
Geachte raadsleden, 
 
Deze brief schrijf ik u niet in mijn hoedanigheid als columnist van de Telegraaf, maar als inwoner van 
Rinnegom, dat mooie buurtschap tussen Egmond aan den Hoef en Egmond-Binnen. Ik verbaas mij 
enorm over de plannen van de gemeente Bergen om langs de Egmonderstraatweg een flink 
voetbalcomplex voor de fusieverenigingen Egmondia, Zeevogels en Sint-Adelbert aan te leggen. 
 
Ik wist niet wat ik hoorde toen ik daarover werd ingelicht. Op die langgerekte plek tussen Egmond aan 
den Hoef en Egmond aan Zee liggen bollenvelden die de ‘gateway to the beach’ reeds sinds jaar en 
dag decoreren. Waarom uitgerekend daar dat voetbalcomplex? Heeft de gemeente enig idee wat dat 
betekent voor de vele omwonenden, die overigens nauwelijks en in elk geval veel te laat bij de 
plannen werden betrokken? De trainingen, ’s avonds, zullen bijvoorbeeld bij kunstlicht moeten worden 
afgewerkt. Dat dit door velen als hinderlijk zal worden ervaren behoeft geen nader betoog. Verder 
wordt deze omwonenden permanent een uniek uitzicht ontnomen. 
 
Toen ik mij, als buitenstaander, wat meer in de zaak verdiepte (ik woon weliswaar al dik dertig jaar in 
Rinnegom, maar ver weg van de drie dorpskernen van de Egmonden), werd mijn verbijstering alleen 
maar groter. Dat er lang animositeit heerste tussen de drie voetbalclubs is mij uiteraard niet ontgaan. 
Derpers, Hoevers en Binders vormden geruime tijd drie verschillende volkeren, hetgeen met name 
tijdens de verschillende dorpskermissen tot uitbarstingen leidde, alsmede op het voetbalveld. Ik heb 
daar in de loop der jaren heel wat anekdotes over mogen vernemen. Deze hooivorkcultuur, zoals ik 
het wel eens gekscherend noem, bepaalde jaren voor een groot deel de onderlinge sfeer. Ook in de 
Egmonden ontwikkelde zich gaandeweg echter de beschaving, dus daar kwam de laatste decennia 
gelukkig verandering in. Al bleef er een gezonde concurrentie tussen de voetbalverenigingen bestaan. 
 
Inmiddels zijn de tijden nóg meer veranderd: Egmondia, Zeevogels en Sint Adelbert zien zich 
gedwongen te fuseren. Dat lijkt mij een goede zaak: beter één grote, gezonde voetbalvereniging in 
een dorp dan drie steeds meer krimpende clubjes die voortdurend naar adem liggen te happen. De 
gemeente kan daardoor bovendien bouwactiviteiten op de complexen van Egmondia en Sint Adelbert 
ontwikkelen, waar verder niet zoveel ruimte meer voor is in de Egmonden. Het zou dientengevolge 
zeer voor de hand hebben gelegen als de drie clubs het complex van Zeevogels als hun thuishaven 
zouden hebben aanvaard, voor sommige Adelberters zelfs nog dichterbij gelegen dan hun eigen 
velden, en voor de Egmondianen slechts twee kilometer verder dan die bollenvelden langs de 
Egmonderstraatweg. Nauwelijks omwonenden daar, bovendien. En voldoende 
uitbreidingsmogelijkheden als daar behoefte aan zou komen te bestaan. 
 
Maar nee hoor, dat kan niet. De oude vetes zijn nog altijd niet voldoende uitgewoed, de verenigingen 
kunnen het blijkbaar niet opbrengen om arm in arm het podium te betreden en in gezamenlijkheid te 
verklaren dat de reeds bestaande locatie van Zeevogels het thuishonk wordt. Met andere woorden: de 
fusie schijnt alleen door te kunnen gaan wanneer wordt gekozen - hetgeen het gemeentebestuur 
reeds, met in het achterhoofd de wetenschap dat er hierdoor in elk geval twee bouwlocaties vrijkomen, 
gretig heeft gedaan - voor de nieuwe plek dichterbij Egmond aan Zee. En welke krankzinnige situatie 
is daardoor ontstaan? Dat het bollengebied langs de Egmonderstraatweg tot voetbalcomplex moeten 
worden omgebouwd en het voetbalcomplex van Zeevogels tot bollengebied. Je gelooft je ogen niet als 
je het leest. 
 
Dinsdag 20 december beslist de Bergense gemeenteraad of het plan wordt doorgezet. Ik heb 
begrepen dat de kans groot is dat dit daadwerkelijk geschiedt, maar hoop desondanks dat het 
gezonde verstand bij de raad alsnog zegeviert. Ik wijs erop dat deze even potsierlijke als schandelijke 
oplossing de gemeenschap € 5 miljoen gaat kosten, exclusief de schadeclaims die zonder enige 
twijfel zullen volgen. Knappe coalitiepartij die dat aan haar kiezers kan uitleggen. Die kiezers hebben 
namelijk allemaal wel familieleden die aan de lokale overheidszorg zijn toevertrouwd waar deze 
miljoenen óók in hadden kunnen worden geïnvesteerd. 
 
Rob Hoogland 
Rinnegom 
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