
Hoorn � De stedenbouwkundig
ontwerpers van Karres en Brands
hebben een animatiefilmpje ge-
maakt waarin je door de toekom-
stige Poort van Hoorn wandelt.
Spielerei? „Deels”, zegt Peter Enti-
us, die als ambtenaar eindverant-
woordelijk is voor de realisatie van
de Poort van Hoorn. „Maar het is

van een stedenbouwkundig topbu-
reau en gebaseerd op wat wij daar
willen. Hoe het er uiterlijk precies
uit gaat zien is aan de architecten
van de ontwikkelaars, maar qua
sfeer, plek, hoe het gebied straks
aanvoelt, zal het behoorlijk in die
richting komen.” 

De kijker naar het filmpje, dat
op informatiebijeenkomsten ver-
toond zal worden, ziet aan de
stadse kant een parkachtig gebied,
dat behalve het plantsoen ook de
Noorderveemarkt omvat. Nabij de

plek van het huidige busstation
staat een gebouw met fiets-sym-
bool. 

Wandelend op het brede, rode
’podium’, zoals de traverse over het
spoor wordt genoemd, is rechts
maar ook links de Museumstoom-
tram zichtbaar. Rechts het stations-
gebouwtje zoals we het kennen,
met een plein met bloesemende
fruitbomen ervoor. Links een lang-
gerekte loods, waar de fraai geres-
taureerde wagons te zien zijn, door
glazen gevels. De ’Museumstoom-

trampromenade’ wordt het pad
hierlangs al genoemd. „ Op deze
manier zetten we de Museum-
stoomtram prominent in de etala-
ge”, zegt woordvoerster Marieke
van Leeuwen. „Het is tenslotte een
van de grootste trekpleisters voor
toeristen in Hoorn.” 

Overkapping
Waar de promenade begint, staat
een wat hoger gebouw voor ’maat-
schappelijke functies’. Langs de
loodsen ’wandelend’ zie je nog
twee pleintjes. Er zitten mensen op
een terrasje. Langs de Van Dedem-
straat is het busstation zichtbaar,
met een bijzondere boogvormige
overkapping, zoals die in Heerlen
staat. Verderop staat een gebouw
met vier bouwlagen en auto’s op
het dak. Een parkeergarage? Maar
grondeigenaar NS zag een parkeer-
kolos toch niet zo zitten? 

De garage wordt zo beperkt
mogelijk, stelt Entius: „In 2017 was
sprake van 1250 auto’s, volledig
bovengronds. We zetten er nu op
in dat Albert Heijn naar elders
gaat, dat scheelt 200. En we kijken
wat we ondergronds kwijt kunnen.
De pech in onze stad is dat de
bodem zich daar niet echt voor
leent. De grondwaterstand is hoog.
De fundering om zo’n ondergrond-
se bak op z’n plek te houden moet
zwaar zijn, en is dus duur.” 

Sowieso is het volgens hem een
kwestie van ’boetseren’. „De klei is
nog lang niet droog, maar het is
ook niet zo dat alles nog ter discus-
sie staat.” 

Dat laatste geldt in elk geval wel
voor het ’hoogteaccent’ van 16-20

bouwlagen, dat volgens het plan
op de hoek van Keern en Van De-
demstraat ’denkbaar’ zou kunnen
zijn. Omwonenden, de stichting
Vrienden van de begraafplaats
Keern en Vereniging Oud Hoorn
hebben al hun grote zorgen geuit
over deze ’toren’. 

Het college van B en W haastte
zich duidelijk te maken dat de
gemeenteraad nog gaat beslissen
over een hoogbouwvisie en afzon-
derlijk over alle deelplannen, die
elk hun eigen inspraakmogelijkhe-
den hebben. 

Het gemeentebestuur wil met
alle omwonenden en andere be-
trokkenen in gesprek, zegt Peter
Entius. „Meer de hoogte in gaan is
betrekkelijk nieuw in de stad. Voor
de ene kan het niet hoog genoeg,
anderen zijn er voorzichtiger in.
Het is geen doel op zich, het moet
iets oplossen, toevoegen. Het geeft
de mogelijkheid meer te verdich-
ten, ook om openbare ruimte vrij

te maken. We zullen zien waar het
op uitkomt.”

Bashara: „ Ik kan niet garande-
ren dat het resultaat voor iedereen
naar wens zal zijn, maar wel dat er
voor omwonenden en andere be-
langhebbenden veel ruimte zal zijn
om hun zorgen en ideeën in te
brengen.”

5,5 miljoen
Met de partners in het project: NS,
ProRail en de provincie Noord-
Holland, wordt binnenkort een
samenwerkingsovereenkomst
gesloten voor het nader uitwerken
van de verschillende deelprojecten.
Het plan wordt unaniem gedragen,
niet alleen door de raad, maar ook
door die partners, stelt Bashara
tevreden vast. De 5,5 miljoen euro
die Gedeputeerde Staten vorige
week beschikbaar stelden uit het
provinciale OV-fonds, voor de
ontwikkeling van het stationsge-
bied tot goed bereikbaar verkeers-

knooppunt, onderstreept dat. „Dat
is het laatste puzzelstukje, waar-
mee de financiële dekking defini-
tief rond is.”

Levendigheid
Het zal de ’levendigheid’ zijn die
het knooppunt de ’juiste kwaliteit’
geeft, zegt de wethouder. De entree
van de stad is belangrijk, vult Enti-
us aan: „Dat je meteen het gevoel
krijgt dat je in de stad Hoorn bent
aangekomen.” Ondernemers en
instellingen tonen interesse om
iets te doen in het gebied. Bashara:
„Zeggen dat ze in de rij staan is
nauwelijks overdreven. Cultuur,
semi-cultuur, maar ook horeca en
ontmoetingsplekken, zeg maar een
soort Seats2meet. Er gaat daar iets
gebeuren. Ik denk dat we kunnen
kiezen straks.” 

Niet dat er detailhandel komt,
maar wel functies die mensen
aantrekken, zegt Entius. Van hier-
uit, is de bedoeling, ligt straks een

’rode loper’ richting binnenstad.
Die moet gevoelsmatig dichter bij
het station komen te liggen. 

Ook de bijdrage van de Poort van
Hoorn aan de woningbouw is
belangrijk, zowel in het stationsge-
bied als op de locatie Pelmolenpad/
Prisma. De plannen passen naad-
loos bij het provinciale beleid om
wonen te concentreren rond OV-
knooppunten: ’het goud dat ge-
meenten in handen hebben’. 

Entius: „Dit wordt een superplek
voor heel veel mensen om te wo-
nen.” 

Bashara prijst zich gelukkig dat
dit stukje Hoorn nog niet eerder
tot ontwikkeling is gebracht. „Dat
geeft ons nu de kans om dit op
hoog kwaliteitsniveau te doen. We
zijn nu, zeg maar, acht jaar bezig.
Tegen de tijd dat de eerste paal
wordt geslagen tien jaar. Let wel,
de gemiddelde doorlooptijd van
dit soort projecten is het dubbele.
Dit is bovengemiddeld snel!” 

Op het ’podium’ boven de sporen, kijkend richting Dijklander ziekenhuis.

Aan de kant van de binnenstad is veel groen ingetekend en op de plek van het huidige busstation een fietsenstalling.

Het pleintje voor het station van de Museumstoomtram.De ’rode loper’ tussen binnenstad en NS-station.

Hoorns ’grootste
project ooit’ 

nu echt van start

De Poort van Hoorn: ,,Qua sfeer, plek, hoe het gebied straks aanvoelt, zal het behoorlijk in die richting komen.’’ IMPRESSIES KARRES EN BRANDS.

" "Tegen de tijd
dat de eerste
paal wordt

geslagen, zijn
we tien jaar
bezig. Dat is

bovengemiddeld
snel!

De gemeenteraad van Hoorn legde in 2013 de grote lijnen vast voor de ontwik-
keling van de Poort van Hoorn, het gebied rond het NS-station en omgeving.
Nu gisteren het stedenbouwkundig plan is vastgesteld, worden concrete stap-
pen gezet. „Het definitieve besluit. We gaan het doen!”, glundert wethouder
Samir Bashara. „Hoorn heeft als stad nog nooit zo’n groot project omarmd.”
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De Stoomtrampromenade.
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Kernpunten
Kernpunten uit het
stedenbouwkundig plan voor
de Poort van Hoorn:

- Ruimte voor ruim duizend
woningen: 49.000 m2 in
stationsgebied en 53.000 m2 op
locatie Pelmolenpad/Prisma.
- Parkeervoorziening voor
minimaal 1050 auto’s, deels
ondergronds.
- Stalling voor 2000 fietsen aan
de noord- en 1700 aan de
zuidkant.
- Brede ’traverse’, ofwel
’podium’, over het spoor. Als
verbinding met
’verblijfskwaliteit’.
- Busstation verplaatsen naar
het noordelijk deel.
- 15.000 m2 benutten voor
maatschappelijke, culturele of
andere functies, die bijdragen
aan de levendigheid.

stedenbouwkundig plan Gemeenteraad omarmt Poort van Hoorn


