De rioleringswerkzaamheden voor de
buitenwijken leidden in 1927 tot schade bij een van
de percelen (nummer 38). Het beheer van de straat
en de Koepoortsbrug was tot 1926 in handen van de
provincie Noord-Holland. Middels bijbetaling kwam
dit in het beheer van de gemeente. Dat de straat lange tijd een slechte staat van onderhoud heeft gehad
blijkt uit het feit dat in 1927 krediet werd verleend
voor ‘een lang gewenschte verbetering van den Koe4
Gleysteen vroeg in datzelfde jaar een bouwvergunning aan voor de
aanleg van een straat dwars op de Koepoortsweg. In de kronieken staat dat Gleysteen in 1910 een dwarsstraat aanlegde aan de oostzijde van de Koepoortsweg.
5
Gemeente Hoorn, Bouw en Woningtoezicht, Register van de vergunningaanvragen.
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poortsweg’. In 1935 werd het meest noordelijke deel
van de Koepoortsweg opnieuw bestraat. Daarbij werd
ook de sloot aan de westzijde, die voor de woningen
langs liep, gedempt. Een verbreding van de straat was
echter niet mogelijk. Bij de sanering van de Koepoortsweg in 1950 werden de rijweg verbreed, fietspaden
aangelegd en trottoirs en beplanting vernieuwd. Ondanks alle vernieuwingen heeft het gebied lange tijd
een agrarisch karakter gehad. Daar kwam een einde
aan wanneer in 1957 de laatste stadsboerderij aan de
Koepoortsweg werd gesloopt. Het huis Vredehof uit
de achttiende eeuw staat nog wel aan het noordelijk
deel van de Koepoortsweg, aan de westzijde. Maar de
bijbehorende tuinkoepel, die grensde aan de Nieuweweg, moest bij de verbreding van de Nieuweweg worden gesloopt.

Stedenbouwkundige karakteristiek

62

• De Koepoortsweg heeft een profiel van circa 6 à
6,5 meter breedte voor het weggedeelte. Fietsers en
auto’s hebben een gedeelde rijbaan. De straat heeft
aan weerszijden parkeerplaatsen. Daarnaast bevinden zich de trottoirs (circa 3 tot ruim 3,5 m breed
(inclusief parkeerplaats)).6 Op de trottoirs staan aan
twee zijden bomenrijen. Deze bomenrijen zijn karakteristiek voor deze oude laan. Veel woningen hebben
voortuinen, maar sommige staan direct aan de straat.
• Met name aan de westzijde van de Koepoortsweg
is er een bijna aaneengesloten lint van verschillende
soorten bebouwing. De percelen zijn veelal lang en
smal. De woningen zijn tegen elkaar aan gebouwd en
er zijn weinig open ruimtes tussen de woningen over.
De rooilijn aan deze zijde vormt een vrijwel rechte
lijn. Slechts op enkele plekken verspringt de rooilijn.
Dat is bijvoorbeeld het geval aan het noordelijk deel
van de Koepoortsweg (vlakbij de kruising met de Juniusstraat), waar de rooilijn meer naar achteren ligt.7
De bebouwing aan de oostzijde heeft een verspringende rooilijn. Bij het blokje tussen de Vredehofstraat
en de Juniusstraat ligt de rooilijn verder terug ten
6
Dit is een benadering. De breedte van de straat en het trottoir is niet
overal gelijk.
7
Dit is te verklaren vanuit het gegeven dat voor dit deel van de bebouwing een sloot liep.
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opzichte van het blokje tussen de Juniusstraat en de
Tweeboomlaan, waar de rooilijn dichter op de straat
zit. In dit blokje is ook meer vrijstaande bebouwing
aanwezig. De meeste van deze woningen hebben ook
vrij diepe voortuinen. Het blokje tussen de Commandeur Ravenstraat en de Drieboomlaan kenmerkt zich
door de relatief smalle lange percelen dwars op de
straat. De woningen zijn hier aan elkaar geschakeld
gebouwd.
• Het noordelijk deel van de Koepoortsweg (tussen de
Vredehofstraat en de Provincialeweg) heeft een ander
karakter dan de rest van de straat. De rooilijn ligt verder terug en er is overwegend vrijstaande bebouwing
in het groen aanwezig.
• De bebouwing aan de oostzijde vormt op sommige
plekken een minder aaneengesloten lint. De open
plekken tussen de bebouwing aan deze zijde, bijvoorbeeld ter plaatse van de kruising met de Johannes Poststraat, is karakteristiek, omdat deze plekken
nooit bebouwd zijn geweest. Ze zijn een restant van
het open landschap dat dit buitengebied tot het begin
van de twintigste eeuw was.
• De relatief kleine schaal van de woningbouw wordt
op enkele plekken afgewisseld door bebouwing met
een grotere schaal en soms ook zonder woonfunctie.
Dit is bijvoorbeeld het geval bij verpleeghuis Lindendael. Het gebouw vormt een grote ingreep in het
overwegend vrij kleinschalige karakter met smalle
percelen en een pandsgewijze opbouw van de Koepoortsweg.
• Op de straathoeken (bijvoorbeeld met de kruising
van de Johannes Poststraat of de Juniusstraat) is te
zien dat de woningen op de Koepoortsweg zijn gericht, en niet op de dwarsstraat. Alleen de bakkerij op
de hoek van de Koepoortsweg en de Johannes Poststraat is naar twee kanten gericht.
• De bestrating bevat straatklinkers. Deze vorm van
bestrating is karakteristiek en past bij het lanenkarakter.
• Erfafscheidingen zijn aanwezig in de vorm van lage
hekjes, heggen of lage muurtjes van maximaal een
meter hoogte.
• De karakteristieke bomenrijen geven de grens aan

tussen de rijbaan en het wandelpad. Door de hoge bomen krijgt de straat het karakter van een laan.

Architectonische karakteristiek

• Het overgrote deel van de woningen stamt uit het
einde van de negentiende eeuw tot circa de jaren dertig van de twintigste eeuw. Er zijn enkele woningen
aanwezig uit de periode van vóór het einde van de
negentiende eeuw. Aan de laan bevinden zich enkele
woningen met een negentiende-eeuwse voorgevel,
maar met een oudere kern. Deze woningen zijn mogelijk bouwhistorisch interessant.
• Qua woningtypologie komen zowel zelfstandig gebouwde woningen, twee-onder-een-kapwoningen als
bouwblokken met meerdere woningen voor.
• De bouwhoogte is overwegend één tot twee bouwlagen met een kap.
• Doordat de woningen in verschillende periodes zijn
gebouwd hebben ze ook onderlinge verschillen. Kenmerkend voor de woningbouw van rond 1900 is de
veelheid aan stijlen. Zo zijn er woningen vormgegeven in neostijlen, zoals het neoclassicisme en de neorenaissance (ook gecombineerd). Typerend voor de
gevels zijn de klassieke lijsten als beëindiging van de
gevels, horizontale banden (referentie naar de renaissance speklagen) en/of aanzet- en sluitstenen. Daarnaast zijn er ook woningen die kenmerken vertonen
van de jugendstil. Karakteristiek zijn de asymmetrische gevels met uitbouwen, balkons en erkers, decoratieve vormen geïnspireerd op vormen uit de natuur
en smeedijzeren balkonhekken en/of tuinhekken.
• Het materiaalgebruik voor de gevels is overwegend
metselwerk.
• De kappen van zelfstandig gebouwde woningen zijn
overwegend schuine kappen, die dwars op de straat
staan (met uitzondering van de stolpachtige woningen). Bij bouwblokken met meerdere woningen komt
het platte dak of het schilddak vaak voor. De kap staat
vaak parallel aan de straat.
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In het voorjaar van 1659 werd de Holenweg, van de
Venenlaan tot de Geldelozeweg, met iepenbomen
beplant. De Geldelozeweg liep toen nog tot aan de
noordzijde van de Holenweg. Aan weerszijden van de
Holenweg lagen tot het eerste kwart van de twintigste eeuw sloten. Aan de kolk nabij de Holenweg en de
Schellinkhouterdijk stonden oorspronkelijk watermolens en een sluis, die dienden voor de naastgelegen oosterpolder. In 1739 werd een groot deel van de
bomen publiek verkocht. Om elke tweede boom werd
een boom weggenomen om zo de weg een ‘luchtiger’
aanzien te geven. In 1743 waren veel bomen doodgevroren. De bomen werden vervangen door eikenbomen. 8In verband met de aanleg van de spoorlijn
Hoorn-Enkhuizen verleende de gemeenteraad in
1883 toestemming voor het maken van een overweg
over de Holenweg. De bruggen over de sloten die de
Holenweg verbonden met de Tweeboomlaan, de Drieboomlaan en de Venenlaan werden in 1925 verbreed.
Uit een beschrijving van uit de jaren dertig blijkt dat
de Holenweg een favoriet gebied was voor een wandeling. Aan de Holenweg lagen lange tijd veel boomgaarden met onder andere fruitbomen. Meer naar
het zuiden bij de kolk was een stoomgemaal. Aan het
einde van de Holenweg was een uitspanning met een
speeltuin, de Nadorst. Veel stadsbewoners wandelden graag vanaf de Holenweg naar de Nieuweweg en
dan vervolgens via de Koepoortsweg weer terug.9 De
meeste percelen aan de Holenweg waren grasland die
in het bezit waren van de gemeente of ten behoeve
van het uitbreidingsplan door de gemeente werden
aangekocht. De gemeente verhuurde deze grond aan
particulieren. Sinds 1935 verhuurde de gemeente ook
een perceel tuingrond aan de Proefschooltuin WestFriesland. In 1949 bouwde de heer G. Bakker aan de
Holenweg een houten noodwoning. Wellicht heeft dit
te maken met de woningnood vlak na de oorlog.10 In
8
Lee 2010, pp. 1-2.
9
Hellingman 1992, p. 127.
10
Gemeente Hoorn, documentatieverzameling Bureau Erfgoed, stratenarchief, dossier Holenweg.

Cultuurhistorische verkenning Hoorn-Noord en het Venenlaankwartier

verband met de herziening van het uitbreidingsplan
in 1954 werd besloten om de gronden nabij het gemaal van de Oosterpolder in het Drechterland, gelegen tussen de Schellinkhouterdijk, de Holenweg en de
Venenlaan de bestemming te geven van terrein voor
actieve en/of passieve recreatie. In 1957 werden op
het terrein bij het stoomgemaal aan het einde van de
Venenlaan speelweiden, een complex volkstuintjes en
wegen met bijbehorende groenstroken aangelegd. Dit
was ter compensatie voor de vermindering van het
aantal tuinen door de bouwactiviteiten in het Venenlaankwartier. In 1961 kreeg dit plantsoen de naam
Oostermolenplantsoen, ter herinnering aan de watermolens die aan de kolk buiten de Oosterpoort stonden. Verder legde de gemeente eind jaren vijftig een
nieuwe weg aan tussen de Holenweg en de Willemsweg. Deze weg, die gedeeltelijk op het grondgebied
van Blokker lag, vormde eigenlijk een verlegging van
de Zwarte Weg, die tot dan toe als verkeersweg werd
gebruikt.11 Tot 1962 was er nog een boomgaard aan
de Holenweg. Dit was de reden waarom de Frederik
Hendrikstraat en de Mauritsstraat in eerste instantie
maar gedeeltelijk (alleen het noordelijk deel) konden
worden aangelegd. In 1962 besloot de gemeente om
ook het zuidelijk deel van deze straten aan te leggen om zodoende de Venenlaan met de Willemsweg
te kunnen verbinden. In 1968 bouwde een woningbouwvereniging twintig woningwetwoningen tussen
de Holenweg en de Frederik Hendrikstraat (Holenweg 1 tot 39).
De strook tussen de Holenweg en de Provincialeweg,
die voorheen tot het grondgebied van Blokker behoorde bleef lange tijd grotendeels onbebouwd. Begin jaren zestig kwam daar verandering in. In 1963
bouwt Philips een fabrieksruimte en een portiersloge
(Holenweg 4), die op 2 december 1964 officieel worden geopend.12 Aan de Holenweg 6 bouwde het Gemeenschappelijk Gasbedrijf Kop Noord-Holland in
1978/1980 een districtskantoor naar het ontwerp
van Willem Doedens. Dit gebouw is tegenwoordig
als sauna in gebruik. In de jaren tachtig en negentig
11
Gemeente Hoorn, documentatieverzameling Bureau Erfgoed, stratenarchief, dossier Holenweg.
12
Gemeente Hoorn, documentatieverzameling Bureau Erfgoed, stratenarchief, dossier Holenweg.

kwamen er verder nog verschillende sportcomplexen
en bedrijfsgebouwen tot stand in de strook tussen de
Holenweg en de Provincialeweg.

Stedenbouwkundige karakteristiek

• Het noordelijke deel van de Holenweg heeft een
straatprofiel dat aan weerszijden schuin afloopt in
een kade. Langs een groot deel van de weg ligt aan
beide zijden een sloot. Aan de oostzijde van de weg
bevinden zich bomen die het zicht op het terrein erachter ontnemen. Aan de westzijde zijn tuinen van de
erachter gelegen woningen te zien. Ter plaatse van
de spoorwegovergang zijn delen van deze sloten gedempt. Het profiel ten zuiden van de spoorwegovergang is anders. Daar is aan de oostzijde van de weg
met sloot bebouwing aanwezig. Karakteristiek zijn de
bruggetjes die naar deze woningen leiden.
• Verder naar het zuiden bevinden zich aan de oostzijde van de Holenweg een parallelweg met dezelfde
naam. Aan de oostzijde zijn bedrijfsgebouwen, fabrieken en sportcomplexen.
• De bebouwing aan de oostzijde van de Holenweg,
in de vorm van sportcomplexen, heeft een vrij grote
korrelgrootte. Zeker ten opzichte van de spaarzame
woningbouw aan de sloten.
• Erfafscheidingen van de paar woningen aan de oostzijde van de straat bestaan uit lage hekjes en boombeplanting.
• Aan weerszijden van de straat staan bomen op onregelmatige afstand. Deze bomen zijn karakteristiek,
omdat ze herinneren aan de oorspronkelijke boombeplanting aan deze weg. De kades zijn met gras beplant.

Architectonische karakteristiek

• De bebouwing aan de oostzijde van de Holenweg bestaat voornamelijk uit vrijstaande woningen.
• De woning aan de Holenweg nummer 41 stamt stilistisch gezien uit de periode 1910-1920. De gevel
heeft een tweedelige opbouw. Op de begane grond
bevindt zich een erker met vensters, daarnaast de
entree, daarboven is de verdieping met twee vensters
en bevat een klein balkon met houten hek. De gevel

bestaat uit metselwerk met gekleurde banden. De
schuine kap is dwars op de straat.
• De bouwhoogte is maximaal twee bouwlagen met
een kap.
• Materiaalgebruik is overwegend metselwerk voor
de gevel.
• De kappen staan dwars op de straat.
• De Philipsfabriek daarentegen uit 1963/1964 is een
mooi voorbeeld van de architectuur van het Nieuwe
Bouwen. Kenmerkend zijn de vierkante rasters met
glas gevat in slanke profielen.
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Volgens de kronieken is deze laan (ook wel de Lindendael of drie Boomde Laen genoemd) in 1598 aangelegd tussen de Koepoortsweg tot aan de Swarte Weg/
Holenweg, als onderdeel van een groter plan. Aan
weerszijden van de laan werden sloten uitgegraven.
In hetzelfde jaar (1598) begon men met de aanleg van
tuinen dwars op de laan. Het noordelijk deel van de
laan werd een ‘holle’ weg voor rijtuigen en paarden.
In 1601 werden de havens van Hoorn uitgediept. Het
materiaal dat daarbij vrij kwam gebruikte men voor
het planten van drie rijen lindebomen in het wandelpad. Zo had de Drieboomlaan twee delen; een rijweg
en een wandelpad met lindebomen. In 1676 vond er
een overstroming plaats door een gat in de Westerdijk. De wateroverlast zorgde ervoor dat de bomen in
onder andere de Drieboomlaan en de Venenlaan verdorden. De bomen werden vervolgens uitgegraven en
het jaar erop werden er niet drie, maar twee rijen lindebomen geplant. De rijweg aan de noordzijde werd
daarbij verwijderd. De laan was sindsdien alleen maar
geschikt als wandellaan. Vanaf de Koepoortsweg kon
men via een stenen brug de Drieboomlaan bereiken.
Aan het begin van de laan, bij de kruising met de Koepoortsweg, stonden houten palen. Hierdoor sloot men
de wandelweg af voor rijtuigen en paarden. In 1770
verving men de houten palen voor stenen exemplaren met een zwaar gedraaid ijzer in het midden. Op
historische kaarten zien we dat de Drieboomlaan er
als volgt uitzag: aan weerszijden van de sloten lagen overwegend smalle, lange percelen, afgewisseld
met wat bredere percelen. Op de meeste percelen
stond aan de sloot een woonhuis. Achter de meeste
woonhuizen lagen tuinen, veelal met een omheining
aan de zijkanten en aan achterkant. Achter in de tuin
stonden in veel gevallen kleinere bouwwerken, zoals
theekoepels. De tuinen grensden vaak aan landerijen.
Omdat de meeste woonhuizen midden op het perceel
stonden was er geen sprake van een aaneengesloten
straatwand. Tussen de bebouwing waren nog veel
open ruimtes aanwezig. Vanaf de tweede helft van
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de negentiende eeuw begint dit te veranderen. Rond
1900 werden er meerdere woningen aan de Drieboomlaan gebouwd. Uit vergunningaanvragen van
deze tijd blijkt dat het nu ook gaat om de bebouwing
van meerdere woonhuizen op één erf. Dit was het
begin van het ontstaan van een meer gesloten bebouwing aan de straat. Rond 1900 waren er verschillende
vergunningaanvragen voor het leggen van loopbruggen voor de verbinding met de erven aan de overzijde
met de sloot. Ook plaatst men houten lantaarnpalen
met lantaarns voor petroleumverlichting. Historische
foto’s geven een beeld van de situatie in het begin
van de twintigste eeuw. De verbinding over de sloot
tussen de Drieboomlaan en de Koepoortsweg is een
eenvoudige vlakke stenen brug. Stenen palen stonden
aan weerszijden van de brug. Het onderhoud van de
sloten aan weerszijden van de laan was lange tijd in
handen van de banne Hoorn. Deze droeg de werkzaamheden in 1912 aan de gemeente over. Geleidelijk aan werden de sloten aan weerszijden van de laan
gedempt. Waren de bouwplannen tot circa 1918 overwegend voor één of twee, soms vier, maar hooguit vijf
woningen, in 1921 realiseerde woningbouwvereniging Goed Wonen een bouwplan van 40 woningen
aan de Drieboomlaan 202 t/m 280. In 1923 breidde
woningbouwvereniging Mr. Jan Dirckszoon Binneblijf
haar complex woningen uit met 20 woningen aan de
Binneblijfstraat en de Drieboomlaan. Naast de grote
woningbouwprojecten van woningbouwverenigingen
bleef de particuliere woningbouw bestaan. Volgens
de kronieken werden er in 1923 aan verschillende
personen bouwpremies toegekend. Aan het einde van
de jaren veertig is de Drieboomlaan grotendeels bebouwd. Door een botsing van twee vliegtuigen tijdens
de Tweede Wereldoorlog werden er vier huizen in de
Drieboomlaan verwoest. Op de plek waar het gat geslagen was werd later de Tyrasstraat aangelegd.13

Stedenbouwkundige karakteristiek

• Karakteristiek voor het straatprofiel is de rijweg
(geasfalteerd) met aan weerszijden afwisselend parkeerplaatsen en groenstroken. Daarnaast bevindt zich
een stoep.
13

http://www.oudhoorn.nl/woII/crash/index.php.

• Opvallend is dat de bebouwing ter plaatse van Drieboomlaan 127-129 verder terug ligt dan de rest van
de rooilijn in de straat. In bouwaanvragen valt te lezen
dat een aanvraag voor de bouw van een winkel met
appartementen is afgewezen.
• De korrelgrootte in het westelijk deel van de straat
is overwegend kleinschalig: de gevels zijn vrij smal,
de percelen zijn diep en er is een pandsgewijze opbouw. Dit betekent dat veel woningen zelfstandig zijn
gebouwd en een eigen vormgeving hebben. Meer naar
het oosten is de korrelgrootte gemengd: er zijn zowel
smalle gevels met een pandsgewijze opbouw als geschakelde panden en rijen van meerdere woningen.
• Het westelijk deel van de Drieboomlaan bevat erfafscheidingen van de woningen aan de Koepoortsweg
in de vorm van stenen muren.
• De bomenrijen aan weerszijden van de straat zijn
karakteristiek, hoewel het niet de oorspronkelijke lindebomen meer zijn.

Architectonische karakteristiek

• Karakteristiek is de bebouwing uit de periode rond
1900 tot circa 1940. Op enkele plekken is ook naoorlogse woningbouw aanwezig. Deze bebouwing past
minder goed binnen het stedenbouwkundig profiel
van deze straat.
• Rijtjeswoningen, twee-onder-een–kap en zelfstandig gebouwde woningen zijn overheersend.
• Veel gevels worden vaak verlevendigd door erkers,
dakpannen tot aan de daklijst en banden in het metselwerk. Enkele woningen hebben een veel klassiekere opbouw met een kroonlijst en hoge vensters met
gemetselde ontlastingsbogen. Soms bevatten zij ook
dakkapellen.
• De bouwhoogte is overwegend twee bouwlagen met
een kap.
• De kapvorm is bij zelfstandige en vrijstaande woningen vaak dwars op de straat, bij een rij woningen
veelal parallel aan de straat. Schuine kappen (onder
andere mansardekappen) zijn karakteristiek.
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De Tweeboomlaan had en heeft, de naam zegt het al,
twee rijen bomen. Daarin verschilde deze laan van
de vermoedelijk iets eerder aangelegde Drieboomlaan. De overstroming van 1676 zorgde ervoor dat de
meeste bomen door de wateroverlast waren dood gegaan. In het voorjaar van 1686 werden er twee rijen
lindebomen geplant. Vanaf circa 1900 zijn er relatief
veel vergunningaanvragen voor de bouw van woningen. De woningbouw kwam in deze periode echt op
gang. Bruggen over de sloten langs de Holenweg en
de Koepoortsweg leidden naar de Tweeboomlaan. In
1912 kreeg de gemeente het beheer over de poldersloten van de banne Hoorn. In 1925 liet de gemeente
de bruggen vernieuwen en verbreden. Op een topografische kaart van 1949 is te zien dat de Tweeboomlaan toen nog doorliep van de Koepoortsweg tot aan
de Holenweg. In 1959 vond de opening van de Technische School aan de Liornestraat plaats. De bouw van
deze school, op een centraal punt aan de Liornestraat,
en de aanleg van de Sint Laurentiusstraat, zorgden
voor de beëindiging van de Tweeboomlaan ter plaatse van de Sint Laurentiusstraat. De meest zuidelijke
straat van het Westfriesehof ligt in het verlengde van
de Tweeboomlaan. Dat dit nog de oorspronkelijke
Tweeboomlaan was is niet meer te zien. In de jaren
zestig werden er aan de zuidoostzijde van de Tweeboomlaan verschillende schoolgebouwen gebouwd. 14
Vanaf de jaren zestig waren er vooral nog vergunningaanvragen voor verbouwingen aan woningen. Veel
woningbouwprojecten vonden er na deze periode
niet meer aan de Tweeboomlaan plaats.15

Stedenbouwkundige karakteristiek

• Het straatprofiel kenmerkt zich door een weg met
aan weerszijden trottoirs. Parkeren gebeurt aan
weerszijden van de rijweg. De trottoirs sluiten aan op
14
In 1958 is er een vergunningaanvraag voor de bouw van de landbouwwinterschool aan de Tweeboomlaan 104-104a. meente Hoorn, Bouw en
Woningtoezicht, Register van de vergunningaanvragen.
15
Gemeente Hoorn, Bouw en Woningtoezicht, Register van de vergunningaanvragen.
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de voortuinen van de bebouwing (overwegend twee
bouwlagen met een kap). Het gedeelte tussen de Hogerbeetsstraat en de Sint Laurentiusstraat heeft een
afwijkend straatprofiel.
• In de laan zijn verschillende korrelgroottes aanwezig. In het meest westelijke deel overheerst de pandsgewijze opbouw met zelfstandig gebouwde woningen, smalle en lange percelen en kappen dwars op de
straat. Meer naar het oosten wordt de korrelgrootte
groter. Vanaf Tweeboomlaan 67 naar het oosten toe
zijn de eerste rijtjeswoningen herkenbaar. Die worden afgewisseld door twee-onder-een-kapwoningen.
De kappen zijn dwars op de straat en de gevels zijn
als een geheel vormgegeven. De bouwhoogte is twee
bouwlagen met een kap. Nog verder naar het oosten
is aan de zuidzijde tussen Tweeboomlaan 102 en 150
scholenbouw aanwezig. De gebouwen hebben een
grotere schaal dan de woningbouw en staan in het
groen.
• De erfafscheidingen van de voortuinen van de woningen aan de straat zijn voornamelijk lage stenen
muurtjes, maar ook houten en metalen hekjes en heggen. De terreinen van de scholen worden afgeschermd
door lage hekken.
• Op de trottoirs staan bomen die karakteristiek zijn
voor de lanen. Bij een deel van de Tweeboomlaan, ongeveer tussen Tweeboomlaan 56 en 88, is geen boombeplanting aanwezig. Voor de schoolgebouwen aan de
Tweeboomlaan liggen enkele groenstroken.

Architectonische karakteristiek

• Het grootste deel van de woningbouw kwam tot
stand in de periode rond 1900 tot circa 1940.
• Een type woning dat we in deze straat relatief veel
zien is de rijtjeswoning.
• De woningbouw heeft overwegend één tot twee
bouwlagen met een kap.
• Kenmerkend voor de gevels van begin twintigsteeeuwse woningen zijn de verschillende kleuren baksteen, het gebruik van ontlastingsbogen boven vensters, gekleurde horizontale banden over de gevel en/
of de toepassing van erkers. Soms is er ook baksteendecoratie ter plaatse van de dakrand. Aan het begin

van de laan richting de Koepoortsweg, staat een rij
(arbeiders)woningen (Tweeboomlaan 1-7) waarvan
de gevels als een geheel zijn geleed. De gevels hebben
een horizontale geleding door de vensters en de dakrand. Er staat ook een vrijstaande woning met een vrij
brede lijstgevel (Tweeboomlaan 20) met op het dak
een dakkapel. De rooilijn ligt iets terug ten opzichte
van de naastgelegen panden.
• De rijtjeswoningen uit de jaren twintig en dertig
hebben overwegend twee bouwlagen en een kap
dwars op de straat. Kenmerkend zijn de horizontale
geleding, de erkers, de karakteristieke deuren, soms
met een gemetselde rondboog erboven, soms horizontale banden over de gevel en vaak een uitstekende
luifel boven de voordeur en het zijraam.
• Metselwerk overheerst bij de gevels.
• Qua kapvorm overheerst de schuine kap. Deze is bij
vrijstaande en twee-onder-een-kapwoningen veelal
dwars op de straat (voornamelijk een mansardedak of
zadeldak) en bij rijtjeswoningen parallel aan de straat
(voornamelijk een schilddak of een plat dak).
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De Draafsingel was van oudsher een straat langs de
Singelgracht met aan weerszijden een bomenrij. In
december 1890 is er sprake van vervanging van de
bomen aan de Draafsingel. Aan de oostzijde vormde
de brug bij de Oosterpoort de verbinding met de
stad, aan de westzijde was dat de Koepoortsbrug.
Tot het begin van de twintigste eeuw liep er langs de
Draafsingel een wegsloot. Daaraan stonden typische
houten huisjes en theekoepels. Zij waren te bereiken
via houten bruggetjes over de wegsloot. De bebouwing concentreerde zich vooral ter plaatse van de
kruising van de Draafsingel met het Kruitmolenpad
(tegenwoordig de Kruitmolenstraat) en met de Venenlaan. De oudste woningen aan de Draafsingel zijn
de stenen huisjes met smalle ramen en dakkapellen
in het gedeelte tussen de Eikstraat en de Veliusbrug.
Achter de Draafsingel waren lijnbanen van touwslagerijen aanwezig, onder andere ter plaatse van
het voormalige Kruitmolenpad en ten noorden van
de Venenlaan. Lijnbanen zijn langwerpige percelen
met daarop langgerekte bebouwing. Vanaf het einde
van de negentiende eeuw nam de bebouwing aan de
Draafsingel toe. In oktober 1880 werd er een vergunning verleend aan de heer E. Vlaar voor het afbreken
van het onteigende huis aan de Togtbrug (de brug
die liep over de Tocht nabij de Singelgracht) en het
opnieuw opbouwen van dit huis achter zijn woning
aan de Draafsingel, die later werd gesloopt. In 1900
werd er een vergunning afgegeven voor de bouw van
een boerderij aan de Draafsingel nummer 58. In 1906
werd het protestants-liberaal ziekenhuis De Villa gebouwd, één van de drie ziekenhuizen in de stad. In
deze periode bouwden met name veel aannemersbouwkundigen en particulieren woningen aan de
Draafsingel. De wegsloot langs de Draafsingel werd in
de eerste helft van de twintigste eeuw in gedeeltes gedempt. Een foto van 1914 toont het beeld van de (gedeeltelijk) gedempte sloot. Hierdoor ontstaat er een
bredere weg. De bomen aan de noordzijde delen de
weg in tweeën. Aan het begin van de twintigste eeuw
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had een groot deel van het gebied ten noorden van
de Draafsingel nog een agrarisch karakter. In verband
met de voedselschaarste besloot de gemeenteraad in
1917 een stuk grond aan de Draafsingel uitkomend
op de Holenweg niet meer te verhuren maar te bestemmen voor het telen van voedingsproducten.16
Door de uitbraak van de iepenziekte besloot de gemeenteraad in 1932 tot het rooien van de bomen aan
weerszijden van de Draafsingel. Gelijk wilde men ook
de weg verbeteren en het profiel wijzigen zodat deze
beter bestand zou zijn tegen het toenemende verkeer.
De Draafsingel was toen nog een smalle tonronde
grindweg met iepen aan weerszijden. Aan het eind
van 1932 stond het verbreden en vlak maken van het
wegdek en het rooien van de bomen op de begroting
van de gemeente. Omwonenden protesteerden, omdat ze bang waren dat de fraaie wandelweg verloren
zou gaan. De protesten leidden tot het wijzigen van
de plannen, waarbij de bomenrij slechts aan één zijde
werd opgeofferd en aan de waterkant gesaneerd. In
1937 gaven Burgemeester en Wethouders akkoord
voor dit plan. De werkzaamheden vonden plaats van
eind 1937 tot begin 1939 als werkverschaffingsproject.17 In 1967 vertrok het ziekenhuis De Villa van de
Draafsingel naar de Wabenstraat, waar het nieuwe
Streekziekenhuis was gebouwd.18 Later vestigde een
horlogemakersvakopleiding zich in De Villa en tegenwoordig is hier het Sportinsituut Van der Werff gevestigd.19
16
Gemeente Hoorn, documentatieverzameling Bureau Erfgoed, stratenarchief, dossier Draafsingel algemeen, ingekomen stukken Gemeente Hoorn
26 januari 1917.
17
Lips s.a., p. 145
18
Rond 1950 begon men met het samengaan van het gemeentelijke
Stadsziekenhuis en het particuliere ziekenhuis De Villa. Het lastige was dat het
Stadsziekenhuis was voortgekomen uit de verpleging van de allerarmsten en
De Villa een protestants-liberaal ziekenhuis was voor de gegoede stand. De uitspraak van de inspecteur, dat als beide ziekenhuizen zelfstandig zouden blijven
zij een B-status zouden krijgen, leidde tot de fusie in augustus 1954. De twee
ziekenhuizen gingen verder onder de naam Stichting Algemeen Streekziekenhuis
West-Friesland. Op 1 april 1958 werd het plan om deze twee ziekenhuizen onder één dak te laten samenwerken, goedgekeurd. Het werd een ziekenhuis met
150 bedden en de totale kosten waren 5 miljoen gulden. In 1964 ging de eerste
paal de grond in. De grote verhuizing naar de Wabenstraat vond plaats op 13
december 1967. http://westfriesgasthuis.nl/over-het-westfriesgasthuis/Paginas/
Historie.aspx
19
http://www.oudhoorn.nl/scholen/horlogemakersvakschool/devilla.php.

Stedenbouwkundige karakteristiek

• Het straatprofiel kenmerkt zich door een straat van
circa 6 meter breed. Aan weerszijden van de rijbaan
liggen fietspaden. Aan de zuidzijde is de waterkant
met daarin een bomenrij. Aan de noordzijde liggen
een stoep, voortuinen en vervolgens bebouwing.
• De rooilijn volgt het tracé van de straat. Afwijkend
hierop is het voormalige ziekenhuis op de hoek van
de Draafsingel en de Koepoortsweg.
• De korrelgrootte is overwegend middelgroot. Er zijn
relatief veel vrijstaande en zelfstandig gebouwde woningen die onderdeel vormen van een rij. Het voormalige ziekenhuis is qua schaal afwijkend van de woningbouw.
• Erfafscheidingen zijn er vooral in de vorm van hekjes en groen voor de scheiding van de voortuin met
de straat.
• Aan de zuidzijde van de Draafsingel staat een bomenrij. Aan de noordzijde zijn op verschillende plekken ook bomen (type eikenbomen) aanwezig.

Architectonische karakteristiek

• Het merendeel van de woningen is gebouwd tussen
circa 1900 tot de jaren twintig.
• De bouwhoogte is overwegend twee bouwlagen met
een kap.
• Ten oosten van de Eikstraat staat een aantal vrijstaande panden in de stijl van de jugendstil. Zij
kenmerken zich door de asymmetrische gevel, de
benadrukking van aanzet- en sluitstenen in het metselwerk, de toepassing van torentjes en banden in het
metselwerk. De deuren zijn vaak bijzonder vormgegeven.
• Meer naar het oosten staan relatief veel vrijstaande
woningen gebouwd in de jaren tien en twintig, waarbij kenmerken van de Amsterdamse School zichtbaar
zijn. De woningen hebben gemetselde gevels, erkers
(soms met balkon erboven), vaak baksteendetaillering en een schuin dak.
• Ten oosten van de Johan Messchaertstraat bevinden
zich in verhouding meer rijtjes woningen, eveneens
met invloeden van de Amsterdamse School. De rij woningen aan de Draafsingel 22-30 bevat bijzondere de-

taillering van de gemetselde balkons. Alle woningen
hebben eigen kappen. Draafsingel 5-8 heeft een doorgaande kap met op de hoeken dwarskappen. De baksteendecoratie ter plaatse van de vensters, de erkers
en glas-in-lood vensters zijn kenmerkend.
• De woningen aan de Draafsingel 31 tot 32 vertonen
meer kenmerken van de kubistische stijl. Opvallend is
dat de woningen aan de Draafsingel 18-21 dwars op
de straat staan.
• Draafsingel 13 tot 17 is een rij woningen met tweedelig opgebouwde gevels, die als een geheel zijn
vormgegeven. Ze hebben een donkere natuurstenen
plint, gemetselde gevels en een stenen gevelbeëindiging met een balustrade. In de gevel zijn klassieke motieven zichtbaar zoals baksteen en de combinatie met
wit gepleisterde speklagen en bevat verder in twee
kleuren gemetselde ontlastingsbogen.
• Het merendeel van de woningen heeft schuine daken, maar er komen ook platte daken voor (Draafsingel 13 tot 17).
• In het materiaalgebruik is het metselwerk overheersend. De kapvorm varieert sterk.
Rondom de Venenlaan
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Wanneer de Venenlaan precies is aangelegd is niet in
de kronieken terug te vinden. We zien de laan op de
historische kaarten van rond 1600 verschijnen. Door
een overstroming in 1676 waren veel bomen in de
laan doodgegaan en die moesten vervangen worden.
In 1685 werd de Venenlaan met twee rijen lindenbomen beplant. Dit ging wel ten koste van de eigenaren
van de tuinen aan deze zijde.20 Tot het begin van de
twintigste eeuw had de Venenlaan een agrarisch karakter. Dit blijkt uit de volgende beschrijving: ‘vanaf
den Draafsingel over een bruggetje bereikbaar liep
het smalle laantje, waarop slechts hier en daar een
huisje stond.’ De bouwactiviteiten zouden de gedaante van de laan onherkenbaar veranderen. De meeste
bebouwing kwam vanaf 1900 aan de zuidzijde van de
Venenlaan tot stand. In 1908 werd er een woning gebouwd aan de Venenlaan 126 met een schuur en een
brug over de sloot. Aan het begin van de twintigste
eeuw was de Venenlaan het centrum van de sociale
woningbouw. Het merendeel van de grond was tot die
tijd nog in gebruik als tuingrond. In 1907 kocht de eerste Hoornse woningbouwvereniging Arbeidersbelang
grond van een koopman aan de Venenlaan en bouwde
een complex van 18 woningen aan de Venenlaan 25
tot 87. In 1911 kwam er nog een woningbouwcomplex met 12 woningen tot stand aan de Venenlaan 161
tot 183 en nog 14 woningen aan de Venenlaan 25 tot
87. In 1918 kocht de gemeente een perceel aan de
Venenlaan aan voor 5100,- gulden. Daarop bouwde
woningbouwvereniging Patrimonium in 1919 met
een bouwvoorschot een aantal woningwetwoningen.
In datzelfde jaar bouwde ook woningbouwvereniging
Arbeidersbelang met voorschotten en bijdragen van
het Rijk een tweede woningbouwcomplex met 28 arbeiderswoningen aan de Venenlaan. In 1924 bouwde
woningbouwvereniging Goed Wonen 14 arbeiderswoningen aan de Venenlaan. De bouw van woningen
door particulieren en aannemers-bouwkundigen ging
20
De sloten aan weerszijden van de laan vielen lange tijd onder het
beheer van de banne Hoorn. In 1908 nam de gemeente Hoorn dit beheer over.
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in dezelfde periode door. Veelal gaat het om zelfstandig gebouwde woningen, of rijen van 2 tot maximaal
6 woningen. De schaal van de woningbouwprojecten
die in één keer werden neergezet door particulieren
is over het algemeen kleiner. Naast de bouw van woningen zijn er ook vergunningaanvragen voor winkelhuizen, een zilversmederij en een werkplaats. Op de
kruising van de Venenlaan en de Pieter Florisstraat
kwam er in 1926 een woonwinkelhuis en pakhuis tot
stand. In 1932 werd er aan de Venenlaan 32 tot 34 een
pakhuis met bovenwoning gebouwd. Er vond dus ook
kleinschalige bedrijvigheid plaats. In 1939 werden er
nog zes woningen gebouwd aan de Venenlaan 204 tot
214. Ook besloot de gemeenteraad tot het verbeteren
van het wegdek als werkverschaffing in 1939. Vanaf de jaren veertig vond er vrijwel geen nieuwbouw
meer plaats, maar wel renovaties, verbouwingen en
de realisatie van wc’s of washokken. In de jaren vijftig
worden er nog een paar woningen gebouwd, maar de
grootste bouwexplosie in deze laan is dan wel voorbij. Dat niet alle woningen van goede kwaliteit waren,
blijkt uit het gegeven dat in 1954 de woningen aan de
Venenlaan 139 tot 140 onbewoonbaar werden verklaard.

Stedenbouwkundige karakteristiek

• Het straatprofiel bestaat uit een tweebaansweg met
aan weerszijden een trottoir en de bebouwing. Parkeren gebeurt op de weg. De weg is geasfalteerd.
• De bebouwing volgt grotendeels dezelfde rooilijn.
Op enkele plekken op de hoeken ligt de bebouwing
iets verder terug ten opzichte van de rooilijn. Dat is
bijvoorbeeld het geval bij de kruising met de Frederik Hendrikstraat, Venenlaan 142, Venenlaan 111 en
bij de kruising van de Venenlaan en de Pieter Florisstraat.
• Ter plaatse van de kruising met de Pieter Florisstraat
en de Boelisstraat bevindt zich een verkeersheuvel in
de Venenlaan. Dit is niet oorspronkelijk, de Venenlaan
liep namelijk rechtdoor.
• Het meest westelijke deel van de straat, tussen de
Draafsingel en de Boelisstraat, bevat aan de zuidzijde
een kleine korrelgrootte (pandsgewijze bebouwing

met smalle en langwerpige percelen en de kappen
overwegend dwars op de straat). Tussen de Boelisstraat en de Oranjestraat is de korrelgrootte gemengd
(rijtjeswoningen afgewisseld met zelfstandig gebouwde pandjes en twee-onder-een-kapwoningen).
Ten oosten van de Oranjestraat is de korrelgrootte
middelgroot (rijtjeshuizen in rijen van circa zes tot
tien woningen). Al met al kunnen we zeggen dat er
aan de zuidzijde meer pandsgewijze bebouwing aanwezig is.
• Erfafscheidingen zijn er veelal in de vorm van lage
hekjes en lage hekken en groen. Ter plaatse van het
Rooie Dorp bevinden zich lage heggen om het zicht
op de auto’s op de parkeerplaats van het binnenhof
te ontnemen. Veel woningen staan direct aan de weg.
Slechts enkele woningen hebben een kleine voortuin.
• Het aanwezige groen in de straat bestaat grotendeels uit bomenrijen. Deze staan aan beide zijden van
de straat op het trottoir op de grens van het voetgangersgebied. Aan de zuidzijde van de Venenlaan tussen
Venenlaan 111 tot 157 zijn geen bomen aanwezig.
Verder draagt het groen van de kleine voortuintjes en
van de sportvelden bij aan het groen in de straat.

Architectonische karakteristiek

• De bouwperiode is overwegend rond circa 1900
tot de jaren vijftig. De lange stroken bebouwing aan
de oostzijde van de straat, tegenover de sportvelden,
zijn gebouwd in de naoorlogse periode. De rest van
de straat is grotendeels in de vooroorlogse periode tot
stand gekomen.
• De rijtjeswoningen uit halverwege de jaren tien en
twintig bevat overwegend twee bouwlagen met een
kap.
• De gevels zijn gemetseld en bevatten op de begane
grond vaak erkers met ernaast de voordeur. Veel voordeuren zijn nog oorspronkelijk. Op de verdieping bevinden zich de ramen van de verdieping, direct onder
de daklijst.
• De gevels van de woningen aan de zuidzijde van de
straat bevatten meer variatie. De meeste gevels hebben een tweedelige opbouw. Kenmerkend voor veel
van deze woningen zijn de mansardekappen. Som-

mige gevels worden verlevendigd door pironnen op
de daken, gemetselde balkons, balustrades en gemetselde banden.
• Zowel een schuine kap, dwars op de straat, als kappen parallel aan de straat (overwegend bij rijtjeswoningen).

De Johan Meschaertstraat
Geschiedenis

In 1907 besloot het Rijk tot de bouw van de Hogereburgerschool. De gemeente kocht hiervoor de grond
aan van mevrouw Fabius-Chais van Buren voor ƒ
1542.-. De gemeente gaf het terrein kosteloos aan het
Rijk om daar de school op te bouwen. Zij verleende
ook ƒ 32.463,27 krediet voor de aanleg van de toegangsweg naar de school, een overbrugging van de
Oosterpoortgracht en een weg door het plantsoen tot
de Pakhuissteeg. Naast de Rijks H.B.S. uit 1909 werd
in 1918 een kweekplaats aangelegd. In 1921 bouwde
de Hoornsche Coöperatieve Woningbouwvereniging
25 middenstandswoningen aan de Johan Messchaertstraat en de Venenlaan. In 1922 kreeg de straat de
naam Johan Messchaertstraat. In 1923 kwam er op de
kruising van deze straat en de Draafsingel een nieuw
schoolgebouw voor de U.L.O. school. In 1930 besloot
de gemeenteraad om naast deze school een nieuwe
school voor hoger onderwijs te bouwen. De achter
het schoolgebouw gelegen tuin werd ingericht als
speelplein en er kwam een terrein voor lichamelijke
opvoeding. In de jaren twintig en dertig kwamen de
woningen tegenover de Rijks H.B.S. tot stand. De J.P.
Coenstraat werd aangelegd in de jaren twintig volgens het uitbreidingsplan van 1908. In 1923 bouwde
woningbouwvereniging Onze woning met een bouwvoorschot van de gemeente 24 arbeiderswoningen
aan het oostelijke deel van deze straat. Ook werden in
de jaren twintig aan particulieren bouwpremies toegekend voor de bouw van woningen. Aan het meest
westelijke deel van de straat staan vooral vrijstaande
woningen.

Stedenbouwkundige karakteristiek

• Het straatprofiel van de Johan Messchaertstraat

bestaat uit een tweebaansweg met aan weerszijden
een groenstrook met een bomenrij. Aan weerszijden
daarvan ligt een fietspad met daarnaast een trottoir.
Aan de ene zijde bevinden zich de voortuinen met
gebouwen. Aan de andere zijde een schoolplein met
schoolgebouw.
• De rooilijn ligt redelijk ver terug ten opzichte van de
straat en volgt de loop van de straat.
• De korrelgrootte van de scholenbouw is redelijk
groot. Die van de woningbouw is middelgroot.
• De erfafscheidingen bestaan uit heggen en groen.
• Er is relatief veel groen in de straat aanwezig. Het
groen in de straat bestaat uit bomenrijen, groenstroken in de middenberm en erfafscheidingen.

Architectonische karakteristiek

• De bouwperiode is overwegend jaren tien en twintig.
• De woningbouw en scholenbouw hebben kenmerken van de Amsterdamse School en de traditionele
baksteenarchitectuur (nakijken monumenten).
• De gevels van de woningbouw heeft een driedeling
met een begane grond met daarin de deuren en ramen (erkers), daarboven de verdieping en als derde
laag de kap.
• De kappen zijn overwegend schuin en parallel aan
de straat.
• De bouwhoogte is twee bouwlagen met een kap.
• Het materiaalgebruik voor de gevels is metselwerk.
• De woningtypologie is rijtjeswoningen.

De Eikstraat
Geschiedenis

In 1931 werd het eerste deel van de Eikstraat, dwars
op de Draafsingel, aangelegd. Deze weg zou worden
verbonden met de Kruitmolenstraat. De gemeente
kocht grond aan particuliere eigenaren om de straat
voldoende breed te kunnen maken. De Eikstraat liep
toen nog tot aan het kruispunt met de Kruitmolenstraat. In datzelfde jaar gaf de gemeenteraad toestemming voor de bouw van een R.K. basisschool (de Mariaschool). In maart 1933 werd besloten dat de straat
van de Kruitmolenstraat in oostelijke richting, tot aan

de Rijks H.B.S. zal worden doorgetrokken.21 Voor de
exploitatie van bouwterrein dienden de sloten bij de
Kruitmolenstraat te worden gedempt. Het voorstel
was om de straat te verhogen. In de jaren dertig heeft
de gemeente verschillende gronden verkocht aan onder meer bouwondernemers en particulieren voor
de bouw van woningen. In 1955 stelde de gemeente
grond beschikbaar voor de uitbreiding van de R.K.
Mariaschool (meisjesschool). In 1980 werd de straat
van een nieuwe bestrating voorzien.

Stedenbouwkundige karakteristiek

• Het straatprofiel van de Eikstraat kenmerkt zich
door een tweebaansweg (geasfalteerd) met aan
weerszijden een trottoir. Daaraan liggen de voortuinen en de bebouwing. De voortuinen zijn van redelijke omvang. Parkeren gebeurt op de weg. De straat
is als geheel vrij ruim opgezet en heeft daardoor de
uitstraling van een laan.
• De rooilijn ligt verder naar achteren ter plaatse van
de schoolgebouwen.
• De korrelgrootte is middelgroot. De bebouwing bestaat uit schoolgebouwen en bouwblokken van meerdere woningen op een rij. Ook zijn er vrijstaande woningen aanwezig.
• Erfafscheidingen zijn er in de vorm van de afscherming van tuinen door hekjes, heggen of lage gemetselde muurtjes.
• Aan weerszijden van de straat staan bomenrijen.
In vergelijking met andere straten in het Venenlaankwartier heeft de straat door de boombeplanting en
ruime voortuinen een vrij groen karakter.

Architectonische karakteristiek

• Het merendeel van de bebouwing stamt uit de jaren dertig. Daarnaast is er ook bebouwing uit de jaren
veertig, vijftig en zestig aanwezig.
• Als woningtypologie treffen we zowel rijtjeswoningen als vrijstaande woningen aan.
• De bouwhoogte is overwegend twee bouwlagen met

21
In maart 1933 kreeg de gemeente-architect toestemming voor het
uitvoeren van de werkzaamheden voor het verlengen van de Eikstraat en de
Kruitmolenstraat. Kronieken. In april 1932 vroeg de secretaris van de gemeente
aan de banne Hoorn hiervoor toestemming en in 1933 werd er een krediet voor
verleend.
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een kap.
• De meeste woningen kenmerken zich door de typische jaren dertig architectuur met gemetselde gevels,
flauw hellende daken, een overkragende daklijst, een
sobere en ingetogen stijl, de toepassing van erkers en
kleinere ramen op de verdieping. Op enkele plekken
is baksteendecoratie aanwezig. De originele deuren
zijn niet overal meer aanwezig. Op veel plaatsen zijn
er rondbogen boven de entree naar de woning.
• De woningbouw uit de jaren vijftig en zestig bestaat
veelal uit rijtjeswoningen met twee bouwlagen en een
schilddak. De gevels kenmerken zich door een tweedelige opbouw met op de begane grond relatief grote
vensters als ‘gaten in de gevel’ en ernaast een deur. Op
de verdieping bevinden zich veelal kleinere raampjes
ter plaatse van de badkamer en grotere voor de op de
verdieping gelegen slaapkamer. Sommige woningen
hebben een klein balkon op de verdieping. De gevels
zijn van alle vormen van decoratie ontdaan.
• Materiaalgebruik voor de gevels is overwegend metselwerk (roodbruine baksteen) toegepast.
• Kapvormen: zowel schilddaken als zadeldaken. Bij
rijtjeswoningen zijn de daken veelal parallel aan de
straat.

De Schoutenstraat / Pieter Florisstraat
Geschiedenis

In 1926 kreeg de Schoutenstraat haar naam.22 In
1930 verkocht woningbouwvereniging Arbeidersbelang een aantal percelen aan de Schoutenstraat, die
nog onbebouwd waren gebleven, aan de gemeente. In
datzelfde jaar nam de gemeenteraad het besluit om
de Schoutenstraat vanaf de Pieter Florisstraat te verlengen en de straat te verbinden met de straat tussen
de woningen van woningbouwvereniging Arbeidersbelang aan de Emmalaan. De verlenging is mogelijk
de reden van de verspringing in de straat. Met name
vanaf de jaren dertig verkoopt de gemeente gronden
bestemd voor de woningbouw aan particulieren en
particuliere bouwondernemers. In maart 1933 doet
Goed Wonen het verzoek bij de gemeente voor de
22
Gemeente Hoorn, documentatieverzameling Bureau Erfgoed, stratenarchief, dossier Schoutenstraat.
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aankoop van grond aan de zuidzijde van de Schoutenstraat en de bouw van 26 arbeiderswoningen. Goed
Wonen had dit al eerder gedaan, maar de gemeente
had niet voldoende financiële middelen beschikbaar
om hieraan bij te dragen. Daarnaast waren er toen
ook particuliere bouwondernemers die in de behoefte van arbeiderswoningen konden voorzien. Er was in
de jaren dertig een sterke opleving van particuliere
bouwondernemers te bespeuren, maar de bouw van
arbeiderswoningen bleef sterk achter. Die taak zag de
gemeente weggelegd voor woningbouwverenigingen.
In 1935 maakten architecten Gulden en Geldmaker
in opdracht van Goed Wonen een ontwerp voor 19
arbeiderswoningen. Eind jaren dertig is het grootste
deel van de Schoutenstraat bebouwd. In de jaren zeventig zijn er plannen voor de bouw van noodlokalen
van de Rijks Middelbare Tuinbouwschool. Dit plan
wordt uiteindelijk vanwege bezwaren uit de buurt
niet uitgevoerd. In 1991 besluit de gemeente tot het
rooien van bomen (lijsterbessen). Het plan is om de
slechtste bomen weg te halen en de overige bomen te
laten staan.23

Stedenbouwkundige karakteristiek

• De Schoutenstraat is een relatief smalle straat met
aan weerszijden een trottoir. De bebouwing, een vrijwel aaneengesloten straatwand, staat direct aan de
straat. Het eerste (westelijke) deel van de bebouwing
bevat één bouwlaag met een kap. De auto’s staan geparkeerd aan de zuidzijde van de weg. Op het trottoir
staan bomen op regelmatige afstand.
• De rooilijn verspringt ter plaatse van Schoutenstraat
47 en het pand daar tegenover aan Schoutenstraat 56.
• Vanaf dit deel is de straat breder. De woningen met
overwegend twee bouwlagen en een kap hebben
voortuinen en staan niet direct aan de straat. Parkeren gebeurt zowel op de weg als op de daarvoor bestemde parkeerplaatsen.
• De korrelgrootte is middelgroot. Het merendeel van
de bebouwing bestaat uit woningen op een rij.
• De voortuinen zijn veelal afgeschermd van de straat
door middel van hekken en lage heggen.
23
Gemeente Hoorn, documentatieverzameling Bureau Erfgoed, stratenarchief, dossier Schoutenstraat.

• Aan weerszijden van de straat staan op regelmatige
afstand bomen. Sommige bomen staan in groenperkjes.

Architectonische karakteristiek

• Een groot deel van de bebouwing stamt uit de periode van de jaren twintig.
• De gevels van het eerste (westelijke) deel van de
straat bestaan uit twee delen: de begane grond met
deuren en vensters ernaast en erboven een schuine
kap, veelal met dakkapel. De indeling van de gevel is
steeds gespiegeld. Hierdoor bevinden de deuren zich
naast elkaar. Een rij van deze woningen wordt steeds
afgewisseld door een kopgevel van twee woningen.
Deze kopgevels bevatten driehoekige vensters baksteendecoratie in het midden van de kopgevel.
• Opvallend is de veelvuldige toepassing van kruispannen op het dak.
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De Merensstraat en Binneblijfstraat
Geschiedenis
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De particuliere ontwikkelaar J. Gleysteen vroeg in
1901 de gemeente om een straat aan te leggen op zijn
bouwpercelen ten oosten van de Koepoortsweg en
ten zuiden van de Drieboomlaan. In de volksmond zou
deze straat de Paul Krugerstraat heten. Het vormde de
eerste straat die in het begin van de twintigste eeuw
in Hoorn-Noord is aangelegd. Een uitbreidingsplan
was er toen nog niet. Als eerste bouwde Gleysteen zeven woningen aan de zuidzijde van deze nieuw aangelegde straat (nr. 2 t/m 14, even). De bouwvergunning
had hij al in 1900 aangevraagd. In 1903 was er een
vergunningaanvraag voor de bouw van woningen aan
de overzijde (nr. 5 t/m 17, oneven). Tussen 1903 en
1914 werd het tweede deel van de straat richting het
oosten bebouwd. De bebouwing bestond overwegend
uit vrijstaande woningen en rijtjes van twee, drie of
vier woningen. Een uitzondering hierop vormde een
bouwblok met acht arbeiderswoningen (nr. 20 t/m
34). De rooilijn van het tweede deel van de straat,
vanaf nummer 19, ligt iets verder naar achteren. In
1913 besloot de gemeenteraad om de straat, die in
de volksmond Paul Krugerstraat heette, Merensstraat
(naar de familie Merens) te noemen. In het begin van
de jaren twintig werd er tussen de Merensstraat en
de Tweeboomlaan een dwarsstraat aangelegd. De katholieke woningbouwvereniging Mr. Jan Dirksz Binneblijf bouwde tussen 1920 en 1921 woningwetwoningen aan het zuidelijk deel van deze dwarsstraat (nr. 1
t/m 4) en de Merensstraat (59 t/m 85). Een jaar later
bouwde dezelfde vereniging nog een aantal woningen
in het noordelijk deel van de dwarsstraat (5 t/m 16)
en aan de Drieboomlaan. Met deze bebouwing waren
de Merensstraat en de dwarsstraat compleet. Op 2
september 1924 besloot de raad tot de naamgeving
van de verbindingsstraat tussen de Merensstraat en
de Drieboomlaan: de Mr. Jan Dirckszoon Binneblijfstraat. In de praktijk noemde men de straat meestal
Binneblijfstraat. Oorspronkelijk bevatte de Binneblijfstraat een rijbaan in twee richtingen met aan weerszijden een smalle stoep. De Binneblijfstraat had een
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smaller profiel en een lagere bouwhoogte dan de
Merensstraat. Daaraan is duidelijk zichtbaar dat de
Binneblijfstraat een dwarsstraat van de Merenstraat
vormde. Tijdens de Tweede Wereldoorlog raakten
door een botsing van Amerikaanse bommenwerpers
op 7 juli 1944 verschillende woningen in de Merensstraat beschadigd.1 Op 26 augustus 1948 vroeg de
woningbouwvereniging een bouwvergunning aan
voor drie woningen aan de Merensstraat 69 t/m 73
op de plaats van de in 1944 verwoeste panden.2 In de
jaren zeventig kreeg de Binneblijfstraat een nieuwe
bestrating. Waarschijnlijk is toen ook het straatprofiel
veranderd. De stoep werd verlaagd en verbreed zodat
deze gelijk kwam te liggen met de rijbaan. In dezelfde
periode speelde ook de vraag ‘renovatie of sloop?’.
Woningbouwvereniging Intermaris besloot aan de
hand van een bouwkundig onderzoek dat renoveren
veel te duur zou zijn. Sloop was het enige alternatief.
Ook de Woningraad adviseerde in 1976 niet tot woningverbetering over te gaan, maar de woningen door
nieuwbouw te vervangen. De bewoners waren het
hier niet mee eens. Zij richtten een bewonerscomité
op en lieten zelf een bouwkundig onderzoek uitvoeren. Na jaren van discussie kwam eind 1978 een einde
aan de onzekerheid, door het besluit van wethouder
Buisman dat de woningen gerenoveerd moesten worden. In 2013 laaide de discussie over sloop en nieuwbouw van 38 arbeiderswoningen aan de Binneblijfstraat, de Merensstraat en de Drieboomlaan weer op.

Stedenbouwkundige karakteristiek

• Het straatprofiel van de Binneblijfstraat kenmerkt
zich door een rijbaan met aan weerszijden een soort
parkeerstrook met parkeerplekken. De rijbaan is dusdanig smal dat twee auto’s elkaar niet kunnen passeren. De woningen grenzen direct aan de straat en
hebben geen voortuinen. De bestrating tegen de gevel
onder de keukenramen is iets verhoogd. Op sommige
plekken zijn er perkjes in de bestrating gemaakt. De
Merensstraat is breder dan de Binneblijfstraat.
1
Gulik 1978, p. 53.
2
Bouwvergunning voor drie woningen aan de Merensstraat 69-7173 op de plaatsvan de in 1944 verwoeste panden. GAH bouwdossier 1948/75.
http://www.oudhoorn.nl/woII/crash/index.php.

• De Merensstraat heeft aan het begin van de straat
(westzijde) een breedte van circa 5,5 m. De rooilijn
van de Merensstraat verspringt ter plaatse van Merensstraat 19 en 16. Vanaf daar is de breedte van de
straat circa 7,7 m.
• Op de hoek van de Merensstraat en de Spitsbergenstraat staat een woning die iets gedraaid is ten opzichte van de rooilijn van de straat (Spitsbergenstraat 9).
Deze woning vormt een markant punt in het stedenbouwkundig profiel van de Merensstraat.
• De erfafscheidingen van de tuinen van de woningen
aan de Merensstraat bevatten hekjes of een schutting.
Aan de noordzijde van de Binneblijfstraat bevinden
zich de erfafscheidingen van de tuinen van de woningen aan de Drieboomlaan. Aan de oostzijde is er
begroeiing en aan de westzijde een schutting. Oorspronkelijk bevonden zich op deze plek gemetselde
muurtjes van circa een meter hoog met daarboven
hekwerk.
• Aan beide zijden van de rijbaan bevindt zich een
aantal bomen op de strook waar ook wordt geparkeerd. De bomen markeren de grens tussen de rijbaan
en de strook ernaast. Deze bomen zijn niet van de
bouwfase, maar moeten later zijn gepland. Op historische foto’s zijn namelijk nog geen bomen in het straatbeeld te zien.

Architectonische karakteristiek

• De woningen in de Merensstraat stammen voor een
groot deel uit de periode 1900 tot1922. De Binneblijfstraat is gebouwd in de periode 1920 tot 1922.
• In de Merensstraat bevinden zich zowel zelfstandig
gebouwde woningen, als twee-onder-een-kap en rijtjes van vier, vijf, zes of acht woningen. De Binneblijfstraat bestaat uit rijtjeswoningen als woningtype.
• Bouwhoogte: overwegend één of twee bouwlagen
met een kap in de Merensstraat. Eén bouwlaag met
een kap in de Binneblijfstraat.
• De vrij sober vormgegeven gemetselde gevels van de
woningen in de Binneblijfstraat hebben een subtiele
plint met iets donkerdere bakstenen. Aan het uiteinde
van de rij woningen worden de hoeken geaccentueerd
met uitkragingen in het metselwerk. Deze detaillering

in het metselwerk is karakteristiek. De woningen zijn
steeds gespiegeld, waardoor de voordeuren naast elkaar zitten. Kenmerkend is ook dat men aan de noordzijde van de Binneblijfstraat tegen de kopwoningen
van de Drieboomlaan aankijkt.
• De gevels aan de zuidzijde van de Merensstraat en
aan een deel van de noordzijde (Merensstraat 1 tot
57) hebben de volgende kenmerken: overwegend één
bouwlaag met een schuine of mansarde kap, gemetselde ontlastingsbogen of strekse bogen boven de
vensters, soms in verschillende kleuren baksteen, een
vrij klassieke gevelindeling en hoge vensters. Sommige woningen hebben boven het zoldervenster een
cirkelvormige opening. Ook komen gekleurde banden
over de gevel en bandwerk met twee kleuren baksteen onder de daklijst voor.
• De woningen in de Merensstraat die door woningbouwvereniging Mr. Jan Dirksz Binneblijf zijn gebouwd, kenmerken zich door de gemetselde plint
en baksteendecoratie boven de zoldervensters. Per
twee woningen wordt de kap onderbroken door een
kap dwars op de straat. Deze opgeknipte kappen zijn
kenmerkend voor de woningen aan de Merensstraat.
Door de afwisseling in kaprichting ontstaat een ritme
in de gevel dat zeer karakteristiek is. Een gemetselde
poort leidt naar de erachter gelegen tuinen. De woningen in de Binneblijfstraat zijn met de voorgevels
naar deze straat gericht. Hierdoor ontstaan er kopwoningen op de hoeken met de Merensstraat.
• De woningen van woningbouwvereniging Mr. Jan
Dirksz Binneblijf aan de Binneblijfstraat en de Merensstraat hebben een kap parallel aan de straat. De
overige woningen aan de Merensstraat hebben overwegend een kap dwars op de straat.
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Het Wilhelminapark/ de Emmalaan
Geschiedenis
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Op het terrein naast de Rijkstuinbouwwinterschool
kwamen vanaf 1932 in het kader van de werkverschaffing een klein park met vijver tot stand. In 1931
was er in Hoorn een sterke stijging van het aantal
werklozen. Dit was voor de gemeente aanleiding
om te kijken naar projecten waarvoor werklozen tewerk konden worden gesteld. Landelijk waren er al
projecten gestart met behulp van werklozen. De gemeente bepaalde de projecten, de werktijden en de
lonen.3 Uit een brief van de gemeentesecretaris uit
1932 blijkt dat de gemeente het plan al enige jaren als
zeer geschikt achtte als werkverschaffing. De grond
voor dit park was al in het bezit van de gemeente.
Eén perceel moest men nog aankopen van de Diaconie der Nederlandsch Hervormde Gemeente. Voor de
uitvoering van het project vroeg de gemeente Hoorn
in 1932 de Nederlandse Heidemaatschappij, ook wel
Heidemij genoemd. Deze maatschappij verzorgde de
uitwerking van het ontwerp en de begeleiding van
de werkzaamheden.4 Begin jaren dertig behoorde de
Heidemij – het huidige Arcadis – tot de belangrijkste
beheerders van werkverschaffingsprojecten in Nederland. Op deze manier van werkverschaffing is veel
kritiek gekomen, vanwege de erbarmelijke omstandigheden waaronder werklozen aan het werk werden gezet. Ze moesten zeer zwaar werk doen (zonder
machines) tegen zeer lage lonen.5 Het ontwerp voor
het park bestond uit een langwerpige vijver met enkele gebogen looppaden, een muziektent, een theehuisje en een speeltuin. Ook de aanleg van sportterreinen achter de Rijks H.B.S. (H.B.S. sportterrein) en
bij de Rijkstuinbouwwinterschool behoorden tot het
werkverschaffingsproject.6 Ten oosten van de Emmalaan waren twee even brede sportvelden gepland.
Grenzend aan de Holenweg plande men volkstuintjes
(tussen de huidige Sportlaan en de Willem de Zwij3
Lips s.a., p. 146.
4
Gemeente Hoorn, documentatieverzameling Bureau Erfgoed, stratenarchief, dossier Emmalaan en Wilhelminapark.
5
http://www.ddh.nl/duurzaam/landbouw/2001/september/werkverschaffing.html.
6
Lips s.a., p. 146.
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gerlaan). Toen in 1931 de R.K. Voetbalvereniging Always Forward een vergunningaanvraag deed voor het
inrichten van een stuk land als voetbalveld achter de
Draafsingel, werd deze door Wieger Bruin afgewezen.
Volgens hem paste een voetbalveld niet op deze plek
vanwege de nabijheid van achtertuinen van woonhuizen. Hij gaf het advies om het voetbalveld met bijbehorende bebouwing te realiseren aan de noordzijde
van de Venenlaan. Dit gebied was in het uitbreidingsplan reeds als sportterrein en recreatiegebied bestemd. Het uitbreidingsplan was toen al ontworpen
en zou in datzelfde jaar nog officieel aangenomen
worden als richting gevend voor de verdere ontwikkeling van de wijk. In 1933 besloot de gemeenteraad
het park de naam Wilhelminapark te geven en de weg
door het park Emmalaan te noemen.7 Op zondag 1 juli
1934 werd het park opengesteld voor het publiek.
Bezoekers werd gevraagd om ‘de jonge aanplant te
ontzien en ertoe mede te werken dat het park in ongeschonden staat bewaard blijft´. 8 In 1938 ontstond
er behoefte aan bouwterrein voor woningen, aangezien de Schoutenstraat en het zuidelijk deel van de
Emmalaan vrijwel geheel bebouwd waren. Het voorstel was daarom om een straat aan te leggen die reeds
in het uitbreidingsplan was geprojecteerd (straat no.
69). De aanleg van het verlengde van de Emmalaan
kwam pas in de jaren vijftig tot stand. Aan deze laan
kwamen vrijstaande woningen te staan. In 1952 werd
het park uitgebreid met een tweede vijver. In de jaren
zestig werd er een nieuw clubgebouw en verenigingsgebouw bij het sportveld gerealiseerd (vergunningaanvragen 1963, 1964, 1965 en 1968). In 1998 was er
een vergunningaanvraag voor de bouw van een prieel
in het Wilhelminapark.

Stedenbouwkundige karakteristiek

• Het straatprofiel van de licht gebogen Emmalaan
bestaat uit een geasfalteerde weg, met aan de noordzijde een trottoir en aan de zuidzijde het park. Aan
het trottoir grenzen diepe voortuinen en opritten van
7
Gemeente Hoorn, documentatieverzameling Bureau Erfgoed, stratenarchief, dossier Emmalaan en Wilhelminapark.
8
Gemeente Hoorn, documentatieverzameling Bureau Erfgoed, stratenarchief, dossier Emmalaan en Wilhelminapark.

vrijstaande woningen (veelal een tot twee bouwlagen
met kap).
• Het zuidelijke deel van de Emmalaan heeft een heel
ander profiel. De straat met klinkers bevat aan weerszijden parkeerplaatsen met ernaast een trottoir. De
bebouwing in de vorm van rijtjeswoningen grenst
soms direct aan het trottoir. Op andere plekken bevinden zich tussen het trottoir en de bebouwing voortuinen. De weg verspringt ter plaatse van de verbinding
met het Julianaplein.
• De schaal van de bebouwing is gemengd. Terwijl zich
aan de noordzijde van de Emmalaan vooral vrijstaande woningen bevinden met een ruime opzet, staan
aan de zuidzijde van de Emmalaan rijtjeswoningen.
• De meeste vrijstaande woningen aan de Emmalaan
hebben groen (heggen, boombeplanting etc.) ter afscherming van de weg. De rijtjeswoningen in het zuidelijk deel van de Emmalaan hebben lage gemetselde
muurtjes als erfafscheidingen.
• Op de Emmalaan zelf is vrijwel geen beplanting
aanwezig, maar er is direct zicht op het groen van het
park. Het zuidelijk deel van de Emmalaan bevat wel
bomenrijen en bosschages.

Architectonische karakteristiek

• Er zijn twee bouwfases te herkennen: jaren dertig
bebouwing aan de zuidzijde van de Emmalaan en
vroeg naoorlogse bebouwing aan de noordzijde van
de Emmalaan, grenzend aan het park.
Hieronder wordt de jaren dertig bebouwing besproken.
• De rijtjeswoningen hebben twee bouwlagen met een
schuine kap en soms ook een doorlopende dakkapel.
• De gevels hebben een tweedelige opbouw.
• Karakteristiek zijn de overkragende daklijsten, de
erkers in de voorgevel, veelal met glas-in-lood bovenlicht en fraai vormgegeven deuren. Bij de meeste
rijtjeswoningen vormen de lage gemetselde muurtjes
van de voortuinen (erfafscheidingen) onderdeel van
het ontwerp van de woningen.
• Kenmerkend voor de materialisatie van de woningen is de toepassing van metselwerk, dakpannen en
houten deuren.
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Rondom de Junsiusstraat
Geschiedenis
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In 1956 kregen de Junsiusstraat en de Vredehofstraat
hun namen, nog voordat deze daadwerkelijk werden
aangelegd. De Junsiusstraat zou lopen over het erf en
het land van het huis Vredehof. Het was de bedoeling om dit huis af te breken. De naamgeving diende
dan ook te herinneren aan het oude huis dat er niet
meer zou staan.9 Uiteindelijk is het huis Vredehof
niet afgebroken, het huis herinnert nog aan de vroegere bebouwing in het gebied. In 1960 werd er een
bouwvergunning aangevraagd voor 36 woningen aan
de Junsiusstraat (nr. 2 t/m 72). Vier jaar later kwam
de aanvraag voor de er tegenover gelegen woningen. De straten maakten geen onderdeel uit van het
uitbreidingsplan van 1933. Dit plan liep tot aan de
Tweeboomlaan. Het stratenplan vertoont dan ook
enkele verschillen met de straten die wel volgens het
uitbreidingsplan tot stand kwamen. Niet lang daarna
kwam ook de wijk tussen de Sint Matthijsstraat en de
Liornestraat tot stand. In het stedenbouwkundig profiel zijn veel overeenkomsten met de wijk rondom de
Junsiusstraat. Deze twee wijken zijn een goed voorbeeld van woningbouw in de wederopbouwperiode,
die zich kenmerkt door het seriematige karakter. De
stedenbouwkundige structuur van de wijken is herkenbaar door de stempelbouw. Stempelbouw is een
verkavelingsprincipe dat in Nederland vooral in de
wederopbouwperiode is toegepast. Bij dit principe
bestaat de wijk uit een zich herhalend patroon van
kleine clusters van een aantal losstaande rijen woningen. Dit cluster wordt een stempel genoemd. De stempelbouw verschilt van de strokenbouw doordat er een
afwisseling is tussen de rijen met dezelfde oriëntatie
en rijen die haaks erop staan. Hierdoor worden niet
alle woningen even gunstig ten opzichte van de baan
van de zon geplaatst, maar ontstaat er wel een besloten karakter. Aan de Junsiusstraat, de Hogerbeetsstraat en de Vredehofstraat staat aan één zijde steeds
een rij van vier woningen. Dwars daarop staan rijen

9

Gemeente Hoorn, documentatieverzameling Bureau Erfgoed,
stratenarchief, dossier Vredehofstraat.
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van vier, vijf of zes woningen. De parallel aan en dwars
op de straat geplaatste rijen vormen gezamenlijk de
stempel die steeds wordt herhaald. De stempels lijken
erg op elkaar maar wijken af doordat de stroken vaak
iets verschoven of gespiegeld zijn. Hierdoor ontstaan
er ook doodlopende straten met een meer intiem karakter. In deze doodlopende straten bevinden zich
vaak ook parkeerplaatsen en speeltuintjes. De tuinen
van de woningen zijn relatief klein en het groen in de
buurten wordt daarom als collectief groen gezien. Een
voorbeeld is de centrale plek van het groen met speeltuintje tussen de flatgebouwen van het Gildeplein. De
groenstroken in deze wijken zijn dan ook karakteristiek. In de jaren negentig werd het gebied uitgebreid
(Junsiusstraat 74 t/m 86). Bij de laatste onderhoudswerkzaamheden in 2011 zijn de kleuren van de kozijnen, ramen, deuren en gevelelementen van de woningen in de Junsiusstraat, Hogerbeetsstraat en de
Vredehofstraat veranderd.

Stedenbouwkundige karakteristiek

• Het straatprofiel van de Junsiusstraat kenmerkt zich
door een relatief brede geasfalteerde straat (circa 7
m) met aan weerszijden stoepen. Aan één zijde bevinden zich rijtjeswoningen parallel aan de straat, terwijl
aan de andere zijde de rijtjeswoningen dwars op de
straat staan. Bij de woningen ontbreekt een voortuin.
Op de hoeken is vaak een perkje met groen aanwezig.
Parkeren gebeurt overwegend op daarvoor bestemde
parkeerplekken en minder langs de straat.
• Erfafscheidingen zijn er onder andere in de vorm
van schuttingen bij de achtertuinen.
• Groen is vooral aanwezig in de vorm van groenstroken en gemeenschappelijk groen tussen de flatgebouwen.

Architectonische karakteristiek

• De woningen zijn niet individueel maar per rij van
woningen ontworpen. De rijen woningen hebben
twee bouwlagen met een plat dak. In de gehele buurt
is dezelfde esthetiek toegepast. De bouwstijl is het
Nieuwe Bouwen.
• Kenmerkend voor de architectuur van de woningen

zijn de relatief grote ramen die als ‘gaten’ in de gevel
zitten, en het ontbreken van decoratie. De grote vensters op de begane grond en de verdieping worden
gescheiden door houten elementen tegen de gevel.
De woningen zijn qua indeling steeds gespiegeld aan
elkaar. Hierdoor ontstaat er een ritme in de rij woningen.
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3 WAARDERING
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Bepalend voor de identiteit van Hoorn-Noord en het Venenlaankwartier
Ligging

Bepalend voor de ontwikkeling van de wijken HoornNoord en het Venenlaankwartier is de ligging direct
tegen de binnenstad van Hoorn aan. Uitbreiding aan
de andere zijde van de stad was door de ligging aan het
water natuurlijk niet mogelijk. In westelijke richting
waren er nog wel uitbreidingsmogelijkheden, maar
het gebied ten noorden van de stad was gezien de al
aanwezige bewoning aan enkele lanen beter geschikt
om als woongebied te bestemmen. Er vond tenslotte
al op kleine schaal bewoning plaats. Het gebied werd
in de uitbreidingsplannen als één geheel ervaren. Pas
later werd dit gebied in twee wijken ten noorden en
ten zuiden van de spoorlijn verdeeld.

Landschappelijk
84

Bepalend voor het ontstaan van het gebied is de ligging in het vierkant van het veenontginningsgebied.
De Schellinkhouterdijk, die diende voor de bescherming tegen het water, heeft een karakteristieke landschappelijke structuur. Andere landschappelijke
structuren, zoals de oorspronkelijke waterwegen, de
Tocht en de gracht naast de Holenweg, zijn nog grotendeels aanwezig.

Historisch stedenbouwkundige structuur

Bepalend voor de historisch stedenbouwkundige
structuur is het oude patroon van de Koepoortsweg
en de lanen (Tweeboomlaan, Drieboomlaan en de Venenlaan). De bebouwing vond plaats in de vorm van
lintbebouwing. De percelen stonden dwars op de lanen. De bebouwing was oorspronkelijk pandsgewijs.
Pas vanaf het einde van de negentiende eeuw kwamen er ook rijtjeswoningen voor.

Hoofdstructuur

Bepalend voor de stedenbouwkundige structuur is de
noord-zuid structuur van de Liornestraat en de oostwest structuur van de Johannes Poststraat. Deze ge-
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plande straten vormen de ruggengraat van de wijk.

periode draagt bij aan de identiteit van dit gebied.

Het Wilhelminapark inclusief sportvelden, de Holenweg en het recreatiegebied ten zuiden van de Schellinkhouterdijk bepalen het meeste groen in de wijken.
Daarnaast is er groen aanwezig langs de randen van
de wijk, ter afscheiding van de Provincialeweg. Afgezien hiervan is er met name in Hoorn-Noord relatief
weinig groen in de wijk aanwezig.

Eveneens kenmerkend voor de wijk Hoorn-Noord zijn
ook enkele publieke gebouwen uit het begin van de
twintigste eeuw en de jaren zestig. Binnen de context
van de wijk zijn deze gebouwen beeldbepalend. Voorbeelden zijn de Rijks H.B.S., de Technische School en
de Engelbewaarderskerk. Samen met onder andere
het Truydemanshof aan de Commandeur Ravenstraat
en het Liornehuis zijn deze gebouwen zeer herkenbaar in de wijken.

Openbare ruimte en groen

Besloten gebied

De ervaring van een vlak landschap met landerijen
en tuinderijen en met woningbouw langs linten op
smalle percelen, net buiten de omwalling van de stad,
is door de stadsuitbreiding na de Tweede Wereldoorlog veranderd. Door de aanleg van de Provincialeweg
ten noorden en ten oosten werd het een afgesloten gebied met een duidelijke begrenzing. Het gebied raakte
daardoor meer naar binnen gekeerd. Inmiddels zijn
de toen aanwezige zichtlijnen verminderd door de
nieuwe bebouwing.

Fasegewijze ontwikkeling

Karakteristiek aan het gebied is het gevarieerde karakter van de woonwijken door de gefaseerde planning waardoor er een gelaagdheid ontstaan is.

Woningbouw

Het Venenlaankwartier was in de jaren tien tot dertig
het centrum van de woningwetbouw van Hoorn. In
deze wijk waren in totaal vijf woningbouwverenigingen actief met de bouw van woningen voornamelijk
voor arbeiders. In geen andere woonwijk van Hoorn
is het aandeel woningwetbouw van die periode zo
groot als in het Venenlaankwartier. Enkele woningbouwprojecten zijn karakteristiek beeldbepalend,
terwijl andere eerder ondersteunend zijn voor de stedenbouwkundige structuur. Alle bebouwing uit deze

Publieke gebouwen

Waardevolle structuren
Historisch structuren
De Koepoortsweg

De Koepoortsweg heeft vanwege de rol die het speelde als belangrijkste toegangsweg van de stad, samen
met de Tocht, een grote cultuurhistorische waarde.
Daarnaast is de Koepoortsweg van grote waarde vanwege de functie die het vervulde als een van de mooiste lanen in het voormalig buitengebied en als straat
om aan te wonen. De bomen, de breedte van de straat
en de bestrating door middel van straatklinkers, zorgen ervoor dat dit lanenkarakter behouden blijft. Vanwege het grote scala aan bouwstijlen heeft de straat
ook een hoge architectonische waarde. Een aantal
panden met een vermoedelijk oudere kern hebben
ook een bouwhistorische waarde.

De Tocht

De Tocht, de gracht parallel aan de Koepoortsweg,
diende eeuwenlang voor de in- en uitvoer van producten in en naar de stad. In de historisch stedenbouwkundige structuur speelt deze gracht een belangrijke
rol. Daarom heeft deze structuur een grote cultuurhistorische waarde. De gracht ligt zeer besloten, ingeklemd tussen de tuinen van de woningen aan de
Koepoortsweg en de bedrijvigheid van het ziekenhuisterrein. De oorspronkelijke verbinding met het
water van de Singel is niet meer aanwezig.

De Holenweg

De Holenweg vormde de oostgrens van het vierkant
van het veenontginningsgebied waarbinnen HoornNoord en het Venenlaankwartier zijn ontstaan. Bij de
kruising van de Holenweg met de Schellinkhouterdijk/Willemsweg, waar nu een rotonde ligt, stonden
oorspronkelijk een molencomplex met sluis, die dienden voor de ontwatering van de naastgelegen Oostpolder. De Holenweg vertegenwoordigt een hoge cultuurhistorische waarde, omdat hij herinnert aan de
oude structuur van het veenontginningsgebied en de

functie die hij vervulde bij de ontwatering van het gebied. De lange weg met sloten erlangs heeft een hoge
ruimtelijke kwaliteit vanwege het groene karakter.

De Draafsingel

De Draafsingel heeft een grote cultuurhistorische
waarde als een van de oudste karakteristieke straten
in dit gebied, gelegen langs de Singelgracht. De kade
met de bomenrijen, de bebouwing en het water van
de singel hebben een hoge stedenbouwkundige waarde. Veel van de bebouwing heeft ook een hoge architectonische waarde en een aantal panden is tevens
gemeentelijk monument.

De Schellinkhouterdijk

De Schellinkhouterdijk bood bescherming tegen het
water van de Zuiderzee en zorgde er daarmee voor
dat dit gebied bewoonbaar werd. Door de hoogte van
de dijk krijgt het gebied erachter een besloten karakter. Hierdoor ontbreekt de verbinding met het recreatiegebied aan de zuidzijde.

De Tweeboomlaan en de Drieboomlaan

De Tweeboomlaan en de Drieboomlaan hebben een
belangrijke rol gespeeld bij de vorming van het gebied. De typische lintbebouwing op langwerpige percelen aan de oude lanen is op veel plekken nog herkenbaar. De bebouwing vormt een gevarieerd geheel
dat kenmerkend is voor de straatwanden. Een aantal
van de voormalige buitenhuizen is ook nog in de wijk
aanwezig. Hoewel het tracé van de Tweeboomlaan
niet meer helemaal doorloopt tot aan de Holenweg, is
het lanenkarakter van de weg wel voor een groot deel
behouden. De boombeplanting en de bestrating met
straatklinkers geven deze straten een kenmerkend
uiterlijk. Deze lanen hebben een cultuurhistorische
waarde, omdat ze het verhaal vertellen van het buitengebied van de stad vóór de uitbreiding.

Venenlaan

Langs de Venenlaan, waar warmoeziers eeuwenlang
groenten teelden, is de typische verkaveling van tuinen met (tuinders)huisjes door de bebouwing in de
twintigste eeuw grotendeels verdwenen. De huidige
bebouwing bestaat voornamelijk uit woningwetwoningen, uit de periode 1910 tot circa 1930, gebouwd
door woningbouwverenigingen en door particuliere
bouwers.. De straat heeft een hoge cultuurhistorische
waarde omdat het herinnert aan de rol die het gebied
speelde in de vooroorlogse woningbouw van Hoorn.

Provincialeweg

De Provincialeweg volgt het tracé van de voormalige
Nieuweweg. De Nieuweweg verbond de Koepoortsweg met de Holenweg en liep verder naar het oosten.
Op prenten is naast de functie van verkeersverbinding
ook de functie als wandelgebied weergegeven. Tegenwoordig herinnert er nog weinig aan de Nieuweweg.
Dit komt ook door de afsluiting van verbinding met de
Koepoortsweg voor het autoverkeer.

Gebieden die tot stand kwamen vanaf
het begin van de twintigste eeuw
Merensstraat en Binneblijfstraat

De straten hebben een hoge cultuurhistorische waarde
vanwege de rol in de ontwikkeling van Hoorn-Noord
als eerste straten in dit nog grotendeels onbebouwde
gebied. De kenmerkende breedte van de straten (vrij
smal) past bij een woonstraat uit deze periode en is
daarom karakteristiek. Dit komt doordat de Merensstraat in zijn geheel vanuit particulier initiatief werd
aangelegd op een vrij lang perceel. De woningen in de
Binneblijfstraat en de Merensstraat, gebouwd door
woningbouwvereniging Mr. Jan Dirksz Binneblijf, vertegenwoordigen een hoge cultuurhistorische waarde,
omdat het de eerste woningwetwoningen waren die
Gemeente Hoorn
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in Hoorn-Noord zijn gebouwd. De variatie in bebouwing van de straatwand van de Merensstraat heeft
ook een hoge architectonische kwaliteit.

Johan Messchaertstraat

De Johan Messchaertstraat speelt als de eerste, geplande straat van het Venenlaankwartier een belangrijke rol bij de ontwikkeling van de nieuwe stadswijk.
De straat werd aangelegd door de gemeente Hoorn
voor de bouw van de Rijks H.B.S., die een prominente
plek kreeg aan het einde van deze straat. De aanleg
van deze straat vormde het startpunt van de ontwikkeling van de nieuwe woonwijk. Om die reden heeft
de Johan Messchaertstraat een hoge cultuurhistorische waarde. De bebouwing, overwegend uit de jaren
twintig, heeft een grote architectonische kwaliteit en
de straat is vrij groen.

Rondom de Venenlaan
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De Venenlaan en de omliggende straten die in de
vooroorlogse periode zijn aangelegd hebben een hoge
cultuurhistorische waardering, omdat ze het centrum
vormden van de (sociale) woningbouw in Hoorn in de
jaren tien tot en met dertig. De nieuw aangelegde straten legden de basis voor het ontstaan van de nieuwe
woonwijk. Tevens heeft een deel van de bebouwing
aan de straten ook een hoge architectonische kwaliteit, vanwege de bijzondere detaillering en uitvoering
van de gevels.

De buurt rondom de Junsiusstraat

Binnen Hoorn-Noord is de wijk rondom de Junsiusstraat de eerste buurt die werd uitgevoerd zonder
het uitbreidingsplan van 1933 als onderlegger. Het
is in ruimtelijk opzicht de enige wijk in Hoorn-Noord
waarin de stempelbouw volgens de principes van
deze verkavelingsmethode zo volledig is uitgevoerd.
Deze buurt onderscheidt zich van andere bebouwing
uit de jaren zestig in Hoorn-Noord en heeft daarom
een hoge stedenbouwkundige en cultuurhistorische
waarde. De bebouwing aan de straten is in typologisch opzicht een mooi voorbeeld van de architectuur
van het Nieuwe Bouwen. De latere wijzigingen door
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renovaties, onder andere in de kleurstellingen, hebben niet direct afbreuk gedaan aan de architectuur.

Groenstructuren
Begraafplaats

De weliswaar wat verscholen gelegen begraafplaats
is een van de oudere structuren in Hoorn-Noord.
Samen met de Holenweg vormt de begraafplaats uit
1871 een oase van groen en rust in de wijk. Op de
begraafplaats bevinden zich ook bomen die als beschermd zijn aangewezen en de kapel van architect
Bleijs heeft een hoge architectonische waarde.

Laanbeplanting

In de kronieken valt te lezen dat de lanen oorspronkelijk een beplanting hadden met lindebomen. Deze zijn
in latere jaren vervangen door andere soorten. Desondanks bepaalt de laanbeplanting voor een groot
deel de sfeer en het karakter van de directe woonomgeving en is daarom van grote waarde.

Wilhelminapark en de Holenweg

Een belangrijke landschappelijke structuur is het Wilhelminapark, dat gerealiseerd werd in de jaren dertig
als werkverschaffingsproject. Het vormt de groene
long in het gebied. Van het park wordt actief gebruik
gemaakt door de bewoners voor sport en recreatie.
Het park heeft daarom ook een hoge gebruikswaarde.
Ook de Holenweg is als wandel- en recreatiegebied
van bijzondere kwaliteit voor de wijk.

Wijkgroen

Het meeste wijkgroen heeft niet zozeer een historische waarde, maar vormt wel een belangrijke bijdrage aan de ruimtelijke kwaliteit van de wijk. Hetzelfde
geldt voor het groen aan weerszijden van de Liornestraat, dat als buffer fungeert tussen de straat en de
bebouwing aan weerszijden. Omdat in de naoorlogse
buurten relatief weinig groen aanwezig is, zijn deze
plekken erg belangrijk: ze vormen als het ware de col-

lectieve tuinen.

Uitbreidingsplan

Het uitbreidingsplan van Wieger Bruin uit 1933 heeft
een grote invloed gehad op de naoorlogse ontwikkeling van de wijken Hoorn-Noord en het Venenlaankwartier. In 1908 maakte Van Hasselt en De Koning
in Nijmegen een uitbreidingsplan dat door de gemeenteraad in 1916 is aangenomen. Onderdelen van
dit plan heeft Bruin overgenomen. Kenmerkend waren de wegen parallel aan de Tweeboomlaan en de
Drieboomlaan. Daarnaast was ook de aanleg van een
hoofdverkeersader (Liornestraat), aangesloten op
het landelijke verkeersnet, zeer bepalend. Daarnaast
werd ook het verkeersnet binnen de wijk behoorlijk
uitgebreid. De structuur van het wegennet dat Bruin
ontwierp is ook in de naoorlogse periode in grote lijnen aangehouden en daardoor nog duidelijk herkenbaar in het stratenpatroon.

Perceelgrenzen

Interessant is dat bij de aanleg van het netwerk van
straten volgens het uitbreidingsplan van 1908/1933
vaak rekening gehouden werd met de bestaande perceelgrenzen. Zo zien we dat de Johannes Poststraat,
de hoofd-dwarsstraat van de wijk Hoorn-Noord werd
aangelegd op een perceelgrens. Zodoende waren de
onteigeningen eenvoudiger. Bij de aanleg van het Venenlaankwartier werd met het netwerk van straten
minder met de bestaande perceelgrenzen rekening
gehouden.

Zichtlijnen

De oorspronkelijke openheid van het gebied met
weilanden en tuinderijen is door de bebouwing in
de twintigste eeuw grotendeels verloren gegaan. De
zichtlijnen in het gebied zijn daardoor niet meer intact. Alleen de zichtlijnen in de lanen zelf komen nog
overeen met de oorspronkelijke situatie.

Historische structuren

legenda
Bebouwing 1823
Wegen 1823
Water 1823
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Waardevolle bebouwing
In de wijken is een scala aan architectuur aanwezig.
De bouwfases tonen de ontwikkeling van de volkshuisvesting van circa de negentiende eeuw tot heden.
Het geheel van deze verschillende architectuurstijlen
heeft een cultuurhistorische waarde, omdat hierin de
historische gelaagdheid van de woonwijken zichtbaar
is.

Een aantal gebouwen langs de Koepoortsweg, de
Tweeboom- en de Drieboomlaan vormt het restant
van de bebouwing van het gebied voor de uitbreiding
van de stad in de twintigste eeuw. Deze bebouwing
vormt een tastbaar overblijfsel aan het verleden van
het voormalige buitengebied van Hoorn. Gelegen aan
de oude bomenlanen herinnert de bebouwing aan
de ontwikkeling van het buitengebied, dat diende als
prettig verblijf voor de rijkere stadsbevolking. Dit is
feitelijk de belangrijkste herinnering aan het buitengebied van Hoorn. Deze voormalige buitenhuizen
hebben vanwege hun opvallende voorkomen een hoge
architectonische waarde. Met name langs de Draafsingel en de Koepoortsweg staan nog veel woningen van
rond 1900 die voornamelijk door de rijke stadsbewoners werden gebouwd. Deze woningen hebben veelal
een hoge architectonische waarde.

Met name in het gebied rond de Venenlaan, in de Merensstraat en Binneblijfstraat en langs de lanen bevinden zich woningbouwprojecten uit de jaren tien
tot dertig. De compositie van de hoofdstructuren en
de straatwanden langs de Venenlaan met hier en daar
verbijzonderingen, zorgen voor een bijzondere enscenering van de straat. Het Rooie Dorp is een architectonisch en stedenbouwkundig kenmerkend ensemble in
de woonwijk het Venenlaankwartier. Het is een uniek
voorbeelden binnen de (sociale) woningbouw van de
jaren tien tot twintig in Hoorn. Dit geldt ook voor het
woningbouwproject van Gulden en Geldmaker aan de
Drieboomlaan. Niet alle woningbouwprojecten zijn
even karakteristiek en uitgesproken in hun vormgeving, maar dragen wel degelijk bij aan de enscenering

van de straten.

Jaren vijftig bebouwing vinden wij op veel plekken,
maar vooral in Hoorn-Noord in de Johannes Poststraat en de straten tussen de Commandeur Ravenstraat en de Tweeboomlaan. Veelal ging het om rijtjeshuizen parallel aan en dwars op de straten met
daarbij parkeergelegenheid. Enkele rijtjeswoningen
zijn in de jaren vijftig nog toegepast volgens het principe wonen boven winkels, zoals in het uitbreidingsplan van 1933 door Wieger Bruin was voorgesteld.
Vanaf de jaren zestig bouwt men ook noordelijker dan
tot waar het uitbreidingsplan van Wieger Bruin ging.
De buurt tussen de Provincialeweg, de Vredehofstraat
en de Juniusstraat is volledig volgens het principe
van licht, lucht en ruimte vormgegeven. De stedenbouwkundige structuur wordt steeds herhaald, alsof
het stempels zijn. De typerende architectuur van het
Nieuwe Bouwen met platte daken en sobere gevels is
in deze buurt mooi uitgevoerd.

Architecten

In het gebied bevinden zich enkele gebouwen en woningbouwprojecten van bekende en iets minder bekende namen in de architectuurwereld. Voorbeelden
zijn Adrianus Bleijs (kapel van de begraafplaats aan
de Drieboomlaan), Jan Vrijman (Rijks H.B.S.), Meindert Lippits (woningen aan de Venenlaan, ’t Rooie
Dorp), architectenbureau Gulden en Geldmaker (woningen aan de Drieboomlaan), architectenbureau
Maaskant (13 woningen aan de Johannes Poststraat
en de Adriaen Boomstraat), het Rotterdamse Architectenbureau Kuiper, Gouwetor, De Ranitz en Bleeker
(de Technische School aan de Johannes Poststraat),
Van Oerle-Schrama-Bos (Engelbewaarderskerk aan
de Johannes Poststraat) en Frans Marius Duijntjer
(Streekziekenhuis, inmiddels gesloopt).

Beschrijving van de kaart

Op de kaart is de waardering van de verschillende ge-

bieden op architectonisch, stedenbouwkundig, landschappelijk (groen- en water) en cultuurhistorisch
niveau weergegeven. In de waardering is er een onderscheid in drie criteria: beeldbepalende bebouwing,
beeldondersteunende bebouwing en bebouwing met
basiskwaliteit. De waarde wordt bepaald aan de hand
van gehele straatwanden, in plaats van voor elk gebouw apart. In een gedetailleerde uitwerking zou een
aantal straten uitgelicht kunnen worden.
• De Rijks- en gemeentelijke monumenten zijn door
de gemeente als beschermd aangewezen. De meeste
van deze monumenten bevinden zich aan de Koepoortsweg en de Draafsingel.
• Beeldbepalend betekent dat de bebouwing stedenbouwkundig en/of architectonisch een hoge kwaliteit
heeft. De bebouwing valt vaak op ten opzichte van de
andere bebouwing in de straat vanwege de architectuur en is niet eenvoudig inwisselbaar. De bebouwing
kan ook beeldbepalend of karakteristiek zijn omdat
ze op belangrijke plekken staat en herkenbaar is in de
wijken.
• Beeldondersteunende bebouwing is bebouwing
met een stedenbouwkundige kwaliteit doordat ze het
beeld van de straatwanden versterkt. Door schaal,
massa en bouwhoogte maakt de bebouwing onderdeel uit van het ensemble van de straat. In de architectonische vormentaal is de bebouwing minder
hoogwaardig vanwege het ontbreken van een bijzondere detaillering of een karakteristieke of opvallende
vormentaal. De bebouwing heeft dus eerder een ondersteunende functie.
• Bebouwing met een basiskwaliteit hoort bij dit gebied vanwege de bouwperiode, typologie en/of materialisatie. Vervanging van deze bebouwing is minder
problematisch, wanneer er wel rekening gehouden
wordt met de kenmerkende schaal en stedenbouwkundige structuur.
• Detonerende bebouwing past niet goed binnen het
stedenbouwkundig ensemble van de wijken.
Gemeente Hoorn
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Archeologische waarden
De wijken Hoorn-Noord en het Venenlaankwartier
liggen in het vierkant dat in de twaalfde eeuw is ontgonnen. De vierkante structuur is nog duidelijk herkenbaar en wordt begrensd door de Koepoortsweg,
de Holenweg, de Schellinkhouterdijk en de Geldelozeweg. De Holenweg is een voormalige dijk (vandaar
ook de rechte structuur) en er zijn dan ook vooral restanten van de oude dijkstructuur te verwachten. Op
historisch kaartmateriaal is te zien dat er geen bewoning op deze dijk heeft plaatsgevonden. Bewoningsresten zijn hier dan ook niet te verwachten.
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In het gebied is geen middeleeuwse bewoning geweest. Pas vanaf circa 1600 is het gebied bewoond,
vooral aan de Koepoortsweg en de lanen. Het ligt in
de lijn der verwachting dat tijdens archeologische opgravingen restanten van buitenhuizen, theekoepels,
tuindershuizen en eenvoudige woonhuizen tevoorschijn komen. Tijdens opgravingen aan de Venenlaan
verwacht men ook resten van bewoning te vinden.

Daarnaast hebben ook de voormalige lijnbanen een
hoge archeologische verwachting. Lijnbanen zijn
langwerpige gebouwen die in gebruik waren als
werkplaatsen voor touwslagerijen. De touwslagerijen
waren sterk gelieerd aan de visserij en de scheepvaart
van Hoorn. Aanvankelijk waren deze lijnbanen ook in
de stad aanwezig. Er is nog niet eerder een lijnbaan
in Hoorn opgegraven, maar het ligt in de lijn der verwachting dat bij de opgravingen restanten van deze
lijnbanen, zoals palenrijen, gevonden worden. Ook de
strook rondom de Van Beijerenstraat tot aan het Julianaplein heeft een hoge archeologische waarde, omdat hier van oudsher het Tuinpad liep; op historische
kaarten waren hier tuinderijen te zien.
De Schellinkhouterdijk is een provinciaal monument
en heeft een hoge archeologische waarde. Het deel
van de dijk dat valt binnen de grenzen van het Venenlaankwartier vormt een zeer rechte lijn. Waarschijn-
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lijk is het oorspronkelijk een pad geweest, waar later
de dijk op gerealiseerd is. In dit deel van de dijk zijn
geen resten meer van molens te verwachten. Deze
zijn tijdens de aanleg van de rotonde al opgegraven.
Op andere plekken stonden geen molens, zoals blijkt
uit historisch kaartmateriaal. Van oudsher werd er op
de dijk gewoond. Bij toekomstige opgravingen kan
men daarom restanten van woningen in de dijk verwachten. In de buurt van de Schellinkhouterdijk zijn
tijdens eerdere opgravingen bij dijkversterkingen ook
bewoningsresten gevonden.
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4 Conclusies en advies
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Conclusies
Hoorn-Noord en het Venenlaankwartier zijn twee
woonwijken direct ten noorden van de binnenstad. Ze
bestaan voor een deel uit oudere bebouwing langs de
lanen, voor- en naoorlogse woningbouw, een strook
met voornamelijk sportvoorzieningen en een naoorlogs bedrijventerrein. Vanwege de ligging nabij de
binnenstad leunen de wijken wat betreft voorzieningenniveau sterk op de binnenstad. De wijken hebben
dan ook geen echt centrum met voorzieningen. De
voorzieningen in de stad, waaronder scholen, culturele centra en kinderopvang zijn door de wijken verspreid. Winkels bevinden zich voornamelijk langs de
uitvalswegen met woningen erboven.
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Aan de ontwikkeling van de wijken lagen twee vooroorlogse uitbreidingsplannen (1918 en 1933) ten
grondslag. Het uitbreidingsplan van 1933 heeft zeker
tot de jaren vijftig de leidraad gevormd voor de stedenbouwkundige structuur. De bebouwing van het
gebied werd gefaseerd uitgevoerd over een periode
van bijna een eeuw. De vele planfases van de periode
van circa 1880 tot heden zorgen voor veel variatie in
de bebouwing. In de woningbouw zijn de verschillende fases van de architectuur in de twintigste eeuw
af te lezen. De overgangen tussen de verschillende
woonbuurten zijn op sommige punten vloeiend en
op andere plekken vrij hard. De meeste woonbuurten
hebben een kleinschalig karakter, dat mede bepaald
wordt door de vaak beperkte bouwhoogte en de afwisseling tussen woningtypes (rijtjeswoningen, vrijstaand, twee-onder-een-kap en bouwblokken). Het
karakter van Hoorn-Noord en het Venenlaankwartier
verschilt sterk met dat van de uitbreidingswijken die
in de naoorlogse periode tot stand kwamen, waar
over het algemeen minder variatie in bebouwing/architectuurstijlen en woonbuurten aanwezig is.
De stedenbouwkundige structuur wordt in grote lijnen bepaald door twee lagen. De oude lanen (Koepoortsweg en de Tweeboomlaan, de Drieboomlaan
en de Venenlaan) vormen de eerste laag. De geplande
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hoofdstraten de Liornestraat en de Johannes Poststraat vormen de tweede laag. Gezamenlijke vormen
deze straten de hoofdstructuur van de wijk. De Liornestraat is de ruggengraat die de wijken met elkaar
verbindt. De randen van de wijken (de Provincialeweg,
het water van de singel en de Schellinkhouterdijk) geven het gebied een besloten karakter. De oude lanen
hebben een gevarieerd karakter met een afwisseling
in de rooilijnen en een variatie van kappen dwars
op en parallel aan de straat. De Johannes Poststraat
kenmerkt zich door de aaneengesloten straatwanden met strokenbouw, die slechts op enkele plekken
wordt doorbroken. De Liornestraat heeft het karakter
van een hoofdstraat met gescheiden vervoerswegen
en een groene buffer aan weerszijden. Het Wilhelminapark inclusief sportveld vormt de groene long
binnen de woongebieden, die bijdraagt aan de ruimtelijke kwaliteit van de wijken. Samen met de groene
strook met sportaccommodaties tussen de Holenweg
en de Provincialeweg aan de oostzijde compenseert
het plantsoen het gebrek aan groen en het vrij stenige
karakter van de wijken. Hoewel het Venenlaankwartier direct grenst aan het recreatiegebied ten zuiden
van de Schellinkhouterdijk, is daar niet direct zicht op.
De gunstige ligging direct tegen de binnenstad biedt
de wijken een goede positie. De ligging van de woonwijken onder de rook van het levendige centrum zorgt
voor een grote aantrekkelijkheid van het gebied. Deze
nabijheid van het stadscentrum en daarmee ook de
stedelijke voorzieningen zijn tegelijkertijd ook het
gevaar, omdat voor veel voorzieningen een kleinere
markt is. Voor veel voorzieningen gaat men toch wel
naar de stad toe. Dit blijkt ook uit het feit dat veel
buurtwinkels noodlijdend zijn. De belangrijkste deelgebieden met een ander karakter zijn: de woongebieden, de strook met sportaccommodaties, de randen
van de wijk, de groene long en bedrijvigheid en bovenwijkse voorzieningen nabij het Keern. De planning
van de wijken kwam grotendeels tot stand in de vooroorlogse periode, maar de uitvoering was in zowel de
voor- als de naoorlogse periode. Daarom bestaat ook
een groot deel van de wijken uit naoorlogse bebou-

wing.

Aanbevelingen
1.
Behoud het karakter van de lanen
De lanen zijn cultuurhistorisch van grote waarde. Ze
vormden de verbindingswegen binnen het veenontginningsgebied. Langs deze lanen ontstond de eerste bebouwing in het gebied vanaf circa 1600. In de
twintigste eeuw is er langs de lanen veel bebouwing
bij gekomen. Hierdoor zijn er bijna aaneengesloten
straatwanden ontstaan. Het patroon van lintbebouwing langs de lanen is in de afgelopen eeuw grotendeels onaangetast gebleven. Deze lanen vormen ook
de historische onderlegger van de stedenbouwkundige structuur van de wijk. Het is daarom belangrijk
om het karakter van de bestaande lanenstructuur
met relatief kleinschalige lintbebouwing en een grote
variatie in bouwtypes te behouden en waar nodig te
versterken.

2.
Onderzoek en documentatie
De panden waarvan de bebouwing overeenkomt met
de bebouwing aanwezig op de Kadastrale Minuut van
1823 heeft een hoge bouwhistorische waarde. Aanbevolen wordt om in al deze panden bouwhistorisch
onderzoek te doen. Ook de bebouwing van de periode
van 1823 tot circa 1945 is bouw- en cultuurhistorisch
interessant, vanwege de waarde van de bebouwing
voor de ontwikkeling van de wijken Hoorn-Noord en
het Venenlaankwartier. Daarom wordt ook van deze
bebouwing aanbevolen om de panden te documenteren.
3.
Beleid formuleren op water in de wijken
De Tocht is een belangrijke identiteitsdrager van
Hoorn. Deze oude waterloop herinnert aan de relatie
die de stad lange tijd had met het water. Volgens de
kroniekschrijver Velius is de nederzetting Hoorn ruim
700 jaar geleden ontstaan aan de monding van het riviertje de Gouw (de Tocht). Het water dat via de Tocht
werd aangevoerd kon via een ontwateringssluis in de
Zuiderzee worden geloosd. Wat de Amstel voor Am-

sterdam is, vormt de Tocht dus voor Hoorn. De Tocht
speelt tegenwoordig geen noemenswaardige rol meer
in de wijk. De oude waterloop ligt verstopt achter een
serie tuinen van de woningen aan de Koepoortsweg.
Ook vanaf het bedrijventerrein van het Keern is de
Tocht niet goed te ervaren. Het aanzicht van deze
gracht kan worden verbeterd door bijvoorbeeld het
aanleggen van een kade of wandelpad erlangs. Het
verdient daarnaast aanbeveling om de verbinding
tussen het water van de Tocht en de Singelgracht te
herstellen. Door het terugbrengen van water in de
wijken kan de ruimtelijke kwaliteit van het gebied
worden vergroot. Het voormalige veenontginningsgebied dat oorspronkelijk werd gekenmerkt door waterlopen en grachten krijgt zo weer een deel van haar
oude karakter terug.

4.
Herstel de historische structuur van de Holenweg
De Holenweg heeft van zichzelf een grote ruimtelijke
kwaliteit als wandelpad. Jammer is echter dat het pad
nogal verscholen ligt en door het spoor halverwege
in twee delen wordt gesplitst. Oorspronkelijk liep de
Holenweg tot aan de Schellinkhouterdijk. Tegenwoordig is er geen verbinding meer tussen deze twee oude
landschappelijke structuren. De Holenweg loopt dood
ten zuiden van de begraafplaats. Naast het doodlopende pad staat een aantal woningen. Er ligt een kans
om de ruimtelijke kwaliteit van de Holenweg te vergroten door het spoor te overbruggen en het water
erlangs door te trekken. Op die manier wordt ook
de historische structuur van de Holenweg hersteld.
Dit zal zorgen voor een verhoging van de ruimtelijke
kwaliteit.
5.
Cultuurhistorische waarden zeker stellen in
beleidsstukken van dit gebied
Het is belangrijk om de cultuurhistorische waarden
die in het vorige hoofdstuk zijn genoemd zeker te stellen in het bestemmingsplan De Lanen, dat dit gebied
beslaat. Het is belangrijk dat in het bestemmingsplan
ook van alle deelgebieden kennis is over de karakteristiek en de ruimtelijke kwaliteit. Daarnaast dient

onderzocht te worden of de cultuurhistorie in dit
gebied in andere documenten, zoals de erfgoednota,
welstandsnota of de structuurvisie voor de wijken,
verankerd kan worden. De wens is een integraal beleid te formuleren voor de omgang met cultuurhistorie in de wijken. Daarbij dient cultuurhistorie niet
alleen te worden beschermd, maar ook een inspiratiebron te vormen voor de toekomstige ontwikkelingen
in het gebied. Cultuurhistorie zou zo een vast onderdeel kunnen gaan vormen van het ruimtelijk beleid.

6.
Herkenbare deelgebieden koesteren
Hoorn-Noord en het Venenlaankwartier zijn in verschillende periodes tot stand gekomen. Hierdoor kenmerkt de bebouwing zich door een grote variatie aan
bouwstijlen. Binnen de wijken zijn verschillende deelgebieden te onderscheiden met eigen karakteristieken. De wijken ontlenen hun kwaliteit in grote mate
niet zozeer aan de eenheid maar eerder aan de variëteit aan deelgebieden en bebouwing. Het is belangrijk
om de herkenbare deelgebieden die bij het hoofdstuk Karakteristiek worden genoemd te koesteren
en waar nodig versterken. Nieuwbouwplannen kunnen een bijdrage leveren aan het vergroten van deze
karakteristiek. Bij nieuwe ontwikkelingen dienen de
herkenbare bebouwingsensembles in de bestaande
straatwanden behouden te worden. Daarbij rekening houdend met de overheersende bouwhoogte,
woningtypologie en kavelgrootte. Nieuwbouw alleen
zodanig dat het beeld van de straatwanden wordt versterkt. Zowel de oude lanen als de planmatig tot stand
gekomen straten bepalen de identiteit van de wijken.

7.
Stedenbouwkundige en ruimtelijke samenhang van de hoofdstraten behouden
In de secundaire straten is de kleinschaligheid, de
variatie in het stedelijk beeld en de samenhang van
woningtypes, architectuur en materiaalgebruik bepalend. Stedenbouwkundige randvoorwaarden en richtlijnen voor de beeldkwaliteit worden bepaald aan de
hand van de karakteristiek per straat of woonbuurt.
8.

Groenzone ruimtelijke kwaliteit behouden en

versterken
De Schellinkhouterdijk vormt een duidelijke barrière aan de zuidzijde van het Venenlaankwartier. Het
recreatieve gebied ten zuiden daarvan is daardoor
duidelijk afgesloten van de wijk. Oorspronkelijk liep
er een trekvaart langs de dijk. Door de dijkversterking is een groot deel van dit water verdwenen. Op de
middellange termijn gaan de ontwikkelingen van het
waterfront van Hoorn van start. Hierbij hoort ook de
ontwikkeling van het Julianapark. Idealiter zou men
dan ook een koppeling tussen de wijk en het recreatieve gebied ten zuiden van de dijk willen maken. Een
groenzone inclusief de dijk kan voor een positieve
verblijfskwaliteit zorgen.

9.
Verbeter de ruimtelijke kwaliteit van de toegang naar de binnenstad
De belangrijkste toegangsroute vanaf de Provincialeweg naar de oostkant van de binnenstad is de Liornestraat. Deze straat is dus het visitekaartje van
de stad. De belangrijkste ader door de wijk heeft een
kenmerkend verloop met langs het tracé een aantal
markante gebouwen (het Liornehuis, de voormalige
Technische School, het Truydemanshof en de schoolgebouwen langs de Johan Messchaertstraat, waaronder de Rijks H.B.S.). De ontwikkelingen die gepaard
gaan met de structuurvisie Poort van Hoorn zullen
grote invloed hebben op de verkeersintensiteit van de
straat. In de Poort van Hoorn zit namelijk het voorstel om Het Keern om te vormen tot een langzaam
verkeersroute, met een ongelijkvloerse kruising met
de Provincialeweg en het spoor. Hierdoor zullen nog
meer mensen per auto de stad via de Liornestraat
bereiken. De kruising Liornestraat – Provincialeweg
mist het karakter van een entree. Het verdient aanbeveling om te onderzoeken hoe de entree-functie
kan worden versterkt. De bebouwing langs de Liornestraat kan daarbij een rol spelen. Het Liornehuis
staat natuurlijk op een markant punt bij deze entree
en vormt daardoor een poortfunctie. Het is belangrijk
dat voor dit gebouw openbaar groen aanwezig blijft.
Gemeente Hoorn
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10.
Mogelijkheden wijkranden uitbuiten
De strook ten oosten van de Holenweg biedt mogelijkheden voor stedelijke ontwikkelingen. In de rest van
de woonwijken zijn alleen op kleine schaal ontwikkelingen mogelijk. De strook tussen de Holenweg en
de Provincialeweg heeft een stadsrandkarakter. Deze
zorgt voor een duidelijke buffer tussen de woonwijken ten oosten en westen van de Provincialeweg. Het
deel ten zuiden van het spoor wordt ervaren als een
vrij onbestemd gebied met enkele kantoren en het
Philipsterrein. Op deze centrale plek ten noorden van
de binnenstad liggen kansen. Op dit moment zijn er
plannen om dit gebied te bestemmen voor creatieve
industrie met kleinschalige kantoren en ateliers. De
Philipsfabriek zou daarbij moeten worden herbestemd.
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11.
Bij krimpopgaven rondom scholenbouw verbetering ruimtelijke kwaliteit
In het gebied tussen de Eikstraat en de Johan Messchaertstraat bevindt zich een aantal schoolgebouwen. In verband met krimpopgaven is het de verwachting dat daar herbestemmingen gaan spelen. De
scholen vormen een entree naar de wijk Venenlaankwartier vanaf de binnenstad. Het is belangrijk dat
daarbij de karakteristieke scholenbouw uit de jaren
tien en twintig wordt bewaard en herbestemd. Een
vergelijkbare opgave speelt bij de schoolgebouwen
tussen de Drieboomlaan en de Johannes Poststraat.
Door de scholenbouw in de Drieboomlaan wordt het
nederzettingspatroon van de oude laan doorbroken.
Dit gedeelte van de Drieboomlaan was lange tijd onbebouwd gebleven, totdat in de jaren zestig hier scholen werden gebouwd. Het verdient aanbeveling om
te bekijken of hier het nederzettingspatroon van de
Drieboomlaan met woningbouw op percelen dwars
op de straat kan worden doorgetrokken. Daarbij dient
wel rekening te worden gehouden met de ruimtelijke
kwaliteit van de groenstrook.
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