
1 

 

Projectbureau Oostereiland, 

T.a.v. mevrouw M. Zoet. 

Ter kennisname zend ik u mijn reactie op de nieuwsbrief Oostereiland nr. 7  maart 2009 van 

de gemeente Hoorn. 

Vooral op het gestelde onder het kopje “brug” in deze brief. 

Er staat vermeldt dat uit onderzoek van de bestaande brug blijkt dat deze maximaal 18 ton 

(asdruk 6 ton) aan gewicht kan dragen. Dat vindt men voor het huidige verkeer onvoldoende. 

Overigens kan De Hoge Brug slechts een asdruk van 3,5 ton dragen. Ook de Kleine Oostbrug 

en overige houten bruggen in de binnenstad kunnen minder gewicht dragen dan de 

Oostereilandbrug. Als men consequent is zullen alle houten bruggen dan vernieuwd moeten 

worden. Bovendien is de Oostereilandbrug van alle houten bruggen in de binnenstad ook 

de breedste! 

Er wordt gerefereerd aan het gewicht van de ladderwagen van de brandweer. Dat is de 

omgekeerde wereld. Men dient bij de aanschaf van brandweerwagens wagens rekening te 

houden met de bestaande infrastructuur van de oude binnenstad. Een goed voorbeeld is de 

gemeente Den Bosch, die voor de binnenstad daar speciaal een smalle brandweerwagen heeft 

aangeschaft. 

Ook  merkt men op dat de brug maar vier meter breed is en dat de nieuwe brug drie meter 

breder moet worden.  Dit betekent een ernstige aantasting van de kleinschalige infrastructuur 

van dit gebied. Ook op het Oostereiland loopt een weg van 7 meter breed dood tegen de 

bebouwing 

 De breedste rijbanen in het havenkwartier treft men aan op de Appelhaven ca. 5 meter, het 

West 4 meter 30, het Hoofd 4 meter 10, op de brug naar het Oostereiland 3 meter 70 en de 

Wijdesteeg 3 meter 70. 

De overigen straten hebben rijbanen van 3 meter tot 3 meter 60.  Deze afmetingen en 

verkeersdrempels dwingen de automobilisten ertoe om rustig te rijden. 

Dit geeft al aan dat verbreding van deze brug niet nodig is. 

Zie voor meer informatie de website van de Vereniging Oud Hoorn, notitie verbreding 

Oostereilandbrug (dossier) 

De nieuwe brug zal gebruikt gaan worden als de restauratie van de gebouwen op het 

Oostereiland gaat beginnen. 

Dit betekent dat veel zwaar bouwverkeer van deze brug gebruik gaat maken. In tegenstelling 

tot de vernieuwing van het Houten Hoofd vorig jaar, waarbij de aan- en afvoer van materialen 

grotendeels via het water plaats heeft gevonden, zal dit bij de toekomstige ontwikkelingen op 

het Oostereiland door de straten van de oude binnenstad gebeuren. Dit betekent dat zwaar 

bouwverkeer ook over de straten van het havenkwartier naar het Oostereiland zal rijden.  
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Daar vele oudere woningen niet onderheid zijn zal dit ongetwijfeld schade aan deze woningen  

veroorzaken! Als er een zware auto langs rijdt trillen de oudere huizen nu al. 

Zoals in het verleden is gebleken (lossen van zand aan de Hoornse havens) is het ontzettend  

moeilijk voor de bewoners om aan te tonen dat de schade (verzakkingen en scheuren) aan de 

woningen door het betreffende bouwverkeer is veroorzaakt. Vaak werd een klacht door de 

gemeente afgedaan met het gezegde dat de verzakkingen en/of scheuren al van een vroeger 

tijdstip waren. 

Het uitgangspunt van het gemeentebestuur is de oude binnenstad autoluw te maken. Met het 

toestaan van bouwverkeer, terwijl er een goed alternatief mogelijk is, gaat het 

gemeentebestuur tegen de eigen genomen besluiten in. Dit is onbehoorlijk bestuur. 

Tenslotte staat in genoemde nieuwsbrief dat de dijk Achter op ’t Zand een primaire 

waterkering is en deel uit maakt van de Westfriese Omringdijk. Dit laatste is niet juist en 

getuigt van onbekendheid van de geschiedenis van deze Omringdijk. 

Conclusie en Advies: 

Daar de aan- en afvoerstraten naar het Oostereiland slechts verkeer van maximaal 3 meter 

breedte toelaten is er geen enkele aanleiding is om de brug naar het Oostereiland te verbreden 

en hiermede de kleinschalige infrastructuur van het havenkwartier aan te tasten. 

Uit onderzoek blijkt dat de huidige brug nog ca. vijftien jaar mee kan. Er is momenteel geen 

enkele noodzaak om vele kosten te maken door een nieuwe brug aan te leggen.  

Daar het beleid van de gemeente erop gebaseerd is dat de te treffen ontwikkelingen op het 

Oostereiland niet verkeersaantrekkend mogen zijn, zal het toekomstige verkeer over 

genoemde brug van beperkte omvang zijn. Dus niets staat het onderstaande advies in de weg. 

Om de veiligheid van voetgangers in het havenkwartier te waarborgen is een betere en 

zeer zeker goedkopere oplossing grote delen van het havenkwartier tot woonerf te 

bestempelen. Tevens zal daardoor het  vele doorgaande verkeer in de wijk (om de 

verkeerslichten (5x) aan de Provincialeweg N506 te ontwijken) weinig gebruik meer 

maken van de straten in het havenkwartier.  

Immers automobilisten moeten op een woonerf stapvoets rijden. Volgens de wet is dit 8 

km/uur (gedoogbeleid van de politie tot 12 km/uur). Dit geldt ook voor (brom)fietsers.  

Het rijdend verkeer mag de voetgangers niet hinderen. Voetgangers en spelende kinderen 

mogen op hun beurt auto's niet tegenhouden of onnodig belemmeren. 

Hoorn, 10 maart 2009                                                       Fred R. Droste 


