
 

Informatie werkzaamheden Maelsonstraat 
In deze brief vindt u informatie over de uitvoering van en de bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden 

Maelsonstraat, onderdeel van de Poort van Hoorn.  

 

Nieuwe aansluiting Maelsonstraat  

De komende jaren gaat de gemeente Hoorn het stationsgebied aantrekkelijker en beter bereikbaar maken. 

Als eerste stap maken wij het P+R terrein en het station beter bereikbaar voor bezoekers en reizigers. Zij 

kunnen het P+R terrein straks sneller bereiken via een nieuwe route vanaf de Provincialeweg over de 

Maelsonstraat. De nieuwe aansluiting draagt ook bij aan een betere doorstroming op de Provincialeweg.  

 

Deelgebieden 

Om de bedrijven, instellingen en woningen aan de Maelsonstraat zo goed als mogelijk bereikbaar te 

houden worden de werkzaamheden in verschillende delen uitgevoerd. Hieronder ter informatie het 

overzicht van de deelgebieden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Werkzaamheden 

Van woensdag 5 juli t/m vrijdag 7 juli a.s. vinden er asfalteringswerkzaamheden plaats op de 

Maelsonstraat in Deelgebied A en C. Het aanbrengen van het asfalt wordt op alle genoemde dagen 

uitgevoerd tussen 07:00 en ca. 16:00 uur (onder voorbehoud van weersomstandigheden). Voor de 

begeleiding van de verkeersstromen worden verkeersregelaars ingezet. 

 

Bereikbaarheid Deelgebied A en C - woensdag 5 en donderdag 6 juli  

Woensdag 5 juli en donderdag 6 juli wordt er geasfalteerd (zgn. onderlagen) in deelgebied A, vanaf Van 

Dedemstraat t/m GGD. Dit deel van de Maelsonstraat is tijdens de werkzaamheden in zijn geheel 

afgesloten voor gemotoriseerd- en fietsverkeer.  

 



 

Het Horizon College en het parkeerterrein van de Maelsonstraat nr. 26 zijn bereikbaar vanaf de 

Provincialeweg via afslag WFG en deelgebied B. Parkeren bij nr. 28 is tijdens deze periode niet mogelijk.  

  

Bereikbaarheid Deelgebied A en C - vrijdag 7 juli 

Vrijdag 7 juli wordt de bovenste laag asfalt aangebracht in deelgebied A én C. In deelgebied C zijn al in 

een eerdere uitvoeringsfase de zgn. onderlagen aangebracht. 

 

In de ochtend worden asfalteringswerkzaamheden uitgevoerd in deelgebied C. Het Horizon College en het 

parkeerterrein van de Maelsonstraat 26 zijn nu niet meer bereikbaar via de ingang die in de afgelopen 

periode werd gebruikt. Verkeer neemt op de Provincialeweg de afslag Keern, rijdt via de Van Dedemstraat 

en gebruikt de oorspronkelijke ingang in deelgebied A. 

  

In de middag worden asfalteringswerkzaamheden uitgevoerd in deelgebied A. Het Horizon College en het 

parkeerterrein van de Maelsonstraat 26 zijn nu juist niet meer bereikbaar vanaf de Van Dedemstraat. 

Verkeer neemt op de Provincialeweg de afslag WFG en rijdt via de ingang die de afgelopen periode is 

gebruikt. Parkeren bij nr. 28 is ook deze dag niet mogelijk.  

 

Bereikbaarheid huisartsenpost 

De huisartsenpost is tijdens de werkzaamheden bereikbaar vanaf de Provincialeweg via afslag WFG. 

 

Hulpdiensten 

Hulpdiensten kunnen uw perceel altijd bereiken. Zij zijn op de hoogte van de werkzaamheden. U kunt bij 

een calamiteit de alarmcentrale attenderen op de werkzaamheden. 

 

Vragen? 

Heeft u vragen naar aanleiding van deze informatiebrief? Neem dan contact op met Rob Boersma of Age 

Attema, directievoerders, via poortvanhoorn@hoorn.nl of telefonisch via 0229-252200. Voor meer 

informatie over de Poort van Hoorn kijkt u op www.poortvanhoorn.nl . 

 

 

http://www.poortvanhoorn.nl/

