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genomen, 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.
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Peter Duin 0251-248551
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Inschrijving KvK: 34182153
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t.n.v. St. Dorpskrant de Jutter, Wijk aan Zee. 
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ervuiling is in meer of mindere 
mate overal om ons heen. Een leeg 
Fantablikje rollend over straat, een

asbakje clandestien geleegd naast een stil-
staande auto, een volle vuilniszak achter 
de container gezet, zijn de ergernisjes van 
alledag. 

Daarnaast bestaat er vervuiling waar je 
als gemiddelde burger niet zo direct mee 
in aanraking komt, maar die wel 
de grootste overlast veroorzaakt: de 
zogenoemde “plastic soep”. We vinden 
het schandalig dat het bestaat en nemen 
ons allemaal voor het plastic tasje van 
de Chinees te hergebruiken. Dat zijn 
goede voornemens. Daarnaast kunnen we 
een nieuwe generatie opvoeden met het 
besef wat er allemaal kapot gaat als wij 
gezamenlijk op deze manier doorgaan.

Dit laatste is iets dat kunstenares Hanna 
Looye met de leerlingen uit groep 7 van 
de basisschool De Sparkel in Beverwijk 
heeft gedaan. Op een gehele eigen wijze 
hebben zij een kunstwerk gemaakt: 
een aquarium gevuld met plastic visjes, 
genaamd PVZee. PVZee maakt onder-
deel uit van Pollution Art. Dit project is 
nog heel jong. De verontruste gemeenten 
Beverwijk, Velsen en Heemskerk willen 
hiermee de aandacht van de vervuiling 
van onze wereld op een kunstzinnige 
manier aantonen. Wijk aan Zee heeft in 
de drie achterliggende jaren werk gezien 
van Annelies Kwaak en Rik Hermans, van 
wie “Scrap fish” de strandopgang van de 
Zwaanstraat nog steeds siert. PVZee is de 
nieuwste aanwinst. 

Voor Hanna Looye is dit éen van haar 
favoriete projecten om met kinderen te 
doen. ‘Het leuke van met plastic werken’, 
vertelt zij, ‘is dat je zowel de jongens als 
de meiden meekrijgt. Jongens die mogen 
eraan trekken en met lijmpistolen aan 
de slag; die willen echt iets bouwen. 
De meiden zie je meer schilderen en 
er iets van maken. Tuurlijk zijn er ook 
jongens die voor het schilderen gaan en 
meiden die blij zijn dat ze mogen slaan 
en schoppen. Het punt is: het is materiaal 
waar je ontieglijk veel mee kan. Je kan er 
gaten in maken, je kan het vormen, het is 
echt supercool. Het idee van een vis: het is 
zo’n exotische wereld daar beneden, het is 

supertof om dan gewoon dat onderwerp 
te nemen.’

Het kunstwerk PVZee werd op vrijdag 
8 juli door de kinderen, samen met de 
kunstenares, onthuld na een opbeurend 
praatje van wethouder Teun-Jan Tabak. 
Onder het doek kwam een aquarium 
tevoorschijn waarin veelkleurige plastic
vissen en krabjes alsook octopussen rond-
zwemmen, alles gemaakt door de 
kinderen van groep 7. Het aquarium zelf 
is gemaakt van afgedankte coronaspat-
schermen. PVZee zal tot half september 
op haar locatie bij de rotonde aan de 
Relweg, tegenover Heliomare, blijven 
staan waarna het via een uitstapje naar 
het gemeentehuis een vast onderkomen 
krijgt in De Sparkel.

Voor meer informatie bezoek de website 
van de gemeente Beverwijk: 

www.beverwijk.nl/pollution-art-
nieuwe-kunstwerken. 

De fietsroute is te downloaden op:
www.routeyou.com pollution-art-

fietstour-2022. 
Verder kennismaken met Hanna Looye 
kan op: www.hannalooye.nl
Op de foto’s:
Hanna Looye bij het nog te onthullen en 
de kinderen bij het onthulde kunstwerk.

Tekst en foto’s: Yvonne Janssens.

V

Nieuw kunstwerk Pollution Art onthuld
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Oud papier ophalen
Zaterdag 20 augustus

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.

Geslaagde inspiratietrip naar Brabant

e komende jaren liggen er de 
nodige vraagstukken te wachten 
voor Wijk aan Zee. Er moeten 

woningen komen, maar waar? En hoe 
houden we die woningen betaalbaar voor 
starters? Wat wordt de toekomst van de 
school en het dorpshuis? Moeten we als 
dorp niet zoveel mogelijk het heft in eigen 
handen nemen? 

Een bus vol dorpsgenoten toog op 
initiatief van SaWaZ naar het Brabantse 
land om op bezoek te gaan bij twee 
dorpen die hun eigen lot hebben bepaald. 
Met als doel daar inspiratie op te doen 
voor de toekomst van Wijk aan Zee. 
In de bus zaten belangstellende dorps-
genoten, maar ook vertegenwoordigers 
van de dorpsraad. Van de gemeenteraads-
leden had helaas alleen Bob Kloes van 
Samen Lokaal tijd om mee te gaan.

Voor de eerste stop was gekozen voor 
Esbeek omdat ze in dit dorp ruim vijftien 
jaar geleden het roer hebben omgegooid. 
De kroeg in het dorp dreigde in handen 
te vallen van projectontwikkelaars. 

De dorpelingen daar hebben toen 
gezamenlijk de dorpskroeg gekocht en 
daarmee behouden voor het dorp. 
Dit is een belangrijke plek van samen-
komst geworden en heeft enorm bijge-
dragen aan de leefbaarheid in Esbeek.

Van daaruit zijn ook tal van nieuwe 
initiatieven ontstaan, zoals een woning-
corporatie. De bewoners hebben zelf 
gezorgd voor de bouw van betaalbare 
woningen voor starters. De grote bouw-
bedrijven kunnen immers niet meer 
betaalbaar bouwen, wat een groot 
probleem is in Nederland. Dat is de reden 
dat steeds meer dorpen en buurten in 
Nederland dit zelf oppakken, zoals in 
Esbeek. Een groep jonge mensen stond 
op, schakelde een architect in, een plaat-
selijk bouwbedrijf en ontwikkelden op 
deze manier zelf het plan voor een nieuw-
bouwwijkje met eengezinswoningen. 
Inmiddels is er zelfs sprake van een heuse 
babyboom in het Brabantse dorp en zijn 
er plannen voor een nieuwe uitbreiding. 
Ook de oude dorpskerk werd aangekocht 
en omgebouwd tot een prachtige school.

Na Esbeek ging de reis naar Hoogeloon, 
waar de reisgenoten uitleg kregen over 
de zorgcoöperatie die de bewoners daar 
hebben opgericht. De reis werd uiteinde-
lijk afgesloten met een gezellige borrel bij 
Klein Zwitserland, waar nog lang werd 
nagepraat over alle indrukken.

Voor de reis waren ook vertegenwoordi-
gers van andere Wijk aan Zeese instel-
lingen uitgenodigd, zoals De Moriaan 
en Heliomare. Het was helaas niet voor 
iedereen mogelijk om deze zaterdag mee 
te gaan, daarom overweegt SaWaZ na 
de zomer opnieuw een inspiratietocht 
te organiseren. 

Ook komt er dan een samenkomst voor 
belangstellenden om de ideeën die we 
hebben opgedaan om te zetten in daden. 
We zoeken dan ook vooral mensen die 
bereid zijn om op wat voor manier dan 
ook de handen uit de mouwen te steken. 
Want dat is de grote boodschap van de 
dorpelingen in Hoogeloon en Esbeek: 
het is vooral een kwestie van doen en 
alles is mogelijk als de wil er is.

D
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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 Bewonersparticipatie 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 jutter@live.nl 
aangeleverd worden. Juttertjes zijn niet bedoeld 
voor commerciële doelen of personeelsadvertenties.

Dorpswandeling met 
liedjes over Wijk aan Zee

ondje Wijk aan Zee krijgt een 
verrassende muzikale impuls. 
Eind augustus zijn er vier data 

waarop aan een muzikale wandeling kan 
worden deelgenomen. Rondje Wijk aan 
Zee maakte in de afgelopen jaren diverse
wandelmogelijkheden. Deze voeren 
bijvoorbeeld door het landschap dat het 
dorp omringt. Ook zijn er rondleidingen 
in bunkers. De muzikale variant is echter 
spiksplinternieuw

Mariëtte van Soest, gids bij Rondje Wijk 
aan Zee, maakte een wandelroute van 
ongeveer anderhalf uur, waarin plaats is 
voor ongeveer tien liedjes. Deze liedjes 
zijn dus min of meer bepalend voor de 
plekken die tijdens de wandeling worden 
aangedaan. Dat betekent dat deze tocht 
voornamelijk door het dorp gaat, maar 
ook langs de randen, het zeedorpen-
landschap en een stukje duin. Het bij-
zondere is dat gids Van Soest de liedjes 
ook uitvoert, samen met haar muzikale 
begeleider Ab Winkel. ‘Hier komen twee 
schoonheden samen: geschiedenis en 
muziek. Gebracht vanuit de artistieke 
vrijheid waar ik altijd naar zoek’, 
verduidelijkt Mariëtte.

Voor de selectie van de liedjes grepen 
Van Soest en Winkel in de rijke Wijk 
aan Zeese muziekhistorie. Ze vonden 
daar liedjes als ‘Schoenmaker Frans’ 
en ‘Cornelia’ (over Neeltje Snijders). 
Maar er is bijvoorbeeld ook een ode aan 
de buurtzorg en een deels fictief lied over 
de samenwerking van een Duitse soldaat 
en een Wijk aan Zeese timmerman. 
Een deel van de liedjes verscheen in het 
dorp op cd’s als ‘Zo klinkt Wijk aan Zee’ 
of op platen van lokale artiesten. Inmid-
dels is er een proefeditie gelopen van de 

tocht. Deze leverde van enkele deel-
nemers nuttige feedback op. Meedoen 
aan de tocht betekent, naast luisteren 
naar de informatie over markante punten 
in de wandeling, ook kijken en luisteren 
naar live uitgevoerde muziek. 

Er is een gemiddelde conditie gewenst, 
omdat er een paar lange trappen bedwon-
gen dienen te worden. De tochten zijn op
donderdag 18 augustus 19.30-21.00 uur,
zondag 21 augustus 13.00-14.30 uur, 
donderdag 25 augustus 19.30-21.00 uur,
zondag 28 augustus 13.00-14.30 uur.
Er is per wandeling een maximum van 
15 personen. De tocht is niet-roken. 
Reserveren is mogelijk via 

liedjeswandeling@gmail.com
Startpunt is naast de watertafel op het 
Julianaplein. Deelname is gratis, een 
vrijwillige bijdrage in de hoed is 
wenselijk. Die komt ten goede aan het 
onderhoud van Rondje Wijk aan Zee

Tekst: Jacky de Vries/Foto: Hans de Bruijn.

R
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“Tekenend voor Wijk aan Zee”
                                          Marjoke Staal

arjoke Staal, bijna zeventig, over 
zeewier, tenten met gaten, en een 

container met houtskool. Better than Lsd.

‘Waar ik nu mee bezig ben, is zeewier. Dat ben 
ik van het strand gaan meenemen. Ik heb grote 
schilderijen gemaakt van zo’n klein stukje wier. 
We wonen hier vijf jaar en sinds twee jaar ben 
ik bezig met wier. Vantevoren dacht ik wel 
eens aan de zee als inspiratiebron. Maar het 
gebeurde niet. Bovendien was hier Jopie 
Mellema; die doet de zee’, zegt ze lachend.
Maar sinds twee jaar wier.
‘Ik projecteer het op geprepareerde stukken 
textiel. Met een overhead kun je het heel mooi 
vergroten. Omdat ik altijd met licht als inspira-
tiebron werk, wilde ik schaduwbeelden waarbij 
vorm en compositie het belangrijkst zijn. 
Deze worden door het schilderen met heel 
natte aquarelverf vaak realistischer dan de 
bedoeling was, maar dat accepteer ik.’
We zitten aan tafel in de serre, omringd door 
boeken en kunst en boeken over kunst.
‘Vanaf de lagere school wilde ik handwerkjuf 
worden. Mijn moeder maakte kleren voor ons. 

M Ik heb op mijn elfde een nachthemd gemaakt, 
met plooitjes en strikjes op de handslinger van 
mijn oma, die het mij ook leerde. Geweldig. 
Toen zei mijn moeder dat ik op naailes mocht 
en dat was minder, want ik kon al zoveel. 
Ze zeiden: “Je moet meten”, en dan moest er 
nog twee centimeters aan de heupen. Daarna 
ging dat er weer af want ik had geen heupen. 
Ik was een dunne sliert van 1,84. Maar ik vond 
textiel een fijn materiaal en ik kreeg zo een 
idee hoe mensen les geven. 

Later op Academie De Schans, een leraressen 
opleiding in Amsterdam, een meidenschool 
dus, hadden we ook tekenen en dat ging heel 
goed. Daarna heb ik me georiënteerd op 
de Rietveld en op de MO in Amsterdam. 
Het werd lerarenopleiding tekenen. Toen ik al 
les gaf op een middelbare school heb ik ook 
een paar jaar op de Rijksacademie gezeten, 
drie dagen in de week, afdeling monumentaal.
Ik heb 10 jaar lang lesgegeven en ben zo lang-
zaamaan naar dat kunstenaarschap toege-
groeid. Wel blijven lesgeven aan volwassenen 
in modeltekenen en aquarelleren.’

Marjoke heeft met alle soorten verf gewerkt, 
allerlei technieken gehanteerd. Door haar 
nieuwsgierigheid en de wil om haar grenzen 
te verleggen, is zij met houtskool gaan werken; 
het gewone houtskool dat men ’s zomers op de 
barbecue gooit. In de voortuin van haar huis 
ligt een beeld waar veel mensen bij blijven 
staan. ‘Ik heb ooit een container volgeplakt 
met houtskool, dat was voor 25 jaar Zaanstad. 
Zeven Zaanse Kabinetten. Een zeecontainer 
van 3 bij 3 bij 3 met water onderin waarin ook 
houtskool dreef. Daar mocht je in met blote 
voeten of laarzen. Houtskool wordt harder 
als er water in gaat zitten en dan tinkelt het 
tegen elkaar als je er doorheen waadt. 
‘s Nachts zogen de wanden het vocht op en 
als de zon erop stond, hoorde je dat kieren 
van waar het er weer uitkwam. Bij de opening 
was er een Amerikaan die zei: “Ooh, this is 
better than Lsd”. Ik hou heel erg van dat soort 
belevingskunst.’

‘In 2013 heb ik een tent gemaakt bij Veldwerk, 
een tweejaarlijkse buitententoonstelling in 
Oostknollendam. Het stond op een weiland 
en als je erin kwam, was het een hele andere 
wereld. Daarom heet ie ook “Hide out”. 
Net alsof je een beetje onder de grond zat. 
Het was een kleine bungalowtent met twee 
stoeltjes erin. De voorstelling ontstaat door het 
licht en de gaten die ik in de buitentent knip. 
Er is een leuke filmimpressie van gemaakt 
door een bezoeker, die op mijn website te 
zien is. Bij Veldwerk vorig jaar, met het thema 
Geloof, maakte ik een tweede. Ze waren toen 
net met die kabels in de weer op het strand en 
ik zei: Het is gewoon grof geweld tegenover de 
zee. Ook omdat die windmolens enorm veel 
geluid maken en al die trillingen... Ik dacht: 
ik maak weer zo’n tent, een mobiele kapel van 
Stella Maris ter bescherming van de mensen 
op zee, maar ook van de zee tegen de mensen. 
Van buiten is het een gewone tent, van binnen 
beschilderd met witte en blauwe wieren. 
De gaten in de buitentent projecteerden 
stippen op de binnentent.’ De tent heeft indruk 
achtergelaten. ‘Ik heb een vage afspraak vol-
gend jaar in KEK, solo’, vervolgt ze. 
‘Ze willen die tent. Daar moet ik nog over 
nadenken. De buitentent is heel groot en als 
het binnen staat, heb je geen beweging door 
wind. Maar ik vind er wel wat op.’

Hoe komt een Zaanse in Wijk aan Zee terecht?
‘Ik ken Wijk aan Zee al vanaf mijn 4e, want 
mijn ouders hadden een huisje op Vondel-
oord. Mijn man komt uit IJmuiden. Tata was 
voor ons geen belemmering. We waren op 
zoek naar een atelier. Ik moest na 23 jaar uit 

mijn atelier in een pakhuis aan de Zaan, want 
dat werden woningen. We woonden heel mooi 
in Zaandijk tegenover de Zaanse Schans maar 
dat werd een gekkenhuis door toerisme. 
Het werd zoeken naar een huis met atelier.
Toen dit huis te koop kwam, hadden we het 
al bezichtigd. De bedrijfsruimte was fijn maar 
het huis oud. We hebben het toen laten gaan. 
Acht jaar later stond het nog te koop en het 
was opgeknapt. We hebben het atelier 
verbouwd en ervoor gezorgd dat het een fijn 
huis werd. Dat is aardig gelukt.’

www.marjokestaal.com

Tekst: Yvonne Janssens.
Foto van Marjoke: Hans de Bruijn.

Overige foto’s: aangeleverd
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‘Verslaving gedijt goed in het duister, niet in het licht’
‘Moedige Moeders’ steunt naasten van drugsgebruikers in Wijk aan Zee

uders met een kind dat drugs 
gebruikt, kunnen sinds kort naar 
een lotgenotengroep in Dorpshuis 

De Moriaan. Moedige Moeders, een groep 
van ervaringsdeskundigen met een schat 
aan expertise, is twee keer in de maand 
in het dorpshuis aanwezig om alles te be-
spreken rondom drugs- en alcoholgebruik. 
“Wij willen het hebben over de naasten. 
We praten niet alleen over de verslaafde, 
maar vooral ook over jou.”

Moedige Moeders Anita en Monique 
hebben eerder al een groep opgericht in 
Alkmaar en sinds kort ook in Beverwijk/ 
Wijk aan Zee. Vooral in onze gemeente 
zien ze een groot probleem. De bijeen-
komsten in De Moriaan worden nu al 
goed bezocht. Eén ding is duidelijk: er 
is behoefte aan. “Ik ben wel wat gewend, 
maar er is een groot verschil in heftigheid 
tussen de groep in Alkmaar en hier. 
Wat we hier zien is ernstig, vooral op 
gebied van agressiviteit van de drugs-
gebruikers. Ouders die de deur niet 
dicht durven te houden. Ook wordt er 
een groot taboe gevoeld. De nood hier is 
heel hoog.” Hulp aan naasten is niet goed 
geregeld, vindt Anita. “Voor verslaafden 
is er van alles. Artsen, klinieken. Maar 
niemand die hulp biedt aan naasten. 
Vooral in de eerste fase. Alleen als je kind 
in een kliniek zit, is er begeleiding voor 
ouders. Maar eigenlijk zou dat al veel 
eerder moeten.” Het is volgens haar heel 
belangrijk aandacht te hebben voor de 
omgeving van drugsgebruikers. 

Moedige Moeders voorziet in deze steun 
aan naasten. De groep is ooit ontstaan 
met een groepje bezorgde moeders in 
Volendam en verspreidt zich inmiddels 
over heel Nederland. “We zien ouders die 
aan het verdrinken zijn. Drugsproblema-
tiek zit nog altijd in de taboesfeer, ouders 
zijn aan het aanmodderen, ze schamen 
zich. Als verslaafde kun je de bodem 
raken, maar als naaste ook. Die lopen 
ook vast in het leven, worden eenzaam 
of belanden in een burn-out.” Anita heeft 
het over de bekende roze olifant: de hele 
omgeving ziet ‘m, maar er wordt niet over 
gepraat. “Zo hou je alles in stand. Maar 
daar moeten we uit. Verslaving gedijt 
goed in het duister maar niet in het licht.”

In de lotgenotengroepen zien Monique 
en Anita wat het effect is bij ouders als 
ze soms voor het eerst hun verhaal doen. 
“De bijeenkomsten zijn laagdrempelig 
en anoniem. Je moet je veilig voelen, 
dat is het belangrijkste. Er was laatst een 
moeder die voor het eerst vertelde over 
haar kind. Je zag haar opklaren, omdat 
ze haar verhaal kon vertellen. Je zag de 
opluchting.” Ouders delen hun ervarin-
gen, vinden herkenning bij elkaar en 
peppen elkaar op als het nodig is. 

Anita weet waar ze het over heeft. Haar 
zoon is drugsverslaafd. Het begon ooit 
met een beetje experimenteren. Ze had 
nooit gedacht dat het zo uit de hand zou 
lopen. “Nu weet ik dat als je het toestaat, 
je ze het duwtje kunt geven richting 

verslaving.” Zelf ging ze er ook bijna aan 
onderdoor. “Ik heb achteraf vaak gedacht, 
waar was de hulp voor mij? Ik was er net 
zo beroerd aan toe als hij, mager, 
verward, veel stress.” Haar zoon heeft veel 
hulptrajecten doorlopen en zit inmiddels 
alweer tien maanden ‘in herstel’. 

Natuurlijk gaat het tijdens de bijeenkom-
sten ook over hoe je je kind kunt helpen. 
Een denkfout die veel ouders maken is 
dat ze er wel even voor gaan zorgen dat 
hun kind ervan af blijft. “Dat gaat niet 
werken. Vaak zijn ze al volwassen en kun 
je ze niets meer vertellen.” Wat wel goed 
is, is het stellen van duidelijke grenzen en 
die goed bewaken. “Als je tegen je kind 
zegt dat ie niet meer binnen mag komen 
en later mag het toch weer wel, is er een 
opening en houd je het gedrag in stand. 
Maar als de omgeving opstaat en 
duidelijk maakt ‘ik begin er niet aan’, gaan 
sommige verslaafden in herstel. Als het 
systeem om de verslaafde verandert, dan 
komt die verslaafde soms in beweging. 
Je moet ‘m zijn eigen verantwoordelijk-
heid geven. Dat gaat ie die ook nemen.” 

Moedige Moeders is twee keer per maand 
aanwezig in De Moriaan, elke eerste en 
derde donderdag van de maand tussen 
20.00 uur en 21.30 uur. Opgeven kan via:
moedigemoedersbeverwijk@gmail.com 

maar binnenlopen zonder aanmelding 
kan ook. 

Tekst: Merei Dekker.

Met de Dorpsbakfiets
naar het huwelijksbootje

e onlangs met hulp van de gemeente aangeschafte 
Dorpsbakfiets, waar we in de vorige Jutter over bericht-
ten, blijkt niet alleen geschikt om bij opruimacties 

zwerfvuil mee op te pikken. Ronald van Tunen vervoerde zijn 
grootste schat Karen Kal met de bakfiets naar de Wijk aan Zeese 
locatie waar zij in het huwelijk traden. Hoewel het precies tijdens 
de rit langs de dorpswei begon te spetteren en te waaien bleven de 
door kapsalon Bien zorgvuldig gestijlde kapsels van zowel bruid 
als gom keurig in model. Zoals initiatiefnemer van de Dorpsbak-
fiets Hans Singerling zegt: ”Dit pas helemaal bij het ritme van het 
dorp, als je het mij vraagt is er teveel haast en lawaai. De bakfiets 
is er voor het hele dorp. Nee niks elektrisch, pure spierkracht.”

Tekst: Jan Paul van der Meij/Foto: Tristan Castricum fotografie.
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Sanering grond met chroom 6
e Dorpsraad vindt de vondst 
van chroom 6 in de grond op 
het terrein van Tata Steel (juli) 

zorgelijk. Het is namelijk niet de eerste
keer. De peilingen - verplicht in de vergun-
ning - zouden waterdicht moeten zijn. 
Desalniettemin werd zowel nu in het 
grondwater, als in 2020 – toen chroom 6 
ontdekt werd in slak bij Harsco – de stof 
opgemerkt bij een extra controle. 

De Dorpsraad heeft het Provinciebestuur 
van Noord-Holland, dat gaat over het 
toezicht op Tata Steel, gevraagd om 
ervoor te zorgen dat de plekken waar 
chroom 6 is aangetroffen onmiddellijk 
worden gesaneerd. De Dorpsraad verwijst 
naar de wet Milieubeheer: de vervuiler 
saneert en betaalt. Of dat nu een pomp-
houder, een huiseigenaar met een olie-
tank in zijn achtertuin is of een industrie. 
Verder vraagt zij het grondwater op veel 
meer plekken op het industrie door een 
onafhankelijke instantie te laten onder-
zoeken en bewonersorganisaties bij dit 
onderzoek te betrekken. Nu heeft het 
Provinciebestuur het staalbedrijf 
opdracht gegeven dit te laten uitvoeren; 
de overheid ziet daarop toe. De reikwijdte 
van dit onderzoek is niet bekend. 
De Dorpsraad wijst erop dat er allerlei 
plekken op het terrein zijn waar chroom 
6 uitgestoten wordt (of kan worden). 

Het RIVM stelde naar aanleiding van de 
vondst in 2020 dat slakbergen (het relatief 
onschuldige) chroom 3 kunnen bevatten,
maar dat chroom 3 kan muteren tot 
chroom 6. Onder andere door in aan-
raking te komen met zuurstof. Dit kan 
het geval zijn aan de buitenzijde van zo’n 
afvalberg en dan met name als de materie 
in beweging wordt gebracht. Daarom 
is de Dorpsraad extra bezorgd over de 
plannen om met staalslak een kunstduin 
bij Een Zee van Staal te maken. Tata Steel 
heeft hiervoor al toestemming gekregen. 
Maar ook de oxykalkslikberg (resten uit 
de jaren tachtig) is een risico. Deze zit vol 
gevaarlijke reststoffen en wordt beetje bij 
beetje afgegraven om in de proefinstalla-
tie HIsarna te worden verstookt. Daarom 
vraagt de Dorpsraad de toezichthouder 
ook ervoor te zorgen dat slakken die 
verplaatst worden ten bate van bijvoor-
beeld de aanleg van een kunstduin of om 
verstookt te worden, gesaneerd zijn en 
dus vrij van potentieel gevaarlijke stoffen 
als chroom 3 en chroom 6. Chroom 6 kan 
kanker en ook andere kwalen veroor-
zaken; ongeacht de hoeveelheid. 
Met name opgelost in water (of mist) is 
chroom 6 extreem toxisch. Dat is precies 
het milieu dat we hier aan de kust heb-
ben. Daarom is extra zorgvuldigheid hier 
gepast. Bovendien wordt in de Noord-
Hollandse duinen drinkwater gewonnen.

Plantenbakken op de Zeecroft?
Ze staan in de weg en waren leeg.
Daar zit vast een verhaal achter...
Inderdaad. Al lange tijd ervaren de bewoners 
van dit deel van de Zeecroft ernstige verkeers-
overlast. Zware vrachtwagens die hotels, 
restaurants en strandpaviljoens bevoorraden, 
plus vele bezoekers van strand en pier die op 
hoge snelheid op hun doel afgaan: ze gaan 
allemaal over de 120 meter rammelende klin-
kerweg. Mooi, dat bezoekers genieten van ons 
dorp en het strand. Maar de Zeecroft is niet 
geschikt voor zoveel auto- en vrachtverkeer 
dat doorgaans met flinke vaart passeert. 
Geluidsoverlast zorgt ervoor dat ramen en 
deuren dicht blijven aan de voorzijde. 
Trillingen veroorzaken rammelende glazen in 
de kast en scheuren in de muren. In- en uitrij-
den van de parkeervakken leidt tot onveilige 
situaties. De gemeente erkent dat de situatie 
niet ideaal is. Daarom zijn eerder al de drem-
pels van de kruising Verlengde Voorstraat/
Zeecroft aangepast. Dit was om te voorkomen 

dat lijnbussen stuiterend de straat inkomen en 
energieke coureurs in voortuinen belanden. 
Ook zijn bewoners blij met een 30-kilometer-
bord, hoewel niemand zich iets daarvan aan-
trekt en er niet gehandhaafd kan worden.
Wat wél zou helpen om de verkeersoverlast te 
verminderen is een nieuwe inrichting van de 
weg. Die komt er; dat is al sinds 2003 beloofd. 
Maar de gemeente combineert werk met werk. 
Dat wil zeggen dat de aanpassing van de weg 
pas op de agenda staat als ook de riolering 
wordt vervangen. En dat duurt nog zéker acht 
of negen jaar. Terug naar de plantenbakken. 
Om het leed van de Zeecroft te verzachten 
bood de gemeente aan plantenbakken te 
plaatsen. Wat eigenlijk niet meer leek dan ‘een 
doekje voor het bloeden’ blijkt groot effect te 
hebben. De snelheid is uit het verkeer; er is 
minder geluid en er zijn zéker minder trillin-
gen. Inmiddels staan er planten in de bakken. 
De beplanting en het onderhoud daarvan 
regelen en betalen de bewoners zelf.

Irene Pasveer. 

Stikstof: De Provincie spaart de kampioen
e Dorpsraad vindt de geactua-
liseerde natuurvergunning voor 
Tata Steel een gemiste kans. 

De inzet was stikstof: Tata stoot stikstof uit 
die in Natura 2000 gebieden neerkomt en 
heeft daarom zo’n vergunning nodig om te 
mogen opereren. Tata Steel is de aller-
grootste bron van stikstof in Nederland. 
Onze buurman stoot bijna twee keer zoveel 
stikstof uit als de nummer twee, Schiphol. 

Onder het motto dat in 2030 alles vanzelf 
beter wordt omdat Tata Steel dan groener 
gaat produceren, houdt de Provincie het 
staalbedrijf uit de wind. Tata Steel hoeft 
slechts acht procent stikstof te minderen
om de natuurvergunning te mogen 
houden. De natuurvergunning was 
aangevochten door Mobilisation for the 
Environment, de organisatie die eerder 
met succes de stikstofuitstelregeling met 
succes onderuit haalde. Tata Steel gaat per 
direct de 8 procent halen door het wagen-

park en werktuigen op schonere brand-
stof te laten lopen en de cv-ketels aan te 
passen. Ook rekent de Provincie mee wat 
nog op de lat stond aan stikstofbesparing. 
Het is een buitengewoon teleurstellende 
manoeuvre van het Provinciebestuur, 
vindt de Dorpsraad. De cokesfabrieken 
zijn de grootste stikstofbronnen op het 
industrieterrein, heeft de Provincie zelf 
vastgesteld. Waarom niet per direct dan 
ook deze problematische fabrieken aange-
pakt? Ze produceren nu op topcapaciteit 
en Tata exporteert het overschot. Vijf 
procent minder cokesproductie (en in 
geval van een tekort eventueel bijkopen) 
is vijf procent minder stikstof door deze 
fabrieken. Maar daarmee breng je ook 
tegelijkertijd hun kankerverwekkende 
uitstoot naar beneden. Het is bovendien 
een maatregel die makkelijk uit te voeren 
is door het bedrijf en dus betekenisvolle 
milieu- en gezondheidswinst oplevert.
Conclusie? Gezakt! Het Provinciebestuur 

had een ferme stap kunnen zetten om de 
IJmond schoner te maken, maar liet dat 
na. Terwijl ze de wind in de rug had: met 
de natuurvergunning in de ene hand en 
in de andere een motie van de Tweede 
Kamer. De Kamer wil dat de regering 
samen met Tata en de Provincie onder-
zoekt of er vooruitlopend op Groen Staal 
niet meer gezondheidswinst te boeken 
is bijvoorbeeld door sluiting van cokes-
fabriek 2. Ook de publieke opinie had zij 
mee: met harder ingrijpen bij Tata Steel 
had het Provinciebestuur kunnen laten 
zien dat zij zich de stikstofproblemen van 
de boeren aantrekt en vindt dat iedereen 
zijn deel moet doen.
Niet alleen het Noordhollands Duinre-
servaat maar veel meer natuurgebieden 
ondervinden schade van de stikstof van 
Tata omdat de stikstofdeken zo’n 250 km 
ver reikt. Stikstof bedreigt de biodiver-
siteit maar ook de gezondheid. Stikstof 
bevordert de fijnstofontwikkeling.

DD

Verzet tegen coulance kooksfabriek
e Dorpsraad heeft zich aangesloten 
bij het beroep van meerdere
 bewonersorganisaties uit de 

IJmond tegen de in mei geactualiseerde 
vergunning voor Kooksfabriek 1 (KGF1).  
Deze fabriek werkt met een verouderde 
vergunning uit 2007 en stoot veel meer 
schadelijke stoffen uit dan volgens de stand 
van de techniek hoeft.

Het Provinciebestuur had aangekondigd 
dat alle vergunningen die vanaf 2020 
geactualiseerd worden zo scherp mogelijk 
afgesteld moeten worden. Dat wil zeggen: 
het uitstootplafond wordt aangepast aan 
de scherpste eisen die de staalindustrie 
zichzelf heeft opgelegd op basis van de 
beschikbare technologie. Maar deze 
kooksfabriek, net als kooksfabriek 2 
zwaar verouderd, hoeft van de Provincie 
evenwel niet aan deze scherpe eisen te 
voldoen. Redenen? Hij is oud, verkeert 
in een te slechte staat van onderhoud en 
beschikt niet over de benodigde technolo-
gie. Een slecht onderhouden, verouderde 
kooksfabriek is een groot gevaar voor de 
gezondheid van omwonenden vanwege 
onder meer de hoge kankerwekkende 
uitstoot. En juist om omwonenden te 
beschermen tegen gevaarlijke uitstoot 
had de Provinciebestuur bepaald dat de 

uitstootplafonds maximaal naar beneden 
moesten als er een vergunning geactu-
aliseerd werd. Dit principe is bij deze 
kooksfabriek echter losgelaten.
De bezwaarmakers voeren aan dat de 
gezondheid van omwonenden en de 
leefomgeving ten alle tijden leidend had 
moeten zijn. Zij vragen de rechter het 
bedrijf een onderzoeksverplichting op te 
leggen in de vergunning voor veel zaken 
die verbeterd kunnen worden. Denk aan 
het milieumanagmentsysteem tot moge-
lijkheden tot filtering, minimalisering van 
de uitstoot en bijvoorbeeld het permanent 
meten van de luchtkwaliteit in de nabij-
heid van de fabriek. Dankzij de camera’s 
van stichting Frisse Wind, ook onder-
tekenaar van het beroep, is duidelijk ge-
worden dat er veel (soms meerdere 
per dag) bruine, zwarte of gele stofwolken 
uit de kooksfabrieken komen. 
Tata Steel meldt veel niet. Consequent 
zouden ook al dit soort wolken gesigna-
leerd en onderzocht moeten worden, 
vinden de bewonersorganisaties. Tot slot 
stellen de bezwaarmakers: als de kooks-
fabriek niet kan voldoen aan de best 
beschikbare technieken om haar uitstoot 
te reduceren dient de fabriek terstond 
gesloten te worden. Wanneer de rechts-
zaak dient is nog niet bekend.

Losse stoeptegel
Zit een stoeptegel gevaarlijk los? Brandt de 
straatlantaarn al maanden niet meer? Staat de 
straat onmiddellijk blank na heftige regenval? 
Zit de afvalbak steevast vol, lang voordat hij 
bij de vaste ronde door HVC geleegd wordt? 
Bij de gemeente Beverwijk kun je dit soort 
zaken heel makkelijk per internet melden 
(www.beverwijk.nl en dan naar ‘melding 
maken’. Omdat de Dorpsraad vermoedt dat 
er veel ook niet wordt gemeld, komt zij in 
actie. De komende weken lopen leden van de 
Dorpsraad daartoe een rondje door het dorp 
met de camera en pen in de aanslag. 
Meld je als je suggesties hebt voor het klussen-
lijstje van de gemeente. Melden kan via:

secretariaat.dorpsraadwaz@gmail.com
Of laat een berichtje achter bij Jaap Durge 
(0251-375905) of Evert Hoogewerf (06-5369 
6267) van de werkgroep Vitaal Dorp.

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

Zaterdag 6 augustus
Spar: Startpunt zwerfvuil opruimactie; 10:00
Beachclub SunSea: Openluchtbioscoop: 
Baywatch; 22:00
Zondag 7 augustus
Badgastenkerkje: Klankschalenconcert; 12:00
Openstelling Bunkers; 13:00-16:00
Julianaplein: Start wandeling met gids door 
het Zeedorpenlandschap; 13:00
Beeldenpark Een Zee van Staal: Gratis 
rondleiding thema: Een zee van vragen; 14:00
Beachclub Oost 3: Live muziek: 
Midnight Maniacs; 16:00-19:00
Vrijdag 12 augustus
Buurtzorg Relweg 11a: Verzamelen Tuinteam 
Wijk aan Zee; 10:00
Julianaplein: Smaakmarkt; 17:00-22:00
Zaterdag 13 augustus
Beachclub SunSea: Openluchtbioscoop: 
Deadpool; 22:00
Beeldenpark Een Zee van Staal: Gratis 
rondleiding thema: St(r)aal; 22:30
Zondag 14 augustus
Kofferbakmarkt op de Dorpsweide; 8:00-16:00
Badgastenkerkje: Klankschalenconcert; 12:00
Vondeloord: Kinderzeskamp 6 t/m 14 jaar - 
100 jaar Vondeloord; 13:00
Beachclub Oost 3: Live muziek: 
Hitmen; 16:00-19:00
Donderdag 18 augustus
Julianaplein: Start Dorpswandeling met liedjes 
over Wijk aan Zee; 19:30-21:00
Zaterdag 20 augustus
SV Wijk aan Zee haalt oud papier op
Kampeerterrein Aardenburg: Spelletjesdag bij 
75 jarig bestaan; 12:00-17:30
Beachclub SunSea: Openluchtbioscoop: 
Aladdin; 22:00
Zondag 21 augustus
Badgastenkerkje: Klankschalenconcert; 12:00
Julianaplein: Start Dorpswandeling met liedjes 
over Wijk aan Zee; 13:00-14:30
Beeldenpark Een Zee van Staal: Gratis 
rondleiding thema: Water bij de zee; 14:00
Beachclub Oost 3: Live muziek: 
Justin Curran and Band; 16:00-19:00
Maandag 22 t/m donderdag 25 augustus
Dorpsweide hoek Julianaweg/Zeecroft: 
Houtstad - thema: Kermis
Woensdag 24 augustus
Buurtzorg Relweg 11a: Verzamelen Tuinteam 
Wijk aan Zee; 19:00
Donderdag 25 augustus
Julianaplein: Start Dorpswandeling met liedjes 
over Wijk aan Zee; 19:30-21:00

Zondag 28 augustus
Het Hoge Duin startpunt: Bunkerrondleiding; 
11:30-14:30
Badgastenkerkje: Klankschalenconcert; 12:00
Julianaplein: Start Dorpswandeling met liedjes 
over Wijk aan Zee; 13:00-14:30
Beeldenpark Een Zee van Staal: Gratis rond-
leiding thema: Dwalen met verhalen; 14:00
Beachclub Oost 3: Live muziek: 
Mixed Up; 16:00-19:00

Wandelen met gids van
Rondje Wijk aan Zee

Zondag 7 augustus 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 
vergezichten. 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 voor 
bezoekers van 13.00 tot 16.00 uur.

Leeskring WAZL
De leeskring “Wijk aan Zee leest – WAZL”  
leest maandelijks gezamenlijk een boek en 
wisselt de leeservaring met elkaar uit in een 
informele sfeer. De kring bestaat uit zeven 
leden, drie vrouwen en vier mannen met een 
verschillende achtergrond. In de kring is plaats 
voor een achtste lid. We komen iedere derde 
donderdag van de maand ’s middags bij elkaar. 
Lees je graag en wil je over boeken met elkaar 
spreken? Meld je aan of vraag nadere 
informatie aan Jan de Wildt, tel. 374591, 
email: j.c.dewildt@ziggo.nl

Collecte Epilepsiefonds
Langs deze weg willen we alle gulle gevers en 
collectanten bedanken voor hun bijdrage.
De opbrengst is dit jaar € 910,30.

Zwerfvuilopruimactie
Zaterdag 6 augustus 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.

Dorpskerk
Zondag 7 augustus 10.00 uur 
Voorganger: ds. A. van Nierop
Gezamenlijke dienst in de Vredevorst Ker

Zondag 21 augustus 10.00 uur
Voorganger: ds. A. van Nierop

Zondag 28 augustus 10.00 uur
Oecumenische vakantieviering met 
samenzang in de Odulphuskerk
Voorgangers: M. Lindeman en J. de Wildt

Odulphuskerk
Zaterdag 6 augustus 19.00 uur
Eucharistieviering met samenzang
Voorganger: p. R. Torres

Zondag 14 augustus 9.15 uur
Eucharistieviering met samenzang
Voorganger: p. J. van der Linden

Zaterdag 20 augustus 19.00 uur
Communieviering met samenzang
Voorganger: diaken M. de Haas

Zondag 28 augustus 10.00 uur 
Oecumenische vakantieviering met 
samenzang
Voorgangers: M. Lindeman en J. de Wildt

ampeerterrein Aardenburg bestaat 
dit jaar 75 jaar. De camping vindt het 
erg leuk als in dit jubileumjaar ook 

Wijk aan Zeese kinderen tussen 5 en 14 jaar 
meedoen met de jaarlijkse Spelletjesdag. 

Op deze vrolijke dag strijden 6 kinderteams 
tegen elkaar in 6 spellen, zoals zeephelling, 
waterspel of estafette. Kom en doe mee! 
De Spelletjesdag is op 20 augustus van 
12.00 tot 17.30 uur op het kampeerterrein 
aan Stetweg 4a. Opgeven kan bij:

marieke.kuipers91@gmail.com. 
Vermeld naam en leeftijd van de deelnemer(s). 
Ook kun je aangeven met wie je in een team 
wilt, alleen kunnen we niet beloven dat dit 
lukt. Graag aanmelden uiterlijk 14 augustus. 
Het aantal plaatsen is beperkt.

Spelletjesdag 
Aardenburg
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Roetz zoekt verhalenmakers

oetz Magazine is op zoek naar 
verhalen. In september wordt er een 
nieuw nummer uitgebracht met als 

thema: waar kom jij vandaan? Schrijf je mee?

Iedereen komt ergens vandaan. En waar je 
vandaan komt heeft invloed op de rest van je 
leven. Dat kan positief zijn, maar ook negatief. 
Hoe zit dat bij jou? Roetz is op zoek naar die 
verhalen. Dus ook dat van jou. Het verhaal 
kan over het dorp gaan waar je vandaan komt, 
de stad, het land, maar ook over het gezin 
waarin je opgroeide, over de schooljaren of 

wat dan ook. Roetz nodigt je uit om mee te 
doen en wil de verhalen bundelen in een mooi 
magazine. Dat wordt ergens in september 
gepresenteerd in de bibliotheek in Beverwijk 
en Heemskerk. Stuur je verhaal voor 15 augus-
tus naar kopij@roetz.nl. Het mag natuurlijk 
ook een gedicht zijn, een foto of en tekening.

Roetz magazine is een IJmonds tijdschrift voor 
proza, poëzie en opinie. Het wordt uitgegeven 
door De Vrijstaat Roetz, een uitgeverij zonder 
winstoogmerk. Meer informatie vind je op 

www.roetz.nl

R




