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Onderwerp: Onderzoek Beaumix Ir. G. Tjalmaweg 
 
 
Katwijk, 6 april 2021 
 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Momenteel wordt gewerkt aan de aanleg van een gedeelte van de RijnlandRoute langs de Ir. G. Tjalmaweg. 
Bij deze aanleg wordt de bouwstof Beaumix toegepast. Over deze bouwstof zijn zowel bij de omgeving als bij 
het gemeentebestuur zorgen omdat in dit materiaal onder andere batterijen en plastic zijn aangetroffen. De 
vrees is dat dit materiaal op termijn milieuschade, bijvoorbeeld vervuiling van de bodem, zou kunnen 
veroorzaken. Wij hebben in goed overleg en nauwe samenwerking met de Omgevingsdienst West-Holland 
en de provincie Zuid-Holland een gedegen onderzoek gestart. Het doel van dit onderzoek is om 
duidelijkheid te krijgen over de samenstelling van de langs de Tjalmaweg gebruikte Beaumix, en te bepalen 
of en welke vervolgstappen nodig zijn. Met deze brief willen wij u informeren over dit onderzoek. 
 
Onderzoek 
Het onderzoek bestaat uit twee delen: 
1. Beaumix is gekeurd en gecertificeerd materiaal. De provincie Zuid-Holland, als opdrachtgever van de 

aanleg van de weg, onderzoekt de keten die dit materiaal doorlopen heeft. Dit betekent dat wordt 
nagegaan of het proces van productie van de Beaumix tot aan de toepassing langs de Tjalmaweg op de 
juiste manier is doorlopen, en of het materiaal voldoet aan de eisen die daaraan gesteld worden. 

2. De gemeente laat onderzoek doen naar de samenstelling van de Beaumix. Hierin wordt onder andere 
onderzoek gedaan naar genormeerde metalen.  

 
Het doel van de onderzoeken is om te kunnen vaststellen of de Beaumix voldoet aan de eisen die wet- en 
regelgeving daaraan stelt. Mochten de onderzoeken hierin geen volledige duidelijkheid geven, dan wordt 
bepaald welk verder onderzoek nodig is om het risico van schade aan het milieu vast te stellen en te 
beperken. 



 Ons kenmerk 

1899941 

 

Monstername 
Voor het onderzoek naar de samenstelling van Beaumix heeft de Omgevingsdienst het onafhankelijk 
adviesbureau Antea Group opdracht verleend. Het onderzoek richt zich vooral op genormeerde metalen, 
zoals koper, antimoon en chroom, waarvan het Besluit Bodemkwaliteit een maximale hoeveelheid ‘uitloging’ 
voorschrijft. Dit is de mate waarin stoffen in Beaumix door bijvoorbeeld regen in de bodem zouden kunnen 
spoelen, en daarmee mogelijk in het grondwater. Wanneer er teveel metaal in de Beaumix zit, is er een risico 
dat de bodem verontreinigd wordt.  
Op 25 en 26 maart heeft Antea veldonderzoek gedaan en zijn proefboringen uitgevoerd. Op basis hiervan 
wordt bepaald op welke plekken materiaal verzameld moet worden om tot goede monsters te komen. In de 
week van 6 tot 9 april wordt het te onderzoeken materiaal verzameld. Dit gebeurt met hulp van machines en 
zo diep als nodig is: niet alleen de toplaag maar ook diepere lagen worden onderzocht. Uit dit materiaal 
worden volgens de daarvoor geldende regels en voorschriften monsters samengesteld, die uiteindelijk door 
een gecertificeerd laboratorium geanalyseerd zullen worden. 
 
Resultaten 
De resultaten van het onderzoek naar de samenstelling van de Beaumix en het ketenonderzoek zijn naar 
verwachting in juni bekend. Dan kan bepaald worden wat het vervolg wordt van dit onderzoekstraject. 
Uiteraard gaan wij u dan verder informeren. Omdat de monsters die genomen worden een onderzoek met 
een onafgebroken doorlooptijd van 5 à 6 weken ondergaan, is het niet goed mogelijk om tussentijds 
resultaten aan u te melden. Als er tussentijds andere ontwikkelingen zijn die voor u van belang zijn, dan 
houden wij u actief op de hoogte, per brief of op een andere passende manier.  
 
Werkzaamheden RijnlandRoute 
De werkzaamheden voor de aanleg van de RijnlandRoute gaan door. Aannemer Boskalis mag de geplande 
werkzaamheden uitvoeren, maar zal niets doen wat het nemen van monsters belemmert. De Beaumix zal in 
het werkterrein blijven liggen en kan voor werkzaamheden binnen dit werkterrein verplaatst worden.  
 
Informatie 
Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft over de situatie langs de Tjalmaweg. Informatie over het 
project RijnlandRoute en het onderzoek naar Beaumix vindt u op www.katwijk.nl/rijnlandroute. Vragen 
kunt u stellen via het e-mailadres rijnlandroute@katwijk.nl. Ook kunt u via het reguliere telefoonnummer 
071 – 406 50 00 of het contactformulier op www.katwijk.nl uw vragen stellen, die wij uiteraard zo spoedig 
mogelijk zullen beantwoorden.   
 
 
Hoogachtend, 

burgemeester en wethouders van Katwijk, 
de secretaris,   de burgemeester, 

  

mr. drs. R.T. Jie Sam Foek      ir. C.L. Visser 
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