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Dijk Hoorn - Amsterdam voldoet niet:  

• Het grootste deel is niet stabiel

• Enkele gedeeltes zijn te laag

De dijkvakken in Hoorn zijn onderdeel 

van een  provinciaal monument:

Westfriese Omringdijk

Volgens de provincie een Icoon van de 

Wesfriese identiteit

Versterking Markeerdijk



Beeldkwaliteitsplan Provincie

Westfriese Omringdijk



Dijkversterking in Hoorn

Module 1

Dijkvak Westerdijk

Module 2 Stadsstrand

Dijkvak Grote Waal tot

Galgenbocht

Module 3 Grote Waal

Dijkvak Galgenbocht – De Hulk



Mening Oud Hoorn 

Bezwaren van het bestuur:

1. Verwijderen van de Noordse Steen aan de Westerdijk

2. Zichtbaarheid van het parkeren op het strand (500 auto’s)

3. Enkele minder zware punten 

Vandaag bespreken we alleen de eerste twee bezwaren.

Opvatting bestuur:

• Veiligheid staat niet ter discussie

• Uitvoering doet afbreuk aan het historische beeld



Plan: De dijk wordt aan de voet verbreed (vooroever)

en met maximaal 30 cm verhoogd

Onderaan de dijk een fietspad en een voetpad

Dijkbekleding: Beton in plaats van Noordse Steen (te duur)

Module 1: Westerdijk



Beton in plaats van natuursteen



Voorstel Oud Hoorn

De Westerdijk is een provinciaal monument in een 

beschermd stadsgezicht:

• Beton is geen monumentwaardige                      

oplossing

• Herplaats de Noordse steen



Module 2: Het stadsstrand

Plan: De dijk wordt aan de voet verbreed (vooroever)

Een breed strand

Een doorgaand fietspad en voetpad

500 Parkeerplaatsen



Romantische Voorstelling?

Duinlandschap, waar staan die 500 auto’s?



Auto’s aan het strand zijn van ver zichtbaar



Provinciaal beleid

Beeldkwaliteitsplan Westfriese Omringdijk schrijft voor:

• Nieuwe ontwikkelingen moeten bijdragen aan het behoud en 

de versterking van de cultuurhistorische en landschappelijke 

waarde.

• Wanneer nieuw voorland nodig is deze bij voorkeur 

kleinschalig en smal.

• De dijk bij Hoorn ligt direct aan het water, waardoor hij zeer 

herkenbaar en aantrekkelijk is. Om dit te behouden moeten 

buitendijkse ontwikkelingen worden voorkomen.



Mening Oud Hoorn 

• De vooroever lijkt onvermijdelijk

• Strand, fietspad en voetpad zijn goed inpasbaar

• Duinen passen niet bij de omringdijk

• Auto’s bederven het aangezicht vanaf het water en vanaf 

de oude stad

• Een integraal landschapsplan wordt gemist, teveel vrijheid 

voor ongewenste ontwikkelingen

• Financieel gemeentelijk plan ontbreekt (investering/beheer)

• Voldoet niet aan beeldkwaliteitsplan Westfriese Omringdijk



Wat vinden anderen?

Monumenten en Welstandscommissie Hoorn

• Op drukke dagen wordt het aanzicht verstoord door 500 

glimmende autodaken. 

• De auto’s leveren geen positieve bijdrage aan de beleving van de 

monumentale dijk, het Hoornse Hop en de stad. 

• Ze adviseert de auto’s aan het zicht te onttrekken gezien vanaf 

het water, het Visserseiland en de Westerdijk.

Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling (ARO) van de 

provincie Noord-Holland

• De ARO mist een integraal landschapsontwerp voor het totaal van 

parkeren, oeverdijk en strand. 

• De ARO adviseert om het parkeren niet als losse opgave te zien.

• De ARO kan niet positief adviseren. 



Voorstel Oud Hoorn

• Ontwikkel een integraal landschapsplan op een hoger 

schaalniveau dat recht doet aan het monument met op de 

vooroever: een strand, een fietspad en een voetpad 

• Respecteer het provinciale beeldkwaliteitsplan

• Geen bebouwing op de vooroever 

• Verberg de auto’s, geen zicht vanaf het water

• Maak gebruik van het nauwelijks gebruikte parkeerterrein 

Lambert Meliszweg op 100 meter afstand



Inspanning Oud Hoorn

• Klankbordbijeenkomsten Waterschap voor cultuurhistorische 

verenigingen

• Voorlichtingsbijeenkomsten gemeente

• Veel gestudeerd en planontwikkeling jarenlang gevolgd

• Onze opvattingen mondeling en schriftelijk kenbaar gemaakt

• Zonder succes, in 2017, bezwaar gemaakt bij provincie 

• In 2018 bezwaar aangetekend bij Raad van State

• Onlangs een aanvulling ingediend op ons bezwaar

• 18 oktober a.s. hoorzitting Raad van State

Veel gedaan, er werd weinig geluisterd, het effect was tot nu gering



Dank voor uw aandacht


