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_1 De opgave 

Het O-team is door de gemeente Hoorn en haar projectpartners (NS, ProRail en 
de provincie Noord-Holland) gevraagd om te helpen bij het proces om te komen 
tot een nieuwe visie. Het O-team heeft een drietal bureaus gevraagd ontwerpend 
onderzoek te doen en de resultaten hiervan vertaald in dit strategisch 

adviesrapport.  
De projectpartners gaven aan dat er behoefte is aan verbeeldingskracht bij de 

Poort van Hoorn, niet enkel als stationsoplossing maar ook als onderdeel van 
Hoorn als geheel. 
Op basis van gevoerde gesprekken met de stakeholders en SITE Urban 
Development heeft het O-team drie thema’s gedefinieerd voor het project ‘Poort 
van Hoorn’ in Hoorn. Aan deze thema’s heeft het O-team ervaren ontwerpers 
gekoppeld die het ontwerpend onderzoek voor de genoemde thema’s hebben 

uitgevoerd.  
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_DENKRICHTINGEN 

De eerste gesprekken met de stakeholders en de eerste gedachten van het O-
team hebben geleid tot een aantal denkrichtingen met betrekking tot het 
stationsgebied.  
 
 Stationsbeleving. Niet alleen als OV-knooppunt, maar je wil ook dat een 

bezoeker van het station de binnenstad van Hoorn ingezogen wordt. 
Wanneer de bussen naar de andere zijde van het station verhuizen dreigt het 

gevaar dat je via ‘de achterkant’ de stad in moet. De binnenstad moet 

daarom eigenlijk voor je gevoel al bij het station beginnen. Hoe zorg je er 
voor dat de noordzijde van het spoor integraal onderdeel gaat uitmaken van 
de stad? 
 

 Connectie. Niet alleen tussen de noord- en zuidzijde van het station, maar 

ook die van Hoorn als stad. Het grootste gedeelte van Hoorn ligt aan de 
noordzijde van het station terwijl de binnenstad aan de zuidkant ligt. Hoe 
verbind je de noord- en zuidzijde van het station en overbrug je het spoor 
gebruik makend van alle kwaliteiten die daar nu al aanwezig zijn (o.a. 
museumstoomtram Hoorn-Medemblik, het stationsgebouw, de Connexxion-
loods)? 

 

 Kwaliteitsbeleving zuidkant en samenhang van de gebieden station 
zuidzijde –binnenstad – Pelmolenpad. Een verblijfskwaliteit en 

mobiliteitsvraagstuk, waarbij ook het Keern een belangrijke rol speelt. 
Daarbij is ook gekeken naar minder parkeren in het centrum, de 
spoorwegovergang en de mobiliteitsstromen. Hoe ga je de woningbouw- en 
parkeeropgave aan de zuidzijde van het spoor zo vormgeven dat het 

integraal onderdeel uitmaakt van het plangebied, zonder dat daar op 
voorhand grote infrastructurele maatregelen voor nodig zijn?  
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_2 Ontwerpthema’s  

Op basis van de denkrichtingen heeft het O-team een drietal thema’s 

gedefinieerd die het uitgangspunt vormen voor ontwerpend onderzoek. 

 

_Thema AANGENAAM VERBLIJFSGEBIED 
De ruimte rondom het station wordt gedomineerd door auto’s met aan de 
noordzijde een groot parkeerterrein en aan de zuidzijde een busstation. 
Daarnaast vormen de spoorbundel en spoorfuncties een belangrijke fysieke 
barrière tussen noord en zuid.  
 
De vraag voor het ontwerpend onderzoek binnen dit thema is daarom hoe van 

deze plek een kwalitatief hoogwaardige stationsomgeving met een aantrekkelijk 
verblijfskwaliteit te maken, die de barrièrewerking van de spoorbundel en -
functies tussen de spoorgebieden noord en zuid wegneemt.  
 
 

_Thema VERLEIDELIJKE PROGRAMMERING 
Stationsomgevingen zijn gebaat bij een goede mix aan functies, een menselijke 

schaal en verblijfskwaliteit (naast doorgangskwaliteit). 
Hoe zou deze er uit kunnen zien zodat een gemengd woon-werkgebied ontstaat, 
met ook ruimte voor commerciële functies, dat goed aansluit op haar omgeving? 
Welke keuzes zijn zinnig om in de programmering te maken?  
 
Er ligt er ook nog de vraag naar een nieuwe invulling van het oude 
stationsgebouw wanneer de stationsentree vanwege o.a. het verplaatsen van de 

bussen, verschuift naar de noodzijde en daarmee de oriëntatie van het station 
tweezijdig wordt.  
 
  

_Thema STERK MULTI MODALE KNOOP  
Het perspectief voor het stationsgebied van Hoorn is deze door te ontwikkelen 
tot mobiliteitsknooppunt voor de regio West-Friesland. De stationsknoop Hoorn is 

aangeduid met type ‘plus’ wat betekent dat er tussen de 10.000 en 25.000 in- en 

uitstappers per dag zijn. 
 
Bij station Hoorn komen verschillende vervoersmodaliteiten samen tot een knoop 
waarbij die van de auto domineert. Om voldoende kwaliteit aan het gebied te 
kunnen toevoegen is het nodig de huidige modaliteiten grondig onder de loep te 
nemen en voor conflicten op allerlei niveaus oplossingen te bedenken. Het 

ontwerpend onderzoek richt zich op de confrontatie tussen langzaam en 
snelverkeer, de route en oriëntatie in het gebied, de wijze waarop de 
verkeersstromen samen komen, de omgang met de dominantie van de auto.  
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_3 Ontwerpend onderzoek 

Het O-team zet ontwerpend onderzoek in om de opgave te analyseren en aan te 
scherpen. Daarmee worden de belangen van de betrokken partijen inzichtelijk en 
mogelijke oplossingen verkend. In dialoog met de gemeente Hoorn en de 
projectpartners is een drietal verhaallijnen uiteengezet die interessant zijn om in 

kaart te brengen en een nieuw licht op de problematiek te werpen. Aan de hand 
van deze verhaallijnen is per studie een bureau benaderd om de kansen en 

knelpunten in kaart te brengen en te vertalen in een inspirerend en beeldend 
verhaal.  
 
- Karres en Brands Landscape Architecture and Urbanism voor het thema 

AANGENAAM VERBLIJFSGEBIED 
- Studio for New Realities voor het thema VERLEIDELIJKE PROGRAMMERING 

- MUST Stedebouw voor het thema STERK MULTI MODALE KNOOP 
 

 
 
De opbrengst van de inventarisatie, het ontwerpend onderzoek door de bureaus 
en de reacties op de resultaten van de bureaus worden hierna per 
deelverkenning samenvattend uiteengezet. De volledige verkenningen van de 
bureaus zijn als bijlage aan dit document toegevoegd. 
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_Thema AANGENAAM VERBLIJFSGEBIED door Karres en Brands 
 

Bart Brands (Karres en Brands) opende zijn betoog met de constatering dat er 
door verschillende bureaus door de jaren heen al flink wat werk is verricht, met 
veel onderzoek en waardevolle, kansrijke ideeën. Hij vergelijkt de ‘voorlopige 
voorkeursvariant’ met een vliegtuigmaaltijd; “doorontwikkeld op een 
gemiddelde smaak zodat iedereen het kan eten maar niemand het echt 
lekker vindt.” 

 

Er blijkt een reden te zijn waarom er zoveel onderzoeken zijn uitgevoerd, het is 
een gebied met veel commerciële belangen en veel ruimte voor inspraak. Politiek 
is er altijd de wens geweest om deze commerciële belangen te behartigen, doch 
vraagt Bart zich af of dit een juiste weerspiegeling is van het algehele belang 
voor Hoorn om een coherent woon-, werk-, winkel-klimaat te garanderen voor de 
toekomst.  

 
De eerste stap die Bart voorstelt te nemen is om de plannen die specifiek 
ontworpen zijn vanuit een eenzijdig commercieel belang, van tafel te vegen. Er 
moet geleefd worden, dat betekent dat er eerst een omgeving moet worden 
gecreëerd en dan pas de gebouwen. Om het DNA van Hoorn te extraheren wordt 
er primair vanuit de openbare ruimte en de ruimtelijke kwaliteit gekeken en 
bijvoorbeeld niet vanuit een oplossing voor een parkeerbehoefte om het 

teruglopende winkelpubliek beter te faciliteren. 
 
In de zoektocht naar het ‘DNA van Hoorn’ worden de volgende kern kwaliteiten 
in kaart gebracht: 

 De historische binnenstad en haven 
 De singelstructuur 
 Groene en blauwe netweken 

 Het strand 
 De fietsstad 

 
Er lopen historische verbindingen naar de oude vesting/binnenstad die ook een 
mooie schakel vormen tussen de historische binnenstad en de ‘Nieuwstad’.  
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Het wonen in Nieuwstad kan kwalitatief verbeterd worden met een betere 

bereikbaarheid voor langzaam verkeer via het Pelmolen-Prisma Park door het 
autoverkeer uit het dit gebied te weren. Met het doortrekken en vergroenen van 
de singelstructuur en het autoluw maken van dit gebied komt het strand ineens 
op 5 minuten loopafstand van het station. 

  
 
Door het autoverkeer naar de randen van de stad te trekken komt de stad Hoorn 
weer vriendelijk over voor bewoners en bezoekers. Van het station als gebouw, 
naar een stationsomgeving voor fietsers en voetgangers. 

 
 
Om ‘Nieuwstad’ als een gebied voor een rijke stedelijke mix met wonen, werken, 
onderwijs en gezondheidszorg goed toegankelijk te maken ziet Bart in de huidige 
barrière, het spoor, een unieke kwaliteit. Door met gelaagde nieuwbouw aan te 
sluiten op het huidige hoogteniveau van de passerelle kan de kille, anonieme 
aankomst op station Hoorn veranderen in een verfrissende, herkenbare 
aankomst. 

 

 
 
 
 

 



 

  

Adviesrapport O-team | Poort van Hoorn 
 

9 

Een gedurfde open plint van het stoomtrammuseum geeft bij aankomst een hint 

naar het hernieuwde ambitieniveau van Hoorn. Aan het Stoomtramplein 
projecteert Bart het overdekte busstation en op het dak – het passerelleplein - 
zijn groene wandelroutes naar de woningen, kantoren, het ziekenhuis en Hoorn 
Nieuwstad gesitueerd. 
 
In het Pelmolen-Prisma Park, waar Hoorn’s DNA in een nieuw stadspark 
samenkomt voorziet Bart een kas, een kinderboerderij, cafés en paviljoens, 

aangevuld met tijdelijk parkeren voor het evenemententerrein.  

 
Met het doortrekken van de singelstructuur naar het nieuwe stadspark van Hoorn 
wordt het stationsplein - dat momenteel gedomineerd wordt door auto’s, bussen 
en geparkeerde fietsen - een aangename plek welk zelfs de niets vermoedende 
treinreiziger de trein uitlokt. 

 
Ten slotte onderschrijft Bart dat zelfs het wonen boven het spoor tot een optie 
zou moeten behoren. Want wie wil nu niet wonen op slechts 30 minuten vanaf 
Amsterdam Centraal en 5 minuten van het strand! 
 

 
 
Concluderend 
Bart’s ideeën en ontwerpende ingrepen geven weer hoe een frisse blik en een 

terug-naar-de-basis houding kan leiden tot een bijzonder, verdicht en vergroend 
stationsgebied met een unieke kwaliteit. Er zullen allereerst keuzes gemaakt 
moeten worden om vanuit het DNA en de kernkwaliteiten van de stad om dit 
wensbeeld voor elkaar te krijgen. Parkeren voor forenzen en winkelend publiek 
dient heroverwogen te worden, om de stad toekomstbestendig te maken en 

voldoende ruimtelijke kwaliteit rondom het stationsgebied te kunnen realiseren.  
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_Thema VERLEIDELIJK PROGRAMMERING door Studio for New Realities  
 

Allereerst constateert Jeroen Zuidgeest (Studio for New Realities) dat het gebied 
bij aankomst vanaf het station ‘er wat bleekjes uit ziet’ en onvoldoende de 
potentie van de plek benut. Met het herijken van het parkeerprogramma, het 
vergroenen van de versteende omgeving, het centraal stellen van voetgangers 
en fietsers en het maken van een omslag van passantengebied naar 
verblijfszone, ziet het bureau mogelijkheden om het stationsgebied te 

herontwikkelen tot het hart van de stad. In het rapport wordt dit uitvoerig 

toegelicht aan de hand van een vijftal principes.  
1. Rol, gebruikers en programmering 
2. Karakter stationsgebied 
3. Overbruggen korrelgroottes 
4. Mate van stedelijkheid 
5. Programmatische uitbreiding. 
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Station Hoorn wordt daarbij complementair aan andere stations in de regio, de 

inrichting ervan die ontmoeting tussen inwoners en reizigers faciliteert en een 
gemengd stedelijk milieu van ‘living’, ‘working’ en ‘culture’ ontstaat. Dit betekent 
een andere programmatische verdeling met meer cultuur en minder wonen. De 
schaal van dit milieu moet gevonden worden in de tussenschaal; een schaal 
tussen de fijne korrel die ten zuiden van het station is te vinden en de grote 
korrel ten noorden van het station.  
 

In de twee ontwikkelrichtingen doet Jeroen vervolgens uitspraken ten aanzien 

van het bijbehorende ambitieniveau van stedelijkheid.  
 

 

 
Het scenario ‘Hoornser’ zet in op het voortborduren op de aanwezige 
kleinstedelijkheid van Hoorn; een kleinschalig karakter met een stedelijke 
uitstraling. Hierbij horen het ontwikkelen van goede stadsblokken en een uitgave 
per bouwveld.  
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Het scenario ‘Groot Hoorn’ laat een schaalsprong zien. Dit model heeft accenten 

in dichtheid, stevige overgangen en een groter publiek programma dan het 
kleinstedelijke model.  
 

 
 
Concluderend 
De denkexercitie zet aan tot het maken van heldere keuzes over wat de 

betrokken partijen nu willen dat dit gebied gaat zijn. Is het wenselijk om meer 
verdienend vermogen te genereren en grootschaliger te denken, of is juist 
interessanter om het probleem kleiner te maken en aan te sluiten bij het idee 
van kleinstedelijkheid? 
De verkenning toont dat het gebied een collectief gedragen argumentatie voor de 

ontwikkeling van de plek nodig heeft. Een die minder voortkomt vanuit de ratio, 

maar meer vanuit het hart, want hier alles willen is niet slim en zeer onwenselijk. 
Dus weg met het ruimtelijk ongewenste programma in het gebied zoals de 
huidige Albert Heijn, maar ook weg met de geformuleerde doelstelling om 1250 
parkeerplaatsen in het gebied te realiseren! 
 
  



 

  

Adviesrapport O-team | Poort van Hoorn 
 

13 

_Thema MULTI MODALE KNOOP door MUST Stedebouw 
 

Pieter Jannink (MUST Stedebouw) constateert net als Bart Brands dat er al heel 
veel is onderzocht en getekend, veelal vanuit de optiek dat alle modaliteiten in 
de onmiddellijke nabijheid van het station moeten worden geaccommodeerd. 
Pieter Jannink verkent het gebied vanuit het oogpunt van de gebruiker en het 
netwerk. Hij noemt de kwaliteit van routes en overstapplekken matig, het 
fietsparkeren in de singelzone beroerd en de spoorpasserelle een aanfluiting.  

 

Kijkend naar de stromen forenzen, bezoekers van het ziekenhuis, leerlingen van 
de omliggende onderwijsinstellingen, toeristen en bezoekers van de stad is een 
meer gespreid verkeersknooppunt mogelijk en gewenst.  
Belangrijk daarbij is je te realiseren in welke league het station Hoorn speelt - 
gelet op het aantal van 13.718 in- en uitstappers (2017) zijn de stations van  
Ede-Wageningen, Deventer en Apeldoorn passende referenties.   

 
Pieter Janning introduceert daarbij het concept van het station ‘Poort van Hoorn’ 
als 2-5-10 min. station.  
 

 
Het 2-min station kent als belangrijkste gebruikers OV-reizigers (trein, bus, 
(OV)fiets en lopen). Daar hoort een functioneel en voetgangersvriendelijk 
stationsgebied bij met een nieuwe stationspassage gekoppeld aan het historische 

stationsgebouw en gebiedsontwikkeling. Een re-use van de busremise als 
fietsenstalling is een mogelijkheid en een voetgangersvriendelijk groen plein en 
verlengde groene singel als venster op de stad.  

 

 
Het 5-min station kent als gebruikers forensen (auto, lopen, trein). Dat station 
wordt gekoppeld aan geïntensiveerde verspreid liggende parkeervoorzieningen 
en logische aantrekkelijke looproutes, in combinatie met andere stromen en 
programma. 
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Het 10-min station heeft als gebruikers inwoners, bezoekers en toeristen (trein, 
bus, auto, fiets, lopen). Hier liggen kansen op 10 min fietsafstand van het 
station, met focus op lange lijnen - fietsroutes, waterfront/strand en singel. De 

P+R terreinen liggen op strategische locaties buiten het centrum van Hoorn. 
 
De bovenstaande stationstyperingen zijn samengevat in een matrix en nodigen 
uit tot keuzes. 
 

 
 
Concluderend 
Must heeft geen multi modale knoop ontworpen, maar een aantal sterke 
observaties en keuzes voorgelegd. De belangrijkste daarbij is om af te zien van 
de concentratie van alle verkeersmodaliteiten rondom het station.  

Een verkeersvriendellijke inrichting voor voetganger en fietser zou uitgangspunt 
moeten zijn. Vooral het spreiden van parkeerplekken op loopafstand geeft het 
stationsgebied letterlijk en figuurlijk lucht voor voetganger en fiets. De 
aangedragen stationsreferenties geven ook een prominente plek voor de 

geparkeerde fietser aan. In Hoorn te bereiken door transformatie van de 
busterminal in een fietsgarage. Daarnaast wordt herstel van de groene singel als 

venster op de oude stad sterk aanbevolen. 
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_4 De Oogst 

De door de ontwerpbureaus aangedragen inspiratie met veelbelovende scenario’s 
en reacties van de gemeente en de projectpartners - opgetekend tijdens de 
presentaties - heeft het O-team vertaald in de volgende set adviezen. 
 

 
 
1. Breng stakeholders bij elkaar en maak samen een stappenplan. 

Gebiedsontwikkeling raakt vele stakeholders. Nieuwe richtingen daarin verdienen 
het om breed te bespreken. In een situatie waarin er sprake is van bestuurlijk 
momentum, is juist bij het bedrijfsleven en de bewoners veel inbreng op te 
halen. 
Presenteer daarom op korte termijn een stappenplan voor overleg met alle 
stakeholders. 

 
2. Zet in op een gemengd stedelijk milieu en benut de importantie van 

de passerelle  
De ‘Poort van Hoorn’ ligt tussen de historische binnenstad en ‘nieuwstad’. Een 
schakelstuk dat het verdient om keuzes te maken tussen de scenario’s ‘Hoornser’ 
of ‘Groot Hoorn’.  
‘Hoornser’ zet in op een kleinschalig karakter met stedelijke uitstraling, ‘Groot 

Hoorn’ op accenten in dichtheid, stevige overgangen en een breder publiek 

programma. Beide zijn kansrijk als gemengd stedelijk milieu. Een verstandige 
functiemix behoeft daarbij ook een keuze voor een volwassen passerelle met een 
aantrekkelijke inrichting die de spoorbarrière slecht. En vergeet niet de 
stoomtram een meer uitnodigende plek te geven. 
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3. Stel voetgangers en fietsers centraal. 

Het is verstandig af te zien van de concentratie van alle verkeersmodaliteiten 
rondom het station. Geef letterlijk en figuurlijk lucht aan de voetganger en de 
fietser met een bijbehorende vriendelijke inrichting, zodat een ‘walkable city’ 
ontstaat met het parkeren uit het zicht en fietsparkeren liefst onder het station 
(in ieder geval zo dicht mogelijk bij het station). Houd er rekening mee dat er 
visuele relaties tussen de verschillende modaliteiten aanwezig is. 
Overweeg de gelijkvloerse spoorwegovergang naar het westen te verplaatsen 

met een nieuwe aansluiting op de provinciale weg.  

 
4. Parkeren.  
Een keuze voor het intensiveren van de verspreid liggende parkeerplekken. Deze 
parkeerconcentraties worden verbonden met het station via aangename, logische 
en goed geprogrammeerde looproutes. Het ‘park and ride’ kan op het niveau van 

Hoorn ook beter richting de snelweg worden verplaatst. 
 
De parkeerdruk op het gebied kan ook worden verminderd door slim om te gaan 
met de beschikbare capaciteit en ook hierin heldere keuzes te maken. 
Door het uitplaatsen van de Albert Heijn en de parkeerplaats van het ziekenhuis 
– deze is zelden vol – beter te benutten kan er ruimte gecreëerd worden. 
Bezoeker en werknemers van beide maken nu nog veel gebruik van deze locatie. 

Met parkeervoorzieningen aan de rand van de stad kan het stationsgebied met 
veel minder parkeerplekken toe. 

 
Zeker wanneer er ook gebruik gemaakt wordt van de ca. 200 (ROC) en 600 
(ziekenhuis) onbenutte parkeerplaatsen in de weekenden. Buiten kantoortijden 
kunnen ook parkeerplaatsen van bedrijven in de omgeving worden ingezet voor 
bezoekersparkeren – bijvoorbeeld met slimme apps als Parkbee – waarmee er 

voor de pandeigenaren ook nog een verdienmodel ontstaat.  
 
5. Upgrade de singelstructuur. 
De Hoornse singelstructuur is ter hoogte van het station ernstig verminkt. Het 
‘blauw’ is verdwenen, het gebied is versteend en de geparkeerde fiets is er 
dominant. Bezie of herstel van de blauwgroene structuur - zo nodig op termijn - 

mogelijk is. Hierbij behoort een geconcentreerde fietsenstalling in de te 
transformeren busterminal tot de mogelijkheden. Herprogrammeer het historisch 
stationsgebouw met een nieuwe recreatieve invulling, in aansluiting op de 

verrijkte singelstructuur als parelketting om het historische centrum. 
 

 
 



 

  

Adviesrapport O-team | Poort van Hoorn 
 

17 

6. Maak heldere keuzes. 

Er past een waarschuwing voor wat er tot voor kort gezien werd als de panacee: 
een nieuwe ontwikkeling rondom een grootschalige parkeergarage. Dat proeft als 
een vliegtuigmaaltijd, doorontwikkeld op een gemiddelde smaak zodat iedereen 
het kan eten, maar niemand het echt lekker vindt. Het gaat er nu om een 
heldere keuze te maken over identiteit van de plek, wie wil je binden aan de stad 
en wat wil je uitstralen. Een stedelijke mix, een versterkt landschap en parkeren 
uit het zicht zijn daarbij belangrijke ingrediënten. 

 

Ook geven alle ontwerpers aan dat de traverse behalve een functionele brug 
tussen de binnenstad en ‘nieuwstad’ ook ingericht dient te worden als een plek 
met verblijfskwaliteit binnen het stationsgebied voor programmering en 
ontmoeting.  

 
7. Realiseer een stevig programma. 
Met een grote druk op de woningmarkt in het Amsterdamse is het mogelijk om 
een substantieel woningbouwprogramma, wellicht letterlijk ook boven de 
museumsporen van het stationsgebied, te projecteren. Er kan dan een 
draagkrachtige doelgroep bereikt worden, op 30 min reisafstand van Amsterdam 

CS en op loopafstand van het Hoornse strand. 
Met een stevig programma, waaronder bijvoorbeeld de verplaatsing van het 
stadhuis naar deze locatie, wordt het ook mogelijk om bijvoorbeeld een groot 
maaiveld over het station heen te trekken, zoals een van de ontwerpers heeft 
verbeeld.  

 

Verder benadrukken wij graag de relevantie om ook nog andere investeerders 
voor de stationsomgeving aan te trekken. Het realiseren van een goede 
stedelijke mix, veel verdergaand dan wonen en kantoren/bedrijvigheid blijft een 
spannende uitdaging. 
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8. Maak een ontwikkelkader met elkaar. 

Om dit alles mogelijk te maken is een bestendige samenwerking met NS, ProRail, 
en de provincie Noord-Holland noodzakelijk. Kies daarbij niet voor een 
allesomvattende blauwdruk, maar kies voor een ontwikkelkader met een te 
faseren aanpak. 
 

 
 
Het O-team en de ontwerpers hebben met plezier gewerkt aan de uitdagingen in 
dit gebied en is benieuwd naar hoe de adviezen worden geïnterpreteerd door de 
gemeente en de projectpartners. 
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_Stakeholders  

_O_Team  

Klaas de Boer (voorzitter), Ingeborg Thoral, Marcus Fernhout, Lex de Jong 

 

_Externe professionals namens het O_Team  

Bart Brands en Ida Pedersen – Karres en Brands 

Jeroen Zuidgeest, Umut Turkmen, Oleksandra Tkachenko 

Juliana, Giraldo Sanabria, Hedwig van der Linde en Ryanne Janssen – Studio for 

New Realities 

Pieter Jannink en Sebastian van Berkel – MUST Stedebouw  

_Overige stakeholders 

Gemeente Hoorn 
NS 
ProRail 
Provincie Noord-Holland 
 
Connexxion 

Dijklander ziekenhuis 

EkoPlaza Care Center 
Horizon College 
Intermaris 
ING 
OSH 
Rover 

SITE 
Stichting onderwijs huisvesting 
TPAHG architecten 
Vereniging Oud Hoorn 
Vispaleis 
VVE Appartementencomplex Stationsweg 
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_Contact 

Heeft u vragen over het werk of de werkwijze van het O-team? Neem contact 

met ons op via oteam@minbzk.nl 

 

www.oteam.nl 
 
 
 
 
 

 

http://www.oteam.nl/

