
Bij een aantal kruisingen
staan verkeersregelaars. Vanaf
komende maandag (16 mei) tot
20 mei is de kruising van de
Westfriesedijk met de Lange-
reis richting Winkel afgesloten
voor autoverkeer.KWSdoet dan
de voorbereidingen voor de
werkzaamheden in het week-
einde. Autoverkeer wordt om-
geleid via het Hoefje, Nieuwe
Niedorpweg, Winkelerzand,
Noorderkanaalweg en Hart-
weg. Fietsers hoeven niet om te
fietsen. Fietsverkeer heeft een
doorgaande fietsroute.
Van vrijdag 20 mei 20.00 uur

tot maandag 23 mei 5.00 uur is
de N239 van de kruising met
Langereis tot vlak voor de krui-
sing met de Alkmaarseweg af-
gesloten. KWS bouwt dan het
kruispunt N239-Langereis om

tot een rotonde en doet onder-
houd aan het asfalt. Autover-
keer wordt omgeleid via de
N242. Fietsers hoeven niet om
te fietsen.
Ook in het weekend van 10

tot enmet 13 juni is eendeel van
de Westfriesedijk afgesloten
voor werkzaamheden. Tot juli
dit jaarwerkt KWSaandeN239.
Grasbetontegels
In opdracht van de gemeente

Hollands Kroon worden in de
maanden mei en juni grasbe-
tontegels gelegd langs de Lan-
gereis. Deze weg is hierdoor
voor doorgaand verkeer afge-
sloten. Het werk wordt in drie
delen uitgevoerd, zodat delen
van de Langereis bereikbaar
blijven. Vanaf komende maan-
dag tot en met 31 mei is het
wegdeel N241-Oudeweg aan de
beurt, vanaf 1 tot en met 17 juni
gevolgd door het traject Oude-
weg-Mienakker. Het laatste
deel, Mienakker-Winkelerweg,
komt vanaf maandag tot en
met maandag 27 juni aan bod.

Casper Duin

Kruispunt N239-Langereis enige
tijd dicht voor aanleg rotonde
Winkel ! In de komende
week en in het weekeinde van
20 tot 23 mei 2022 werkt aan-
nemer KWS in opdracht van de
provincie Noord-Holland aan
de Westfriesedijk. Tijdens de
werkzaamheden is een deel
van de N239 afgesloten voor
autoverkeer.
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Deelnemers die met hun wan-
delprestatie geld ophalen voor
ontwikkelingsprojecten in de
wereld, kunnen deze dag veer-
tig kilometer of minder lopen.
Ze mogen hun te lopen afstand
ook spreiden over de hele
maand mei .De organisatie van
de oudste sponsorwandeltocht
in West-Friesland kijkt er naar
uit om,na twee jaar zonder ech-
te wandeling, er met alle deel-
nemers en vrijwilligers qua
sfeer en gezelligheid weer een
fantastische dag van te maken.
Pannekoeken
Voor deelnemers zijn routes uit-
gezet van 40, 24 en 12 en 8 kilo-
meter en een kinderroute van 4
kilometer. Onderweg staan
stempelposten met drinken en
op kilometerpunt 24 krijgen de
lopers pannenkoeken. Ook tij-

dens de kinderroute worden
pannenkoeken uitgedeeld.
Het doel van de 40MM is om

zoveel mogelijk sponsorgeld
bijeen te brengen voor vele pro-
jecten in minder ontwikkelde
landen. Hiervoor laten deelne-
mers zich per kilometer door
anderen sponsoren. Wie zater-
dag 28 mei niet kan, maar wel
wil meedoen mag ook kilome-
ters maken in de gehele maand
mei.Hiervoor registreertmen in
een zelfgekozen wandelapp de
gelopen kilometers. Waar, wan-
neer en met wie men loopt,
kiestmenhelemaal zelf.Het op-
gehaalde sponsorgeld maakt
men namei aan de 40MM over.

Cees Beemster

Lopers kunnen zich alleen digi-
taal voor deelname inschrijven
via de vernieuwde website
www.40mm.nl. Men krijgt dan
het inschrijvingsnummer en het
sponsorformulier per e-mail.

Sponsorwandeltocht 40MM kan
in één dag of in een hele maand
Venhuizen ! Voor de 49e keer
vindt zaterdag 28 mei de spon-
sorwandeltocht 40MM in en bij
Venhuizen plaats.
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Hoorn ! In juni 2020 werd binnen
het Hoornse gemeentebestuur al
positief gereageerd op de toen nog
prille plannen van garage Van der
Linden van Sprankhuizen en ont-
wikkelaar STED Development. In
oktober 2021 plantten de initiatief-
nemers, samen met wethouder Sa-
mir Bashara, bomen als symbolisch
startsein. Nu is op basis van de vast-
gestelde Nota van Uitgangspunten
een stedenbouwkundig plan ge-
maakt dat letterlijk een beeld geeft
van de nieuwe wijk op de hoek
Dampten-Berkhouterweg. Een
woonhuis, de garage en andere be-
drijven verdwijnen. Kinderopvang
Bazzeroet van SKH blijft als enige
van de huidige gebouwen bestaan.

Dicht op elkaar
De impressies tonen een buurt
waarin wat hogere gebouwen rela-
tief dicht op elkaar staan, zoals in
stedelijke gebieden nabij stations
wordt nagestreefd. Toch komt er
ook veel groen - inclusief de daken -
in BuitenStad Hoorn.

Vanwege de klimaatveranderin-
gen zitten er in het plan, behalve en-
kele waterpartijen, drie ’waterkel-

ders’. Op de daken komen ’kratjes’
van 15 centimeter hoog, waarin wa-
ter blijft staan dat sedum en andere
plantjes voedt en opwarming van
het gebouw voorkomt.

Volgens Rob de Groot van STED
Development zijn die buffers be-
doeld voor wateropvang, maar ook
om zonder gebruik van drinkwater
het groene parkachtige gebied rond
de gebouwen te kunnen behoeden
voor uitdroging.

Parkeergarage
Het terrein wordt ’heuvelachtig’,
omdat er een parkeergarage voor
460 tot 600 auto’s onder komt, in
twee lagen. Een onder de grond, en
een bovenop het maaiveld.

Een aantal gebouwen en binnen-
tuinen komt daar weer bovenop, een
aantal deels. Zo komt de grote Al-
bert Heijn supermarkt, die vanuit
het stationsgebied hierheen ver-
huist, op de begane grond. Door de
’gestapelde’opzet oogt BuitenStad
Hoorn straks vanaf de Berkhouter-
weg stedelijk, maar vanaf de kant
van de spoorbaan parkachtig, aldus
ontwikkelaar De Groot.

In de wijk zelf rijden straks geen
auto’s. Naar de verkeersafwikkeling
op de Berkhouterweg - waar de eni-
ge ontsluiting van BuitenStad
Hoorn komt - wordt nog gekeken.
Dit maakt deel uit van het mobili-

teitsonderzoek dat ook het gebied
van de Poort van Hoorn omvat. Het
kan zijn dat de Berkhouterweg
moet worden aangepast, zegt De
Groot. Het nieuwe kruispunt met de
Provincialeweg is volgens hem al be-
rekend op een grotere toestroom.

Toren
Blikvanger wordt de zestig meter

hoge woontoren, met twintig bouw-
lagen, op de hoek.

Een gebouw, dat wat vierkanter
en iets lager is dan de Toren van
Hoorn, verderop, maar door Rob de
Groot wel als ’echte toren’ wordt be-
titeld.

Het moet een gebouw worden dat
’echt iets toevoegt’ aan het gebied.
De toren moet in de onderste laag -
de ’plint’ - winkels of voorzieningen
krijgen die ’s avonds laat ook open
zijn. „Misschien een hippe sport-
club, een restaurant, liefst hebben
we 24 uur levendigheid.”

In het plan is ook een ’BuurtKa-
mer’ voorzien, een ontmoetings-
plek voor bewoners, die in brede zin
gebruikt kan worden.

Geen horeca, aldus De Groot. Het
eigendom komt waarschijnlijk in
handen van een institutionele be-
legger die de vrije-sector- en mid-
denhuurwoningen gaat verhuren.

Betaalbare woningen
Overeenkomstig de richtlijnen van
de gemeente zal 30 procent van de
woningen bestaan uit ’betaalbare
huur- en koopwoningen’.

Volgens de ontwikkelaar komt dit
waarschijnlijk straks neer op een
koopsom van 245.000 euro vrij op
naam en een huur tot maximum de
sociale huurgrens (nu 763 euro).

Met de gemeente wordt nog over-
legd over de verhouding koop-huur
in dit betaalbare segment. „De am-
bitie is zeker de helft in betaalbare
huur te doen.”

Met de ’mooie plaatjes’ en het
plan gaat de ontwikkelaar nu langs
de loketten van onder meer wel-
stands- en hoogbouwcommissie.

Als alles verloopt zoals gepland en
college en raad akkoord zijn, start
eind dit jaar de bestemmingswij-
zing. De start van de bouw is begin
2024 gepland.

WONEN BuitenStad Hoorn ’heuvelachtig’ door parkeren

500 woningen
in elf ’groene’
gebouwen

Eric Molenaar
e.molenaar@mediahuis.nl

De Albert Heijn supermarkt verhuist vanuit het stationsgebied naar BuitenStad Hoorn. BEELDEN: STED DEVELOPMENT

•iInfo over hoogbouw
Er zijn twee
participatiebijeenkomsten
geweest voor direct
betrokkenen. Op 13 juni belegt
STED Development een
informatieavond over de
hoogbouw. Die is online en zal
toegankelijk zijn voor iedere
belangstellende. Een oproep
met mogelijkheid tot
aanmelding volgt later via de
media.

""Het kan zijn dat
Berkhouterweg
moet worden
aangepast

""De toren moet
een gebouw

worden dat echt
iets toevoegt
aan het gebied

Een BuurtKamer moet een ontmoetingspunt worden in de wijk.

De hele wijk wordt autovrij.

Het plan voor de nieuwe wijk BuitenStad Hoorn om-
vat 500 woningen in elf gebouwen, waarbij reke-
ning is gehouden met zowel hete zomerse dagen
als extreme neerslag. Er komen zelfs kelders en
voorzieningen op daken om water te ’bufferen’.

Vanaf de spoorbaan oogt de wijk parkachtig, met heuvels en trappen waar de parkeergarage zit.

In de krant van donderdag 12 mei is in ’Heel weekend wandelen
langs kunst’ abusievelijk vermelddat het in Enkhuizen tweedagen
lang genieten is van kunst in de Boerenhoek. Tuinen van bewoners
zijn echter alleen op zaterdag tussen 11 en 17 uur open.

Abuis


