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Omschrijving maatregel
Bouw van de Poort van Hoorn, met
knooppuntontwikkeling, enkele honderden nieuwe
woningen, voorzieningen, parkeerplaatsen (bij
Transferium) en aantrekkelijke stationsomgeving. Voor
fietsers en wandelaars komt er bij de kruising
Provincialeweg/ Keern een tunnel t.b.v. veiligheid.
Auto’s kunnen dan niet meer via het Keern de
binnenstad in. Qua voorzieningen zet men in op
detailhandel, dienstverlening en horeca.

Effecten op
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Leefomgeving
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Natuur
Bodem en water
Landschap
Leefomgeving

Kosten*
* Onzekerheidsmarge van de kosten in deze fase van onderzoek is 30%

Randvoorwaarden
Lopend project van de gemeente Hoorn.

Samenhang met andere maatregelen
Perronverlenging Hoorn (54 en 93) en fietsstraat Keern (107)
Capaciteitsmaatregelen spoor (langere treinen, n.t.b.)
54 en 73 Perronverlenging Hoorn (capaciteitsmaatregelen)

Lokaal/regionaal

Corridorbreed
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Effect op bereikbaarheid
Met het realiseren van de Poort van Hoorn en een fietstunnel (en afsluiting voor autoverkeer) ‘t Keern zal de intensiteit op het
onderliggend wegennet (OWN) toenemen, waarbij de IC-verhouding op de Berkhouterweg zal toenemen tot een kritieke waarde. De
IC-verhouding op het HWN zal afnemen. Op de A7 zal meer lucht gecreëerd worden, op de N302 is er sprake van een
verwaarloosbaar effect. De kruispunt verzadiging op het OWN zal hierdoor een (beperkt) negatief effect ondervinden, waar het
HWN een (beperkt) positief effect ondervindt. De reistijd zal lokaal beperkt negatief veranderen. Op de corridor kan een positief
effect worden ondervonden.

Effecten op leefomgeving
60 61 62 63 65 Poort van Hoorn
Thema

Beoordeling
(totaal) lokaal

Natuur

0

Beoordeling
(totaal)
corridorbreed

Onderwerp

Effect

Beoordeling
lokaal

Natura 2000

Toename
stikstofdepositie
Geen direct effect NNN
(mogelijk)
Ruimtebeslag
Sterk zettingsgevoelige
grond
Geen ruimtebeslag
Aantasting van een
gebied met een hoge
archeologische
verwachtingswaarde
Buiten de
(beschermingszone)
van de waterkering
Ongewijzigd
Geen aantasting

0

NNN
Weidevogelgebied
Bodem en
water

-

Zettingsgevoeligheid
ondergrond
Aardkundig waardevol gebied
Gebied archeologische waarde

Waterkeringen

Landschap

Leefomgeving

-

--

+

Vaarwegen
KRWoppervlaktewaterlichamen
Stelling van Amsterdam en
Beemster
Molenbiotopen
Stolpboerderijen
Beschermde stads- en
dorpsgezichten
Luchtkwaliteit

Geluid
Veiligheid

Verkeersveiligheid

Beoordeling
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0
0
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-
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0
0

Geen aantasting

0

Geen aantasting
Geen aantasting
Geringe aantasting

0
0
-

Duidelijke
verslechtering |
Beperkte verbetering
Grote toename |
Beperkte afname
Evidente bijdrage
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+

+

