
 Pagina 1 van 2 

Gemeente Bergen NH 

Postbus 175 

1860 AD Bergen 

 

Aan:  Gemeenteraad Gemeente Bergen NH via bureaugriffier@bergen-nh.nl  

   Wethouder Valkering via k.valkering@bergen-nh.nl 

   Wethouder Bekkering via e.bekkering@bergen-nh.nl  

  Gebiedsregisseuse Nicole Zwartelé via nicolezwartele@debuch.nl  

Datum:  28 juli 2021 

Betreft:  Terrasflat: een positieve bijdrage aan het toerisme 

 

Geachte lezer, 

Namens vier Egmondse verhuurbemiddelingsorganisaties (VBO) en de vereniging van Egmondse 

accommodatiehouders sturen wij u deze brief om kenbaar te maken wat de recreatieve verhuur gedurende 

het gehele jaar van de Terrasflat in Egmond voor positieve bijdrage levert aan het toerisme in Egmond. 

De kern Egmond aan Zee van Gemeente Bergen NH is al meer dan honderd jaar een trekpleister aan de 

Noord-Hollandse kust. Sinds begin 1900 wordt Egmond aan Zee bezocht door vele duizenden toeristen en 

dagjesmensen die voor langere of korte tijd genieten van zon, zee, strand en de gezelligheid van Egmond 

aan Zee. Hierdoor is Derp langzaamaan veranderd van een vissersdorp naar een gezellige bekende maar 

ook zeer geliefde badplaats. 

Met name na de tweede wereldoorlog is Egmond bij vele liefhebbers, van bleekneusje tot Duitse families, 

een plek om jaarlijks terug te keren. Zoals vermeld op de website van Stichting Historisch Egmond: ‘Soms is 

er heimwee naar de knusheid van vroeger, maar bijna iedereen verdient aan de ‘badgasten’ en veel 

toeristen zijn vrienden geworden’. 

In een uitgestrekte kustgemeente als Bergen is toerisme een economische factor van belang. Tegelijk 

profiteert de toeristische kustgemeente van de verwachte blijvende groei van het toerisme wereldwijd. De 

gemeente zet in op het kwalitatief hoogwaardig houden en verder ontwikkelen van haar grote 

verscheidenheid op de terreinen van natuur, cultuur, dorpse authenticiteit en kleinschaligheid, recreatie en 

toerisme. Daarbij is het vooral de grote verscheidenheid aan landschappen, sferen, mogelijkheden en 

voorzieningen die als een kwalitatief hoogwaardig en samenhangend geheel naar de toekomst dient te 

worden behouden en verder ontwikkeld. 

Om al het toerisme in Egmond te herbergen zijn er in de loop van de jaren vele overnachtingsgelegenheden 

bijgekomen en dat groeit nog steeds, maar ook het aantal recreanten en toeristen wat jaarlijks Egmond 

bezoekt groeit maar door, waardoor er een tekort aan overnachtingsplaatsen is. De doorgaans bekende 

hotels hebben hiervoor onvoldoende capaciteit en ook het aanbod van reguliere vakantie-/recreatie-

woningen is onvoldoende. Het aanbod particuliere recreatiewoningen neemt niet toe en juist deze bieden  

een overnachtingsplaats waar een groot aantal van de vakantiegasten naar verlangt: het gemak van thuis 

(het liefst iets meer), het contact met de lokale bewoners, geen nummer zijn en juist daarin voorziet de 

particuliere sector. 

Ons aanbod van particuliere appartementen bevindt zich voornamelijk aan de smalle bebouwde rand van 

de kust aan de gehele westzijde van Egmond aan Zee in met name Sterflat, Atlantis, Boulevard Suites, 

Zonnehoek, Helmduin, Trintel, Zeezicht, Maris, Zeemeermin, Kennedyflat en de Terrasflat.  
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Nu biedt juist de Terrasflat een hoogwaardige verscheidenheid aan in het aanbod: 

1. De Terrasflat heeft een exclusieve en uitermate bijzondere ligging in Egmond. 

2. De Terrasflat heeft een uniek uitzicht op de zee en het strand, dit uitzicht blijft alle jaargetijden 

bijzonder en beperkt zich niet alleen tot de zomermaanden. 

3. De uitstraling van de Terrasflat is kwalitatief hoogwaardig, luxueus en voorzien van grote balkons 

op de westzijde. 

4. De Terrasflat een van de meest gewilde vakantieplekken onder onze recreanten/gasten en komen 

daarom met grote regelmaat terug. 

5. De recreanten/gasten die van de Terrasflat gebruik maken zijn veelal mensen van een goede stand, 

geven geen overlast en hebben een hoger uitgavepatroon en daardoor graag geziene gasten bij alle 

ondernemers van Egmond. 

6. De Terrasflat is een appartementengebouw met grote appartementen welke in sommige gevallen 

zijn uitgerust met drie slaapkamers en dat is uitzonderlijk in Egmond. 

7. De meeste appartementen van de Terrasflat zijn uitgerust met een garage of parkeerplaats, 

waardoor er geen extra druk komt op het parkeerbeleid. 

8. De Terrasflat heeft ook de bestemming ‘tweede woning’ en is dus al onttrokken aan het 

woningbestand, door de Terrasflat te behouden in het recreatieve aanbod gedurende het gehele 

jaar zal dit complex levendig blijven met meer sociale controle en minder criminaliteit. 

Bovengenoemde punten maakt de Terrasflat uniek, een extra aantrekkelijke locatie en niet elders te vinden 

in Egmond, zelfs niet in Nederland. De Terrasflat zorgt voor diversiteit in het aanbod van 

overnachtingsmogelijkheden en levert op deze wijze dus een positieve bijdrage aan het toerisme in 

Egmond! 

Als laatste willen wij ook aangeven dat wij al vele jaren op structurele wijze en het gehele jaar door 

appartementen in de Terrasflat recreatief hebben verhuurd, als we dit zouden missen zou het een 

onherstelbaar verlies voor Egmond zijn. 

 

Met vriendelijke groet namens, 

Rentals Egmond, familie van Duin 

Egmond Verhuur, familie Dekker 

Aan Strand, familie Jacobs 

Gastvrij aan Zee, familie Hopman 

Vereniging Egmondaanzee.info 


