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De gemeente en de provincie Zuid-Holland hebben naar aanleiding van de zorgen over het gebruik 

van het bouwmateriaal Beaumix onderzoek uit laten voeren naar de samenstelling van dit materiaal. 

De resultaten van dit onderzoek geven aan dat de Beaumix aan de hiervoor gestelde wettelijke eisen 

voldoet, en rechtmatig door aannemer Boskalis is toegepast.  

 

Het onderzoek naar de samenstelling van de gebruikte Beaumix is uitgevoerd door onafhankelijk 

onderzoeksbureau Antea. Hiervoor zijn op twaalf plekken in het gebied verschillende monsters 

genomen, waarbij extra aandacht was voor ‘verdachte’ plekken, dus plekken waar veel metalen 

werden waargenomen. In twee van deze monsters is een lichte overschrijding van de hoeveelheid 

antimoon gemeten. Omdat er kleine afwijkingen in de metingen kunnen voorkomen, wordt hierop  een 

correctiefactor toegepast, vergelijkbaar met meting van snelheidsovertredingen. Omdat de gemeten 

waarde na deze correctie wordt teruggebracht tot een waarde binnen de norm, is er juridisch geen 

grond om te handhaven. 

 

Uitkomsten ketenonderzoek 

Naast het bodemonderzoek heeft de provincie Zuid-Holland vanuit haar rol als opdrachtgever voor het 

project RijnlandRoute een extern ketenonderzoek laten uitvoeren. Hierbij zijn alle stappen in het 

proces van productie tot en met het transport van Beaumix naar de Tjalmaweg onderzocht. Uit dit 

ketenonderzoek blijkt dat betrokken partijen van productie tot en met het transport de juiste stappen 

hebben genomen. 

 

Hoe verder 

Met de uitkomsten van beide onderzoeken is er geen juridische grond om het gebruik van Beaumix 

langs de Tjalmaweg te stoppen. Ook is er voor de provincie Zuid-Holland en aannemer Boskalis geen 
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gegronde aanleiding om maatregelen te treffen. Het werk langs de Tjalmaweg gaat dus door zoals 

gepland. Om te trachten de zorgen bij de omgeving weg te nemen, hebben wij de provincie echter wel 

verzocht om op plekken waar de verhoogde waarden antimoon zijn gemeten, zonder juridische dwang 

maatregelen te treffen. Wij zijn hierover nog met de provincie en Boskalis in gesprek. Ook hebben wij 

verzocht om binnen dit project af te zien van verder gebruik van Beaumix. Dit met het oog op de 

tweede aanvoer van Beaumix die na de zomer op de planning staat. 

 

Online spreekuur 

Wij begrijpen dat deze resultaten niet bij iedereen de zorgen wegnemen, en dat u vragen heeft over 

de onderzoeksresultaten en hoe we verder gaan. Om u  de gelegenheid te bieden vragen te stellen 

over dit onderwerp, is op woensdag 14 juli van 19.00 tot 20.00 uur een online spreekuur via 

Facebook. U kunt het spreekuur volgen via www.facebook.com/gemeentekatwijk/live. Als u zelf bent 

ingelogd op Facebook kunt u hier vragen stellen. Bent u niet ingelogd, of heeft u geen Facebook 

account, dan kunt u het spreekuur wel live volgen, u kunt dan alleen geen vragen posten. Uiteraard is 

de gemeente ook via alle andere reguliere kanalen bereikbaar, waaronder het e-mailadres 

rijnlandroute@katwijk.nl. Meer informatie is ook te vinden op www.katwijk.nl/rijnlandroute en 

www.rijnlandroute.nl.  

 

Wij hopen u voor nu voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

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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