
Aanpak Dirkshorn. 
 
Overzicht Plangebied  
Het plangebied van het project Dirkshorn betreft de bebouwde kom van Dirkshorn in de gemeente 
Schagen. Binnen deze bebouwde kom worden de Dorpsstraat, Havenstraat, Dorpsplein, 
Voorpolderweg en de Ruimtevaartbuurt meegenomen in de aanpak. Op onderstaande afbeelding 
zijn deze gebieden weergegeven. 
 
 

 
Plangebieden project Dirkshorn 
 
Proces in het kort 
Onder opdrachtgeverschap van de gemeente Schagen en in participatie met de klankbordgroep 
Dirkshorn is er voor het betreffende plangebied schetsontwerp opgezet. Dit 
schetsontwerp/voorontwerp is aan de omgeving getoond op de informatie avond van 
woensdagavond 10 mei.  
 



Na deze informatie avond is, in samenwerking met de klankbordgroep, een aanvullende uitwerking 
gegeven aan het ontwerp van het Dorpsplein op schetsniveau.  
 
Uitgangspunten/kaders 
In overleg met de gemeente Schagen en in het verlengde van het Leefbaarheidsplan Dirkshorn, 
Stroet en Groenveld zijn de volgende uitgangspunten voor het op te stellen schetsontwerp opgezet.  
 

 Weginrichting duurzaam veilige inrichting 30km/uur bebouwde kom. 

 Vervangen riolering onder de Dorpsstraat, Havenstraat en Dorpsplein 

 Diverse rioolreparatie werkzaamheden Ruimtevaartbuurt 

 Snelheid remmende maatregelen in Ruimtevaartbuurt (kruispunten) 

 Snelheid remmende maatregelen Dorpsstraat versmalling of attentie (vanwege trillingen en 
de niet gefundeerde opstallen) 

 Rijwegen uitvoeren in elementenverharding (klinkers) 

 Pleinrichting Dorpsplein woonerf (op 1 niveau)  

 Inrichting zoveel als mogelijk conform eisen en richtlijnen CROW (ASVV)  

 Busroute Dorpsstraat inpassen in de rijweg  (profiel en vrije ruimte van 6.00m) 

 Afstemming gehandicaptenplatform ivm maatregelen mindervalide 

 Bushalte verplaatsing mogelijk maken naar Dorpsplein 

 Gefaseerde uitvoering van plangebied moet mogelijk zijn. 

 Materialisatie van woonwijken sober en doelmatig, Dorpsplein en straat hogere kwaliteit 
t.b.v. centrumfunctie van het Dorp. 

 
Uitgangspunt vanuit overleggen 
In aanvulling op deze  uitgangspunten zijn er vanuit de klankbordgroep nog de volgende wensen 
verwerkt. 

 Uitgangspunten klankbordgroep 
o Vergroten verkeersveiligheid Schoolstraat 
o Toevoegen parkeerplaatsen Ruimtevaartbuurt 
o Kwaliteitsvergroting Dorpsplein (zo min mogelijk obstakels op Dorpsplein t.b.v. 

evenementen) 
o Vergroten/verbeteren toegankelijkheid en veiligheid voetgangers 
o Inpassen van 30km/uur regime 
o Inpassen van parkeerplaatsen nabij woningen (mits inpasbaar) 
o Toevoegen van groen/bomen in Dorpsstraat 
o Verplaatsen van bushalte naar Dorpssplein 
o Toevoegen parkeerplaatsen nabij de supermarkt. 

 

 Aanpassingen van het Dorpsplein n.a.v. opmerkingen van de informatie avond op woensdag 
10 mei. 

o Inpassing parkeervoorzieningen op het Dorpsplein 
o Toevoegen van groen in straten en plein 

 

 Aanvullende opmerkingen vanuit het verkeersteam van de gemeente Schagen (d.d. niet 
bekend) 

o Geen zebrapaden toepassen in 30km zonering 
o Geen oversteekmarkeringen toepassen  in 30km zonering 
o Geen verschil in kleurgebruik van oversteekplaatsen toepassen 

 

 Aanvullingen ontwerp n.a.v. overleg met directe omgeving Dorpsplein 
o Inpassing van parkeervoorzieningen voor woningen Dorpsplein mogelijk maken  



o Verplaatsing van groenvoorzieningen en afscherming van inschijnen koplampen. 
o Door inpassing van parkeren het verplaatsen van verblijfsruimte plein naar oostzijde 

plein (nabij snackbar)  
 
Het resultaat hiervan is onderstaande schetsontwerp. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
Ruimtevaartbuurt 
Inrichting: 30km uur 
 
 
 

 

 
 
 
Snelheid remmende maatregelen: 

 Attentiedrempels (niet verhoogd ivm trillingen) op de kruispunten 

 Verhoogde drempel (conform bestaand) op Spoetnikstraat Ruimtevaartstraat 

 Groen 
o Solitaire bomen 
o Lage onder begroeiing / vakbeplanting  

 
 


