
   
 

 
 

                    
  
 
Egmond, 7 oktober 2015 
 
 

Egmonds voetbal terug naar zijn oorsprong 
Het eerste voetbalveld van Egmond krijgt zijn functie terug. Op het land waar de eerste 
Egmondse voetbalvereniging werd opgericht wordt, als het aan de fusiepartners  
vv. Adelbert, vv. Zeevogels, vv. Egmondia én de gemeente Bergen ligt, de nieuwe 
fusievereniging voor héél Egmond opgericht. 
Op de plaats waar het eerste veld in 1932 voor 200 gulden werd gehuurd willen we samen 
met en voor alle Egmonders bouwen aan een sportvereniging die toekomstbestendig is. 
Door vergrijzing van de bevolking van Egmond, teruglopende middelen, verouderde 
energievretende accommodatie en oplopende beheerkosten is fusie noodzakelijk geworden. 
Op deze locatie kunnen wij een duurzame, verantwoord ingepaste, toekomstbestendige en 
exploitabele accommodatie bouwen en een vereniging oprichten die onze jeugd weer een 
goede voetbalopleiding en bovenal veel plezier voor spelers en toeschouwers biedt. Op deze 
locatie kunnen wij door te fuseren de sport, gezondheid, recreatie, en ecologie optimaal 
faciliteren. Bovendien wordt met de oude sportlocaties weer ruim bollenareaal terug geleverd 
in het bollenconcentratiegebied van Egmond.  Het belang van gezonde Egmondse jeugd- en 
senior sporters en goede sociale binding in Egmond staan bij zowel de fusie als de keuze 
voor de locatie hoog in het vaandel. 
 

 
        Het voetbalveld Egmondse Boys met op de achtergrond de “koffiemolen” nog met wieken aan de Egmonderstraatweg 
 

Zoals zij vol vertrouwen de lens in kijken gaan wij vol vertrouwen samen verder naar een 
nieuwe toekomst op de grond waar onze grootvaders zijn begonnen. 



   
 

Fusie juist voor de jeugd van Egmond 
Egmond heeft anno 2015 drie voetbalverenigingen met een rijke historie. Waar de 
verenigingen dertig jaar terug ieder nog 11 senioren teams en talrijke jeugdteams rijk waren 
komen zij individueel nu in een kritieke fase. Door de vergrijzing en teruglopende aanwas 
van jeugdleden is er een structureel kwantitatief probleem bij de invulling van teams. Wij 
willen allemaal de jeugd een goede sportopleiding bieden maar zijn daar afzonderlijk niet 
meer toe in staat.  
Door fusie kunnen we een vereniging opbouwen met ca 800 leden die een goede 
jeugdsportopleiding biedt, aantrekkelijk, competitief en toekomstbestendig is. De jeugd heeft 
ook massaal gekozen voor deze fusie. Alleen in een fusievereniging kan de jeugd weer de 
hele cyclus van Kabouter, Mini-F-E-pupil en D-C-B en A junior doorlopen 
 

 
         De toekomst van de fusieclub, samen aan de bal voor een nieuwe accommodatie op de Egmonderstraatweg 

 
De teaminvulling staat onder druk. Door terugloop van jeugd- en seniorenleden is het nog 
niet zo eenvoudig om volwaardige teams in de competitie te zetten. Veelal ontbreken er 
schakels in de voetbalschool keten. Met name de junioren van D tot aan A kennen 
problemen. Studie, werken en individualisering van de samenleving kost leden. Door samen 
te gaan kunnen beschikken we over het aantal leden dat nodig is om een goede 
sportopleiding te kunnen bieden. Door een goede opleiding kunnen we naar een hoger 
niveau competitie doorgroeien en zo weer meer leden aantrekken. Zo werken we aan een 

De Trainers van de clubs; “We trekken allemaal uit een ruif die steeds minder gevuld raakt. Door de grote clubs uit de omgeving 
worden de beste spelers weggehaald met mooie beloften en een aansprekend sportniveau. Onze clubs kunnen afzonderlijk hieraan 
geen partij bieden. Het is niet erg als iemand naar AZ gaat, dan lopen wij met hem  mee naar de poort van het AFAS stadion. Maar 
elke club die hieronder komt moet geen schijn van kans maken om onze spelers weg te kapen. Door samen te gaan kunnen we een 
grote vereniging bouwen waarbij wij als trainers een goede opleiding aan kunnen koppelen. Hierdoor kunnen wij een grote magneet 
voor lokale jeugd maar ook voor de jeugd in de omgeving worden 

Leider C1 van Adelbert;   “We hebben dit seizoen geen B elftal kunnen opzetten waardoor jeugdleden naar Zeevogels en zelfs naar 
De Foresters in Heiloo vertrokken”. 
Leider meisjes B1 van Adelbert;   “Ik heb nog 7 meiden beschikbaar dus ik moet ons terugtrekken uit de competitie. Drie meiden 
spelen nu bij Zeevogels”. 
Voorzitter van Adelbert;   “We staan onder druk. De invulling van de seniorenteams is kritisch waardoor we na enkele wedstrijden 

door wat blessures een team mogelijk uit de competitie moeten halen  



   
 

toekomstbestendige voetbalclub. Ook de verenigingen Egmondia en Zeevogels kennen in 
meer of mindere mate deze problemen. Doordat de clubs aan de Egmonderstraatweg willen 
gaan fuseren, kan er een competitieve vereniging ontstaan die nieuwe jeugd aantrekt en ook 
de senioren weer in beweging kan krijgen. Voor de nieuwe vereniging is het van groot belang 
dat in de opleiding van de jeugd geïnvesteerd wordt. Daarom is een goede exploitatie van 
een complex van bijzonder groot belang voor een stevig fundament van de jeugdafdeling. 
Ook hiervoor is het van belang dat het complex aan de Egmonderstraatweg wordt gevestigd. 
. 

Fusie voor de vrijwilligers 
Om een vereniging goed te kunnen beheren is veel werk te verzetten. Dit wordt in de 
verenigingen vooral door oudere vrijwilligers gedaan. Door individualisering van de 
samenleving wordt ook hier de spoeling dunner en is fusie nodig om krachten van de 
vrijwilligers te bundelen. Vrijwilligers zijn de lijm van de vereniging, maar zorgen ook voor 
sociale cohesie in en tussen de kernen bij jong en oud. Het zijn bijzonder betrokken mensen 
die veel voor de vereniging en dus Egmond over hebben. Ook zij zijn hebben bijna unaniem 
voor deze centrale locatie gekozen. Met pijn in het hart vanwege het achterlaten van hun 
cluppie, maar vol energie voor een nieuwe start  

Voor de kantine van de verenigingen is het veelal rennen of stilstaan. Soms een enkel team 
en dan weer volle bak. Ook hier zijn de vrijwilligers zeer belangrijk. De opbrengst uit de 
kantine is de belangrijkste kurk waar de voetbalverenigingen op drijven. 
Voldoende vrijwilligers zijn ook hier een knelpunt. Door de krachten te bundelen is ook hier 
weer een goede bezetting te bereiken 

 

Fusie voor supporters en bezoekers 
Voor veel bewoners van de Egmonden en met name ouderen is de gang naar het 
voetbalveld een wekelijks terugkerend genoegen. Op alle accommodaties is de 
bereikbaarheid van het complex en de voorzieningen voor ouderen en invaliden onder de 
maat of gewoonweg afwezig. Toegankelijkheid met de rolstoel of als mindervalide bezoeker 
gewoon naar het toilet gaan is er niet bij. Wij willen graag een goede gastheer of vrouw zijn 
voor elke bezoeker, met of zonder beperking. 
 

Ton Groot, “Vutter bij Egmondia”, vertelt: 
”De Nederlander wordt al ouder en daarom heeft de overheid besloten dat de inwoners langer moeten doorwerken 
voordat ze met pensioen kunnen gaan. Binnenkort 67 jaar, maar de verwachting is dat voor 2030 de pensioenleeftijd 
70 jaar zal zijn. Een voetbalvereniging is geen commerciële instelling en moet het van vrijwilligers hebben. Tot nu toe 
heeft  Egmondia een onderhoudsploeg van 13 personen. Allen vrijwilligers die rond hun 62

e
  gestopt zijn met werken 

en zich daarna een of meer ochtenden per week inzetten voor hun club. Rond de 70 jaar neemt de inzet af. Ziek en 
zeer, een partner die zorg behoeft of oppassen op kleinkinderen.  
Dus de toekomst ziet er voor de voetbalclub niet gunstig uit. De oudere vrijwilliger gaat “uitsterven” en veel werk zal 
blijven liggen of zal tegen een vergoeding moeten worden verricht. Enkel schaalvergroting zal voor voldoende “oudere” 
vrijwilligers zorgen. Bij Egmondia is de verwachting dat van de 13 vutters en een 3 tot 5  tal t.z.t zal overblijven. Dit 
aantal zal ook bij de andere clubs de verwachting zijn. Door fusie zal de “oudere groep” dan rond de 10 vrijwilligers 
voor onderhoud opleveren. Voor een nieuw complex een mooi en voldoende aantal”. 

Kees Weijers barmedewerker/vrijwilliger; Het is een pracht om achter de bar te staan. Het zijn echter steeds meer dezelfde mensen bij  
de vereniging die het werk doen. Ik denk dat als we samen gaan dat er meer vrijwilligers komen, ook al omdat je dan in een nieuwe 
omgeving kan werken met goed professioneel materiaal. Dat inspireert om mee te doen. De huidige werkomgeving is bij alle clubs 
aan slopen toe. 



   
 

 
Zo zouden wij  service aan bezoekers met een beperking willen bieden 
 

Om dit te realiseren moeten de clubs individueel zwaar investeren in afgeschreven en 
gedateerde accommodaties. Ook hier is het van belang om samen te investeren in één 
locatie. Wij kunnen aan de eisen voldoen in een sportcomplex dat toegankelijk is voor 
iedereen en dat mooi past in de omgeving  

Fusie voor een financieel gezonde vereniging. 

 
Voor een vereniging is het belangrijk om een goede financiële basis op te bouwen. Naast de 
contributie is sponsoring van groot belang. Egmond heeft een dynamisch en betrokken 
bedrijfsleven. De drie verenigingen vissen hier ook in de zelfde pot. Door het bundelen van 
de kracht worden we aantrekkelijk voor de bedrijven. Voor sponsoren zijn we aan de 
Egmonderstraatweg verweg het meest aantrekkelijk. Omdat we ook de samenwerking met 
bedrijven ambiëren die sporttourisme voor Egmond in gang kunnen zetten is vestiging op 
deze locatie essentieel. 
 
 
 

Een bezoeker van Zeevogels; “Ik kom wekelijks naar het voetbal kijken bij het eerste en tweede van Zeevogels waar mijn 
zoon speelt. Ik heb een visuele beperking en ben aan een rolstoel gebonden. Ik kan niet zelfstandig naar binnen door de 
drempel en de nauwe toegang. Als ik naar het toilet moet kan ik hier niet terecht en moet ik naar huis. Ik hoop dat ik het 
nog mee mag maken dat er een nieuwe accommodatie klaar komt aan de Egmonderstraatweg. Goed bereikbaar en 
goed toegankelijk voor mensen met een beperking zoals ik”. 

  

De penningmeesters over de financiën: “Voetbal is nog steeds een volkssport zowel bij de senioren als de jeugd, van 
advocaat tot klusjesman en jeugdigen met een hoge intelligentie tot aan jeugd met een rugzakje. Jeugd uit gezinnen die 
voldoende hebben te besteden en jongeren uit gezinnen die elke maand maar net de eindjes aan elkaar kunnen knopen. 
Voor een vereniging is het onmogelijk om een contributiesysteem te maken dat inkomensafhankelijk is, dus is de 
jeugdcontributie afgestemd op de toch wat economisch zwakkeren. Is er toch een probleem met betalen dan wordt er altijd 
een regeling getroffen. De kinderen moeten blijven voetballen en mogen niet de dupe zijn van veel of weinig inkomen. De 
contributie van de leden is ongeveer 1/3 van de inkomsten. De overige inkomsten komen uit evenementen (kantine 
inkomsten), veilingen en sponsoren. De begroting sluitend krijgen is elk jaar weer een uitdaging. Door dalend ledental en 
dalende middelen bij sponsors en kantinebezoekers zijn de onkosten, die per vereniging richting de € 140.000 loopt, met 
moeite op te brengen,  
De kosten die nu per vereniging worden betaald, zullen bij een fusie ongeveer ½ zijn van de nu totale kosten van de 3 clubs 
onder meer door de nieuwbouw. Dit houdt in dat de contributie ook voor de minder draagkrachtigen acceptabel gehouden 
kan worden als we de sponsoren kunnen behouden en de accommodatie exploitabel kunnen maken. De fusielocatie aan de 
Egmonderstraatweg heeft alles in zich om hier succesvol in te kunnen zijnen en er een goed voorzieningenpakket aan alle 
voetballers kan worden geboden. 



   
 

Dit zijn quotes van enkele van de bijna duizend leden, vrijwilligers, bestuurders en  van 
toeschouwers van de verenigingen die wekelijks met veel plezier van voetbal in Egmond 
genieten. Wij zullen allemaal de derby’s heel erg missen maar ook met volle teugen genieten 
van de nieuwe vereniging en de hierin opgroeiende jeugd.  
In de aanloop naar het besluit van de vier partners in het fusieproces, gemeente Bergen en 
de drie verenigingen is stevig gediscussieerd over de locatie.  
 

Fusie voor heel Egmond 
Omdat we niet alleen voetballiefhebbers, toeschouwers, verenigingsmensen, maar zeer 
zeker ook burgers van de gemeente Bergen en bewoners van Egmond in de drie kernen, 
was het niet altijd even makkelijk. Samen zijn we er over eens dat de gekozen locatie dé 
locatie is waar we succesvol een nieuwe, toekomstbestendige vereniging kunnen stichten. 
Ook wij hebben onze zorg geuit hoe deze plaats goed is in te richten zodat in de bezwaren 
van de omgeving in hoge mate tegemoet getreden kunnen worden. Ook wij willen het 
aanzicht van ons dorp zo mooi mogelijk maken.  
In onze visie kan dat heel goed lukken met deze sportlocatie op het land aan de 
Egmonderstraatweg in de combinatie met bollenteelt op de bestaande percelen zoals die nu 
ook worden gebruikt. De bruine schuren van Kuiper en aanliggend land dat al jaren te koop 
staat maken samen met de percelen die de gemeente in eigendom heeft plaats voor een 
ecologisch verantwoord sportcomplex.  
 

Huidig uitzicht op de beoogde locatie  

 
Huidige situatie; bollenschuren op het land van Kuiper tegen een achtergrond van bos en duin, al lange tijd te koop. 

In goed overleg met de gemeente Bergen hebben een kleine duizend leden van onze 
verenigingen er voor 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 

Bewoner van appartementen aan de Egmonderstraatweg;  
Ik zit eigenlijk met twee petten op. Ik ben bewoner van de Egmonderstraatweg en vanuit deze positie willen wij vanaf het begin 
betrokken zijn in de uitvoering van de plannen. Vooral de vervuiling die rond de supermarkt ontstaat door de klanten moet daar 
niet voortgezet worden door gebruikers van het complex en de parkeerplaats.  
Als burger van Egmond is mijn zorg dat er een passende accommodatie komt. Het zou mooi zijn als de bruine bollenschuren 
van Kuiper vervangen kunnen worden door een passend clubhuis. Ik vraag wel aandacht voor het licht rondom de velden. 
Onze voorkeur gaat uit naar masten die kunnen indalen. In de bouw zijn deze masten al heel gangbaar bij mobiele verlichting. 
Dit zou een mooie innovatie voor sportvelden kunnen zijn, denk aan subsidie!  



   
 

sportieve toekomst te leggen. Op deze locatie kan een mooi in het landschap ingepaste, 
duurzame ecologisch verantwoorde en exploitabele accommodatie gerealiseerd worden. 
 
Waarom fuseren we aan de Egmonderstraatweg. 
 
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 klein transferium vormen en zo ook de parkeerdruk door 
toeristen 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.  
 

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 bollenveld 
behouden blijven. Van het watertoevoersysteem worden we graag medegebruiker.  



   
 

Impressie van de sportvelden. 

 
Zoals wij onze accommodatie graag een eenheid met het landschap willen laten vormen, ecologisch en CO2 neutraal 

 
 
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 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 en bijdragen aan onze exploitatie  

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 van het 
gestaakte bollenbedrijf van Kuiper, een mooi ingepaste sportaccommodatie te realiseren, 
ecologisch verantwoord en duurzaam. Hierbij te denken aan groene daken en zo CO2 
neutraal mogelijk. 
 

Impressie zijaanzicht 

 
Opgaan in het landschap en een aanwinst voor de omgeving 

 
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 een 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. 
 
 



   
 

Impressie vooraanzicht toeschouwersterras 

 
Ons uitgangspunt; aanpassen aan het duinlandschap met bij voorkeur wegzinkende lichtmasten, voorzien van modulerende 
led’s 

 
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.  
 

Impressie kantine 

 
Transparante bouw passen bij het weidse landschap. 

 
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  



   
 

Verzoek aan het college van gedeputeerde staten van Noord-Holland; 
 
In te stemmen met het verzoek van de gemeente Bergen om de bouw van een goed 
ingepast sportcomplex aan de zuidzijde van de Egmonderstraatweg in Egmond mogelijk te 
maken. Als Fusiepartners hebben wij het overleg met LTO en de aanliggende bollentelers 
gestart. Wij zijn overtuigd dat we een goede oplossing kunnen vinden voor de voorliggende 
knelpunten. In overleg met bewoners, telers en de gemeente kunnen we een goed ingepaste 
accommodatie opleveren, maar zijn wel zo realistisch om te weten dat niet alles naar ieders 
wens kan worden opgelost. De uiteindelijke keus over de inrichting zullen we graag met de 
omgeving en de raad van de Gemeente Bergen uitwerken en voor uiteindelijke 
besluitvorming aan het bevoegd gezag voorleggen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


