
 

Melding 

Je melding gaat over 
Stof - Plakkerige stof Grijs/Zwart - Huis + Overige 

Omschrijving 
Het is voornamelijk zwart grof stof visueel. Deze ochtend van een raam van 40 cm bij 60 cm 
afgehaald. Het is zo mensonterend. Het betreft naast schade voor onze gezondheid ook de 
structurele vervuiling en beschadiging door Tata van ons eigendom. Ik verzoek de ODNZKG 
teams milieu en industrie (waaronder Team Tata) en milieu en leefomgeving (buiten het terrein in 
de omgeving) om 24 uur toezicht te houden in het belang van onze gezondheid en die van onze 
kinderen. 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
17-02-2020 08:45 

Melding 

Je melding gaat over 
Stof - Overig - Huis + Overige 

Omschrijving 
Glinsterend en zwart grof stof. Grafiet in de volksmond. Weer een extra laag op het dak en 
overige eigendommen. Bedankt weer voor het niet houden van toezicht en veroorzaken van 
overlast, maar niet heus. Ik ben het zeer terecht al tijden zat en terecht zeer bezorgd. 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
19-02-2020 18:30 

Melding 

Je melding gaat over 
Geur - Hoogovenlucht / Tatalucht 

Omschrijving 
Tata-Hoogovenslucht. Continue Tatagezoem aan begin van de avond ca. 18:00 uur. 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
21-02-2020 18:15 

Melding 

Je melding gaat over 
Stof - Plakkerige stof Grijs/Zwart - Huis + Overige 



Omschrijving 
Schadend stof. Weer meer troep van Tata op o.m. het dak, gevel, kozijnen, ramen, beslag en in 
de bodem van ons eigendom. En inlopend en inwaaiend in huis bij het betreden en verlaten van 
het pand. Dit is onacceptabel dat Tata jaar in jaar uit dit doet. Ookal verbetert het, spelen met 
onze gezondheid en beschadigen ondertussen van onze eigendommen jaar in jaar uit. Tata is 
hoogst schadelijk bezig onze omgeving en gezondheid te verzieken in hun proces van 
hoogwaardig staal maken met steeds minder personeel. En houden ze teveel mensen in de 
omgeving en in hun bedrijf negatief bezig met hun overlast. 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
23-02-2020 12:15 

Melding 

Je melding gaat over 
Stof - Plakkerige stof Grijs/Zwart - Huis + Overige 

Omschrijving 
Gisteravond tot aan vanmiddag enorme stank en zoemend geluid en zojuist het raampje weer 
afgenomen van 40 x 60 cm en zwart grof stof-plakkerig stof. De grenzen van het toelaatbare 
worden door Tata al jaren opgerekt. Mijn zoon is nu aan het studeren voor zijn tentamens met 
zijn raam op een kier. Voor zijn gezondheid kan hij beter het raam hermetisch afsluiten en voor 
frisse lucht inademen elders verblijven. Het is heel erg triest en mensonterend!!!!!!!!!!!!!!!! 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
02-03-2020 17:45 

Melding 

Je melding gaat over 
Geur - Hoogovenlucht / Tatalucht 

Omschrijving 
Ik loop zojuist naar buiten om de afvalbak bovenaan de weg ( ) te zetten voor de 
vuilniswagen morgenochtend: een muur van enorme stank komt op mij af. Bah voor de zoveelste 
keer. Direct slaat het op de luchtwegen!!!! Deze gezondheidschadende en levensvreugde 
ontnemende praktijken van Tata Steel bestaan onbegrijpelijk nog steeds! Ongelooflijk dat Tata 
productie mag draaien met overlast veroorzakend en gezondheidschadend materieel dat ze aan 
het herstellen zijn (planning ca. 10 jaar!). Dit is 2020! 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
05-03-2020 20:45 

Melding 

Je melding gaat over 
Stof - Plakkerige stof Grijs/Zwart - Huis + Overige 

Omschrijving 
Alles zit weer onder de stof van Tata/Harco en op het dak ligt weer een laag bovenop de stofberg 



van Tata/Harco die ze zelf dienen op te ruimen als vervuiler en verantwoordelijke hiervoor en de 
schade te vergoeden. De overheid dient haar zorgplicht na te komen dat de leefomgeving 
gehandhaaft wordt en dat Tata niet in de gelegenheid is deze vervuiling te veroorzaken. Doekje 
bewaard met datum van het raampje wat ik standaard afneem 40 x 60 cm. De grens is allang 
overschreden, maar het houdt niet op. Ondanks dwangsommen. 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
07-03-2020 14:30 

Melding 

Je melding gaat over 
Geluid - Zoemend - Continu (constante toon) 

Omschrijving 
Gistermiddag een continue zoem van Tata (is vaker op zaterdag). 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
08-03-2020 15:00 

Melding 

Je melding gaat over 
Geur - Hoogovenlucht / Tatalucht 

Omschrijving 
Vanaf gistermiddag tot in de avond Tata/Hoogovensstank. 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
07-03-2020 15:00 

Melding 

Je melding gaat over 
Geur - Hoogovenlucht / Tatalucht 

Omschrijving 
Ik heb zojuist de restanten van onze heerlijke met zorg bereide avondmaaltijd buiten in de 
vuilcontainers gedeponeerd. En het stinkt weer naar Tata/Hoogovenslucht. Vanmiddag niet. Het 
stemt niet vrolijk deze stank als afsluiting van de zondag. 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
08-03-2020 19:45 

Melding 



Je melding gaat over 
Geluid - Zoemend - Continu (constante toon) 

Omschrijving 
Een zoem zoals gisteren, maar minder luid. 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
08-03-2020 20:00 

Melding 

Je melding gaat over 
Geur - Hoogovenlucht / Tatalucht 

Omschrijving 
Ca. vanaf 17.00 tot nu Tata/Hoogovenslucht geconstateerd. 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
09-03-2020 19:15 

Melding 

Je melding gaat over 
Stof - Plakkerige stof Grijs/Zwart - Huis + Overige 

Omschrijving 
Weer stof vandaag. Monster genomen van het raampje van 40 x 60 cm aan de voorzijde Noord. 
Ook glinsterend stof. 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
09-03-2020 19:45 

Melding 

Je melding gaat over 
Geur - Hoogovenlucht / Tatalucht 

Omschrijving 
Gistermiddag kon ik geen melding in dit systeem doen (technische storing?), nu wel. Het stonk 
naar Tata/Hoogovens (slaat op de luchtwegen) met op de achtergrond een zoemend geluid. Nu 
ruikt het hier fris buiten, heerlijk!!!!!!!!!!!! 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
11-03-2020 10:15 

Melding 



Je melding gaat over 
Geur - Hoogovenlucht / Tatalucht 

Omschrijving 
Ik wilde om ca. 20.30 uur melden, maar stofmelder deed het niet. Het stonk weer naar 
Tata/hoogovenslucht toen ik de etensresten ging weggooien buiten in de container. 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
13-03-2020 20:30 

Melding 

Je melding gaat over 
Stof - Plakkerige stof Grijs/Zwart - Huis + Overige 

Omschrijving 
En weer een laag nieuw stof op het platte dak erbij en overige. Er zit overigens ook een bruinrood 
stof in. Monstertje genomen van het monsterraampje van 40 x 60 aan de Noordzijde en bewaard 
met datum. Voor de duidelijkheid, het betreffen geen incidenten, het is een regelmatige 
gebeurtenis. Stof- en stankoverlast jaar in, jaar uit. 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
14-03-2020 10:30 

Melding 

Je melding gaat over 
Geluid - Zoemend - Continu (constante toon) 

Omschrijving 
Er is nu een constante zoem en geen stank. Dus zoem en stank hebben niet altijd een connectie, 
regelmatig met een patroon is dit wel het geval, namelijk in het weekeinde vaak tegelijk stank en 
zoem. Nu als incident niet. 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
15-03-2020 09:15 

Melding 

Je melding gaat over 
Geluid - Overig - Fluctuerend (van hard naar minder hard) 

Omschrijving 
Ter aanvulling van eerdere melding zojuist. Nu ook een kletterend en piepend geluid naast de 
zoem. 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
15-03-2020 09:15 



Melding 

Je melding gaat over 
Geur - Hoogovenlucht / Tatalucht 

Omschrijving 
Ca. 20:30 uur tijdens het weggooien van de vuilnis in de container buiten onfrisse stank 
(Tatalucht). Vanmiddag niet. 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
20-03-2020 22:00 

Melding 

Je melding gaat over 
Geur - Hoogovenlucht / Tatalucht 

Omschrijving 
Stank en zoem. 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
24-03-2020 18:30 

 

(vandaag 24-03-2020  geweest om kozijnen en ramen schoon te maken ivm Tata) 

Melding 

Je melding gaat over 
Geur - Hoogovenlucht / Tatalucht 

Omschrijving 
Weer stank zoals de afgelopen weken. Ik ga naar buiten ca. 19.00 uur en weer die domper op het 
diner. Zoon online examen Vrije Universiteit. Raam kan niet open voor frisse lucht. Zo 
mensonterend. 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
26-03-2020 18:30 

Melding 

Je melding gaat over 
Geur - Hoogovenlucht / Tatalucht 

Omschrijving 
Het stonk weer enorm (Tatalucht) om ca. 22:45 uur. Jammer deze afsluiting van een frisse dag. 

Locatie 
 Wijk aan Zee 



Moment 
28-03-2020 22:45 

Melding 

Je melding gaat over 
Geur - Hoogovenlucht / Tatalucht 

Omschrijving 
Vandaag overdag stonk het niet, nu wel en gisteravond ook om deze tijd. Zwavelgeur en rotte 
eierengeur: Tata/Hoogovens stank. Niet overweldigend deze keer maar wel duidelijk aanwezig en 
zeer onaangenaam, want ook zeer ongezond. En het verpest het avondeten waar ik zeer mijn 
best op doe om dit goed te bereiden, waarbij ik zorgvuldig gebruik maak van niet-defect of 
afgeleefd materiaal. Hier is tijdig in geinvesteerd en ruimte gemaakt in het beperkte budget. En 
als ik kook zitten de buren niet in de ongezonde stank en uitstoot. Daar zorg ik voor. Ik ga ervan 
uit dat het stopt met onzorgvuldigheid en verkeerde zuinigheid bij Tata (o.a. defecte kooksovens 
en wel produceren, rauwe kooks) en verzoek nogmaals correct te handhaven aan de OD en Tata 
te stoppen met overlast, per direct. 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
30-03-2020 20:45 

Melding 

Je melding gaat over 
Geur - Hoogovenlucht / Tatalucht 

Omschrijving 
Ter aanvulling op de vorige melding. Het stinkt nu veel erger dan eerder op de avond (ik ging 
even iets weggooien in de afvalcontainer). Een muur van stank! 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
30-03-2020 20:45 

Melding 

Je melding gaat over 
Geur - Hoogovenlucht / Tatalucht 

Omschrijving 
Het stinkt nog steeds enorm zoals eerder deze avond. Geen frisse neus halen dus. Bedankt 
weer, maar niet heus. Totale opsluiting hebben we hier in Wijk aan Zee! Zeer ongezond en 
ongehoord belastend voor onze leefomgeving! De overheid komt haar wettelijke zorgplicht niet na 
haar burgers te beschermen inzake volksgezondheid! En zorgt voor nog meer stress tijdens deze 
Coronacrisis door de processen van Tata Steel niet goed te handhaven. 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
31-03-2020 00:45 



Melding 

Je melding gaat over 
Geur - Hoogovenlucht / Tatalucht 

Omschrijving 
Het stinkt weer nu. Vanmiddag niet. Ik refereer voor deze stankklacht aan zaaknrs. 9462764 en 
9462373. En verwacht in het belang van onze veiligheid en gezondheid als inwoners afdoende 
handhaving van de zorgplichtige overheid dat deze overlast niet mogelijk is. We zijn mensen hier 
en geen gebruiksvoorwerpen van Tata Steel. 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
03-04-2020 21:30 

Melding 

Je melding gaat over 
Geur - IJzer / Metaallucht 

Omschrijving 
Samson de kater stinkt naar staal. Hij is vanmorgen ca. 5.15 naar buiten geweest en ca. 8.45 
weer binnen. Als kinderen hun huisdier knuffelen (wat niet verboden is) krijgen ze in 
vorengenoemde situatie bepaalde ongewenste stoffen onbedoeld maar (bewust) uitgestoten door 
Tata extra binnen. In de jaren 50 werd hierom smakelijk gelachen, we leven nu in een andere tijd/ 
Ook ivm Corona-virus is het extra belastend deze zeer ongewenste schadelijke bezigheden te 
continueren die te voorkomen waren door tijdig te investeren in materiaal en revisie en 
procesbeheersing (o.a. hoogleraar TU Delft). Ik verzoek/eis in het belang van de 
volksgezondheid nadrukkelijk adequaat toezicht te houden en te handhaven. 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
04-04-2020 09:45 

Melding 

Je melding gaat over 
Stof, glinsterend/grafiet 

Omschrijving 
Glinsterend stof/grafiet op de Oostzijde van onze gevel en ramen (Grapendaal heeft deze ramen 
en kozijnen gereinigd .d. 24 maart 2020. Verzoek tot inspectie van deze gevel. De keren dat Tata 
geweest is voor inspectie werd ontkend dat er grafiet.glinsterend stof op de gevel zit. Terwijl Tata 
wel het op de brievenbus en het tafeltje tegen de gevel aan constateerde (wel de Noordzijde, dus 
schaduw). (Deze tekst is niet gekopieerd maar ingetypt, daar ik de melding niet gekopieerd had, 
strekking is hetzelfde). 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
04-04-2020 10:25 

 



Melding 

Je melding gaat over 
Geur – metaallucht-hoogovenslucht gecombineerd (niet gekopieerd maar strekking inhoud 
zelfde) 

Omschrijving 
De zoem is weer aanwezig. Op zaterdag is dit bijna standaard. 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
04-04-2020 11:15 

Melding 

Je melding gaat over 
Geluid - Zoemend - Continu (constante toon) 

Omschrijving 
Alarm met op de achtergrond een piep. 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
04-04-2020 12:10 

Melding 

Je melding gaat over 
Geluid - Denderend - Fluctuerend (van hard naar minder hard) 

Omschrijving 
Denderend, met een zoem op de achtergrond, kletterend. En een staallucht. 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
05-04-2020 08:15 

Melding 

Je melding gaat over 
Geur – staallucht – hoogovenslucht gecombineerd (kopie niet gemaakt, inhoud idem) 

Omschrijving 
Staallucht – hoogovenslucht gecombineerd 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
05-04-2020 08:15 

Melding 



Je melding gaat over 
Geluid - Toeterend - Fluctuerend (van hard naar minder hard) 

Omschrijving 
Toeterend, piepend. 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
06-04-2020 10:15 

 

 Melding 

Je melding gaat over 
Geluid - Piepend - Fluctuerend (van hard naar minder hard) 

Omschrijving 
Piepend, met zwaar gekletter op de achtergrond en een zoem. Ook weer plakkerig stof zichtbaar 
op de ramen en ook aanwezig op de rest van onze eigendommen. Het is niet acceptabel. Ik en 
mijn zoon zijn geen eigendom van Tata Steel. Ook ons huis en grond zijn geen eigendom van 
Tata Steel. En eis 24 uur per dag toezicht van de overheid en onafhankelijk 
deskundigheidsonderzoek op het terrein van de processen en installaties. Tata is tot nu toe niet 
in staat haar processen onder controle te hebben en heeft maling aan de OD. Dit veroorzaakt 
jarenlang schade aan eigendommen van anderen en aan de gezondheid van anderen. Het is 
ongehoord dat Tata de overheid en de media en inwoners zo bezig houdt met dit gestoorde 
misbruik van de niet aan Tata gelieerde omwonenden. Goed en veilig staal maken volgens Tata 
met enorm veel ongezonde stoffen voor de leefomgeving en volksgezondheid is het 
eindresultaat. De schade en de opgelegde cultuur (jullie als omwonenden zijn een instrument en 
niets meer, we schenden jullie privacy en eigendomsrechten en zolang jullie niet massaal in 
opstand komen - want jullie overheid faciliteert ons, gaan wij hiermee door, werkt door in het dna 
van de inwoners en (klein)kinderen en hun kinderen en ga zo door! Parasitair gedrag. 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
07-04-2020 08:45 

Melding 

Je melding gaat over 
Stof - Plakkerige stof Grijs/Zwart - Huis + Overige 

Omschrijving 
Er zit weer plakkerig stof op de ramen (jaar in, jaar uit)!!!!! Ik heb zojuist een melding gedaan van 
geluid. Misschien heeft het met elkaar te maken. Toezicht om dit te voorkomen en strikte 
handhaving worden hierbij verzocht. Voor een uitgebreide toelichting zie zojuist verstuurde 
bericht mbt geluid. Los het op of stop het bedrijf. 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
07-04-2020 08:45 

Melding 



Je melding gaat over 
Geur - Hoogovenlucht / Tatalucht 

Omschrijving 
Ik refereer hierbij aan zaaknr. 9462764 mbt de stank vanavond. 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
09-04-2020 22:30 

Melding 

Je melding gaat over 
Geur - Hoogovenlucht / Tatalucht 

Omschrijving 
Wat betreft geur/stankwaarneming op deze locatie. Vanmiddag rook het fris en niet naar 
Tata/Hoogovensstank, nu wel. Ik refereer wbt deze stank aan zaaknrs. 9462373 en 9462764. 
Een Goede Vrijdag gewenst. 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
10-04-2020 22:30 

 

Melding 

Je melding gaat over 
Iets anders.... 
Omschrijving 
Een gele rookpluim boven Tata ter hoogte van de NoordPier om ca. 6.30 uur hedenochtend. Ik 
heb dit van mijn suppende zoon vernomen die hier op het water verbleef. Ik vroeg tijdens het 
avondeten of hij vanmorgen nog mooie luchten had gezien rond dat tijdstip en kreeg 
vorengenoemde waarneming te horen. Erg naar voor een jongen die bewust met zijn gezondheid 
bezig is en zijn immuunsysteem graag in goede conditie heeft door hiervoor te kiezen. Hij kiest 
zeker niet voor die gele rookpluim) (of wat het ook is: zwavel?). Ik wil weten van de OD en van 
Tata Steel wat dit was, waar de bron is. Overigens stinkt het weer buiten vanaf begin van deze 
avond. Vandaag overdag niet. 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
11-04-2020 20:30 

Melding 

Je melding gaat over 
Geur - Hoogovenlucht / Tatalucht 

Omschrijving 
Ik heb het zojuist gemeld in de melding over de gele rookpluim hedenochend 6.30 uur. Het stinkt 
nu naar Tata/Hoogovenslucht. Ik refereer hierbij aan zaaknrs. 9462764 en 9462373. 



Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
11-04-2020 20:30 

Melding 

Je melding gaat over 
Geluid - Piepend - Fluctuerend (van hard naar minder hard) 

Omschrijving 
Piep en zoem en gerommel op achtergrond (eerdere malen gemeld sinds Stofmelder bestaat, 
daarvoor ook waargenomen maar niet bekend met het gegeven dat dit bij de overheid gemeld 
kon worden als individu. 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
12-04-2020 08:45 

Melding 

Je melding gaat over 
Geur - Hoogovenlucht / Tatalucht 

Omschrijving 
Ik refereer weer aan zaaknrs. 9462764 en 9462373. Op eerste Paasdag tijdens het paasontbijt 
nog wel. Mensonterend. Ik wijs nog hierbij op de zorgplicht van de overheid en dat het niet veilig 
thuis is met deze met name stank- en stof-overlast. Meer heb ik nu niet meer toe te voegen. 
Meldingen genoeg met specifieke aanwijzingen die leiden naar de veroorzaker: bron Tata Steel. 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
12-04-2020 10:30 

Melding 

Je melding gaat over 
Geur - Hoogovenlucht / Tatalucht 

Omschrijving 
Het stinkt nog steeds en de piep is ook continue aanwezig, met een soort zoem nu ook. Ik stel 
zowel het management van de overheid als het management van Tata Steel aansprakelijk voor 
deze overlast. De overheid heeft zorgplicht in deze en Tata Steel komt haar afspraak niet na een 
goede buur te zijn en heeft het recht niet onze leefomgeving te schaden met deze zwaveldampen 
en meer. Ook is dit een reden een VT-melding te kunnen krijgen, want het is hier in de IJmond 
niet veilig door deze schadelijke overlast van Tata Steel. Ook worden mensen- en kinderrechten 
geschonden. Wat is de reden van deze overlast vandaag? Dat de OD ook Paasverlof heeft? Ik 
verwacht een duidelijke reden op zsm termijn in een reactie te ontvangen. Bij deze melding 
refereer ik in herhaling aan zaaknrs. 9462373 en 9462764. Schandalig. Wij gaan zo dineren met 
de deuren dicht. Raam open voor de condens maar niet voor de frisse lucht van buiten. 

Locatie 
 Wijk aan Zee 





Moment 
17-04-2020 16:15 

Melding 

Je melding gaat over 
Geur - Hoogovenlucht / Tatalucht 

Omschrijving 
Het stinkt weer naar ´nestgeur´. Ik was even wandelen. Welterusten. 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
21-04-2020 00:00 

 

22-04-2020 (Grapendaal heeft ramen vanmorgen gelapt ca. 10.00 uur). 

23-04-2020 21:14: het stinkt nu niet naar Hoogovens/Tatalucht. 

 

Melding 

Je melding gaat over 
Geur - Hoogovenlucht / Tatalucht 

Omschrijving 
Hoogovens/Tatalucht. Een soort mix met zwavel. Ik refereer hierbij ook aan zaaknrs. 9462764 en 
9462373. Ik ging naar de keuken, het stonk door het openstaande raampje. Buiten geroken en 
daar stonk het nog meer naar die in de keuken bij het raampje waargenomen stank. Welterusten. 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
26-04-2020 23:45 

Melding 

Je melding gaat over 
Geur - Hoogovenlucht / Tatalucht 

Omschrijving 
Ik ben nu naar bed en doe nog deze melding. Ca. 45 minuten geleden afval naar de container bij 
ons huis gebracht. Weer de zoals door jullie benoemde nestgeur-stank. Welterusten. 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
28-04-2020 23:15 

 

Melding 



Je melding gaat over 
Geluid - Overig - Fluctuerend (van hard naar minder hard) 

Omschrijving 
Gerommel, gekletter en alarmsignalen en piep. 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
30-04-2020 12:30 

Melding 

Je melding gaat over 
Iets anders.... 

Omschrijving 
Het is onbeschrijflijk, maar het ruikt deze zaterdagochtend fris! Geen Tata/Hoogovenslucht met 
een stoot zwavel. Zal het de westenwind zijn, of een verbetering bij Tata/Harsco? Fijn weekend. 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
02-05-2020 12:15 

 

Melding 

Je melding gaat over 
Iets anders.... 

Omschrijving 
Het ruikt weer heerlijk fris vandaag. Of het de wind is weet ik niet, maar wel dat ik nu geen last 
heb van prikkende ogen. Fijne dag! 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
05-05-2020 15:00 

Melding 

Je melding gaat over 
Geluid - Overig - Fluctuerend (van hard naar minder hard) 

Omschrijving 
Een alarmgeluid. 

Locatie 
Wijk aan Zee 

Moment 
07-05-2020 11:00 

Terugkoppeling telefonisch van  van Tata Steel Zwaanstraat: het is testen van de geluidswal 
van de schroothoop. Hij is ook in Wijk aan Zee en hoort het ook. Duurt tot in de middag. 



Melding 

Je melding gaat over 
Geluid - Denderend - Fluctuerend (van hard naar minder hard) 

Omschrijving 
Vanmiddag alarm. Nu geluidsoverlast van neerkletterend materieel. Welterusten. 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
09-05-2020 22:45 

Melding 

Je melding gaat over 
Stof - Overig - Huis + Overige 

Omschrijving 
Zaterdag kozijnen gegrond. Gisteren was ik bezig met aflakken. Om circa 16:00 uur een stofwolk. 
Ik kijk op een te gronden dorpel. Allemaal zwart en roestige stukjes. Overduidelijk geen stof van 
de boom aan de voorzijde, die produceert bladeren en bloemetjes. Ik kon wel janken. Was net 
bezig met de sporen van Tata te verwijderen. Ik heb een paar foto's gemaakt waarvan dit er 1 is. 
Mijn hele dag is er door vergald na zoveel jaren troep van Tata. Ik kijk naar de nog natte verf: 
allemaal stukjes en puntjes! Ons eigendom wordt stelselmatig en bewust aangetast. Bewust 
structureel gokken of het misgaat in het producrtieproces. Gokken met onze gezondheid en 
eigendommen. Ik eis dat de verantwoordelijke omgevingsdienst afdoende handhaaft ivm 
wettelijke zorgplicht naar de omwonenden, waaronder onze kinderen. Het is hier door deze 
regelmatige onaangekondigde overlast niet veilig thuis. Het zet niet aan tot onderhoud als je niet 
weet wanneer je kunt schilderen en het resultaat door die uitstoot afschuwelijk confronterend is. 
Ogen sluiten en mediteren? Nee, pak de bron aan! Verpest niet onze leefomgeving, gezondheid, 
milieu en eigendommen! Handhaaf als overheid en wees een niet overlast gevende buur. 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
10-05-2020 16:00 

Melding 

Je melding gaat over 
Stof - Plakkerige stof Grijs/Zwart - Huis + Overige 

Omschrijving 
Tijdens nog een schilderpoging. Afijn schilderwerk verpest door stofuitstoot. Weer een verzoek tot 
handhaving via deze melding zodat wij geen onvoorspelbare zeer regelmatige (bijna dagelijks) 
overlast ondervinden van Tata Steel/Harsco. Ongehoord dat dit anno 2020 plaatsvindt in dit 
gebied. De overheid heeft zorgplicht voor gezondheid, leefomgeving en het milieu. Tata Steel een 
maatschappelijke plicht (een sociale buur zijn). 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
15-05-2020 13:45 

 



18-05-2020 Grapendaal geweest ca. 9.15 uur. 

 

Melding 

Je melding gaat over 
Stof - Plakkerige stof Grijs/Zwart - Huis + Overige 

Omschrijving 

Melding grof stof via mail want Stofmelder heeft veiligheidsprobleem. 

Geachte heer/mevrouw, 
 
Ik kan niet via Stofmelder een melding doen wegens technische redenen bij stofmelder 
(geen veilige verbinding). Dit is een aantal dagen aan de orde. 
 
Hierbij doe ik een melding van stof van Tata Steel/Harsco. Het betreft grof zwart stof en 
plakkerig grijs stof/materie. Vanmiddag een veegmonster genomen van het 
steekproefraampje aan de voorzijde van 40 x 60 cm met als resultaat grof zwart stof. Deze 
gaat weer in een diepvrieszakje met datum bij zijn vele stofgenoten in de grote plastic zak. 
 
Deze melding is tevens een handhavingsverzoek en een verzoek stofmonsters hier op deze 
locatie te komen nemen en ons niet door te verwijzen naar Tata Steel hiervoor. Dit verzoek is 
diverse malen gedaan bij uw dienst. U hebt ook een team Leefomgeving en het stof daalt 
neer in onze leefomgeving op onze eigendommen en waait binnen door onze ramen! 
 
Het is onacceptabel dat firma Grapendaal afgelopen vrijdag hier de ramen heeft 
schoongemaakt en er nu alweer grof stof van Tata Steel/Harsco ligt.  
Dag in, dag uit en jaar in, jaar uit uit zoals diverse malen bij jullie gemeld!  Dit zijn geen 
incidenten, het is structureel zoals eerder gemeld. 
 
Nogmaals, deze melding is tevens een handhavingsverzoek en doe ik in deze een beroep op 
de Omgevingswet en verzoek u met klem te handelen in het belang van de inwoners en hun 
kinderen en uw zorgplicht na te komen. 
 

Moment 

24-05-2020 16.00 uur 

Locatie 

 Wijk aan Zee 

 

Stofmelder doet het weer (was onveilig de site te bezoeken dus dat doen we hier niet). 

Melding 

Je melding gaat over 
Stof - Plakkerige stof Grijs/Zwart - Huis + Overige 

Omschrijving 
Deze stof is van gisteren. Zwart en plakkerig bekend Tata Steel-Harsco stof. Stofmonster is weer 
genomen met een doekje en bewaard bij zijn stofgenoten. Dit valt onder verwaarlozing en is niet 
in het belang van omwonenden waaronder de ontwikkeling, gezondheid en veiligheid van 



minderjarige kinderen. Het is structureel niet veilig thuis door deze ongewenste overlast van Tata 
Steel-Harco. De fysieke schade aan onze eigendommen dienen vergoed te worden. Deze 
stofoverlast met o.a. glinsterende deeltjes metaal van Tata Steel/Harsco sijpelt met het 
regenwater onze tuinen en leefomgeving in via o.a. de daken. Wordt binnengelopen en waait 
door open deuren en ramen. Nogmaals doe ik een beroep op uw zorgplicht en dat u toezicht 
houdt en handhaaft ook in onze leefomgeving o.a. dmv stofmonsters en waarneming en niet 
zoals structureel uw werkwijze is die niet in het belang van omwonenden is, een verwijzing naar 
Tata Steel voor stofmonsterafname en waarneming. Wij hadden juist een heerlijke maaltijd 
gegeten met zorg bereid. Zoon ging nog even een frisse neus halen (zwarte neus). Schaam jullie! 
Moet hij nu weer zich douchen voordat hij naar bed gaat? Zijn jas? Zijn schoenen? De maat is 
allang logischerwijs vol. Ouders kunnen hun zorgplicht hier structureel niet nakomen. 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
06-06-2020 20:45 

 

Melding 

Je melding gaat over 
Stof - Plakkerige stof Grijs/Zwart - Huis + Overige 

Omschrijving 
Deze stof is van vandaag. Zwart en plakkerig bekend Tata Steel-Harsco stof met glinsterende 
metaalachtige deeltjes (grafiet..). Stofmonster is weer genomen met een doekje en bewaard bij 
zijn stofgenoten. Dit valt onder verwaarlozing en is niet in het belang van omwonenden 
waaronder de ontwikkeling, gezondheid en veiligheid van minderjarige kinderen. Het is 
structureel niet veilig thuis door deze ongewenste overlast van Tata Steel-Harco. De fysieke 
schade aan onze eigendommen dienen vergoed te worden. Deze stofoverlast met o.a. 
glinsterende deeltjes metaal van Tata Steel/Harsco sijpelt met het regenwater onze tuinen en 
leefomgeving in via o.a. de daken. Wordt binnengelopen en waait door open deuren en ramen. 
Nogmaals doe ik een beroep op uw zorgplicht en dat u toezicht houdt en handhaaft ook in onze 
leefomgeving o.a. dmv stofmonsters en waarneming en niet zoals structureel uw werkwijze is die 
niet in het belang van omwonenden is, een verwijzing naar Tata Steel voor stofmonsterafname 
en waarneming. Wij hadden juist een heerlijke maaltijd gegeten met zorg bereid. Zoon ging nog 
even een frisse neus halen (zwarte neus). Schaam jullie! Moet hij nu weer zich douchen voordat 
hij naar bed gaat? Zijn jas? Zijn schoenen? De maat is allang logischerwijs vol. Ouders kunnen 
hun zorgplicht hier structureel niet nakomen. 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
05-06-2020 20:30 

Melding 

Je melding gaat over 
Geur - Hoogovenlucht / Tatalucht 

Omschrijving 
Gisteravond ca. 23.00 uur. Enorme herrie van neervallend materieel of zoiets (jullie zijn 
deskundigen). En een vieze benauwende stoffige gemengde Tata/Hoogovenslucht. Dit is tevens 
een handhavingsverzoek van de milieuvergunningen voor het hele terrein. En een continue 
toezicht in het belang van de inwoners, hun gezondheid, leefomgeving en het milieu, waaronder 
minderjarige kinderen (artikel 3, VN-Kinderrechtenverdrag). 



Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
12-06-2020 10:00 

Melding 

Je melding gaat over 
Stof - Plakkerige stof Grijs/Zwart - Huis + Overige 

Omschrijving 
Vandaag stof, lawaai van alles door elkaar, neerkletterende materie, een soort hol voorwerp, 
gepiep (Tatageluiden). In het dorp waren veel mensen uit andere delen van Nederland 
(dagjesmensen) die zich verbaasden over het feit dat zo een vervuilende fabriek aan deze 
prachtige kust in een drukbevolkte regio nog steeds ongestoord overlast kan blijven veroorzaken. 
Moedeloos wordt ik van de ongelooflijke negatieve impact van Tata in deze vorm, die al heel lang 
anders had gekund. Hoe is het in godsnaam mogelijk dat die bergen materie onafgedekt liggen 
langs De Reindersweg. In andere Europese landen is dit niet het geval! En dat pal tegen 
Natura2000-gebieden met ook nog een sense of urgency-status. En jarenlange stofuitstoot over 
eigendommen van anderen, over inwoners hier, waaronder minderjarige kinderen, hun 
gezondheid, fysieke leefomgeving en het milieu ongevraagd en onaangekondigd dag in, dag uit 
schadend. Dit is tevens weer een handhavingsverzoek voor het hele bedrijventerrein Tata 
Steel/Harco. Kam het uit wat de bronnen zijn van die stofoverlast ODNZKG en misschien ook OD 
IJmond. Jullie als ambtenaren in overheidsdienst en met wettelijke zorgplicht, weten zelf wie 
verantwoordelijk is voor onze leefomgeving en wie er zorgplicht heeft! Dat is niet de taak van de 
inwoners dit uit te zoeken. 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
14-06-2020 21:45 

Melding 

Je melding gaat over 
Geluid - Overig - Fluctuerend (van hard naar minder hard) 

Omschrijving 
Geluid van Tata Steel. Van alles door elkaar heen wat aangevinkt kan worden in stofmelder, 
naast stank. 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
14-06-2020 01:15 

Melding 

Je melding gaat over 
Geur - Hoogovenlucht / Tatalucht 

Omschrijving 
Hierbij refereer ik aan mijn eerdere handhavingsverzoeken. Bij het draaien van de wind was er 
een enorm ongezonde en misselijkmakende kookslucht aanwezig zoals veelvuldig waargenomen 
is tot nu toe. En niet in het belang van de gezondheid van omwonenden, waaronder minderjarige 
kinderen en hun ontwikkeling. Ik begrijp dat Beverwijk hier vorige week heel veel feitelijke last van 



ondervond. Ik ga ervan uit dat de ODNZKG haar zorgplicht op zich neemt en handelt in het 
belang van vorengenoemde omwonenden, het milieu en de leefomgeving. 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
22-06-2020 23:00 

Melding 

Je melding gaat over 
Geur - Hoogovenlucht / Tatalucht 

Omschrijving 
Het stinkt weer. Hierbij refereer ik aan eerdere meldingen waar een handhavingsverzoek voor is 
gedaan. Rotte eieren en meer. Raam kan niet open hierom tijdens de nacht voor noodzakelijke 
frisse buitenlucht na het warme weer en voor de gezondheid. 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
27-06-2020 23:00 

Melding 

Je melding gaat over 
Geluid - Overig - Fluctuerend (van hard naar minder hard) 

Omschrijving 
Neervallend, hol geluid. Zware voorwerpen. 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
27-06-2020 23:00 

Melding 

Je melding gaat over 
Geluid - Overig - Fluctuerend (van hard naar minder hard) 

Omschrijving 
Neervallend, hol geluid. Zware voorwerpen (net als voorgaande melding). 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
28-06-2020 9:30 

Melding 

Je melding gaat over 
Stof - Plakkerige stof Grijs/Zwart - Huis + Overige 

Omschrijving 
Het is een misdaad tegen de mensheid. Onze zoon zit in zijn kamer tentamens te maken, gaat 



daarna even skaten voor ons huis. Het raam staat open, zwarte troep (hele brokstukken met 
glinsteringen). Zoon ademt dit buiten in. Doekje met jullie troep gaat weer bij de overige 
stofmonsters in de grote zak. Misselijk ben ik van jullie asociale overlast en het niet handhaven 
en afdoende toezicht houden van de zorgplichtige overheid. Het lijkt wel een vrijstaat zonder 
scrupules en menselijke waardigheid. Hierbij stel ik zowel Tata Steel en de gemeente en 
provincie Noord-Holland aansprakelijk voor de geleden schade en de overlast op onze 
leefomgeving. En verwacht op korte termijn dat de troep van het dak gehaald wordt, de ramen en 
kozijnen en de gevels gereinigd worden. Dag in dag uit (ook tijdens het verven zoals eerder 
bericht) overlast die onacceptabel is en mensenrechten schendt. In Nederland! 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
29-06-2020 17:15 

Melding 

Je melding gaat over 
Geur - Hoogovenlucht / Tatalucht 

Omschrijving 
Het stinkt adembenemend. Zojuist afval weggebracht. Ik refereer aan mijn voorgaande recente 
stankmeldingen en handhavingsverzoeken. Ook het handhavingsverzoek van dhr. Weidema. 
Raam kan nu niet open om te luchten zonder benauwd te worden van vorengenoemde stank. Net 
klaar met avondeten waar we ons best op doen, ook wat betreft of iets aanbrandt voorkomen, 
schoonhouden materiaal, op orde materiaal en dan nu deze onkunde in procesbeheersing en 
materiaalonderhoud met schadelijke overlast van Tata Steel. Het werkt anti nachtrust deze 
hoofdpijnbezorgende stankoverlast van Tata. 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
29-06-2020 20:30 

Melding 

Je melding gaat over 
Geluid - Overig - Fluctuerend (van hard naar minder hard) 

Omschrijving 
Zelfde als eerder deze week en als gisteravond. Omschrijving Neervallend, hol geluid. Zware 
voorwerpen.  Wijk aan Zee Moment 27-06-2020 23:00 en 28-
06 en 01-07 en vandaag weer. 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
02-07-2020 11:00 

Melding 

Je melding gaat over 
Stof - Plakkerige stof Grijs/Zwart - Huis + Overige 

Omschrijving 
Ik heb gisteren een enorm zwaar stofmonster genomen van het raampje aan de noordzijde van 



40 x 60 cm. Zwart met bruin/oranje, zoals eerder voorgekomen is. Wat wijst op Tata 
Steel/Harsco. Ik begrijp dat de zogenaamde 'grafiet'hal er staat en in gebruik is vanaf eind mei. 
Dus dit stof is in ieder geval niet uit die bron. Dit stofmonster gaat weer gedateerd bij de overige 
stofmonsters. En ik stel weer de provincie en Tata Steel aansprakelijk en verzoek de troep op te 
ruimen. Er ligt weer meer op het dak en op de gevel. Jesus is ook weer zwarter waar we 
tegenaan kijken. Zoon heeft tot en met december op de Universiteit on line les, dus die zit weer 
bijna geheel thuis. Zoals meerderen hier. Ondertussen ademen we ook nog eens zeer 
zorgwekkend veel ultrafijn stof in. Ook hier stel ik julie gezamelijk voor aansprakelijk. Het is 
mensenrechtenschending en opzettelijk beschadigen van bezit en gezondheid wat hier jarenlang 
plaatsvindt. De hal had er ook uiteraard al jarengeleden kunnen staan, Dat is geen hightech. 
Maar verkeerde zuinigheid of gewoonweg onfatsoenlijk mensonterend gedrag. We wonen en 
leven hier in de regio met steeds meer mensen. Ook steeds meer dagjesmensen (rapport RLI, 
september 2019). En Tata Steel heeft hier blijkbaar samen met de ODNZKG geen besef van. 
Schaam jullie. 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
09-07-2020 14:15 

 

Melding 

Je melding gaat over 
Geluid - Overig - Fluctuerend (van hard naar minder hard) 

Omschrijving 
Geluid van een enorme turbine vanaf terrein Tata Steel. Waargenomen de hele nacht door 
fietsers die bezit waren met de kustroute en overnachtten op de Natuurcamping gemeente 
Beverwijk. Vanmorgen vernomen tijdens bezoek Spar toen ze mij als verondersteld lokaal 
bewoner hierop aanspraken om hierover vragen te stellen hoe de stand van zaken is met Tata. 
En zich zorgen maakten. Het waren dagjesmensen van 60 plus die met een actieve leefstijl bezig 
waren in deze zwaar ongezonde omgeving. En de hele nacht niet hebben kunnen slapen. 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
14-07-2020 10:45 

Melding 

Je melding gaat over 
Stof - Overig - Overige 

Omschrijving 
Waargenomen om 20.50 uur door 2 adolescenten tijdens avondwandeling na sportieve duik in de 
Noordzee. Foto´s zijn toegezonden gisteravond door een plaatsgenoot aan de ODNZKG en Tata 
Steel omdat dit niet mogelijk was via stofmelder. Mijn zoon heeft exact om 20.50 uur dezelfde 
enorme zwarte stofwolken gefotografeerd. Dus 2 getuigen van die smerige abnormale 
mensonterende uitstoot. Zoon was net terug van een sportieve vakantie (gezonde leefstijl) met 
zijn vader! Wat een thuiskomst in deze ongezonde leefomgeving. Wat een indruk maakt deze 
aanschouwing psychisch op een jong volwassene. Het resultaat van onzorgvuldig werken zonder 
enig respect voor de ontwikkeling en leefomgeving van onder meer onze zoon. Geen enkel 
respect voor eigendommen en natuurgebieden. Schaam jullie diep! Stop met het vervuilen van 
onze leefomgeving, natuurgebieden en schaden van onze gezondheid! Ook het aantasten van 
leefplezier is jullie aan te rekenen. Schending van mensen- en kinderrechten ook. 



Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
14-07-2020 11:30 

 

17-07-2020 Grapendaal geweest ramen lappen. 

 

21-07-2020 19:20 

Airbenb-gasten van  enorme barbequewolk, adembenemend. 

Richting de stofmeter. 

 

Melding 

Je melding gaat over 
Stof - Overig - Overige 

Omschrijving 
Gisteravond de hele avond was het stoffig. We ademden stof in, branderige ogen, hoesten. Of Dit 
uitsluitend van Tata is weet ik niet als leek. Wel dat het ook heel druk was met verkeer in Wijk 
aan Zee en dit hier op deze locatie zoals steeds vaker voor ongezonde overlast zorgt (zie ook 
advies RLI, september 2019 en februari 2019). Gezien de zeer zorgwekkende uitkomst van het 
onderzoek mbt ultrafijn stof en de al zware belasting van de leefomgeving volgens de huidige 
inzichten en niet van 100 jaar geleden door zwaarvervuiler Tata is het hier bovenmatig en zeer 
zorgwekkend ongezond. Nu om 12.50 uur is het niet stoffig. Gisteren was er ook de hele dag en 
avond bovenmatig geluid te horen van Tata. Dus zeer aannemelijk dat er in ieder geval stof 
geproduceerd werd. ODNZKG en OD IJmond verzoek ik hierbij de leefomgeving en 
volksgezondheid zorgvuldig te beschermen en concrete stappen hierin te ondernemen en 
zorgplicht en verantwoordelijkheid te tonen. Van Tata verwachten wij logischerwijs in de IJmond 
maatschappelijke verantwoordelijkheid en goed fatsoen en het zich houden aan de wet. 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
24-07-2020 12:45 

Melding 

Je melding gaat over 
Stof - Plakkerige stof Grijs/Zwart - Huis + Overige 

Omschrijving 
Stof met glinsterende staalstukjes visueel waarneembaar. Zoals tot nu toe structureel te vinden 
op o.m. kozijnen, dak, ramen, gevel. Ik refereer hierbij aan de inhoud van eerdere stofmeldingen. 
Deze melding komt er weer bij helaas. En weer een ongewenste stoflaag op ons bitumen dak van 
de uitstoot van Tata Steel. 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
24-07-2020 18:30 



Melding 

Je melding gaat over 
Geluid - Overig - Fluctuerend (van hard naar minder hard) 

Omschrijving 
piep en geluid van neerkletterend metaal. 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
25-07-2020 16:15 

 

Melding 

Je melding gaat over 
Geur - Hoogovenlucht / Tatalucht 

Omschrijving 
Ik refereer wbt deze stank aan zaaknrs. 9462373 en 9462764. En mijn eerdere meldingen met 
betrekking tot deze zaaknrs. en stank. 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
27-07-2020 09:00 

 

31-07-2020 Grapendaal ramen gelapt. 

 

Melding 

Je melding gaat over 
Geur - Hoogovenlucht / Tatalucht 

Omschrijving 
Ik refereer wbt deze stank aan zaaknrs. 9462373 en 9462764. En mijn eerdere meldingen met 
betrekking tot deze zaaknrs. en stank. 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
03-08-2020 07:30 

Melding 

Je melding gaat over 
Geluid - Overig - Fluctuerend (van hard naar minder hard) 

Omschrijving 
Hedenochtend ca. 13:30 heb ik fabriekskabaal vernomen. Nu is het nog zeer onrustig met 
kabaal. Een soort zware spullen neerlaten, en een continue zoem/piep, flucturerend van hard 
naar zacht en andersom. 



Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
03-08-2020 12:15 

Melding 

Je melding gaat over 
Stof - Plakkerige stof Grijs/Zwart - Huis + Overige 

Omschrijving 
Grapendaal is onlangs geweest. Ik heb zojuist een vinger langs een kozijn hier gehaald. Vol met 
zwart grof stof en glinsterende ijzergelijkende deeltjes. Mijn dag is door jullie helemaal verziekt! 
Want overal zit het. Het komt binnen via de wind, via lopen. De tuin ligt er vol mee. Weer een 
laag op het dak wat ook rondwaait. Dit is blijkbaar niet te handhaven. Stoppen met produceren 
als jullie zo bezig blijven. Genoeg redenen. Ik haal zo een doekje langs het raam en bewaar dit 
weer bij zijn overige stofmonstergenoten met datum en tijdstip. Mensenrechten en kinderrechten 
worden door jullie (TATA/Harsco en de verantwoordelijke overheid) geschaadt, eigendommen 
beschadigd, beloftes verbroken. Negatieve menseneigenschappen laten jullie zien. Weglopen 
voor zorgplicht, verantwoordelijkheid en verkeerd bezuinigen. Het is hier structureel niet veilig 
thuis en smerig hierdoor! 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
05-08-2020 16:00 

Melding 

Je melding gaat over 
Geur - Hoogovenlucht / Tatalucht 

Omschrijving 
Ik ben zojuist een twintig minuten binnen van een avondwandelingetje. En ik pak nog even wat uit 
de schuur en een walm van Tata-stank komt op mij af. Mijn zoon gaat zojuist slapen en moet er 
vroeg uit. Ventilatie voor frisse gezonde lucht is niet mogelijk door die stank en gifstoffen! Ik 
refereer wbt deze stank aan zaaknrs. 9462373 en 9462764. En mijn eerdere 
meldingen/handhavingsverzoeken met betrekking tot deze zaaknrs. en stank. En mijn 
aangetekende brief in deze. 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
05-08-2020 22:45 

Melding 

Je melding gaat over 
Stof - Plakkerige stof Grijs/Zwart - Huis + Overige 

Omschrijving 
Enorm veel industrieel lawaai de afgelopen 3 nachten en stof met metaal-/ijzerdeeltjes. Volgens 
de ODNZKG van Tata, die verwijzen naar Tata voor stofmonsters en zien het niet als hun taak. 
Verzoek aan de OD IJmond hierom om structureel stofmonsters te komen nemen. 



Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
13-08-2020 01:30 

Melding 

Je melding gaat over 
Geur - Hoogovenlucht / Tatalucht 

Omschrijving 
Hedenochtend ca. 14:30 uur een hoofdpijnbezorgende en adembenemende stank. Met 
industrieel geluid als achtergrond. Een herkenbare structurele situatie. Ik refereer weer aan 
zaaknrs. 9462764 en 9462373. 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
15-08-2020 15:30 

Melding 

Je melding gaat over 
Stof - Plakkerige stof Grijs/Zwart - Auto + Huis + Overige 

Omschrijving 
Melding van stof zoals de vorige. Er ligt weer een nieuwe stoflaag bij van zichtbaar zwart grof 
stof. 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
16-08-2020 17:45 

Melding 

Je melding gaat over 
Geur - Hoogovenlucht / Tatalucht 

Omschrijving 
Hallo. Het is warm en de rotte eierenlucht is adembenemend buiten. Ik stel zowel de overheid als 
Tata hierbij nogmaals aansprakelijk. En schaam jullie beiden. Stop per direct met deze 
schadelijke overlast! 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
17-08-2020 05:45 

Melding 

Je melding gaat over 
Geur - Hoogovenlucht / Tatalucht 



Omschrijving 
Dezelfde rotte eierenlucht als de melding hiervoor. Succes met handhaven en stoppen met deze 
overlast. Wij hebben hier een zere keel, prikkende ogen en de twijfel het raam wel of niet op een 
kiertje vannacht ivm luchten. 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
17-08-2020 20:45 

Melding 

Je melding gaat over 
Geur - Hoogovenlucht / Tatalucht 

Omschrijving 
Het stinkt nog steeds naar rotte eieren lucht-kookslucht. Het raam wat op een kiertje stond in de 
woonkeuken is nu ook dicht. Alles is dicht en het is warm. Geen zuurstof via een raampje voor 
ons gezin. Hoofdpijn, keelpijn en niet kunnen slapen. 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
18-08-2020 00:45 

 

Melding 

Je melding gaat over 
Geluid - Overig - Fluctuerend (van hard naar minder hard) 

Omschrijving 
Neervallend doffe zware objecten, gerelateerd aan het fabrieksterrein van Tata gezien eerdere 
meldingen die hierop wezen. 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
18-08-2020 23:00 

 

Melding 

Je melding gaat over 
Geluid - Overig - Fluctuerend (van hard naar minder hard) 

Omschrijving 
Hetzelfde doffe geluid van zwaar materieel als gisteren, nu met een pieptoon op de achtergrond 
en een zoem 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
19-08-2020 07:15 



Melding 

Je melding gaat over 
Geur - Chemische lucht 

Omschrijving 
Er is lawaai zoals gisteren van doffe materialen die neervallen en een continue zoem nu op de 
achtergrond. Er is een zeer chemische scherpe geur waar te nemen die heel adembenemend is 
buiten (ik was een wandelingetje aan het doen in het centrum van Wijk aan Zee). 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
19-08-2020 22:45 

 

Melding 

Je melding gaat over 
Geluid - Overig - Fluctuerend (van hard naar minder hard) 

Omschrijving 
Zoals de voorgaande meldingen van afgelopen tijd. Maar nu luider vanaf zover ik het heb 
waargenomen naar omstandigheden (ik was net wakker) hier 9.00 uur in de ochtend. 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
21-08-2020 11:15 

Melding 

Je melding gaat over 
Stof - Overig - Overige 

Omschrijving 
Geen overlast van stof en stank. Het ruikt bovenmatig fris buiten, geen prikkende ogen en zere 
keel van het stof zoals steeds vaker het geval hier. 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
21-08-2020 12:00 

Melding 

Je melding gaat over 
Stof - Overig - Huis + Overige 

Omschrijving 
Grof stof met glinsteringen (staal). Grafiet. Ik ben vandaag jarig en na deze constatering ca. 
12.00 uur een enorme domper. 

Locatie 
 Wijk aan Zee 



Moment 
22-08-2020 19:00 

Melding 

Je melding gaat over 
Geur - Hoogovenlucht / Tatalucht 

Omschrijving 
Rotte eierenlucht als toetje voor de verjaardag vandaag? 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
22-08-2020 21:30 

Melding 

Je melding gaat over 
Geluid - Overig - Fluctuerend (van hard naar minder hard) 

Omschrijving 
Zoem, gekletter en een piep. Industrieel. 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
25-08-2020 08:15 

Melding 

Je melding gaat over 
Geur - Hoogovenlucht / Tatalucht 

Omschrijving 
Ik laat zojuist de kat naar buiten en een walm van rotte eierenlucht/kookslucht komt op mij af. 
Eerst het overweldigende geluid in het dorp en nu dit. 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
25-08-2020 16:30 

Melding 

Je melding gaat over 
Stof - Plakkerige stof Grijs/Zwart - Huis + Overige 

Omschrijving 
De hel is losgebroken bij de Kooksfabriek? Ik stuur de foto's door aan Gedeputeerde staten. Wij 
kunnen niet meer door onze ramen kijken, de ramen sluiten niet goed door de opgehoopte zwarte 
troep van terrein Tata/Harsco. Mensen- en kinderrechten worden hier stelselmatig geschonden. 

Locatie 
 Wijk aan Zee 



Moment 
26-08-2020 13:45 

Melding 

Je melding gaat over 
Stof - Plakkerige stof Grijs/Zwart - Huis + Overige 

Omschrijving 
Idem als voorgaande melding. Ik heb vanmiddag een raampje schoongeveegd van het stof. Nu 
weer enorm zwart/bruin grof stof. Echt in-en-in-zwart. Kolen? 

Locatie 
Wijk aan Zee 

Moment 
26-08-2020 21:00 

Melding 

Je melding gaat over 
Geur - Hoogovenlucht / Tatalucht 

Omschrijving 
Het stinkt, voelt in de neus stoffig met een zweem van zwavel. Typische Tata-lucht. Misschien 
lachwekkend maar ik heb een getrainde neus. 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
27-08-2020 20:30 

Melding 

Je melding gaat over 
Stof - Plakkerige stof Grijs/Zwart - Huis + Overige 

Omschrijving 
zwart grof stof met glinsters. 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
01-09-2020 21:30 

Melding 

Je melding gaat over 
Geur - Hoogovenlucht / Tatalucht 

Omschrijving 
Het stinkt zorgwekkend en bovenmatig naar Hoogovens/Tata. 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
03-09-2020 11:00 



Melding 

Je melding gaat over 
Geluid - Denderend - Fluctuerend (van hard naar minder hard) 

Omschrijving 
Eerder op de dag melding gedaan van zware neerkletterde voorwerpen (industrieel geluid), een 
zoem en een piep op de achtergrond, daar komt nu bij metaalgeschuur van grote voorwerpen (ik 
zie het niet maar op basis van geluid een voorstelling, dus misschien even kijken als OD?). 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
03-09-2020 16:30 

Melding 

Je melding gaat over 
Stof - Plakkerige stof Grijs/Zwart - Auto + Huis + Overige 

Omschrijving 
Er ligt weer grof stof met glinsters op ons hele huis (niet deels afgedekt, dus ook de gevel en het 
dak en overige eigendom). En het academisch jaar is deze week voor zoon hier begonnen aan 
de VU. Full-time thuis. Ik verzoek die overlast per direct te stoppen in het belang van 
omwonenden, hun (minderjarige) kinderen en eigendommen en natuur. 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
04-09-2020 10:00 

Melding 

Je melding gaat over 
Geur - Hoogovenlucht / Tatalucht 

Omschrijving 
Zware kookslucht (bovenmatige stank). De kat naar buiten gelaten en die wilde ook weer snel 
naar binnen. De medewerker van Sonnevanck die naar zijn werk loopt, kuchend. Snel de 
keukendeur dicht en helaas de ramen ook dicht gelaten door deze kookslucht ivm ongezonde 
stank en hierdoor door geen ventilatie mogelijk in ons belang. De belangen van omwonenden 
weer geschaad terwijl dit gewoon anders kan technisch dus geen overmacht en onterechte 
handelingsverlegenheid van de veroorzaker en de toezichthouder. 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
07-09-2020 07:45 

Melding 

Je melding gaat over 
Geur - Kookslucht 

Omschrijving 
Kookslucht . Ik noem het ook wel Hoogoven/Tatalucht. Ca. 20.30 uur 



Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
08-09-2020 23.00 

Melding 

Je melding gaat over 
Geur - Kookslucht 

Omschrijving 
Vanmorgen om 7.00 uur Samson de kat naar buiten gelaten. Een enorm indringende rotte 
eierenlucht/herkenbare kookslucht. Deur dicht, kat toch maar buiten. Het is zeer schadelijk en 
had door alertheid bij de toezichthouder voorkomen kunnen worden. Volgens de wet heeft Tata 
Steel ook zorgplicht en kan deze ongezonde overlast ook stoppen hierom. Ik stel beide 
aansprakelijk voor de genoemde ongezonde overlast. 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
13-09-2020 13:30 

 

Melding 

Je melding gaat over 
Geur - Chemische lucht 

Omschrijving 
Chemisch en Hoogovenslucht. Het stinkt enorm. 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
15-09-2020 10:00 

Melding 

Je melding gaat over 
Geur - Hoogovenlucht / Tatalucht 

Omschrijving 
Het stinkt en de hele nacht tot nu toe industrieel geluid: een soort gerommel en neerleggen van 
zware voorwerpen. Ik kon niet slapen door gepieker over de overlast. 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
19-09-2020 04:00 

Melding 

Je melding gaat over 
Geur - Hoogovenlucht / Tatalucht 



Omschrijving 
Het stinkt vanaf ongeveer 20:00 uur naar Tata/Hoogovens/Kookslucht. Stoffig, zwavelig en op de 
achtergrond een soort zoem. Ik ging even wat weggooien buiten, vandaar. Ramen gaan dicht, 
helaas. Fijne avond. 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
22-09-2020 21:15 

Melding 

Je melding gaat over 
Geur - Hoogovenlucht / Tatalucht 

Omschrijving 
Dit is een aanvulling op mijn vorige melding van zojuist. Ik doe net het raam open, het stinkt zo 
erg. Een muur van ongezond ruikende zwavelachtige stank! Dit is mensonterend en niet anno 
2020 Maatschappelijk ondernemen en zorgplicht nakomen. Het is strijdig met het belang van 
minderjarige kinderen en mensenrechten! 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
22-09-2020 22:00 

Melding 

Je melding gaat over 
Geur - Hoogovenlucht / Tatalucht 

Omschrijving 
vanmorgen stonk het nog in het verlengde blijkbaar van de meldingen van gisteravond. Nu is het 
niet aan de orde. Ik hoop dat jullie de bron kunnen traceren waar jullie mee bezig zijn ODNZKG. 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
23-09-2020 11:45 

Uw gegevens 

Naam 
 

Telefoonnummer 
 

E-mailadres 
 

Melding 

Je melding gaat over 
Geluid - Overig - Fluctuerend (van hard naar minder hard) 



Omschrijving 
piep, continue zoem en vallen van zware (metalen) voorwerpen.Op basis van inschatting op 
gehoor, maar ik weet niet of het bijv. de schroothoop is, geen idee. Wel meer dan voordat de 
schroothoop op zijn huidige plek hier stond. Fijne dag verder. 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
23-09-2020 15:00 

Wij gaan zo eten. Vers, gastronomisch en gezond en in de bonus en van de lokale leverancier 
(niet van de grond om ons heen voor de duidelijkheid: mosselen, romeinse sla, nieuwe 
aardappels waarvan friet, garnituur van tomaat en uien en zelfgemaakte knoflooksaus met verse 
bieslook. Op de achtergrond helaas een stinkende zwavelachtige lucht, afkomstig waarschijnlijk 
bij Tata vandaan. Verzoek wederom zoals eerder handhavingsverzoek aan de ODNZKG te 
handhaven. Dit is niet oke wat hier gebeurt qua overlast. Op de achtergrond nog de schroothoop 
vermoed ik luisterend naar metaalgekletter. Ondertussen wordt ik hier wel moedeloos van. Wij 
doen zo ons best er iets hier van te maken, ook tijdens Corona! En bijna 24 uur hier thuis. Zoon 
ook van de Universiteit! 

 

Melding 

Je melding gaat over 
Geur - Hoogovenlucht / Tatalucht 

Omschrijving 
En Kookslucht. Kooks en stoffig. Net als gisteren. Vreselijk naar. 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
24-09-2020 17:45 

Melding 

Je melding gaat over 
Stof - Plakkerige stof Grijs/Zwart - Huis + Overige 

Omschrijving 
Het was op basis van ervaring te voorspellen. Eerst het onrustige geluid, dan een aantal dagen 
enorme stank (kookslucht) en nu deze ochtend en vanavond pikzwarte stof op de ramen. WC-
papiertje (wit) veegmonster genomen van raampje 40x40. Echt pikzwart! Het wijst erop dat de 
overlast erger wordt gezien de veegmonsters. Dat is niet het doel van de roadmap. Monster van 
hedenochtend ook met glittertjes. Succes met onderzoek en verbetering en handhaving. Fijne 
nacht maar weer. Het stinkt nu niet buiten zojuist. 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
25-09-2020 22:30 

Melding 

Je melding gaat over 
Geur - Hoogovenlucht / Tatalucht 



Omschrijving 
Het stinkt heel erg stoffig met een zweem zwavel, scherpte. Adembenemend in ieder geval. Op 
de achtergrond een soort zoem. 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
27-09-2020 22:30 

Melding 

Je melding gaat over 
Geur - Kookslucht 

Omschrijving 
Kookslucht, zwavel, en heel stoffig in de neus. Rond 18:30 uur. 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
30-09-2020 18:30 

Melding 

Je melding gaat over 
Geur - Kookslucht 

Omschrijving 
Ik ben zojuist aan het afruimen, gooi iets weg buiten, laat de kat binnen. Het stinkt enorm naar 
zwavellucht, chemisch, kookslucht en stoffig! Een muur van stank!!!!! Dit is zorgwekkend veel 
levenvreugde ontnement naast gezondheid. Het levert heel veel stress op ook! Wij leven hier 
dagelijks en het is niet gezond. Het levert op korte termijn hoofdpijn, ademnood, hoesten en 
keelpijn op. 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
01-10-2020 20:30 

Melding 

Je melding gaat over 
Geur - Hoogovenlucht / Tatalucht 

Omschrijving 
Fijn, het stinkt vandaag niet. Ook geen prikogen van de stof. Fijne zondag! 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
11-10-2020 15:15 

Melding 



Je melding gaat over 
Geur - Hoogovenlucht / Tatalucht 

Omschrijving 
Het stinkt weer adembenemend buiten naar Tata-activiteit helaas. Ook volgens een dorpsgenoot 
die door de straat liep terwijl ik vuil in de rolcontainer op de Zwaanstraat deponeerde. Ook met 
onze keukendeuren open stonk het in huis naar deze chemische stoffige zwavelachtige lucht. 
Mijn ogen prikken, ik heb het benauwd hiervan, zoon hoest. De hele dag overigens de bekende 
zoemtoon die deze overlast voorspelt. Er gaat geen week voorbij of dit is aan de orde en het 
stofgehalte in de lucht meer wordt kan zijn, je voelt het in de neus. Op het kozijn aan de 
Noordzijde zojuist stof geconstateerd met metaalachtige deeltjes erin die duiden op afkomst 
Tataterrein. Morgen kijk ik nog een keer naar het kozijn, ik ben zo moe van deze viezigheid en 
het weer constateren en melden! Stop hiermee! En dit is tevens weer een handhavingsverzoek 
aan de ODNZKG! En ik stuur dit weer door naar de Gedeputeerde in een update-totaaloverzicht 
(vanaf februari). Het is om moedeloos van te worden. Dit is ongezond en niet wat normaal 
gevonden mag worden. Het gaat tegen de belangen van minderjarige kinderen in o.a.! 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
13-10-2020 20:00 

Melding 

Je melding gaat over 
Stof - Plakkerige stof Grijs/Zwart - Huis + Overige 

Omschrijving 
Doekje over ramen en kozijn gehaald Oostzijde. Weer diep zwart met metaalachtige deeltjes. 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
16-10-2020 01:15 

Melding 

Je melding gaat over 
Geur - Kookslucht 

Omschrijving 
Rond de avond (gisteravond ook) komt de zweem van kookslucht, zwavellucht bijna standaard 
op. Het lijkt wel een norm te worden. Frisse lucht is steeds schaarser. Wij leven hier niet op het 
industrieterrein van Tata waar we na werktijd niet verblijven. Wij leven hier ca. 24 uur per dag 
tijdens deze Coronacrisis. Kleine kinderen ook buiten de Coronacrisis. Belangen van minderjarige 
kinderen worden geschaadt. Hier komt de overheid haar zorgplicht mbt belangen van 
minderjarige kinderen niet genoeg na. Deze melding is tevens weer een handhavingsverzoek. De 
leefomgeving is niet gezond genoeg hier! 

Locatie 
Wijk aan Zee 

Moment 
17-10-2020 22:30 

 



Melding 

Je melding gaat over 
Hoogovens-Tatalucht 

Omschrijving 
Het stinkt nu naar zwavellucht, en chemisch en ijzerachtig. Met de hele dag een soort zoem en 
piep. 
Ik had de kamer van mijn zoon dichtgedaan (ca. 11 m2) ivm raam open (hij is nu naar rijles) en 
verwarming dicht. 
Ik doe ca. 15 minuten terug zijn kamerdeur open. De lucht die ik in de eerste regel beschrijf 
overduidelijk aanwezig! 
Het raam is nu weer dicht. 
 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
17-10-2020 22:30 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
20-10-2020 15:45 

Melding 

Je melding gaat over 
Geur - Kookslucht 

Omschrijving 
Het stinkt bovenmatig veel naar kookslucht. De hele dag een soort zoem en nu ook een piepend 
geluid. 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
20-10-2020 20:45 

Melding 

Je melding gaat over 
Geur - Kookslucht 

Omschrijving 
Kookslucht, ook stoffig en benauwd vanaf dat ik de bus uitstapte op het Julianaplein om ca. 15:45 
uur. Zoon heeft morgen tentamens thuis en ik ga ervan uit dat jullie hier rekening mee kunnen 
houden met zijn ontwikkeling en toekomst! Daarnaast met het belang van het kind en van de 
omwonenden. Ik stel zowel Tata als de provincie aansprakelijk voor deze overlast. Onze zoon 
leeft hier, studeert hier en woont hier en met Corona ca. 24 uur per dag! Vanaf maart! Hij kijkt 
tegen vieze zwarte kozijnen aan, het stof waait naar binnen bij het openen van zijn raam. Het 
komt op zijn toetsenbord, zijn kleding. Het is niet ethisch. 

Locatie 
 Wijk aan Zee 





Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
25-10-2020 09:45 

Melding 

Je melding gaat over 
Geur - Kookslucht 

Omschrijving 
Zojuist naar buiten om het vuilnis weg te gooien van vandaag in de container buiten. Een enorme 
stankmuur van kooks en de zoem die de hele dag aanwezig is nog steeds duidelijk aanwezig. 
Snel weer naar binnen. Het is in een kamer van ca. 9m2 nodig om je raam in de nacht op een 
klein kiertje te kunnen doen ivm gezonde ventilatie. Dat is door deze stankoverlast niet 
verantwoord, ongezond en ronduit smerig! Stop hier direct mee ivm belang van omwonenden, 
waaronder minderjarige kinderen en adolescenten, die morgen ook weer aan hun toekomst 
werken! En recht hebben op een gezonde leefomgeving! Schaam jullie ODNZKG en Tata Steel 
voor dit niet ethische besluit bewust hiermee door te gaan. Structureel ongezonde overlast! 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
25-10-2020 21:00 

Melding 

Je melding gaat over 
Stof - Overig - Huis + Overige 

Omschrijving 
kolenzwart stof met glinsters als een kerstbal (kleine glinsteringen). Het stinkt, gisteren ook naar 
kooks en stoffig in de neus. En de hele dag een soort zoem. Een continue geluid. Deze melding 
is stof, stank en geluid. 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
28-10-2020 23:15 

Melding 

Je melding gaat over 
Geur - Hoogovenlucht / Tatalucht 

Omschrijving 
Ik ruik nu geen kookslucht of een Hoogovens-Tatalucht. Ik meld dit (gaat niet altijd, want ik een 
mens) incidenteel. Fijne ochtend en werk ze. 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
30-10-2020 08:45 

 



Melding 

Je melding gaat over 
Geluid - Overig - Fluctuerend (van hard naar minder hard) 

Omschrijving 
Schroothoop weer vermoed ik, met op de achtergrond een soort alarm, piep. 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
30-10-2020 11:00 

Melding 

Je melding gaat over 
Geluid - Zoemend - Continu (constante toon) 

Omschrijving 
vanaf vanmorgen tot nu de zoem van Tata Steel hoogstwaarschijnlijk. Wij ventileren, dus horen 
we de zoem. RIVM adviseert te ventileren en tja, ook wordt geadviseerd zoveel mogelijk thuis te 
blijven ivm Corona, niet op visite of iets dergelijks. Samen moeten we het doen, en samen 
rekening met elkaar houden. Ook wordt er hier gestudeerd thuis door zoon aan de universiteit. 
Gisteravond ook de zoem. Het is de laatste tijd vaker te horen hier in centrum WAZ. Genoeg 
aanwijzingen voor de statistieken misschien om een constatering te kunnen doen die de zoem 
kan oplossen. Vriendelijke groet. 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
31-10-2020 14:30 

Melding 

Je melding gaat over 
Geur - Kookslucht 

Omschrijving 
17:00 uur stapte ik uit de bus op het Julianaplein, geen kookslucht. Even de kat naar buiten laten 
ca. 18:00 uur en een kaarsje opsteken voor Allerzielen in de kerk. Wel kookslucht. Mogelijk een 
aanwijzing voor de bron. Vriendelijke groet en een fijne avond. 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
02-11-2020 18:45 

Melding 

Je melding gaat over 
Geur - Kookslucht 

Omschrijving 
Hoogovens/Tatalucht en zweem kookslucht. Onze kat Samson stonk naar ijzer en zwavel net als 
de buitenlucht. Die ging naar buiten ca. 06.30 en binnengelaten ca. 08.30 uur. 



Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
06-11-2020 10:15 

Melding 

Je melding gaat over 
Geur - Kookslucht 

Omschrijving 
Hoogovens/Tatalucht en zweem kookslucht. Onze kat Samson stonk naar ijzer en zwavel net als 
de buitenlucht. Die ging naar buiten ca. 06.30 en binnengelaten ca. 08.30 uur. 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
06-11-2020 10:15 

Melding 

Je melding gaat over 
Geluid - Zoemend - Fluctuerend (van hard naar minder hard) 

Omschrijving 
Tatazoem. Vrij hard. Hopelijk gaat het niet weer ongezond en intimiderend qua stank worden zo 
meteen op deze zonnige mooie herfstdag. Ik hoor nu ook een piep overigens. En een soort 
geschraap, neerlaten van zwaar materieel. 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
07-11-2020 09:00 

Melding 

Je melding gaat over 
Stof - Overig - Huis + Overige 

Omschrijving 
Pikzwart met glinsteringen van staal. Het monsterraampje voor Noordzijde 40x60 cm. 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
08-11-2020 20:45 

Melding 

Je melding gaat over 
Geur - Kookslucht 

Omschrijving 
kookslucht. 



Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
08-11-2020 21:00 

Melding 

Je melding gaat over 
Geluid - Overig - Fluctuerend (van hard naar minder hard) 

Omschrijving 
Ik vermoed de schroothoop. Zelfs door de ramen heen te horen. Ik heb zojuist het raam geopend 
aan de voorzijde, Noord. En een bovenmatig kabaal. De nachtrust hier wordt nu ook in het 
centrum met regelmaat verstoord door vorengenoemd lawaai. 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
09-11-2020 00:45 

Melding 

Je melding gaat over 
Geur - Overig 

Omschrijving 
Het ruikt heerlijk fris. Naar natuurlijke buitenlucht aan een kust. 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
09-11-2020 12:15 

Melding 

Je melding gaat over 
Geur - Hoogovenlucht / Tatalucht 

Omschrijving 
Begin van de avond stoffig en een zweem kooklucht. Industrieel lawaai op de achtergrond later 
op de avond. 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
10-11-2020 00:45 

Melding 

Je melding gaat over 
Geur - Overig 

Omschrijving 
Het stinkt nog steeds. 



Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
10-11-2020 01:15 

Melding 

Je melding gaat over 
Geur - Hoogovenlucht / Tatalucht 

Omschrijving 
Hoogovens/Tatalucht: kookslucht. Waargenomen om 18:10 uur. Herhaald verzoek hiermee op te 
houden. In belang van omwonenden waaronder adolescenten en minderjarige kinderen. En het is 
Coronacrisis. Kinderen zijn nu 24-uur per dag hier. 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
11-11-2020 18:15 

Melding 

Je melding gaat over 
Geur - Hoogovenlucht / Tatalucht 

Omschrijving 
Idem als voorgaande melding. We zijn klaar met eten en nog deze stoffige Hoogovens/Tata en 
kookslucht. 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
11-11-2020 20:15 

Melding 

Je melding gaat over 
Geur - Hoogovenlucht / Tatalucht 

Omschrijving 
Hoogoven/Tatalucht: stoffig en kookslucht. Nog steeds zoals eerdere 2 meldingen vanavond. Ik 
ga nu proberen te slapen. De zoem is ook weer te horen. Ook tijdens de eerdere 2 meldingen. 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
11-11-2020 22:45 

 

Melding 

Je melding gaat over 
Geur - Hoogovenlucht / Tatalucht 



Omschrijving 
Vanochtend de kat Samson naar buiten gelaten ca. 6.30 uur. Binnen ca. 8.00 uur. Zijn vacht rook 
zwaar naar ijzer. Dit is vaker voorgekomen in zijn bestaan. Ik weet niet of dit schadelijk is, geen 
idee. Ik meld het voor jullie onderzoek en verbeteringen. 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
12-11-2020 13:45 

Melding 

Je melding gaat over 
Geur - Kookslucht 

Omschrijving 
Ik gooi zojuist nog iets weg in onze afvalcontainer buiten. Het ruikt heel ongezond naar 
kookslucht. Deze fabriek zou jaren geleden al gesloten zijn volgens de planning van Tata. Maar 
dat is vertraagd. Nu zitten de omwonenden waaronder minderjarige kinderen met deze 
ongezonde overlast. Ik meld dit omdat het zeer zorgwekkend is en niet in het belang van de 
gezondheid van omwonenden en de leefomgeving. Welterusten. 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
12-11-2020 22:30 

 

Grapendaal 13112020 8.33 uur (kwartier). 

 

Samenvatting 

Melding 

Je melding gaat over 
Geluid - Overig - Fluctuerend (van hard naar minder hard) 

Omschrijving 
Zoem. Die is vaker aanwezig dan ooit de laatste tijd. En op de achtergrond zware voorwerpen die 
neergelegd worden of iets dergelijks (schroothoop?). Ook vaker aanwezig dan ooit. Graag 
adequaat toezicht in belang gezondheid van milieu en leefomgeving en omwonenden. Daar is de 
milieuvergunning en natuurvergunning voor bedoeld begrijp ik. 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Omgevingsvergunning. Vriendelijke groet en bedankt. . 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
13-11-2020 13:15 

Melding 

Je melding gaat over 
Geur - Kookslucht 



Omschrijving 
Kookslucht. Ik refereer aan eerdere verzoeken en meldingen. De zoem is ook duidelijk aanwezig, 
ook stoffigheid in de neus. Vanavond sprak ik 2 dorpsgenoten die hier geboren en getogen zijn, ik 
ken ze persoonlijk. Die hadden niet gehoord van ultrafijnstofonderzoek en ook niet onderzoek 
veegmonsters. Zo zijn er velen. Dit betekent niet dat wat normaal gevonden wordt gezond en 
leefbaar is. Ter info voor de bewonersimput. Ook zijn veel mensen bang voor represailles en 
doen mee met groepsdruk. Een natuurlijk verschijnsel (The wave gezien?). Fijne avond en 
welterusten en gezond weer op. Groetjes! 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
13-11-2020 21:45 

Melding 

Je melding gaat over 
Geur - Hoogovenlucht / Tatalucht 

Omschrijving 
Stoffig en een zweem van kookslucht. Niet een gezond gevoel om even een ommetje buiten te 
maken in deze mooie avond. Op de achtergrond weer de zoem. 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
14-11-2020 21:15 

Melding 

Je melding gaat over 
Geluid - Overig - Fluctuerend (van hard naar minder hard) 

Omschrijving 
zoem, piep, en afgassen? Kunnen jullie even gaan kijken bij Tata of het goed gaat mbt veiligheid 
en gezondheid milieu en (leef)omgeving? 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
15-11-2020 10:15 

 

Melding 

Je melding gaat over 
stof plakkerig/zwart 

Omschrijving 
diepzwart grof stof, van raampje voorzijde 40x60 monstername, datum en tijdstip en in SPARtas 
bij overige stofmonsters. 

Locatie 
 Wijk aan Zee 



Moment 
15-11-2020 10:15 

Melding 

Je melding gaat over 
Geur - Kookslucht 

Omschrijving 
Het stonk gisteravond en vanavond naar Kookslucht en stoffig in de neus Tata/Hoogovenlucht. Ik 
meld het voor de statistiek en toezicht en handhaving. Het is structureel. 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
17-11-2020 00:45 

Melding 

Je melding gaat over 
Geluid - Zoemend - Fluctuerend (van hard naar minder hard) 

Omschrijving 
De bekende zoem, maar nu in de ochtend, en zware voorwerpen die neerdalen (zo schat ik het 
in, ik kan het niet zien vanaf hier) of geschoven worden. Fabrieksproductiegeluiden waarschijnlijk. 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
17-11-2020 11:15 

Melding 

Je melding gaat over 
Geur - Kookslucht 

Omschrijving 
De avondlucht vult zich hier in de regio IJmond weer met zeer ongezonde schadelijke kookslucht 
van een hoogbejaarde fabriek in een drukbevolkte en drukbezochte woonwijk. Zeer ernstig en 
tegen de belangen van minderjarige kinderen in. Een frisse neus aan de kust halen is er niet 
meer bij hierdoor. En het zijn geen incidenten, het is structureel tot op heden. 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
18-11-2020 17:45 

Melding 

Je melding gaat over 
Geur - Kookslucht 

Omschrijving 
ca. 18:15 zeer overweldigende kookslucht. Afgezwakt tot minder overweldigend maar nog 
aanwezig. Ik meld dit nog wel ookal is het structureel voor uw statistiek en handelingverlegenheid 
inzake deze ongezonde overlast. Vandaag stond hier handhaving voor de deur voor het 



verwijderen van een appelboompje. Wat daar staat voor een gezonde leefomgeving en groen 
bevordert gezondheid ook mbt geur. Er is een parkeerverbod maar dat is niet te handhaven en 
daar staat tot bijna ieders geluk een appelboompje. OD IJmond? 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
20-11-2020 21:15 

Melding 

Je melding gaat over 
Geur - Hoogovenlucht / Tatalucht 

Omschrijving 
Het ruikt de hele avond naar Hoogovens/Tatalucht, hier valt ook de kooksfabriek onder. Ik meld 
hierbij dat al mijn geurklachten ook hierom de kooksfabriek betreffen. Omdat het toezicht 
ontbreekt doordat de provincie niet de stank van de kooksfabriek kan traceren, vraag ik de 
provincie (ODNZKG) hoe ze dit gaan oplossen, daar de kookslucht duidt op een zeer schadelijke 
kankerveroorzakende activiteit. 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
20-11-2020 23:00 

Melding 

Je melding gaat over 
Geur - Kookslucht 

Omschrijving 
Het stinkt naar Hoogovens/Tatalucht en naar Kookslucht. Kan de ODNZKG toezien en even 
kijken nu bij de kooksfabriek in het belang van minderjarige kinderen? Het is adembenemend 
ongezond. 

Locatie 
Wijk aan Zee 

Moment 
20-11-2020 23:00 

Melding 

Je melding gaat over 
Geur - Kookslucht 

Omschrijving 
Het stinkt nog steeds naar Kookslucht wat ook Hoogovens/Tatalucht is. Mijn mededelingen en 
vragen en zorgen zijn tot op heden gericht op zorgen over de gezondheid en de leefomgeving en 
het willen zien van daadwerkelijke verbeteringen en acties. 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
20-11-2020 23:45 



Melding 

Je melding gaat over 
Geur - Hoogovenlucht / Tatalucht 

Omschrijving 
Hoogovens/Tatalucht: kookslucht. Ik o.a. kan niet slapen door de stank. En heb ook bovenmatig 
last van hoesten hierdoor. U kunt bij Tata en bij de OD de gevolgen van deze overlastgevende 
activiteit vaststellen, de gevolgen voor onze woon-, leef- en studeersituatie zijn bovenmatig dat 
ons persoonlijk belang bij een over de activiteit te nemen besluit een belangrijke factor is: het 
belang van ons als omwonende en mens. Belangen van omwonenden en minderjarige kinderen 
zijn een belangrijke factor hierin. 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
21-11-2020 02:15 

Melding 

Je melding gaat over 
Geur - Hoogovenlucht / Tatalucht 

Omschrijving 
Onze algemene en persoonlijke belangen worden geschaadt door de bovenmatige zeer 
zorgwekkende ongezonde kookslucht nu. Het belang van het kind wordt niet in acht genomen 
door de zorgplichten gezien vorengenoemde overlast. Ik hoop ten zeerste dat betrokkenen het 
belang van een gezonde leefomgeving op de gezondheid inzien en niet wegkijken. Raam gaat 
weer dicht. 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
23-11-2020 19:15 

Melding 

Je melding gaat over 
Geur - Hoogovenlucht / Tatalucht 

Omschrijving 
Het ruikt nu buiten naar ijzer en zwavel. Tata/Hoogovens- en Kookslucht. Onze zoon is nu aan 
het surfen gegaan bij de Noordpier, hoestte vanmorgen en dit is vaker en hier in huis zijn de 
feiten en omstandigheden niet huishoudelijk veranderd. Ons persoonlijk en algemeen belang 
wordt structureel geschaadt door deze ongezonde overlast. Ik begrijp dat de ODNZKG 24 uur 
paraat kan staan voor toezicht na een melding. En vraag jullie vriendelijk paraat te zijn en actie te 
ondernemen die nut heeft het probleem op te lossen. Hier heb ik plantjes staan voor een 
gezondere leefomgeving en dan staat direct na een anonieme melding 3 man sterk van 
handhaving hier om de leefomgeving nog ongezonder te krijgen. De wereld op zijn kop! We 
komen om in de bewezen ongezonde uitstoot (ook van verkeer waar ik pal naast woon, stapeling 
van ZZS-stoffen). Doe jullie best om onze gezondheid en onze leefomgeving en rechten als 
mens. Succes. Ik ben ondertussen radeloos van de onmenselijkheid. En zit nu te huilen. 

Locatie 
 Wijk aan Zee 



Moment 
24-11-2020 10:15 

Melding 

Je melding gaat over 
Geur - Kookslucht 

Omschrijving 
Enorme scherpe indringende stank van de kooksfabriek, onderdeel Tataterrein. Waarschijnlijk 
ook een deel Hoogovensgeur aanwezig. Hierbij verzoek tot toezicht en actie hierop te 
ondernemen. Ik begrijp dat toezichtactie en handhaving van de milieuvergunning 24 uursdienst is 
uit uw documentatie. Wij worden geschaad op deze locatie in ons persoonlijk belang. Studeren 
en leven worden hier door deze ongezonde en onaangename overlast zeer geschaad. Zoon is nu 
aan het surfen bij de Noordpier en is daarbij tweedejaars student, dus dient ook hier te kunnen 
studeren en leven en onspannen! Ik stel alle betrokkenen en verantwoordelijken hierbij 
persoonlijk verantwoordelijk voor schade aan onze eigendommen, gezondheid en persoonlijke 
belangen en mensenrechten. 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
24-11-2020 14:00 

Melding 

Je melding gaat over 
Geur - Kookslucht 

Omschrijving 
Hoogoven-/Tatalucht: kookslucht met name. En de zoem op de achtergrond nog steeds (wat is 
dat?). Mijn zoon gaat zojuist naar bed. Mam, kan jij de kachel even uitdoen en het raam op een 
kier. Ik had nog een kop thee gezet. Hierbij verzoek ik jullie met klem onze leefomgeving gezond 
te krijgen nu. In samenwerking met de zorgplichtige gemeente. 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
24-11-2020 22:15 

Melding 

Je melding gaat over 
Geluid fluctuerend 

Omschrijving 
De zoom bijna dag en nacht nu. Wat is dit? En een piep. (tekst nieuw ingetypt, vergeten copy 
paste uit stofmelder) 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
25-11-2020 09:19 

Melding 



Je melding gaat over 
Geur - Hoogovenlucht / Tatalucht 

Omschrijving 
Hoogovens-/Tatalucht en Kookslucht. Overheersend kookslucht. Zoon zijn kamer stond het raam 
vanaf ca. 17.00 tot 18.00 uur op open ca 10 cm. De kamer ruikt nu zoals mijn vader vroeger rook 
al hij thuis kwam van Hoogovens. Dit is niet meer van deze tijd. Mijn zoon heeft hier recht op een 
gezonde leefomgeving en toekomstperspectief mbt gezondheid en algemenere doelen. Het is 
echt erg. Ik heb buiten de mondkap maar opgehouden toen ik groenten ging halen bij be my 
quest op de hoek van de duintuin. 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
25-11-2020 18:15 

Melding 

Je melding gaat over 
Geur - Kookslucht 

Omschrijving 
Idem als zojuist.Hoogovens-/Tatalucht en Kookslucht. Overheersend kookslucht. 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
25-11-2020 20:45 

Melding 

Je melding gaat over 
Geur - Kookslucht 

Omschrijving 
Idem als gisteravond.Hoogovens-/Tatalucht en Kookslucht. Overheersend kookslucht. 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
26-11-2020 20:45 

Melding 

Je melding gaat over 
Geur - Kookslucht 

Omschrijving 
Het stinkt naar kooks- van Tata (Tatalucht). Onze levens en die van onze kinderen zijn veel 
waard. Dit is niet in het belang handelen van mensenrechten, waaronder niet in het belang van 
minderjarige kinderen. En dat is wettelijk niet juist. Ethisch ook niet. Ik was zojuist klaar met 
koken, wilde het raam open doen om even rustig naar buiten te kijken en wat frisse avondlucht, 
en nu maar weer dicht. Opgesloten onder de rook van de Hoogovens. 

Locatie 
 Wijk aan Zee 



Moment 
02-12-2020 17:15 

Melding 

Je melding gaat over 
Geur - Hoogovenlucht / Tatalucht 

Omschrijving 
Adembenemende stank langs de hele weg. Zoon kwam er mee. Hij was wezen surfen. 
Ca. 13.00 uur. 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
02-12-2020 21:30 

Melding 

Je melding gaat over 
Geluid - Overig - Fluctuerend (van hard naar minder hard) 

Omschrijving 
Melding industrieel geluid, weet niet of het van Tata is, dat kunnen jullie onderzoeken (dit getypt 
vergeten te kopieren, strekking hetzelfde). 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
03-12-2020 16:45 

Melding 

Je melding gaat over 
Geluid - Overig - Fluctuerend (van hard naar minder hard) 

Omschrijving 
Melding geluid van net nu gestopt. 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
03-12-2020 16:45 

Melding 

Je melding gaat over 
Geur - Chemische lucht 

Omschrijving 
chemische lucht, mogelijk van Tata? Graag even uitzoeken ivm belang minderjarige kinderen en 
overige omwonenden hun gezondheid. 

Locatie 
 Wijk aan Zee 



Moment 
03-12-2020 16:45 

Melding 

Je melding gaat over 
Geur - Chemische lucht 

Omschrijving 
Het geluid van zojuist begint weer, eerste melding geluid. Samenhang met chemische lucht 
uitzoeken ook in belang van omwonenden en leefomgeving gezondheid? 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
03-12-2020 17:00 

Melding 

Je melding gaat over 
Geur - Chemische lucht 

Omschrijving 
Het ruikt nog steeds chemisch buiten in de lijn met de eerdere melding zojuist. 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
03-12-2020 17:30 

Melding 

Je melding gaat over 
Geur - Kookslucht 

Omschrijving 
Een herhaalde melding. Het stinkt weer naar kookslucht. Ik meld dit omdat het nog steeds zo is. 
Meld ik niet dan is het ook niet goed. Doe er iets aan ipv de melder als boosdoener te benaderen 
zoals vandaag het Sociaal Domein van de gemeente Beverwijk. Het gaat om onze gezondheid 
niet om een plantje wat op de stoep staat waar zwaar op gehandhaafd wordt die weg te krijgen. 
De omgekeerde wereld. Groetjes van ondertussen een moedeloze moeder. 

Locatie 
Wijk aan Zee 

Moment 
04-12-2020 23:00 

Melding 

Je melding gaat over 
Geur - Kookslucht 

Omschrijving 
Kookslucht, vrij zoetige geur in de ondertoon, stoffig. Misschien blijft het hangen door het weer? 



Locatie 
Wijk aan Zee 

Moment 
07-12-2020 20:00 

Melding 

Je melding gaat over 
Geur - Kookslucht 

Omschrijving 
Tatalucht: Kookslucht, en heel stoffig in de neus. Kriebelend. 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
08-12-2020 22:15 

Melding 

Je melding gaat over 
Stof - Overig - Overige 

Omschrijving 
Mijn zoon rochelt en hoest voor zijn leeftijd 20 sinds kort bovenmatig. Hij rook niet, nooit gedaan. 
Wel is hij sinds een aantal maanden naast thuisstudie VU aan het surfen bij de Noordpier. De 
ODNZKG en Tata Steel dienen hiervan op de hoogte te zijn en maatregelen te nemen. Onder 
andere de afspraak nakomen ons huis te reinigen van de ijzer (roestpitten overal) en grafiet en 
pikzwart grof stof (vanaf februari een zak verzameld). Dit is afgesproken en niet uit sluitend met 
een hoge druk spuit, maar onder andere met een hoge drukspuit. Ik heb 3 andere bedrijven dan 
Grapendaal om advies gevraagd die bekend zijn in de buurt en die adviseren dat ook. 
Grapendaal ook. En dat er een contract met Grapendaal ligt, daar hoeven deze bewoners en 
eigenaren niet een nadeel van te ondervinden in het nakomen van een afspraak en 
maatschappelijke verantwoordelijkheid. Deze roep om verantwoordelijkheid te nemen tav onze 
eigendommen en gezondheid doe ik ondertussen een paar jaar en niet met plezier, integendeel. 
Ik verwacht dat dit zsm naar behoren en wens van de bewoners in orde gemaakt wordt. Wij 
voelen ons hier niet veilig als afspraken niet nagekomen worden ivm onze leefomgeving, 
eigendommen en gezondheid. Zoon is nu bezig met een opdracht voor de VU en ik hoor hem 
rochelen en hoesten. Hij leeft gezond in een ongezonde omgeving. Ik verzoek dit bericht ook 
door te sturen aan Hans van den Berg. Die is op de hoogte van de afspraak. 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
09-12-2020 11:15 

Melding 

Je melding gaat over 
Geluid - Denderend - Fluctuerend (van hard naar minder hard) 

Omschrijving 
Het is niet mogelijk in dit systeem een combinatie aan te vinken. De geluiden komen van Tata en 
zijn bovenmatig. Onder andere een soort neerlaten van zware onderdelen en de zoem op de 
achtergrond. Een piep, een soort geschraap. En daarnaast is er uiteraard in een kustdorp nog 
verkeer. Een stapeling die beide minder dient te zijn om de leefbaarheid te waarborgen. Mijn 



zoon is nu een examen aan het maken hierin voor de Universiteit op zijn kamer in centrum Wijk 
aan Zee in zijn leefomgeving. 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
15-12-2020 09:00 

Melding 

Je melding gaat over 
Geur - Kookslucht 

Omschrijving 
Het stinkt enorm indringend naar kookslucht met op de achtergrond de bekende zoem (geluid) dit 
is een geur/stof en geluid-melding. Die drie kunnen verband met elkaar hebben. En ik begrijp met 
het nieuwe VTH-programma dat de ODNZKG vanaf nu de vieze fabrieken-activiteiten in beeld 
heeft en hiervoor deze niet in beeld had (als ik het verkeerd gelezen heb graag correctie, om 
elkaar te helpen ons doel te bereiken, gezondheidsschade te beperken door niet adequaat 
toezicht. Doel handelen in het belang van omwonenden, waaronder minderjarige kinderen en de 
(leef)omgeving. 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
15-12-2020 20:30 

Uw gegevens 

Naam 
 

Telefoonnummer 
 

E-mailadres 
 

Melding 

Je melding gaat over 
Geur - Kookslucht 

Omschrijving 
Zelfde inhoud als de voorgaande. Kookslucht. 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
15-12-2020 22:00 

Melding 

Je melding gaat over 
Geluid - Denderend - Fluctuerend (van hard naar minder hard) 





Je melding gaat over 
Geur - Hoogovenlucht / Tatalucht 

Omschrijving 
Hoogoven/Tatalucht, stoffig in de neus, chemisch en een zweem van kooks. 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
18-12-2020 19:15 

Melding 

Je melding gaat over 
Geluid - Overig - Fluctuerend (van hard naar minder hard) 

Omschrijving 
Flucturerend en een continue stroom van auto´s om de seconde heen en weer. Gisteren ook en 
het probleem is bekend bij de gemeente Beverwijk. Naast industriele belasting (gisteren 
kookslucht, stof) verkeersbelasting (fijnstof, PAK's, geluidsoverlast, trilingen pand) in een 
kwetsbaar overbelast centrum. Het RLI heeft hiervoor aanbevolen in september 2019 om hierop 
beleid te maken en te handelen. Begin dit jaar is het Schone Lucht Akkoord ondertekend door de 
gemeente Beverwijk. Wij hebben scheuren in onze panden en daardoor ook lekkage 
(bouwinspectiehuis Gouda, 2018) door het vele (zware vracht)verkeer en vele verkeersstromen. 
Ik doe hier al jaren melding van. Een plant tegen het fijnstof voor onze gevel en voor vergroening 
(klimaat)l en tegen parkeeroverlast (gezondheid en pand en veiligheid en sociale veiligheid) wordt 
nu bekeurd. De buren hebben ook planten staan, dus ook nog sprake van willekeur. Ik ben 
ondertussen zeer gestressed. Er wordt ook geen rekening gehouden met dat onze zoon 
thuisstudeerd en wij hier leven en wonen. Ook niet met onze hooggevoeligheid Ik wordt weggezet 
als klager en zeur en anti Tata (onze beste vrienden werken bij Tata, ook nog eens met de 
grondstoffen van hoog naar laag). Ik heb onze suggesties ingebracht voor de visie Gezondheid, 
luchtkwaliteit en leefomgeving. Daar is vorengenoemde in verwerkt. Ondertussen ben ik heel erg 
moe van alles. Deze meldingen doen is niet leuk, maar ik doe dit wel, ookal zijn ze bekend. Dat 
zien we met de container van restaurant Gewoon. Die staat continue open met etensresten. 
Tijdens het bekeuren van de plant was dit ook het geval. Handhaving heeft niet de moeite 
genomen 10 meter verder om de hoek te kijken, terwijl dit probleem jaren bekend is. De voorkeur 
wordt gegeven aan het vermeerderen van fijn stof door planten te bekeuren in de meest zwaar 
belaste locatie van de IJmond. En het veroorzaken van een rattenplaag, maden en stank van de 
genoemde container en zo de Volksgezondheid schaden bevorderd. Wat een wereld op zijn kop. 
Ik heb de BOA opgebeld en begrepen dat hij niet snapt wat gedaan heeft en ik zijn opdrachtgever 
hiervoor logischerwijs verantwoordelijk hou. Ik ga ervan uit dat er eens geluisterd wordt naar onze 
behoeften en niet dat er zoals genoemd ongezonde leefomgeving bevorderd wordt en schade 
aan onze gezondheid en leven hier. 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
19-12-2020 13:00 

Melding 

Je melding gaat over 
Geluid - Overig - Fluctuerend (van hard naar minder hard) 

Omschrijving 
Het neerleggen van zware voorwerpen. De schroothoop misschien. Even kijken? 



Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
20-12-2020 01:30 

Melding 

Je melding gaat over 
Geluid - Overig - Fluctuerend (van hard naar minder hard) 

Omschrijving 
Ik meld het maar weer via dit medium en ik ben geen idioot of iets dergelijks die overal problemen 
zoekt. Deze zijn er feitelijk en ook erkend (Schone Lucht Akkoord, RIVM ultrafijnstofonderzoek, 
veegmonsters RIVM, 4x zoveel PAK’s als vorige veegmonster (later ingetypt, staat inhoudelijk 
ook in stofmelder bestand)). Ook is het Coronacrisis en vanuit ons huis hoek  

 is het niet te vermijden de stroom verkeer niet te zien die heen en weer 
gaat continue vanaf het centrum richting Hoge Duin en terug. Ik ben geen Tata-tegenstander 
blijkt ook. Ik verzoek om actie op de verkeersdruk. Ook op onze panden (bouwinspectiehuis 
Gouda, 2018 bouwkundig rapport  De problemen zijn al jaren bekend en er 
wordt gewerkt aan een visie, maar ondertussen actie ondernemen is ook mogelijk en nodig. Het 
is ook Coronacrisis. Niet te merken hier gezien de drukte. Tegen de adviezen van het RIVM in 
handelt de gemeente en de bezoeker. 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
20-12-2020 12:15 

Melding 

Je melding gaat over 
Stof - Overig - Huis + Overige 

Omschrijving 
Stof en geluid-uitstoot verkeer naast zware industrie. Ik meld het maar weer via dit medium (ook 
onder kopje geluid gedaan, deelproblemen samen komen tot de bron. En ik ben geen idioot of 
iets dergelijks die overal problemen zoekt. Deze zijn er feitelijk en ook erkend (Schone Lucht 
Akkoord, RIVM ultrafijnstofonderzoek, veegmonsters RIVM, 4x zoveel PAK’s als vorige 
veegmonster Wijk aan Zee). Ook is het Coronacrisis en vanuit ons huis hoek  

 het niet te vermijden de stroom verkeer niet te zien die heen en weer 
gaat continue vanaf het centrum richting Hoge Duin en terug. Ik ben geen Tata-tegenstander 
blijkt ook. Ik verzoek om actie op de verkeersdruk. Ook op onze panden (bouwinspectiehuis 
Gouda, 2018 bouwkundig rapport  De problemen zijn al jaren bekend en er 
wordt gewerkt aan een visie, maar ondertussen actie ondernemen is ook mogelijk en nodig. Het 
is ook Coronacrisis. Niet te merken hier gezien de drukte. Tegen de adviezen van het RIVM in 
handelt de gemeente en de bezoeker. 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
20-12-2020 12:30 

 

Melding 



Je melding gaat over 
Geur - Hoogovenlucht / Tatalucht 

Omschrijving 
Het stinkt opeens chemisch gemengd met bekende Hoogovensgeur. Ongeveer circa het zojuist 
regent. Mijn neus is goed. Niet verkouden of iets dergelijks en niet in huis een bron die de 
chemische stank veroorzaakt. Groetjes en deze berichten zijn goed bedoeld niet om te pesten. Ik 
wordt ondertussen bedreigd en gepest. Niet veilig en niet fijn. Ik ben een goede vrouw met 
normale normen en waarden. 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
21-12-2020 13:15 

Melding 

Je melding gaat over 
Geluid - Denderend - Fluctuerend (van hard naar minder hard) 

Omschrijving 
Schroothoop vermoed ik. Ramen zijn dicht. Welterusten. 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
21-12-2020 23:30 

Melding 

Je melding gaat over 
Geur - Chemische lucht 

Omschrijving 
Chemische lucht. Ca. uur geleden. Ik ben nu binnen. En ramen dicht. Wel straks open na het 
eten maken. 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
22-12-2020 19:00 

Melding 

Je melding gaat over 
Geur - Kookslucht 

Omschrijving 
Kookslucht. vanmorgen rond 11.00 uur. Kon niet eerder melden. Ruikt nog steeds niet natuurlijk. 
Meld voor de statistieken. Groetjes en fijne dag. 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
27-12-2020 15:45 

 



Melding 

Je melding gaat over 
Geur - Kookslucht 

Omschrijving 
We gaan net slapen. Mijn moeder heeft ons thuisgebracht van kerstetentje bij haar. Ik doe even 
het slaapkamerraam open en een zeer indringende kookslucht (met een chemische ondertoon). 
Zoon heeft raam op een kier in zijn kamer van 9m2. Ik blijf dit herhalen. In het belang van ons en 
de omgeving. 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
27-12-2020 23:15 

Melding 

Je melding gaat over 
Geluid - Denderend - Fluctuerend (van hard naar minder hard) 

Omschrijving 
Nog even het raam open en dichtbij geluid van neervallende zware voorwerpen, schroothoop? 

 
 Wijk aan Zee 

Moment 
27-12-2020 23:15 

Melding 

Je melding gaat over 
Geur - Kookslucht 

Omschrijving 
Ik meld het toch nog maar voor de statistieken en de aandacht hiervoor. Kookslucht en ook 
chemische lucht gisteravond ca. 21.00 uur geroken. Ik maak mij terecht zorgen. Deze ochten 
stonk het in de kamer van onze zoon naar geur afkomstig van de staalfabriek. Hij hoest 
tegenwoordig meer. Dit is niet normaal in een leef- en woonomgeving want tegen de belangen 
van omwonenden waaronder minderjarige kinderen in. Het is geen overmacht, het is een keuze 
van dit bedrijf hiermee door te gaan en de overheid ziet hierop toe. Ik ben geen zeur en zeikerd. 
Ik ben terecht bezorgd. We leven in 2020 en niet 100 jaar geleden. Deze zeer ongezonde 
kankerverwekkende stank is te voorkomen. 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
30-12-2020 11:15 

Melding 

Je melding gaat over 
Geur - Chemische lucht 

Omschrijving 
Kooks- en chemisch (Hoogovens-Tataterreinstank). Vriendelijke groet. 



Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
16-01-2021 12:30 

Melding 

Je melding gaat over 
Geluid - Denderend - Fluctuerend (van hard naar minder hard) 

Omschrijving 
De schroothoop vermoed ik van Tata. Welterusten. 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
18-01-2021 22:15 

Melding 

Je melding gaat over 
Geluid - Denderend - Fluctuerend (van hard naar minder hard) 

Omschrijving 
Harde pieptoon van Tata. Binnen te horen. 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
18-01-2021 22:30 

Melding 

Je melding gaat over 
Geur - Hoogovenlucht / Tatalucht 

Omschrijving 
Het stinkt weer helaas bovenmatig naar Hoogovens-/Tata-kookslucht. 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
21-01-2021 19:00 

Melding 

Je melding gaat over 
Stof - Overig - Huis + Overige 

Omschrijving 
Pikzwart van raampje noordzijde 40x60. Doekje bewaard. Graag zsm opruimen dit industriele 
stof. Ook plakkerig op de ramen buitenzijde sinds gisteravond. 

Locatie 
 Wijk aan Zee 



Moment 
22-01-2021 17:45 

Melding 

Je melding gaat over 
Geur - Hoogovenlucht / Tatalucht 

Omschrijving 
Hoogovens//tatalucht met in de boventoon kooksstank. Circa 20 minuten geleden begonnen met 
op de achtergrond de begeleidende zoemtoon. Belangen van minderjarige kinderen worden 
geschaad. Die kunnen niet zeggen, ik ga. Adolescenten ook niet. En inwoners wordt geadviseerd 
thuis te blijven in de ziekmakende kookslucht. Ik ben aan het koken en wil heel graag een 
raampje open doen om de stoom op eenvoudige energiebesparende wijze uit de keuken te 
krijgen. Dan krijgen wij die kooksstank binnen. Doe er per direct wat aan om dit te voorkomen 
ODNZKG en TATA. Dat moet toch lukken? 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
24-01-2021 17:30 

Melding 

Je melding gaat over 
Geur - Hoogovenlucht / Tatalucht 

Omschrijving 
Gisteren rond 18.00 uur vanuit de auto kon mijn zoon en zijn vader de kooksfabriek ruiken vanaf 
de Noordpier richting Wijk aan Zee. Het stonk enorm. Vanmorgen het slaapkamerraam van onze 
zoon aan de buitenzijde gitzwart afname monsterdoekje. 

Locatie 
 aan Zee 

Moment 
26-01-2021 00:45 

Melding 

Je melding gaat over 
Geur - Hoogovenlucht / Tatalucht 

Omschrijving 
Stoffig in de neus Tata-/Hoogovenslucht en kookslucht ca. 18:00 uur. Nu veel minder maar een 
indringende pieptoon met op de achtergrond de bekende continue zoom van Tata-terrein. Ik meld 
dit voor de statistieken. En wil graag eens een antwoord op de vraag wat de zoom is/kan zijn 
(aantal keer eerder gevraagd). 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
26-01-2021 20:30 

 

Melding 



Je melding gaat over 
Geluid - Piepend - Fluctuerend (van hard naar minder hard) 

Omschrijving 
Een bovenmatige harde piep al een paar uur. Duidend op geluid van Tata. Wat is dat toch voor 
een piep. Vraag eerdere malen gesteld, nog geen antwoord. Stel dit op prijs als antwoorden op 
deze vraag mogelijk is indien dit geluid bekend is bij betrokkenen. 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
28-01-2021 20:15 

Melding 

Je melding gaat over 
Geluid - Piepend - Fluctuerend (van hard naar minder hard) 

Omschrijving 
Zelfde piep als gisteren. Vriendelijke groeten. 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
29-01-2021 12:45 

Melding 

Je melding gaat over 
Geluid - Piepend - Fluctuerend (van hard naar minder hard) 

Omschrijving 
Piep herkenbaar van Tata door de ramen heen te horen. Met raam open een zoem op de 
achtergrond. 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
02-02-2021 22:15 

Melding 

Je melding gaat over 
Geluid - Piepend - Fluctuerend (van hard naar minder hard) 

Omschrijving 
De piep zoals gisteren hoorbaar en bovenmatig storend door de ramen heen (Tata). Vanmiddag 
chemische industriele stank. Misschien heeft het met elkaar te maken. Vriendelijke groet. 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
03-02-2021 14:30 

Melding 



Je melding gaat over 
Geur - Kookslucht 

Omschrijving 
Vanavond ca. 18:30 uur stonk het naar Kooks op het strand en op de hele  op 
de fiets richting gemeente Beverwijk. Waargenomen door zoon die na studie aan huis is gaan 
surfen bij surfhotspot Noordpier. Misschien weten jullie nu de bron te traceren. De ODNKG was 
niet ter plaatse maar de stank wel. Het reukorgaan van onze zoon doet het prima. Vriendelijke 
groet en welterusten. 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
04-02-2021 18:30 

Melding 

Je melding gaat over 
Geur - Hoogovenlucht / Tatalucht 

Omschrijving 
Kookslucht gemengd met ijzerlucht vanmorgen in de slaapkamer van zoon. Hij heeft zijn raam op 
een kiertje in een slaapkamer van 9m2. Hij kwam al thuis uit de kookslucht, gegeten en weer de 
kookslucht en Hoogovenslucht in. Ik heb dit eerder gemeld. Dus dit is een herhaling. Dat betekent 
dat het nog steeds aan de orde is. En ik heb hier een handhavingsverzoek om gedaan dit te 
stoppen in belang van mensenrechten en kinderrechten. En vraag betrokkenen hun 
(maatschappelijke) zorgplicht na te komen net als voorgaande meldingen en 
handhavingsverzoeken. 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
05-02-2021 09:30 

Melding 

Je melding gaat over 
Stof zwart met metaaldeeltjes/Tata Stof. (ingetypt, vergeten te kopieren). 

Omschrijving 
Stof zwart met metaaldeeltjes/Tata Stof. Ik ga ervan uit dat het zsm schoongemaakt wordt. 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
14-02-2021 22.45 

Melding 

Je melding gaat over 
Stof - Overig - Huis + Overige 

Omschrijving 
Ik heb geen auto. Maar het stof komt wel op de laag die al op ons dak ligt en wat schoongemaakt 
zou worden door Tata, maar tot op heden nog niet gebeurd is. In de overeenkomst staat dat wel. 
Graag zsm hiermee beginnnen ivm schade. Bedankt alvast. Dan nog een vraag: ik begrijp van 
omwonenden in de buurt dat Tata de zwarte sneeuw niet gemeld heeft bij de ODNZKG. Wat is 



hier de reden van en kan dit wel plaatsvinden ivm (leef)omgeving en omwonenden en bezoekers. 
Vriendelijke groet. 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
15-02-2021 12:00 

Melding 

Je melding gaat over 
Geluid - Denderend - Fluctuerend (van hard naar minder hard) 

Omschrijving 
Ramen dicht maar bovenmatig lawaai van het terrein van Tata, hoogstwaarschijnlijk schroothoop. 
Zware voorwerpen die neergelaten worden. Vanmiddag een piep door de ramen heen. Ik wil nu 
wel even rust hier. Hopelijk lukt dit. Vriendelijke groet. 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
16-02-2021 18:15 

Melding 

Je melding gaat over 
Geluid - Overig - Fluctuerend (van hard naar minder hard) 

Omschrijving 
Het zelfde gepiep nog en nu ook geschraap. Misschien schroothoop. Door de dichte ramen heen. 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
16-02-2021 22:15 

Melding 

Je melding gaat over 
Geluid - Piepend - Fluctuerend (van hard naar minder hard) 

Omschrijving 
De bekende piep van Tata. Door de ramen heen. Hopelijk kan het zo uit. Vriendelijke groet. 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
17-02-2021 16:45 

Melding 

Je melding gaat over 
Geluid - Piepend - Fluctuerend (van hard naar minder hard) 

Omschrijving 
Idem als eerdere melding. En het ruikt stoffig industrieel buiten (Tata waarschijnlijk). 



Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
17-02-2021 22:30 

Melding 

Je melding gaat over 
Stof - Overig - Huis + Overige 

Omschrijving 
Weer een nieuwe laag zwart stof en roestspikkels op gevel, kozijnen, ramen, dak. Afgenomen 
van raam Noordzijde 40x60 cm en waargenomen op de overige delen. Ik sta op de lijst, en ben 
een paar dagen geleden hierover gebeld mbt schoonmaakafspraak. Dit is er weer nieuw bij. 
Vriendelijke groet. 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
18-02-2021 18:00 

Melding 

Je melding gaat over 
Geluid - Denderend - Fluctuerend (van hard naar minder hard) 

Omschrijving 
Door de dichte ramen heen. Van de schroothoop misschien. Zware voorwerpen neervallen. 
Industrieel. Vriendelijke groet. 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
18-02-2021 21:15 

Melding 

Je melding gaat over 
Geluid - Zoemend - Fluctuerend (van hard naar minder hard) 

Omschrijving 
Nu heel luid de bekende Tata zoem en piep. Piep op voorgrond, zoem op achtergrond. Hopelijk 
geen voorbode van ongezonde stank en stof. 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
18-02-2021 22:30 

Melding 

Je melding gaat over 
Iets anders.... 



Omschrijving 
Weer de piep en de zoem van Tata, door de ramen heen. Bovenmatig indringend geluid. Lijkt wel 
steeds vaker en harder te klinken. Vriendelijke groet. 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
19-02-2021 21:15 

Melding 

Je melding gaat over 
Geluid - Piepend - Fluctuerend (van hard naar minder hard) 

Omschrijving 
De piep van gisteren. Raam staat nu open want het is aangenaam weer en er moet ook eens 
gelucht worden. 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
20-02-2021 12:30 

Melding 

Je melding gaat over 
Geluid - Piepend - Fluctuerend (van hard naar minder hard) 

Omschrijving 
Zelfde piep als gisteren, om de seconde en het ruikt stoffig buiten. Vriendelijke groet. 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
20-02-2021 17:15 

Melding 

Je melding gaat over 
Geur - Hoogovenlucht / Tatalucht 

Omschrijving 
Stoffig, chemisch, op achtergrond zweem kookslucht. Bedwelmende mix Tata. Op de 
achtergrond industriele geluiden Tata, niet op de voorgrond. 

Locatie 
Wijk aan Zee 

Moment 
21-02-2021 20:15 

Melding 

Je melding gaat over 
Geluid - Denderend - Fluctuerend (van hard naar minder hard) 



Omschrijving 
Waarschijnlijk de schroothoopactiviteiten bij Tata. Te horen met ramen dicht. Centrum Wijk aan 
Zee. 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
21-02-2021 23:30 

Melding 

Je melding gaat over 
Geur - Hoogovenlucht / Tatalucht 

Omschrijving 
Vanmorgen bovenmatige Tata/Hoogovenslucht ook binnen in de slaapkamer van zoon. Onze kat 
die buiten was geweest stonk ook hiernaar. 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
22-02-2021 18:00 

Melding 

Je melding gaat over 
Geluid - Piepend - Fluctuerend (van hard naar minder hard) 

Omschrijving 
Piep en schroothoop (vermoed ik). Niet fijn, storend. Raam staat open om te luchten. Vanmorgen 
stonk het bovenmatig zie voorgaande melding (dat was ca. 9.30 uur). 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
22-02-2021 18:00 

Melding 

Je melding gaat over 
Geur - Kookslucht 

Omschrijving 
Kooksstank. Bedwelmend. In de bewoonde wereld. 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
22-02-2021 19:45 

Melding 

Je melding gaat over 
Stof - Plakkerige stof Grijs/Zwart - Huis + Overige 



Omschrijving 
Onze kater Samson is vanmorgen weer buitengeweest. HIj stinkt nu niet naar zwavel en staal 
maar zijn vacht is plakkerig. Het is een Siberische boskat met lang haar en hij wast zich. Ik mij 
ook hierom zorgen. Hij krijgt schadelijk industrieel stof binnen in zijn kleine lijf. Ook knuffelen wij 
Samson. Wij zijn niet de enigen die gehecht zijn aan onze huisdieren in de MRA NZKG. Ook 
kleine kinderen. Ik krijg hier stress van en dat is niet onnatuurlijk. Wel extra ongezond. 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
23-02-2021 10:00 

Melding 

Je melding gaat over 
Stof - Overig - Huis + Overige 

Omschrijving 
Het ruikt stoffig en chemisch industrieel. Bekend als stank van de Hoogovens/Tata. Het geluid is 
vandaag zeer bovenmatig van dat Brzo-terrein. Roestpitten zitten overal. stof in de draaiende 
raamdelen, op het dak, overal. De afspraak is dat Tata dit volgens ons contract schoonmaakt. Tot 
op heden wordt dit uitgesteld. Hopelijk kunnen jullie hierop Tata wijzen op hun 
verantwoordelijkheden dat de vervuiler betaald en vergoed zoals jullie zeggen. 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
23-02-2021 18:15 

Melding 

Je melding gaat over 
Geur - Kookslucht 

Omschrijving 
Het stinkt enorm naar Kookslucht. Ik ben aan het koken en wil graag een raampje openzetten. Ik 
doe dit maar het voelt zeer onveilig en schadelijk ongezond! 

 
49BE Wijk aan Zee 

Moment 
23-02-2021 19:15 

Melding 

Je melding gaat over 
Stof - Plakkerige stof Grijs/Zwart - Huis + Overige 

Omschrijving 
Zwart stof met glinsters van het raampje voor gehaald Noordzijde 40x60. Afspraak ligt er om te 
komen schoonmaken. Ook telefonisch contact is er hiervoor geweest met Tata recent. 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
23-02-2021 20:45 





Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
24-02-2021 21:00 

Melding 

Je melding gaat over 
Geluid - Denderend - Fluctuerend (van hard naar minder hard) 

Omschrijving 
Bovenmatig de schroothoop, door de ramen heen. Dit is de laatste tijd vaak aan de orde, 
daarvoor niet zo. Wat is er aan de hand. 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
24-02-2021 23:00 

Melding 

Je melding gaat over 
Geluid - Denderend - Fluctuerend (van hard naar minder hard) 

Omschrijving 
Denderend, een zoem, een piep en stank van Hoogovens/Tata. Schroothoop gecombineerd met 
iets anders.... De kat Samson stonk naar ijzer en chemisch en voelde kleverig aan. Ik heb hem 
met een washandje schoongemaakt. Nu ik dit typ met de ramen dicht echt kabaal van 
hoogstwaarschijnlijk de schroothoop! 

 
 Wijk aan Zee 

Moment 
02-03-2021 21:15 

Melding 

Je melding gaat over 
Geur - Hoogovenlucht / Tatalucht 

Omschrijving 
Stank en ook onder geluid gemeld: denderend, een zoem, een piep en stank van 
Hoogovens/Tata. Schroothoop gecombineerd met iets anders.... De kat Samson stonk naar ijzer 
en chemisch en voelde kleverig aan. Ik heb hem met een washandje schoongemaakt. Nu ik dit 
typ met de ramen dicht echt kabaal van hoogstwaarschijnlijk de schroothoop! 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
02-03-2021 21:15 

Melding 

Je melding gaat over 
Geur - Hoogovenlucht / Tatalucht 



Omschrijving 
Hoogovens/Tatalucht, stoffig in de neus, er zijn hier op en rond deze locatie geen houtkachels. 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
03-03-2021 21:15 

Melding 

Je melding gaat over 
Geur - Kookslucht 

Omschrijving 
Ik doe net het raam open om onze kat Samson naar buiten te laten. Direct dicht. En Samson 
binnen. Het stinkt ondraaglijk en we weten dat het zeer schadelijk is voor de gezondheid 
ondertussen naar kooks! Wat daar nog voor een ongezonde uitstoot die niet te ruiken onderligt is 
ook zeer zorgwekkend. Dit dient in het belang van onze kinderen en onszelf te stoppen. De 
overheid kan ingrijpen maar doet dit niet adequaat door het probleem niet in beeld te hebben 
jarenlang. Zelfs niet na vele meldingen van inwoners. Dit probleem hoort hier niet eenmaal, dit 
dient hier niet te zijn. 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
10-03-2021 07:15 

Vorengenoemde melding ging mis, nog een keer gemeld hieronder. 

Melding 

Je melding gaat over 
Geur - Kookslucht 

Omschrijving 
Ik doe net het raam open om onze kat Samson naar buiten te laten. Direct dicht. En Samson 
binnen. Het stinkt ondraaglijk en we weten dat het zeer schadelijk is voor de gezondheid 
ondertussen naar kooks! Wat daar nog voor een ongezonde uitstoot die niet te ruiken onderligt is 
ook zeer zorgwekkend. Dit dient in het belang van onze kinderen en onszelf te stoppen. De 
overheid kan ingrijpen maar doet dit niet adequaat door het probleem niet in beeld te hebben 
jarenlang. Zelfs niet na vele meldingen van inwoners. Dit probleem hoort hier niet eenmaal, dit 
dient hier niet te zijn. Zoon is door deze bedwelmende kookslucht richting rijles gegaan, een 
onterechte aanslag op zijn ontwikkeling en gezondheid. Grijp in zijn belang alsjeblieft in! 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
10-03-2021 09:45 

Melding 

Je melding gaat over 
Geluid - Denderend - Fluctuerend (van hard naar minder hard) 

Omschrijving 
Ook bonkend. De schroothoop van Tata weer? Misschien gaat er iets mis? Onveilig? 



Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
10-03-2021 15:30 

Melding 

Je melding gaat over 
Geluid - Zoemend - Fluctuerend (van hard naar minder hard) 

Omschrijving 
Schroothoop, piep en de zoem. Ik heb een paar keer gevraag de laatste maanden wat deze 
zoem kan betekenen. Graag hierop een keer een antwoord. Mijn dank alvast. 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
10-03-2021 15:30 

Melding 

Je melding gaat over 
Geluid - Denderend - Fluctuerend (van hard naar minder hard) 

Omschrijving 
Grote stalen voorwerpen of iets dergelijks gerelateerd aan Tata, schroothoop? Ik meld het omdat 
het misschien duidt op een ongewenste situatie op het terrein. 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
11-03-2021 15:00 

Melding 

Je melding gaat over 
Geluid - Denderend - Fluctuerend (van hard naar minder hard) 

Omschrijving 
Denderend met op de achtergrond de zoem waarvan ik nog niet antwoord op mijn vraag heb wat 
dat is. Schroothoopactiviteiten (neem ik aan) bovenmatig aanwezig in centrum van Wijk aan Zee 
qua geluidoverlast. 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
11-03-2021 19:15 

Melding 

Je melding gaat over 
Geur - Hoogovenlucht / Tatalucht 

Omschrijving 
Kamer van zoon stinkt naar Hoogovens-Tatalucht met een zweem zwavel-kookslucht. Hij had zijn 



raam op een kier vannacht. Toen hij hem openzette stonk het nog niet begin van de avond. 
Doordrenkt met vorengenoemde industriele lucht. Ik maak mij zorgen en terecht om onze 
gezondheid mbt de invloed van Tata hierop. 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
16-03-2021 09:15 

Melding 

Je melding gaat over 
Geur - Kookslucht 

Omschrijving 
Kookslucht met de bekende zoem op de achtergrond. 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
23-03-2021 21:45 

Melding 

Je melding gaat over 
Geur - Kookslucht 

Omschrijving 
Rotte eieren en chemisch. 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
26-03-2021 08:45 

Melding 

Je melding gaat over 
Geur - Chemische lucht 

Omschrijving 
Zojuist weer chemisch en rotte eieren, kooksgerelateerd waarschijnlijk de eieren. Het is nu 
zeedamp, misschien blijft het meer hangen hierdoor. 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
26-03-2021 17:15 

Melding 

Je melding gaat over 
Stof - Plakkerige stof Grijs/Zwart - Huis + Overige 

Omschrijving 
Zwart grof stof met glitters metaalachtig en plakkerig op de ramen te zien. 



Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
28-03-2021 21:15 

Melding 

Je melding gaat over 
Geluid - Denderend - Fluctuerend (van hard naar minder hard) 

Omschrijving 
ramen dicht en (hoogstwaarschijnlijk) schroothoop te horen. 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
29-03-2021 23:45 

Melding 

Je melding gaat over 
Stof - Overig - Huis + Overige 

Omschrijving 
Het ruikt stoffig buiten. Hoogstwaarschijnlijk gezien dat dit vaker c.q. structureel voorkomt van 
Tata-Harsco. 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
31-03-2021 23:00 

 

Melding 

Je melding gaat over 
Stof - Plakkerige stof Grijs/Zwart - Huis + Overige 

Omschrijving 
Zwart en plakkerig stof gisteren doekje afgenomen van raam voorzijde 14.10. 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
07-04-2021 17:15 

Melding 

Je melding gaat over 
Stof - Plakkerige stof Grijs/Zwart - Huis + Overige 

Omschrijving 
Gisteren raampje afgenomen. Vanavond weer stof. Ook stoffig in de neus vandaag. 



Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
07-04-2021 18:45 

Melding 

Je melding gaat over 
Geur - Hoogovenlucht / Tatalucht 

Omschrijving 
Vanmorgen in kamer zoon (die met zijn raam op 5cm open slaapt) zwavel- en ijzer-, industriele, 
chemische lucht herkenbaar dat deze van buiten komt (binnen geen bronnen). 
Hoogstwaarschijnlijk weer vannacht Tata Steel. Ik werd direct moe van de stress door deze 
constatering. 

Locatie 
 

 
13-04-2021 09:30 

Melding 

Je melding gaat over 
Geur - Chemische lucht 

Omschrijving 
Om 21.45 buiten een chemische lucht herkenbaar als eerder en niet van een bron hier in de 
straat. Industrieel hoogstwaarschijnlijk van Tata. Nu ruikt het niet zo indringend scherp maar een 
zweem zwavelachtige stank ook duidend op bron Tata. 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
22-04-2021 22:4 

Melding 

Je melding gaat over 
Stof - Plakkerige stof Grijs/Zwart - Huis + Overige 

Omschrijving 
Doekje over raam Noord 40x60 zwart met bruin. 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
04-05-2021 21:45 

Melding 

Je melding gaat over 
Geur - Hoogovenlucht / Tatalucht 



Omschrijving 
Stoffig in de neus en chemisch buiten, vanmiddag niet. 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
04-05-2021 21:45 

Melding 

Je melding gaat over 
Geur - Chemische lucht 

Omschrijving 
chemisch en stoffig in de neus buiten. 

Locatie 
 aan Zee 

Moment 
04-05-2021 22:30 

Melding 

Je melding gaat over 
Geur - Kookslucht 

Omschrijving 
Het stinkt ongezond naar kooks door de wind in Wijk aan Zee. Nu ik weet dat met aflandige wind 
het beter golfsurfen is ben ik mij bewust dat het zowel in de woonomgeving als in de 
leefomgeving bij de Noordpier voor mijn opgroeiende zoon zwaar onveilig is voor zijn gezonde 
ontwikkeling in zijn eigen woon- en leefomgeving! Doe er iets nu aan voor hem en de overige 
inwoners en bezoekers van de leefomgeving NZKG. Het is al tientallen jaren niet een 
onbewoonde wereld bij de Noordpier en langs de . Daar lopen en fietsen en leven 
mensen! 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
08-05-2021 11:30 

Melding 

Je melding gaat over 
Geur - Kookslucht 

Omschrijving 
Het stinkt nog steeds naar kooks en zwavel. En ook zwart stof met glinsters op raam 40x60 
Noord. 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
08-05-2021 16:45 

Melding 



Je melding gaat over 
Geur - Hoogovenlucht / Tatalucht 

Omschrijving 
Het stinkt naar Hoogovenslucht en stoffig. Raam open gedaan. Het besef dat mijn zoon hier in 
slaapt met raam op een kier. 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
10-05-2021 23:45 

Melding 

Je melding gaat over 
Geur - Kookslucht 

Omschrijving 
Kooks- hoogovensstank. 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
11-05-2021 22:15 

Melding 

Je melding gaat over 
Geur - Kookslucht 

Omschrijving 
Kooks-, chemisch en zwavellucht. Herkenbaar en structureel. 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
12-05-2021 17:00 

Melding 

Je melding gaat over 
Geur - Kookslucht 

Omschrijving 
Kookslucht. Ook bezoekers hebben het geroken 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
13-05-2021 17:45 

Melding 

Je melding gaat over 
Geur - Kookslucht 



Omschrijving 
Een zweem van kooklucht, hoogovenslucht en stoffig in de neus. Prikogen. . 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
18-05-2021 22:30 

Melding 

Je melding gaat over 
Geur - Hoogovenlucht / Tatalucht 

Omschrijving 
Zelfde niveau en inhoud als de vorige melding. 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
18-05-2021 23:45 

Melding 

Je melding gaat over 
Geur - Hoogovenlucht / Tatalucht 

Omschrijving 
Hoogovenslucht en chemisch en stoffig buiten. Net even raam opengedaan. Ca. 100 meter van 
het strand en het stinkt naar industrie. Helemaal geen frisse zeewind. 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
20-05-2021 01:15 

Melding 

Je melding gaat over 
Geur - Hoogovenlucht / Tatalucht 

Omschrijving 
Hoogovens/-Tatalucht, Kookslucht, stoffig in de neus.En de bekende zoem op de achtergrond 
waarvan ik nog steeds niet vernomen heb wat het is. 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
20-05-2021 17:15 

 

Melding 

Je melding gaat over 
Geluid - Zoemend - Fluctuerend (van hard naar minder hard) 



Omschrijving 
De zoem is er weer en de schroothoop vermoed ik nav het geluid van denderende stukken of iets 
dergelijks. Tijdje geleden de schroothoopgeluiden. 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
20-05-2021 17:45 

Melding 

Je melding gaat over 
Geur - Kookslucht 

Omschrijving 
kookslucht, zwavelig, hoogoven en stoffig in de neus. kozijnen e.d. onder zwart stof met oranje 
roestige puntjes. 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
23-05-2021 18:30 

Melding 

Je melding gaat over 
Stof - Plakkerige stof Grijs/Zwart - Huis + Overige 

Omschrijving 
Stof, kookslucht, zwavelig, hoogoven en stoffig in de neus. kozijnen e.d. onder zwart stof met 
oranje roestige puntjes. 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
23-05-2021 18:30 

Melding 

Je melding gaat over 
Stof - Plakkerige stof Grijs/Zwart - Huis + Overige 

Omschrijving 
Zwart industrieel stof met glinsterende kleine metaaldeeltjes (1pt). Misschien historisch stof, geen 
idee. Het stinkt niet. 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Moment 
25-05-2021 17:00 

 

Stofmelder was niet veilig bereikbaar (privacy) melding via ODNZKG 

Locatie 

 Wijk aan Zee 

Datum & tijd 



03/06/2021 om 02:50 

Soort overlast 

Geluid (Anders) 

Beschrijving 

diverse geluiden gerelateerd aan eerdere waarnemingen geluid Tata Steel. 

Bestand 

Geen bestanden toegevoegd. 

 

Locatie 

, Wijk aan Zee 

Datum & tijd 

12/06/2021 om 00:48 

Soort overlast 

Geluid (Denderend ) 

Beschrijving 

Zeer dichtbij in centrum Wijk aan Zee geluiden van waarschijnlijk de schroothoop. Voorheen nooit 

zo dichtbij vernomen. 

Bestand 

Geen bestanden toegevoegd. 

 

Locatie 

 aan Zee 

Datum & tijd 

16/06/2021 om 02:10 

Soort overlast 

Geur (Kooks) 

Beschrijving 

Kooks-/hoogovenslucht 

 

Locatie 

 Wijk aan Zee 

Datum & tijd 

16/06/2021 om 03:12 

Soort overlast 

Geur (Kooks) 

Beschrijving 

Idem als voorgaande melding. Ik kan niet slapen en maak mij zorgen hierover. 

 

, Wijk aan Zee 

Datum & tijd 

17/06/2021 om 12:27 

Soort overlast 

Geur (Chemisch) 

Beschrijving 

chemisch zwavelachtig. Nu weer weg de stank of gewenning na bovenmatige stank. 

 

, Wijk aan Zee 

Datum & tijd 



22/06/2021 om 23:49 

Soort overlast 

Geur (Anders) 

Beschrijving 

chemisch, zwavel, zoetig kookszweem, stoffig (combinatie). Wind is Noordoost. Op de 

achtergrond industrieel geluid. Geen auto's, voor de rest alles stil. 

 

Locatie 

, Wijk aan Zee 

Datum & tijd 

05/07/2021 om 20:58 

Soort overlast 

Stof (Anders) 

Beschrijving 

Het is stoffig in de neus. Prikogen vandaag. Schraperige keel. Industrieel stoffig in de neus 

vermoed ik. Ik ruik nu ook een zweem Tata-lucht. Zwavelig. Mijn neus is getraind. Mijn 

omschrijvingen ook. Hopelijk nemen jullie het serieus. 

 

Locatie 

, Wijk aan Zee 

Datum & tijd 

05/07/2021 om 22:12 

Soort overlast 

Geur (Kooks) 

Beschrijving 

Kooks, zwavel, zoetig, stoffig, hoogovenlucht. Idem als ca. een uur geleden. 

 

Er staat een krachtige wind hier aan de kust. Wij wonen in een soort kom (pleintje  
door turbulentie misschien oud stof. Het is erg stoffig buiten en ruikt stoffig industrieel. Ik hoor wel 
een Tatazoomgeluid op achtergrond. NW volgens KNMI. 

Melding gedaan via ODNZKG 20:30 14 07 2021 

Locatie 

 Wijk aan Zee 

Datum & tijd 

22/07/2021 om 17:00 

Soort overlast 

Stof (Zwart/grijs ) 

Beschrijving 

Stof grof zwart, ook brokstukken, industrieel (geen grond) 

 

Locatie 

 Wijk aan Zee 

Datum & tijd 

22/07/2021 om 23:48 

Soort overlast 

Geur (Kooks) 

Beschrijving 

Kookslucht, Tatalucht 

 



Locatie 

, Wijk aan Zee 

Datum & tijd 

26/07/2021 om 21:21 

Soort overlast 

Geur (Anders) 

Beschrijving 

Een zweem van kooks, chemisch en stoffig Hoogovens. Raam staat open Noord. Wind is volgens 

KNMI ZW aan de kust. 

 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Datum & tijd 
27/07/2021 om 22:10 
Soort overlast 
Geur (Kooks) 
Beschrijving 
Het stinkt enorm naar kookslucht. Raam kan weer niet open. 
 
Locatie 

, Wijk aan Zee 
Datum & tijd 
29/07/2021 om 11:42 
Soort overlast 
Stof zwart/grijs 
Beschrijving 
Zwart stof, mogelijk van dak ad 160 m2, of van buren, historisch. Het ruikt fris, maar is het niet. (melding 
zelf ingetypt, kopieren ging mis uit meldingsformulier ODNZKG 
 

 Wijk aan Zee 

Datum & tijd 

29/07/2021 om 23:14 

Soort overlast 

Geluid (Denderend ) 

Beschrijving 

Schroothoop misschien. Zwaar vallende onderdelen. Geschraap van industriele materie. Komt 

bekend voor, tijd niet gehoord. 

 

, Wijk aan Zee 

Datum & tijd 

30/07/2021 om 11:26 

Soort overlast 

Geluid (Anders) 

Beschrijving 

Hetzelfde geluid als gisteravond en nu ook de bekend zoem van terrein Tata. Geschraap en 

neervallend geluid van zware materie. Zal wel de windrichting zijn of iets dergelijks? 

 

, Wijk aan Zee 

Datum & tijd 

30/07/2021 om 20:53 



Soort overlast 

Geluid (Zoemend) 

Beschrijving 

De hele dag de zoem. Is vaak een stofmelder. En op de achtergrond dat denderende geluid van 

zware spullen zoals eerder gemeld. ZW niet best. Fijne avond. 

 

Locatie 

, Wijk aan Zee 

Datum & tijd 

04/08/2021 om 13:04 

Soort overlast 

Geur (Anders) 

Beschrijving 

Heel erg stoffig, kookszweem, zwavel, teerachtig. Houtkachels zijn hier niet. Heel benauwend 

onderaan de steenhelling. Ook verkeer speelt zijn rol, laden en lossen en optrekkend richting en 

van het strand. Dat stoffige is buiten echt heel extreem tov vorige keren. Oostenwind. 

Opmerking niet gemeld: ontstoken oog en hoofdpijn. 

Locatie 

 aan Zee 

Datum & tijd 

04/08/2021 om 13:49 

Soort overlast 

Geur (Anders) 

Beschrijving 

Het stinkt nog erger dan net. Overduidelijk Tata. Willen jullie even gaan kijken. Stoffig en stank. 

Misschien even naar de kooksfabriek? Zwavelpijpje  Het is echt adembenemend. En 

ik overdrijf niet. Ik wil helemaal niet jullie lastigvallig en ben een normaal persoon. Succes. 

 

Locatie 

, Wijk aan Zee 

Datum & tijd 

05/08/2021 om 11:19 

Soort overlast 

Geur (Anders) 

Beschrijving 

Industrieel. Kooks, zwavel, stoffig in de neus. Teer. Windrichting is ZO en niet West. 

 

, Wijk aan Zee 

Datum & tijd 

05/08/2021 om 19:18 

Soort overlast 

Stof (Plakkerig) 

Beschrijving 

Combinatie zintuigelijke waarnemingen aanvinken of in kunnen typen is een suggestie. Het is 

stoffig in de neus, op de ramen plakkerig grijs/zwart. En het stinkt benauwd, zwavelig 

hoogovenachtig. 

 

Locatie 



 Wijk aan Zee 

Datum & tijd 

06/08/2021 om 19:16 

Soort overlast 

Geluid (Bonkend ) 

Beschrijving 

De schroothoop? neerleggende zware metalen delen. Of zoiets. Ik ben daar nooit geweest. Hoor 

het door de ramen. Noordzijde in de stenen kom pleintje   

(vergeten: vanmiddag begonnen) 

 

Locatie 

 Wijk aan Zee 

Datum & tijd 

07/08/2021 om 19:12 

Soort overlast 

Stof (Anders) 

Beschrijving 

De hele dag , nu ook de zoom, stank van zwavel, kookslucht, chemisch, stoffig (ook na de 

regenbui). Daarnaast een stroom auto's over de  heen en weer op zoek naar een 

gratis parkeerplek in een woonkern. De stapeling is hier enorm. En dan als kers op de taart groen 

voor de deur ontmoedigen, zie krantenartikel 5000 euro LOD. Die planten staan er al jaren en als 

ze er niet staan dan zie foto. De druk op de leefomgeving is hier extreem. Niet voor watjes, maar 

voor bikkels die hun kop graag in het zand steken en houden van extremiteit. Een overdosis 

riskeren is een uitdaging. 

Bestand 

2 bestanden toegevoegd. 

 

Locatie 

, Wijk aan Zee 

Datum & tijd 

08/08/2021 om 19:13 

Soort overlast 

Geur (Kooks) 

Beschrijving 

Kooks, chemisch, stoffig en de zoem. 

 

Locatie 

, Wijk aan Zee 

Datum & tijd 

09/08/2021 om 12:23 

Soort overlast 

Stof (Zwart/grijs ) 

Beschrijving 

Alles. Geluid, een soort sissen, denderen, zoem, stof van vannacht vermoed ik kooks. Kooks nu 

niet te ruiken, wel ca. 1 uur geleden, ook chemisch. Op volle toeren aan het werk bij Tata aan 

onze levensverwachting. Ik ben goed bevriend met Tata-medewerkers in alle lagen, graag uitgaan 

van mijn eerlijkheid en dat ik niet pest!!!!!!!!!! 

 



Locatie 

, Wijk aan Zee 

Datum & tijd 

10/08/2021 om 10:58 

Soort overlast 

Stof (Zwart/grijs ) 

Beschrijving 

Weer alles onder het Tata-stof. Naast de uitstoot van verkeer. Weer een laag erbij op het platte 

dak wat rondwaait overal heen, bij de buren, bij de kerk, Wij eten supergezond. Onze leefstijl is 

bovengemiddeld gezond. Tegen die uitstoot is niet op te boksen. 

 

Locatie 

, Wijk aan Zee 

Datum & tijd 

11/08/2021 om 22:19 

Soort overlast 

Geur (Kooks) 

Beschrijving 

Kooks, stoffig, chemisch. Net als de vorige meldingen. Ik was in Medemblik op de camping op 

visite bij mijn moeder als verrassing, ook in Zaandam geweest. We komen terug, zoon en ik met 

de elektrische auto en direct de kookszweem en stoffig in de neus. Het is bekend, ik weet het. 

Fijne avond. 

 

Locatie 

, Wijk aan Zee 

Datum & tijd 

14/08/2021 om 16:52 

Soort overlast 

Stof (Zwart/grijs ) 

Beschrijving 

Zojuist van het raampje 40x60 noord voorzijde gehaald. 4 dagen geleden gelapt en weer zwart. 

Zoon zijn broek hing buiten te luchten om straks weer aan te trekken. De zoem op de 

achtergrond. Heel erg naar, want het is een stapeling van ongezond en schadend. Naast een 

drukke verkeersweg aan de kust en als achterbuurman uitstoot van ZZS e.d. Tata Steel. Volgens 

het RIVM wonen wij op een hotspot van ongezonde lucht. Ik maak mij zorgen om ons. Onze kat 

heeft luchtvervuiling gerelateerde kanker Maligne Lymfoom volgens MCD o.a. 

 

Locatie 

, Wijk aan Zee 

Datum & tijd 

14/08/2021 om 21:05 

Soort overlast 

Geur (Kooks) 

Beschrijving 

kookslucht 

 

Locatie 

, Wijk aan Zee 

Datum & tijd 



15/08/2021 om 22:53 

Soort overlast 

Geur (Kooks) 

Beschrijving 

kooks, chemisch, stoffig. 

 

Locatie 

, Wijk aan Zee 

Datum & tijd 

17/08/2021 om 19:25 

Soort overlast 

Stof (Zwart/grijs ) 

Beschrijving 

zwart/bruinig/grijs en plakkerig. Ramen gisteren gelapt door Grapendaal. Ik had ze ook al gelapt, 

maar ze kwamen nog een X omdat onze locatie nog op de lijst stond van een tijdje geleden. 

Zojuist even doekje over raampje 40x60 aan voorzijde. Zwart, grijs, bruinig grof stof en plakkerig. 

Misschien historisch? Na de wind? Ik meld het op jullie te helpen en onze kinderen. Fijne avond. 

 

Locatie 

, Wijk aan Zee 

Datum & tijd 

23/08/2021 om 22:04 

Soort overlast 

Geur (Kooks) 

Beschrijving 

De hele dag vanaf 07.00 uur verkeer en nu duidelijk de zoetige kookslucht. 

 

Locatie 
, Wijk aan Zee 

Datum & tijd 
01/09/2021 om 12:27 
Soort overlast 
Stof (Anders) 
Beschrijving 
Stoffig in de neus, prikogen, benauwd, de hele week. Vandaag iets minder. 
 

Locatie 
, Wijk aan Zee 

Datum & tijd 
03/09/2021 om 21:57 
Soort overlast 
Geur (Kooks) 
Beschrijving 
Hoogovens, kooks, stoffig in de neus. vanmorgen en -middag met deze NO-wind niet deze 
schadende overlast. 
 

Locatie 



, Wijk aan Zee 
Datum & tijd 
04/09/2021 om 16:00 
Soort overlast 
Stof (Anders) 
Beschrijving 
Stof en stank. Zeer stoffig, benauwd, prikogen, chemische lucht. Daarnaast continue (zwaar) 
vervuilend verkeer is een zeer zorgwekkende stapeling van onleefbaarheid voor ons 
bewoners hoek Odulfstraat en appartementencomplex . 
 

Locatie 

, Wijk aan Zee 

Datum & tijd 

06/09/2021 om 15:34 

Soort overlast 

Stof (Anders) 

Beschrijving 

De wind is gedraaid naar NW. Het is zeer stoffig. Waarschijnlijk stof wat op de steenhelling straten 

en in onze tuin en op daken ligt en verwaaid. Auto'-verkeer is zeer druk voor een maandag vanaf 

7.30 uur (westzijde, ). 

 

Locatie 

, Wijk aan Zee 

Datum & tijd 

08/09/2021 om 21:17 

Soort overlast 

Geluid (Denderend ) 

Beschrijving 

Ongehoorde overlast van verkeer. 2 taks brommers, stromen auto's op zoek naar een gratis 

parkeerplek terwijl de hele dag voor 4 euro er geparkeerd kan worden op het weiland. Nu 

inluiden van de avond met nog stromen verkeer en Tata vermoedelijk schroothoop of iets 

dergelijks, gepiep, misschien zo nog de kooks?. Een stapeling van ruim teveel ongezonde overlast 

in de leefomgeving. 

 

Locatie 
, Wijk aan Zee 

Datum & tijd 
09/09/2021 om 19:30 
Soort overlast 
Geur (Chemisch) 
Beschrijving 
Naast verkeersstank (2 tak scooters e.d.) op hoek  een 
indringende chemische lucht van buiten (ramen staan open Noordzijde). Industrieel neem ik 
aan, eerder geroken. 
 

 



 
Locatie 

, Wijk aan Zee 
Datum & tijd 
09/09/2021 om 20:51 
Soort overlast 
Anders 
Beschrijving 
chemisch en zwavelachtig 
 

Locatie 
aat, Wijk aan Zee 

Datum & tijd 
09/09/2021 om 20:59 
Soort overlast 
Geur (Kooks) 
Beschrijving 
nu meer neigend naar kooks (zoetig). 
 

Locatie 
, Wijk aan Zee 

Datum & tijd 
16/09/2021 om 14:10 
Soort overlast 
Stof (Zwart/grijs ) 
Beschrijving 
kozijnen, ramen, alles weer onder het zwarte en grijze stof met metaalachtige deeltjes lijkt 
het ook. Zeer stoffig in de neus (misschien nog van vannacht wat nog rondwaait). Gisteren 
overdag niet namelijk. Zeer waarschijnlijk van Tata . 
 

Locatie 
, Wijk aan Zee 

Datum & tijd 
17/09/2021 om 08:00 
Soort overlast 
Geur (Chemisch) 
Beschrijving 
Geur chemisch indringend en zweem van zwavel buiten. Nu om 8.45 uur een piep van 
terrein Tata, herkenbaar. 
 

Locatie 
, Wijk aan Zee 

Datum & tijd 
17/09/2021 om 10:00 
Soort overlast 



Geur (kooks) 
Beschrijving 
Kookslucht 
kooksfabriek stank nu  en niet  acceptabel voor onze opgroeiende kinderen hun  gezonde 
ontwikkeling. Handhavingsverzoek tevens gedaan. 

Locatie 
, Wijk aan Zee 

Datum & tijd 
17/09/2021 om 22:27 
Soort overlast 
Geur (Kooks) 
Beschrijving 
Kookslucht. Niet toen ik om 20.00 uur in Wijk aan Zee aankwam van verjaardag moeder in 
Beverwijk (daar was het stoffig op balkon en moeder gisteravond weer veel hoesten en 
hoofdpijn). Komt uit Hoogovensfamilie dus is wel wat gewend. 
 
Locatie 

, Wijk aan Zee 
Datum & tijd 
22/09/2021 om 23:32 
Soort overlast 
Geluid (Denderend ) 
Beschrijving 
Schroothoop van Tata of iets dergelijks. Veel lawaai industrieel. 
 

Locatie 
, Wijk aan Zee 

Datum & tijd 
24/09/2021 om 23:07 
Soort overlast 
Geluid (Denderend ) 
Beschrijving 
Schroothoop vermoed ik. 
 

Locatie 
Wijk aan Zee, Beverwijk, Noord-Holland 
Datum & tijd 
25/09/2021 om 16:11 
Soort overlast 
Geur (Kooks) 
Beschrijving 
Op het strand ter hoogte centrum zeer stoffig in de neus, zwavel-/kookslucht. En een zweem 
van chemisch. 
 

Locatie 



, Wijk aan Zee 
Datum & tijd 
26/09/2021 om 14:29 
Soort overlast 
Geur (Chemisch) 
Beschrijving 
Chemisch en zeer stoffig. Vast ook historisch stof wat rondwaait erbij. Regenwater is in WAZ 
afgekoppeld. ZZS waait rond. 
 

Locatie 
, Wijk aan Zee 

Datum & tijd 
26/09/2021 om 20:38 
Soort overlast 
Geur (Kooks) 
Beschrijving 
De bedwelmende en zeer schadelijke kooksuitstoot, herkenbaar aan de kookslucht is 
significant aanwezig in onze woon- en leefomgeving. Ik doe hierbij een handhavingsverzoek 
om nu die gifstoffen te stoppen in onze woon- en leefomgeving! 
 

Locatie 
, Wijk aan Zee 

Datum & tijd 
26/09/2021 om 21:02 
Soort overlast 
Geur (Chemisch) 
Beschrijving 
Chemisch nu ook en kookslucht. 
 

Locatie 
, Wijk aan Zee 

Datum & tijd 
27/09/2021 om 10:17 
Soort overlast 
Geluid (Piepend ) 
Beschrijving 
De bekende piep en op de achtergrond de bekende zoom. Zuiderwind. En nog een soort 
getingel (treinovergang?) ook bekend. 
 

Locatie 
, Wijk aan Zee 

Datum & tijd 
27/09/2021 om 10:33 
Soort overlast 
Geluid (Denderend ) 



Beschrijving 
Een soort zware materie denderend, schuivend. Ook bekend, maar nu wel heel hard. 
 

Locatie 
, Wijk aan Zee 

Datum & tijd 
30/09/2021 om 23:12 
Soort overlast 
stof 
Beschrijving 
Locatie , Wijk aan Zee Datum & tijd 30/09/2021 om 23:10 Soort overlast Stof 
(Zwart/grijs ) Beschrijving Pikzwarte stof grof. Op alle ramen, het hele huis en tuin, alles. De 
wind waait rond over het plein. Vanmiddag stonk het chemisch, stoffig en zwavel. 
 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Datum & tijd 
30/09/2021 om 16:12 
Soort overlast 
Geur (Kooks) 
Beschrijving 
Kookslucht 
 
Locatie  

, Wijk aan Zee  
Datum & tijd  
30/09/2021 om 23:10  
Soort overlast  
Stof (Zwart/grijs )  
Beschrijving Pikzwarte stof grof. Op alle ramen, het hele huis en tuin, alles. De wind waait 
rond over het plein. Vanmiddag stonk het chemisch, stoffig en zwavel. 
 

Locatie 
, Wijk aan Zee 

Datum & tijd 
03/10/2021 om 12:08 
Soort overlast 
Geur (Chemisch) 
Beschrijving 
Chemisch, soort Velponlucht. 
 
Locatie 

, Wijk aan Zee 
Datum & tijd 
03/10/2021 om 12:09 
Soort overlast 



Stof (Zwart/grijs ) 
Beschrijving 
Stof zwart grijs raampje voorzijde 40 60, . Ook donderdag en vrijdag Oostzijde raam zoon. 
 
Locatie 

, Wijk aan Zee 
Datum & tijd 
04/10/2021 om 10:26 
Soort overlast 
Geur (Chemisch) 
Beschrijving 
Soort Velponlucht, net als gisteren. Nu is het weer weg. Een piek. Was erger dan gisteren. 
Adembenemend. Ik doe hierom tevens een handhavingsverzoek en hoop dat jullie nu gaan 
kijken. Ik heb zoiets nog niet eerder meegemaakt buiten de laatste weken. Ik overdrijf niet 
en ben hierin serieus. 
 
Locatie 

, Wijk aan Zee 
Datum & tijd 
04/10/2021 om 21:39 
Soort overlast 
Stof (Stofwolk) 
Beschrijving 
Enorm stoffig en zwavel buiten. Kookslucht, chemisch, hoogovens. En een soort industrieel 
geluid op de achtergrond, gezoem. 
 

Locatie 
, Wijk aan Zee 

Datum & tijd 
08/10/2021 om 22:32 
Soort overlast 
Geluid (Bonkend ) 
Beschrijving 
Zware voorwerpen die neerkomen, schroothoop Tata? 
 

Locatie 
, Wijk aan Zee 

Datum & tijd 
15/10/2021 om 01:32 
Soort overlast 
Geluid (Bonkend ) 
Beschrijving 
Waarschijnlijk schroothoop Tata? 
 

Locatie 
, Wijk aan Zee 



Datum & tijd 
17/10/2021 om 19:55 
Soort overlast 
Geur (Kooks) 
Beschrijving 
Ik heb geen overgevoelige neus. mbt gradatie: Een zweem van kooks duidend op schadelijke 
kankerverwekkende uitstoot. Vanmiddag stoffig. Overigens veel verkeer in centrum Wijk aan 
Zee. 

 

Locatie 
, Wijk aan Zee 

Datum & tijd 
18/10/2021 om 22:39 
Soort overlast 
Geluid (Denderend ) 
Beschrijving 
Hoogstwaarschijnlijk schroothoop Tata, gisteren ook rond deze tijd. 
Locatie 

, Wijk aan Zee 
Datum & tijd 
19/10/2021 om 19:04 
Soort overlast 
Geluid (Anders) 
Beschrijving 
Alles door elkaar heen, denderend, piepend, brommend. Tata op volle toeren en af en toe 
alsof een vliegtuig opstijgt van het terrein. 
 

Locatie 
, Wijk aan Zee 

Datum & tijd 
23/10/2021 om 19:37 
Soort overlast 
Geur (Kooks) 
Beschrijving 
Gifkraan open van de kooks. Het stinkt en dat betekent schadende uitstoot bewezen. Dicht 
die gifkraan. Ongehoord dat dit nog mag! Er is hier ook steeds meer verkeer (RLI, 2019 
advies overheid). De leefomgeving staat hier zeer zorgwekkend onder druk. Dan gaat het 
niet om of het niet iemands parfum is, maar dat het een signaal is de kookslucht dat er iets 
gebeurd wat niet meer acceptabel kan zijn na alle onderzoeken!!!!! 
 

Locatie 
, Wijk aan Zee 

Datum & tijd 
24/10/2021 om 13:26 
Soort overlast 
Stof (Stofwolk) 



Beschrijving 
Net buiten en stoffig in de neus. Dat kunnen niet alleen die auto's zijn. Misschien ook 
historisch stof wat ligt te warmen in de zon en waar overheen gereden wordt, in combinatie 
met deeltjes verse aanvoer Tata terrein met deze wind? Hoorde wel de hele ochtend de 
zoem van Tata als ik naar buiten ging (4 x). Net niet. Oren zijn ook normaal. Overigens geen 
vliegverkeer gezien, geen houtkachels oid om ons huis aan. Zelf ook geen houtkachel. 
 
Locatie 
Wijk aan Zee, Beverwijk, Noord-Holland 
Datum & tijd 
23/10/2021 om 13:30 
Soort overlast 
Stof (Anders) 
Beschrijving 
Ik heb zojuist 4 mensen gesproken die in Wijk aan Zee wonen. Er hing een hele deken van 
smog over het dorp zoals ze nooit gezien hadden. Die kooksfabriek moet nu dicht. Ik maak 
mij zeer ernstige zorgen (kom uit een Hoogovenfamilie en ingelezen) over de gezondheid 
van al onze inwoners en onze kinderen!!!!!!!!!! 
 

Locatie 
Wijk aan Zee, Beverwijk, Noord-Holland 
Datum & tijd 
23/10/2021 om 13:30 
Soort overlast 
Stof (Anders) 
Beschrijving 
Locatie Wijk aan Zee, Beverwijk, Noord-Holland Datum & tijd 23/10/2021 om 13:30 Soort 
overlast Stof (Anders) Beschrijving Ik heb zojuist 4 mensen gesproken die in Wijk aan Zee 
wonen. Er hing een hele deken van smog over het dorp zoals ze nooit gezien hadden. Die 
kooksfabriek moet nu dicht. Ik maak mij zeer ernstige zorgen (kom uit een Hoogovenfamilie 
en ingelezen) over de gezondheid van al onze inwoners en onze kinderen!!!!!!!!!! Aanvulling: 
het stonk ook volgens deze personen. 
 
Locatie 

 Wijk aan Zee 
Datum & tijd 
25/10/2021 om 19:12 
Soort overlast 
Geur (Kooks) 
Beschrijving 
Het stinkt schadelijk naar kooks, zwavel en een zweem chemisch. Ik heb een normale neus 
die wel goed geuren kan onderscheiden op hun kenmerken. Het is op de hoek  

. Ik zie nu niemand van de OD hier staan ruiken. De stank is nu. 
 

Locatie 
, Wijk aan Zee 



Datum & tijd 
26/10/2021 om 20:48 
Soort overlast 
Stof (Stofwolk) 
Beschrijving 
Stoffig in de neus. Op de hoek  waargenomen. Ik 
heb niemand gezien van de ODNZKG voor een geurmonster. Zoem van Tata op de 
achtergrond aanwezig. Weinig verkeer. 
 

Locatie 
, Wijk aan Zee 

Datum & tijd 
27/10/2021 om 00:57 
Soort overlast 
Geluid (Denderend ) 
Beschrijving 
Schroothoop oid? 
 
Locatie 

, Wijk aan Zee 
Datum & tijd 
27/10/2021 om 07:56 
Soort overlast 
Stof (Stofwolk) 
Beschrijving 
Geur en stof. Stoffig in de neus, ook een zweem chemisch en zwavel. De bekende zoem van 
Tata, getingel (treintje?), gepiep, gedender. 
 

Locatie 
, Wijk aan Zee 

Datum & tijd 
27/10/2021 om 08:00 
Soort overlast 
Anders 
Beschrijving 
Geur en stof. Stoffig in de neus, ook een zweem chemisch en zwavel. De bekende zoem van 
Tata, getingel (treintje?), gepiep, gedender. 
 

Locatie 
, Wijk aan Zee 

Datum & tijd 
27/10/2021 om 08:00 
Soort overlast 
Anders 
Beschrijving 



Geur en stof. Stoffig in de neus, ook een zweem chemisch en zwavel. De bekende zoem van 
Tata, getingel (treintje?), gepiep, gedender. 
 

Locatie 
, Wijk aan Zee 

Datum & tijd 
27/10/2021 om 11:18 
Soort overlast 
Anders 
Beschrijving 
Geluid denderend, schrapend, piepend, zoem. Een orkest van lawaai wat duidt op veel 
ongecertificeerde bezigheden bij Brzo-bedrijf Tata Steel. Vergelijk eens goed het vervallen en 
het huidige certificaat. Ook Arcelor Mittal Duitsland heeft een certificaat waarin ruw ijzer 
productie in de hoofdscope staat! 
 

Locatie 
, Wijk aan Zee 

Datum & tijd 
27/10/2021 om 18:09 
Soort overlast 
Stof (Stofwolk) 
Beschrijving 
Enorm stoffig buiten, heel diffuus. Stof inademend en stof in de ogen. Niet veel verkeer. Tata 
zoem is duidelijk te horen. Laatste tijd bij ZW zeer stoffig. 
 

Locatie 
, Wijk aan Zee 

Datum & tijd 
01/11/2021 om 18:25 
Soort overlast 
Geur (Kooks) 
Beschrijving 
kooks, stoffig, rotte eieren. Sinds vanavond. Op volle toeren vergiftiging van omwonenden. 
Bagatelliseer het niet, de onderzoeken spreken voor zich. 
 

Locatie 
Wijk aan Zee 

Datum & tijd 
06/11/2021 om 23:45 
Soort overlast 
Stof (Stofwolk) 
Beschrijving 
Even buiten. Stoffig. 
 

Locatie 



, Wijk aan Zee 
Datum & tijd 
08/11/2021 om 21:23 
Soort overlast 
Geur (Anders) 
Beschrijving 
Zeer stoffig in de lucht en zweem kooks en zwavel. Sinds een half uur. 
 

Locatie 
, Wijk aan Zee 

Datum & tijd 
09/11/2021 om 05:30 
Soort overlast 
Geur (Kooks) 
Beschrijving 
Ook vannacht en vanmorgen toen ik de keukendeur opendeed. 
 

Locatie 
, Wijk aan Zee 

Datum & tijd 
09/11/2021 om 23:02 
Soort overlast 
Geur (Kooks) 
Beschrijving 
Vanaf 18.00 bovenmatige kookslucht. Nu nog steeds. 
 

Locatie 
, Wijk aan Zee 

Datum & tijd 
10/11/2021 om 00:08 
Soort overlast 
Geur (Kooks) 
Beschrijving 
Het stinkt nu nog erger dan net naar kooks. Zwavel en rotte eieren. 
 

Locatie 
, Wijk aan Zee 

Datum & tijd 
10/11/2021 om 15:17 
Soort overlast 
Geur (Anders) 
Beschrijving 
stoffig, zwavel, kooks, rotte eieren. Het viel bezoekers van de kerk ook op. 
 

Locatie 



, Wijk aan Zee 
Datum & tijd 
10/11/2021 om 18:37 
Soort overlast 
Geur (Kooks) 
Beschrijving 
kooks, zwavel, rotte eieren, stoffig 
 

Locatie 
, Wijk aan Zee 

Datum & tijd 
13/11/2021 om 00:33 
Soort overlast 
Geur (Zwavel/rotte eieren) 
Beschrijving 
Kwartier terug. Zwavel en rotte eieren. De zoem van Tata op de achtergrond. Vaak met 
stank. 
 
Locatie 

, Wijk aan Zee 
Datum & tijd 
17/11/2021 om 01:01 
Soort overlast 
Geur (Kooks) 
Beschrijving 
zwavellucht en kookslucht. De hele avond en nu ook. 
 
Locatie 

, Wijk aan Zee 
Datum & tijd 
19/11/2021 om 22:00 
Soort overlast 
Geur (Anders) 
Beschrijving 
zwavel en ijzer. De kat zijn vacht stinkt er weer naar. Hij wordt nu voorgewassen voordat hij 
dat zelf kan doen met keukenpapier. Vanmorgen onder andere de ramen vol met plakkerig 
spul en zwart stof en deels bruin. 
 
Locatie 

, Wijk aan Zee 
Datum & tijd 
24/11/2021 om 06:49 
Soort overlast 
Geur (Kooks) 
Beschrijving 
Zwavel en kook net dat ik de tuindeuren opendoe om de kat naar buiten te laten, Die blijft 
nu binnen, De kat heeft luchtvervuiling gerelateerde kanker, 



Locatie 
, Wijk aan Zee 

Datum & tijd 
26/11/2021 om 15:48 
Soort overlast 
Geur (Zwavel/rotte eieren) 
Beschrijving 
Een walm van zwavel/rotte eieren en kookslucht. Smerige ongezonde schadelijke ongepaste 
fabriek! Zoon is aan het surfen bij Noordpier, in deze smerigheid. 
 
Locatie 

, Wijk aan Zee 
Datum & tijd 
30/11/2021 om 23:13 
Soort overlast 
Geluid (Denderend ) 
Beschrijving 
Schroothoop? 
 

Locatie 
, Wijk aan Zee 

Datum & tijd 
01/12/2021 om 00:01 
Soort overlast 
Geluid (Denderend ) 
Beschrijving 
Schroothoop? 

 

Locatie 
Sint Odulfstraat, Wijk aan Zee 
Datum & tijd 
01/12/2021 om 01:05 
Soort overlast 
Geluid (Denderend ) 
Beschrijving 
Schroothoop? 
 
02/12/2021, 13.10  
Grapendaal geweest voor ramen lappen. 
 
Locatie 

, Wijk aan Zee 
Datum & tijd 
05/12/2021 om 07:00 
Soort overlast 
Geur (Chemisch) 
Beschrijving 



Bovenmatige stank chemisch acceton-achtig buiten bij opendoen tuindeuren voor Samson 
de kat naar buiten laten 07:00 uur. Industrieel, waarschijnlijk van Tata. 
 
Locatie 

, Wijk aan Zee 
Datum & tijd 
09/12/2021 om 18:00 
Soort overlast 
Geur (Anders) 
Beschrijving 
Zeer stoffig en een zweem van kooksstank 
Bestand 
Geen bestanden toegevoegd. 
 
Locatie 

, Wijk aan Zee 
Datum & tijd 
12/12/2021 om 00:34 
Soort overlast 
Geluid (Denderend ) 
Beschrijving 
Vreemd dof geluid van terrein Tata. 
 
Locatie 

, Wijk aan Zee 
Datum & tijd 
12/12/2021 om 00:36 
Soort overlast 
Geur (Kooks) 
Beschrijving 
Stoffig in de neus, zoetige kooks, zwavel en de zoem van Tata. Begon zoals waargenomen 
hier begin avond. 
 
Locatie 

, Wijk aan Zee 
Datum & tijd 
12/12/2021 om 01:02 
Soort overlast 
Geur (Kooks) 
Beschrijving 
Nog steeds dezelfde melding als net geur. 
Bestand 
Geen bestanden toegevoegd. 
 
Locatie 

, Wijk aan Zee 
Datum & tijd 



12/12/2021 om 20:38 
Soort overlast 
Stof (Zwart/grijs ) 
Beschrijving 
Pikzwart wat er weer op de ramen en overig zit. 2 december is Grapendaal geweest om 
soortgelijke pikzwarte stof van Tata weer van de ramen te lappen om onze gezondheid iets 
minder te schaden. Die ramen worden geopend, net als de deuren. Het stof lopen we ook 
naar binnen, waait naar binnen. 
 
Locatie 

, Wijk aan Zee 
Datum & tijd 
17/12/2021 om 01:33 
Soort overlast 
Geur (Chemisch) 
Beschrijving 
stoffig, zwavelachtig, chemisch. 
 
Locatie 

, Wijk aan Zee 
Datum & tijd 
21/12/2021 om 00:33 
Soort overlast 
Geur (Chemisch) 
Beschrijving 
stoffig, zwavelachtig, chemisch. 
 
Opm. kopieren ging verkeerd, ingetypt hierom. 

Locatie 
, Wijk aan Zee 

Datum & tijd 
21/12/2021 om 20:31 
Soort overlast 
Geur (Kooks) 
Beschrijving 
Onze kat Samson, die luchtvervuiling gerelateerde kanker heeft hoogstwaarschijnlijk en 
verhoogde ZZS in zijn bloed (onderzoek dierenziekenhuis) stinkt bij binnenkomst van buiten 
zojuist naar zwavel, ijzer, hoogovenslucht!!!! Hij was even buiten na zijn eten!!!! Nu nog 9 
van deze meldingen identiek en dan pas iemand langs is niet helpend in het borgen van zijn 
gezonde leefomgeving! 
 

Locatie 
, Wijk aan Zee 

Datum & tijd 
22/12/2021 om 21:21 
Soort overlast 



Geur (Kooks) 
Beschrijving 
Idem als gisteren. Onze kat Samson, die luchtvervuiling gerelateerde kanker heeft 
hoogstwaarschijnlijk en verhoogde ZZS in zijn bloed (onderzoek dierenziekenhuis) stinkt bij 
binnenkomst van buiten zojuist naar zwavel, ijzer, hoogovenslucht!!!! Hij was even buiten na 
zijn eten!!!! Nu nog 9 van deze meldingen identiek en dan pas iemand langs is niet helpend 
in het borgen van zijn gezonde leefomgeving! 
 

Locatie 
, Wijk aan Zee 

Datum & tijd 
22/12/2021 om 23:46 
Soort overlast 
Geur (Kooks) 
Beschrijving 
Idem als voorgaande met het verschil dat er nu vol los wordt gegaan gezien de klap in het 
gezicht bij het raam openen. Vol in de schadelijke stank (geur voor Tata en ODNZKG). Ik ben 
nog wakker. Zoon slaapt met raam op een kier (hij zegt er moet geventileerd worden en wil 
niet in een 9m2 opgesloten liggen. Ik maak mij ernstige zorgen. Het is geen keuze om hier te 
wonen en dit te accepteren: wij hebben hier allemaal recht op een gezonde leefomgeving 
nu!!!!!!!!! 
 

Locatie 
, Wijk aan Zee 

Datum & tijd 
27/12/2021 om 00:13 
Soort overlast 
Geur (Ijzer/Metaal ) 
Beschrijving 
Onze kat Samson stonk weer naar Hoogovens vanavond bij binnenlaten: ijzer, zwavel. Ook 
nog veel fabrieksactiviteiten te horen. Tweede kerstdag. 
 

Locatie 
, Wijk aan Zee 

Datum & tijd 
27/12/2021 om 20:19 
Soort overlast 
Geur (Kooks) 
Beschrijving 
Zwavel, ijzer. Onze kat Samson stinkt weer naar Hoogovens. 
 

Locatie 
, Wijk aan Zee 

Datum & tijd 
29/12/2021 om 15:10 



Soort overlast 
Geur (Kooks) 
Beschrijving 
Kookslucht duidelijk waarneembaar. Vanmorgen ook met condoleance door bezoekers 
waargenomen zwavellucht in de Sint Odulfstraat komend uit de richting van Tata. Ik rook het 
toen niet zo, dat is verontrustend want ik ben niet verkouden. Hoogstwaarschijnlijk een 
ongezond acceptatieniveau al ontwikkeld!!! 
 
Locatie 

, Wijk aan Zee 
Datum & tijd 
29/12/2021 om 15:57 
Soort overlast 
Geur (Kooks) 
Beschrijving 
Stinkt nog steeds hetzelfde als net, nog iets meer naar kooks- en zwavel. Wind was net ZO, 
nu Z. 
 
Locatie 

, Wijk aan Zee 
Datum & tijd 
29/12/2021 om 16:24 
Soort overlast 
Geluid (Zoemend) 
Beschrijving 
En de bekende doordringende continue zoem als begeleider van de zwavelstank. 
 

Locatie 
, Wijk aan Zee 

Datum & tijd 
29/12/2021 om 20:27 
Soort overlast 
Geur (Ijzer/Metaal ) 
Beschrijving 
Samson de kat zojuist binnen gelaten, stinkt weer naar Tata: ijzer en zwavel. Samson heeft 
ongeneeslijke kanker. 
 
Locatie 

, Wijk aan Zee 
Datum & tijd 
01/01/2022 om 19:38 
Soort overlast 
Geluid (Denderend ) 
Beschrijving 
Zware voorwerpen gerelateerd aan activiteiten Taghi steel (Peter Pannekoek 
oudejaarsconference). De beste wensen en op een gezond 2022. 
 



Locatie 
, Wijk aan Zee 

Datum & tijd 
07/01/2022 om 00:01 
Soort overlast 
Geluid (Bonkend ) 
Beschrijving 
Denderende zware voorwerpen. Eerder gehoord. Industrieel geluid. Tata 
hoogstwaarschijnlijk. 
 

Locatie 
, Wijk aan Zee 

Datum & tijd 
08/01/2022 om 19:38 
Soort overlast 
Geur (Anders) 
Beschrijving 
Niet anders maar een combinatie is de juiste benaming in deze. Kooks, ijzer/metaal, 
chemisch. 
 

Locatie 
, Wijk aan Zee 

Datum & tijd 
08/01/2022 om 19:42 
Soort overlast 
Geluid (Zoemend) 
Beschrijving 
De bekende zoom, vaak met Tatastank erbij. Nu ook. 
 

Locatie 
, Wijk aan Zee 

Datum & tijd 
10/01/2022 om 20:21 
Soort overlast 
Geur (Kooks) 
Beschrijving 
De hele dag tijdens het surfen langs  zwemwater. En ook hier op de  

centrum badplaats Wijk aan Zee. Straks wil zoon toch echt na het surfen zijn 
raam nog op een kier van zijn slaapkamer ad 10 m2 met 1 raam! Mensonterend en 
ongewenst zijn ontwikkeling en leefomgeving hier schadend! 
 
Locatie 

, Wijk aan Zee 
Datum & tijd 
10/01/2022 om 23:44 
Soort overlast 



Geur (Kooks) 
Beschrijving 
Erger dan net. Nu zuidoost. Kooksfabriek schadelijke uitstoot te ruiken. Ook de zoem heel 
duidelijk aanwezig. 
 
Locatie 

, Wijk aan Zee 
Datum & tijd 
10/01/2022 om 23:49 
Soort overlast 
Geur (Kooks) 
Beschrijving 
En ook chemisch nu. Erger dan net. Nu zuidoost. Kooksfabriek schadelijke uitstoot te ruiken. 
Ook de zoem heel duidelijk aanwezig. 
 
Locatie 

, Wijk aan Zee 
Datum & tijd 
14/01/2022 om 19:09 
Soort overlast 
Stof (Stofwolk) 
Beschrijving 
Stoffig in de neus. Ruikt naar Tata. Misschien door vochtig weertype. Wind is Noord. 
 

Locatie 
 Beverwijk 

Datum & tijd 
18/01/2022 om 17:55 
Soort overlast 
Geur (Kooks) 
Beschrijving 
Omschreven als enorme Hoogovensstank. Door een vriendin die niet weet dat dit meldpunt 
bestaat en die nooit klaagt uit loyaliteit. Nu wel. Ze vraagt zich zelfs nu af of Tata expres 
extra stookt tijdens de mist. En dat kan. De mist als excuus gebruikend. 
 

Locatie 
, Wijk aan Zee 

Datum & tijd 
22/01/2022 om 18:45 
Soort overlast 
Stof (Stofwolk) 
Beschrijving 
Misschien omdat het windstil is bijna dat het stof blijft hangen. Pal aan het strand NW en 
stoffig in de neus. 
 

Locatie 



, Wijk aan Zee 
Datum & tijd 
23/01/2022 om 22:37 
Soort overlast 
Geur (Kooks) 
Beschrijving 
Kooks en stoffig ook op de . Zeer smerig en wetende dat het zeer ongezond 
is geen fijne nachtrust! 
 

Locatie 
, Wijk aan Zee 

Datum & tijd 
25/01/2022 om 19:24 
Soort overlast 
Stof (Anders) 
Beschrijving 
Ik was vanmiddag op het strand. Heel stoffig. Ook in het dorp heel stoffig in de neus, ogen. 
Binnen neem je het ook mee. Gezien ervaring, is dit van Tata, bijna geen autoverkeer. 
 
Locatie 

, Wijk aan Zee 
Datum & tijd 
28/01/2022 om 17:58 
Soort overlast 
Stof (Plakkerig) 
Beschrijving 
Plakkerig en zwart en roetsbruin. Alles weer onder, niet alleen de ramen maar het hele 
perceel en de omgeving. Jarenlange aantasting van onze eigendommen tegen onze wil in! 
 
Locatie 

, Wijk aan Zee 
Datum & tijd 
28/01/2022 om 18:01 
Soort overlast 
Geur (Kooks) 
Beschrijving 
Kooks en stoffig industrieel van Tata. Daarnaast de hele dag een dubbele stroom auto's wat 
de fijnstofoverdosis nog wat gevaarlijker maakt. Doe er nu iets aan dat onze leefomgeving en 
van onze kinderen en dieren verantwoord is om gezond te kunnen leven. En niet een 
minimale grens! 
 

Locatie 
, Wijk aan Zee 

Datum & tijd 
03/02/2022 om 21:21 
Soort overlast 



Geluid (Denderend ) 
Beschrijving 
Net melding gemaakt kooks- en hoogovenslucht. En stoffig. En denderend geluid naast een 
zoem, afkomstig van Tata vermoed ik gezien de ervaring. 
Bestand 
Geen bestanden toegevoegd. 
 

Locatie 
, Wijk aan Zee 

Datum & tijd 
04/02/2022 om 19:54 
Soort overlast 
Geur (Chemisch) 
Beschrijving 
Chemisch en Hoogovenslucht. 
Bestand 
Geen bestanden toegevoegd. 
 

Locatie 
, Wijk aan Zee 

Datum & tijd 
07/02/2022 om 15:57 
Soort overlast 
Stof (Zwart/grijs ) 
Beschrijving 
Allemaal stof, zeer vervuild. Grapendaal is geweest. Zal wel veel rondwaaiend stof geweest 
zijn. Prikkende ogen, hoesten en heel slecht geslapen hier bewoners  Wijk 
aan Zee. 
 

Locatie 
, Wijk aan Zee 

Datum & tijd 
07/02/2022 om 17:34 
Soort overlast 
Anders 
Beschrijving 
Onze zoon kwam zojuist uit het water met teer, of olie op zijn surfboard ter hoogte van Hoge 
duin, strandopgang De Liefhebbers Wijk aan Zee. We maken ons zorgen over de veiligheid 
en teer of olie hoort niet in het water. Ik verzoek dat u dit onderzoekt daar ter plaatse. Ik 
heb het onder Tata gemeld, maar misschien is het van een schip of Tennet. Dus verzoek om 
handhaving en onderzoek. 
 

Locatie 
, Wijk aan Zee 

Datum & tijd 



07/02/2022 om 23:27 
Soort overlast 
Geluid (Denderend ) 
Beschrijving 
Zware voorwerpen Tata. 
 

Locatie 
, Wijk aan Zee 

Datum & tijd 
11/02/2022 om 22:34 
Soort overlast 
Geur (Kooks) 
Beschrijving 
Een enorme scheetlucht net raam open. Kooks, chemisch, van Tata. Adembenemend! Wat 
een smerige stank! 
 

Locatie 
, Wijk aan Zee 

Datum & tijd 
12/02/2022 om 23:03 
Soort overlast 
Geur (Kooks) 
Beschrijving 
Raam open en een walm van kooks, chemisch ook. 
 

Locatie 
 Wijk aan Zee 

Datum & tijd 
14/02/2022 om 01:30 
Soort overlast 
Geur (Kooks) 
Beschrijving 
Kooks en chemisch. Gifkraan ging weer vol open zo te stinken. In de nacht. Ik maak mij 
terecht zorgen om onze gezondheid en verwacht als normaal mens dat de gezondheid op nr. 
1 staat. Dit was weer een stevige aanslag na ook een dag stevig in de uitlaatgassen van 
verkeer (waarom geen milieuzone met de kennis van nu met en zonder fabriek nodig 
volgens ook Raad voor Leefomgeving en Infrastructuur). Ik zie jullie samenwerking op dit 
gebied niet als provincie en gemeente. Zelfs Jeroen Olthof verwijst naar gemeente. Vanaf 
2018 is het hier gewoon smeriger geworden (daarvoor was het al eigenlijk onacceptabel). 
Leuk de kust, maar eigenlijk totaal onleefbaar. Dat haperende software een vrijbrief is van 
dakemissies is ongehoord. Dat maakt het nog erger. 
 
Locatie 
Sint Odulfstraat, Wijk aan Zee 
Datum & tijd 
14/02/2022 om 10:31 



Soort overlast 
Stof (Anders) 
Beschrijving 
Grof zwart stof overheersend. Misschien zit er nog iets anders in. 
 
Locatie 

, Wijk aan Zee 
Datum & tijd 
14/02/2022 om 11:02 
Soort overlast 
Stof (Anders) 
Beschrijving 
Overheersend pikzwart met tonen van roestbruin. 
 

Locatie 
, Wijk aan Zee 

Datum & tijd 
15/02/2022 om 20:32 
Soort overlast 
Geluid (Zoemend) 
Beschrijving 
Harde zoom met scherpe toon van Tata terrein zo te horen maar behoorlijk harder dan ooit 
gehoord. 
 
Locatie 

 Wijk aan Zee 
Datum & tijd 
15/02/2022 om 20:34 
Soort overlast 
Stof (Zwart/grijs ) 
Beschrijving 
Vensterbank van zoon  slaapkamer vol met zwart grof stof met bruintinten van 
Tata. Weer geschrokken! 
 
Locatie 

, Wijk aan Zee 
Datum & tijd 
18/02/2022 om 09:15 
Soort overlast 
Geur (Kooks) 
Beschrijving 
Met zuidenwind is het weer raak. Enorme schadelijke uitstoot te ruiken aan de stank van 
kooks met een vleug chemisch. Is dit een ongewoon voorval door lekkende deuren of hoort 
het zo te stinken naar die schadelijke uitstoot. Alsof we midden in een kolenkachel zitten. Nu 
dicht. Het is niet de tijd van Charles Dickens. En het is Nederland. 
 
Locatie 






