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Werkgroep stadswandelingen 
 
 
 

1. Inleiding 
 
Op vrijdagavond 17 juni 1977 vond de eerste historische stadswandeling van Oud Hoorn plaats. In de 
loop van 45 jaar heeft het programma van zomeravondwandelingen op een natuurlijke manier vorm 
gekregen. In 2017 stond de werkgroep voor een nieuwe situatie als gevolg van een verwachte 
uitstroom van een oudere groep ervaren gidsen en een organisatie die nog niet optimaal was 
toegerust voor de nieuwe instroom. Dit leidde tot een aantal actiepunten. 

• Werven en opleiden van nieuwe gidsen. 

• Borgen van kennis/informatie in logische eenheden. 

• Digitaliseren van leerinhouden in studiegidsen. 

• Een duidelijke organisatie inrichting met proces- en taakomschrijvingen. 
 

2. Historische rondleidingen 
 
De werkgroepen exposities, jeugd, lezingen, cursus en stadswandelingen verzorgen activiteiten voor 
inwoners van Hoorn (doelgroep) met de bedoeling draagvlak te creëren voor een zorgvuldige 
omgang met het erfgoed in Hoorn (missie). Een van de activiteiten is het aanbieden van gratis 
toegankelijke historistische rondleidingen.  
 

Inhoud 
 
Historische rondleidingen kunnen differentiëren naar doelgroep en functie. De doelgroep van Oud 
Hoorn bestaat uit inwoners van de gemeente Hoorn met geen, enige of veel voorkennis over het 
erfgoed van de stad. De primaire functie van de wandelingen is het creëren van draagvlak voor een 
zorgvuldige omgang met het erfgoed van de stad. Dit uitgangspunt leidt tot de volgende inhoud: 
 
Onderwerpen materieel erfgoed 

• Het oorspronkelijke landschap 

• De stedenbouwkundige ontwikkelingen tot de huidige ruimtelijke indeling. 
o De herkomst van straatnamen 
o Specifieke landschappelijke elementen (b.v. een dijk, wal of gracht) 
o De invloed van economische aspecten op de ruimtelijke indeling (b.v. de aanwezigheid van 

een markt, poort, beroepsgroep) 
o Algemene geschiedenis van Hoorn m.b.t. stedenbouwkundige ontwikkeling  
o Relevante algemene culturele geschiedenis 

• T.a.v. belangrijke historische objecten; huizen, instellingen, poorten e.d. 
o De bouwstijl / architectuur 
o De bouwkundige geschiedenis 
o De functies en bewoners van het object 
o Relevante geschiedenis van Hoorn m.b.t. de aanblik van het object. (b.v. duiding van de 

gevelsteen) 
o Relevante geschiedenis van Hoorn m.b.t. de functie van het object. (b.v. wezen zorg in 

Hoorn, vergaderruimte Statencollege) 
o Relevante algemene culturele geschiedenis. (b.v. Opstand, moedernegotie)  
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Onderwerpen immaterieel erfgoed 

• Biografieën van beroemde Horinezen 
o Relevante algemene geschiedenis (b.v. Liorne – fluitschip) 

• Bijzondere gebeurtenissen en anekdotes 

• Het belang van stadsherstel; panden in eigendom van Stichting Monumenten Oud Hoorn 
Bovenstaande onderwerpen en thema’s komen in de wandelingen in wisselende verhoudingen aan 
bod. Voorbeeld; ‘Het oorspronkelijke landschap’ heeft voor de Kloosterwandeling i.v.m. de 
gronduitgifte meer relevantie dan voor de Zorgwandeling terwijl ze wel ongeveer hetzelfde gebied 
bestrijken.  
 
Extra activiteiten 
Extra activiteiten dienen aan te sluiten bij de doelstellingen van de vereniging en een meerwaarde te 
hebben voor de rondleiding of de vereniging; 
o Een bezoek aan een historisch object dat aansluit bij het thema. 
o Een bezoek aan het verenigingsgebouw aan het einde van een zomeravondwandeling. 
o Een karakter dat centraal staat in een themawandeling welke in kostuum kan afroepen, 

onderweg iets demonstreren of aanbieden. 
 

Programma 
 
Het erfgoed in Hoorn concentreert zich met name in de binnenstad en net buiten de singel. Om een 
gewogen geografische spreiding te borgen, zijn zestien standaardwandelingen samengesteld. Deze 
rouleren zodanig dat in drie jaar de gehele oppervlakte van de binnenstad evenredig onder de 
aandacht is gekomen.  

 
 
Het hart van de binnenstad komt ieder jaar bij twee 
rondleidingen onder de aandacht, in het cluster Mens en 
Maatschappij en in het cluster Bouwkunst.  
Van de havens en het gebied tussen de vesten komt jaarlijks een 
derde gedeelte aan de orde. Twee hoofdstraten en twee 
gebieden buiten de singel vinden om beurten een plekje in het 
programma.  

 
 
 
 
 

Cluster Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 

a) Mens & maatschappij Klooster Zorg Kerken 

b) Bouwkunst Gevelstenen Architecten Poortjes 

c) Haven Haven Midden Haven Oost Haven West 

d) Tussen de Vesten Oost; Wallen Noord; Hofjes West; Noorderkerk 

e) Straten Koepoortsweg/Venenlaan Achterom ‘t Noord Grote Oost 

f) Thema Vrede & Vrijheid x x 

 
Uit ieder cluster wordt jaarlijks een rondleiding geprogrammeerd. T.b.v. publicitaire variatie kunnen 
de namen van de wandelingen variëren. Sommige wandelingen zijn echter zo iconisch en populair 
(klooster, wallen, hofjes) dat de titels om de drie jaar opnieuw gebruikt kunnen worden. 
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De sfeer in de stad en het avondlicht hebben een meerwaarde voor de beleving van de gasten. De 
rondleidingen vinden daarom traditioneel plaats op de vrijdagavonden en beginnen om 19.30. Vanaf 
half mei tref je een aangename wandeltemperatuur aan en voldoende licht om met het programma 
te starten.  
De wandelingen worden om de twee weken geprogrammeerd. In de praktijk blijkt de belangstelling 
niet te verminderen door Hemelvaart- of Pinksterweekend. Augustus en september zijn ingevuld 
door andere culturele activiteiten; kermis, cultuurweekend en open monumentendag. Half 
september wordt het te donker voor een avondwandeling. Primair uitgangspunt voor de routes is dat 
alle objecten binnen 60 á 75 minuten te belopen en te bespreken moeten zijn. 
Sinds 2018 is het programma nauwkeuriger op het verenigingsbeleid afgestemd. De nieuwe 
werkwijze met een vast roulerend standaardprogramma is in 2021 geïmplementeerd. De komende 
jaren ligt het accent op consolidatie van het werkproces en het creëren van stabiliteit in de 
werkgroep. Een volgende stap kan uitbreiding van het aantal aanbod momenten per wandeling zijn. 
Grote menigtes aan de startlocaties zorgen voor onveilige verkeerssituaties en voor gidsen is het 
lucratiever als hun voorbereiding meerdere keren tot een rondleiding leidt. Tevens kan er in de 
toekomst ruimte ontstaan om nieuwe wandelingen te ontwerpen welke aan het programma kunnen 
worden toegevoegd. Te denken valt aan uitbreiding van clusters of aan themawandelingen.  
 

1. Organisatie 
 
De historische rondleidingen worden verzorgd door vrijwillige gidsen in de werkgroep 
stadswandelingen. 
 

Vrijwilligers 
Het aantal vrijwilligers binnen Oud Hoorn neemt gestaag af. De vereniging ervaart in toenemende 
mate de concurrentie van andere vormen van vrije tijdsbesteding en een krappe arbeidsmarkt. Dit is 
een algemene trend die ook bij onze zusterorganisaties wordt ervaren. Idealiter bestaat de 
werkgroep stadswandelingen uit ≈ 35 gidsen. Dit aantal is gebaseerd op vijf geprogrammeerde 
wandelingen per seizoen met een gemiddeld aantal van 220 deelnemers per wandeling en een 
optimale groepsgrootte per gids van 15 deelnemers. Om deel uit te kunnen maken van de werkgroep 
verzorgt een vrijwilliger minimaal twee historische rondleidingen per seizoen. 
Begin 2023 bestaat de werkgroep uit 25 gidsen waarvan twee derde korter dan 5 jaar geleden is 
ingestroomd. Er heeft een significantie verschuiving plaatsgevonden in samenstelling naar 
leeftijdscategorie, van voornamelijk gepensioneerde vrijwilligers naar de helft met betaald werk. 
Nieuwe vrijwilligers zijn in 2018 geworven via een aparte gidsenopleiding en sinds 2021 via de cursus 
Cultuurhistorie Hoorn.  
De werkgroep stadswandelingen is extra kwetsbaar vanwege de specialistische kennis die een 
vrijwilliger nodig heeft voor het uitoefenen van de taak. Het opleidingstraject van een gids duurt 
minimaal vijf jaar. Een hoog vrijwilligersverloop vormt een risico voor de continuïteit van de dienst. 
Extra aandacht is nodig om vrijwilligers langdurig bij de werkgroep betrokken te houden.  
Een algemeen ingezet instrument daartoe is het stimuleren van de sociale cohesie, bijvoorbeeld door 
het delen van een gezamenlijke interesse en uitbreiding van het aantal contactmomenten. 
Onderzoek wijst ook uit dat hoog opgeleide vrijwilligers graag verantwoording dragen en taken naar 
zich toe trekken. Dit type vrijwilliger vindt het prettig om uitgedaagd te worden, wil zich blijven 
ontwikkelen en vertrekt snel bij organisatorisch ‘gedoe’.  
Met een aantal organisatorische aanpassingen is sinds 2018 flink ingezet op het behoud van 
vrijwilligers: 

• De verantwoordelijkheden liggen zo laag mogelijk in de werkgroep.  

• Afspraken, taken en processen zijn helder geformuleerd zodat vrijwilligers zo zelfstandig mogelijk 
kunnen werken en hun tijd efficiënt kunnen inzetten voor de kerntaken. 
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• Ontwikkelingsmogelijkheden zijn b.v. een wandeling coördineren, een nieuwe wandeling 
ontwerpen, nieuwe gidsen opleiden of uitwisseling met andere werkgroepen. 

• Meer sociale interactie doordat taken in duo’s of groepjes kunnen worden opgepakt.  

• Uitbreiding aantal tussentijdse contactmomenten door implementatie van studiegroepen in de 
winter. 

• Tijdens studiegroep bijeenkomsten zijn vrijwilligers actief met een gedeelde interesse bezig. 

• Voor iedere vrijwilliger is jaarlijks een bedrag beschikbaar voor een gezamenlijke activiteit. De 
feestcommissie van de werkgroep bepaalt de inhoud van het gidsenuitje. 

De organisatorische aanpassingen zijn een geleidelijk traject geweest dat met de implementatie van 
studiegroepen in 2022 tot een voorlopige afronding is gekomen. Voor de komende jaren blijft extra 
aandacht nodig om zoveel mogelijk vrijwilligers te behouden en te werven.  
 

Leerinhouden 
Gasten mogen verwachten dat de gids een uitgebreide historische kennis heeft over het gebied van 
de rondleiding en dat de vertelde informatie historisch juist is. Er wordt gedifferentieerd naar 
doelgroep en de doelstellingen van de vereniging. Dit betekent dat de informatie zich qua diepgang 
en betrouwbaarheid onderscheidt van een VVV wandeling. Het samenstellen van een studiegids 
vraagt tussen de 250 en 300 uur deskresearch en literatuuronderzoek, mits de vrijwilliger ervaring 
heeft als gids en wandel coördinator, goed met office kan omgaan en overzicht heeft van alle 
beschikbare bronnen. Door te werken met standaard wandelingen voorkom je dat er jaarlijks vijf 
nieuwe readers met leerinhouden moeten worden samengesteld.  
Het standaardprogramma biedt tevens een logische structuur om de gidsen informatie te ordenen in 
de vorm van een digitale map per wandeling. De digitale map bestaat uit een basisdocument van 
tussen de 20 en 30 bladzijden. Specifieke thema’s worden uitgediept in aparte documenten. De 
actuele studiegids wordt uiterlijk twee weken voorafgaand aan de eerste studiegroep bijeenkomst 
aan alle gidsen ter beschikking gesteld in een digitale omgeving.  
Tot 2017 bestond de leerinhoud voornamelijk uit ordners met kopieën van artikelen, krantenknipsels 
en foto’s in de kast bij een gids thuis. Tevens was er voor gidsen een digitaal stratenregister 
beschikbaar en van vier wandelingen een getypte samenvatting. Nieuwe gidsen beschikten niet over 
voldoende informatie om zich op een rondleiding voor te kunnen bereiden. Kwalitatief mindere 
rondleidingen of afhakende nieuwe vrijwilligers vormden een reëel risico. Alle studiegidsen dienden 
opnieuw te worden samengesteld/geactualiseerd, gedigitaliseerd en gedeeld. Deze enorme klus is 
eind 2022 praktisch afgerond.  
 

Kwaliteitsbewaking 
De werkgroep is sinds 2017 minder kwetsbaar geworden doordat processen en taken zijn 
beschreven. Werkzaamheden kunnen flexibel door verschillende vrijwilligers worden opgepakt. 
Duidelijkheid draagt bij aan rust in de werkgroep en vrijwilligers kunnen zelfstandig taken naar zich 
toe trekken. 

• Beleid werkgroep Stadswandelingen 

• Taakomschrijving gids / Handleiding gidsvaardigheden 

• Taakomschrijving wandelcoördinator / Taakomschrijving wandelontwerp 

• Taakomschrijving werkgroepcoördinator 

• Promotie stadswandelingen 
o Handleiding sitebeheer activiteiten 
o Handleiding publicatie cultuur hoorn 
o Handleiding promotiekaarten 

Verslaglegging middels de Excel sheet ‘Seizoenoverzicht’. In één oogopslag is gedurende het seizoen 
voor de hele werkgroep te zien welke wandelingen op welk moment met welke wandelcoördinator 
en gidsen plaatsvinden. Aan het einde van het seizoen geeft dit overzicht een juiste en volledige 
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weergave van het uitgevoerde programma, het aantal gasten per wandeling en het aantal 
wandelingen per gids. Deze gegevens worden gebruikt voor verslaglegging op de site en aan het 
bestuur. Om onderlinge vergelijking en competitie te voorkomen, wordt niet geregistreerd hoeveel 
gasten er per individuele gids meelopen. 
Gidsen kunnen elkaar verzoeken om feedback en zo de kwaliteit van hun wandeling verbeteren. 
Hiervoor is een checklist beschikbaar in de handleiding Gidsvaardigheden. Soms heeft een gids extra 
begeleiding nodig, bijvoorbeeld na klachten over de rondleiding. De coördinator inventariseert de 
knelpunten en brengt in kaart waar extra ondersteuning nodig is. Bij gebleken ongeschiktheid 
bepaalt de werkgroepcoördinator i.o.m. het bestuurlijk aanspreekpunt vrijwilligers wat de 
vervolgstappen zijn.  
 

2. Detachering 
 

Intern 
Vanuit de vereniging wordt af en toe een beroep op de werkgroep gedaan om speciale 
gebeurtenissen te ondersteunen met een stadswandeling. Bijvoorbeeld bij een jubileum als VOH 100 
jaar of De slag op de Zuiderzee. De activiteit mag niet concurreren met de inhoud van - of benodigde 
gidsen voor het eigen programma. T.a.v. de praktische uitvoerbaarheid moeten er minimaal acht 
objecten in de stad aan het thema te koppelen zijn die op redelijke loopafstand liggen. Zo niet, dan is 
een lezing of presentatie als medium meer van toepassing. Daarna zijn er twee mogelijkheden; 

• De initiator stelt een studiegids samen. Gidsen kunnen zich daarna voor de wandeling opgeven. 
De initiator houdt de verantwoordelijkheid en zorgt zelfstandig voor de organisatie en uitvoering 
van het project.  

• De initiator werft zelf een aantal gidsen die mee willen helpen het project vorm te geven.  

Extern 
Oud Hoorn werkt regelmatig samen met andere organisaties die het behoud van erfgoed nastreven. 
De gidsengroep wordt b.v. benaderd voor Open Monumentendag, als ondersteuning bij een 
wijkproject, door een charitatieve instelling, bij een stadsjubileum, etc. De hulpvraag komt binnen bij 
de werkgroep coördinator. Bij gebleken relevantie gaat het verzoek door naar de gidsen die 
vervolgens zelf contact opnemen met de aanvrager.  
 

3. Promotie 
 
De planning van de rondleidingen met datums en tijden, wordt ieder jaar opnieuw bepaald. De 
opkomst bij onze activiteiten is daarom volledig afhankelijk van een actieve promotie. Het doel van 
de in te zetten middelen is om zoveel mogelijk inwoners van Hoorn te informeren over de historische 
rondleidingen. Daarbij maken we gebruik van de volgende media: kwartaalblad, site van VOH, 
nieuwsbrief leden VOH, promotiekaarten, persberichten, facebook, raambiljetten, site Cultuur 
Hoorn/ narrowcasting, mooi Hoorn.  
Sinds 2021 is ingezet op kwaliteitsverbetering van de promotionele uitingen waaronder het gebruik 
van hoogwaardig eigen beeldmateriaal. Publicatie op de voorpagina van een lokaal weekblad blijkt al 
gauw zo’n 150 extra deelnemers te genereren. 
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