
Sportlaan 2
Egmond aan zee

Studie voor de transformatie van 
een versleten recreatieterrein tot 
een zorghotel en hospice in een 
nieuw natuurgebied als schakel 
tussen de noordelijke en zuidelijke 
duinen.



halfverhard terrein verhard terrein bebouwing

plattegrond bestaand

6700m2 land 

660m2 bebouwd = 10%

1900m2 verharding = 28%

4140m2 halfverhard terrein = 62%

0m2 natuurland = 0%

Bestaand
Vervallen recreatieterrein



bestaande situatie

toekomstige natuur op sportvelden

toekomstige natuur op zuidpunt



belangrijke aan te leggen natuurverbindinghuidige terrein blokkeert de natuurverbinding

gewenste natuurverbinding loopt over het terrein

De natuurontwikkeling van het 
duingebied loopt over de ooste-
lijke rand van het te ontwikkelen 
terrein.

Gewenst
Natuurontwikkeling



parkeergarage

bestaande situatie

natuur op sportvelden

ontwikkelen terrein maakt de natuur-
verbinding kompleet



variant plattegrond andersomreferentie

plattegrond

Zorghotel:
36 kamers ±40m2
100m2 verblijfsruimte
36 parkeerplaatsen in garage
700 m2 footprint
3 lagen met accent 4 lagen

Hospice: 
3 kamers
verblijfsruimte
3 parkeerplaatsen op straat
180 m2 footprint
1 laag + kap

6700m2 land 
880m2 bebouwd = 13%
180m2 verharding = 3%
800m2 garage ondergronds
5640m2 natuurland = 84%

Model 1
Duinhotel aan de Sportlaan



volumestudie

begane grond verdieping parkeergarage



plattegrond

variant plattegrond andersomreferentie

Model 2
Ecohotel aan de Nollenweg

Zorghotel:
35 kamers ±40m2
80m2 verblijfsruimte
36 parkeerplaatsen in garage
750 m2 footprint
3 lagen 

Hospice: 
3 kamers
verblijfsruimte
3 parkeerplaatsen op straat
180 m2 footprint
1 laag + kap

6700m2 land 
930m2 bebouwd = 14%
325m2 verharding = 5 %
750m2 garage ondergronds
5445m2 natuurland = 80%



volumestudie

begane grond verdieping parkeergarage



plattegrond

variant plattegrond andersomreferentie

Model 3
Hotelhuis middenin de natuur

Zorghotel:
35 kamers ±40m2
80m2 verblijfsruimte
36 parkeerplaatsen in garage
410 m2 footprint
4 lagen + kap 

Hospice: 
3 kamers
verblijfsruimte
3 parkeerplaatsen op straat
180 m2 footprint
1 laag + kap

6700m2 land 
590m2 bebouwd = 9%
380m2 verharding = 6 %
750m2 garage ondergronds
5730m2 natuurland = 85%



volumestudie

begane grond verdieping parkeergarage



plattegrond

variant plattegrond andersomreferentie

Model 4
Hofhotel rond binnentuin

Zorghotel:
30 kamers ±35m2
100m2 verblijfsruimte
290m2 natuurtuin
50 parkeerplaatsen in garage
790 m2 footprint
2 lagen 

Hospice: 
3 kamers
verblijfsruimte
3 parkeerplaatsen op straat
180 m2 footprint
1 laag + kap

6700m2 land 
970m2 bebouwd = 14%
230m2 verharding = 3 %
750m2 garage ondergronds
5730m2 natuurland = 83%



volumestudie

begane grond verdieping parkeergarage



gebouw    plattegrondreferentie interieur

Hospice: 
3 kamers 30 m2
kleine verblijfsruimte
3 parkeerplaatsen voor de deur
footprint 180-200 m2
1 laag met kap

ligging aan de Nollenweg

ligging aan de Sportlaan

Hospice
Landelijk klein volume



volumestudie

referentie volumereferentie materiaal



referentie

Zorghotel:
Gebouw passend in duinland-
schap en natuur.

Natuurlijke bouwmaterialen en 
kleuren. Kamers met veel glas en 
uitzicht op de mooie omgeving. 
Zonweringen meeontworpen in de 
architectuur. 
Zo min mogelijk verharding rond-
om gebouw, maar direct aan de 
duinnatuur gelegen. 

Leefruimtes aan de duinnatuur 
gelegen. Veel glas. Liefdevolle in-
richting, sfeer informeel huiselijk.

informele leefruimte

Architectuur



referentiereferentie

huiselijke sfeer



vlinders, kevers en hagedissen aansluiting op de bestaande natuurgebieden

Het zorghotel wordt omgeven 
door duinnatuur. Een zacht on-
dulerend landschap met droge 
duingraslanden en verstrooid 
enkele bomen en vooral struiken.
De natuur op het terrein sluit 
aan op het grotere natuurgebied 
eromheen en wordt door dieren 
gebruikt om van het zuidelijke 
duingebied naar het noorden te 
komen.
Er is dus veel te zien vanuit het 
raam. 
In het gebied liggen smalle schel-
penpaadjes om een kleine wan-
deling te kunnen maken. 
De natuur in het Zeedorpenland-
schap wordt niet verstoord door 
menselijk medegebruik, juist niet.

zacht ondulerend landschap

Natuur



fazantenknaagdieren

wilde flora 
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