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Onderwerp
Plannen inzake sporthal Egmond

Geacht college,

Onder verwijzing naar uw brief ß-2-2018 met het kenmerk 18uit00658 delen wij u het volgende mede.

We hebben kennisgenomen van de plannen van de lnitiatiefgroep Sporthal Egmond voor wat betreft het
alternatieve plan om de sporthal deels op het Egmondia-complex te projecteren. Vanuit PWN hebben we
de alternatieve plannen vergeleken met de concept-inrichtingsvoorstellen van Bureau Waardenburg
"Ontsnipperingsmaatregelen zeewegen Noord-Hollands Duinreservaat, ecologische inrichting oostzijde
Egmond aan Zee,locatie sportvelden" dat in opdracht van Gedeputeerde Staten en PWN is opgesteld.
Alles afwegend, is de inschatting van PWN dat het concept-ontwerp zoals geschetst in het rapport van
Bureau Waardenburg ecologisch inhoudelijk nog steeds de beste invulling van het betreffende terrein
betreft. Voor PWN zijn de volgende overwegingen het meest belangrijk:
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Het alternatief voor het plaatsen van de sporthal van de initiatiefgroep komt op een deel waar
'natte natuur' is voorgesteld. De kans dat hierb'rj hoogwaardige natuur kan worden gerealiseerd is
groter dan de locatie die de initiatiefgroep in gedachten heeft voor natuurcompensatie. Deze
locatie is relatief hoog gelegen, en zal droge natuur moeten opleveren. Omdat deze locatie in het
recente verleden al geroerd is en ook gevoelig is voor betreding en verstoring, achten wij dat de
kans dat zich hier hoogwaardige natuur ontwikkelt, veel kleiner is.

Bij het bekijken van het gebied, dan heeft het gehele gebied een functie in het ontsnipperen van
het Noordhollands Duinreservaat. De invulling van de sportvelden met de voorgestelde inrichting in

genoemde rapportage is een stap om dit knelpunt in de ontsnippering verder op te heffen. Als de
sporthal op de plek geplaatst zal worden zoals voorgesteld door de initiatiefgroep, dan wordt op het
smalle deelvan de'trechter' in het knelpunt van de ontsnippering een extra stuk van de ruimte
gevraagd. Dit zal naar de mening van PWN een negatieve werking op de trechter hebben: de
effectiviteit van de verbinding wordt hiermee smaller en dus minder. De voorgestelde compensatie
van de initiatiefgroep heft dit negatieve effect volgens PWN onvoldoende op, omdat op die
bewuste plek de breedte van de trechter al relatief breed is.

Het belang van een stuk extra natte natuur (de plek van de sporthal zoals voorgesteld door de
initiatiefgroep) op deze locatie is groter dan een extra stuk droge natuur (de plek van
natuurcompensatie zoals voorgesteld door de initiatiefgroep). Dit is dus los van de kans op de
ontwikkeling tot hoogwaardige natuur zoals geschetst hierboven. Hierbij denkt PWN aan
bijvoorbeeld de functie als waterberging, de schakel in de natte natuur met stukken zuidelijker en
noordelijker, en de vergroting van het habitat van vele bijzondere soorten in het duin zoals de
rugstreeppad en parnassia en dergelijke.
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Voor PWN zijn dit de belangrijkste argumenten om aan te geven waarom het oorspronkelijke ontwerp voor
de inrichting van de drie sportvelden op het Egmondia-complex een meerwaarde heeft ten opzichte van het
alternatieve plan van de initiatiefgroep Sporthal Egmond.

Hoogachtend,
PWN

Sjakelvan Wesemael
Sectordirecteur Natuur
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