
   
 

 
Egmond, 1 oktober 2015 
 

Egmondse verenigingen kiezen voor een toekomst 
in belang van alle inwoners van de Egmonden 
 
Inleiding. 
De drie Egmondse verenigingen Egmondia, Zeevogels en St. Adelbert hebben 
besloten dat ze willen fuseren tot één vereniging, een sportvereniging die 
toekomstbestendig is. Het belang van gezonde Egmondse jeugd- en senior sporters, 
goede sociale binding in Egmond en het ondersteunen van het sporttoerisme in 
Egmond staan hierbij hoog in het vaandel. 
 
In goed overleg met de gemeente Bergen hebben een kleine duizend leden van onze 
verenigingen gekozen om op de locatie ten zuiden van de Egmonderstraatweg samen te 
willen fuseren. Samen te gaan om op deze plek een nieuwe start voor een sportieve 
toekomst te leggen. Op deze locatie kan een mooi in het landschap ingepaste, duurzame 
ecologisch verantwoorde en exploitabele accommodatie gerealiseerd worden. 
 
Samenvatting 
 
Gemeente en de nieuwe fusievereniging zijn beide bereid om te investeren in een 
sportaccommodatie op deze plaats omdat; 
 

1. Het een positief effect heeft op de samenleving in Egmond.  
Door een centrale locatie te kiezen is de sport actief en passief toegankelijk voor alle 
Egmonders, jong en oud en draagt belangrijk bij tot een gezonde jeugd en de sociale 
cohesie in Egmond. Ondanks de terugloop van middelen en vergrijzing geven we een 
positieve impuls aan sociale cohesie in en tussen de dorpskernen en aan de 
“participatiemaatschapij”.  
 

2. Het een positief effect heeft op het vrijwilligerswerk in Egmond. 
Ouderen zijn de steunpilaar voor het beheer en onderhoud van verenigingen, ook in 
Egmond en door de centrale ligging is het complex ook voor hen goed bereikbaar. 
Een kweekvijver voor oudere maar ook jongere vrijwilligers. 
 

3. Het een positief effect heeft op de sportontwikkeling en gezondheid in Egmond. 
Een centrale, goed geëquipeerde vereniging is een magneet voor sporters. Ook is de 
ligging belangrijk om net als voorheen weer Topclubs naar Egmond te krijgen die hier 
trainen in rustige tijden en zo onze jeugd kunnen inspireren. 
 

4. Het een positief effect heeft op toerisme in Egmond. 
De parkeerplaats kan een transferium bieden aan de toeristen en zo ook de 
parkeerdruk op de Egmonderstraatweg en Egmond aan Zee helpen verlichten. Op 
deze locatie kunnen de belangrijke sportpijlers van Egmond, de halve marathon, de 
wandelmarathon en de strandzesdaagse ondersteund blijven, zoals dat nu op het 
terrein van Egmondia gebeurt. Belangrijk voor Egmond en belangrijk voor de 
exploitatie van de fusievereniging. Omdat een groot areaal bollenteelt en dus 



   
 

bloemenpracht in het betreffende gebied intact blijft wordt de combinatie van 
bollenteelt en een duurzaam, mooi ingepast sportcomplex een nieuwe eyecatcher. 
Daarnaast zal het beeld van honderden voetballende kinderen ook een verfaaiing van 
het aangezicht zijn bij het inrijden van het dorp tov. de kale bollenlanden wanneer 
deze niet in bloei staan. 
 

5. Het kansen biedt aan duurzaamheid.  
Door deze accommodatie kunnen drie gedateerde en energievretende sportlocaties 
worden afgestoten. De vrijkomende locaties worden gebruikt voor het versterken van 
de Ecologische Hoofdstructuur door de PWN en voor een groot deel, twee locaties, 
voor het versterken van het areaal goede bollengrond. Wij bieden Inholland de 
mogelijkheid om kennis te vergaren en ideeën te ontwikkelen. Samen met de 
gemeente Bergen en in overleg met de bewoners van Egmond te zorgen voor een 
duurzame, mooi in het landschap ingepaste sportaccommodatie die een parel wordt 
voor Egmond. 

 
 

Fusie van de drie voetbalverenigingenverenigingen van Egmond. 
Als Partners in het fusieproces zijn wij een overeenkomst met elkaar aangegaan om te  
nieuwe vereniging te willen stichten aan de Egmonderstraatweg. Een locatie waar een deel 
van de kleine bollenpercelen zal worden gebruikt voor het sportcomplex. Een belangrijk deel 
kan wat ons betreft, gewoon in de huidige staat  blijven en als publiekstrekker en bollenpro-
ductieveld behouden blijven. Van het watertoevoersysteem worden we graag medegebruiker 
in verband met het onderhoud van de sportvelden. 
 
Wij maken de sportlocatie exploitabel en kunnen daardoor investeren in duurzaamheid en de 
inpassing van het complex de omgeving en geven een impuls aan de lokale economie en 
sporttoerisme in Egmond. Wij zijn ons terdege bewust dat ook dat er nog meer belangen zijn 
in Egmond. De PWN met de waarde voor natuur in de EHS, de LTO met de waarde voor het 
bollenconcentratiegebied in de benedenduinrand en niet in de laatste plaats de bewoners 
van Egmond die een mooie omgeving willen houden. Wij zijn niet alleen sportbeoefenaar bij 
Adelbert, Zeevogels of Egmondia, maar ook bollenteler in Egmond, natuurliefhebber in 
Egmond, ouder, vrijwilliger en bovenal ook bewoner van Egmond in de gemeente Bergen. 
Wij hebben dan ook terdege de belangen van alle groeperingen in Egmond meegewogen in 
de keuze van de locatie voor de fusievereniging. 
 
Wij zijn bereid om te investeren in een sportaccommodatie op deze plaats omdat; 
 

1. door een centrale locatie te kiezen is de sport actief en passief toegankelijk voor alle 
Egmonders en draagt belangrijk bij tot een gezonde jeugd en de sociale cohesie in 
Egmond. 

2. deze locatie vanuit de drie kernen goed en VEILIG bereikt kan worden, vooral 
belangrijk voor de jeugdleden. De locatie heeft al een met stoplichten beveiligde 
toegang. 

3. we op deze locatie de belangrijke sportpijlers van Egmond, de halve marathon, de 
wandelmarathon en de strandzesdaagse kunnen blijven ondersteunen zoals dat nu 
op het terrein van Egmondia gebeurt. Belangrijk voor Egmond en belangrijk voor de 
exploitatie van de fusievereniging.  



   
 

4. de parkeerruimte kan in de zomer de parkeerdruk op de Egmonderstraatweg 
wegnemen.  

5. door de ligging kunnen we net als voorheen weer (internationale) sportploegen 
trainingsfaciliteit bieden en accommodatie voor oefenwedstrijden bieden in de stille 
tijden. Dit zal een bijdrage leveren aan het toerisme van Egmond. 

6. de PWN haar ambitie om de Ecologische Hoofd Structuur (EHS) te versterken in 
Egmond hierdoor ondersteund wordt doordat het Egmondia terrein hiervoor ter 
beschikking komt. 

7. het Adelbert terrein teruggegeven kan worden aan de natuur, geschikt is voor 
bollenteelt, of indien gewenst, een mooie uitbereidingsmogelijkheid kan zijn voor 
woningbouw in Egmond Binnen. 

8. het Zeevogels terrein beschikbaar kan komen voor de bollenteelt met een 
bouwlocatie op het perceel.  

9. we samen met de gemeente Bergen en in overleg met de bewoners van Egmond 
zorgen voor een duurzame, mooi in het landschap ingepaste sportaccommodatie die 
een parel wordt voor Egmond. 

 
De LTO heeft zijn bezwaren inmiddels ook kenbaar gemaakt. Wij begrijpen de angst dat de 
aantasting van het bollenconcentratiegebied in de benedenduinrand, het begin van het einde 
is. Wat ons en de gemeente Bergen betreft is dat niet aan de orde. Het verlies aan bollen-
areaal wordt ruim gecompenseerd door het vrijkomen van de grond van vv Zeevogels en 
Sint Adelbert. Dit ligt in een bestaand kwalitatief goed bollengebied. 
  
Het watertoevoer systeem wordt op geen enkele manier aangetast en blijft beschikbaar voor 
het gebied. De fusievereniging maakt hier graag mede gebruik van voor het onderhouden 
van de velden. Van kapitaalsvernietiging is geen sprake, in tegendeel, het krijgt een nog veel 
grotere maatschappelijke waarde. 
 
Het aanzicht van Egmond is zowel bij de LTO als bij ons belangrijk. De uitdaging aan de 
gemeente Bergen en de verenigingen is om in de plaats van de bollenschuren tegen het duin 
een mooi ingepaste sportaccommodatie te laten verreizen, ecologisch verantwoord en 
duurzaam. Hierbij te denken aan groene daken en zo CO2 neutraal mogelijk. 
 
Wij hebben de alternatieven die door de LTO zijn ingebracht, noordzijde van de Zeeweg, 
bestaand natuurgebied, en de zuidzijde, “de Oksel” uitvoerig besproken. Het natuurgebied is 
geen optie omdat dit niet ter beschikking komt. De Oksel heeft belangrijke knelpunten. 
 

 De ruimte is uiterst krap, zodat de ballenvangers nagenoeg aan de randweg staan, 
ballen vormen een substantieel risico voor passerend verkeer en voor de 
terreindienst bij terughalen van de ballen. 

 Door de beperkte ruimte is er onvoldoende parkeergelegenheid mogelijk. Auto’s 
komen in de berm aan de Zeeweg, de doorgaande weg Egmond richting Heiloo te 
staan. 

 Ondersteuning Marathon van Egmond, wandelmarathon en strandzesdaagse vervalt 
en daarmee dus een belangrijk onderdeel van de exploitatie van het complex en 
bijdrage aan het toerisme van Egmond. 

 Stimulering sporttoerisme vervalt en daarmee een belangrijk onderdeel van de 
exploitatie van het complex en bijdrage aan het toerisme van Egmond. 

 



   
 

De PWN, de gemeente Bergen en vele bewoners van Egmond (leden voetbalverenigingen, 
hun familie, donateurs e.a.) vormen een aanzienlijk draagvlak voor deze locatie. Zij vormen 
de motivatie om er samen een mooi geheel van te maken. 
 
Wij zijn sterk van mening dat de locatie aan de Egmonderstraatweg voor de toekomst voor 
de drie Egmonden, sportief, maatschappelijk, sociaal en ook economisch/toeristisch de beste 
keuze is. Wij gaan dan ook graag de uitdaging samen met de gemeente Bergen aan, om op 
deze mooie plek een duurzaam, ecologisch verantwoord, sport en sporttoerisme stimulerend 
maar ook een prachtig ingepast sportcomplex te realiseren.  
 
Een nieuwe sportaccommodatie voor een nieuwe start, van een nieuwe vereniging voor alle 
Egmonders en ook een sportaccommodatie waar wij, onze kinderen en kleinkinderen 
supertrots op kunnen én zullen zijn. Een vereniging en accommodatie die een belangrijke 
sociale en maatschappelijke factor zal zijn in Egmond en een economische en toeristische 
steunpilaar voor Egmond wordt.  
 
Daarom staan wij als gezamenlijke verenigingen samen met de gemeente Bergen schouder 
aan schouder achter de keuze voor de locatie Egmonderstraatweg voor een verantwoorde 
fusielocatie en zien daar de toekomst met vertrouwen tegemoet. 
 
Ons verzoek aan het bestuur van de Provincie Noord-Holland is dan ook om de gemeente 
Bergen en de fusievereniging te steunen door achter de locatie Egmonderstraatweg te gaan 
staan en de ontwikkeling van de sportparel van Egmond mogelijk te maken. 
 
Met hoopvolle sportieve groet, de gezamenlijke besturen van de voetbalverenigingen in 
Egmond  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



   
 

Huidige situatie aan de Egmonderstraatweg 
 

 
Bollenschuur met bollenland, al lange tijd te koop staand. 
 
 
 
 

Onze uitgangspunten bij de realisatie. 
 

 
Accommodatie aangepast aan het duinlandschap, voorzien van verzonken lichtmasten  
 
 



   
 

 

 
Opgaand in het landschap 
 
 

  
Ecologisch bouwen, Co2 Neutraal 
 

 
Transparante bouw passend bij het open landschap 


