
Commentaar en Bezwaar aanleg voetbalvelden 

De gemeente Bergen en de Egmondse voetbalclubs willen nieuwe accomodaties 
aanleggen in de hoek Egmonderstraatweg /Oldenborghweg. Over de totstandkoming en 
de consequenties van dit voorneming valt wel iets op te merken. 
Men besloot hiertoe, nadat de voetballers drie andere locaties hadden verworpen o.a. 
omdat ze in het eigen dorp wilden blijven. Op al die locaties, maar vooral ook op de 
Egmonderstraatweg genereren die voetbalvelden veel overlast door verkeer, lichtmasten, 
maar met name door het lawaai en de electronisch versterkte herrie, waarmee dit soort 
evenementen altijd gepaard moeten gaan. 
Je vraagt je af: hoe kan het zijn, dat na drie keer weigeren nog weer een vierde locatie 
wordt gezocht? Hoe is het dan met de meest betrokkenen, de omwonenden. Zij kregen dit 
zomaar op hun bordje geschoven. En kunnen ze dan ook drie keer weigeren accoord te 
gaan? 
Dit probleem kleeft trouwens aan alle vier locaties. Sportvelden en met name 
voetbalvelden horen ook niet te grenzen aan bebouwing. En hiermee naderen we een 
heikel punt. Jaren geleden heeft men met vooruitziende blik aan de Hoge Dijk, op gepaste 
afstand van de dorpen, accomodaties aangelegd voor Zeevogels en voor tennissers. De 
bedoeling was dat ook St. Adelbert daarheen zou gaan, maar die vond het te ver van het 
dorp; en nu wil men naar de Hoef? Is het acceptabel een landschappelijk waardevol 
gebied te verwoesten ten behoeve van de luimen van de voetballers? 
Kort samengevat: er moeten aan de Oldenborghweg geen voetbalvelden komen, omdat 
1 .Het een landschappelijk te waardevol gebied is, 
2. Er veel te veel overlast ontstaat, 
3. Er een prima alternatief is. 
Kom aan, dorpsgenoten, zet allerlei gevoeligheden opzij, steek de koppen bij elkaar en 
zoek een accomodatie daar, waar die de minste overlast bezorgt. 

Gerard Versteegh Gemeente Bergen 
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Aan: 
Het College van Burgermeester en Wethouders 
en de Gemeenteraad Bergen 
Jan Ligthartstraat 4 
1817 MR Alkmaar 

Alkmaar, 22 juli 2015 

Betreft: Fusielocatie Egmonder voetbalclubs bezuiden de Egmonder Straatweg 

Geacht College, geachte dames en heren, 

Wij konden ons geluk toch niet op? De Van Oldenborghweg nummer 5 te Egmond aan den Hoef was 
onze droomplek. Lekker rustig, in alle natuur die het plekje maar te bieden heeft en een prachtig 
vergezicht tot aan de Herenweg aan toe. En toch weer aardig vlakbij alle faciliteiten die Egmond al 
jaren heeft te bieden. Aankopen dus en op naar een heerlijke toekomst om er te wonen en te 
genieten! 

En tegelijkertijd bekruipt me een zeer onbehagelijk gevoel. De oorzaak hiervan ligt besloten in het 
onzalige plan dat u (!) heeft opgevat om bezuiden de Egmonder Straatweg een sportcomplex te 
willen beginnen en dat grenst... aan onze achtertuin. 

Vervolgens laat u de verenigingsleden van drie Egmonder voetbalverenigingen ter stemming gaan 
over die toekomstige locatie voor één gefuseerde voetbalclub. Ik stel vast: "Hoe neem je als 
bestuurders vooral geen verantwoordelijkheid voor bedacht beleid, maar laat het over aan uitermate 
goedwillende burgers die hun vrije t i jd offeren aan een vereniging?". Om daarna te roepen vanuit 
het gemeentehuis: "Zo heeft de ganse burgerij het gewild!" Maar die stemming is in ieder geval niet 
representatief voor de om- en aanwonenden van de beoogde locatie. 

Met dit plan tast u als verantwoordelijk bestuurders mijn individuele levensgeluk aan. En dat kunt u 
rechtvaardigen? leder van u in persoon, voor zichzelf? De algemene indruk doet anders vermoeden. 
Binnen de warme veiligheid van uw collectief, de verstrengelde belangen met de achterban en het 
ambt zelf doen de meeste politici schouderophalend wegdraaien van de gevolgen van hun handelen. 
Gaat dat hier nu weer gebeuren? Een politicus neemt dus de verantwoordelijkheid, maar de burger 
mag hem dragen. 

Met nadruk geef ik aan dat ik geen oordeel heb over een fusie van lokale voetbalclubs. De 
maatschappelijke, gemeentelijke en financiële belangen van een fusie tussen voetbalclubs laat ik 
onverlet. Immers, het is mijn zaak niet en het interesseert me ook niet. 

Gemeente Bergen 
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Met nadruk geef ik aan dat ik geen oordeel heb over het aankopen van land van een paar alti jd hard 
werkende boeren, waar voor ik alleen maar respect kan hebben. Een goede, vrijwillige verkoop zij ze 
van harte gegund. Wat wel opvallend is dat u als gemeente aan één van deze partijen een 
bestemmingsplanwijziging voor zijn grond ooit heeft geweigerd. Mede hierdoor heeft het jarenlang 
te koop gestaan. En nu kan zo'n bestemmingsplan wél worden gewijzigd? De stap van voetbalveld 
naar woonwijk is dan plots heel dichtbij. 

U verziekt ons uitzicht! Ons prachtige 
uitzicht. Ter illustratie heb ik maar eens 
een paar foto's bijgevoegd. 

Mede om dit uitzicht hebben wi j de Van 
Oldenborghweg 5 gekocht. 

Bewust hebben we gekozen om een huis te kopen op een stille plek. Een plek waar we 
met zo min mogelijk menselijke interactie worden geconfronteerd. Weg te geraken van de 
dagelijkse beslommeringen en maatschappij. Maar nu krijgen wij zo'n bruisend middelpunt van 
diezelfde maatschappij letterlijk te verteren aan onze achtertuin? 

Door één van uw medewerkers werd mij al telefonisch meegedeeld dat er "gezocht werd naar een 
ecologische invulling". Ik kan geluids- en lichtoverlast rond een paar snoer-strakke grasvelden van 
110 bij 70 meter, mogelijk omzoomd door een paar kunstmatige duintjes, niet vereenzelvigen met 
ecologie. En jullie als politici waren met z'n allen zo overtuigd van het nut van het inperken van onze 
"ecologische voetafdruk"? Saillant detail, die ecologische voetafdruk wordt in voorbeelden vaak 
weergegeven als het aantal voetbalvelden dat we op aarde aan oppervlak per persoon beschikbaar 
hebben om te leven. Ongeveer 4. En de gemiddelde Nederlander gebruikt er wel 12. 

Ik noem maar eens de enorme verlichting die 's avonds tot laat nodig is om de enthousiaste 
voetballers bij te lichten. Op 's lands snelwegen gaat het licht verplicht uit, op de Van 
Oldenborghweg moet het licht verplicht aan. Een citaat van het Platform Lichthinder zegt: "Een 
overdaad aan licht verstoort het bioritme van allerlei organismen en kan een heel ecosysteem 
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ontwrichten. Dit heeft allerlei directe en indirecte gevolgen. Veranderingen in de verhouding tussen 
licht en donker is vaak het natuurlijke signaal voor veranderingen in het gedrag (...). En gaat verder: 
Verstoring daarvan leidt tot aantasting van de conditie en alertheid." Einde citaat. U realiseert zich 
daarbij wel dat het in de winter om half v i j f ' s middags al zonsondergang is? En dat voetbaltrainingen 
wel eens kunnen duren to t 10 uur 's avonds? En daarna nog een uurtje opruimen? 

Om u eens over de komende geluidsoverlast bij te praten: Aan- en af rijdende auto's, slaan van 
autoportieren, voetballen tegen de boarding, fluitsignalen, aanmoedigend geschreeuw, getier om 
scheidsrechters die het altijd fout schijnen te hebben, begeleidende muziek, woeste kantinefeesten, 
uitgelaten kampioensfeesten, enthousiaste aankondigingen en messcherpe voetbal commentaren. En 
dat alles versterkt over een "state of the art" geluidsinstallatie van het allerbeste soort. Hoe dan ook, 
u zult moeten beamen dat de bezoekers en gebruikers van het beoogd complex zich in elk geval niet 
zullen gedragen alsof ze een bedevaart maken naar "Onze Lieve Vrouwe Ter Nood". 

En dat alles het liefst op zaterdag en zondag. Oh ja, de door-de-weekse avonden en middagen 
vergeet ik bijna. En in de ochtenden de grasmaaier. Neem dat complex alstublieft aan uw eigen 
achtertuin. Of die van het gemeentehuis. 

Als zo'n complex er eenmaal ligt dan zijn verdere inzet en andere evenementen nooit ver weg. 
Nationale, provinciale en gemeentelijke feestdagen, zomeravondconcerten, winteravondconcerten, 
rommelmarkten, kerstmarkten, quasi-idealistisch transferiumgebruik "omdat er in de zomer toch 
niet wordt gevoetbald" en misschien zelfs wel als kermis- of circusterrein? Ik help u het wel 
verzinnen alsof u ze zelf nog niet had bedacht. 

Wij zijn rechtstreeks belanghebbende en als zodanig het hartgrondig oneens met deze locatiekeuze. 
Om deze onverantwoorde keuze zijn we ook diep teleurgesteld. U heeft als bestuurders onze t i jd en 
ruimte al meer dan overgereguleerd in dit land. En neen, ik ontzeg geen enkele medemens zijn recht 
op plezier of vrijetijdsbesteding naar keuze. Maar niet op deze plek. Zoek een andere of bestaande 
locatie. 

Ik had mijn laatste restje activisme allang opgeborgen bij de winterkleren. Door uw plannen wordt 
het echter vroeg winter bij ons dit jaar. Ik zal me dus, met de middelen die mij als burger gegeven 
zijn, moeten gaan weren. Dit plan voor deze locatie moet van tafel. 

Met belangstelling verneem ik uw reactie. Met be 

WPêttvri 

Met belangstelling verneem ik uw 

vriendelijke groet, vrien 

V IA 

ÁJJÍMM M 
1 Mak 

Gee: 
l 
;t 

Max W.F. Kühner 
eestersingel 74 

1815 BB Alkmaar 

Vanaf 1 september 2015: 
Van Oldenborghweg 5 
1934 PH Egmond aan den Hoef. 
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Egmond aan den Hoef, 30 september 2015 

Geacht college I geachte raadsleden, 

Hierbij willen wij als bewoners van de Egmonderstraatweg bij voorbaat bezwaar aantekenen tegen 
de, door de gemeente en voetbalverenigingen gekozen, locatie voor het nieuw aan te leggen 
sportcomplex. 

Nog niet zo lang geleden stond iedereen, zowel bewoners als bestuurders, te juichen dat het gebied 
vanwege de aanwezige natuurwaarden aangewezen werd als Ecologische Hoofdstructuur en Natura 
2000-gebied, en als zodanig 'beschermd' was tegen allerlei planologische ontwikkelingen. Dan is toch 
wonderbaarlijk dat ditzelfde gebied nu plotseling in aanmerking komt om gebruikt te gaan worden 
als sportcomplex? Dit komt op de bewoners over als wanbestuur. 

Velen van ons wonen hier al tientallen jaren met heel veel plezier en wij genieten dan ook iedere dag 
van de reden waarom wij hier zijn komen wonen: Namelijk, het prachtige uitzicht en de landelijke 
omgeving. Vanuit het hele land, en zelfs van ver over de landsgrenzen, komen toeristen van ons 
uitzicht meegenieten. Waarom zou dat toch zijn? 

Het unieke karakter van de rustieke bollenvelden aan de binnenduinrand is een belangrijke factor die 
ons woongenot bepaald. Het is dan ook niet wenselijk dat dit woongenot ons afgenomen gaat 
worden door het plaatsen van lichtmasten, kantine, kleedruimtes, tribune, bomen, parkeerplaatsen 
vol met auto's en ga zo maar door. Om van de toename in drukte en rumoer (wedstrijden, 
trainingen, toernooien, etc.) nog maarte zwijgen. 

Mocht u als bestuurders van onze prachtige gemeente dit bezwaar tegen het onzalige 
sportcomplexplan naast u neer wensen te leggen, en toch te besluiten het bestemmingsplan zodanig 
te wijzigen dat beschermd natuurgebied zomaar bebouwd kan worden, waarmee direct ons 
woongenot negatief beïnvloed wordt, kunnen wij u alvast mededelen dat we reeds collectief bezig 
zijn met voorbereidend werk voor het eventueel indienen van een planschadevergoedingsaanvraag. 

Met vriendelijke groet, 

Bewoners Egmonderstraatweg 

(zie bijlage voor namen en adressenlijst tb .v . beantwoording) 



Naam: Fam Zwaan Į Alkmaarsche Glasservice 
Adres: Egmonderstraatweg 20 
Postcode: 1934AC 
Woonplaats: Egmond aan den Hoef 
Telefoonnr: 072 506 2091 
E-mailadres: deags@ziggo.nl 

Naam: 
Adres: 
Postcode: 
Woonplaats: 
Telefoonnr: 
E-mailadres: 

Fam. Blok 
Egmonderstraatweg 22 
1934AC 
Egmond aan den Hoef 
072 506 7707 
r.biornsen@kpnplanet.nl 

Naam: 
Adres: 
Postcode: 
Woonplaats: 
Telefoonnr: 
E-mailadres: 

A.WamDer 
Egmonderstraatweg 24 
1934AC 
Egmond aan den Hoef 
072 506 4248 
wamper@xs4all.nl 

Naam: M.ADeldoorn 
Adres: Egmonderstraatweg 26 
Postcode: 1934AC 
Woonplaats: Egmond aan den Hoef 
Telefoonnr: 072 743 9631 
E-mailadres: maruska.apeldoorn@gmail.com 

Naam: 
Adres: 
Postcode: 
Woonplaats: 
Tplefoonnr: 
E-mailadres: 

C.Holman 
Egmonderstraatweg 28 
1934AC 
Egmond aan den Hoef 
072 743 9959 

Naam: Restaurant Smakelijk 
Adres: Egmonderstraatweg 34 
Postcode: 1934AD 
Woonplaats: Egmond aan den Hoef 
Telefoonnr: 072 506 1675 
E-mailadres: restaurantsmakeliik@gmail.com 



Naam: 
Adres: 
Postcode: 
Woonplaats: 
Telefoonnr: 
E-mailadres: 

CJ.Baltus 
Egmonderstraatweg 36 
1934AD 
Egmond aan den Hoef 
072 506 2408 

Naam: P.KIumpenaar/ L.Broersen 
Adres: Egmonderstraatweg 36a 
Postcode: 1934AD 
Woonplaats: Egmond aan den Hoef 
Telefoonnr: 075 531 2427 
E-mailadres: p.klumpenaar@gmail.com 

Naam: H.T.Speets 
Adres: Egmonderstraatweg 38 
Postcode: 1934AD 
Woonplaats: Egmond aan den Hoef 
Telefoonnr: 072 506 6606 
E-mailadres: htspeets@zifigo.nl ļ info@publipromotions.nl 

Naam: 
Adres: 
Postcode: 
Woonplaats: 
Telefoonnr: 
E-mailadres: 

Mevr T.G.Speets-van Rijswijk 
Egmonderstraatweg 40 
1934AD 
Egmond aan den Hoef 
072 506 2643 

Naam: 
Adres: 
Postcode: 
Woonplaats: 
Telefoonnr: 
E-mailadres: 

A. Bakker 
Egmonderstraatweg 44 
1934AD 
Egmond aan den Hoef 
06 1111 2525 
info@basl.nl 

Naam: 
Adres: 
Postcode: 
Woonplaats: 
Telefoonnr: 
E-mailadres: 

P.E.Mulder-Ruiter 
Egmonderstraatweg 50 
1934AD 
Egmond aan den Hoef 
072 506 2486 
petronella36@ziggo.nl 



Naam: 
Adres: 
Postcode: 
Woonplaats: 
Telefoonnr: 
E-mailadres: 

GJ.Duinmeijer 

Egmonderstraatweg 52 
1934AD 
Egmond aan den Hoef 
072 506 7265 
duinmeiier@planet,nl 

Naam: 
Adres: 
Postcode: 
Woonplaats: 
Telefoonnr: 
E-mailadres: 

S.Stroker/ J.Zwaan 
Egmonderstraatweg 54 
1934AD 
Egmond aan den Hoef 
072 506 1785 
strookersj@gmail.com 

Naam: 
Adres: 
Postcode: 
Woonplaats: 
Telefoonnr: 
E-mailadres: 

Ko Groot 
Egmonderstraatweg 56 
1934AD 
Egmond aan den Hoef 
0 6 1 1 4 1 5 421 
ko.grootl03@gmail.com 

Naam: 
Adres: 
Postcode: 
Woonplaats: 
Telefoonnr: 
E-mailadres: 

Fam Eijlander 
Egmonderstraatweg 58 
1934AD 
Egmond aan den Hoef 
06 2916 0914 
se eiilander@hotmail.com 

Naam: Peter en Annemiek Klaver 
Adres: Egmonderstraatweg 60 
Postcode: 1934AD 
Woonplaats: Egmond aan den Hoef 
Telefoonnr: 072 506 6099 
E-mailadres: peterklaver55@hotmail.com 

Naam: 
Adres: 
Postcode: 
Woonplaats: 
Telefoonnr: 
E-mailadres: 

A.J.M. Janssen-deBoer 
Egmonderstraatweg 64 
1934AD 
Egmond aan den Hoef 
072 707 8106 
hh-ianssen@tele2.nl 



* 

Naam: P.B. Hoogerrwerf 
Adres: Egmonderstraatweg 66 
Postcode: 1934AD 
Woonplaats: Egmond aan den Hoef 
Telefoonnr: 072 506 4179 
E-mailadres: peterenineke(g)hetnet.nl 
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15ip.06688 15/09/2015 

Aan het College van 
Burgemeester en wethouders 
Van de gemeente Bergen (NH) 
Postbus 175 
1860AD Bergen 

ZAAKNUMMER: 

Postbus: 

Egmond aan den Hoef, 11 september 2015 

Geacht College, 

Met enige regelmaat worden de bewoners van Egmond geïnformeerd over de wensen van de 
voetbalclubs om te fuseren. Dat speelt al een hele tijd. Afgelopen jaren was het zover dat men 
serieus nadacht over een locatie voor de drie clubs gezamenlijk. Er is een open inspraakproces 
gevoerd, maar de uitkomst beviel een van de clubs niet en dus ging het niet door. 

Nu verscheen een artikel in het Contact waarin de drie clubs opgetogen berichten dat ze toch weer 
samengaan en dat de plek al gekozen is. Nota bene in samenspraak met de gemeente! Hoe zo 
nieuwe politiek? Geen inspraak meer? Alle bezwaren uit het verleden aan de kant geschoven? 

Omdat het College de bevolking tot nu toe onwetend laat over de te volgen procedure, en wij niet 
willen dat onze stem niet gehoord wordt schrijven wij u deze brief. 

De gekozen locatie op de hoek van de Oldenborgweg en de Egmonderstraatweg ligt voor de clubs 
wellicht voor de hand, maar er zijn meer partijen betrokken en die denken er anders over. 

Wij, bewoners van de Nieuwe Egmonderstraatweg, hebben ernstig bezwaar tegen de gekozen 
locatie. 

De locatie vormt onderdeel van het kenmerkende landschap op de overgang van duinen naar polder. 
De plek waar de bollenteelt is ontstaan en van oudsher thuis hoort. Een voetbal complex hoort hier 
niet thuis. Niet vanuit landschappelijk oogpunt, maar ook vanuit agrarisch en toeristisch oogpunt. 
Het gebied is niet voor niets bloembollen-concentratiegebied. 

Wij hebben onze keuze om hier te wonen mede gemaakt met het oog op het uitzicht naar de 
bollenvelden en de duinen. Dat uitzicht zal danig worden verstoord door kantine, kleedkamers, 
geparkeerde auto,s, doelen en verlichtingsmasten. Het eventuele idee om dit alles aan het zicht te 
onttrekken met een beplantingsstrook is helemaal strijdig met het open landschap achter de duinen. 

Naast verstoring van landschap en uitzicht moeten wij ook vrezen voor overlast door geluid en licht. 
Geluid van de omroepinstallatie en allerlei onzin uitkramende supporters. Licht in de avonduren van 
de verlichtingsinstallaties bij avondlijke wedstrijden en vooral bij trainingen die wij de hele week door 
kunnen verwachten. Ook de mededeling dat de locatie gebruikt kan worden als trainingsfaciliteit 
voor (internationale) sportploegen stelt ons bepaald niet gerust. Om maar niet te spreken over de 
feesttent tijdens de jaarlijks terugkerende evenementen als bijvoorbeeld de wandelmarathon. 

En dat allemaal bij de entree van Egmond aan den Hoef en Egmond aan Zee. 

Daarnaast vragen wij ons af of de samenvoeging van 3 zieltogende voetbalverenigingen op deze dure 
locatie met alle bijkomende kosten voor de verenigingen niet 1 zieltogende vereniging oplevert op 
kosten van de inwoners van de gemeente Bergen. 



« 

Wij willen u in overweging geven nog eens goed na te denken over alternatieve locaties want op 
deze plek maakt een voetbalcomplex meer kapot dan ons lief is. De keuze voor een locatie kan niet 
alleen ingegeven worden door het belang van slechts de voetbalclubs. Er zijn meer belangen in de 
samenleving. Wij vertrouwen erop dat u vanaf nu een normale ruimtelijke ordeningsprocedure gaat 
volgen waarin u rekening houdt met die belangen en gelegenheid tot inspraak biedt aan allen die dat 
willen. De locatie aan de Oldenborgweg is wat ons betreft daarbij uitgesloten. 

Graag worden wij in de gelegenheid gesteld ons standpunt nader toe te lichten. 

Hoogachtend 

Namens de eigenaren/bewoners Nieuwe Egmonderstraatweg 17 t/m 29 

Í.P.J. Wullems 
Nieuwe Egmonderstraatweg 21 
1934PA Egmond aan den Hoef 

Bijlage: lijst met mede ondertekenaars 

Een kopie van deze brief sturen wij naar de fracties in de gemeenteraad. 



Bijlage bij brief aan het College van 11 september 2015 

Bewoners Nieuwe Egmonderstraatweg 17 t /m 29 

Naam Handtekening 

a n 
QĽĹĹlCĽ 



Memo  

 

  

Aan 

Leden van de OLGB 

  

Kopie aan 

E. Swolfs, P. van Langen 

  

Van 

E.J. Schrama 

 Doorkiesnummer 

072-582 7224 

 E-mail 

e.schrama@hhnk.nl 

Onderwerp 

Zienswijze HHNK t.a.v. fusielocatie 

Egmonden  

 Registratienummer 

15.0068034 

 Datum 

16 december 2015 

 

Hoogheemraadschap 

Hollands Noorderkwartier 

Postbus 250, 1700 AG Heerhugowaard 

Bevelandseweg 1, 1703 AZ  Heerhugowaard 

 T 072-582 8282 

F 072-582 7010 

post@hhnk.nl 

www.hhnk.nl 

 NL66 NWAB 0636 7537 78 

KvK 37161516 

 

 

Geachte leden van de OLGB, 

 

Hierbij ontvangt u de zienswijze van HHNK t.a.v. de fusielocatie Egmonden. 

 

De beoogde fusielocatie voor de sportvelden ligt tussen de Egmonderstraatweg en Tijdverdrijflaan. 

 

Wateraanvoer Tijdverdrijflaan 

Bij de Tijdverdrijflaan is in 2008 een wateraanvoersysteem voor de bollenteelt gerealiseerd. HHNK 

deelt de conclusie dat er bij de realisatie van de sportvelden op deze locatie nagenoeg geen sprake 

is van kapitaalvernietiging niet.  Het wateraanvoersysteem is bestemd  voor hoogwaardige 

landbouw (bollen). Dergelijke systemen worden niet aangelegd voor sportvelden. Voor de aanleg 

en exploitatie is met een veel langere termijn dan 7 jaar gerekend. 

Het verplaatsen van de bollenpercelen leidt tot een extra watervraag. Dit staat haaks op het beleid 

van HHNK. Zoals in de Deltavisie (2012) en het Waterprogramma 2016-2021 (2015) vermelde 

visie en strategie geldt het standstill beginsel voor de wateraanvoer via de Boezem en wordt 

ingezet op het veiligstellen van de huidige zoetwatervoorraad, zuinig omgaan met water en 

zelfvoorzienendheid  (Trias aquatica). Het is niet vanzelfsprekend dat de wateraanvoersystemen 

van de Tijdverdrijflaan en Egmond Zuid kunnen worden uitgebreid. 

 

Natuurverbindingen 

Door de fusie van de voetbalverenigingen op één (nieuwe of bestaande) locatie komen bestaande 

velden beschikbaar. Met de velden van vv Egmondia Zee is het mogelijk om een natuurverbinding 

tussen de duinen ten noorden en zuiden van Egmond aan Zee te maken. PWN geeft in haar brief 

van 30 september 2015 met kenmerk UHZV-2-1230 het belang van deze verbinding aan. HHNK 

onderschrijft dit. Wij onderschrijven tevens het belang van een goede ecologische/natuur-

verbinding tussen duinen-Heilooer Zeeweg-strandwal Heiloo. De realisatie van deze verbinding kan 

ons inziens ook zonder de fusielocatie Egmonden langs de Egmonderstraatweg worden 

gerealiseerd. Gemeente Bergen en Natuurmonumenten bezitten meerdere percelen langs deze 

verbinding. De percelen moeten nog wel worden ingericht. Het landschapsontwikkelingsplan (LOP) 

bevat enkele ideeën en financieringsmogelijkheden. Daarnaast zijn er mogelijkheden voor 

cofinanciering van het programma Groen (prov. NH) en de KRW (HHNK). Indien de velden van vv 

Zeevogels beschikbaar komen kan de verbinding robuuster worden aangelegd en ingericht. 
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Duinrellen 

Bij de ontwikkeling van de sportvelden ontstaat ruimte en kansen voor de realisatie van duinrellen.  

Deze kansen zijn op meerdere locaties mogelijk. Bij de Egmonderstraatweg, bij de Oksel (van Weg 

naar de Bleek via Rinnegommerlaan tot de Heilooër Zeeweg) en bij Adelbert. 

Aandachtspunt is de aanleg/aanwezigheid van drainage (zowel bij bollenpercelen als sportvelden). 

Drainage verlaagt de grondwaterstand en vangt de voor duinrellen belangrijke voeding (kwel) af. 

 

Tot slot 

Bij de ontwikkeling van de sportvelden bij de Egmonderstraatweg moet rekening worden gehouden 

met de rioolpersleiding in de berm tussen het fietspad en de waterloop. 

 

Wij gaan ervanuit dat U onze zienswijze in de discussie over de fusielocatie Egmonden meeneemt. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

E.J. Schrama 

Strategisch adviseur en procesmanager Integraal Waterbeheer 

Afdeling Watersystemen, cluster kennis & ontwikkeling 



 

           
 
 
 
 
 

   Land- en Tuinbouw Organisatie Noord 
         Afdeling Kennemerland 
 
       
       

 
 

 

 
 
 
 
 
LTO Noord afd. Kennemerland - Secretariaat: Jacqueline Welboren – Rijksweg 1 - 1906 BC Limmen 
Tel: 06-30054080  Email: jcwelboren@gmail.com 
 

 
 
 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders 
en de leden van de gemeenteraad  
van de gemeente Bergen 
Postbus 175 
1860 HD Bergen NH 
 
Betreft  : Fusielocatie voetbal in Egmond 
Datum  : 16 oktober 2015 
Onze ref. : 2015/27/JWB 
 
 
Geacht college, geachte raadsleden en commissieleden,  
 
Naar aanleiding van recente ontwikkelingen rond het zoeken van een fusie locatie voor de drie 
Egmondse voetbalverenigingen willen wij als bestuur van LTO-Noord Afdeling Kennemerland een 
aantal zaken en feiten onder uw aandacht brengen.  
Vanaf medio februari 2015 zijn we als bestuur diverse keren met twee wethouders en enkele 
ambtenaren in gesprek geweest over een geschikte locatie in het landelijk gebied voor een nieuw 
voetbalcomplex. Steeds hebben we aangegeven dat het vestigen van een nieuw sportcomplex tussen 
de Egmonderstraatweg en de Tijdverdrijfslaan voor ons onbespreekbaar is. In die overleggen hebben 
we altijd met hele plausibele reden kunnen aangeven waarom we daar geen voetbalcomplex wilden 
hebben. Daar werd door de vertegenwoordigers van de gemeente niet serieus en met respect op 
gereageerd In een nieuwe bijeenkomst werd ons gevraagd dan maar aan te geven waar wij wel kansen 
zagen, dus we kregen de opdracht om te gaan zoeken naar een of meer alternatieve locaties . Hoewel 
het zoeken van een locatie voor een sportcomplex geen verantwoordelijkheid van LTO Noord is, 
hebben we vanuit ons belang besloten om met de gemeente mee te denken. 
De gemeente had voor een nieuwe sportlocatie de volgende voorwaarden gesteld: 

- Liggend in de driehoek van de 3 kernen  

- Minimale oppervlakte van 6.5 ha  

- Goede en veilige bereikbaarheid vanuit de 3 kernen 

Na gedegen huiswerk heeft LTO Noord haar opdracht kunnen presenteren in een nieuw overleg met de 
wethouders en de twee ambtenaren door twee alternatieve locaties aan te dragen. Hierbij hebben we 
tevens aangedragen om Stivas in te schakelen om het proces rond verwerving en eventueel ruiling van 
gronden in te schakelen.  
Alternatief 1:  
Een perceel van minstens 7 ha, liggend ten noorden van de Heilooër Zeeweg en ten oosten van de 
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Randweg/Hoeverweg. Dit heeft een natuur bestemming en is eigendom van Natuurmonumenten. 
Natuurbestemming zou uitgeruild kunnen worden met het Egmondia complex en het Adelbert complex. 
Alternatief 2 :  
Percelen bollen grond ten zuiden van de Heilooër Zeeweg , ten oosten van de Herenweg en grenzend 
aan Manege Groot. Grootte ongeveer 7 ha en de eigenaren staan allen positief tegenover verkoop voor 
een sportcomplex.  
 
In de bijeenkomst waarin we de alternatieve locaties hebben gepresenteerd, werd er gereageerd of dit 
alles was wat we te bieden hadden. We kregen het gevoel dat we er maar voor spek en bonen aan 
gewerkt hadden. Terwijl we het gezelschap van wethouders en ambtenaren wel probeerden te 
overtuigen van de voordelen van beide locaties te weten: 

-  Dat deze locaties geen schade toebrengen aan het nog complete bollengebied van de 

Tijdverdrijfslaan, dus de bloembollenbedrijven aldaar niet opzadelen met een voetbalcomplex 

nabij hun hoogwaardige bollengronden. 

- De bereikbaarheid voor alle drie kernen goed te noemen is, zeker wat betreft de locatie naast 

de manege. 

- Landschappelijke inpassing voor beide locaties goed te regelen is met de aanwezige bossages 

langs de Zeeweg.  

- De locatie nabij de manege geheel aansluit bij de paardensport accommodaties van de twee 

aanwezige maneges in dat gebied. Men zou heel gemakkelijk gebruik kunnen maken van 

elkaars voorzieningen.  

In de laatste bijeenkomst werd ons duidelijk gemaakt dat de drie besturen van de voetbalverenigingen 
hadden besloten dat er wat hun betreft alleen maar gesproken gaat worden over de locatie tussen 
Egmonderstraatweg en Tijdverdrijfslaan. Het college heeft blijkbaar hieraan gevolg gegeven door deze 
locatie te omarmen en onze alternatieven werden van tafel geveegd. De voetbalverenigingen in 
Egmond bepalen dus het ruimtelijk beleid in de gemeente Bergen. Ook is het volgende duidelijk 
geworden in dat overleg met de gemeente Wethouder P. van Huissteden uit zijn mond liet vallen dat het 
parkeerterrein wat groter is geworden dan eerder gepland om het in drukke dagen in Egmond ook te 
kunnen gebruiken als parkeertransferium. Bovendien is gebleken dat er aan de TC Hogedijk is 
gevraagd om mee te verhuizen naar de nieuwe voetballocatie aan de Egmonderstraatweg. Dus het zal 
niet bij die 8 ha blijven, na enige jaren gaat er weer geknabbeld worden aan het bollencomplex. Dit 
geeft een nog grotere onzekerheid bij de bloembollenbedrijven die er hun brood verdienen. Onze 
argumenten die we nogmaals aanvoerden om daar niet te gaan voetballen werden als bijzaken 
afgedaan. Onze argumenten staan nog steeds fier overeind  
 

-  de bedrijven op de Bleek, zoals het gebied ook genoemd wordt, worden zwaar gedupeerd door 

het blokkeren van toekomstige bedrijfsontwikkelingen en kavelvergrotingen.  

- Bestemmingsplan Landelijk Gebied Zuid van de gemeente Bergen is recent in juni 2013 

vastgesteld en heeft deze gronden wederom de bestemming bollenteelt laten behouden .  

- De bollen bedrijven baseren hun investeringsplannen hier op omdat een bestemmingsplan hun 

deze broodnodige zekerheid biedt.  

- Ook het provinciaal Streekplan 2040 geeft aan dat dit bollen concentratiegebied dient te blijven.  

- Het vestigen van een groot voetbalcomplex aan de Egmonderstraatweg zal de landschappelijke 

parel als de Bleek voor het toerisme totaal vernietigen.  
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- In de gemeente is het toerisme de belangrijkste economische bedrijvigheid. Dan ga je toch niet 

dit prachtige landschap vernietigen , de belevingswaarde voor de toeristen zeker in de 

bloeiperiode van de bloembollen is van onschatbare betekenis voor Egmond .  

- Daarnaast is er ook een veel geld geïnvesteerd in een uniek wateraanvoersysteem op de 

Bleek. 

Wij brengen jullie nog even in herinnering de reden waarom het Tijdverdrijfslaan gebied haar bollen 

bestemming zou moeten behouden . Deze tekst staat letterlijk in het bestemmingsplan Landelijk 

Gebied Zuid van de gemeente Bergen en is door velen van jullie in de raadsvergadering van juni 

2013 voltallig onderschreven. 

- Openheid en doorzicht in het landelijk gebied 

- Behoud van waardevol agrarisch cultuurlandschap  

- Ruimte bieden aan schaalvergroting en verbreding van de agrarische bedrijfsvoering  

- Instandhouding van het bollenconcentratiegebied is van belang om de sector zekerheid te 

bieden.  

De teksten zijn letterlijk overgenomen uit het bestemmingsplan voor het betreffende gebied. Hierop 
terugkomen en deze waarden nietig verklaren zou getuigen van inconsequent besturen , hetgeen kan 
worden uitgelegd als een dwalend beleid . Het landelijk gebied in onze gemeente mag en kan niet 
gezien worden als openbare ruimte waar je maar als bestuurder mee kan doen en laten wat je uitkomt. 
De gebruikers in het landelijk gebied moeten kunnen rekenen op een duurzame planologische 
bescherming middels bestemmingsplannen en structuurvisies vooral om op een langdurige 
bedrijfszekerheid te kunnen rekenen. Op een gemiddeld bloembollenbedrijf zijn miljoenen geïnvesteerd 
in grond en gebouwen en dat doet men alleen als het bestemmingsplan niet op drijfzand is gebouwd.  
Daarnaast gaan wij als LTO onze maatschappelijke verantwoording niet uit de weg .Jullie weten net als 
wij dat de agrariërs nu eenmaal een groot deel van het landelijk gebied in hun eigendom en beheer 
hebben. We beseffen terdege dat er wel eens een beroep op die ruimte moet worden gedaan om 
maatschappelijke ontwikkelingen vorm te geven. In het geval van een nieuw sportcomplex zijn wij ook 
onze verantwoordelijkheid niet uit de weg gegaan en hebben we als LTO alternatieven aangedragen 
zoals blijkt uit bovenstaande.  
Wij vragen u als leden van de raad dringend af te zien van deze locatie voor een nieuw voetbalcomplex 
aan de Egmonderstraatweg om eerder genoemde redenen. LTO Noord is bereid om de door haar 
aangedragen alternatieven met u te bespreken. 
Nogmaals, wij blijven strijdbaar voor een gezamenlijke toekomst in Egmond en staan open om dit 
dilemma tot een voor alle partijen aanvaardbare oplossing te brengen.  
 
Behoud het open entree naar Egmond aan Zee!  
 
Met vriendelijke groet, 
LTO Noord Afdeling Kennemerland 
 
Mart brouwer de Koning, voorzitter 
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Geacht B&W gemeente Bergen, 

Het natuurgebied De Broekertjes van Natuurmonumenten wordt in uw plannen genoemd als 
een mogelijke alternatieve fusielocatie voor de 3 Egmondse voetbalverenigingen. In de plannen 
hierover wordt voorbij gegaan aan het feit dat dit natuurgebied begrensd is als onderdeel van 
het Natuur Netwerk Nederland (voorheen genaamd EHS). De Broekertjes is reeds als 
natuurgebied ingericht. Natuurmonumenten ontvangt van de provincie Noord-Holland jaarlijks 
een beheersvergoeding. Dit betreft een zgn. SNL-beheersvergoeding voor de typen N10.02 
Vochtig hooiland en N12.03 Glanshaverhooiland.  Belangrijke soorten in De Broekertjes zijn 
dotterbloemen en rietorchissen. Beide komen in grote getalen voor.  

Naast de waardevolle ecologische waarden die het gebied herbergt voor planten, insecten, 
vogels en amfibieën kent het gebied ook belangrijke landschappelijke en archeologische 
waarden. De Broekertjes is één van de laatste gebieden waarin de overgang van 
binnenduinrand naar de strandvlakte bewaard is gebleven. De duinrel die dwars door het 
gebied loopt bevindt zich nog in zijn oude loop, zijn oude historische profiel. Het gebied bevat 
daarnaast archeologische tot hoge archeologische waarden zoals deze op de provinciale 
archeologische monumentenkaart zijn aangegeven.  

Natuurmonumenten stelt zich dan ook op het standpunt dat zij hoopt dat de huidige 
voorkeursvariant de voorkeur krijgt. Ze ziet hierin een meerwaarde voor ontwikkeling van herstel 
en verbetering van de natuur in de binnenduinrand. Uiteraard dient het ontwerp buitengewoon 
goed landschappelijk ingepast te worden.  

Bij het niet doorgaan van de voorkeurslocatie wijst Natuurmonumenten de mogelijke dan in 
beeld komende fusielocatie De Broekertjes gelet op bovenvermelde redenen, af.  

Met vriendelijke groet,  

Aan Pander 

Beheerder  Noord-Holland Midden  

Natuurmonumenten  
Noord-Holland Midden 
Zaanweg 70C 1521 DM Wormerveer 
T  (075) 647 20 43  -   M 0610503157 
 
www.natuurmonumenten.nl  
  

www.facebook.com/WormerEnJisperveld 

http://www.natuurmonumenten.nl/
http://www.facebook.com/WormerEnJisperveld
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Aan het college van B&W en de gemeenteraad van Bergen 
Postbus 175 
1860 AD  BERGEN NH 
 

Betreft: Fusielocatie Egmondse voetbalclubs Egmondia (Egmond aan 
Zee),  Zeevogels (Egmond aan den Hoef) en  Adelbert (Egmond-Binnen) 
 
Schoorl, 24 november 2015 
 
Geacht college / geachte gemeenteraad, 
 
Als afdeling Bergen van RECRON hebben wij de behoefte om onze bezwaren 
tegen het realiseren van een nieuw voetbalcomplex - in het open landschap van 
de Tijdverdrijflaan, nabij de Egmonderstraatweg - over het voetlicht te brengen. 
 
Hoewel wij begrip hebben voor de noodzaak tot samenvoeging en concentratie 
van de voetbalclubs en de lastige zoektocht zoals die de afgelopen jaren met de 
verschillende clubs is gemaakt, vinden we de beoogde locatie niet geschikt 
vanwege de aantasting van het landschap. Het is die landschappelijke waarde  
waar onze gemeente en recreatieve bedrijven het vanuit toeristisch oogpunt van 
moeten hebben. 
 
U hebt als gemeente inmiddels een verzoek bij de Provincie voor medewerking 
ingediend, ondanks dat de beoogde locatie de bestemming 
“bollenconcentratiegebied” heeft, zoals recent nog aangeduid in het vastgestelde 
bestemmingsplan ‘Landelijk Gebied Zuid (medio 2013)’ van de gemeente Bergen 
evenals is bestemd in de Provinciale Structuurvisie 2040. 
 
Voor de recreatiesector is het open en cultuurhistorisch landschap in Noord-
Holland het decor waarvoor de toeristen naar N-Holland en Bergen in het 
bijzonder komen. Hier moeten we dus zuinig op zijn. De bollenvelden in het 
voorjaar zijn een specifieke en bijzondere verschijning die jaarlijks veel 
dagjesmensen trekt, maar ook ondersteunend werkt ten behoeve van het 
verblijfsrecreatieve product.  
 
RECRON Bergen vindt de locatie - als sportcomplex en naar wij hebben begrepen 
ook als transferium voor bezoekers aan Egmond aan Zee - in die zin niet passend 
en ook strijdig met de Provinciale verordening, artikel 14. Het is en blijft de 
uitdaging – en dat is ook de onderliggende doelstelling van dit artikel – om de 
oplossing te zoeken in de verstedelijkte gebieden, in plaats van in het open 
landschap tussen de verschillende Egmondse kernen. 
 
Het bollengebied vormt samen met het duinlandschap, de bossen en het 
agrarische achterland ‘het beeld’ waarvoor toeristen naar ons gebied komen. Dat 
moeten we koesteren. Een goede ruimtelijke ordening staat naar onze mening 
een oplossing op deze locatie in de weg. 
 
Wij vragen de gemeente Bergen én de Provincie N-Holland vast te houden aan 
het eerder vastgestelde ruimtelijk kader. 
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Hoogachtend, 
 
Ronald Zander, voorzitter RECRON Bergen 
 



Stichting Behoud Historisch Landschap Bergen-Egmond-Schoorl                                                                  
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 

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

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

ecologisch sportpark en een transferium aan te leggen.   

 

 

 

"Mooi Egmond" 

Geschilderd door Jan Hoek( Alkmaar) in april 1993    



 

Egmond aan Zee, 28 november 2015 

 

Geacht college / 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 gradienten:                                

Extra aantrekkelijk voor bezoekers van de gemeente Bergen zijn de landschappelijke overgangen 

(gradienten) 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, maar kan 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, 

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

 

 

cc. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland                                      

 secretariaat Overleg Landelijk Gebied Bergen                                        

 secretariaat Commissie Cultuurhistorische Kwaliteit Bergen 
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