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adio Beverwijk heeft sinds kort 
een radioprogramma voor en door 

pubers. Fleur Degeling uit Wijk aan Zee 
is een van de makers van het programma 
‘Pubertijd’. Dat doet ze samen met Anne 
Sierhuis uit Heemskerk. 

Een jaar geleden kenden de twee pro-
grammamaaksters elkaar nog niet.
Ze ontmoetten elkaar toen ze allebei 
vanaf de basisschool doorstroomden naar 
gymnasium Felisenum in Velsen-Zuid. 
Al direct op de eerste dag bleek er een 
goede klik te zijn tussen de twee meiden. 
Het resulteerde in een hechte vriendschap 
en inmiddels dus ook in een eigen radio-
programma. Fleur: ,,Ik moest voor de 
muziekles een podcast maken. Als onder-
werp koos ik de popgroep Queen. 
Mijn docent zei na afloop dat ik er talent 
voor heb en er iets mee zou moeten gaan 
doen. Ik kreeg het advies om eens te 
informeren bij een lokale omroep. 
Omdat ik in Wijk aan Zee woon, was 
Radio Beverwijk een logische keuze.’’ 

Voordat ze contact legde met het radio-
station, bedacht ze eerst samen met Anne 
een plan. De sollicitatie werd opgezet in 
de vorm van een audioboodschap, zodat 

de programmaleiding direct kon horen 
waartoe de twee in staat zijn. Het gevolg 
was dat de twee enthousiaste jonge radio-
makers al snel werden uitgenodigd voor 
een kennismaking. Niet lang daarna 
doken ze met een ervaren programma-
maker de studio in om te werken aan 
hun eerste eigen radioprogramma. 

,,We willen in ons programma onderwer-
pen behandelen die voor pubers interes-
sant zijn en natuurlijk ook de muziek 
draaien die past bij deze doelgroep’’, legt 
Anne uit. In elk programma interviewen 
ze een gast, maar hebben ze ook ruimte 
voor luchtige onderwerpen zoals de mop 
van de week en de rubriek party time. 
Omdat zowel Fleur als Anne naast hun 
radiowerk ook nog allerlei andere bezig-
heden hebben en hun schoolwerk natuur-
lijk altijd prioriteit blijft houden, hebben 
ze ervoor gekozen om het programma 
niet wekelijks te maken, maar eens in de 
veertien dagen. Op zaterdagmiddag van 
15.00 uur tot 16.00 uur zijn ze te beluis-
teren. In de andere week wordt dezelfde 
aflevering nogmaals uitgezonden. 

Foto: Bos Media Services.
Foto voorpagina: Hans de Bruijn.

Fleur uit Wijk aan Zee heeft 
een eigen radioprogramma
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lke eerste zaterdag van de maand 
ruimen dorpsgenoten met elkaar 

zwerfvuil op in het dorp. Sinds kort hebben 
ze daarvoor een prachtige oude bakfiets. 
Hans Singerling was er al een tijdje naar 
op zoek en zag dit fraaie exemplaar op een 
dag rijden in Heemskerk. 

Hans: “Echt precies wat ik zocht, de 
romantiek straalt ervan af. Hij komt bij 
het Waterlooplein vandaan, is uit de 
jaren vijftig, dus heeft al heel wat ritjes 
gemaakt, je kunt de verhalen er zo bij 
bedenken. Het is ook een lekker degelijke 
fiets, niks elektrisch, gewoon pure spier-
kracht. Als je het mij vraagt is er teveel 
haast en lawaai, dit past helemaal bij het 
kleinschalige van het dorp en bij ons 
ritme.” De fiets is er voor het hele dorp.
Behalve voor het opruimen van zwerf-
vuil gaat ie ook gebruikt worden in het 
bijhouden van het groen (zie pagina 7) en 
SaWaZ kan ‘m inzetten bij activiteiten. 

Hans: “De gemeente vond het een mooi 
burgerinitiatief en heeft gezorgd dat we 
de fiets konden aanschaffen. 

We zijn er echt blij mee. Bij het zwerfvuil 
komen we vaak incourante dingen tegen, 
die niet in een vuilniszak passen. Die 
kunnen nu mee in de bak, net als onze 
knijpers en andere materialen. Behalve 
reuze handig is de fiets natuurlijk een 
echte blikvanger. Het maakt zichtbaar 

wat we doen, we krijgen er veel positieve 
reacties op, dat is leuk en zorgt ervoor dat 
steeds meer mensen komen helpen.” 
Wil je ook een keertje meehelpen met het 
opruimen van zwerfvuil? 

Elke eerste zaterdag van de maand is 
het verzamelen bij de Spar om 10 uur. 
Een uurtje samen aan de slag en daarna 
ergens gezellig een kop koffie drinken! 

Met een bakfiets heeft het dorp een echte blikvanger

E

Goed voorbereid
de zomer in

Bij de activiteiten en evenementen is altijd 
EHBO aanwezig. In het dorp kunnen we 
daarvoor vaak een beroep doen op het 
team van de Buurtzorg. Maar ook bij het 
opbouwen en afbouwen van activiteiten 
of bij het klussen kan iets gebeuren. Een 
ongelukje zit immers in een klein hoekje.
Daarom deed een deel van het Smaak-
markt-team zelf een EBHO-cursus. 
Zo gaan we goed voorbereid de zomer in!

Smaakmarkt 
zonder plastic én
zonder statiegeld!

De Smaakmarkt heeft sinds een paar jaar 
eigen herbruikbare bier- en wijnglazen.
Dit jaar worden die ingezet zónder statie-
geld. Dat is veel fijner voor iedereen. 
Gewoon weer een rondje kunnen geven 
en geen gedoe met wisselgeld voor de 
deelnemers. Omdat de glazen duur zijn, 
doen we een beroep op iedereen om de 
glazen terug te brengen naar de kraam 
waar je ze hebt gekregen. We vragen de 
kinderen om ons een handje te helpen 
met het verzamelen van de (lege!) glazen 
en zo te sparen voor een lekker ijsje.

p 10 juli gaat de 22e editie van het 
Jutterspad van start. Zoals in een 

vorige Jutter beschreven, zijn we enorm blij en 
trots het Jutterspad van 2022 nog eens te mogen 
aankondigen. Tussen 13.00 en 17.00 uur kunt u 
de verschillende locaties bezoeken, met daarna 
als afsluiting een jamsession in Café de Zon.

Geheel belangeloos stellen de gastdames- en 
heren weer hun huis of tuin ter beschikking,
waar de muzikanten hun talenten laten horen. 
Naast de tuinen en woonkamers is er ook mu-
ziek te beluisteren o.a. bij Een Zee van Staal, 
het Badgastenkerkje, Kamp Aardenburg en de 
Kop van WaZ. De muzikale optredens bestaan 
uit klassiek, eigen geschreven muziek, sing & 
song writers, een koor, een harpiste, vele 
coverbands en de blaaskapel Het Dorp. 
Als u als gast uw waardering wilt laten zien, 
kunt u geld doneren in de bussen die op elke 
locatie te vinden zijn. Het geld wat daarin 
komt, wordt doorgegeven aan de muzikanten. 
Om maar enkele namen van bandjes en 

muzikanten te noemen: Dogs called Kitten, 
Red Hot Cats, Decades, Rolling Dodge, Jeroen 
Stam, Wazco, Ruud Jansen, Whiskymo’s, Rusty 
Cage, Free as we are, Carthago en nog vele 
anderen. U kunt begin juli een flyer in de bus 
verwachten en deze zijn ook op te halen bij 
verschillende ophaalpunten zoals de Spar, 
Café de Zon, Primera en bij andere locaties 
zoals sommige strandpaviljoens. 

Tekst: Trudi Duin/Foto: aangeleverd.

O
Jutterspad op zondag 10 juli
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inds deze maand heeft het dorp er een 
nieuw initiatief bij: Tuinteam Wijk aan 

Zee. Een klein groepje enthousiaste dorpsgeno-
ten heeft als doel Wijk aan Zee te vergroenen 
en op te fleuren. De leden van het Tuinteam 
hebben allemaal een verschillende achtergrond, 
maar wat hen bindt is de affiniteit met de 
natuur en het dorp. Wijk aan zee is een prachtig 
dorp, omringd door mooie natuur, maar binnen 
het dorp kan het echt groener. 

Het Tuinteam heeft veel ambitie en plannen, 
maar wil klein beginnen en zich in de eerste 
plaats richten op het onderhouden van de 
plantsoentjes en bloembakken in het dorp, 
beplanten van boomspiegels en aanplant van 
nieuwe stukjes groen. Ze gaan twee keer per 
maand aan de slag en zijn hard op zoek naar 
mensen die ook een paar uurtjes mee willen 
werken. Er wordt geen enkele voorwaarde 
gesteld aan leeftijd, kennis, lenigheid of groene 
vingers, iedereen is welkom! Met Doede Zoete 
in hun midden hebben ze tenslotte al een krui-
wagen aan plantenkennis en ervaring in huis.
Dus het gaat het team er vooral om dat ze met 
vele handen en enthousiasme ons dorp nog 
mooier maken. Het Tuinteam maakt gebruik 
van de nostalgische bakfiets, door de gemeente 
Beverwijk gesponsord, hierin wordt al het 
tuingereedschap vervoerd. Heeft u in de 
schuur nog een (oude) goede schop, schoffel, 

tuinschepje, voegenkrabber etc. liggen, daar 
maakt u het team blij mee. Of heeft u tuin-
planten of zaailingen over die bestand zijn 
tegen het Wijk aan Zeese klimaat? 
Dan kunnen ze deze ook goed gebruiken voor 
de nieuwe aanplanting.

De eerstvolgende keer dat het tuinteam weer 
samenkomt is op vrijdag 8 juli om 10:00 uur 
en in de zomermaanden op de woensdag-
avond om 19:00 uur (20 juli). Het verzamel-
punt is bij de Buurtzorg aan de Relweg 11a. 
Wie aan wil sluiten is meer dan welkom! 

Voor verdere informatie kunt u bellen met 
Maartje de Koning (0251-823414) 

S
Wijk aan Zee wordt groener

it jaar ontving het strand van 
Wijk aan Zee voor de 10e keer 

de Blauwe Vlag, een internationale onder-
scheiding die jaarlijks wordt toegekend aan 
stranden en jachthavens die schoon, veilig 
en duurzaam zijn. Wijk aan Zee ontvangt 
dit kwaliteitssymbool sinds 2013.

“We zijn erg trots op de Blauwe Vlag”, 
zegt wethouder Hanneke Niele. “Het is 
een erkenning van de kwaliteit van ons 
prachtige strand en van de aandacht die 
we besteden aan duurzaamheid, natuur 
en milieu. De Blauwe Vlag laat zien dat 
het strand van Wijk aan Zee veilig is, 
met goede sanitaire voorzieningen en 
uitstekende kwaliteit zwemwater. Ik ben 
dan ook erg trots op de ondernemers op 
het strand, de reddingsbrigade en de vele 
vrijwilligers die afval opruimen. Samen 
met de gemeente Beverwijk maken zij het 
strand van Wijk aan Zee tot een heerlijk 
familiestrand.”

Het strand van Wijk aan Zee is een heer-
lijk familiestrand. Het is goed toeganke-
lijk, gastvrij en duurzaamheid krijgt veel 
aandacht. Er staan voldoende afvalbakken 
en bezoekers worden bewust gemaakt 
van het belang het strand schoon achter 
te laten. Zo zijn er bij de strandpaviljoens 
juttassen beschikbaar om opruimacties 
te stimuleren.

Voor toeristen en strandgangers is de 
Blauwe Vlag het internationale herken-
ning- en kwaliteitssymbool voor schone 
stranden met goede waterkwaliteit en 
veilige en schone jachthavens.
De locaties vragen de Blauwe Vlag 
onderscheiding vrijwillig aan. In de 
praktijk betekent dit dat jachthavens en 
stranden moeten voldoen aan een aantal 
belangrijke criteria zoals schoon (zwem)
water, goede sanitaire voorzieningen en 
een hoge mate van veiligheid. Zwemwa-
terkwaliteit is een belangrijk criterium 

van Blauwe Vlag. Deze moet de EU-
classificatie “uitstekend” hebben.

Het mogen voeren van een Blauwe Vlag 
is een erkenning voor de inspanningen 
die de strandgemeente of jachthaven-
beheerder op dit gebied heeft geleverd. 
De Blauwe Vlag is één jaar geldig: jaarlijks 
wordt opnieuw aan de hand van controles 
bekeken of de stranden en jachthavens 
nog aan de vereisten voldoen.

Wijk aan Zee voor de 10e keer de Blauwe Vlag

Gemeente gaat samen 
met inwoners voor: 

tegels eruit, groen erin!
Beverwijk doet dit jaar mee aan NK 
Tegelwippen. Hoe? Wethouder duur-
zaamheid, Nevin Özütok: “In de gemeen-
te zijn prachtige voorbeelden waar tegels 
plaats hebben gemaakt voor buurttuinen
en geveltuintjes. De gemeente wordt er 
mooier, koeler en leefbaarder van. Laten 
we daarom samen zoveel mogelijk tegels 
wippen! Doe mee en haal de natuur 
dichtbij!” Tegels vervangen door groen 
heeft veel voordelen: minder waterover-
last, koelere temperaturen, meer vlinders, 
bijen en andere dieren die nodig zijn voor 
de biodiversiteit. Dat is hard nodig 
vanwege het veranderende klimaat, de 
hevige regenbuien en de lange periodes 
van hitte en droogte. 
Het NK Tegelwippen loopt nog tot eind 
oktober. En alle tegels tellen mee! Samen 
kunnen we de gemeente groener maken. 
Laten we ervoor zorgen dat Beverwijk als 
winnaar uit de bus komt. Geef je tegels op 
via de website van het NK Tegelwippen en 
deel je groene successen met de rest van 
de gemeente via Facebook, Instagram en 
Twitter met #tegelwippenbeverwijk. 
Je kunt in Beverwijk een aanhanger lenen 
om je tegels kosteloos naar het afval-
brengstation te vervoeren.

D



“Tekenend voor Wijk aan Zee”     Sjanneke van Herpen
janneke van Herpen, 54 jaar,
over beeldhouwen en insecten. 

Een vrouw met een passie.

‘Ik kwam in Wijk aan Zee zoals veel mensen: 
een aangespoelde ziel. Relatie uit, op zoek 
naar een huis. Al heel gauw voelde ik me op 
m’n plek hier. Het is een kunstenaarsdorp met 
creatievelingen die dingen doen. En veel 
muzikanten wat voor mij een hele leuke 
combinatie is.’ In haar atelier valt het licht 
alom naar binnen. ‘Later kon ik op de Relweg 
deze ruimte krijgen. Toen ik daar voor het 
eerst kwam, was er niks behalve drie ouwe 
schuurtjes van gasbeton, asbest en plastic, 
alles waar ik niet blij van word. Maar ik zag dit 
atelier voor me. We hebben het dak laten neer-
zetten en de rest zelf gedaan. Toen het klaar 
was, dacht ik: dit is altijd zo geweest.’

Waarom beeldhouwen? ‘Ik heb steen altijd al 
mooi gevonden. In de drempel van het toilet 
zit een stukje dat ik als kind heb meegenomen 
uit Italië. We liepen door een stadje langs een 
steenhouwer en dit stukje lag in de goot. 
Ik pakte het en m’n moeder zei: Wat ga je 
daarmee doen? Mam, dit is echt marmer hoor, 
zei ik. Ik heb het al die jaren bewaard en hier 
in de drempel gelegd. Wat het mooie van steen 
is: het dwingt je tot concentratie. Alles wat je 
weghaald, is weg. De basistechniek is heel 
simpel maar je kunt je er verder in ontwik-
kelen. Het blijft interessant.’ ‘Ik ben in ‘96 in 
Tjechië begonnen, waar ik met een bandje was. 
Ik speel altviool en cello en raakte daar aan de 
praat met mensen die op de steenhouwschool 
zaten. Ik had net ontslag genomen en wilde 
wat anders. Ze zeiden: jij moet naar de school 
komen. Ik zei: ik speel vandaag en morgen ben 
ik weer in Nederland. Uiteindelijk heb ik 
‘s nachts een rondleiding gekregen. Lopend 
door die school begreep ik: als ik dit niet doe, 
ga ik de rest van m’n leven spijt hebben. 
Dit is het. Ja… Een mooie tijd. Vier maanden 
geconcentreerd met één ding bezig zijn is een 
luxe die je eigenlijk nooit hebt.’

‘Wat ik doe met steen is de grenzen opzoeken, 
kijken wat technisch mogelijk is. Ik vind het 
leuk om dingen open te werken maar dat kan 
niet in het oneindige. Een hard materiaal zacht 
laten lijken, is een uitdaging. Voor zacht kun 
je schapenwol nemen, maar leuker is om steen 
er als schapenwol uit te laten zien. En dat kan. 
Als je kijkt naar een Michelangelo; die heeft 
beelden gemaakt… Het is wit maar ziet eruit 
als huid. Doorzichtige dingen in steen willen 

S

doen slaat nergens op, maar het gaat om de 
suggestie. Insecten in steen slaat ook nergens 
op, maar steen is nu eenmaal mijn lievelings-
ding. Als de serie insecten klaar is, wil ik een 
mooie plek hebben om te exposeren met een 
boekje met verhaaltjes erbij. Dit heb ik eerder 
gedaan met uitgestorven vogels, heel interes-
sant. Ik ben toen bij dertien gestopt. Dat was 
een mooi getal voor een ongelukkig verhaal. 
Voor mij begint alles met een verhaal.’

Ze pakt een staand werk van tafel met een 
insect en in een holte daaronder een larve. 
‘Dit is het verhaal van de zwarte houtbijen. 
In het echt is die iridiscerend paars/blauw. 
Ik heb er eentje één keer gezien en ze is 
gigantisch. Ze maakt kamertjes in hout en 
daar doet ze stuifmeel in voor het eitje, 
voldoende om het een bijtje te laten worden. 
Ze graaft een gangetje zodat ie weet hoe die 
eruit moet. Dit gaat ook een beetje over mijn 
moeder want die was nog maar net overleden. 
Ik dacht: m’n moeder heeft ons allemaal 
gegeven wat we nodig hadden en… nou ja, 
zoiets.’ Ze trekt kort de schouders op. 
‘Weet je, we gaan naar de maan, willen naar 
mars maar weten weinig van wat er hier 
allemaal is. Heel veel insecten zijn nog niet 
ontdekt omdat ze veel te klein zijn of op 
onmogelijke plekken zitten. Het grootste 
deel van alles dat leeft is insect. Ze zijn heel 
belangrijk en hebben het slecht. Door ons. 
En zoveel soortjes doen iets wonderbaarlijks. 
Zoals doodgravertjes; die zorgen voor hun 
nageslacht en dat verwacht je niet bij insecten. 
Ze leggen eitjes in een dood dier. Als die 
uitkomen maken de ouders een geluidje en 

dan weten die larfjes waar ze naartoe moeten. 
Ze worden dan gevoerd totdat ze zichzelf 
kunnen redden. Dat vind ik mooi. Bij zo’n 
verhaal maak ik een vorm en heb dus een 
schattige moeder doodgraver met een kindje 
gemaakt, totaal onwetenschappenlijk want 
ze zitten natuurlijk niet met een kindje op 
schoot.’ Onder haar aanraking lijkt het steen 
tot leven te komen.

‘Weet je wat grappig is: bij een symposium in 
Spanje waren we met twee beeldhouwers, de 
overigen waren schilders. Wij stonden vroeg 
op en werkten de hele dag. Zij kwamen om 
een uur of tien langs en gingen zwemmen. 
Een uur later kwamen ze terug en riepen: 
Komen jullie? Tijd om te lunchen. Okee dan. 
Na de lunch zaten wij: zullen we maar weer? 
Zij gingen een siësta doen, daarna een rondje 
lopen en even schilderen. Aan het eind van de 
veertien dagen hadden zij zeven schilderijen 
en wij één beeld’, zegt ze lachend. ‘Het is een 
ander slag, schilders. Een paar jaar geleden 
was ik in Bretagne en dat was een feest met 
vijf steenbeeldhouwers. Normaal ben ik de 
stoere van het gezelschap en nu was ik bijna 
het watje. Van die tanige types: geweldig. 
Allemaal bereid om te helpen, bij elkaar 
kijken, en dan ‘s avonds lekker eten en 
muziek maken. Ideaal.’

Haar bedankend voor het gesprek, zegt ze 
ter afsluiting: ‘Gisteren vroeg iemand: werk 
jij nog? Wat denk je nou zelf? Ik ben beeld-
houwer, ik ga nooit met pensioen.’

Tekst: Yvonne Janssens/Foto: Hans de Bruijn.

Oud papier ophalen
Zaterdag 23 juli

haalt SV Wijk aan Zee weer oud papier op.
Met de opbrengst daarvan kunnen 

de groeiende kosten van de vereniging
worden betaald. 

U kunt het ook bij het Doolhof neerzetten.
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ata Steel heeft het hoofdontwerp 
klaar en vraagt op korte termijn de 

vergunningen aan voor de plaatsing van 
een omvangrijk windscherm rond het 
terrein waar de grondstoffen liggen. 
Tata Steel beoogt dit najaar te starten met 
de constructie van ruim 18 meter hoog en 
een kilometer lang. In 2023 is het wind-
scherm voltooid. In combinatie met andere 
maatregelen uit het verbeterprogramma 
Roadmap Plus is de verwachting dat de 
neerslag van stof in de directe woon-
omgeving in 2023 ten opzichte van 2021 
met circa 65 procent zal verminderen.

Op het terrein liggen diverse grondstoffen 
als kolen en erts opgeslagen die essentieel 
zijn voor de productie van hoogwaardig 
staal. Bij deze opslagen worden continu 
maatregelen genomen om verwaaiing 
van stof zoveel mogelijk tegen te gaan. 
Bij het afgraven van de opslagen of 
wanneer de grondstoffen via de trans-
portbanden naar de fabrieken worden 
verplaatst, kan er echter stof verwaaien. 
Door langs het gehele terrein van de 
kolenopslagen een enorm windscherm 
te realiseren, kan de verwaaiing van stof 
fors verminderen.  

Bram van de Kaa, principal engineer bij 
Tata Steel: “Het windscherm heeft als doel 
om de windsnelheid boven dit terrein, te 
verlagen. Daardoor krijgt de wind minder 

vat op het materiaal en waait het stof veel 
minder op. Daarnaast kan het eventuele 
stofdeeltjes die toch in de lucht komen, 
afvangen om te voorkomen dat deze naar 
de omgeving verwaaien. We zijn blij de 
volgende stap te kunnen zetten en 
mikken erop om dit najaar te starten 
met de bouw. Daarmee verloopt het 
project naar planning en leveren we het 
windscherm in 2023 op.”

Het windscherm is onderdeel van een 
uitgebreid pakket aan maatregelen om 
stofverwaaiing bij de grondstoffenlogis-
tiek te verminderen. Bram Nugteren, 
omgevingsmanager bij Tata Steel: “Naast 
het windscherm werken we ook hard aan 
het ontwerp van een overkappings- en 
afzuigsysteem dat we over de transport-
banden en op de bunkers van de Hoog-
ovens gaan plaatsen. Ook dit project 
verwachten wij volgend jaar te realiseren. 
De grote stappen die wij zetten komen 
daarmee steeds concreter tot uiting.”
Omwonenden en betrokken instanties 
worden op de hoogte gehouden van de 
vervolgstappen. Ook organiseert Tata 
Steel op 7 juli een inloopmoment voor 
omwonenden in het loket in Wijk aan 
Zee voor meer informatie en de mogelijk-
heid tot vragen stellen. Meer informatie 
over de andere operationele maatregelen 
en de laatste stand van zaken is te vinden 
op de Dashboard Roadmap Plus.

Tata Steel treft voorbereidingen
voor windscherm bij

grondstoffenopslag
T

Vrijwilligerssteunpunt
tijdelijk in Kop van WaZ

Het vrijwilligerssteunpunt is deze zomer 
tijdelijk te vinden in de Kop van WaZ aan het 
Julianaplein. Dit in verband met de zomer-
sluiting van dorpshuis De Moriaan tijdens 
de schoolvakantie. Sjoukje Slaager van het 
steunpunt zit normaal gesproken één keer per 
week in de Moriaan om mensen te ontvangen 
die informatie willen over vrijwilligerswerk. 
De Kop van WaZ biedt Sjoukje tijdens de 
zomervakantie de mogelijkheid om dat te 
doen. Het Steunpunt vrijwillige inzet 
Beverwijk/Wijk aan Zee, zoals het formeel 
heet, is elke dinsdagochtend van 9.00 uur tot 
13.00 uur te bezoeken in de Kop van WaZ, in 
de periode van 19 juli tot en met 23 augustus. 
Daarna verhuist het steunpunt weer naar  
dorpshuis De Moriaan.

Gezocht gidsen voor
Rondje Wijk aan Zee

Rondje Wijk aan Zee wil de rondwandelingen 
met gids weer opstarten. Ben jij iemand die 
houdt van wandelen en enthousiast kan 
vertellen over de historische en culturele 
achtergrond van Wijk aan Zee? Of weet jij 
veel te vertellen over de flora en fauna van 
het Zeedorpenlandschap? Of wellicht wil je 
je kennis over één of beide aspecten vergroten?
 
Meld je dan aan als gids en geef je op voor 
de workshop, waarin we je meer informatie 
verstrekken. Stuur een e-mail naar: 
rondwaz@gmail.com met naam, adres, 
woonplaats en telefoonnummer. 

Wandelen met gids van
Rondje Wijk aan Zee

Zondag 3 juli start er om 13.00 uur weer een 
wandeling door het Zeedorpenlandschap 
rondom Wijk aan Zee. Geniet tijdens de 
wandeling van de bijzondere vegetatie, smalle 
duinpaadjes, vennetjes en prachtige ver-
gezichten. Onderweg zijn er ook drie bunkers 
van binnen te bezichtigen. Verzamelen bij 
het infobord van Rondje Wijk aan Zee op het 
Julianaplein. Deelname is gratis. De bunkers 
zijn die dag geopend van 13 tot 16 uur.
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et is terecht dat mensen zich in de 
IJmond zorgen maken om hun 

gezondheid. Naast longkanker komen 
hart- en vaatziekten vaker voor naar 
mate mensen dichter bij Tata wonen en 
dus meer schadelijke stoffen zoals fijn-
stof inademen. Dit komt overeen met de 
conclusies uit het NIVEL/RIVM onder-
zoek (2021) met meer acute en chronische 
gezondheidsklachten in de IJmond in de 
afgelopen 7 jaar dan in andere woonwijken 
naast industrie in Nederland. 

Het GGD-rapport merkt op dat meer 
mensen, in vergelijking met 4 jaar 
geleden, aangeven last te hebben van de 
stofuitstoot. De onderzoekers geven aan 
dat dit door calamiteiten kan komen zoals 
de beruchte stofregens met zware metalen 
en PAKs. Als Dorpsraad maken we ons 
daarnaast al jaren zorgen over de calami-
teiten bij de cokes2fabriek. Sinds maart 
maken de camera’s van Frisse Wind de 
vele incidenten met uitstoot voor ieder-
een zichtbaar. Incidenten die veelal niet 
worden geregistreerd door Tata. 
De luchtkwaliteit in Nederland is 
verbeterd en dat zien we ook terug in de 
IJmond. Voor ons als omwonenden is het 
echter belangrijk om bij wind afkomstig 
van Tata, de beloofde en broodnodige 
verbetering te gaan zien in de lucht-
kwaliteit. Het GGD/RIVM had immers 
vorig jaar aangetoond dat het juist gaat 
om deze ongezonde piekdagen. 

Het GGD/RIVM-onderzoek heeft niet 
onderzocht of de maatregelen bij Tata 
effect hebben gehad in de afgelopen tien 
jaar. Om dit betrouwbaar te kunnen 
onderzoeken is het van belang om uit 
te gaan van onafhankelijke en volledige 
uitstootcijfers van alle schadelijke stof-
bronnen*) bij Tata. Bij die evaluatie moet 
uiteraard ook rekening worden gehouden 
met de windrichting en de omvang van 
de staalproductie. Zo was in het Corona-
jaar (2020) de productie lager en dus 
minder stof. Het is niet voor niets dat de 
Dorpsraad pleit voor een verlaging van de 
(cokes)productie tot Tata zover is dat zij 
schoon kan produceren. Dat geeft ons nu 
schonere lucht. We vinden het zorgelijk 
dat Tata en overheden maar blijven 
refereren aan normen die zijn opgesteld 
om tegemoet te komen aan de staal-
fabrieken in de armere Oost-Europese 
landen. Nederland is niet voor niets 
door Europa op de vingers getikt. 
Normeringen zijn belangrijk, maar de 
data over onze gezondheid die tonen een 
harde werkelijkheid aan. 

Dit rapport heeft ons nog meer inzicht 
gegeven in de negatieve gezondheids
gevolgen van de uitstoot van Tata. 
Organisaties als GGD, RIVM, Nivel, 
maar ook wijzelf als inwoners signaleren, 
onderzoeken en melden. Tata verwijst 
alleen naar de Roadmap-plus in hun 
reactie. Dit onderzoek van de GGD wijst 

wederom uit dat de urgentie hoog is 
om verregaande actie te ondernemen. 
We doelen hierbij op verouderde 
installaties zoals de cokesfabrieken, 
waarbij Tata zich rijk rekent met soepele 
normen. Het is niet uit te leggen dat deze 
cokesfabrieken nog jaren in de lucht 
worden gehouden ten koste van de ge-
zondheid van omwonenden en de 
mensen die daar werken..

Reactie van de Dorpsraad op 
het GGD/RIVM-onderzoek 

De warmbandwalserij: nu bij de Raad van State
ata Steel wil de capaciteit van de 
warmbandwalserij aanzienlijk 

vergroten. De rechtbank in Haarlem 
verklaarde de vergunning begin dit jaar 
ongeldig. De Dorpsraad had de vergunning 
aangevochten en zou je dus als de 
‘winnaar’ kunnen noemen. Desondanks 
gaat de Dorpsraad toch in beroep tegen de 
uitspraak. 

Dat is omdat de rechtbank de twee 
wensen van de Dorpsraad die het welzijn 
van de omgeving moeten garanderen niet 
honoreerde. De Dorpsraad had gevraagd 
om een Milieu Effect Rapportage om de 
gevolgen van de uitbreiding in de hele 
productieketen in kaart te brengen. 

Een half miljoen ton (nu 5 miljoen ton) 
meer verwalsen houdt namelijk in dat 
er meer vloeibaar staal moet worden 
geproduceerd. Dat betekent dat ‘de vieze 
voorkant’ meer gaat uitstoten. 
Daarom wil de Dorpsraad weten wat de 
implicaties van de uitbreiding zijn voor 
het hele Tata-terrein en de gevolgen 
daarvan voor de omgeving.

Tata Steel heeft gezegd dat er een geluid-
demper zal worden toegevoegd aan de 
warmbandwalserij. Dat was de andere 
wens van de Dorpsraad. De Dorpsraad 
is daar blij mee. Maar de beste garantie 
voor de geluiddemper is als deze ook 
geëist wordt door de vergunningverlener. 

Alleen dan heb je een poot op te staan als 
er wat mis mee is. De Dorpsraad vecht 
de annulering van de vergunning niet 
aan. Overigens doet de Omgevingsdienst 
Noordzee Kanaal Gebied (ODNZKG) 
dat ook niet. Die heeft een nieuwe 
vergunning in de pen.

Tata Steel gaat wel in beroep. Het bedrijf 
wil dat de oude vergunning van kracht 
wordt. Annulering was een te zware 
maatregel, vond Tata. Het bedrijf bouwt 
wel verder aan de uitbreiding; dat mag 
van de toezichthouder. 

Het beroep dient op 8 augustus bij de 
Raad van State in Den Haag.

H

T

*) Het RIVM-rapport heeft de berekende 
blootstelling aan fijnstof gebaseerd op 
de uitstootcijfers die Tata zelf aanlevert. 
Eerder dit jaar bleek echter dat de cijfers 
van Tata niet altijd overeenkomen met de 
werkelijkheid; zware metalen en PAKS 
bleken 5 tot 1000 keer hoger. We weten 
dus niet of de fijnstof en stikstofcijfers van
Tata over de jaren heen altijd kloppen. 
We weten inmiddels wel dat de cijfers van 
Tata vooral de uitstoot uit de schoor-
stenen betreft. De diffuse (lagere) bron-
nen en incidenten zorgen nu juist in de 
omgeving voor grote (fijn)stofproblemen. 
Dit voor wat betreft de berekende fijnstof-
uitstoot. Over de gemeten uitstoot 
merken we als Dorpsraad op dat het 
luchtmeetnet niet fijnmazig genoeg is om 
de volledige uitstoot en incidenten in de 
leefomgeving goed in kaart te brengen. 
Zo ging de uitstoot van de grote brand bij 
de cokes2fabriek tussen de meetstations 
door en werd niet geregistreerd

Belangrijke
informatie
Noodnummers
Politie Beverwijk: 0900-8844
Alarmnummer NOODGEVALLEN: 112
Ambulance en brandweer: 023-515 9500
Reddingsbrigade Wijk aan Zee: 374345
KNRM reddingstation Wijk aan Zee
Relweg 70 1949 Wijk aan Zee - 374412
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: 0251-508050
info@sociaalteambeverwijk.nl
Buurtzorg Wijk aan Zee: 06-2293 6056
Viva! Zorggroep: 088-9958 000
Zorgbegrip: 0251-826045

Milieuklachten
HVC inzameling (Reinunie): 0800-0700
Milieuklachten Omgevingsdienst IJmond: 
263863 - www.odijmond.nl
Milieuklachten Tatasteel 0800-0242 255
www.meldpuntoverlasttata.nl
Geluidshinder vliegtuigen: 020-6015 555
of via internet: www.bezoekbas.nl -
www.geluids.net - www.vlieghinder.nl

Overige klachten
Koeien en omheining hooglanders:
Stichting Crosshill 06-5157 5738
Klachten over woonomgeving: 
www.beverwijk.nl/iets-melden
Landelijk meldpunt ‘pin’veiligheid: 
030-2856555
Zwemwatertelefoon: 0800-9986 734

Diversen
Gemeente Beverwijk en Gebeidsverbinder 
Beverwijk-West voor: Leefbaarheid, 
Sociale Samenhang en Bewoners-
participatie 256256
SaWaZ: info.sawaz@gmail.com
Secretariaat Dorpsraad: 
secretariaat.dorpsraadwaz@gmail.com
Dorpsverbinder Wijk aan Zee:
Jolanda van der Wal 06-1969 5231
vanderwal@welzijnswb.nl

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

en zeer verouderde cokesfabriek 
(Kooksgasfabriek 2) die opnieuw 

vergunning krijgt om meer schadelijke 
stoffen uit te stoten dan de norm, hoe kan 
dat? Wat stelt dan het scherper vergunnen 
dat de Provincie had beloofd nog voor? 
Dat was een van de vragen die de Dorps-
raad in mei stelde aan de Omgevingsdienst 
Noordzeekanaal Gebied (ODNZKG). 
De ODNZKG is de instantie die namens 
de provincie vergunningen geeft aan Tata 
Steel en toezicht moet houden.

In juni kwam het schriftelijk antwoord: 
de regelgeving knelt. Het bedrijf voldoet 
aan de Europees vastgestelde regels; zulke 
oude cokesfabrieken zijn uitgezonderd 
van strengere regels. Die mogen meer 
uitstoten. De ODNZKG heeft dit knel-
punt aangelegd bij het ministerie en 
Tata Steel moet verplicht met concrete 
voorstellen komen over hoe ze de uitstoot 
van de twee cokesfabrieken kan vermin-
deren. De overheid gaat die maatregelen 
vervolgens opleggen. 
De Dorpsraad had een serie vragen 
gesteld. Ook bijvoorbeeld over de nieuwe 
metingen die bij Kooksgasfabriek 2 
gedaan gaan worden. De ODNZKG meldt 
dat de uitkomsten van het onderzoek 
naar de uitstoot uit de pijpen in augustus 
met een aantal betrokken omwonenden 
besproken wordt. Het onderzoek is in 
juni gedaan. Het lastigste – het onderzoek 
naar de uitstoot van diffuse bronnen 
(zoals lekkende deuren) – ligt nog op de 
tekentafel. De opzet daarvoor wordt voor 
de zomervakantie besproken, belooft de 
ODNZKG. Over het gat tussen wat Tata 
Steel zelf meldde over de uitstoot en wat 
het RIVM (Rijksinstituut voor Volks-
gezondheid en Milieu) vaststelt, wordt 
nog steeds door overheid en bedrijf 
gepraat. Hoe zit het, vroeg de Dorpsraad. 
Pas als er duidelijkheid is over het hoe 
van de verschillen, komt er informatie 
naar buiten, aldus de ODNZKG. 
Een termijn is niet genoemd.
Tata Steel heeft zelf een tijd geleden een 
reductieprogramma voor onder meer 
kankerverwekkende PAK’s opgesteld. 
Ga je dan uit van de uitstootvrachten die 
Tata Steel zelf heeft geregistreerd (terwijl 
we nu weten dat de uitstoot in werkelijk-
heid voor veel stoffen veel hoger is), vroeg 
de Dorpsraad. Ja, zegt de ODNZKG. 

En Tata Steel is zelf wettelijke verplicht te 
monitoren. En daarvoor zijn duidelijke 
regels en de metingen worden uitgevoerd 
door erkende meetbureau’s. Ter controle 
of als er twijfel is over de straks aangele-
verde gegevens kan de ODNZKG extra 
metingen laten doen, ook weer door een 
erkend meetbureau. Zijn er sancties als 
Tata Steel de toegezegde vermindering 
niet haalt, wil de Dorpsraad weten. Het 
antwoord: de toezeggingen van Tata Steel 
worden opgenomen in de vergunning. 
Als blijkt dat Tata Steel de eigen gestelde 
doelen niet heeft gehaald, krijgt het 
bedrijf eerst de tijd om alsnog te voldoen. 
Over wat er gebeurt als Tata Steel ook dan 
niet heeft voldaan, houdt de ODNZKG 
zich op de vlakte. Dan volgt er ‘een 
vervolgtraject’. Tata Steel stoot 178 zeer 
zorgwekkende stoffen (ZZS in overheids-
stukken) uit op 213 verschillende punten 
op het terrein. Harsco is niet meege-
rekend. Uit de beantwoording van de 
vragen blijkt ook dat Harsco nu ook 
opgaaf heeft moeten doen van de zeer 
zorgwekkende stoffen die het uitstoot. 
Bovendien moet het bedrijf aangeven 
welke uitstoot het bedrijf wanneer en 
hoeveel gaat reduceren. Dat is nieuw. 
De uitstoot van Tata Steel wordt door de 
overheid onder andere met het meetnet 
(meetstations die stoffen in de lucht vast-
leggen) gemeten. Nergens blijkt dat de 
toegestane vastgelegde waardes worden 
overschreden, aldus de ODNZKG. 

E
Toezichthouder op Tata Steel:

de regelgeving knelt

Winst ten koste omgeving
Tata Steel IJmuiden boekte afgelopen 
boekjaar bijna een miljard euro winst. 
De Raad van Bestuur schreef in een brief 
aan de werknemers: “De hoge winst is 
grotendeels te danken aan de hoge staal-
prijzen en aan jullie inzet.” 

De Dorpsraad vindt dat de bestuurders 
iets belangrijks vergeten: de hoge winst 
is mede te danken aan de ongevraagde 
gezondheidseffecten op de omwonenden. 
En aan de gratis schade aan het milieu. 
De Dorpsraad heeft voorgesteld de ko-
mende aflevering van Open Vizier 
- de live vraag- en antwoordsessie met 
Tata-directur Hans van den Berg op inter-
net - te houden over de variabele beloning 
(bonus en winstuitkering) van het bedrijf.
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Vrijdag 1 juli 
De Zwaanstraat: Zeepkistenrace; 19:00
Gewoon in Wijk aan Zee: Gewoon uit je plaat 
DJ Johnny5 (John Vijfschaft); 19:30
Zaterdag 2 juli
Spar startpunt: Zwerfvuil opruimaktie: 10:00
Zondag 3 juli
Badgastenkerk: Visser en Folmer, markante 
gitaar-maestro’s; 12:00
Openstelling Bunkers: 13:00-16:00
Julianaplein: Start wandeling met gids door 
het Zeedorpenlandschap; 13:00
Beachclub Oost3: Del Norte; 16:00-19:00
Donderdag 7 juli
Badgastenkerk: Concert voor doven en slecht-
horenden: ‘Trillen is Chillen’; 19:30
Vrijdag 8 juli
De Moriaan: Kinderdisco PSZ t/m groep 4; 
18:15-19:30
De Moriaan: Kinderdisco vanaf groep 4; 
20:00–21:30
Boegbeeld: Live muziek: Sessioneers; 20:00
Zaterdag 9 juli
Kop van WaZ: Opening expositie; 17:00
Zondag 10 juli
Dorpsweide: Kofferbakmarkt; 8:00-16:00
Badgastenkerk: Tibetaanse Klankreis met Udo 
en Irene; 12:00
Huiskamers en tuinen in het hele dorp: 
Jutterspad; 13:00-17:00
Beachclub Oost3: popkoren/bands muziek-
studio RAW Zaandijk;12:30-17:00
Vrijdag 15 juli
Julianaplein: Smaakmarkt; 17:00-22:00 uur
Zaterdag 16 juli
Badgastenkerk: Big Bang Experience gong-
concert; 19:30
Zondag 17 juli
Beachclub Oost3: dr.Bird.co; 16:00-19:00
Maandag 18 juli
Huisartsenpraktijk: Spreekuur Sociaal Team; 
9:30-11:30
Vrijdag 22 juli
Badgastenkerk: Total Reset Body & Mind 
(geluid-frequenties); 19:30
Zondag 24 juli
Het Hoge Duin startpunt: Bunkerrondleiding; 
11:30-14:30
Badgastenkerk: Zo Klinkt Wijk aan Zee,
muziek uit WaZ; 12:00
Zondag 31 juli
Badgastenkerk: Annemarieke, Lut en Saskia; 
12:00
Beachclub Oost3: Adrian Kraft; 16:00-19:00

Agenda

Zeepkistenrace
Na twee jaar stilstand komt alles weer in 
beweging voor het jaarlijkse hoogtepunt:
de zeepkistenrace op vrijdag 1 juli in De 
Zwaanstraat. De sponsorgelden lopen binnen, 
de vergunning is binnen, de prijzen besteld, 
de tijdwaarneming getest en ga zo maar door.
Deelnemers komen ook dit jaar weer uit 
het hele land, van Groningen tot Weert. 
Ook plaatselijke helden zoals Joost Hoogewerf, 
de familie Petiet en leerlingen van het Kenne-
mer College beroepsgericht zijn er weer bij. 
Als kers op de taart mag vermeld worden dat 
drievoudig winnaar van een aantal jaren 
geleden, Hans Georg Wiemken (74), genaamd
“De Duitser”, zich ook weer heeft ingeschre-
ven. Dat wordt de te kloppen man. Wil je het 
meemaken; de races beginnen om zeven uur. 
Bezoekers wordt aangeraden om op de fiets 
te komen en deze te stallen bij het weiland.

www.tipwijkaanzee.nl/evenementen
Aanmelden activiteiten: info@tipwijkaanzee.nl

Dorpskerk
Zondag 3 juli 10.00 uur 
Voorganger: ds. M. Myburgh
Zondag 17 juli 10.00 uur
Voorganger: dr. M. Visser te Heemskerk
Zondag 24 juli 10.00 uur
Oecumenische dienst in de Odulphuskerk
Voorgangers: H. van Heerden en J. de Wildt
Zondag 31 juli 10.00 uur 
Voorganger: ds. S. Zitman te Zwolle

Odulphuskerk
Zaterdag 2 juli 19.00 uur
Jubileumviering themakoor
Voorgangers: B. Stuifbergen en J. de Wildt
Zondag 10 juli 9.15 uur
Eucharistieviering met Odulphuskoor
Voorganger: rector J. de Wit
Zaterdag 16 juli 19.00 uur
Eucharistieviering met samenzang
Voorganger: pastor A. Overmars
Zondag 24 juli 10.00 uur 
Oecumenische dienst in de Odulphusker.
Voorgangers: H. van Heerden en J. de Wildt

ijk aan Zee krijgt er deze zomer 
een stad bij en wel Houtstad.

De architecten bouwen op de dorpsweide, 
hoek Zeecroft/Julianaweg. Het bijzondere 
is dat de architecten van 6 t/m 12 jaar zijn 
en ze zich laten inspireren door de Kermis. 
Het bouwmateriaal bestaat uit hout en 
spijkers.

Ze beginnen maandag 22 augustus om 
13.00 tot 16.00 uur en van 19.00 tot 20.30 
uur. Deze dag mogen de ouders/verzor-
gers mee helpen. 
Dinsdag 23 en woensdag 24 augustus 
gaan ze verder van 10.00 tot 12.00 uur en 
van 13.00 tot 16.00 uur. Deze avonden 
van 19.00 uur tot 21.30 uur wordt er niet 
gebouwd en gaan ze genieten van een 
speurtocht en vossenjacht. 

Donderdag 25 augustus wordt de stad 
afgemaakt en wordt bekend gemaakt welk 
gebouw het imposantst is. Dit van 10.00 
tot 12.00 uur. Vanaf 13.00 uur komen 
jammer genoeg de slopers. Hoe lang dit 
gaat duren weten ze nog niet.

De kosten voor deelname bedragen 
€ 12,50 en de inschrijving gaat via 
Dorpshuis De Moriaan. 
Er worden ook nog vrijwilligers gezocht 
die bij dit evenement mee willen helpen. 
Sponsors zijn ook welkom voor limonade 
etc. voor de kinderen of de lunch voor de 
vrijwilligers.

Voor meer info 
judith@welzijnswb.nl 

06- 45867061
commissaris@welzijnswb.nl 

Houtstad op de Dorpsweide
Vrijwilligers en sponsors gezocht

W

Zwerfvuilopruimactie
Zaterdag 2 juli vindt er weer een schoon-
maakactie van zwerfvuil plaats. Om 10.00 uur 
wordt er gestart vanaf de Spar. Gereedschap is 
aanwezig. In een uur zal een zo groot mogelijk 
gebied van zwerfvuil worden ontdaan. 
Na afloop kan er in Café de Zon nog nagepraat 
worden met een gratis drankje.




