
, i I j ú 

Stichting Behoud Historisch Landschap Bergen-Egmond-Sch 
secr. Wilhelminastraat 9,1931 BM Egmond aan Zee ING bank 4907018 KvKS 37124148 

Aan het college van B&W en de gemeenteraad van Bergen 

Postbus 175 

1860AD Bergen-NH 

3 0 NOV 2315 

Gemeente Ber gen 

III mill in i i i i i i i i nu INI 
30/11/2015 

Postbus: 

ZAAKNUMMER: 
Betreft: Reactie op uw verzoek aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland dd 14 oktober 

2015 o m in te stemmen met uw voorstel om ten zuiden van de Egmonderstraatweg een 

ecologisch spor tpark en een transferium aan te leggen. 

täâm 

i 
-

-

r 

: Mooi Egmond l i 

Geschilderd door Jan Hoekļ Alkmaar) in april 1993 



Egmond aan Zee, 28 november 2015 

Geacht college I geachte gemeenteraad, 

1. Inleiding: 
De Stichting Behoud historisch landschap Bergen-Egmond-Schoorl vraagt uw aandacht voor haar 

bezwaren tegen het realiseren van een nieuw voetbalcomplex in de binnenduinrand direct ten zuiden 

van de Egmonderstraatweg . De bestemming van de gronden aldaar is in het recent vastgestelde 

Bestemmingsplan landelijk gebied Bergen-Zuid gecontinueerd als "bollenconcentratiegebied" in lijn met 

de Provinciale Structuurvisie landelijk gebied 2040. De stichting is van mening dat, noch in uw verzoek 

van 14 oktober, noch in een van de dertien bijlagen bij deze brief de noodzaak van vestiging van een 

voetbalcomplex juist op deze plaats wordt aangetoond. 

2. De bijzondere recreatieve kwaliteiten van Bergen: 
De stichting heeft zich afgevraagd hoe het komt dat Schoorl, Bergen en de Egmonden zoveel meer 

recreatieve dagbezoekers en verblijfsgasten trekken dan bijvoorbeeld Castricum, Heemskerk en 

Beverwijk. 
De stichting denkt dat dit komt doordat in de gemeente Bergen sprake is van een grote variatie aan 
historisch gegroeide afzonderlijke landschappen binnen een beperkt gebied. 

In de gemeente Bergen en aangrenzend in Bakkum zijn die landschappen en de landschapsovergangen 

nog duidelijk herkenbaar. Bewust of onbewust herkennen bezoekers elementen van de 
ontstaansgeschiedenis van de verschillende landschappen. In de andere bovengenoemde plaatsen is de 

landschapsgeschiedenis door de sterke verstedelijking veel moeilijker herkenbaar. 

Het vrije strand met een tot voor kort ongerepte horizon, het nog natuur- en reliefrijke duingebied, de 

bosrijke verdichte binnenduinrand met een parelsnoer van historische dorpen en een open voormalige 

strandvlakte tot aan de verdichte strandwal van Alkmaar, Heiloo en Limmen. In de strandvlakte veel 

laat-Middeleeuwse bedijkingen als bescherming tegen hoge vloeden en twee oude droogmakerijen, de 

Bergermeer en de Egmondermeer. 

De Rijksnota Belvedere uit 1999 heeft niet voor niets de gemeente Bergen gekozen als een van de ruim 

60 gebieden in Nederl and met hoge gecombineerde cultuurhistorische waarden. 

3. Behoud en herstel van de landschappen en van landschappelijke gradiënten: 
Extra aantrekkelijk voor bezoekers van de gemeente Bergen zijn de landschappelijke overgangen 

(gradiënten) tussen natuurlandschappen, met verschillen in relief, bodem en waterhuishouding, of die 

tussen cultuurlandschap en natuurgebied. Deze grensgebieden zijn aantrekkelijk voor bepaalde 

bijzondere planten- en dieren. 

Van een gemeentebestuur met een langetermijnvisie mag je toch verwachten dat ze bovengenoemde 
historische landschappen en landschapsgradienten zoveel mogelijk in stand houdt of herstelt en niet 

meewerkt aan het slachten van de kip die gelukkig nu nog elke dag een gouden ei legt. 



4. Geen nieuw sportcomplex naast de entree van Egmond aan Zee: 
Bij de entree van Egmond aan Zee vinden we een scherpe landschappelijke gradient, die bezoekers 

langzamer doet rijden en eigenlijk het gehele jaar uitnodigt om even te stoppen. Zie de foto van het 

schilderij van de Alkmaarse kunstschilder Jan Hoek van april 1993. De stichting noemt dit beeld het 

visitekaartje van Egmond aan Zee. Zouden bezoekers ook zo in vervoering raken bij het zien van een door 

hoge hekken, heggen en lichtmasten omzoomd sportpark? 

De stichting kan zich niet voorstellen dat een nieuw sportcomplex in het landelijk gebied van de Voert in 

Bergen of bij de entree van Schoorl goedkeuring van gemeentebestuur en provinciebestuur zou krijgen. 

Een sportcomplex is sociaal gezien belangrijk, maarkan ook goed ingepast worden buiten de entree van 

een dorp. 

5. Samenvattend: 
De stichting begrijpt niet waarom het raadsbesluit van 2013 om de twee voetbalclubs van Egmond aan 

den Hoef (Zeevogels) en Egmond aan Zee(Egmondia) op het mooi gelegen en veilg bereikbare 

Egmondiacomplex te huisvesten, ondanks de toezegging van Zeevogels zich aan het raadsbesluit te 

zullen onderwerpen, toch enkele weken later door Zeevogels is opgezegd, waarna ze de voetbalclub uit 
Egmond-Binnen(St. Adelbert) bij de fusie wilde betrekken. Die voetbalclub is, gezien de geringe afstand 

naar Heiloo ons inziens meer gericht op Heiloo dan op samenwerking met de andere Egmonden. 

De stichting vraagt het gemeentebestuur van Bergen en de provincie Noord-Holland vast te houden aan 

het eerder vastgestelde ruimtelijk kader. 

Hoogachtend, 

voorzitter bestuurslid P.G.T. Heere C L Barten 

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland cc. 
secretariaat Overleg Landelijk Gebied Bergen' 

secretariaat Commissie Cultuurhistorische Kwaliteit Bergen 
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