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Het zijn barre tijden. Tijd voor wat licht en lucht, 
vond Wijk aan Zeeër Fons Deen. Hij bedacht 
Valentijn aan Zee, een gedichtenroute door het 
dorp. Op dertig ramen komen grote abriposters 
te hangen met een lamp erachter, zodat iedereen 
die langs loopt, wordt verlicht door een gedicht. 
In het weekend van Valentijnsdag kunnen mensen 
de liefdesroute lopen en zich laven aan poëzie.

In deze gekke coronatijd vond Fons het belang-
rijk om iets te organiseren. “Ik dacht aan Hans 
Andreus, een van mijn favoriete dichters. 
Vorig jaar wilde ik spandoeken in het dorp laten 
plaatsen met montere teksten erop om mensen 
een beetje door de donkere dagen heen te helpen. 
Dat idee is gestrand in bureaucratie, ik moest 
ineens bouwvergunningen gaan aanvragen. 
Daarom dacht ik: we plakken iets op het raam. 
Dan heb je ook geen bouwvergunning nodig.”
Fons is al een paar jaar gelukkig in de liefde met 
zijn Annemarie. En zij kwam op het idee van het 
Valentijnsweekend. “Het leek haar een goed idee 
om er een gebeurtenis aan te koppelen. 
Anders heb je in een keer zomaar gedichten op 
de ramen. En met Valentijnsdag gaat het al gauw 
over de liefde. Het idee is dus om Wijk aan Zee te 
laten gloeien van liefde.”

Via Facebook en mond-tot-mond hebben zich 
iets meer dan dertig mensen aangemeld die graag 
een gedicht voor de ramen wilden. Hoewel Fons 
verschillende IJmondse dichterscollectieven had 
aangeschreven, kwam daar geen reactie vandaan. 
Wel van particulieren, en dat vond hij eigenlijk 
wel zo leuk. “Zoals een meisje dat net in Wijk aan 
Zee woont, die huurt een zomerhuisje en las over 
‘Valentijn aan Zee’ op Facebook. Ze heeft toen 
meteen een gedicht geschreven. Heel leuk.”

Naast gedichten door dorpelingen zelf gemaakt, 
goed voor de helft van de inzendingen, zitten 
er ook gedichten van bekende - en iets minder 
bekende - dichters tussen. Fons kreeg soms 
bijzondere verhalen te horen van de inzenders. 
Zo was er iemand die na het overlijden van een 
familielid het huis moest leegruimen. 
“In dat huis lag een dichtbundel open. 
Het gedicht dat op die bladzijde stond, 
hebben ze ingezonden. Heel mooi.”

Het enthousiasme bij de inschrijving was enorm, 
mensen vinden het geweldig, merkte Fons. 
“Ook de dichters en uitgevers reageren heel 
enthousiast. Het levert ze niks op, maar vinden
het leuk dat je erom vraagt”, vertelt Fons. 

“Een dichter was René Turk, dat was nog een 
hele uitzoekerij om de uitgever te vinden, want 
dichters geven bij wisselende uitgeverijen uit. 
Die man was stomverbaasd, hij zei, hoe komt 
iemand in Wijk aan Zee in godsnaam aan mijn 
bundel? Maar hij vond het natuurlijk hartstikke 
leuk.” 

Het favoriete gedicht van Fons zelf zat niet tussen 
de inzendingen. “Dat is het gedicht ‘Voor een 
dag van morgen’ van Hans Andreus. Prachtig. 
Bijna alles van hem vind ik mooi, het is redelijk
te begrijpen. Het spel van woorden is mooi. 
Er zitten gedichten tussen van niet nader te 
noemen andere dichters, die vind ik heel mooi 
om te lezen maar ik begrijp er geen reet van. 
Als ik Andreus lees, weet ik direct wat hij 
bedoelt. Er is wel een ander gedicht van Andreus 
ingezonden, misschien komt dat wel bij ons voor 
het raam te hangen.” 

‘Valentijn aan Zee’ is te zien op 12, 13 en 14 
februari. De route met bijbehorende kaart komt 
op de Facebookpagina te staan met een adressen-
lijst erbij. www.facebook.com/Valentijnaanzee

Tekst: Merei Dekker.

Gedichten op dertig ramen tijdens Valentijnsweekend
‘We laten Wijk aan Zee gloeien van liefde’

Het is misschien wel de grootste vastgoed-
transactie in de geschiedenis van Wijk aan 
Zee. BenN groep heeft tientallen panden in 
het dorp verkocht aan een andere partij. 
Het gaat nagenoeg om de gehele portefeuille 
in Wijk aan Zee; niet alleen om woon-
accommodaties, maar ook om de hotels 
Noordzee, Hotel Wijk aan Zee en De Wijck 
en bijv. het voormalige Xenon.

Het nieuws is door beide partijen bevestigd. 
De transactie geldt niet voor de lopende 
horecazaken, zoals Het Strandhuis en SOUT, 
die blijven binnen BenN groep. De verkoch-
te panden fungeren merendeels als onder-
komen voor de arbeidsmigranten. De koper 
heeft andere plannen en wil ze opknappen 
en ombouwen tot huurappartementen. 
‘Dat gaat geleidelijk gebeuren’, vertelt 
ondernemer Jasper de Rooij. ‘We gaan 
respectvol om met de huidige huurders.’

Jasper de Rooij is oprichter van het bedrijf 
Simpel.nl, dat recent verkocht is aan 
T-Mobile. Met een nieuw bedrijf, Elfi, 
begeeft hij zich op de woningmarkt, maar 
met uitgangspunten die aansluiten op de 
behoeften van deze tijd. ‘We staan voor de 
menselijke maat, duurzaamheid en eerlijke 
huren’, legt Jasper uit. ‘Ik heb vroeger zelf 
gehuurd en het viel me altijd op dat je vooral 
een nummer was. Dat wil ik graag anders.’

Arno Baanders van BenN groep is blij met 
deze koper. ‘We waren niet gericht op zoek 
naar een koper voor onze panden, maar 
toen ik in contact kwam met Jasper wist ik 
dat dit de juiste tijd, en de juiste partij, was. 
Ik wil het niet zomaar van de hand doen 
aan elke willekeurige partij. De verandering 
van exploitatie was voor ons een belangrijke 
trigger. De insteek van Jasper biedt voor 
Wijk aan Zee een mooie nieuwe koers. 
En in het belang van het dorp.’

Elfi is al actief in Haarlem, maar ook in de 
IJmond. Zo is de voormalige katholieke kerk 
aan de Wijkerstraatweg in Velsen-Noord 
aangekocht om appartementen in te 
vestigen. De Rooij heeft zin in het nieuwe 
avontuur. ‘Ik kom vaak in Wijk aan Zee en 
vindt het een prachtig dorp.’
Tijdens het drukken van deze Jutter was de 
verkoop nog gaande en waren de huurders 
nog niet ingelicht. In het volgende nummer 
komen we met een interview uitgebreid 
terug op dit onderwerp

     App van Rondje Wijk aan Zee in de maak
                               Videotour van de bunkers volgt

BenN Groep
verkoopt panden

Wijk aan Zee

Net als voor alle culturele instellingen, was 2020 
voor Rondje Wijk aan Zee een moeilijk jaar. 
De bunkers bleven grotendeels dicht, te nauw en 
niet geventileerd, en de rondleidingen lagen ook 
stil. Ook voor de advertenties op de website wilden 
wij vanzelfsprekend geen rekeningen versturen. De 
horeca heeft het immers al moeilijk genoeg. Onze 
bronnen van inkomsten vielen dus weg. 

Om het gemis van de fysieke rondleidingen 
enigszins te compenseren zijn er een aantal 
digitale projecten gestart. Zoals de herinnerings-
wandeling “Wijk aan Zee in oorlogstijd”, die 
gewandeld kan worden met de mobiel via 

http://app.rondjewijkaakaanzee.nl. 

In vervolg hierop wordt nu ook de wandeling 
Rondje Wijk aan Zee gedigitaliseerd met teksten, 
foto’s en audio, waarvoor wederom Raimond 
Bos de teksten in gaat spreken. Daarnaast zijn we 
bezig om een virtuele 3d tours door de bunkers 
te realiseren. Daarover later meer.

Voor al deze projecten hebben zowel het Prins 
Bernhard Cultuurfonds, Stichting Triarcus, de 
TIP en de gemeente Beverwijk het benodigde 
bedrag gedoneerd. Daar zijn we heel blij mee en 

supertrots op natuurlijk!
Wij denken dat een uitbreiding van de webapp 
voor de Wandelroute Rondje Wijk aan Zee en de 
3d view van de Bunkers een welkome aanvul-

ling zullen zijn op verbreiding van de kennis 
over de geschiedenis, cultuur en natuur van deze 
omgeving.

Op de foto: Raimond Bos.



De komende maanden krijgt Wijk aan Zee te 
maken met de voorbereidende werkzaamheden 
aan het transformatorstation van Tennet. 
Via kabels wordt het station verbonden met de 
windmolens op zee. Ingrijpende werkzaamheden 
die hoe dan ook overlast gaan veroorzaken. 
Tennet zegt er alles aan te doen om die overlast 
te beperken. Een interview met Tennet was 
alleen mogelijk op hun voorwaarden (ze wilden de 
tekst controleren). Uiteindelijk hebben we ervoor 
gekozen om de vragen schriftelijk te stellen. 
Ze werden beantwoord door Rens Wilbers, project-
leider vergunningen en omgevingsmanagement.

Waar precies wordt gegraven op het strand?
De werkzaamheden vinden plaats op het strand 
ter hoogte van de strandhuisjes van Noorderbad, 
circa honderd meter ten noorden van de Relweg.

Betekent dit dat beide delen volledig van elkaar 
zijn afgesloten gedurende lange periode?
Nee, er is tijdens de werkzaamheden doorlopend 
een strook van minimaal 10 meter breed beschik-
baar aan de voet van de duinen. De totale grootte 
van het werkterrein is 150 x 85 meter. De werk-
zaamheden worden uitgevoerd in twee fases. 
De eerste fase is het uitvoeren van de boringen 
(circa 9 maanden op verhoogd werkterrein, ge-
middeld 5 meter hoog) en fase twee is het intrek-
ken van de kabels (circa 5 maanden) vanuit zee.

Worden delen van het dorp afgesloten 
gedurende graafwerkzaamheden?
Alleen de werkterreinen worden afgesloten, 
deze terreinen bevinden zich op het strand en 
op de parkeerplaats aan de Meeuwenweg.
 
Wordt Wijk aan Zee voor de langdurige 
overlast gecompenseerd?
Ondernemers worden, daar waar nodig, 
schadeloos gesteld. Voor bewoners proberen we 
de overlast zoveel mogelijk te beperken. Dit doen 
we door middel van alternatieve aanvoerroutes 
en door te kijken naar werkperiodes waarin we 
zo min mogelijk overlast veroorzaken. Daarbij 
moeten we rekening houden met verschillende 
zaken (denk bijvoorbeeld aan het stormseizoen 
of het broedseizoen). Daarnaast zullen wij 
nulmetingen houden bij huizen aan de aanvoer-
routes en eventuele schades vergoeden.
 
Welke route volgt het zware verkeer en wat 
wordt gedaan om dat verkeer te beperken?
Er worden verschillende aanvoerroutes voor het 
materiaal naar het werkterrein op het strand 
bekeken en afgewogen. Veiligheid en het 
beperken van overlast zijn altijd leidend. 
Deze worden besproken met Rijkswaterstaat, het 
Hoogheemraadschap, de gemeenten, bewoners 
en strandexploitanten. De meest kansrijke opties 
per materiaalstromen zijn:
• Zand voor verhoogd werkterrein: lokaal win-
nen van het strand zelf, opspuiten vanaf zee, per 
vrachtwagen aanvoeren via terrein Tata Steel en 

strand (ongeveer 95% van het verkeer)
• Buizen voor de boringen: samenstellen (delen 
lassen tot 1 km lengte) op Tata Steel terrein en 
vanaf daar via het strand naar het werkterrein 
vervoeren, buizen samenstellen op de Reynders-
weg en via het strand naar het werkterrein 
vervoeren, extern samenstellen en via zee 
aanvoeren.
• Damwanden, boorequipment: aanvoer via Tata 
Steel terrein en strand, per schip aan Noordpier 
IJmuiden dan per vrachtwagen over Reynders-
weg en strand, via Relweg of een combinatie van 
deze alternatieven.
Voor het materiaal naar het werkterrein aan de 
Meeuwenweg moet dit via de Zeestraat, Verleng-
de Voorstraat, Boothuisplein en Meeuwenweg, 
aangezien dit de enige toegangsweg is naar de 
parkeerplaats.
 
Welke veiligheidsmaatregelen worden er
getroffen ten aanzien van het overige verkeer 
(bijv. fietsende kinderen)?
Er wordt een veiligheidsplan opgesteld en 
besproken met de verschillende partijen (Rijks-
waterstaat, Hoogheemraadschap, de gemeenten, 
bewoners en strandexploitanten). Dit omvat 
verschillende maatregelen, zoals het bekijken 
van aanvoertijden, de inzet van verkeersrege-
laars, spotters en tijdelijke verkeersmaatregelen. 
Daarnaast geven we ook veiligheidscampagnes 
aan scholen als dit weer kan in verband met de 
coronamaatregelen. Hierbij delen we bijvoor-
beeld fietslampjes uit aan kinderen. Maar vooral 
kijken we goed naar alternatieve aanvoerroutes 
zoals hiervoor aangegeven.
 

Hoe verloopt het overleg met de klankbord-
groepen volgens jullie?
Deze overleggen verlopen goed, de klankbord-
groepen zijn kritisch maar denken op construc-
tieve wijze mee. In de klankbordgroep Wijk aan 
Zee zitten diverse bewoners. Op dit moment 
ongeveer tien, maar als er nog meer bewoners 
willen deelnemen dan is dat mogelijk. 
In de klankbordgroep Beverwijk zijn de voor-
zitters van de wijkvereniging Vondelkwartier en 
Warande betrokken, net als de bewoners van de 
Zeestraat. De klankbordgroep Beverwijk is nu 3 
keer bij elkaar geweest. Voor Velsen willen we het 
komende jaar ook een klankbordgroep opstarten. 
Er is ook een klankbordgroep strandexploitan-
ten. Bij beide klankbordgroepen sluiten de 
gemeenten Beverwijk en Heemskerk aan.
Naast de klankbordgroepen is er ook contact met 
partijen zoals surfscholen en KNRM. Daarnaast 

vindt er natuurlijk overleg plaats met de gemeen-
ten, Hoogheemraadschap en Rijkswaterstaat.

Welke aanvullende overlast beperkende 
maatregelen zijn binnen deze gesprekken 
inmiddels afgesproken?
De twee belangrijkste afspraken zijn, dat de 
verschillende aanvoeropties voor het materiaal 
worden uitgewerkt op basis van veiligheid en 
maximale overlastbeperking. Ook wordt de 
uitvoeringsperiode van het werk bekeken, 
aangezien de meeste overlast plaatsvindt bij het 
op- en afbouwen van de werkterreinen. 
De klankbordgroepen zijn van mening dat dit 
zoveel mogelijk buiten het zomerseizoen zou 
moeten plaatsvinden.
 
Worden er nog extra stappen gezet om de 
veelbesproken geluidsoverlast van het station 
te beperken? 
TenneT heeft eerder al extra maatregelen toe-
gezegd om het toekomstige geluid van het trans-
formatorstation nog verder te verlagen. 
Hiervoor moest de omgevingsvergunning 
worden aangepast. Deze is in januari 2020 
verleend, maar aangezien er beroep tegen de 
vergunning was aangetekend was deze nog niet 
onherroepelijk. Nu het beroep is ingetrokken 
kan TenneT aan de slag met de voorbereiding 
van de extra maatregelen. Deze omvatten het 
inpakken van de vier transformatoren door een 
extra vierde wand en een dak toe te voegen in 
combinatie met geluidreducerende bekleding op 
de wanden. De vier compensatiespoelen krijgen 
een vierde wand en geluidreducerende bekleding.
Verder worden de vier 220 kV-harmonische 
filters vervangen door twee 33 kV-harmonische 
filters. Deze komen op een andere plek, verder af 
van de woningen.
 
Is er sprake van aanvullende maatregelen om 
de verhouding met het dorp te herstellen?
Met deze extra geluidbeperkende maatregelen 
hopen we de zorgen bij bewoners voor geluids-
overlast zoveel mogelijk weg te nemen. 
In de komende jaren is TenneT volop aan het 
werk in Wijk aan Zee en Beverwijk. Als goede 
buur vinden we het belangrijk een goede verhou-
ding met de gemeenschap te onderhouden. 
Daarvoor staan we in nauw contact met onder 
andere de klankbordgroepen en ook willen we 
ons werk voor de komende jaren zo zichtbaar 
mogelijk maken via het nieuwe informatie-
centrum aan de Zeestraat. Verder zijn we bezig 
met nulmetingen om straks te kunnen toetsen 
of alle berekende cijfers kloppen als het 
transformatorstation in gebruik is genomen. 
Op deze manier kunnen we tot conclusies komen 
waar iedereen achter kan staan. De werkzaam-
heden die in de komende jaren uitgevoerd 
worden zijn onvermijdelijk, maar gelukkig 
tijdelijk. Uiteraard zullen we er alles aan doen 
om de omgeving tijdens de uitvoering zoveel 
mogelijk te ontzien.

Werk van Tennet veroorzaakt overlast in Wijk aan ZeeColumn
EN ZE LEEFDEN NOG 
LANG EN GELUKKIG
Het zijn grimmige tijden: barricades en 
checkpoints in Washington in aanloop 
naar de inauguratie van Biden, een avond-
klok om de nieuwe Engelse coronavariant 
het hoofd te bieden... De schakers van 
Tatachess in een glazen kooi… Het is 
allemaal nog wilder en wonderlijker dan 
het leven van de hoofdrolspeelster Beth in 
de Netflix-serie “The Queen’s gambit”.

Met een beetje fantasie kunnen we de 
verwikkelingen om ons heen zien als een 
schaakpartij, een spannend verhaal of een 
sprookje: na een rustige beginsituatie volgt 
toenemende actie, een climax, dan een 
rustige fase, en tenslotte een spurt naar de 
uiteindelijke confrontatie en ontknoping.
Zo was corona in februari 2020 een ver-
van-mijn-bedshow. Maar dan komen 
de beelden uit Italië, het eerste geval in 
Nederland… Eerst lijkt de aanval nog 
onbetekenend, maar al snel blijkt hij met 
“mat” [dood] te dreigen: het virus wordt 
een monster. Net als in een schaakpartij 
raken we de controle over onze positie 
kwijt. Gelukkig zijn er - zowel in de 
verhalen als in de werkelijkheid - ‘helpers’ 
[al zijn het maar onze hersenen] die een 
plan bedenken om de aanval af te slaan. 
De rust keert even terug, we letten even 
wat minder op, nemen dan de verkeerde 
beslissingen of zetten bewust oogkleppen 
op omdat we – als kleine kinderen – 
denken dat wat we niet zien er niet is.
Maar de tegenstander is nog niet ver-
slagen. Integendeel. Hij is gemuteerd en nu 
nog gevaarlijker doordat hij op meerdere 
fronten aan kan vallen. 
We naderen de climax... Het is nu erop 
of eronder. In sprookjes werpt de hoofd-
persoon zich nog één keer vol overgave in 
de strijd, doodt [al dan niet met helpers 
en/of een tovermiddel] de vijand en leeft 
nog lang en gelukkig... 

Laten we blijven dromen. Beth won de 
wereldtitel schaken en realiseerde zich en 
passant hoe belangrijk hulp van anderen 
is. Biden is geïnaugureerd. Wij hebben een 
tovermiddel en “helpers” om de tegen-
stander te verslaan. Laten we hopen 
dat er nog wat stukken op het bord 
staan als de strijd gestreden is, zodat we 
onze aandacht weer kunnen richten op
de andere dreigingen waaraan ons dorp 
weerstand moet bieden.

                                                   Alie Blokhuis.
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Een aantal straten in Wijk aan Zee is vernoemd 
naar personen. Wie zijn ze en wat hebben ze voor 
het dorp betekend?

Aflevering 2: Juliana.

Prinses en later Koningin Juliana is in ons dorp 
wel twee keer vernoemd: Julianaplein en Juliana-
weg. De weg kreeg haar naam in 1927. De weg 
bestond al voor die tijd en heette de Tramweg. 
Vanaf 1882 had daar namelijk de stoomtram van 
Beverwijk naar Wijk aan Zee gereden, die 10 
jaar later werd vervangen door een paardentram. 
Toen die werd ingeruild voor de autobus werd de 
weg naar prinses Juliana genoemd. Nog één keer 
moesten de straatnaambordjes worden vervan-
gen: tijdens de Duitse bezetting was het gebruik 
van namen van het koningshuis verboden. 
De Julianaweg werd in de oorlog de Helmweg en 
dat was niet bedoeld als de verwijzing naar de 
soldatenhelm, maar naar het duingewas.
Het Julianaplein kreeg zijn naam in 1930.
Toen werd het pas echt een plein, want voor die 
tijd liep er een straat die bekend stond als Kerk-
weg of Oude Kerkweg. Ook het plein moest in de 
bezettingstijd van naam veranderen en werd toen 
gewoon Plein genoemd. Het Julianaplein is nu 
een echt hart van ons dorp. Het plein leefde op in 
1999 bij de ontvangsten van de Culturele Dorpen. 
We beleven dat nu ook bij evenementen als de 
Smaakmarkt, het unieke “strooi-moment” tijdens 
de Sinterklaasintocht en de kerstsamenzang. 
Maar ik herinner mij nog goed de discussies 
over het autovrij maken van het plein. 
Het zou de doodsteek zijn voor de middenstand 
en de horeca. Voortschrijdend inzicht heeft ons 

Mensen van de straat
de plek gebracht die we nu kennen. 
Op het Julianaplein vinden we nog een tweede 
herinnering aan onze vorstin: de gemetselde voet 
voor de grote vlaggenmast waaraan de nationale 
driekleur en onze eigen dorpsvlag zo fier 
kunnen wapperen. Die voet draagt de namen van 
Juliana en Bernhard. Het is een herinnering aan 
hun huwelijk in 1937. Die voet is in ieder geval 
standvastiger gebleken dan de huwelijksband 
zelf. Veiligheidshalve is het ook tot gemeentelijk 
monument verklaard.
Op 19 mei 1981 is Juliana, dan als “koningin-
moeder” persoonlijk in Wijk aan Zee om de 
feestelijke opening te verrichten van het zwem-
bad van Heliomare. Er is een strak protocol, dat 
niet voorziet in aandacht voor een mooi Wijk 
aan Zee’s initiatief: de kinderspelboerderij 
De Regenboog. Daar kunnen kinderen uit het 
dorp en uit Heliomare samen spelen en dieren 
verzorgen. Op de licht anarchistische wijze, die 
ons dorp kenmerkt, wordt het protocol door-
broken. De kinderen van het dorp worden opge-
trommeld. Ze vormen een spontane oploop die 
de prinses niet ongemerkt kan passeren. 
De begeleidende autoriteiten kijken wat 
verstoord, maar de prinses maakt een praatje met 
de kinderen. De koninklijke aandacht voor het 
project heeft overigens niet kunnen voorkomen, 
dat de spelboerderij een aantal jaren later moet 
worden opgedoekt, omdat het voorterrein van 
Heliomare een nieuwe indeling krijgt.

Bron: feitelijke gegevens ontleend aan “Beverwijk 
en Oranje” van Wim Spruit, 2005.

Tekst: Jan de Wildt/foto: Henk Honing.

Het avontuur en verhuizen zit Nelly in haar DNA, 
haar verre protestante voorouders waren enkele 
honderden jaren geleden al vanuit het katholieke 
Trichtingen in Duitsland naar Nederland gevlucht. 
Op tientallen adressen heeft zij gewoond en op de 
leeftijd van 92 durft zij nog te voorspellen dat zij 
ook in Wijk aan Zee niet altijd zal blijven.

“Ik ben in Amsterdam geboren in 1928 en was 
dus twaalf toen de bezetter mij bevelen gaf wat ik 
wel en niet mocht en moest doen. Ik, die niet zo 
gedisciplineerd was opgevoed kon het moeilijk 
verwerken toen een soldaat mij zeer gebiedend 
vertelt dat ik het licht uit moest doen. Er stond 
eens een Duitse soldaat niet ver bij mij vandaan, 
ik pakte een kluitje klei en gooide dat tegen zijn 
helm. Hij keek mij aan en ik keek zo onschuldig 
mogelijk, maar toen hij zich weer omdraaide 
gooide ik nog een kluitje, toen wist hij wel van 
wie dat kwam en rende op mij af. Ik rende weg 
en probeerde over een schutting te klimmen, hij 
kon nog net mijn enkel vastgrijpen en bracht mij 
naar het politiebureau. Daar beval hij de agenten 
dat ik daar moest blijven totdat mijn vader mij 
kwam halen. Zodra de soldaat weg was begonnen 
de agenten te schaterlachen en lieten mij even 
later gaan”. 

“De oorlog was nog maar net afgelopen, ik was 
zestien. Het was hier armoe troef en alles was 
op de bon. Hoe kom je daar uit; het leger in. 
Ik meldde mij aan bij het VHK, het ‘Vrouwen 
Hulp Korps’ van de landmacht, de opleiding was 
in Breda. Ik liep al in het uniform toen iemand 
er achter kwam dat ik als zestienjarige een 
handtekening van mijn vader moest hebben. 
Nou kon ik niet zo goed met mijn pa opschieten 
en had dus zelf maar een handtekening gezet. 
Dat was de laatste keer dat ik het uniform van de 

landmacht aanhad. Een jaar later meldde ik mij 
aan bij de Marva, de Marine Vrouwen Afdeling, 
ik ging toen wel naar mijn vader om een hand-
tekening en hij had toen zonder moeilijk te doen 
een handtekening gezet. Als kind had ik nooit 
geleerd wat discipline was, maar dat is ze bij de 
Marine wel gelukt. Ik werkte als telexiste en 
werd uitgezonden naar Nederlands Indië. 
In 1949 werden wij door Soekarno teruggestuurd 
naar Nederland. 

Terug in Nederland ben ik getrouwd, dat duurde 
niet lang want mijn man stierf op 26jarige leef-
tijd. Ik werkte toen bij de wolhandel Helvetia in 
Amsterdam. Mijn baas zei mij dat ik rustig aan 
moest doen om het verlies te verwerken. 
Toen las ik dat op vliegveld Beek in Zuid Lim-
burg een parachute opleiding was opgestart door 
Janus Plaisier en die kende ik van de Marine. 
Ik zei mijn baas dat ik dat daarvoor twee weken 
vrij wilde nemen. ‘Niks ervan, veel te gevaarlijk’, 
was zijn reactie, ik ben toch gegaan. Na dag 1 
zei ik aan Janus: ‘ik ga er niet mee door’. 
Hij antwoordde: ‘Oké, het is goed, stop jij er maar 
mee’. Dat was een reactie die ik niet verwachtte 
en ben doorgegaan en heb de hele twee weken 
afgemaakt. In mijn logboek staan tientallen 
sprongen die ik heb gemaakt in Nederland 
en in Canada. De laatste was op afgelopen 12 
september op vliegveld Seppe bij Roosendaal. 
Die sprong had een doel, ik was bezig geld in te 
zamelen voor militaire veteranen met een Post 
Traumatische Stress Syndroom. Mijn dochter en 
kleindochter zijn er speciaal voor overgekomen 
uit Canada om de sprong te zien. Ik was wel 
teleurgesteld dat ik tandem moest springen, 
ik had liever ‘Static Line’ willen springen. 
Dat is dat je in een vliegtuig met een lijn aan een 
rail zit en dat je parachute automatisch open-
springt als je uitstapt. Maar op mijn leeftijd durft 
geen verzekeringsmaatschappij het aan. 
Het liefst zou ik nog eens met een stel jonge 
para’s ‘Static Line’ willen springen zoals zij doen 
bij de herdenking van Market Garden”.

“Ik ben zeker tien keer verhuisd, op 29jarige leef-
tijd ging ik naar Canada. Toen ik daar aankwam 
kon ik kiezen uit twee kamers. Iemand zei dat 
het adres dat ik had gekozen niet zo’n beste buurt 
was, maar het was op loopafstand van het werk 
wat ik had gevonden. Toen ik de eerste ochtend 
naar mijn werk liep kreeg ik nogal wat 
opmerkingen te horen. ‘Wat een leuke buurt’, 
dacht ik ‘zoveel aandacht’. Het bleek een hoeren-
buurt. Ik ben er getrouwd en heb twee dochters, 
die er nog wonen. Mijn dochters wisten dat ik 
ooit terug zou keren naar mijn geboorteland. 
Ik woon nu weer 12 jaar in Nederland. 
En of ik in Wijk aan Zee blijf, dat weet ik niet, 
ik mis hier wat ik in Zandvoort ken, waar ik ook 
heb gewoond. Een bankje waar ik kan zitten om 
de zee te zien, dat is hier niet. 

Tekst: Georges van Luijk/foto: Heleen Vink.
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In januari verschenen er bordjes aan het begin van 
de Wim Mensinkstraat en het wandelpad rechts 
ervan, vergezeld door oranje cirkels en kruizen op 
een flinke selectie bomen. 
Aan weinig wandelaars, fietsers en ruiters zal het 
voorbij zijn gegaan. Het bleek de voorbode te zijn 
van geplande duinwerkzaamheden. 
Maar wat voor werkzaamheden precies? 
We vroegen het aan boswachter Natasja Nachbar 
die al 12 jaar boswachter is in het Noordhollands 
Duinreservaat. Ze houdt ervan om de natuur voor 
iedereen begrijpelijk te maken, en beantwoordt 
daarom met alle liefde een paar vragen over de 
werkzaamheden.

Om maar met de deur in huis te vallen: wat 
gebeurt hier allemaal en waarom?
“Momenteel wordt er groot onderhoud uitge-
voerd in het hele duingebied. Daar is de winter 
dé tijd voor, als alles kaal en bereikbaar is en er 
zo min mogelijk overlast is voor de dieren die in 
het bos wonen. Hier op deze plek, en verderop 
langs de paden van de oranje en rode route, 
worden bomen gekapt, en de reden daarvan is 
tweeledig. De eerste reden is de veiligheid van de 
bezoekers op de paden en bereikbaarheid van de 
drinkwaterleidingen. Op deze plek staan oude, 
aftakelende bomen die onveilig zijn geworden. 
Bij een goede storm kunnen ze een gevaar vor-
men voor de bezoekers en mensen die hier in de 
natuur werken. Want hier lopen bovendien de 
waterleidingen die het grootste deel van de 
provincie van drinkwater voorzien. Als daar iets 
mee gebeurt, kan heel Noord Holland zonder 
water komen te zitten! Die leidingen moeten 
dus veilig bereikbaar zijn voor noodgevallen. 
De tweede reden is het creëren van gezonde 
boszomen, die bijdragen aan de open duinnatuur 
en rijke biodiversiteit van het gebied. 
Een boszoom is een natuurlijke overgang van 
paden en/of open velden naar het bos. 
Al jarenlang worden door het hele bos de bos-
zomen aangepakt. Niet alleen voor het aanzicht, 
maar vooral ook om de zon de ruimte geven. 
Zo kan struikgewas zich ontwikkelen en bloeien 
bijvoorbeeld heesters en kruiden aan de randen 
van het bos, wat ook voor de insecten goed is.”

Hoe gaan jullie te werk? 
“Door middel van visuele boomcontrole wordt 
beoordeeld welke bomen onveilig en/of onge-
zond zijn. Dit wordt gedaan door mijn collega’s 
die hierin gespecialiseerd zijn. Ze kijken dan 
bijvoorbeeld naar zaken als gaten in de stam en 
afgebroken takken en bepalen welke bomen op 
welke manier gekapt moeten worden. 
De betreffende bomen worden met een spuitbus 
gemarkeerd, zodat duidelijk is met welke bomen 
er iets moet gebeuren. Vervolgens wordt bij 
projecten waar relatief veel bomen gekapt 
moeten worden (zoals in dit geval) het zaagwerk 
uitbesteed aan een lokale aannemer die ook 
rekening houdt met natuurbehoud. Want in de 

Vraag het de boswachter: wat gebeurt er in het duin?

kapfase worden omringende bomen, zoals de 
jonge eiken en meidoorns hier, zoveel mogelijk 
behouden. Kleinere projecten worden normaal 
gesproken met vrijwilligers gedaan, maar dit 
zijn grote en onveilige bomen dus daar komen 
professionals aan te pas. Na het ‘geweld’ volgt 
de natuurlijke verbouwingsfase. Het is tenslotte 
levend gebied en het duurt een paar jaar voor 
alles mooi op z’n plek is. Eerst wordt er dus 
ruimte gecreëerd voor gezonde natuur en een 
veilige omgeving, maar vervolgens moet de 
natuur zelf het werk doen om de beoogde 
struiken en kruiden te laten groeien. Het wordt 
echt een heel ander gezicht. Ik zeg altijd maar zo, 
tijdens een verbouwing is niks mooi… Maar het 
eindresultaat, dat loont! Het duurt alleen wel wat 
langer dan bij een huis voor je het resultaat ziet.”

Wat betekenen de markeringen op de bomen? 
“De cirkels op de bomen betekenen dat deze 
exemplaren gekapt en afgevoerd zullen worden. 
Hierbij worden de grote bomen van boven naar 
beneden (tak voor tak) afgebroken. De bomen 
die met een kruis gemarkeerd zijn worden ook 
gekapt, alleen blijven de stammen van deze 
bomen wel in de natuur achter. Die vormen weer 
een rijke basis voor bijvoorbeeld insecten, en 
kunnen ook mooi gebruikt worden om afsteek-
paadjes te voorkomen. Bomen die met een streep 
gemarkeerd zijn, worden geringd. Dit geldt voor 
bomen die in slechte staat zijn, maar geen direct 
gevaar voor de omgeving vormen. Door een ring 
van de schors te verwijderen zal de boom sterven 
op de stam en na verloop van tijd ruimte maken 
voor nieuwe natuur. Op deze plek gaat het met 
name om verschillende soorten populieren en 
dennen die gekapt en geringd zullen worden.”

Wat gebeurt er met de verwijderde bomen?
“Een deel van de gekapte bomen blijft dus hier 
om te verteren en de rest wordt afgevoerd. 
Of er bruikbaar hout van overblijft, dat durf ik 
niet te zeggen. We hebben in elk geval bewust 
géén contract met biocentrales; juist om te voor-
komen dat er puur voor energieopwekking meer 
gekapt wordt dan nodig.”

Zijn natuurbehoud en het kappen van bomen 
niet heel tegenstrijdig?
“Het is begrijpelijk dat mensen dat in eerste 
instantie denken. Maar geen boom verdwijnt 
zomaar! De werkzaamheden die wij uitvoeren
hier in het bos zijn altijd ten behoeve van natuur-
behoud, ook al lijkt dat voor mensen op het 
eerste oog tegenstrijdig. Er gebeurt bovendien zo-
veel onder de grond wat de ruimte moet krijgen, 
dat weten veel mensen niet. En het zijn juist de 
volop groeiende en bloeiende bomen die CO2 uit 
de lucht kunnen halen. De aftakelende bomen, 
die dragen daar eigenlijk niet meer aan bij. 
Waar ik me wel zorgen om maak, is de druk die 
er op de natuur staat in ons land. Ook is het in de
natuurgebieden nog veel drukker geworden nu 
mensen weinig andere plekken hebben om naar-
toe te gaan. Enerzijds is dat mooi; de natuur is 
geweldig en het is fijn dat mensen er hun uitlaat-
klep in vinden. Anderzijds moet de natuur ook 
de ruimte krijgen om te ademen. Daarom ben 
ik boswachter geworden; aan het eind van de 
dag hoop ik de natuur een beetje beter achter te 
laten.”

Wat merken de duinbezoekers van de werk-
zaamheden?
“De werkzaamheden kunnen elk moment begin-
nen (eind januari ten tijde van dit interview), 
afhankelijk van het weer, en zullen ongeveer drie 
tot vier weken in beslag nemen. Het zal wel even 
wat overlast geven ben ik bang, maar het moet 
gebeuren. Uiteraard blijft de duiningang gewoon 
toegankelijk. Wel zullen we de wandelpaden 
steeds in segmenten afsluiten en ik ben alvast de 
oranje en rode wandelroutes aan het omleiden. 
Ook het ruiterpad zal voor een deel afgesloten 
worden, waarbij de ruiters tijdelijk een stukje 
over het verharde pad worden gestuurd. Uiterlijk 
op 28 februari moeten alle werkzaamheden in 
het hele duin klaar zijn. Want elk jaar laten we 
vanaf 1 maart de natuur weer met rust, zodat 
de bomen, planten, bloemen en dieren volop 
kunnen profiteren van de lente.”

Tekst en foto: Jolien Herber.
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Proost op samenwerking tussen Spar en Broer & Zus
Sinds kort heeft de Spar lokale bieren van 
Stadsbrouwhuis Broer en Zus uit Beverwijk 
in de schappen. Een introductie voor wie deze 
brouwerij nog niet kent, is op zijn plaats.

De Spar heeft de afgelopen jaren twee 
speciale Wijk aan Zeese bieren gehad, die 
verkocht werden tussen de streekbieren 
en souvenirs. Leon Poliste, filiaalmanager 
van de Spar, vertelt: “Er was een blond bier 
genaamd Duintje en een bruin bier dat 
Bunkertje heette. Deze werden voor ons 
gebrouwen door Brouwerij Tiecelijn uit 
Heemskerk, die voor de productie gebruik 
maakte van de faciliteiten van De Noord-
Hollandse Bierbrouwerij in Uitgeest.” 
Bij de Spar zijn ze dol op mooie streek-
producten, maar jammergenoeg is Tiecelijn 
met de productie van het bier gestopt. 
Dus ging Leon op zoek naar een nieuw 
lokaal biertje dat past bij Wijk aan Zee. 
Zo kwam hij bij het Beverwijkse Stads-
brouwhuis Broer & Zus terecht. De bieren 
vielen in de smaak bij de familie Poliste en 
vullen nu het schap van de streekbieren 
perfect aan. Gewoon in het rijtje bij 
Brouwerij ’t IJ en de Texelse Bierbrouwerij. 

Met veel passie en ondernemerschap 
runnen Jolanda en Michel Verreij Stads-
brouwhuis Broer & Zus aan de Schans in 
Beverwijk. Het bestaat uit de brouwzaal met 
het proeflokaal en de brouwerij, en er wordt 
een kleine dinerkaart geserveerd. Jolanda 
staat zelf in de keuken en Michel brouwt het 
bier samen met een van hun twee zoons. 
Broer & Zus bestond al een tijdje als café, 
toen in 2015 de voorliefde voor bier de 
overhand kreeg. Ze gingen hun eigen bier 
brouwen bij een brouwerij in Amstelveen en 
dat smaakte naar meer. Al gauw werden er 
plannen gesmeed om in hun eigen pand een 
brouwerij te beginnen. Dat had nog wel wat 
voeten in aarde, want naast de basis-
ingrediënten is er een hoop meer nodig 
om echt te kunnen gaan brouwen. Bijvoor-
beeld een doordachte brouwopstelling met 
enorme kwalitatieve ketels, waar Michel 
zelfs met zijn zoon voor naar China gevlo-
gen is. Ook een officiële vergunning om te 
mogen brouwen wordt niet over een nacht 
ijs afgegeven. Uiteindelijk werd de eerste 
brouwerij van Beverwijk in 2018 een feit. 

Voorheen was het café in Beverwijk van 
Jolanda haar oudere broer en bekend als Bar 
Dancing Wijckermolen. Jolanda was toen 
interieurstyliste en had haar eigen woon-
accessoire winkel boven het café. Michel 
werkte in de IT en was wel toe aan veran-
dering. Beide hielpen af en toe al mee in de 
bar. “Toen mijn broer in 2011 overleed 
hebben wij het café overgenomen. 

De huidige naam Broer & Zus is absoluut 
een eerbetoon aan hem.” vertelt Jolanda. 
In de loop der jaren hebben ze helemaal 
hun eigen draai gegeven aan het pand. 
Haar gevoel voor interieur heeft ze flink 
kunnen botvieren en de jeukende handen 
van Michel kwamen ook goed van pas. 
Zo moesten onder andere de systeem-
plafonds eigenhandig verwijderd worden. 
Je weet nooit wat je aantreft dus dat was 
best spannend, maar de koepel en het glas 
in lood bleken schatvondsten. 
Eerst verbouwden ze het voorcafé, daarna 
breidden ze beetje bij beetje uit naar de 
achterzaal. De zoons van Jolanda en Michel 
zijn ook erg handig, een van hen is 
bouwkundig ingenieur en de ander bio-
chemicus in opleiding. De meeste klussen 
hebben ze dan ook zelf kunnen doen.

Inmiddels brouwt Broer & Zus elf eigen 
bieren. Een deel daarvan is jaarrond te 
vinden bij verschillende slijterijen en lokale 
ondernemingen, zoals Be My Guest en 
nu dus ook de Spar. Sommige bieren zijn 
seizoensgebonden en er zijn op het moment 
nog twee nieuwe bieren in de maak. 
Er springen een paar bieren uit die duidelijk 
geïnspireerd zijn op de omgeving: Spring-
vloed, Duinpan, Stormram en Maanlicht, 
maar ook de nieuwe tripel-in-wording 
blinkt uit met de naam Vloedlijn. 
Niet zo gek, want Jolanda en Michel zijn dol 
op het strand en van kinds af aan al in Wijk 
aan Zee te vinden. Jolanda heeft hier in de 
jaren tachtig ook nog gewerkt, bij zorghuis 
Zeevanc, en Michel kwam vele zomers met 
zijn ouders vanuit Amsterdam naar het 
strand. Het ‘ons kent ons’ gevoel en de 
gezelligheid van Wijk aan Zee, daar genieten 
zij van. En dat klinkt ook door in de manier 

waarop zij hun bedrijf voeren. De coronatijd 
valt hen dan ook zwaar, nu veel gezellige 
evenementen waar zij met hun bier aan 
zouden bijdragen niet door zijn gegaan. 
De twee bierfestivals in de Wijkertoren 
werden geannuleerd, waar wel al 2000 
prachtige glazen voor besteld waren, en ook 
het leveren van bier en speciale glazen voor 
het schaaktoernooi viel af. “Het is moeilijk 
om positief te blijven in deze tijd,” zegt 
Michel, maar er wordt absoluut niet stil-
gezeten. Want gelukkig kan het bierbrou-
wen wel gewoon doorgaan en komen er 
langzaam maar zeker weer wat nieuwe 
samenwerkingen op gang. Ze verhuren 
regelmatig een deel van de capaciteit aan 
huurbrouwers. Bovendien doen ze mee aan 
het IJmond ondernemers kookboek - dat 
nog in ontwikkeling is - en hebben ze rond 
de feestdagen een pop-up winkel op de 
Breestraat gehad.

Broer & Zus streeft naar zoveel mogelijk 
lokaal samenwerken. Zo helpen toppers op 
de Ambachtelijke Dagbesteding van de SIG 
met het etiketteren van de bierflesjes. 
Bij het brouwen blijft de eiwitrijke bierbostel 
over als restproduct, wat naar veehouders-
bedrijf GeKo in Assendelft gaat die het goed 
als veevoer kan gebruiken. Ze verkopen 
daarnaast bijvoorbeeld ook producten van 
de Heemskerkse zaak Simons Kaas & Noten. 
Die lokaal gerichte aanpak, die past dus heel 
goed bij de visie van de Spar en daar hebben 
ze elkaar in gevonden. Natuurlijk hebben 
zij samen ideeën voor een nieuw Wijk aan 
Zees biertje, maar hoe en wat is voorlopig 
nog geheim en zal naar verwachting pas 
‘na corona’ vorm krijgen.

Tekst: Jolien Herber/foto: aangeleverd.
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‘Tata wil een goede buur zijn,’ stelden twee 
voormannen van de FNV medio december in een 
ingezonden stuk in het Noordhollands Dagblad. 
Het stuk sloeg in als een bom in Wijk aan Zee 
en bewerkte bij velen het tegendeel van wat het 
beoogde: weerzin en ontzetting.

Wat schreven de mannen? 
De grafietoverlast was geen goede beurt van Tata 
geweest. Daardoor waren ‘de feiten uit het zicht 
verdwenen’. Feiten als het doekfilter, de roadmap, 
de hal (tegen grafiet) en de Denox voor de 
pelletfabriek lieten volgens de FNV-voormannen 
zien dat Tata het beste voorheeft met de buren. 
Bovendien, verzekerden zij: ‘De FNV heeft 
begrip voor de zorgen van omwonenden en 
houdt het bedrijf ook bij de les waar het gaat 
om zorg voor het milieu en verduurzaming.’ 
Zij tekenden aan: de meeste werknemers wonen 
in de IJmond en hebben dus zelf alle baat bij een 
gezonde omgeving. Probleem zijn volgens de 
FNV-mannen de media die Tata negatief ‘framen’ 
en met name de bewonersgroepen. ‘Belangen-
groeperingen als de Dorpsraad in Wijk aan Zee 
en Stichting IJmondig in het bijzonder grijpen 
alles aan om het bedrijf te beschuldigen en 
schuwen het helaas niet om daarbij de waarheid 
geweld aan te doen.’ Ze riepen op tot het stoppen 
van in hun ogen onnodige rechtszaken tegen 
Tata. ‘Daarnaast zijn er beroepsquerulanten die 
zich opwerpen als redders van de IJmond en 
daarbij niet vergeten om zichzelf te profileren.’ 
Die zaten volgens de schrijvers in de loopgraven 
en debiteerden ‘onzinnige verdachtmakingen’, 
hadden ‘extreme opvattingen en verborgen 
agenda’s’. 

Er kwamen allerlei reacties binnen bij het Noord-
hollands Dagblad. Slechts één werd afgedrukt: 
die van de Dorpsraad. De Jutter publiceert hier 
deze en nog drie andere brieven.

De Stichting Milieuherstel Wijk aan Zee sprak 
de FNV-voormannen erop aan dat de vakbonds-
federatie alleen maar denkt aan looneisen en 
de bonus. Milieu-eisen vindt zij eigenlijk slap 
gezeur. 

FNV: geen goede buur.
Het opiniestuk van de FNV-bestuurders Idema 
en Berghuis lijkt bedoeld om goede sier te maken 
richting SSAB dat in onderhandeling is over 
overname van het staalbedrijf in IJmuiden. 
Het is evenwel olie op het vuur in de relatie met 
de omgeving. 
Hun verwijten aan de omgeving komen boven-
dien juist op het moment dat de toezichthouden-
de Provincie en haar Omgevingsdienst serieus 
werk beginnen te maken van beter passende 
regelgeving en handhaving. Zij zien zich 
gesteund door de uitspraak van de rechter in 
een door het ILT aangespannen rechtszaak. 
Dit overheidsinstituut protesteerde tegen de te 
hoog vergunde grenswaarde voor uitstoot bij 
Hoogoven 6 en kreeg gelijk. Het is de heren van 

de FNV vermoedelijk ontgaan dat -juist voor het 
behoud van werkgelegenheid op langere termijn- 
de milieu- en gezondheidsprestatie van het staal
bedrijf aanzienlijk opgevijzeld moeten worden. 
De FNV is daar niet van gediend. Omwonenden 
vroegen tijdens de laatste CAO-onderhande-
lingen om in de bonus en winstdeling ook een 
stevige prikkel in te bouwen voor de milieupres-
tatie van het bedrijf. De FNV wees dit zeer beslist 
van de hand. Die bonus en winstdeling op basis 
van omzet waren verworven rechten en het was 
juist tijd voor een looneis, vond de vakbond. 
Dit in weerwil van het feit dat de arbeidsvoor-
waarden bij het staalbedrijf naar alle maatstaven 
goudgerand mogen worden genoemd. Dat door 
de financiële prikkels te verbinden aan productie-
verhoging en kostenbesparing automatisch het 
milieu onder druk komt te staan vindt de FNV 
niet haar zaak. 
Dat de FNV nu van zich laat horen is geen toeval. 
De directie heeft laten weten 300 miljoen euro te 
investeren in nieuwe milieumaatregelen. Dat gaat 
ten koste van de winst en dus van de winstdeling. 
Het is een signaal - ook naar de beoogde nieuwe 
eigenaar - dat de FNV zich de Trump-doctrine 
eigen heeft gemaakt. Geen slap gezeur over 
milieu en gezondheid; de focus is geld verdienen. 
Ook bij de FNV.

Dat er in de omgeving 50% meer longkanker 
gemeten wordt ontgaat de FNV. Maar tweederde 
van de werknemers woont dan ook ver buiten de 
IJmond.

Luuth van der Scheer
(secretaris Stichting Milieuherstel Wijk aan Zee)

Door bewonersgroepen beroepsquerelanten te 
noemen doet FNV volgens Peter Duin, oud-
voorzitter van de Dorpsraad, precies wat zij 
omwonenden verwijt: polariseren. Volgens Duin 
doet de Dorpsraad precies wat zij moet doen. 
Dat is opkomen voor een gezonde leefomge-
ving en desnoods via de rechter. Via de rechter 
bokste de Dorpsraad immers het doekfilter voor 
elkaar, door de FNV ten onrechte opgevoerd als 
verdienste van het staalbedrijf 

FNV: houd je bij je leest.
Met verbazing heb ik het artikel van de FNV 
gelezen over Tata Steel in de krant van 12 decem-
ber. Wat wil de FNV hiermee bereiken? 
Ze schrijven dat ‘het staalbedrijf onterechte 
beschuldigingen naar het hoofd geslingerd krijgt’. 
Dat mensen die opkomen voor hun leefomgeving 
weggezet worden als ‘beroepsquerulanten die 
zich opwerpen als redders van de IJmond’. 
Bewonersgroepen ‘grijpen alles aan om het be-
drijf te beschuldigen en schuwen het helaas niet 
om daarbij de waarheid geweld aan te doen’.
Sinds wanneer is de vakbeweging het orgaan dat 
beoordeelt of zaken die bewonersgroepen 
inbrengen wel of niet kloppen of terecht is? 
In een rechtstaat hebben we daarvoor onafhan-
kelijke rechters en inderdaad het in stand houden 
van een rechtstaat kost geld. Heel bijzonder is het 

6



Reacties op FNV stuk ‘Tata wil een goede buur zijn’: verwijten die kant noch wal raken
voorbeeld van de FNV: ‘Maar laten we de feiten 
niet uit het oog verliezen. In 2013 heeft Tata Steel 
nog een doekfilterinstallatie gebouwd….’ Maar 
de werkelijke feiten zijn dat deze doekfilterinstal-
latie is afgedwongen door een procedure van de 
Dorpsraad bij de Raad van State. Een duidelijk 
voorbeeld van het belang van bewonersorganisa-
ties om via de rechter op te komen voor de eigen 
woonomgeving. 

De FNV stelt dat ‘polarisatie de norm is gewor-
den’. De slotconclusie van de FNV is: ‘kom uit 
de loopgraven, laat de oren niet hangen naar 
mensen met extreme opvattingen en verborgen 
agenda’s, maar zoek naar oplossingen waar we 
allemaal wat aan hebben. Laten we samen 
bouwen aan een nieuwe duurzame Hoogovens’. 
FNV realiseer je dat dit uiterst polariserend is en 
het hele artikel haast opruiend is naar de eigen 
achterban. FNV het is in deze zaak maar beter 
dat jullie je beperken tot de werknemersbelangen 
bij Tata Steel en laat de bewonersgroepen gaan 
voor een gezonde leefomgeving, wat overigens 
ook de leefomgeving is van de werknemers van 
Tata Steel. Wat dat betreft zou het de FNV beter 
passen om naast de bewonersgroeperingen te 
gaan staan, dan zich als opponent op te stellen.

Peter Duin.

Hoteleigenaren Fok en Barbara van Slooten 
(Mare Sanat) halen ook feiten aan: de giftige 
uitstoot en de gezondheidsrisico’s bijvoorbeeld. 
Dat benoemen is geen framen, vinden zij; het 
is een ‘wake up call’. Maar deze wake up call 
gaat aan de vakbond voorbij, constateren zij. 
Ze zetten de FNV weg als verouderd en populis-
tisch. Een moderne vakbond spant zich in voor 
de  maatschappelijke acceptatie van het bedrijf 
en die gaat voor een staalbedrijf onherroepelijk 
over milieu en gezondheid. Alleen een accepta-
bel staalbedrijf heeft toekomst. 

FNV, toon verantwoordelijkheid.
Met hun opiniestuk tonen de FNV-bestuurders 
Idema en Berghuis zich kind van deze tijd met 
hun opportunisme en populisme. De media 
hebben het gedaan, volgens hen. Ze lijken zich 
niet te realiseren dat hun opiniebijdrage en 
andere stukken en meningen van de FNV juist 
veel ruimte krijgen in dezelfde media. Het enige 
voltrokken feit van gewicht dat de heren noemen 
om de inzet van Tata Steel voor de omgeving te 
bewijzen wordt ernstig verdraaid. Het betreft de 
bouw van een doekfilter om zeer giftige uitstoot 
van de sinterfabriek terug te dringen zeven jaar 
geleden. Het staalbedrijf verzette zich tot aan de 
hoogste rechtsgang toe TEGEN de door de 
omgeving gevraagde bescherming. De rechter 
moest het bedrijf dwingen om deze levensred-
dende investering te doen. 

De FNV laat ook nu weer zien deel uit te maken 
van de bedrijfscultuur waarin productiedoelen en 
goudgerande arbeidsvoorwaarden centraal staan. 

Milieu en extern gezondheidsbeleid moeten door 
regelgevers afgedwongen worden. Ja, de marke-
ting van het bedrijf is goed maar de feiten liegen 
niet. Als de omwonenden, ja tot in Bloemendaal 
toe, zich roeren omdat de uitstoot van het bedrijf 
in deze omgeving en in deze tijd van wijd-
verbreide kennis over gezondheidsrisico’s 
onacceptabel is, is dat geen ´framen´, zoals de 
heren schrijven. Het is niet om het bedrijf in 
diskrediet te brengen. Het is een wake up call. 
Het bedrijf kan zo niet doorgaan. De toekomst 
van het bedrijf staat op het spel. Een moderne 
vakbond zou strijden voor de maatschappelijke 
license to operate van het bedrijf. Zij zou met 
omwonenden in gesprek gaan, en samen met 
hen het bedrijf aansporen om toekomstgericht 
te investeren in installaties en werkmethoden. 
Om zo het milieu en de gezondheid in de 
omgeving te waarborgen. 
De FNV geeft op dit punt echter niet thuis. 
Totaal niet, en al decennia niet. Ja, het 
vernieuwen van het bedrijf, zodanig dat milieu 
en gezondheid een harde randvoorwaarden voor 
produktie zijn, zal ook wat van de werknemers 
vragen. Bijvoorbeeld door deze prioriteit in de 
arbeidsvoorwaarden helder en eenduidig mee 
te nemen. Geen winstuitkering als deze winst 
verkregen is door overbelasting van het milieu en 
de gezondheid van de omgeving. Geen bonussen 
in die situatie. Maar de FNV geeft ook hier niet 
thuis. Het is de FNV niet bekend dat meer dan 
de helft van de Nederlandse jongeren bereid zijn 
minder te verdienen als daarmee klimaat en 
milieu verbeterd kunnen worden. In elk bericht 
van de FNV neemt het aantal mensen dat niet 
bij Tata Steel in dienst is maar direct of indirect 
voor hun broodwinning van het staalbedrijf 
afhankelijk is toe. De teller staat nu op 35.000 
en dat is op geen enkele manier te onderbou-
wen. Schrik aanjagen heet dat. Populisme met 
zelfbedachte feiten. Niemand hoeft bang te zijn 
voor een bedrijfssluiting. Dat is ook de verkeerde 
discussie. Het gaat erom dat het staalbedrijf in 
IJmuiden een gezonde toekomst krijgt. Passend 
in de omgeving waar zij gevestigd is. Ook als 
die omgeving verandert en minder uitstoot en 
overlast tolereert. Maar de FNV, die onlangs nog 
het groene paradepaardje van Tata, HIsarna, 
de grond in boorde houdt net als haar collega’s 
in Engeland vast aan verouderde processen. 
Mooie banen op de kooksfabriek, met aantrek-
kelijke toeslagen voor gevaar en gezondheids-
risico, mogen niet verloren gaan. En als sluiting 
onontkoombaar lijkt moet dat uitgesteld worden. 
Tegen elke prijs, ook voor de omgeving.

Ik vraag u FNV, stop met opportunisme, stop met 
populisme en toon verantwoordelijkheid voor de 
toekomst van het staalbedrijf. Een toekomst die 
alleen kan bestaan als daarvoor maatschappelijk 
draagvlak bestaat. En een verantwoordelijk pro-
actief milieu en gezondheidsbeleid is dan nodig. 
Wij, de omwonenden, zullen u dankbaar zijn.

Fok en Barbara van Slooten (Hotel Mare Sanat)

De Dorpsraad citeert een reeks feiten, die 
de FNV verkiest te negeren. En zij wijst de 
FNV erop dat zij en haar leden de sleutel tot 
verandering kunnen zijn. Haar leden zien 
tenslotte alles wat er misgaat op het bedrijfs-
terrein, maar zij doen er het zwijgen toe. 

FNV, kom uit je loopgraaf!
FNV bestuurders Idema en Berghuis schreven in 
het NHD van afgelopen zaterdag een opmerkelijk 
verhaal. Tata Steel wordt volgens hen in de media 
ten onrechte ‘geframed’ als een bedrijf dat maar 
doorgaat met uitstoot van schadelijke stoffen. 
De oorzaak? Belangengroepen en personen met 
‘onzinnige verdachtmakingen die niet op feiten 
zijn gestoeld’. De Dorpsraad Wijk aan Zee is een 
van de belangengroepen die de FNV-ers beschul-
digen van kwade wil. Ze ‘grijpen alles aan om het 
bedrijf te beschuldigen en schuwen het helaas 
niet om daarbij de waarheid geweld aan te doen’. 

De FNV houdt van feiten. Daarom zetten wij 
enkele feiten op een rij, feiten die de bestuurders 
negeren of verdraaien in hun artikel.
- Tata Steel is zwaar vervuilende industrie. 
Het bedrijf produceert veruit meer CO2, veruit 
meer lood, meer NOx (stikstofoxides) en (ultra)
fijnstof dan welk ander bedrijf dan ook in 
Nederland. Daarnaast stoot Tata nog een hele 
trits zogeheten Zeer Zorgwekkende Stoffen uit, 
zoals kankerverwekkende PAKs. 
- In postcodegebieden rondom Tata komt tot 51 
procent meer longkanker voor dan gemiddeld 
in Nederland. Dat is extreem. De link tussen 
longkanker en de uitstoot van een staalfabriek is 
evident en in tal van internationale onderzoeken 
bewezen. 
- Tata heeft onlangs een enquete gehouden onder 
inwoners van Wijk aan Zee. Van de ruim 200 
respondenten ervaart 95 procent stofoverlast 
door de staalfabriek. Overigens daalt er ook met 
de hal tegen grafietuitstoot nog steeds zwart 
stof (met zware metalen en PAKs) neer op onze 
vensterbanken. 
- Ons dorp kent ‘gezondheidsvluchtelingen’; 
mensen die verhuizen vanwege gezondheids-
problemen die direct terug te voeren zijn op de 
staalfabriek. 
- Tata Steel heeft in 2013 inderdaad een doek-
filterinstallatie voor de sinterfabriek in gebruik 
genomen. De FNV geeft Tata daarvoor de credits. 
Het doekfilter kwam er echter omdat o.a. de 
Dorpsraad en de Milieufederatie hiervoor sinds 
2006 juridische procedures aanspanden. 
Het staalbedrijf heeft zich tot het uiterste tegen 
het doekfilter verzet maar zag zich ertoe verplicht 
na een uitspraak van de Raad van State.
- Verzet tegen milieumaatregelen is een 
constante bij Tata Steel. Het staalbedrijf vecht 
iedere dwangsom voor door de inspectie vast-
gestelde milieuovertredingen aan. En opnieuw 
tot de hoogste instantie. Zelfs de dwangsommen 
voor grafietoverlast, waarvan ook de FNV zegt 
dat die het bedrijf daarvoor blaam treft. 

Wij associëren dit niet met een staalbedrijf met 
hart voor de omgeving en het milieu. 
- Tata doet alsof de uitstoot van stof en schade-
lijke stoffen gratis is. Zie de verouderde cokes-
fabriek 2 (kofa 2). De fabriek was in de jaren 
negentig al over de datum. Het staalbedrijf heeft 
alles uit de kast gehaald om kofa2 niet te hoeven 
herbouwen, omdat dan de zwaar vervuilde grond 
eronder aangepakt moest worden. Renovatie is 
al meer dan tien jaar aan de gang en lukt niet 
goed. Al jaren zit de IJmond nu in de stank en 
stoot de fabriek schadelijke stoffen uit. Tata kan 
de fabriek stilleggen en cokes importeren of 
versneld overgaan op een schonere manier van 
staal produceren, maar dat wil het bedrijf niet. 
Dat drukt de winst. Deze fabriek blijft derhalve 
nog minimaal 15 extra jaar kankerverwekkende 
stoffen uitstoten. Voor de balans van Tata is 
milieuruimte namelijk kostenvrij; bewoners 
betalen de rekening.
- Idema en Berghuis noemen de roadmap als 
voorbeeld van hoe Tata Steel op eigen initiatief 
de overlast gaat verminderen. De Dorpsraad ziet 
dit anders: de roadmap bestaat vooral uit zaken 
die bij andere bedrijven als achterstallig onder-
houd zouden gelden. 
- De introductie van een denox-installatie (150 
miljoen euro) bij de pelletfabriek, ook geciteerd 
door FNV, is inderdaad niet verplicht. Nog niet. 
Maar kijk naar de context (ook feiten): er is een 
stikstofcrisis in Nederland; er is een wettelijke 
minimalisatieplicht voor Zeer Zorgwekkende 
Stoffen; de techniek is beschikbaar. En voeg 
daarbij de juridische druk van het ILT en het 
feit dat Tata in zijn eentje twee procent van alle 
stikstofoxiden in Nederland produceert. 
De aanschaf van de denox is een kwestie van 
knopen tellen geweest. 

En dan de FNV die het bedrijf ‘bij de les houdt 
als het gaat om milieu’ (aldus Idema en 
Berghuis). Dat vinden wij als Dorpsraad 
natuurlijk heugelijk nieuws. Alleen hebben 
we daar tot nog toe weinig van gemerkt. 
Wij, bewoners, horen de FNV nooit over 
milieuovertredingen. Terwijl hun leden er met 
hun neus bovenop staan als er iets misgaat of 
als er gezondigd wordt tegen de regels. 
Jammer, zij zouden met steun van de FNV de 
sleutel tot wezenlijke verandering kunnen zijn. 

Over de verandering van Tata Steel IJmuiden in 
een innovatief bedrijf dat milieu en gezondheid 
voorrang geeft, zou de Dorpsraad graag met de 
FNV willen praten. Maar de federatie heeft tot nu 
toe een afspraak afgehouden. Jammer, voor 
de bewoners maar ook voor de vakbond zelf. 
Die blijft boos in haar loopgraaf zitten met 
verwijten die kant noch wal raken. 

Vera van Waardenburg.
Namens de Dorpsraad Wijk aan Zee.
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De slagboom
die van slag was

deel 2
of

De gemeenteraad
die van slag was

Groot was de verbazing van de slagboom
Toen hij in de Jutter las

Dat de gemeenteraadsleden hadden besloten
Dat hij aan vervanging toe was
En nog groter toen hij hoorde,
Welke astronomische bedragen

Men voor zo een nieuw boompje dorst te vragen
Staat hier niet een nulletje of twee verkeerd

Dacht de oude slagboom gepikeerd
En hij ging bij zichzelf te rade

Was ik indertijd nou ook zo aan de prijs
Zo’n slagboom hoeft toch niet meer te kosten

Dan hooguit een duizendje of vijf
Dan heb je werkelijk al een goeie

En ik wil me nergens mee bemoeien
Ik zou zelfs met handmatige bediening
Voor dat geld iemand kunnen helpen
in zijn levensonderhoudvoorziening

En wat is het precies dat mij mankeert
Kan ik niet worden gerepareerd?

Ik hoef toch alleen maar op en neer
Is dat werkelijk zo gecompliceerd?

Nee er moet hoe dan ook een nieuwe komen
Zo gaat dat kennelijk met slagbomen

Er is er een die in zijn vuistje lacht
Die heeft oneindig veel plezier

Dat is de slagbomenleverancier

Dik Broekman.

Colofon
Jaargang 40 • nummer 2 • 2021
Dorpskrant De Jutter wordt maandelijks gratis huis 
aan huis bezorgd in Wijk aan Zee. 
De Jutter is ook gratis verkrijgbaar bij:
Spar Supermarkt - Verlengde Voorstraat 56
Primera E. v.d. Watering - Julianaplein 11
Dorpshuis De Moriaan - Dorpsduinen 2
KOP van WaZ/De TIP - Voorstraat 12

Bezorging: Irene Gerlofsma. 
Geen Jutter gekregen? Bel: 06-10537950
Redactie: Georges van Luijk, Jacky de Vries, Merei 
Dekker, Jan-Paul van der Meij, Alie Blokhuis, Hans de 
Bruijn, Jolien Herber.

Nieuwstip? jutter@live.nl of bel: 0251-248551
Kopij per e-mail: jutter@live.nl
Inzenden kan tot de 15e van de maand.

Kopij-inzendingen worden in principe overgenomen, 
doch de redactie behoudt zich het recht voor deze om 
redactionele redenen in te korten. De inhoud is voor 
de verantwoordelijkheid van de inzender. Anonieme 
of ongepaste inzendingen worden niet geplaatst. 
Overname uit De Jutter alleen met bron vermelding.

‘Juttertjes’ mogen maximaal 25 woorden bevatten en 
zijn gratis voor dorpsbewoners (maar een financiële 
bijdrage is welkom) en moeten schriftelijk of digitaal 
aangeleverd worden. Juttertjes zijn niet bedoeld voor 
commerciële doelen of personeelsadvertenties.

Administratie/advertenties/opmaak: 
Peter Duin 0251-248551
Druk: Pantheon drukkers
Oplage: 1270 exemplaren

Uitgave: Stichting Dorpskrant De Jutter
Inschrijving KvK: 34182153

Abonnement per post: 24 euro per jaar, overmaken 
op bankrekening: NL52 RABO 0308 0598 67
t.n.v. St. Dorpskrant de Jutter, Wijk aan Zee. 
(Met naam en adres)

De Jutter is ook te lezen/volgen op internet:
www.tipwijkaanzee.nl/extra-2/media
www.facebook.com/dorpskrantdejutter

Dorpskerk
Zondag 21 februari 10.00 uur
Voorganger: ds. J.M.F. Bellwinkel te Leiden

Odulphuskerk
Zaterdag 6 februari 19.00 uur 
Themaviering
Voorganger: p. Roland Putman
Zondag 14 februari 9.15 uur
communieviering met Odulphuskoor
Voorganger: p. M. de Haas
Aswoensdag 17 februari 19.00 uur
Oecumenische dienst met Odulphuskoor
Voorgangers: p. Kaleab en ds. A. van Nierop
Zaterdag 20 februari 19.00 uur
Gezinsviering met jeugdkoor
Voorganger: p. A. Overmars
Zondag 28 februari 10.00 uur
Gemeenschapsviering met Odulphuskoor
Eigen voorgangers

Alle vieringen zijn onder voorbehoud van 
verdere coronamaatregelen voor maximaal 30 
bezoekers

Afgelopen maand was er wekelijks een nieuwe 
aflevering te zien van Doodstil, een spin-off van 
de bekende Nederlandse misdaadserie Penoza. 
En wat viel op? De oplettende fans hebben het vast 
gezien: er kwamen kleine stukjes Wijk aan Zee in 
voorbij! Een paar scènes spelen zich namelijk af in 
en rond het strandhuisje van de familie Nijhof, het 
laatste huisje aan de zuidkant. 

De opnames vonden half augustus plaats, tijdens 
de hittegolf. En dat zorgde voor bijzondere 
taferelen. Wat in de serie natuurlijk niet te zien is, 
is dat alle buren en aanwezige strandliefhebbers 
gewoon bij de opnames mochten kijken! 
Lonneke en Martijn Nijhof vertellen: “Een paar 
keer moest een scène opnieuw, omdat er per 
ongeluk een omstander in beeld was, of er een 
telefoon afging.” Het was sowieso een 
chaotische situatie, omdat de opnames op de 
warmste avonden van het jaar gepland bleken te 
zijn. Zo kon de parkeerplaats van de strandhuis-
jes door de grote drukte niet voor de opnames 
gebruikt worden, wat in eerste instantie wel het 
plan was. Maar daar is natuurlijk een creatieve 
oplossing voor gekomen in de montage. 
“Het was een hele logistieke operatie, met ruim 
60 man crew en bovendien een corona-manager 
om alles in goede banen te leiden!” lacht 
Lonneke. Er werd zelfs geschoten met wapens, 
maar zonder geluid. Dat wordt er dus allemaal 
later onder gemonteerd. Ook werd er een luik 
gezaagd in de houten vlonder van het 34 jaar 
oude strandhuisje van de familie, welke in 
aflevering 3 hoognodig bleek te zijn voor de 
acteurs… Wie de uitzendingen gemist heeft, 
maar nieuwsgierig is geworden van dit verhaal: 
de serie Doodstil is terug te kijken op de website 
van NPOstart.nl.

Tekst: Jolien Herber

Belangrijke informatie
Noodnummers
Politie Beverwijk: 0900-8844
Alarmnummer NOODGEVALLEN:  112
Ambulance en brandweer: (023)515.95.00
Dierenambulance: 215454

Uitdeelpost apotheken:
Donker, Plantage en Velsen Noord
Iedere werkdag van 16.30-18.00 uur
bij Gezondheidscentrum De Moriaan

Gezondheid/ondersteuning
Huisarts: 375972 
Receptenlijn: 374007
Spoednummer huisarts: 375254
Fysiotherapie: 375976 - info@fysiowijkaanzee.nl
Sociaal team: 06-1103 5327
sociaalteam@beverwijk.nl
Buurtzorg Wijk aan Zee: 06-2293 6056
Viva! Zorggroep: 088-9958000
Zorgbegrip: 0251-826045

Milieu/klachten
HVC inzameling (Reinunie): 0800-0700
Milieuklachten Omgevingsdienst IJmond: 
263863 - www.odijmond.nl
Milieuklachten Tatasteel 0800-0242255
www.stofmelder.nl
Koeien en omheining hooglanders:
Stichting Crosshill 06-5157 5738
Klachten over woonomgeving: 
www.verbeterdebuurt.nl/beverwijk
Gemeente Beverwijk 256256
Gebeidsverbinder Beverwijk-West voor: Leef-
baarheid, Sociale Samenhang en Bewonersparti-
cipatie 256256
Geluidshinder vliegtuigen: 020-6015555
of via internet: www.bezoekbas.nl -
www.geluids.net - www.vlieghinder.nl
Landelijk meldpunt ‘pin’veiligheid: 
030-2856555
Zwemwatertelefoon: 0800-9986734

Diversen
SaWaZ: info.sawaz@gmail.com
Dorpsraad: secretariaat.dorpsraadwaz@gmail.
com

Dankbetuiging
Op 31 oktober vormde zich, op gepaste 
afstand, een plechtige erehaag van het 
dorpsplein tot de strandopgang van de 
De Zwaanstraat. Langzaam reed de rouw-
auto langs de mensen, die afscheid kwamen 
nemen van een echte Wijk aan Zeeër. 
Leo van der Meij, die op 85 jarige leeftijd 
overleed, kwam voor de laatste keer terug 
in zijn dorp. Nog één keer reed hij langs 
zijn huis, en nog één keer konden al die 
mensen hem gedag zeggen, toen zijn kist 
voor de Sint Odulphuskerk stond. 
Het was waardig en prachtig. 

Namens ons: dank u wel dat u er was. 
Familie van der Meij.

Wijk aan Zee te
zien in nieuwe
serie Doodstil

Via deze weg wil ik mijn vriendelijke dank uit 
brengen aan de sinterklaas- en kerstgroep. 
Met tranen in mijn ogen heb ik de cadeautjes  
van deurknop afgehaald.  Dank jullie wel.....Het 
feit dat er aan ons ouderen gedacht wordt in deze 
moeilijke tijd is geweldig. Ik heb nog kinderen 
die langs komen maar die gaan ook weer naar 
huis die hebben ook hun eigen leven. Dat is 
het mooie van een dorp het heeft mij heel goed 
gedaan en ik dank ook namens de andere
ouderen, ook namens hen dank je wel. Ook dank 
aan de buurtzorg die mij begeleid hebben na 
mijn ziekenhuis opname. Ik wens jullie allemaal 
de beste wensen voor het nieuwe jaar. En dat 
we gauw ingeënt zullen worden om de ellende 
te vergeten en elkaar weer zonder problemen te 
kunnen begroeten. Nogmaals mijn dank.

Ton Mars.

Oud papier ophalen
SV Wijk aan Zee heeft al jaren een groep top 
vrijwilligers die u verlossen van het oud papier.
Dit gebeurt 1 x per maand op de zaterdag na de
derde woensdag van de maand. Met de opbrengst
daarvan kunnen de groeiende kosten worden 
betaald. Vandaar deze oproep om zoveel mogelijk 
oud papier op te sparen en het op zaterdag 
20 februari ‘s morgens voor de deur te zetten.
U kunt het ook bij het doolhof neerzetten.

Bedankt voor Sint 
en Kerst attentie

Oproep
Vereniging Rondje Wijk aan Zee zoekt 
een PR medewerker voor publicaties in 
kranten, Facebook en Website. Voel je je 
aangesproken? Neem dan contact op via 
info@rondjewijkaanzee.nl of Facebook.
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