Secretariaat:
Schoener 1, 1625 CT Hoorn

Stichting Vrienden van de begraafplaats Keern te Hoorn

NIEUWSBRIEF no. 3, december 2020
Van de voorzitter
Er wordt gestaag doorgewerkt aan de poort voor de begraafplaats. De twee
kolommen zijn opgemetseld en het natuursteen is afgelopen week
aangebracht. Volgende week worden de kolommen gevoegd.
De oude muur aan het Keern wordt hersteld; de scheuren zijn uitgehakt. De
muur wordt ter plaatse van de verticale scheuren verstevigd door wapening
aan te brengen en de open gehakte voegen worden hersteld. Tevens worden
gescheurde stenen zo veel mogelijk uitgehakt en nieuwe stenen ingeboet.
De elektricien gaat komende week de lampen op de kolommen aanbrengen.
De lampen worden gevoed door een zonnepaneel dat op een mast achter de
muur wordt aangebracht.
Als laatste komt het hekwerk op zijn plaats en dan kunnen de bordjes “Het
Keern” gemonteerd worden.
De gemeente gaat zorgen voor het aanhelen van de bestrating.
Op woensdagmorgen komt een ploegje vrijwilligers om de graven op te
knappen. Dat is heel veel werk en wij zijn dan ook nog op zoek naar
vrijwilligers die ons daarmee kunnen helpen.
Wij werden afgelopen week onaangenaam verrast door de plannen voor een
hoge toren schuin tegenover de begraafplaats.
Het gaat om een gebouw van 16 tot 20 bouwlagen, vergelijkbaar met de
nieuwe Toren van Hoorn. Deze bouwhoogte is op deze plek totaal buiten
proportie ten opzichte van de omgeving van het Keern en de Van
Dedemstraat.
Wij hebben als stichting een brief geschreven aan het college en de raad en
gevraagd deze plannen van hoogbouw te wijzigen. Deze brief vindt u op
pagina 5.
De gemeenteraad gaat op dinsdag 8 december over het Stedenbouwkundig
Plan beslissen.
Wij houden u op de hoogte.
Herman Kaptein, voorzitter.
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De steen van De Blocquerij is op het KEERN

Foto Lodde

In de tuin achter de Grote Kerk hebben jarenlang twee grafstenen gelegen.
Een steen is nu op de begraafplaats Keern en zal daar een mooie plaats
krijgen, dicht bij de familie.
Het gaat om Christian Jan van de Blocquerij, overleden 22 december 1828
en Maria Jacoba de Vicq, overleden 24 mei 1824. In die tijd werd er nog in
en om de kerk begraven.
Hun graf lag in de Grote Kerk aan de zuidzijde nummer 243
Ongeveer in het midden van vak A ligt familie, namelijk Henrica Maria
Carbasius, overleden in 1906, samen met haar man Willem Christiaan Jan
de Vicq, burgemeester, overleden in 1892.
Waar de steen die nog hersteld moet worden precies komt te liggen, wordt
nog bekeken.
Nu niet zichtbaar, maar de 3000 krokussen zitten in de grond en in het
voorjaar worden we verrast.
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Het carillon
In 2012 zijn kinderengraven geruimd of verplaatst vanwege het mogelijke tracé
voor de Carbasiustunnel.
Ter herinnering is in 2013 een carillon in het torentje van de kapel geplaatst.

Jikke van Loon die het heeft ontworpen zegt:
'Tussen 1953 en 1969 zijn er op begraafplaats het Keern 113 kindertjes begraven in
de leeftijd van 0 to 6,5 maand. In 2012 worden de grafjes geruimd ivm de aanleg van
een nieuwe weg. Bij het aanschrijven van de nabestaanden waren er emotionele
reacties en bleek dat sommige ouders niet eens wisten dat hun kindje daar begraven
lag, of bleken broertjes en zusjes opeens een (tweeling) broertje of zusje te hebben.
Veel kindjes hadden geen naam. De gemeente heeft besloten een monumentje aan
deze kinderen te wijden.'
Op de verjaardag van de kinderen speelt dit carillon om 12 uur een liefelijk
melodietje.
Sinds kort kan men zelf het carillon bedienen met een knopje aan de buitenzijde en
dan kunt u het geluid van de lichte klokjes horen wanneer u maar wilt.
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Onderhoud en herstel
De woensdagploeg die graven schoonmaakt en herstelt heeft een nieuwe
vrijwilliger erbij gekregen en een andere komt er aan.
Er is veel te doen maar er is ook resultaat te zien. Onder gras en zand
liggen stenen soms helemaal verborgen.
Met zachte hand worden stenen schoongemaakt. Wat meer tijd vraagt zijn
de kapotte platen, vaak in vele scherven en incompleet.
Een voorbeeld het graf van Jacob Rinses, oorlogsslachtoffer, dat door een
professioneel bedrijf is opgeknapt.

Maar onze vrijwilligers kunnen het ook.
De steen van het bijzondere graf van Jenny Tonneman is weer leesbaar.
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En deze plaat gaat ook hersteld worden al is het wel even puzzelen.

En dan de verrassing van de week, maar geen aangename.
We wisten er niets van, maar vlak voor de raadsvergadering van 8 december,
waarin het Stedenbouwkundig plan Poort van Hoorn zal worden vastgesteld
hoorden we van de toren van 16 tot 20 bouwlagen die schuin tegenover de
begraafplaats op de hoek van de Van Dedemstraat- Keern wordt gepland.

Dat lijkt ons geen goed idee en het bestuur heeft een brief aan het college en
de raad gestuurd.
Het plan vindt u op Gemeente Hoorn - Raad buigt zich over stedenbouwkundig plan...
en de raadstukken op iBabs Online agendapunt 10.19
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Aan het college van Burgemeester en Wethouders,
Aan de leden van de gemeenteraad van Hoorn,
Onderwerp: Stedenbouwkundig plan Stationsgebied noord
Hoorn, 1 december 2020
Geacht college, geachte raad,
Heel recent zijn we op de hoogte gesteld van de plannen voor het stationsgebied-noord en met
name de daarin aangegeven hoogbouw op de hoek van de Van Dedemstraat en Keern, schuin aan
de overkant van de historische begraafplaats Keern.
Deze plannen wijken af van die in de Ontwikkelingsvisie, die is vastgesteld in de raad 17 juli 2017.
Daarin staat over bouwhoogten : De maximale bouwhoogte van de bouwblokken is afgestemd op
de omgeving. Voor bouwblok A wordt uitgegaan van maximaal vijf bouwlagen, voor bouwblok B
van maximaal zes bouwlagen en voor bouwblok C (hoek Van Dedemstraat -Keern) van maximaal
vier bouwlagen.
In het Stedenbouwkundig plan dat de raad op 8 december voor instemming wordt voorgelegd
staat een bouwhoogte van 16-20 bouwlagen, een vervier- vijfvoudiging t.o.v. van de
Ontwikkelingsvisie.
Naar onze mening is een dergelijk hoog bouwwerk, vergelijkbaar met de Toren van Hoorn op die
plaats zeer ongewenst. Op geen enkele manier wordt rekening gehouden met de locatie, de
hoogte van de bebouwing in de directe omgeving en de uitstraling van deze toren op de omgeving
waaronder de begraafplaats.
In de raadscommissie van 26 november is besproken dat de bouwhoogten nog niet zijn vastgelegd
en later in discussie en daarna voor besluitvorming in de raad aan de orde komen. Echter wanneer
dat alles nog open is, rijst bij ons de vraag waarom er op dit moment deze hoge toren in het plan
is opgenomen en op 8 december als onderdeel van het plan zal worden vastgesteld.
Het bevreemdt ons dat de hoogte van deze toren al wel in het plan is opgenomen en daarmee
rekening wordt gehouden bij het aantal te realiseren woningen en de financiering van het plan.
Het zal later wellicht blijken dat het niet gemakkelijk zal zijn een alternatief voor beide (woningen
en financiering) te vinden.
Kortom, de stichting Vrienden van de begraafplaats Keern maakt zich zorgen over dit voornemen.
Voor de begraafplaats die momenteel met een herstel- en verbeterplan bezig is, zal de nieuwe
toren op een afstand van minder dan 100 meter een negatieve uitstraling hebben en aan de plek
voor rust en bezinning zeer zeker afbreuk doen.
Wij vragen u de hoogte van bouwblok C te heroverwegen en al in dit stadium te kijken naar
alternatieven.
Bovendien willen wij als stichting graag betrokken worden, tijdig geïnformeerd worden over de
verdere plannen.
Wij kijken uit naar uw reactie.
Met vriendelijke groet,
H. Kaptein
voorzitter

M.J. Lodde-Tolenaar
secretaris
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Nu zijn wij niet de enigen die ons verbaasd hebben over de plannen en over de
gang van zaken. Ook de omwonenden hebben van zich laten horen evenals
Vereniging Oud Hoorn. We willen samen optrekken.

Verzet tegen wolkenkrabbers Poort van Hoorn + zorgen
begraafplaats Keern. (02-12-2020)

Omwonenden verzetten zich tegen ’wolkenkrabbers’ van 16 tot 20 bouwlagen in Poort van
Hoorn: ’Volstrekt onacceptabel en een ernstige aantasting van ons woongenot’
Omwonenden van het stationsgebied in Hoorn nemen nu al stelling tegen beoogde hoogbouw
in het project De Poort van Hoorn. In een brief aan het gemeentebestuur noemen zij een
gebouw van 16 tot 20 lagen op de kruising van het Dampten met het Keern ’volstrekt
onacceptabel’ en een ’ernstige aantasting van ons woongenot’.
Lees verder Verzet tegen wolkenkrabbers Poort van Hoorn + zorgen begraafplaats Keern.
(oudhoorn.nl)

We wachten de uitkomst van de raadsvergadering af en houden u op de
hoogte.
Let wel een acceptabele en in de omgeving passende hoogte. U hoort van ons
maar wij horen ook graag van u.

Graag ontvangen wij uw reacties en suggesties via mail, post of telefoon.
GEGEVENS

vriendenkeern@hotmail.com
www.oudhoorn.nl/vriendenKeern/
ANBI culturele instelling NL 86 RABO 0344945154 t.n.v. Stichting Vrienden
begraafplaats Keern te Hoorn. Kamer van Koophandel Nummer 75453673
RSIN 860288651
Tel.0229 275300
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