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Op 24 en 25 oktober bracht een delegatie van Aces 
Europe en European Capitals and Cities of Sport 
Federations een tweedaags bezoek aan Noordwijk. 
Deze delegatie, met mensen uit Engeland, 
Slovenië, Madrid en Duitsland, bezocht sportpar-
ken en zag hoe Noordwijk omgaat met sport, het 
rijke verenigingsleven, de sportfaciliteiten en de 
vele manieren waarop de Noordwijkers sport breed 

inzetten, onder meer binnen het Sociaal Domein. 
‘Uit alles bleek dat de delegatie erg te spreken was 
over de manier waarop Noordwijk sport inzet in de 
gemeenschap’, zegt wethouder Sport en Financiën 
en locoburgemeester Gerben van Duin, die even-
eens verantwoordelijk is voor het groenbedrijf van 
de gemeente. ‘Dit vertaalde zich in een bepaalde 
score, die zo hoog was dat wij in november de titel 

Euopean City of Sport 2017 mochten ophalen in 
Brussel.’ 
In het officiële bericht van de jury stond dat 
Noordwijk een goed voorbeeld is van een stad 
die sport inzet als instrument voor gezondheid, 
integratie, scholing en respect, de voornaamste 
doeleinden van ACES Europe.

Papendal aan zee laat zien 
waarin een kleine gemeente 
groot kan zijn
Dit jaar mag Noordwijk zich European City of Sport noemen! Door deze bijzondere titel is Noordwijk een officiële ambassadeur voor de sport in Europa. 

‘Sport is onderdeel van onze gemeenschap. Daardoor hebben wij een sportparticipatie van 88 procent’, zegt Gerben van Duin, wethouder Sport en 

Financiën en locoburgemeester van Noordwijk op Sportpark Duinwetering.
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Topsportwaardige accommodaties
In het kader van deze onderscheiding organiseert 
de badplaats dit jaar allerlei extra activiteiten. Zo 
komt er een groot wandelsportevenement, is de 
gemeente gastheer van het ‘WK Hobie Cat’ en ook 
staan de ‘Beach Battle’ en ‘De 10 van Noordwijk’ op 
de agenda.
‘De gemeente is erg blij met de titel’, vertelt Duin, 
die zelf ook niet stilzit en aan hardlopen en voet-
ballen doet, enthousiast. ‘Het is een erkenning, niet 
alleen vanwege de topsportwaardige accommoda-
ties die Noordwijk heeft, maar ook omdat de sport 
een maatschappelijke aanjager is.’
Ook staat Sportstad Noordwijk dit jaar uiteraard 
centraal, want sport is momenteel hét thema in 
Noordwijk. 
Van Duin: ‘Eerder behaalden wij al een titel omdat 
we de beste sportinitiatieven hadden. Noordwijk 
probeert iedereen weer mee te laten doen via 
sport, niet alleen als spel, maar ook als middel.  
De rijksoverheid is druk doende veel sociale taken 
bij de gemeentes neer te leggen. Wij zijn dus  
verantwoordelijk voor de participatie en wil-
len mensen via accommodaties als Sportpark 
Duinwetering in beweging te brengen. Dit zijn 
bijvoorbeeld mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt die gewoon fit en gezond zijn, maar 
al heel lang geen werk hebben. Die laten we hier 
op Sportpark Duinwetering lekker met elkaar spor-
ten of met elkaar een gesprek voeren, waardoor 
ze misschien hulp krijgen bij het solliciteren. Of ze 
draaien weer lekker mee door vrijwilligerswerk, 
verkregen via de vereniging.’ 

Friends United
Mensen krijgen door sporten een goed zelfbeeld 
en meer energie en gaan dan makkelijker met 
stress om. Wie zich fysiek goed voelt, kan mentaal 
meer tegenslagen aan, zoals werkloosheid. Dan is 
thuis zitten geen optie, maar ga je lekker bewegen 
en sporten. 
‘Je doet dan weer mee. Desnoods proberen we 
via de Businessclub om deze mensen weer aan 
het werk te krijgen. Er is een hele groep jongelui 
die niet bij een vereniging aansluit omdat ze een 

beperking hebben, dus een afstand tot de arbeids-
markt. Speciaal voor hen is er in Noordwijk Friends 
United, een unieke sportclub voor kinderen en  
jongeren met een beperking, waar ze kunnen  
kennismaken met diverse sporten. Het is een  
veilige plek waar kinderen samen kunnen sporten 
onder deskundige begeleiding. Ze komen hier ook 
andere leuke dingen doen, zoals koekjes bakken, 
met elkaar discussiëren, spelletjes. Dat gebeurt 
dus allemaal op dit sportpark, waar ook scholen 
gebruik van maken. Dit past bij de visie van de 
gemeente Noordwijk: sport moet je ín het dorp 
houden, niet aan de rand. Sport is onderdeel van 
deze gemeenschap. Daardoor hebben wij een 
sportparticipatie van 88 procent.’

Hoe ga je deze titel gebruiken?
De nominatie voor de European City of Sport vindt 
jaarlijks plaats en gemeentes kunnen zich ervoor 
opgeven. Noordwijk is echter voorgedragen door 
de Vereniging Sport en Gemeentes. Deze vereni-
ging vond: ‘Jullie zijn dan wel een kleine gemeente, 
maar jullie zetten de prestaties neer van een grote 
stad.’ 
Naast Noordwijk werden twaalf andere steden in 
Europa genomineerd. Noordwijk mag in 2017 de 
titel European City of Sport dragen. Aan het eind 
van dit jaar wordt uit deze dertien steden de beste 
European City of Sport verkozen. 
‘Hiervoor wordt gekeken hoe je met deze titel 
omgaat’, licht wethouder Van Duin toe. ‘Hoe 
gebruik je deze titel om sport nóg meer te stimule-
ren en nóg meer mensen mee te laten doen?  
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Wat doe je met deze titel, maak je er maximaal 
gebruik van om mensen te laten sporten en 
gezond te laten eten? Nelson Mandela heeft ooit 
gezegd dat sport de wereld kan veranderen.’ 

Wandelvoetbal
Sport is een verbindende factor en is heus niet 
alleen geschikt voor mensen tot een bepaalde leef-
tijd. Een halfjaar geleden is in Noordwijk het zoge-
naamde wandelvoetbal in het leven geroepen, 
bedoeld voor mannen van rond de tachtig jaar die 
ervan uitgingen nooit meer te kunnen voetballen. 
Van Duin: ‘In plaats van te rennen, wandelen ze nu 
naar het doel. Het veld is ook wat kleiner gemaakt 
en zo kunnen ze weer eens een doelpunt scoren. 
Naast het feit dat ze plezier hebben in de eerste 
twee helften, kunnen ze in de derde helft hun  
stoere verhalen met elkaar delen. Dan hebben ze 
een leuke middag gehad. Vaak zijn de vrouwen er 
in de derde helft ook bij om gezellig een kopje  
koffie mee te drinken. Niet alleen het bewegen, 
maar ook het sociale aspect is dus belangrijk. Een 
andere sport voor ouderen is jeu de boules; daar 
doen veel vrouwen aan mee.’ 

Vitale badplaats voor nationale teams
‘Mensen ontmoeten elkaar hier’, zo gaat Van Duin 
verder. ‘Daar gaat het om en daarom hebben 

wij die titel gehaald. Dat is ook de branding van 
Noordwijk: we willen een vitale badplaats zijn waar 
mensen lang, gezond en gelukkig kunnen leven. 
Een plaats waar de kwaliteit van leven goed is.
Wij noemen onszelf ‘Papendal aan zee’.  
De directeur van Papendal was hier in eerste 
instantie iets minder blij mee, maar toen hij bij ons 
op bezoek kwam, vond hij dat wij het toch wel erg 
goed voor elkaar hebben en opperde om te gaan 
samenwerken.’
‘We hebben mooie vijfsterrenhotels, we hebben 
een prachtige omgeving met strand, zee en  
duinen. Deze omgeving geeft energie; het 
Nederlands elftal komt hier niet voor niets.  
Op het strand kun je lekker uitwaaien, je hoofd 
leegmaken voor toernooien en grote wedstrijden.  
We hebben hier een goede sfeer weten te creëren 
die sportiviteit uitstraalt. We zijn ook bezig met de 
nationale teams die hier komen trainen voor grote 
wedstrijden.’

WK Lifesaving
‘Noordwijk zit eigenlijk nooit stil als het op sport 
aankomt, en dan heb ik het over sport in de breed-
ste zin van het woord. In september 2016 werden 
hier bijvoorbeeld ook de wereldkampioenschap-
pen Lifesaving gehouden, een spectaculaire sport 
die is afgeleid van het echte reddingswerk in het 

water. Er stonden zeven verschillende toernooien 
op het programma voor landenteams, clubteams 
en masters. De onderdelen bevatten combinaties 
van techniek, tactiek, kracht en snelheid.’ 
Van Duin glundert als hij eraan terugdenkt. 
‘Achtenvijftig landen hebben hier gestreden om 
de titel. En daarna krijg je de verhalen: “Noordwijk 
is een leuke stad.” Nu komt China op ons pad; dit 
land wil in Noordwijk een grote soccer pool  
starten. Jongelui uit China komen hier dan vaardig-
heden opdoen om de Nederlandse voetbalfilosofie 
te leren beheersen. China heeft namelijk de ambi-
tie om over tien jaar wereldkampioen te worden. 
Er zijn echt miljoenen voetballende jonge mensen 
in China. Inmiddels hebben we hier in Noordwijk 
al meer dan 40 miljoen euro geïnvesteerd in sport. 
Sporten: ik raad het iedereen aan!’
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