OMGEVINGSVISIE
In 10 punten

De Vereniging Oud Hoorn vindt het belangrijk om een bijdrage aan de Omgevingsvisie – Hoorn 2040
te leveren. De Vereniging benadert haar bijdrage vanuit haar aandacht voor het erfgoed van de stad.
In dit kader worden bijeenkomsten georganiseerd door de gemeente met geïnteresseerde bewoners
en andere betrokken partijen. Verschillende leden van de Vereniging Oud Hoorn hebben tot nu toe
meegedaan met de stadsgesprekken. De aanpak vanuit de gemeente en het bureau Kuiper Compagnons wekt vertrouwen voor een heldere visie en een goede toekomst.
De Vereniging Oud Hoorn volgt in deze reactie de opzet van het bureau Kuiper Compagnons. De reactie is op basis van de doelstellingen van de Vereniging geschreven. De basis van deze reactie ligt in
de historie van de stad. Deze is terug te vinden in haar structuur en verhalen, en niet alleen in onze
binnenstad, maar ook in onze linten, lanen, dijken, wegen, paden en watergangen. Het geeft ons erfgoed, de monumenten, hun plek in de stad.
Binnen de verstedelijkingsopgave die Hoorn de komende jaren te wachten staat behoort deze rijke
basis de inspiratiebron te zijn; ons DNA is leidend. Hierbij hoort een duidelijk onderscheid te zijn in
twee schaalniveaus, de stad en de dorpen. Uitgangspunt behoort te zijn: maak de
stad stadser en houd de dorpen dorps. Op deze manier blijven Hoorn, Blokker en
Zwaag als duidelijke identiteiten herkenbaar. De aandacht voor de verhalen van de
stad zorgt ervoor dat we een stad met een rijke historie blijven. Een stad met vele
verhalen is een leefbare stad.
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1. Meer stad worden
De binnenstad en de dorpskernen van Blokker
en Zwaag zijn de belangrijkste historische eenheden binnen de gemeente. De binnenstad is
een beschermd stadsgezicht, waarbij het
stadssilhouet vanaf het water een belangrijk
onderdeel is van de aanwijzing. Het stadssilhouet is één van de unieke verkooppunten
van de stad.

Hoornse stadssilhouet blijven. Buiten de 600
meter kan de hoogte van gebouwen toenemen in relatie tot hun afstand van de binnenstad. Voor hoogbouw nabij de randen van de
stad zou een vergelijkbare regeling moeten
gelden. Hierdoor blijft het zeer gewaardeerde
open karakter van het omringende Westfriese
landschap en de vergezichten over het Markermeer beschermd. Voor de dorpen zou
moeten gelden dat hoogbouw altijd onder de
nokhoogte van de kerken dient te blijven om
het dorpse karakter te waarborgen.

De verstedelijkingsopgave en deze aanwijzing
hoeven niet strijdig met elkaar te zijn. Hoogbouw is geen directe noodzaak om hogere
dichtheden te bereiken. Hoogbouw kan wel
een aanvulling zijn om bepaalde woonmilieus
mogelijk te maken. Het vraagt echter veel van
de context waarin dit gebeurt. In het structuurplan Groot-Hoorn zat al een aanwijzing
om hoogbouw in een straal van 600 meter
rond de binnenstad te weren. Op de kaart (pagina 3) staan twee zones in rood aangegeven.
Het lichte rood betreft de binnenstad en de
singelstructuur rond de binnenstad. Hier is de
bestaande opbouw leidend, een enkel accent
uitgesloten zoals bijvoorbeeld de toren op de
hoek van de Vollerswaal en de Pakhuisstraat.
De donkerrode contour is de 600 metergrens
rond de binnenstad. Binnen deze zone is een
maximale hoogte van 10-12 bouwlagen toegestaan. Bij deze hoogte vormt de hoogbouw in
hoogte één geheel met het silhouet van de
binnenstad waar de hoogte vooral door de bomen in en rond de binnenstad wordt bepaald.
De onlangs gebouwde Toren aan de Maelsonstraat moet een eenmalige fout binnen het
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2. Prettig wonen en leven
De opgave om de stad stadser te maken, veel
nieuwe woningen binnen een straal van 1200
meter rond de stations te realiseren, maar ook
het toevoegen van nieuwe woningen in de
binnenstad zorgt ervoor dat er voldoende
draagvlak ontstaat om het gemengde karakter
van de binnenstad in een veranderende markt
overeind te houden. Wel zal de rol van de binnenstad nog meer verschuiven, de functie als
regionaal winkelcentrum zal de komende jaren sterk verminderen. Hiervoor in de plaats
komt de rol als historisch “belevenisgebied”.
Bij deze veranderende rol is het historische karakter van de binnenstad de belangrijkste drager. Voorkomen moet worden dat de binnenstad niet meer wordt dan een aardig decor
voor allerlei evenementen en de toeristische
markt. Er zal een goede mix moeten worden
gevonden tussen leefbaarheid en de binnenstad als economische trekker.
Het Julianapark, het Wilhelminapark, de stadssingels en de Haai zijn belangrijke groene dragers. Het verbeteren van de singelstructuur
rond de gehele binnenstad is hierbij een

belangrijke opgave. De vraag rijst of het intensiveren van het voetbal binnen het Julianapark
bijdraagt aan de hoofdfunctie van het park als
stadsdeelpark. Deze coronaperiode toont duidelijk aan dat dit park het drukstbezochte
stukje groen van de stad is. Uitbreiding van dit
belangrijkste stadspark kan een goede groene
impuls bij de verstedelijkingsopgave zijn. Het
hoofdveld samen met het verenigingsgebouw
kunnen worden omgevormd tot een kleine
stadscamping. Een groot aantal bomen in de
binnenstad leidt een kommervol bestaan. Historische beelden tonen juist ook het groene
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karakter van onze binnenstad aan, verbetering
van de groeiomstandigheden of nieuwe aanplant met grondverbetering kan de binnenstad zijn oude groene karakter teruggeven.
Het stadsstrand is een nieuwe bijdrage aan de
recreatieve mogelijkheden van de stad. Hier
komen twee verhalen samen, nieuwe recreatieve kansen en de historie van de Westfriese
strijd tegen het water in de vorm van de Westfriese Omringdijk. Inrichting en gebruik van
het strand moeten beide verhalen blijven vertellen. Juist de historische context is een rijke
bijdrage aan de beleving van de gebruiker van
het strand en de passant over de nieuwe fietsroute naar Amsterdam.
Ook de beeldenroute langs de Haai en de
Westerdijk draagt bij aan de verhalen die de
stad wil vertellen.

evenementen en horeca, een “Volendammerisering” van de binnenstad, tast zowel de leefbaarheid aan als uiteindelijk het historische
karakter van de stad en tevens de aantrekkelijkheid voor potentiële bezoekers die meer
willen dan een serie horecagelegenheden.
Hoorn heeft vele verhalen te vertellen, laat
deze verhalen de leidraad zijn in de economische ontwikkeling van de stad.

De musea en andere culturele trekkers, zoals
(voormalige) kerken zouden de trekkers moet
vormen. Een mix van cultuur en historie maakt
de stad aantrekkelijker voor zowel haar eigen
bewoners als haar bezoekers.

3. Economisch sterke stad
Zoals eerder opgemerkt verschuift de rol van
de binnenstad, het is steeds minder het regionale winkelcentrum. Het winkeldeel krimpt,
door de Poort van Hoorn is de kans aanwezig
dat het zwaartepunt verschuift richting station. Goed binnenstad management is nodig
om bedrijven te helpen te verhuizen en per
gebied een goede mix te vinden tussen lokale
en regionale ontwikkelingen. De Kerkstraat
laat al zo een ontwikkeling zien met bedrijven
die beide markten bedienen.
De binnenstad wordt meer het regionale uitgaansgebied met een aantrekkingskracht die
ver buiten de regio uitstraalt. Deze verschuiving biedt kansen maar kent ook bedreigingen. Een eenzijdige ontwikkeling met veel
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4. Levendige en gastvrije stad
Naast de commerciële functies van winkels en
horeca moet er aandacht zijn voor kleine startende bedrijven die de levendigheid van de
binnenstad verbeteren. Daarnaast moet er
vooral de aandacht zijn voor de culturele potentie van de binnenstad. De musea, het
openstellen van kerken voor de bezoekers van
de binnenstad, het ruimte bieden aan de vele
verhalen die de stad te bieden heeft. Het Huis
van Hoorn aan de zuidzijde van het stationsgebied kan hierbij een belangrijke bijdrage leveren. Meer aandacht voor de rijke historie kan
op verschillende wijze tot stand komen. De gemeente Haarlem subsidieert bijvoorbeeld het
terugbrengen van voormalige winkelpuien.
Het zijn de details die het verhaal van de stad
versterken.

maken de historie van de stad breder dan de
binnenstad alleen.
5. Goed bereikbare stad
Hoorn is vooral een fietsstad, de stad is compact, hemelsbreed is de afstand tussen de
noordoostgrens van de stad met de binnenstad niet meer dan 4,5 kilometer. Het terugdringen van het autogebruik in de binnenstad
behoort een belangrijk deel van de opgave te
zijn. Voor de binnenstad zou moeten gelden:
een autoluwe binnenstad gericht op de voetganger en de fietser met een goede scheiding
van fiets- en voetverkeer zodat je als voetganger rustig kan lopen en kijken.
Opvang van de auto aan de rand van de binnenstad voor bezoekers en werkenden is nodig. Waar mogelijk het parkeren voor bewoners aan de rand van de stad met behoud van
de leefbaarheid voor de minder mobiele bewoners. Deelauto’s op centrale plaatsen kunnen hier een bijdrage aan leveren.
Als fietsstad zijn het juist de historische lijnen
die interessant zijn als de belangrijkste fietsen wandelroutes in de stad. Een inrichting van
deze historische lijnen als “fietsstraat” kan zo
het fietsnetwerk versterken. Het stallen van
de fiets is een belangrijke opgave. In de binnenstad zijn zeker behalve de stalling bij het
station twee gratis fietsenstallingen noodzakelijk. Deze kunnen tevens meerdere diensten
aanbieden zoals reparatie van tweewielers,
het bewaren van boodschappen als er nog een
andere activiteit in de binnenstad wordt bezocht etc.. Het autovrij maken van de Westfriese Omringdijk kan de recreatieve mogelijkheden van de stad versterken.

Juist in een transitie van de stad is dit interessant, een woonhuis met een historische winkelpui voegt een verhaal toe aan de stad. Kwaliteit van de openbare ruimte moet hierbij
centraal staan, dat geldt zowel voor de wanden van deze ruimte als de inrichting hiervan.
Een bijzonder punt hierbij is het dak van de
stad, het dakenlandschap van de binnenstad is
zeer bijzonder maar staat onder grote druk
doordat iedere m2 meter wordt omgebouwd
tot woonruimte.
Meer aandacht voor de lanen, linten, dijken
en andere historische lijnen binnen het netwerk van de stad versterken de beleving van
de stad voor de fietser en wandelaar en
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De historische lijnen moeten een heldere bijdrage leveren aan het wegenpatroon van de
stad, hierdoor worden de verhalen van de
stad zichtbaarder.

Het Warenhuis Hoorn kan zo aan betekenis
winnen.
8. Veilige stad
Schoon, heel en veilig moet de basis zijn voor
een veilige stad. Kwaliteit van de openbare
ruimte is de basis voor een veilige stad, samen
met een goed wegenpatroon en ogen op de
openbare ruimte. Voor de binnenstad geldt
dat er veel meer aandacht moet komen voor
een schone stad. Het schoonmaken van de
openbare ruimte zou juist moeten plaatsvinden op de drukste uren, dat geeft een voorbeeldfunctie. De mens met een karretje en
een ”bezem” die bezig is om de stad netjes te
houden is een zichtbare stimulans naast voldoende goed vormgegeven prullenbakken.
Een kwalitatief hoogwaardige openbare
ruimte houdt in goed onderhouden bestrating, het terugdringen van overbodig geplaatst
straatmeubilair en uitstallingen en reclames.
De gevelwanden zijn de begeleiders van de
openbare ruimte, terughoudend reclamebeleid met aandacht voor de historische omgeving, minder is meer.

6. Sociale en gezonde stad
Binnen de verdichtingsopgave moet worden
voorkomen dat er een te eenzijdig woonmilieu
ontstaat. Gemengde woonmilieus zijn sociaal
gezonder dan eenzijdig opgebouwde wijken.
Dit geldt ook voor de binnenstad. Nu wordt iedere m2 volgepropt met kleine appartementen. Juist ook in de binnenstad moet ruimte
blijven voor gezinnen om de bevolkingsopbouw gemêleerd te houden. Ook een verdere
“veryupping” van de binnenstad moet worden
voorkomen.
7. Duurzame en innovatieve stad
Duurzaamheid en historie is een aparte opgave, niet slopen en erfgoed en oude gebouwen koesteren is al een belangrijke vorm van
duurzaamheid. Het slopen van een gebouw
moet op basis van duurzaamheid altijd de
laatste keuze zijn. Duurzaamheid zit ook in
aandacht voor stadsecologie. Er is meer groen
op verborgen plekjes dat onze aandacht verdient.

9. Kernkwaliteiten
De kernkwaliteit van Hoorn is de drie-eenheid,
Hoorn, Blokker en Zwaag, ieder met hun eigen
historie en verhalen. Het koesteren van deze
eigen kwaliteiten en het DNA moet de basis
zijn onder de aanpak van de stad. Maak de
stad stadser en houdt de dorpen dorps, ieder
met behoud van eigen identiteit, DNA en verenigingsleven.

Windmolens en zonnepanelen gaan niet goed
samen met het erfgoed. Er zijn andere methodes om deze mix vorm te geven. Bij zonnepanelen door ze uit het zicht van de openbare
ruimte te houden. Terugdringen van het zwaar
verkeer en alle pakketbezorgers in de binnenstad door een hub in de nabijheid van de binnenstad en een hub in de Poort van Hoorn
voor de binnenstadbezoeker te realiseren. De
één als distributie voor de winkels in de binnenstad, de ander voor het afhalen van in de
binnenstad en op het web gekochte goederen.
7

10.Uitvoering – ambtelijke organisatie
De Vereniging Oud Hoorn kan op verschillende
manieren een bijdrage leveren aan het proces.
De adviseur die op voordracht van de Vereniging is benoemd in de Monumenten- en Welstandscommissie, het betrekken van de kennis
binnen de Vereniging bij gerichte projecten,
bijvoorbeeld bij de herinrichting van het Kerkplein en het betrekken van de Vereniging als
vaste partner bij grotere opgaven binnen de
gemeente waarbij erfgoed ter sprake komt.

meer uitgebreid initiatief tot de gemeenteraad en het college richten.

Het ambtelijk apparaat is klein en er is de laatste jaren veel lokale kennis verdwenen. De ervaring is dat bij veel projecten de ambtelijke
begeleiding tekort schiet. De verstedelijkingsopgave is een moeilijke opgave daar, waar het
inbreidingsprogramma’s betreft; ze stuiten
veelal op weerstand van bewoners en er kunnen andere belangen meespelen. Het zou
goed zijn om voor de verstedelijkingsopgave
een supervisor aan te trekken. Een supervisor
die ook goed is in communicatie en gevoel
heeft voor het DNA van de stad. Door een supervisor en zijn bureau voor langere tijd aan
de stad te verbinden ontstaat er continuïteit
en extra ondersteuning van het ambtelijk apparaat. De supervisor kan worden ingebed in
een kwaliteitsteam dat het proces op alle
schaalniveaus begeleidt en beoordeelt. In dit
team kunnen vertegenwoordigers uit de ambtelijke organisatie, uit de Monumenten- en
Welstandscommissie en de bevolking deelnemen.
Niet geheel nieuw maar het komt steeds meer
voor, dat bewoners die taken van gemeenten,
provincies of waterschappen overnemen omdat zij vinden dat het beter, anders of met
meer maatschappelijk draagvlak gedaan kan
worden. Zij maken gebruik van het uitdaagrecht. Ook bij thema’s als milieu, energie en
openbare ruimte komt dit participatie-instrument steeds vaker voor. Bovendien gaat dit
recht wettelijk verankerd worden. In Hoorn is
het voorbeeld de Stichting Engelse Park die
het onderhoud van het Wilhelminapark heeft
overgenomen, evenals de nieuwe Stichting
Vrienden van de begraafplaats Keern te
Hoorn. De Vereniging Oud Hoorn vindt dit een
positieve ontwikkeling en wil zich met een
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