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Persbericht uitkomsten RIVM-onderzoek Depositie grof stof 
Dorpsraad Wijk aan Zee. 

 

Genoeg is genoeg: ook uit dit onderzoek blijkt weer: Tata Steel zorgt voor gezondheidsschade in de 
IJmond 

Ook dit onderzoek bevestigt, net als voorgaande recente onderzoeken, dat het ongezond wonen is in de 
IJmond. Tata dient daarom zijn schadelijke uitstoot, 1) op korte termijn, 2) drastisch – 3) en 
aantoonbaar met onafhankelijke bronmetingen en 4) blijvend te verminderen. Zonder deze vier 
voorwaarden is het vertrouwen nul in de effecten van de Roadmap-investeringen. Deze 300 miljoen is 
een druppel op een gloeiende plaat. Ingrijpende grote investeringen, gekoppeld aan harde eisen op het 
sluiten van vervuilende fabrieksonderdelen zijn nodig om de IJmond gezond te maken. De gezondheid 
dient door de overheid te worden geborgd door de verlaging in schadelijke uitstoot vast te leggen in de 
vergunning. Dit alles naast een stevig toezicht en handhaving.   

Aanleiding 

Naar aanleiding van de grafietregens heeft het RIVM in 2019 en 2020 onderzoek gedaan naar de 
samenstelling van het grof stof wat overal lag in Wijk aan Zee. De hoge concentraties van zware 
metalen (lood, vanadium) bleek ongezond voor kinderen die het via normaal speelgedrag (d.w.z. 
mond-hand contact) binnen kunnen krijgen. De huidige studie onderzoekt het grof stof wat zowel 
buiten als binnen wordt aangetroffen in alle dorpen rondom Tata. De precieze herkomst van het stof 
vanaf het Tata-terrein zal in een vervolgonderzoek over 4 maanden duidelijk worden. Onderstaande is 
een van de vele (deel)onderzoeken naar de effecten van uitstoot van Tata op de gezondheid die door 
het RIVM en andere onderzoeksinstituten zijn uitgevoerd in de afgelopen twee jaar. Onder dit 
persbericht vindt u een korte overview van alle uitkomsten tot nu toe. 

Samenvatting: 

Er worden (binnen- en) buitenshuis meer PAK en metalen aangetroffen in Wijk aan Zee, Beverwijk, 
Velsen en IJmuiden in vergelijking met de achtergrondconcentraties. Dit geldt met name voor Wijk aan 
Zee en op het meetstation halverwege de weg van Wijk aan Zee (vlakbij WAZ) naar de pier van Velsen-
Noord (Reyndersweg). Stoffen als ijzer, mangaan, vanadium, chroom en PAK’s worden zo’n 20-100 
keer hoger aangetroffen dan normaal. Hoe dichter bij Tata hoe hoger de concentraties waardoor 
onmiskenbaar duidelijk wordt dat de stoffen afkomstig zijn van Tata. Voor spelende kinderen tussen de 
1 en de 12 jaar die dagelijks in contact komen met neergedaald stof geldt dat de geschatte blootstelling 
aan PAK en lood ongewenst is voor de gezondheid. In deze conclusie is nog niet eens rekening 
gehouden met het inademen van PAK, wat ook schadelijk is. PAK vergroot het risico op kanker. Lood 
heeft een negatief effect op de cognitieve ontwikkeling van kinderen. Dit is verontrustend omdat in 
de woonwijken nabij Tata ook al verhoogd ultrafijnstof en fijnstof (met ook PAK en zware metalen) is 
geconstateerd bij wind afkomstig van Tata. Bovendien worden niet alle schadelijke stoffen (zoals 
zwaveloxiden en andere Zeer zorgwekkende Stoffen) gemeten die ingeademd worden op momenten 
dat de wind verkeerd staat in de straten die de volle laag krijgen. Het NIVEL/RIVM huisartsenonderzoek 
liet al zien dat in de afgelopen 7 jaar opvallend veel gezondheidsklachten worden gemeld. De 
luchtvervuiling is, naast het binnenkrijgen van grof stof, een belangrijke veroorzaker van klachten. 
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Wat valt op? 

Bij de vorige kleinschaliger grof stofonderzoeken (grafietregens) was nog niet duidelijk dat zware 
metalen en PAK (als grof stof) van Tata structureel en wijd wordt verspreid in de omgeving. Hoe 
dichterbij Tata hoe hoger de concentraties. Wat ook opvalt is dat de grafietmaatregel (plaatsing 
Rozahal) niet voorkomt dat nog steeds hoge concentraties zware metalen zoals lood en vanadium 
voorkomen in de woonwijken. De grafiethal lost dus het probleem niet op, zoals wij als Dorpsraad 
steeds hebben aangegeven. Er zijn andere grote uitstoters van lood bij Tata (met de grootste 
looduitstoter: Pelletfabriek, waarbij geen harde deadlines vanuit de overheid zijn gesteld t.a.v. de 
installatie van een filter) en Harsco (met andere slakverwerkingsprocessen zoals Converterslak etc). 

Naast lood (waarvan we uit het vorige onderzoek al wisten dat het ongezond was voor onze kinderen) 
is nu dus voor het eerst ook PAK ongezond hoog en ongewenst. Het betekent dat de situatie zelfs 
slechter is dan 2 jaar geleden. Het RIVM heeft bovendien in haar beoordeling nog niet meegewogen 
dat PAK bij inademen ook schade geeft. Het risico is dus nog groter. 

Het neemt niet weg dat PAK-bronnen zoals een houtkachel (allesbrander) pal naast de meetopstelling 
ook hele hoge waarden kunnen geven. Een dergelijke onvermoede verstoring van het onderzoek bleek 
alleen voor te komen bij het enige meetpunt in Castricum. Het verschil is goed te zien wanneer deze 
kachel brandde en wanneer niet. PAK blijkt in WAZ 20 à 30 keer verhoogd en die waarden zijn 
ongewenst voor de gezondheid van kinderen, niet af en toe als de kachel brand, maar dag in dag uit, 
jaar in jaar uit. Het is goed om te bedenken dat de waarden op de Reyndersweg tot wel 7 keer (!) zo 
hoog zijn als de waarden die in WAZ werden gevonden. Dit meetpunt bevindt zich op slechts 200 meter 
van het populaire strand richting de pier. Hoe ongezond is spelen in het zand daar bij de strandhuisjes? 
De gezondheidsrisico’s zijn echter alleen voor Wijk aan Zee doorgerekend en niet voor dit drukbezochte 
strand waar overschrijding van de Maximaal Toelaatbaar Risico het geval moet zijn. 

Het Reyndersweg-meetpunt staat ongeveer 400 meter westelijk van de beruchte kooks2fabriek. De 
fabriek die voor veel stank en ellende zorgt bij omwonenden. Volgens de Omgevingsdienst NZKG is 
deze verouderde fabriek van Tata vaak de bron en deze staat onder verscherpt toezicht.  Deze fabriek 
mag echter nog steeds open blijven, hetgeen de Dorpsraad WAZ onverantwoord vindt voor de 
volksgezondheid. Al jaren verzoekt de Dorpsraad WAZ om onafhankelijke metingen bij deze fabriek van 
PAK (in het fijnstof), SO2 en alle ZZS. Het gebeurt maar steeds niet en het vermoeden is dat de uitkomst 
niet goed is en dat wellicht daarom wordt getreuzeld. Onlangs bleek ook weer dat Tata de emissie 
grenswaarden overschrijdt van PAK bij een procesonderdeel. 

Nu blijken dus extreem hoge PAK-waarden in het grof stof op Reyndersweg. Het meetpunt waar alleen 
fijnstof gemeten wordt.  Waarom geen onderzoek hier? Waarom deze fabriek niet sluiten? In wiens 
belang wordt hier gehandeld vragen wij ons af? 

 Achtergrondinformatie: Het RIVM en andere onderzoeksinstituten hebben in de afgelopen 
twee jaar een reeks onderzoeken gedaan. Hoog tijd voor een overview: We weten dankzij het 
NIVEL (2021, in opdracht van RIVM)) dat significant meer IJmond-bewoners in de afgelopen 7 
jaar de huisarts hebben bezocht vanwege acute gezondheidsklachten (zoals benauwdheid, 
hoofdpijn, misselijk) of chronische gezondheidsklachten (longkanker, chronische 
hartaandoeningen en diabetes). Dit bleek het geval bij een vergelijking tussen 
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huisartsenpraktijken in IJmuiden en woonwijken naast andere Nederlandse industriegebieden. 

In de gemeente Beverwijk werd 27% meer longkanker dan landelijk gevonden in data over de 
afgelopen 15 jaar (2003-2018); GGD, 2020). De (verstopte) conclusie van de GGD-onderzoekers 
was dat het AANNEMELIJK was dat een gedeelte hiervan door de extra luchtverontreiniging 
(fijnstof) kwam die in het verleden afkomstig was van de basismetaalindustrie (=Tata). 
Rookgedrag en beroepsmatige blootstelling in het verleden werden eveneens als mogelijke 
oorzaken genoemd. Het IKNL (2020) heeft vervolgens de data op postcode niveau nader 
bekeken en toen bleek ook in IJmuiden en Velsen aanzienlijk meer longkanker voor te komen 
in de postcodegebieden dichter bij het Tata-terrein. Dit was in overeenstemming met het 
rapport uit 1998-2003 waaruit bleek dat na correctie voor Sociaal Economische Status (als 
benadering voor rookgedrag) 22% meer longkanker voorkwam in de postcodegebieden die het 
zwaarst door Corus (toen nog) belast werden. Naast longkanker bleek ook leukemie 
(hematologische maligniteiten) verhoogd; dit is nog niet nader op postcode niveau bekeken. 

We weten uit recent RIVM-onderzoek (april 2021) dat de fijnstof-concentraties ongezond hoog 
zijn op de dagen en uren dat de wind vanuit het Tata-terrein de omringende dorpen in waait. 
In een eerder RIVM-onderzoek (2020) werd eveneens geconstateerd dat de concentraties 
ultrafijnstof zeer hoog zijn vooral in Wijk aan Zee en IJmuiden wanneer de wind afkomstig is 
van het terrein tussen IJmuiden en Wijk aan Zee. Hoe dichter bij het Tata-terrein hoe hoger de 
concentraties. 

Naar aanleiding van de grafietregens heeft het RIVM in 2019 en 2020 onderzoek gedaan naar 
de samenstelling van het grof stof wat overal lag in Wijk aan Zee. De hoge concentraties van 
zware metalen (lood, vanadium) bleek ongezond voor kinderen die het via normaal 
speelgedrag mond-hand contact binnen kunnen krijgen. Het huidige onderzoek onderzoekt het 
grof stof in alle dorpen rondom Tata wat zowel buiten als binnen wordt aangetroffen. De 
herkomst van het stof zal in een vervolgonderzoek over 4 maanden duidelijk worden. 
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