Aan onze leden
Hoorn, 9 maart 2021
Betreft: De Poort van Hoorn

Geachte leden,
Het zal u niet zijn ontgaan: na jarenlang plannenmaken is het eindelijk zover dat er een
concreet stedenbouwkundig plan voor het Hoornse stationsgebied door de gemeenteraad is
goedgekeurd. De plannen zijn nog globaal, er valt nog veel uit te werken in de komende
bestemmingsplannen en daarbij willen we als Vereniging Oud Hoorn ook graag onze invloed doen
gelden. Immers: dit plan ‘Poort van Hoorn’ raakt letterlijk en figuurlijk aan dat waar wij voor staan:
het beschermen van het materiële en immateriële erfgoed binnen de gemeente Hoorn.
De Poort van Hoorn heeft door zijn omvang en zijn ligging tegen de historische binnenstad een
enorme invloed op het leefklimaat in onze stad voor de nabije en verre toekomst. Wij hebben als
bestuur onze ideeën over dit plan op papier gezet. Uiteraard willen wij bij zo’n gewichtig plan ook
u in de gelegenheid stellen om uw reactie te geven.
In deze bijlage vindt u onze standpunten. Onze vragen en opmerkingen moeten gelezen worden als
een aanvulling op het positieve beeld dat wij van het plan hebben gekregen. Wilt u zich nog meer
verdiepen, dan vindt u het gehele plan van de gemeente op onze website:
https://www.oudhoorn.nl/poortvanhoorn/plan.pdf.
Voor filmpjes en nog meer achtergrondinformatie kunt u terecht op www.poortvanhoorn.nl.
Wij horen het graag als u de standpunten van onze vereniging nog wilt aanscherpen, aanpassen of
aanvullen. Graag ontvangen wij uw reactie dan voor 2 april op voorzitter@oudhoorn.nl.
Onze gezamenlijke bemerkingen delen we met de lokale pers, college en gemeenteraad. In onze
nieuwsbrieven en via onze website kunt u de voortgang volgen.
Nu is het moment om nog invloed uit te kunnen oefenen op een zo belangrijk en veelomvattend
bouwproject in onze stad. Uiteraard laten we die kans niet verloren gaan!
Hoogachtend,

Namens het bestuur van Vereniging Oud Hoorn

Jaap van der Hout, voorzitter

DE POORT VAN HOORN
Al vanaf 1976 wordt er over het stationsgebied nagedacht. De eerste aanzetten tot veranderingen maakten
deel uit van het in 1976 vastgestelde Structuurplan Groot Hoorn. In de volgende jaren zijn er diverse
pogingen gewaagd om dit gebied te ontwikkelen. Vaste ingrediënten waren vaak een tunnel onder het spoor
en het busstation aan de noordzijde. De Poort van Hoorn is een opvolger in een lange reeks plannen, alleen
deze keer is het veel serieuzer. Dit heeft vooral te maken met het feit dat niet alleen de gemeente Hoorn
betrokken is bij de planvorming maar ook de NS, grootste grondbezitter in het gebied rond het station,
Prorail, de Provincie en het Rijk.
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ALGEMEEN
De Poort van Hoorn is verdeeld in drie gebieden:
1. Het plangebied Noord (station Noord) is gelegen tussen de spoorlijn en de Van Dedemstraat;
2. Het plangebied station Zuid wordt grofweg begrensd door de spoorlijn, het Keern, zuidzijde NoorderVeemarkt, Noorderstraat en de Spoorsingel;
3. Het plangebied Pelmolenpad/Prisma wordt begrensd door de spoorlijn, de Zuiderkruisstraat, de Weel
en het Keern.

1. Het DNA van Hoorn en de Hoornse Maat
De ambitie is om een “nieuw stuk Hoorn” aan de stad toe te voegen wat de bezoeker meteen laat zien
dat deze in Hoorn is aangekomen, per trein, bus, auto, fiets of lopend. Maar wat is het DNA van Hoorn,
wat maakt onze stad onze stad, wie willen we zijn en welke ambitie wil je als stad uitstralen? Hoorn is
een provinciestad met een groen karakter en een bijzondere historische kern die voor een belangrijk
deel het imago van de stad bepalen. Daarnaast ligt de stad binnen, een voor recreatief gebruik
toegankelijk, agrarisch buitengebied en aan het prachtige Markermeer. Dit zijn de kenmerken die
inwoners, bezoekers en woningzoekenden herkennen en waarderen. Voor ons gevoel wijkt het ontwerp
van de gehele Poort van Hoorn nu nog op onderdelen af van de Hoornse maat, ons DNA, en de wijze
waarop wij in Hoorn de stad beleven.

2. Buitenmilieu

Er is gekozen voor het uitgangspunt 'Meer stad worden'. Dit binnen een stedelijk milieu dat voldoende
groen bevat om een bijdrage te leveren aan een duurzame en ecologische ontwikkeling. Vooral bij het
noordelijk stationsgebied hebben wij twijfels over het groene karakter. Het Planbureau voor de
Leefomgeving heeft onlangs wederom gewezen op het belang van een goede woon- en leefomgeving
en merkt op dat die belangen bij de nieuwe stedelijke ontwikkelingen onvoldoende geborgd zijn. Wat ons
betreft geldt dit ook nog in de Poort van Hoorn.
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3. Huis van Hoorn
In het plan is 15.000 m2 gereserveerd voor maatschappelijke, culturele en andere functies die bijdragen
aan de levendigheid in het gebied. Daarbij zijn als voorbeeld genoemd: bibliotheek, muziekschool en
Blauwe Schuit. Voor de ontwikkeling van de binnenstad is het volgens Oud Hoorn interessant om deze
aantrekkelijke functies in de aanlooproute tussen Veemarkt en het station te situeren of anders in de
busgarage naast het station.

4. Wonen in de Poort van Hoorn

In de Poort van Hoorn is ruimte voor ca. duizend woningen. De gemeenteraad heeft vier doelgroepen
geduid: starters, doorstromers, jonge gezinnen en senioren. Het is de vraag of een dergelijk rijk
ingerichte wijk financieel haalbaar wordt voor starters. Hoorn wil zich met de Poort van Hoorn in
Amsterdam manifesteren als een goede woonlocatie voor jonge gezinnen, bij het station, bij de oude
binnenstad en bij het strand en met “Tuin in de volle grond”. In de Poort van Hoorn en ook op de
Pelmolenpadlocatie is dit gevraagde woonmilieu schaars.

5. Sociale woningbouw
In Hoorn geldt dat 30% van nieuw te bouwen woningen bestaat uit sociale woningbouw. Voor de Poort
van Hoorn is het uitgangspunt m.b.t. de sociale woningbouw gaan schuiven. Onder sociale woningbouw
wordt nu ook verstaan “goedkope” koopwoningen. Aan de Zuiderkruisstraat wordt het flatgebouw van
Intermaris gesloopt en vervangen door nieuwe sociale huurwoningen. Per saldo worden er nauwelijks
extra sociale huurwoningen aan de woningvoorraad toegevoegd.

6. Vale Hen en Dampten/Berkhouterweg

De Vale Hen en het Dampten/Berkhouterweg zijn buiten het plan gehouden, deze gebieden komen in
een vervolgfase aan bod. Oud Hoorn had graag gezien dat Vale Hen direct meegenomen was in de
planontwikkeling.

HET PLANGEBIED NOORD (STATION NOORD)

Het plangebied is een intensief bebouwd stedelijk gebied geworden. De volgende aspecten vallen op:

1. Busstation aan de Noordzijde
Het nieuwe busstation spreekt aan, een goede locatie, een uitstekende oplossing. Wel is de vraag
waarom hier geen dubbel grondgebruik is toegepast, bijvoorbeeld door boven op het busstation
woningen of een parkeergebouw te maken.

2. Parkeren
Ter vervanging van de parkeerterreinen Noorder Veemarkt, Pelmolenpad, Vale Hen en de P+R wordt er
aan de Van Dedemstraat een parkeergarage gebouwd voor 1.050 auto’s (300 ondergronds en 750
gebouwd bovengronds). Voor de nieuwe woningen worden bij de woningen parkeervoorzieningen
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gerealiseerd. Oud Hoorn vraagt om te onderzoeken of de parkeergarage aan de zijde van de Van
Dedemstraat kan worden ingepakt, bijvoorbeeld zoals de parkeergarage van het ziekenhuis is ingepakt
met kantoorunits. Misschien is het een idee om in het centrum van het plan noord de parkeergarage te
integreren met het busstation en de woontoren die nu gepland staat voor de hoek Van DedemstraatKeern. Juist hier ligt een kans om meer binnen de Hoornse maat het programma te halen zonder direct
tot grote hoogte te moeten bouwen.

3. Water

Het is jammer dat het in het plan aanwezige
water hoofdzakelijk wordt begrensd door de
parkeergarage. Het water meer het
plangebied intrekken zou het Hoornse DNA
sterk verbeteren. De opnieuw aangelegde
Arnhemse St. Jansbeek laat zien dat water
niet gepaard hoeft te gaan met fors
ruimtegebruik.

4. Fietsenstallingen

Het Stedenbouwkundig plan voorziet in twee gebouwde fietsenstallingen, een aan de noordzijde (2.000
fietsparkeerplaatsen) en een aan de zuidzijde van het station (1.700 fietsparkeerplaatsen). Momenteel
zijn er totaal ongeveer 2.600 fietsparkeerplaatsen. Voldoende stallingsruimte om de gestalde fiets uit het
openbaar gebied te houden.

5. Stoomtram
De Stoomtram krijgt een dominante plek aan zowel de oost- als de westzijde naast de traverse. Deze
keuze draagt duidelijk bij aan het Hoornse DNA.

6. Het buitenmilieu

Er is veel steen en weinig groen, het zal moeilijk worden om hier een fijn woonklimaat voor gezinnen te
creëren. Qua groen is de tekening verwarrend, vrijwel alle daken zijn groen gekleurd.

7. Hoe hoog bouwen en waar?
Het bouwprogramma dat hier gemaakt
moet worden is misschien wel te groot.
Om te beginnen zijn er twee grote nietwonen gebouwen, de parkeergarage en
het busstation. Wij vragen ons af of het
gewenst is om zo dicht bij oude stad zo
hoog (16-20 bouwlagen) te gaan
bouwen. De vraag is of de gekozen
locatie op de hoek met het Keern de
beste oplossing is. Over deze hoogbouw
heeft ons bestuur op 7 december 2020
een brief aan het gemeentebestuur
gestuurd.

Samengevat:
Hoorn heeft een kwetsbaar stadssilhouet en is geen hoogbouwstad, het ons omringende landschap en de schaal
van onze stad worden erdoor vervreemd van wie we zijn, een kleine historische provinciale stad. De hoogte van
de bebouwing aan de noordzijde van het station zou maximaal 10 bouwlagen moeten mogen bedragen. Dat
stedelijkheid en hoogbouw bij elkaar horen is een drogreden. De algemene regel is, is dat met vijf bouwlagen een
zeer goed stedelijk milieu te maken is.
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Volgens Oud Hoorn zou er eerst onderzocht moeten worden wat de hoogbouw voor de skyline van
Hoorn betekent en wat de consequenties zijn voor het woonklimaat binnen het plangebied. Over de
Hoogbouwvisie staat in het raadsvoorstel het volgende:
Vooruitlopend op de nog vast te stellen Hoogbouwvisie kent het stedenbouwkundig plan aan de noordzijde van
het station een aantal hoogteaccenten die functioneren als 'visuele bakens’. Bij de verdere uitwerking van het
stedenbouwkundig plan is de nog vast te stellen hoogbouwvisie echter leidend.

Het is volgens ons merkwaardig om nu een belangrijke hoogbouwplek aan te wijzen met de duiding dat
deze locatie afhankelijk is van het nog te ontwikkelen beleid. Het zou goed zijn als opnieuw gestudeerd
zou worden op de hoogte, de locatie en de effecten. Wij zijn met name benieuwd naar een ontwerp
waarbij de woontoren veel meer centraal gesitueerd zou worden, minder in de assen vanuit de
binnenstad, nabij de grote parkeergarage in combinatie met het busstation.

8. De Hoornse DNA verlaten
Rondom de Maelsonstraat en de Van Dedemstraat zijn de gebouwen uitgevoerd binnen een familie van
baksteen, die in kleur en toon aanvullend zijn op de binnenstad. Dit maakt van het gebied een eenheid.
In het plan voor de noordzijde lijkt dit losgelaten. Het vormt daardoor architectonisch nog geen eenheid.
Dit geldt zowel voor het gehele gebied rond de Van Dedemstraat als voor de zuidzijde van het station.
De geschetste beelden zijn nu nog te veel een opeenstapeling van modische keuzes die zich te veel
loszingt van het DNA van de stad, wat niet inhoudt dat het geen eigentijdse invulling mag zijn.

HET PLANGEBIED STATION ZUIDZIJDE

Aan de zuidzijde van het station zijn enkele items opvallend.

1. Geen uitbreiding Singels

Aanvankelijk wilden de ontwerpers de oude singelstructuur herstellen door het Noorder Plantsoen en de
Noorder Veemarkt te ontgraven. Uiteindelijk is er gekozen voor een parkachtige zone die het profiel van
de oude singels volgt. Het behoort bij de opgave om de plantsoenen binnen het plangebied qua
inrichting, sfeer en wandelroutes onderdeel te maken van het wandelrondje rond de oude stad.
Het probleem van een weinig uitnodigende verbinding tussen station/traverse en de binnenstad is nog
niet opgelost. De Veemarkt is een te brede aanloopstraat naar het centrum en het Kleine Noord ligt net
te ver om die functie goed over te nemen. De ontwerpen leveren nog geen bijdrage aan het verkleinen
van dat probleem. Omdat het parkeren naar de noordzijde van het station wordt gebracht neemt de
noodzaak voor een betere aansluiting toe. Het zou goed zijn om dit gebied opnieuw in studie te nemen.
Wij geven daarbij in overweging om de mogelijkheden te onderzoeken om aan de zuidzijde in de route
naar het Kleine Noord een paviljoen toe te staan die refereert aan de oude singelstructuur, met behoud
van de monumentale veehekken. Ook de herinrichting van de Veemarkt moet binnen de planvorming
worden meegenomen, een wandelroute in het hart van de Veemarkt werkt niet als aanlooproute. Over
deze problematiek heeft ons bestuur op 7 december jl. een brief aan het gemeentebestuur gestuurd.
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Samengevat:
We onderschrijven de noodzakelijke verbinding tussen de station traverse en de Kleine Noord, deze mag niet ten
koste gaan van de veehekken (Rijksmonument). De Vale Hen, Noorder Veemarkt, Noorderplantsoen en
Noorderstraat zouden veel meer samen met het overige deel van onze voormalige stadswal één beeld moeten
vormen.

2. De traverse

De huidige brug over het spoor, traverse genaamd, wordt vernieuwd en fors vergroot. Gezien de te
overwinnen hoogte (8m) kunnen roltrappen de bruikbaarheid van de traverse ten goede komen en
wellicht is er een mogelijkheid om onder het spoor door te gaan. Oud Hoorn stelt voor om de traverse in
te richten als een aantrekkelijk groen verblijfsgebied met bomen en groen.

3. Verkeer
Aan de zuidzijde van het station ligt een belangrijke spaghetti van verkeersstromen die diep ingrijpt in de
binnenstad. De beoogde veranderingen zijn groot. Het grote kruispunt aan het begin van de Grote Waal
wordt verkleind. De afslag Noorder Veemarkt wordt van de zuidzijde naar de noordzijde verplaatst. Dat
betekent dat de verkeersbarrière tussen stad en Noorder Veemarkt verdwijnt en de singelstructuur en de
binnenstad weer worden verenigd.

4. Fors bouwblok

In het plan is er nog een verschil tussen de uitgewerkte beelden en de gewenste stedenbouwkundige
verschijningsvorm. In het onderstaande beeld is een sfeer geschetst van het bouwblok, westelijk naast
het station, die dichter bij de schaal van Hoorn komt.

De maat van de gebouwen is voor de sfeer van de Hoornse 19e-eeuwse stadsrand nog steeds fors.
Voorkomen moet worden dat onder druk van planoptimalisatie hier een te hoog en te eenvormig blok
ontstaat dat niet meer aansluit bij het station. Aankomen in een stad is meer dan een wandeling tussen
woningen. Om de wandeling tussen noordzijde en binnenstad goed te krijgen zijn er meer stedelijke
functies nodig zonder dat dit de bestaande winkels in de binnenstad beconcurreert. Over de bouwhoogte
heeft het bestuur op 7 december 2020 een brief aan de gemeente gestuurd:
Aan de zuidzijde, langs de singelstructuur, wordt gesproken van 4 tot 5 bouwlagen, een hoogte die bij de stad
past. Hierbij moet de goothoogte maximaal op 4e laag komen te liggen. Het bevreemdt ons dan ook dat in deze
tekst een profiel is opgenomen dat 7 bouwlagen laat zien. Hier verschillen tekst en beeld elkaar stevig.
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HET PLANGEBIED PELMOLENPAD/PRISMA

1. Algemeen

Naar het nu zich laat aanzien wordt Prisma/Pelmolenpad een prachtig nieuwe aanvangswijk van de
Grote Waal met een duidelijke koppeling met de oude stad. Het ontwerp is mooi en spannend. In
vergelijking met het ontwerp voor Station Noord en Zuid is dit plandeel meer voldragen.

2. Doortrekken Siriusstraat

Het doortrekken van de Siriusstraat tot aan het Keern zal bijdragen aan het integreren van de nieuwe
wijk met de Grote Waal. Alhoewel het hier gaat om een eenrichtingsweg ligt voor het autoverkeer een
opgave om een goede aansluiting op het Keern te maken vlak naast de spoorwegovergang.

3. Waterlopen

De waterlopen in het ontwerp brengen veel ruimtelijke kwaliteit. Als de Carbasiustunnel ten uitvoer wordt
gebracht gaat een belangrijk deel van de stedenbouwkundige charme verloren. Het plan moet zo zijn
opgebouwd dat de kwaliteit van de noord-zuid gerichte waterlopen in combinatie met de op het strand
gerichte groene wandelroute ook bij de realisatie van de tunnel overeind blijft.

4. De bestaande bebouwing
•
•
•

De flat aan de Zuiderkruisstraat wordt gesloopt.
De woningen aan de Weel, het Keern, Kometenstraat en het Pelmolenpad blijven gehandhaafd.
De intentie om het pompstation aan het Keern te slopen ontbreekt. Oud Hoorn is van mening dat het
plan aan kwaliteit wint als het pompstation zo snel mogelijk verdwijnt.

5. De openbare ruimte

De auto’s zijn hier slechts te gast. De woningdichtheid is echter zo hoog dat er weinig groene openbare
ruimtes gemaakt kunnen worden. In het midden ligt een aardige groenstrook met een sloot tussen de
spoorlijn en de Weel, deze strook is echter gereserveerd voor het tracé van de tunnel. Bij plandeel
station Noord hebben we gememoreerd dat dat plandeel minder geschikt is voor gezinnen. De
voorliggende stedenbouwkundige opzet is daar echter slechts in zeer beperkte mate op ingericht.

6. Parkeren

Het gemeentebestuur reserveert 1,0 parkeerplaats per woning, elders in de stad worden hogere
parkeernormen gehanteerd. Er worden hier 500 woningen gebouwd het grootste deel in het duurdere
segment. Als de parkeernorm wordt overschreden worden de auto’s elders geparkeerd, op plaatsen
waar je ze niet zou willen hebben. Aanvankelijk waren er 300 bovengrondse parkeerplaatsen
gereserveerd voor bewoners van de binnenstad, in het voorliggende plan komt dat helaas niet meer
terug. Juist dit plan kan bijdragen aan een autoluwe binnenstad.

7. De Carbasiustunnel

In het Stedenbouwkundige plan
staat de Carbasiustunnel niet
ingetekend, er wordt echter wel
een tracé vrijgehouden om de
tunnel alsnog te kunnen aanleggen. In dat geval verdwijnt
deels de groenstrook met sloot
die nu de spoorsloot verbindt
met De Weel.
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Juist het speelveld bij het spoor langs het water draagt bij aan de groene verblijfskwaliteit. Een groen
dak op de tunnel kan er voor zorgen dat de beide buurtdelen ruimtelijk gekoppeld blijven. Het concept
maakte duidelijk wat de consequenties zijn van de keuzes, het handhaven van de bestaande
spoorwegovergang of het aanleggen van een autotunnel en een tunnel voor het langzame verkeer.

8. Het Keern

Als de autotunnel in het Carbasiustracé wordt aangelegd dan wordt de spoorwegovergang aan het
Keern voor het autoverkeer gesloten. In dat geval wordt voor het langzame verkeer een fiets/
voetgangerstunnel onder het spoor ter plaatste van de huidige spoorwegovergang aangelegd.

9. De Tunnel en de woonomgeving

Het aanleggen van het
tunneltracé illustreert heel
duidelijk dat de tunnel met
de lange oprit/afrit de wijk
in tweeën deelt. Qua sociale beleving in de woonomgeving is er sprake van
twee gescheiden wijken,
de tunnelbak loopt immers
vanaf de spoorlijn tot bijna
aan De Weel. Het stedenbouwkundig ontwerp gaat
er van uit dat De Kometenstraat wordt doorgetrokken
tot aan Het Keern. De
tunnel zal daar-door langer
worden. De tunnelbuis zal
ook langer worden om het
dak van de buis te kunnen
voorzien van bebouwing.
Het boven de tunnel geplande woongebouw is een oplossing die de buurten nog meer van elkaar loskoppelt en een belangrijk
ruimtelijk groen verbindend en recreatief element opoffert.
De nieuwe ontsluitingsweg voor de binnenstad via de tunnel wordt een druk traject. De woonbebouwing
staat dicht op het tunneltracé en veroorzaakt een forse belasting van het woonmilieu. Het traject doet
afbreuk aan een van de hoofdambities “Aantrekkelijk bestemming en verblijfsmilieu”. Er ontstaat een
minder aantrekkelijke wijk die rondom omgeven wordt met straten met veel autoverkeer en dan ook nog
een keer doorsneden met een drukke verkeersader die deze wijk als doorgangshuis gebruikt. Ook de
dimensie van het kruispunt Carbasiusweg en Weel is nog te rooskleurig ingetekend zonder uit- en
invoegstroken op de Weel.

10. Tunnel van …. naar ….?

In het politieke debat lijkt de tunnel weer helemaal terug te zijn. In de gemeenteraad zal de discussie
daarover in het kader van de in ontwikkeling zijnde mobiliteitsvisie in het voorjaar plaatsvinden. De Poort
van Hoorn moet de verkeer- en parkeerdruk op de binnenstad doen afnemen, de bussen gaan naar de
noordzijde van het spoor en daar wordt voor het bezoekers parkeren een parkeergarage gebouwd. Elke
tunnel kent een verkeer aanzuigende werking. Maar waarom zou je voor bezoekers een tunnel bouwen
terwijl zij vooral geacht worden aan de noordzijde te parkeren?

11. Tunnelstandpunt Oud Hoorn

Oud Hoorn is geen principiële tegenstander van het aanleggen van een tunnel maar dat binnen de Poort
van Hoorn de volgorde van het doen van belangrijke investeringen en gewenning leidend zou moeten
zijn. M.a.w. verplaats eerst het busstation naar de noordzijde, bouw daar voor de bezoekers van de stad
een grote parkeergarage en maak een aantrekkelijke traverse over het spoor. Nadat die investeringen
zijn gedaan zou opnieuw gekeken kunnen worden naar nut en noodzaak van een tunnel. Daarbij moet
worden opgemerkt dat het winkelbestand en het aantal bezoekende consumenten de laatste jaren fors
is afgenomen. Uit onderzoek is gebleken dat er voor bezoekers altijd parkeerplaatsen beschikbaar zijn,
ook op hoogtijdagen.
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