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Meer stad worden
Hoorn wil de komende 20 jaar circa 10.000 
woningen bouwen. Deze stedelijke groei gaat 
vooral landen in het gebied van 1.200 meter 
rond het OV-knooppunt van Hoorn, met als 
spil de Poort van Hoorn. Dit is hét mobili-
teitsknooppunt van de regio Westfriesland/
Noord-Holland Noord, met ruim 300.000 
inwoners. Dagelijks maken duizenden reizi-
gers en bezoekers gebruik van dit gebied, met 
directe verbindingen van en naar de Randstad. 
Wethouder Samir Bashara: ‘We maken als 
stad een echte ambitiesprong. Om ook in de 
toekomst levendig en aantrekkelijk te blijven 
willen groeien en meer jongeren, jonge pro-
fessionals en jonge gezinnen aantrekken en 
behouden. Juist in dit gebied is er veel ruimte 
voor nieuwe ontwikkelingen die daarop 
gericht zijn. Voor nieuwe woonconcepten, 
maar ook werkgelegenheid, opleidingen en 
voorzieningen.’ 

Kwaliteit
Hoorn werkte onder begeleiding van SITE 
Urban Development de ambities voor de 
gebiedsontwikkeling in de Poort van Hoorn 
uit, samen met ontwikkelpartners NS Stations, 
ProRail en Provincie Noord-Holland. ‘Kwaliteit 
is het sleutelwoord,’ gaat Samir Bashara ver-

der. ‘Rondom het stationsgebied is er veel 
onbenutte ruimte. We willen de kwaliteit van 
de historische binnenstad doortrekken naar 
dit gebied. Door het busstation te verplaatsen 
naar de noordkant en de parkeerplaatsen in 
een parkeergarage onder te brengen, ontstaat 
ruimte om een enorme kwaliteitsimpuls te 
geven. In de openbare ruimte, maar ook in 
de bebouwing. We willen direct rond het sta-

Visitekaartje
Voor de vele reizigers en bezoekers is de Poort 
van Hoorn de entree van de stad. De Poort 
van Hoorn moet dan ook het visitekaartje 
van de stad worden en de rode loper naar de 
binnenstad. Vincent de Heer (stationsontwik-
kelaar NS Stations): ‘Aan de noordkant van het 
station kom je de stad binnen. Aan deze kant 
gaan we de mobiliteitsfuncties, zoals het bus-
station en het parkeren van auto’s en fietsen 
zoveel mogelijk concentreren. Maar wel op 
zo’n manier dat het ook een aangenaam ver-
blijfsgebied wordt en je ook meteen het gevoel 
hebt dat je in de mooie stad Hoorn bent. Door 
de vervoersstromen (trein, bus, auto en fiets) 
dicht bij elkaar te brengen en tegelijkertijd 
goed te scheiden, zorgen we voor een snelle en 
comfortabele overstap voor reizigers en bezoe-
kers, én een betere bereikbaarheid van en naar 
Hoorn en de regio. Door ook het parkeren goed 
op te lossen, is ook hier volop ruimte voor een 
aantrekkelijk stads woon-werkmilieu.’

Van plannen naar realisatie
In 2020 ontwikkelde bureau Karres en Brands 
een ambitieus stedenbouwkundigplan voor 
de Poort van Hoorn, dat de Hoornse gemeen-
teraad in december 2020 unaniem vaststelde. 
‘Een heel inspirerend proces,’ aldus Bashara. 
‘We zijn al heel lang bezig met de ontwik-
keling van dit gebied, maar nu komen we in 
de fase dat we ook beelden krijgen bij onze 
ambities. Dat geeft veel energie en enthousi-
asme en helpt ook om het gesprek te voeren 
met de stad en ontwikkelpartners. Karres en 
Brand heeft met een frisse blik naar het gebied 
gekeken, wat ook weer verbeteringen oplevert 
voor het ontwerp. Met hun filosofie (first life, 
then spaces, then buildings) hebben zij veel 
aandacht voor de belevingswaarde van het 

gebied. Met straatjes en pleintjes die het naast 
een functioneel gebied juist ook een fijne plek 
maken.’ Inmiddels is het stedenbouwkundig 
plan in nauw overleg met de omgeving verder 
uitgewerkt in ontwerp bestemmingsplan-
nen. Verwachting is dat de gemeenteraad de 
bestemmingsplannen begin 2022 kan vaststel-
len, waarna de voorbereidingen voor de reali-
satie kunnen beginnen.

Woningbouwimpuls
Ook het Rijk en Provincie Noord-Holland 
dragen bij aan de ontwikkeling van de Poort 
van Hoorn. In september 2020 werd bekend 
dat de gemeente Hoorn kan rekenen op een 
bijdrage van circa 7,5 miljoen euro vanuit de 
Woningbouwimpuls van het Rijk. De provin-
cie Noord-Holland zegde ook een bijdrage 
van ruim 5 miljoen euro toe. Bashara: ‘Deze 
bijdragen zijn een belangrijke bevestiging en 
stimulans voor de huidige koers voor de ont-
wikkeling de Poort van Hoorn en de ambitie-

sprong die Hoorn als stad wil maken. Met deze 
bijdragen kunnen we de bouw van de 1.000 
woningen in de Poort van Hoorn versnellen en 
ook vaart maken van de vernieuwing en ont-
wikkeling van het mobiliteitsknooppunt.’ Doel 
is om in 2023 te starten met de bouw van de 
eerste woningen.

Ronde van Hoorn
Naast de nodige ruimte voor mobiliteitsfunc-
ties (parkeren, busstation, treinstation, etc.) en 
een uitgebreid woningbouwprogramma van 
ruim 50.000 m2 is er in het gebied van de Poort 
van Hoorn ruimte voor een programma van 
maatschappelijke, culturele en overige functies 
van circa 20.000 m2. Om ideeën te genereren 
voor de invulling van dit programma startte 

tion minimaal 1.000 woningen toevoegen. Een 
prachtig voorbeeld is het Pelmolenpad. Dat is 
nu nog een groot parkeerterrein, grenzend aan 
het station en op nog geen 5 minuten lopen 
van de winkels, horeca, musea en het toe-
komstige stadsstrand. Hier is ruimte voor een 
nieuwe stadse woonwijk. En ook bij het station 
zelf is volop ruimte voor dit soort hoogwaar-
dige ontwikkelingen.’

Poort van Hoorn 
katalysator stedelijke groei Hoorn

De Poort van Hoorn, met op de achtergrond de historische binnenstad, de ontwikkellocatie Pelmolenpad en het stadsstrand. Foto: Benno Ellerbroek

De Noord-Hollandse stad Hoorn gaat de komende jaren groeien en op de juiste plekken ook stedelijker 

worden. Het project Poort van Hoorn is de katalysator van die nieuwe stedelijke groei. De Poort van Hoorn 

omvat de ontwikkeling van het stationsgebied en omgeving, met een nieuwe gemengde stadswijk, het 

grootste stadsstrand van Nederland en een nieuw mobiliteitsknooppunt voor Hoorn en de regio. Begin 

2022 worden de ruimtelijke procedures afgerond en starten de voorbereidingen voor realisatie.

Het nieuwe stationsplein aan de noordkant van het station, met links de Museumstoomtram

de gemeente Hoorn de ‘Ronde van Hoorn’. ‘In 
de ‘Ronde van Hoorn’ verkennen we met een 
brede groep kenners, ambassadeurs en smaak-
makers uit de stad en regio de sociaaleconomi-
sche agenda van Hoorn en Westfriesland,’ legt 
Arthur Helling (wethouder Economische Zaken 
en RO) uit. ‘Doel is om samen ideeën te gene-
reren voor hoe wij deze belangrijke plek voor 
Hoorn en de regio ten volste kunnen benutten.’

‘De Poort van Hoorn is een bijzondere plek die 
ook een bijzondere invulling verdient. Deze 
plek kan worden ingevuld met programmering 
gerelateerd aan onder andere het (nieuwe) 
werken, recreatie/toerisme, onderwijs en cul-
tuur. Juist met deze functies kun je als stad 
een statement maken en wordt dit gebied een 
levendige en aantrekkelijke bestemming en 
echt visitekaartje voor de stad.’

Markt ontdekt Hoorn
Naast de intensieve samenwerking met NS 
Stations, ProRail en de provincie is de gemeente 
Hoorn volop in gesprek met marktpartijen. ‘We 
merken dat ontwikkelaars en beleggers Hoorn 
ontdekt hebben als aantrekkelijke en complete 
stad, dicht bij de Randstad,’ vertelt wethou-
der Bashara. ‘Denk aan het plan ‘TOREN’, met 
ruim 200 appartementen bij het station. Een 
project dat echt iets nieuws toevoegt aan onze 
stad, stadser wonen dan we gewend zijn . Dat 
enthousiasme is aanstekelijk. Partijen zijn van 
harte welkom om met ons mee te denken over 
hoe wij onze ambities kunnen verwezenlijken!’

‘Er liggen unieke 
ontwikkelkansen in Hoorn’

Ontwikkelkansen
Van Randeraat (directeur SITE Urban Develop-
ment): ‘Er liggen unieke ontwikkelkansen 
in Hoorn. Een gebied met zoveel onbenutte 
ruimte, tegen een fantastisch mooie histori-
sche binnenstad aan, in de buurt van allerlei 
prachtige venues en voorzieningen, op steen-
worp afstand van het nieuwe stadsstrand 
en ook nog op maar 30 minuten reizen van 
Amsterdam Centraal. Ik ken op dit moment 
weinig gebieden in Nederland die ontwikke-
laars en beleggers zó veel te bieden hebben.’

Samir Bashara

‘Kwaliteit is 
het sleutel-

woord’

Stedenbouwkundig plan Poort van Hoorn
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Gemeente Hoorn kijkt integraal naar de 
ontwikkeling van de stad; van wonen 
tot het sociaal domein en van econo-

mie tot kunst en cultuur. ‘Als je stad groeit, 
moet het voorzieningenaanbod ook meegroei-
en,’ legt Van der Ven uit. ‘We hebben vanuit 
verschillende perspectieven analyses gemaakt 
van de toekomst van onze stad. Dat geeft veel 
inzicht in wat je nu moet doen en waar je in 
moet investeren om een levendige en aantrek-
kelijke stad te blijven.’

Levendige stad
‘Belangrijke conclusie was dat vergrijzing en 
ontgroening ( jongeren die wegtrekken) die 
levendigheid in de weg kunnen gaan staan,’ 
aldus Marjon van der Ven. Daarom zetten we 
vol in op het behouden van de gezonde demo-

en IT Academy startten een aantal MBO, HBO 
en post-HBO opleidingen in de zorg en de 
informatietechnologie. ‘Juist in de Poort van 
Hoorn komen dit soort puzzelstukjes samen,’ 
aldus Huibers. ‘De potentie van dit gebied is 
waanzinnig. Het is niet alleen de Poort van 
Hoorn, maar juist ook de Poort naar de regio 
Westfriesland, een plek die zich kan ontwikke-
len tot een living lab, waar creativiteit, innova-
tie, kennis, cultuur en voorzieningen bij elkaar 
komen. Dat maakt ook een levendig gebied, 
een kloppend hart van een bruisende regio.’

‘Onderwijs als vliegwiel’

Richard Oerlemans (Vestigingsdirecteur 
Alkmaar bij Hogeschool Inholland) beaamt 
dit: ‘Modern onderwijs draait niet meer om 
een schoolgebouw op één plek. We brengen 
onderwijs naar de plek waar de actie is, waar 
werkgevers en studenten zijn. We ontwikke-
len samen met andere onderwijsinstellingen, 
werkgevers en gemeenten opleidingen en 
praktijkopdrachten die ook echt aansluiten bij 
de maatschappelijke thema’s die daar spelen. 
Dat maakt het zoveel meer dan alleen een 
opleiding. De regio is ons klaslokaal. Studenten 
denken mee over maatschappelijk relevante 
thema’s, werken met verschillende disciplines 
samen en groeien zo ook in hun professionele 
rol. Op die manier creëer je met elkaar een 
echte leergemeenschap, waar alle deelnemers 
leren en die een vliegwiel vormt voor ontwik-
kelingen en innovaties.’ 

Vernieuwende woonconcepten
‘Ook voor dit soort initiatieven is de Poort 
van Hoorn een belangrijk gebied, omdat hier 
ons onderwijscluster ook gevestigd is,’ legt 
wethouder Van der Ven uit. ‘En juist in dit 
gebied is er ook ruimte voor nieuwe en ver-
nieuwende woonconcepten voor jongere doel-
groepen. Daar betrekken we ook de doelgroep 
zelf bij.’ Zo ging onlangs de ‘Woonchallenge 
Westfriesland’ van start. Hier gaan studenten 

Meer informatie over de 
ontwikkelingen in Hoorn? 
Kijk op www.poortvanhoorn.nl, 
www.hoorn.nl/stadsstrand, 
https://talentacademywestfriesland.nl
of neem contact op met Peter Entius 
(gemeente Hoorn), via 
poortvanhoorn@hoorn.nl of 0229-252200. 

grafische balans tussen jong en oud. We zijn 
een programma gestart om jongeren, jonge 
professionals en jonge gezinnen te binden en 
aan te trekken. Dat doen we door het vesti-
gingsklimaat voor hen verbeteren.’

Gouden Driehoek
‘Naast de doorontwikkeling van de program-
mering van de stad (o.m. retail, horeca, cultu-
reel en recreatief aanbod) werken we aan de 
belangrijkste vestigingsfactoren voor jongeren; 
wonen, opleiding en werk. Dat doen we onder 
meer met een specifieke acquisitiestrategie 
gericht op werkgevers die goed bij onze stad 
en regio passen. Maar ook door het opleidings-
aanbod uit te breiden, in samenwerking met 
werkgevers en regionale en bovenregionale 
opleidingsinstituten en ook door met ontwik-
kelaars te werken aan vernieuwende woon-
concepten gericht op deze doelgroepen.’

Talent
Een van de aanjagers van de gemeenschap-
pelijke aanpak van bedrijfsleven, onderwijs en 
overheid in Hoorn en Westfriesland om Wonen, 
Opleiden en Werken (WOW) dichter bij elkaar 
te brengen is de Westfriese Bedrijvengroep 
(WBG). ‘Het opleidingsaanbod is een belang-
rijke sleutel,’ legt Hans Huibers (voorzitter van 
de WBG) uit. ‘Onze gezamenlijke ambitie is om 
talent in de regio behouden, goede stagemoge-
lijkheden realiseren en jonge professionals een 
aantrekkelijk arbeidsmarktperspectief bieden. 
Dat doen we onder meer door hoger onderwijs 
naar de regio te halen en de aansluiting tussen 
het bedrijfsleven en het MBO te verbeteren.’

Samen met Hogeschool Inholland wordt hard 
gewerkt aan het realiseren van een innovatief 
onderwijsaanbod, dat aansluit bij de behoef-
te op de arbeidsmarkt in de regio. Uit die 
samenwerking ontstond de Talent Academy 
Westfriesland. Onder de noemer Zorg Academy 

Stedelijke 
groei meer 
dan alleen 
wonen
De ambitie van Hoorn om te 

groeien beperkt zich niet tot het 

bouwen van woningen. ‘Het is 

zoveel meer dan alleen wonin-

gen bouwen en stenen stapelen,’ 

benadrukt Marjon van der Ven 

(wethouder Stadsontwikkeling en 

Wonen). ‘Hoorn maakt de komen-

de jaren de grootste ontwikkeling 

sinds decennia door. Dan moet 

je ook nadenken over hoe de rest 

van de stad meegroeit, op allerlei 

gebied.’

van Hogeschool Inholland onder begeleiding 
van Bureau Stedelijke Planning aan de slag 
met een vernieuwend woonconcept voor jon-
geren.’

Een ander voorbeeld is het plan van ontwik-
kelaar Jan Oosterbaan om een appartemen-
tencomplex met ongeveer 120 studio’s voor 
studenten en jongeren te realiseren in de Poort 
van Hoorn. Het plan sluit aan op de WOW-
aanpak. ‘De beoogde locatie is een ideale plek 
voor jongeren, dichtbij de binnenstad, dichtbij 
het OV-knooppunt, dichtbij grote werkgevers, 
dichtbij onderwijs én dichtbij het toekomstige 
stadsstrand,’ aldus Jan Oosterbaan. Voor de 
invulling een deel van de appartementen is 
Oosterbaan in gesprek met een aantal grote 
werkgevers die behoefte hebben aan wonin-
gen voor personeel en mensen in opleiding. 

‘Het idee is dat je jongeren een soort package 
deal kunt aanbieden van een woning, oplei-
ding én werk,’ vertelt Jan Oosterbaan. ‘En voor 
het hele wooncomplex kijken we naar nieuwe 
deelconcepten. Denk bijvoorbeeld aan een 
aantal elektrische auto’s, scooters en fietsen, 
die doordeweeks overdag beschikbaar zijn voor 
bedrijven in het gebied en ’s avonds en in het 
weekend voor de bewoners. Andere ideeën zijn 

gezamenlijke ontmoetings- en thuiswerkplek-
ken en bijvoorbeeld een wasserette. Zo creëer 
je een ander soort gemeenschapszin en maak 
je samen relatief goedkoop optimaal gebruik 
van voorzieningen.’ Oosterbaan hoopt eind 
2021 samen met de gemeente de definitieve 
uitgangspunten voor de schetsontwerpen af 
te ronden en in 2022 de procedures voor het 
definitieve plan af te ronden.

Costa del Hoorn
Ondertussen legt Hoorn het grootste stads-
strand van Nederland aan. Dit ligt aan het 
Markermeer en tegen de binnenstad aan, en 
op steenworp afstand van het station. Het 
project maakt onderdeel uit van de dijkver-
sterking tussen Hoorn en Amsterdam. ‘Er 
komt een groot strand, met een mooi wandel- 
en fietspad langs het water en met een fijn 
horecapaviljoen, waar je straks met je voeten 
in het zand lekker een kopje koffie of een bor-
reltje kunt doen. Een beetje het gevoel van de 
Costa del Hoorn,’ lacht Arthur Helling (wet-
houder Economische Zaken). ‘Dit is een prach-
tige toevoeging voor onze stad en toekomstige 
bewoners van de Poort van Hoorn.’ De dijkver-
sterking wordt in 2022 afgerond, waarna het 
stadsstrand aangelegd kan worden. Dit is naar 
verwachting in 2023 klaar.  <<

Startschot post-HBO opleiding zorg & techniek, met alle partners: WBG, ZWOpleidingen, Omring, 
Wilgaerden, Hogeschool InHolland en gemeente Hoorn, met links voor Hans Huibers, achteraan 
Richard Oerlemans en rechtsvoor Marjon van der Ven. Foto: Guillaume Groen Fotografie

Het nieuwe stadsstrand is in 2023 klaar
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