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Egmond aan Zee, 11 juli 2016 

 

 

Aan de Gemeente Bergen 

Ter attentie van Simon van Dam, projectleider  Maritieme hoek de Werf 

 

 

Hallo Simon, 

 

 

Je hebt ons verzocht de maatschappelijke waarden van de Pinck voor het dorp te 

onderzoeken en een standpunt in te nemen ten aanzien van de financiële 

ondersteuning  van de bouw van een nieuwe botenschuur  voor de Pinck in het 

kader van het gemeentelijke project de Werf. 

 

Als historisch geograaf en derper met een goed luisterend oor naar de meningen 

in ons dorp heb ik jouw vraag beantwoord en laten becommentariëren door ons 

bestuur. Hierbij onze bevindingen. 

 

Met een hartelijke groet  

 

Gerjan Zwaan. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



De waarden van de Pinck voor Egmond aan Zee. 

 
Cultuurhistorische waarden 

 

 Egmond aan Zee heeft een roemrijk vissersverleden. Tot in de zeventiende eeuw was 

Egmond het grootste visssersdorp van de Zijde, de westkust van Holland. Om vanaf 

het strand te kunnen wegvaren werd een relatief kleine open platbodem ontwikkeld, de 

Egmonder Pinck. De bouw ervan vond plaats in meerdere schuitenschuren en de pinck 

werd overal langs de kust gebruikt, staat op veel strandtaferelen afgebeeld en werd in 

1671 uitgebreid beschreven door Nicolaas Witsen in zijn Aloude en Hedendaegsche 

Scheepsbouw en Bestier.  Onze Pinck is de enige replica van dit oude scheepstype.  

 De  steden en dorpen in onze omgeving  zijn rijk aan  historische monumenten, 

illustraties van hun rijke verleden met  een belangrijke identiteitsbepalende functie.  

Het vissersdorp Egmond aan Zee werd vrijwel geheel door de zee verzwolgen, er is 

hier niets meer dat ons herinnert aan haar bloei in de late Middeleeuwen.  

Een authentieke schuitenschuur voor de Pinck bij de Werf als onderdeel van de 

maritieme hoek zou deze verloren kwaliteit van Egmond  compenseren, haar identiteit 

als het oude vissersdorp  versterken.  

 

Sociale waarden   
 

 De Pinck is eigendom van de Egmonders. In 2001 werden aandelen uitgegeven ter 

bekostiging van de bouw. Er is sinds 2003 gewerkt aan de bouw van het schip door 

een groep van ruim 30 mensen, waarvan een groter aantal werkeloos of 

gepensioneerd. Op twee dagen in de week is men bezig met het onderhoud van het 

schip, tractor en de bouw van een nieuwe sloep. 

 Op  de Visserijdag verzorgt de Pinck de visafslag en tijdens de Fjoertoer is de 

verlichte schuit een baken op het strand.  

Toeristische waarden  
 

 De Pinck is een van de beeldbepalende onderdelen van Egmond als kustplaats 

geworden:  het uitvaren en het  zeilen voor de kust,  de rondleidingen op 

vrijdagavonden in de schuitenschuur. Mede door de Pinck onderscheidt Egmond zich 

als badplaats van de andere kustdorpen als vissersdorp. 

 

 Een aantal leden van de Pinck verzorgt rondleidingen op de vuurtoren. 

 

 De grote publiekstrekker voor jong en oud is op het Nijntjepleintje de boot met daarin 

Nijntje, omgeven door ruime banken. Nijn en de boot zijn door de mannen van de 

Pinck volledig volgens de maatstaven van Dick Bruna en zijn merkenbureau gebouwd 

en geschilderd. Het onderhoud wordt volledig door de mannen van de Pinck gedaan. 
 

 

Het uitdragen van de identiteit en naamsbekendheid van Egmond en de gemeente 

Bergen 

 

 Sinds haar eerste uitvaren neemt de Pinck deel aan maritieme evenementen. Op de 

vlaggetjesdag in Scheveningen , de Vlotendag van Den Oever, de botterijdagen van 

Spakenburg en Elburg,  en in Volendam tussen de kwakken is zij een zeer welkome 

gast.  Dit jaar kreeg de Pinck veel publiciteit als deelnemend schip in de slag om 



Heusden uit 1481. Op deze evenementen zet zij Egmond op de kaart als het 

vissersdorp van weleer. 

 

Conclusie: 

 

De vereniging Dorpsbelangen Egmond “Parel” aan Zee  stelt vast dat de Pinck in  vijftien jaar 

tijd een  grote  en  onvervangbare plaats in de Egmondse samenleving heeft verkregen. Zij is 

van grote cultuurhistorische en maatschappelijke waarde, een beeldbepalend onderdeel van 

Egmond als badplaats en maakt ons dorp landelijk bekend als oud vissersdorp.  De Pinck 

verdient daarom een waardige plek in  uw project. De Pinck kan de kosten hiervan niet zelf 

opbrengen. Het is daarom aan de Gemeente Bergen de financiering op zich te nemen.  

Wij willen een beroep doen op een grote bijdrage uit het "toerisme- en innovatie fonds". Dit 

fonds kan een grote steun betekenen door een ruime donatie te doen, om de cultuurhistorische 

waarde van de Pinck te onderstrepen. Het vergroten van de cultuurhistorische waarde van 

Egmond aan Zee is immers een van de speerpunten van de onlangs gepresenteerde 

"economische visie", die door wethouder Odile Rasch, in samenwerking met afgevaardigden 

uit het dorp, waaronder de 'PAREL' is vastgesteld. 
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