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Aan het college van Burgemeester en Wethouders 

van de gemeente Hoorn, 
 

 
Hoorn, 10 september 2012 
 

 
Onderwerp: Voorontwerp Structuurvisie Poort van Hoorn  

 
 
Geacht college, 

 
 

Bijgaand treft u de reactie van de Vereniging Oud Hoorn op het Voorontwerp 
Structuurvisie Poort van Hoorn aan. 
 

Eerder hebben wij onze gedachten over en kanttekeningen bij de plannen voor 
de Poort van Hoorn kenbaar gemaakt in onze reactie op de notitie “Reactie 

Klankbordgroep Poort van Hoorn” en in de presentaties die op verschillende 
locaties door ons zijn verzorgd.  

 
In de reactie op het Voorontwerp Structuurvisie Poort van Hoorn vragen wij met 
name opnieuw aandacht voor de volgorde van de plannen. 

 
Uw reactie wachten wij met belangstelling af. 

 
 
Hoogachtend, 

 
Namens het bestuur van  de Vereniging Oud Hoorn  

 
Rita Lodde-Tolenaar, 
secretaris. 

 
 

Bijlage Reactie op Voorontwerp Structuurvisie Poort van Hoorn. 
 
In afschrift naar Raad en pers. 

 

 
Reactie op Voorontwerp Structuurvisie Poort van Hoorn 

 
Vooraf 
Ook bij het lezen van het Voorontwerp Structuurvisie Poort van Hoorn blijven wij 

zitten met de vraag wat het meest belangrijke probleem is waar de 
Structuurvisie een antwoord op wil geven. Gevolg van deze onduidelijkheid is dat 

er ten opzichte van het doel van de visie soms op meer gedachten wordt gehinkt. 
Het plangebied is misschien wel te groot en herbergt te veel verschillende 
functies met ieder eigen doelstellingen en prioriteiten. Ingrepen in elk van de 

onderscheiden deelgebieden hebben invloed op wat in andere deelgebieden staat 
te gebeuren. Feitelijk zijn er slechts twee deelgebieden/projecten die afzonderlijk 
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bekeken en gerealiseerd kunnen worden: het Pelmolenpad en de Carbasiusweg 

en –tunnel. Alle overige hangen met elkaar samen en beïnvloeden elkaar.  
Het Voorontwerp Structuurvisie Poort van Hoorn is ouderwets gestructureerd 

volgens de methode dat aanbod vraag creëert. Het plan is niet dynamisch en 
flexibel van opzet en structuur. De onduidelijkheid over welke vraag beantwoord 
wordt, wordt nog versterkt door het ontbreken van een financiële onderbouwing. 

Wat gebeurt er als de tunnel, die nog steeds als eerste project wordt genoemd 
klaar is – we komen er hierna op terug –, duurder uitvalt dan verwacht en de 

middelen voor volgende deelprojecten ontbreken? Dat risico is groot wanneer 
uitgerekend met het duurste element wordt begonnen terwijl we, zoals het er nu 
naar uitziet, niet moeten rekenen op externe medefinanciers. Blijft het busstation 

dan aan de zuidkant van het station? Wat betekent het voor de inrichting van het 
zuidelijk stationsgebied als het busstation is verplaatst en middelen ontbreken 

voor de realisering van de voorgestelde aansluiting tussen Westersingel en 
Spoorsingel? En: wat zijn de financiële gevolgen van de realisering van 
woningbouw in het stationsgebied voor Bangert-Oosterpolder, waar de 

gronduitgifte traag verloopt? Dat zijn niet direct vragen voor Oud Hoorn, maar ze 
dienen wel te worden gesteld met het oog op de realiteitswaarde van de 

Structuurvisie waarvoor dit Voorontwerp een eerste aanzet is.  
 

Historie en monumentaliteit dragende principes 
Het Voorontwerp Structuurvisie Poort van Hoorn toont in tegenstelling tot 
eerdere stukken die in dit kader zijn geproduceerd ruimer aandacht voor het 

historische karakter en de historische structuur van de binnenstad. De 
opgenomen monumentenkaart en de plattegrond met oude historische structuren 

onderstrepen nog eens de kwetsbaarheid van het gebied voor grootscheepse 
ingrepen. In het SWOT-schema scoren de historiciteit en de monumentaliteit 
waar het om de sterke kanten van de stad gaat hoog. De binnenstad is volgens 

het Voorontwerp ‘dé onderscheidende kwaliteit van Hoorn, die gekoesterd moet 
worden.’ Het advies van de Task Force Ruimtewinst, voor een zeer intensief 

ruimtegebruik in het totale Poort van Hoorn-gebied wordt gelukkig voor de aan 
de binnenstad grenzende gebieden, met verwijzing naar het Oud-Hoornstand-
punt, terzijde gelegd. Dat is winst. Vereniging Oud Hoorn heeft daar voortdurend 

op gewezen. Er was onvoldoende aandacht voor en aansluiting op de 
fijnmazigheid van de historische structuur. Bij de maatregelen die met name in 

het zuidelijk stationsgebied worden voorgestaan, vormen het ‘zichtbaar maken 
en beleefbaar houden van de historie van de stad’ de dragende principes onder 
het Voorontwerp. Daarmee heeft een groot aantal aandachtspunten van 

Vereniging Oud Hoorn een plek in het Voorontwerp Structuurvisie Poort van 
Hoorn gekregen. Nu is het tijd om de ook door Oud Hoorn gevraagde visie op het 

erfgoed op te stellen, als ‘onderlegger’ van verdere planvorming, zoals op pag. 
19 wordt toegezegd. Daar kan niet lang mee worden gewacht. Hoe wilt u dat 
doen? Wanneer wordt er aan begonnen? Dat wordt nog in het midden gelaten. 

Daarbij de vraag: Welke visie ligt ten grondslag aan het terugbrengen van de 
aansluiting tussen Spoor- en Westersingel? Historisch gezien zijn het singels met 

een talud, niet met kademuren. Voor Oud Hoorn zijn dit essentiële vragen, 
waarop het antwoord helaas nog niet wordt gegeven. 
 

Uitgangspunten meer in overeenstemming met actualiteit en realiteit 
Ook op andere aspecten is het Voorontwerp meer in overeenstemming met de 

realiteit en de actualiteit. Er wordt rekening gehouden met ontwikkelingen in 
economie en koopgedrag. Het oorspronkelijke oppervlak aan extra winkelruimte, 
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12.000 m2, is teruggebracht naar 3.000 tot 5.000 m2. Voor Oud Hoorn is dat, 

gegeven de huidige ontwikkelingen (webwinkels, perifere winkels en lokale 
leegstand) nog aanzienlijk. Maar door deze neerwaartse bijstelling toont het 

college aan dat het de vinger aan de pols houdt. Belangrijk in de ogen van Oud 
Hoorn blijft, en wij herhalen dat voor de zoveelste keer, dat het huidige 
binnenstadswinkelareaal niet over een te groot gebied wordt uitgesmeerd. 

Daarmee blijft de bijzondere kwaliteit van het ‘winkelrondje’ optimaal 
gewaarborgd. Ook de aanvankelijk overtrokken verwachtingen ten aanzien van 

de behoefte aan kantoorruimte is bijgesteld. Hoorn is niet de grote kantorenstad 
die het wellicht graag zou zijn. Inmiddels staat in Hoorn 15 tot 20 procent van de 
kantoorruimte leeg. Met ontwikkelingen als het nieuwe werken, welke nog lang 

niet zijn uitgeëvolueerd, is terughoudendheid geboden. Wel ziet Oud Hoorn 
mogelijkheden in het noordelijk stationsgebied voor een aan de daar aanwezige 

functies zorg en onderwijs gerelateerde kantoor- en bedrijfsruimteontwikkeling.  
De hoeveelheid kantoor- en winkeloppervlak is ten opzichte van de eerste 
planaanzetten fors zijn verkleind, het bouwvolume is niet aangepast. Minder 

kantoren en minder winkels en een lagere woningbehoefte lijken daar nog geen 
invloed op te hebben gehad.  Op het aspect kantorenmarkt hinkt het 

Voorontwerp nog op twee gedachten. Er wordt gesproken over de dynamiek van 
de kantorenmarkt. Wanneer daar zowel op- als neergang onder wordt verstaan 

heeft het onze zegen. Maar als het toch bedoeld is om veel kantoorruimte in de 
plannen te kunnen opnemen staat het haaks op de huidige en toekomstige 
realiteit. De vierkante meters op een toplocatie als het stationsgebied zullen 

bovendien duur zijn, zodat kleine, startende ondernemingen er nauwelijks een 
onderkomen zullen vinden.  

 
De volgorde van de plannen 
Oud Hoorn heeft voortdurend aangegeven dat, met een aantal andere 

voornemens in het verschiet, nog steeds onduidelijk is voor welk probleem de 
Carbasiusweg en -tunnel de oplossing moeten vormen. Het leidt tot meer 

verkeer in de stad terwijl, ondanks dat het tegendeel wordt beweerd, de 
verkeersdoor- en afvoer niet zal verbeteren. De tunnel en de weg worden 
tweebaans aangelegd, dus ontbreekt de extra opstelruimte die er nu nog is op 

het Keern. Onze vraag klemt temeer omdat de verplaatsing van het busstation 
op een stip aan de verre horizon ligt. Het busvervoer zal zich na aanleg van de 

tunnel nog lang door de nieuwe sluis, de tunnel, moeten bewegen. Daarmee 
komt de oplossing van de problemen waar de tunnel aan moet bijdragen eerder 
verder weg dan binnen bereik. Het is ook om die reden dat Oud Hoorn er 

dringend voor heeft gepleit om met de verplaatsing van het busstation te 
beginnen. Dat standpunt kreeg in de Klankbordgroep ruim steun. Oud Hoorn 

blijft op haar standpunt dat de binnenstad beter bereikbaar wordt door het niet 
noodzakelijke parkeren buiten de binnenstad te houden. Het Voorontwerp stelt 
dat één van de redenen de goede bereikbaarheid van de 

binnenstadsparkeergarages in dat deel van de stad is. Bij ons weten is dat er 
slechts één, onder de Schouwburg, ook nog met een slechte bezetting. En alleen 

de plannen voor de Vale Hen voorzien in een tweede parkeergarage.  
Het argument dat de volgorde niet kan worden gewijzigd omdat de raad nu 
eenmaal in 2008 besloten heeft en dat begin 2010 nog eens heeft bevestigd, is 

merkwaardig. Het Nederlandse spreekwoord leert: beter ten halve gekeerd dan 
ten hele gedwaald. Bovendien geldt dat argument niet ten aanzien van andere 

aannames (zoals t.a.v. winkeloppervlak en kantoren). Ook de argumenten dat 
verplaatsing van het busstation een moeilijke opgave is omdat de supermarkt ter 
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plekke met de rug naar het stationsgebied staat en het gebouwtje van Museum 

Stoomtram in de weg staat, of dat de sociale controle een probleem zal worden, 
zijn defensief ten opzichte van uw eigen ambities en lijken er met de haren 

bijgesleept. Voor het Westfries Gasthuis stelt u bijvoorbeeld dat het ziekenhuis 
zijn hoofdentree op het toekomstige Stationsplein moet richten. Nee, Oud Hoorn 
is nog steeds niet overtuigd van de juistheid van de gekozen volgorde. Het 

ontgaat Oud Hoorn ook waarom het compenseren van de 200 parkeerplaatsen 
die zich nu ter plaatse van het toekomstige busstation bevinden een probleem is. 

U geeft zelf elders in het Voorontwerp aan dat het mogelijk is om als tijdelijke 
voorziening in twee lagen te parkeren. Het verbaast ons voorts dat de 
busverbinding Amsterdam-Edam-Hoorn ook in de toekomst aan de zuidkant van 

het station moet halteren. Zo heeft Hoorn in de toekomst nog twee busstations. 
Deze busdienst, die naar wij veronderstellen de Grote Waal bedient, kan van de 

Carbasiustunnel gebruik maken en dan ook naar de noordkant worden 
verplaatst.  
 

Verplaatsing busstation de spil waarom de ontwikkelingen draaien  
Het Voorontwerp toont grote verwachtingen van de ontwikkeling van de 

noordzijde van het station. Het noordelijk stationsgebied wordt zelfs de feitelijke 
toegangspoort tot de stad genoemd. Elders lezen we dat het gebied een centrale 

positie in de regio inneemt. Terecht. Maar door de belangrijkste en meest 
essentiële ontwikkeling voor het totale Poort van Hoorngebied, de spil waar alle 
toekomstige ontwikkelingen van de Poort van Hoorn om draaien, de drager van 

de veranderingen, naar de beleidshorizon van de Structuurvisie te verschuiven, 
worden ontwikkelingen eerder belemmerd dan bevorderd. Ook in dat opzicht 

pleit alles ervoor om het busstation zo spoedig mogelijk te verplaatsen. Daarmee 
worden zowel het probleem van de wachttijden bij de spoorwegovergang Keern 
als de verkeersdruk in de binnenstad danig verminderd.  

 
Tot slot 

Voor de verplaatsing van culturele functies naar het stationsgebied (noord of zuid 
maakt niet uit), waaronder de bibliotheek dient volgens Oud Hoorn niet alleen 
naar het stationsgebied te worden gekeken maar ruimer. Wat zijn in dit verband 

de toekomst en de mogelijkheden van de Noorderkerk? Met rijksgeld vindt 
momenteel een haalbaarheidsonderzoek naar mogelijke andere functies voor de 

Noorderkerk plaats. Het aantal alternatieven voor dergelijke monumentale 
gebouwen is niet groot. Als de belangrijkste alternatieve gebruiksmogelijkheden 
voor deze kerk al op voorhand in het stationsgebied zijn vergeven, komt de 

toekomst van het oudste monument van onze stad onder druk te staan.  
De huidige busgarage naast het station vormt een mooie overgang tussen het 

station (rijksmonument) en de stad. Gezien de kleinere vraag naar nieuwe 
stedelijke meters verdient het aanbeveling om de garage in zijn huidige 
verschijningsvorm te handhaven.  

Tot slot wordt het vraagstuk van de samenvoeging van panden in de binnenstad 
genoemd. Ook al ervaart het college de bemoeienis van de raad inzake de 

samenvoegingen als lastig, Oud Hoorn is ingenomen met de kritische opstelling 
van de raad. Te gemakkelijk glijdt het huidige ja-mits – het was eerder neen, 
tenzij – af  naar een vrijbrief voor samenvoegen. Het is goed hierbij op te 

merken dat Oud Hoorn niet mordicus tegen elke samenvoeging is, zoals vaak 
wordt gedacht. Maar met panden met monumentale waarde of in beschermd 

stadsgezicht moeten we zorgvuldig omgaan. Juist die panden en gevels bepalen 
de meerwaarde van Hoorns binnenstad.  
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Vereniging Oud Hoorn 

5 september 2012 
 
 


