Per mail aan Rico Klaassen Bos

Hoorn, dd. 29 januari 2021
In reactie op uw schrijven dd. 15 januari 2021 om samen met buurtbewoners een burgerinitiatief te
starten hebben we u ingediende plan gepubliceerd op onze website en daarbij onderstaande reactie
geplaatst.

Uw initiatief spreekt ons aan, wij willen er echter nog wel een paar opmerkingen bij plaatsen.
De vereniging Oud Hoorn is een voorstander van een autoluwe en groene binnenstad. Het liefst zien
wij een ontwikkeling die deel uitmaakt van en aansluiting zoekt met de plannen in de Poort van
Hoorn t.a.v. de Noorderveemarkt en de Vale Hen.
In de ontwikkelvisie voor de Poort van Hoorn lezen wij dat de aangetaste singelstructuur wordt
hersteld tot een sterke en doorlopende groenstructuur rond de binnenstad. Het voormalige park aan
de Westerdijk behoort volgens ons ook tot deze groenstructuur.
Het is belangrijk om deze aaneengesloten groene rand rond de binnenstad een landschappelijke
inrichting te geven die de historische beleving van onze binnenstad versterkt.
In het verleden kende Hoorn net als veel andere Hollandse steden een lint van plantsoenen in
Engelse landschapsstijl op de plaats waar daarvoor de verdedigingsgordel van de stad lag. Een
dergelijk beeld zal bij inwoners en bezoekers van Hoorn onbewust die historische beleving oproepen.
De Engelse landschapsstijl kenmerkt zich door slingerende paadjes, willekeurig geplaatste solitaire
bomen, grasperkjes en groepjes struiken, zie b.v. onze singel langs Achter de Vest. Deze
asymmetrische/romantische stijl was populair in de tweede helft van de achttiende eeuw en het
begin van de negentiende eeuw.

Voor een consistent beeld zou een
slingerend wandelpad doorgetrokken
kunnen worden langs de stadskant van
de Westersingel doorlopend naar het
Visserseiland. Het eerste deel is tevens
een lommerrijke wandeling van het
station naar de Parkschouwburg en het
stadsstrand.
Het gedeelte aan de Westerdijk zou
wellicht geïnspireerd kunnen worden
op de stadsplattegrond van 1890
(collectie WFA). Belangrijk hierbij is dat
het park en de dijk een aaneengesloten
structuur vormt met de weg langs de
woningen.
In een eerder stadium, tijdens de
inspraakrondes voor het versterken van
de dijk, hebben we al aandacht
gevraagd voor het herinrichten van de
gehele Westerdijk. Dit is door de
gemeente niet verder opgepakt.

Jaap van der Hout Voorzitter.

