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Beverwijk is bekend van De Bazaar,
een landelijke trekpleister, maar wat
is het verhaal van de stad zelf?
Lotje van den Dungen ontdekt hoe
een eeuw industrialisering de stad en
de mentaliteit van de inwoners heeft
gevormd - niet lullen, maar poetsen.
Tegelijk is het ook een lieve stad, met
dorpse trekjes.

Beverwijk kan zijn eigenheid mede
koesteren doordat Amsterdamse
woningzoekers de stad tot nu toe
links laten liggen: het is onbekend,
lastig bereikbaar met het ov, maar
vooral is er de associatie met de
vervuiling van Tata Steel.
Beverwijk maakt zich op voor een
stedenbouwkundige sprong: de stad
wil anderhalf maal groter worden.
Maar voor wie zijn al die nieuwe
woningen bestemd? En wat zal die
groei betekenen voor de eigenheid?
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De beelden bij dit essay zijn stills uit de begeleidende film
Beverwijk. Rauwe charme van de staalstad, te zien op de site van Stad-Forum.
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‘Als we straks het hoekje om slaan kun je

ooit een lelijk eendje,’ zegt José met haar die-

goed zien wat er nog over is van de middel-

pe caféstem. ‘Maar dan moet ze beter kijken,

eeuwse binnenstad.’ Ik zit naast cafébaas

het is de mentaliteit die deze plek zo mooi

José Schuyt, we rijden door het centrum

maakt.’

van Beverwijk. Ze scheurt de hoek om en
wijst sarcastisch naar een parkeerplaats.
‘Helemaal niks meer dus.’
Midden in de stad heeft José haar culture-

Autostad
Ik kende Beverwijk alleen van de grote overdekte Zwarte Markt en van het Brandwonden-

DEZE STAD
DOET ME SOMS
DENKEN AAN
EEN KLEINE VERSIE
VAN ROTTERDAM,
OF EEN NOG
KLEINERE VERSIE
VAN BERLIJN.

en aan de zuidkant het rauwe stuk van
Beverwijk: het havengebied, het bedrijventerrein, de oude meubelboulevard en de
markthallen van De Bazaar, vroeger de
Zwarte Markt. Het gebied van De Bazaar zelf
bestaat voor een groot deel uit parkeerplaatsen. Doordeweeks, wanneer er geen markt is,
doen de betonnen vlaktes denken aan een

le café Camille, al meer dan dertig jaar. Het

centrum, dat in 2001 plots alle kranten haal-

zit in een van de weinige historische gebou-

de toen heel het land meeleefde met de

wen in Beverwijk die er nog staan, een prach-

slachtoffers van de Volendamse cafébrand.

tig vrijstaand pand met groene luifels en een

Tegenwoordig lees ik vooral berichten over

trapgevel boven een dakkapel, pal naast

de vervuiling van Tata Steel, de staalfabriek

zin. Er zijn wel mooie plekken zoals land-

de grote kerk en de even grote Wijkertoren.

die Beverwijk en de buurdorpen in zijn greep

goed Akerendam, dat direct tegenover het

Vroeger was het een stadsboerderij, al zie je

heeft. Maar Beverwijk zelf, de stad?

stationsplein ligt, of de oude villawijk ten

dat er niet meer aan af. Boven de piano in

Ik moet bekennen dat ik er nauwelijks een

uitgestorven festivalterrein.
Ik moet Astrid Joosten nageven: echt mooi
is de stad niet, in ieder geval niet in klassieke

westen van de stad, maar dat zijn losse ele-

het café hangt een enorme prent van Camille

beeld van had toen ik met deze verkenning

menten in een rommelige stedelijke zone. Als

Claudel, de Franse beeldhouwster naar wie

begon. Het is geen plek die veel aandacht

ik door de stad loop, lijkt het wel of op elke

het café genoemd is. Aan de muur hand-

trekt, je komt er ook niet zomaar terecht.

gemaakte posters van de evenementen die

Beverwijk ligt ‘boven het kanaal’, zoals de

uur met de auto, maar met het openbaar

grijs bedrijfspand staat, zo’n pand van golf-

het café door de jaren heen heeft georgani-

‘Wijkers’ zelf zeggen. Je moet ‘de tunnel door’

vervoer duurt het bijna drie kwartier. In 2016

plaat met een plat dak dat je meestal alleen

seerd, zoals het Young Art festival dat sinds

om er te komen en dat isolement lijken ze

verloor Beverwijk de rechtstreekse intercity

op bedrijventerreinen ziet.

2004 jaarlijks veel creatieve jongeren trekt.

stiekem te koesteren, alsof het een geheim-

die elk kwartier in Amsterdam stopte. Nu rijdt

tip is die niet voor iedereen is weggelegd. Het

er nog maar twee keer per uur een sprinter,

aan een kleine versie van Rotterdam, of een

idyllisch: het wordt gedomineerd door licht-

maakt me alleen maar nieuwsgieriger naar

die acht tussenstops maakt. Beverwijk ligt

nog kleinere versie van Berlijn, staat aan de

bruine jarenzeventigappartementen, een gro-

wat voor plek het is, welke mentaliteit José

daardoor verder weg dan de andere buur-

vooravond van een ingrijpende vernieuwing.

te grijze blokkendoos herbergt het theater en

bedoelt, en wat de industrie voor de stad

steden van Amsterdam, tenminste als je geen

De gemeente wil de zuidzijde van het spoor,

de bibliotheek. Voor de coronacrisis gaven de

betekent.

auto hebt.

de rauwe rand van Beverwijk, transformeren

Het Kerkplein voor het café is iets minder

terrasstoelen en -tafels van Josés café het

willekeurige hoek van de straat een donker-

Beverwijk is een echte autostad. Vlak

Deze stad, die me soms doet denken

tot een ‘leefbaar en modern woon- en werk

plein nog wat kleur, nu houdt een wit bestel

Kijk je op de kaart, dan zie je dat de stad

achter het treinstation loopt een vierbaans-

gebied’, waar 20 duizend mensen komen

busje twee parkeerplekken bezet.

zich circa twintig kilometer ten westen van

snelweg dwars door de stad, de A22. Ten

wonen. Beverwijk heeft op dit moment

‘Presentatrice Astrid Joosten, met haar

Amsterdam bevindt, even ver als Hilversum

noorden ervan liggen de woonwijken en de

41 duizend inwoners, de stad wordt dus de

zat ik vroeger in de klas, noemde Beverwijk

naar het oosten. Dat is minder dan een half

binnenstad met een centrale winkelstraat

helft groter.
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De woningbouw is onderdeel van de zoge-

in een hoog tempo uit de grond gestampt.

Aan de voet van de nieuwbouwflats die

noemde Verkenning Spoorzone, die begin

de westkant van de stad, waren tuinderijen

Eerst, aan de westkant, de Oranjebuurt, de

het oude gemeentehuis vervingen, ligt het

april met een ruime meerderheid werd goed-

gevestigd. De drooglegging van de nabij-

Indische buurt en de Plantage, later aan

gerenoveerde winkelcentrum Wijkerbaan.

gekeurd door de gemeenteraad.1 De VVD

gelegen polder had voor veel vruchtbare

de oostkant Oosterwijk en Meerestein, dat

Nick Hoogewerff (bijna 50) leunt ontspannen

plaatste na de beslissing een enthousiast

grond gezorgd. De komst van de veilingen

grenst aan het dorp Heemskerk.

tegen een grote bloembak voor biljartcafé

persbericht. ‘Wij zeggen zo snel mogelijk

rond 1880 gaf de Beverwijkse tuinbouw

bouwen, bouwen, bouwen!’

een boost. Aan één zeer populaire vrucht

wilde met de omliggende plaatsen fuseren

zit. Als Mandy, zijn 17-jarige dochter, oud ge-

verleende Beverwijk in die tijd zijn bijnaam:

tot één grote industriestad: de Staalstad. In

noeg is, zal zij de bruine kroeg overnemen.

over blijven de plannen vaag. Wie worden die

Aardbei. Hoewel oude en nieuwe tuinderijen

1965 werd een nieuw gemeentehuis gebouwd

nieuwe inwoners van Beverwijk, vraag ik me

nog altijd in bedrijf zijn, denkt bijna niemand

op de grens van Heemskerk en Beverwijk,

middag na de vergadering rechtstreeks hier

af, en wat betekent hun komst voor de stad?

meer aan aardbeien bij Beverwijk. Nu is dat

hier zou het stadscentrum komen. Op de

naar binnen,’ vertelt hij. ‘De vaste gasten za-

staal.

dertiende verdieping van de naastgelegen

ten aan de bar en de raadsleden en wethou-

torenflat aan de Plesmanweg werd een

ders aan de tafels. Als de gasten in discussie

2

Voor wie die woningen bestemd zijn, daar-

Staalstad

Rond de Beverwijkse Binnenduinrand, aan

3

In 1918 vestigden de Koninklijke Nederland-

En nog was het niet genoeg. Beverwijk

Carillon, dat al drie generaties in de familie

‘Vroeger liepen de raadsleden op vrijdag-

Rijke Amsterdamse kooplieden ontdekten

se Hoogovens zich ten noorden van het

‘kajuit’ gebouwd, een vergaderzaal van waar-

gingen over beslissingen in de raadsvergade-

Beverwijk in de zeventiende eeuw, ze sticht-

Noordzeekanaal op het grondgebied van

uit de toenmalige burgemeester Bruinsma als

ring, greep mijn vader in. Dan zei hij: voor de

ten grote landgoederen als het genoemde

de gemeente Velsen, vlak bij de grens met

een kapitein kon uitkijken op ‘zijn’ Staalstad.4

raadsleden is het ook weekend en vergade-

Huize Akerendam. Beverwijk was toen al een

Beverwijk. Als vestigingsplaats van de fabriek

kleine stad met een mooi centrum, het had

werd het internationaal bekendere IJmuiden

van Heemskerk bereikten, trapte dat dorp

zelfs al acht jaar eerder stadsrechten dan

gekozen, aan de zuidkant van

op de rem. Zulke stedelijkheid wilden de

Amsterdam.

het kanaal.

Heemskerkers, vooral tuinderfamilies, niet. De

De komst van de Hoogovens verander-

BEVERWIJK
WILDE MET DE
OMLIGGENDE
PLAATSEN FUSEREN
TOT ÉÉN GROTE
INDUSTRIESTAD:
DE STAALSTAD.

Toen de flatwijken van Beverwijk de grens

ren doe je maar in de raadszaal.’

fusie ketste af, in 2012 keerde het gemeente

1

de de stad ingrijpend. Aan de kant van de

bestuur van Beverwijk terug naar het oude

(INT-21-59201) werd op 8 april 2021 met

fabriek werden arbeidersbuurten gebouwd

centrum, waar aan het Stationsplein een

20 van de 26 stemmen vastgesteld als

zoals het, inmiddels zorgvuldig gerenoveer-

nieuw gemeentehuis was gebouwd. Het ge-

basis voor verdere planvorming van

de, Sint Aagtendorp. Ook de villabuurt voor

meentehuis op de grens werd gesloopt en

leidinggevenden kwam aan de westkant

de kajuit werd van het dak gehaald.

van de stad te liggen, net als het Rode Kruis

De woonwijken eromheen bleven natuurlijk

De Verkenning Spoorzone

het Gebiedsprogramma Spoorzone.
Tevens werd een voorbereidingskrediet
van 1,1 miljoen euro vrijgemaakt.
2

De bijdrage van de VVD over

Ziekenhuis dat voor het gevaarlijke werk in

staan, waardoor het voor de buitenstaander

project Spoorzone, persbericht VVD

de staalfabrieken altijd heel belangrijk is

nog altijd lijkt of Heemskerk gewoon een

Beverwijk, 19 april 2021.

geweest.

buitenwijk van Beverwijk is. Alleen blauwe
plaatsnaambordjes halverwege de straat

3

Geschiedenis van de Beverwijkse

veilingen, Noord-Hollands archief.
4

Van Raadhuis tot gemeen-

Na de Tweede Wereldoorlog trok de groei van

verraden dat je echt een andere plaats

tehuis, Archeologische Werkgroep

Beverwijk pas goed aan. Woonwijken werden

betreedt.

Beverwijk-Heemskerk.
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weinig gehad,’ vertelt oud-gemeentesecre-

De eerste gastarbeiders voor de Hoogovens

voor de staalfabriek werken. In de jaren zes-

aan de bewoners van de nieuwbouwflats.

Klandizie heeft de cafébaas nauwelijks

taris Jan de Wildt (79). Hij is een geboren en

kwamen uit eigen land: Friesland. ‘Personeels-

tig en zeventig verhuisden veel Turken naar

Veelbetekenend: ’Dat zijn woningen met hu-

getogen Beverwijker en moest in 1953 naar

werkers van de fabriek gingen voor de oorlog

Beverwijk en ook een bescheiden aantal

ren boven de duizend euro.’ Hij moet het voor-

Haarlem om de Hogere Burgerschool te kun-

met een dokter langs de huizen om te contro-

Marokkaanse families.6 Tot grote problemen

al van ‘gewone mensen’ hebben. Door corona

nen doen. ‘Met een beperkte groep moesten

leren of het wel nette mensen waren,’ vertelt

leidde dat niet, alle Wijkers die ik spreek

is hij al een paar maanden dicht, maar zijn

we de kar hier altijd trekken, maar’ – bij échte

Jan. ‘De werkers werden gehuisvest in Bever-

verzekeren dat de verschillende culturen van

humeur lijdt er niet onder. ‘Ik ben wat meer

Beverwijkers komt na een punt van kritiek ook

wijkse kosthuizen en pensions en mochten

Beverwijk netjes naast en met elkaar wonen.

eten gaan verkopen dan normaal, gewoon

altijd een ‘maar’ – ‘omdat Beverwijk een ech-

hun familie niet over hun werk schrijven.

tegen eerlijke prijzen. Een frietje was altijd

te arbeidersstad begon te worden, gebeurde

Omdat het er zo smerig was, natuurlijk. Later

Migrantenstad

2,50, daar heb ik nou twee euro van gemaakt,

er juist ook weer heel veel.’

kwamen er ook Groningers. Die namen hun

Hoewel de meeste arbeiders met de grote

gezinnen mee, want alleen maar mannen

stromen meekwamen, waren er natuurlijk ook

zorgde voor overlast.’

altijd enkelingen die bij de Hoogovens

het is toch afhaal.’
Nick wijst naar de wat oudere, lage flats

Jan is een ‘Wijker in hart en nieren’, vertelt
hij met een grote grijns in een videogesprek.

op de grens van Heemskerk: ‘Daar in de

Ik kwam met hem in contact toen ik op zoek

Na de oorlog bloeide de Nederlandse in-

Pilotenbuurt zat een poosje terug een groep

belandden. Magdi Elzakalai kwam in 1976

was naar de tentoonstelling ‘100 Jaar staal in

dustrie op, de fabrieken – Hoogovens, maar

vanuit Libië de Rotterdamse havens bin-

Marokkaanse jongeren die de omgeving

de IJmond’ van Museum Kennemerland. Jan

ook Akzo, Phillips en Shell – zaten te springen

nenvaren maar vond, anders dan hij hoop-

terroriseerde.’ Zelf was hij niet bang: ’Ik kreeg

bleek die in 2018 te hebben samengesteld als

om gastarbeiders. Italiaanse mannen waren

te, geen baan in de Nederlandse scheep-

een keer een duw, maar ik ken die lui, die

vrijwilliger van het museum. Bij ieder verhaal

in Beverwijk de eersten. Jan gaf in die tijd

vaart. ‘Ik begon als algemeen werker bij de

zitten bij mijn dochter op school, én ik ken

weet hij een proefschrift, nota of boek te cite-

maatschappijleer op een school voor meis-

Hoogovens, zoals iedereen daar. Op een

hun ouders. Ik heb ze gezegd: ik weet waar je

ren, dat hij vervolgens ook uit de boekenkast

jes. ‘Die vonden die Italianen maar engerds.

woont, je bent niet anoniem hier. Dat dreige-

vist. Hij schetst hoe Beverwijk een arbeiders-

Onder ouders ging de waarschuwing rond:

ment was genoeg, nu zijn ze stil.’

stad is geworden.

“Houd je dochters binnen.”’ Om de stigmatisering te doorbreken organiseerde Jan een

5

Arbeidersstad

avond in het buurthuis zodat de Italianen en

Beverwijk qua opleidingsniveau

Beverwijk is laaggeschoold: slechts 24 procent

Nederlanders elkaar konden leren kennen.

langzaam naar het Nederlands gemid-

van de bevolking is hoogopgeleid, tegen-

‘Het werd een kostelijke avond. Er zijn zelfs

over 30 procent in geheel Nederland. Ook het

huwelijken uit ontstaan.’

inkomen blijft achter bij het gemiddelde: het

Een paar jaar later trokken de personeels-

Volgens de gemeente groeit

delde. Bron: Visie bedrijventerrein

Beverwijk, gemeente Beverwijk,
maart 2019.
6

Van de Beverwijkse bevolking

ligt 37 procent onder modaal. Deze erfenis

werkers van de Hoogovens naar de mijn

heeft 5,6% een Turkse achtergrond,

van het industriële verleden wordt slechts

gebieden in Noord-Spanje om arbeiders te

daarmee staat de gemeente landelijk

langzaam uitgewist.5

rekruteren. De Spaanse migranten namen,

‘Iedere gemeenschap heeft een leidende

net als de Groningers eerder, meteen hun

groep nodig als maatschappelijk kader. Maar

familie mee, waardoor de integratie soepeler

zulke sleutelfiguren heeft Beverwijk altijd

verliep. Ook veel van hun familieleden gingen

op de 12e plaats. Amsterdam komt
op 5,1%, de andere vier proefboringen
zitten daar ver onder: Hilversum 2,8%,
Almere 2,0%, Purmerend 1,5% en
Uithoorn 0,6%. Bron: CBS, 2020.
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gegeven moment bleek ik in de smaak te vallen. Het ging van de ene functie naar de andere, training hier, cursus daar. Ik was er altijd
gelukkig onder de mensen. De Hoogovens
hebben ook geïnvesteerd in mij.’ Hij werkte er
veertig jaar.
Magdi (73) integreerde snel, na tien jaar
begon hij midden in Beverwijk een jeu de
boulesclub, Elza Boules. ‘Ik wilde met mijn

DE LAATSTE
JAREN KAMPT
DE BAZAAR
MET DALENDE
BEZOEKERSAANTALLEN.

Beverwijk, maar er was nog geen restaurant.9

buursteden als Zaandam hun kans schoon –

Haar man Lukasz is slager en levert het vlees.

voor hen was zondag immers geen rustdag.

Zestien jaar geleden kwam hij als tiener al

Zo ontstonden de foodhallen van de Ooster-

naar Nederland om in de tuinderijen te wer-

se Markt en later ook de Booghallen en de

ken, maar de arbeidsomstandigheden waren

Mihrab, waar vooral kleding, buitenlandse

daar zo slecht – ‘We werden behandeld als

producten en vers eten wordt verkocht, en de

slaven’ – dat hij zich liet omscholen tot slager.

Goudsouk, een hal voor sieraden van zilver

In Beverwijk zijn meer winkels en restaurants te vinden die de multiculturele samen-

en goud.
De laatste jaren kampt De Bazaar met

zoontje jeu-de-boulen en de dichtstbijzijnde

stelling van de bevolking zichtbaar maken.

dalende bezoekersaantallen, dus het is niet

club in Uitgeest had een ledenstop, dus raap-

Maar ondanks de bijna 2.500 Turkse Bever-

vreemd dat de gemeente haar oog heeft

te ik mensen bij elkaar die enthousiast waren.

wijkers zie ik vreemd genoeg bijna nergens

laten vallen op een deel van het terrein: hier

De gemeente gaf ons een stukje gras. We

een Turkse supermarkt of groenteboer, zoals

moet grofweg een derde van de geplande

begonnen met niets meer dan een caravan

je die in Amsterdam-West wel op iedere

10 duizend nieuwe woningen van de Spoorzone komen.

en goede wil. Er zijn nog altijd acht leden van

op zijn plaats.’ Hij vindt Beverwijk nog altijd

straathoek ziet. Ze zitten er wel, alleen niet in

het eerste uur,’ vertelt hij trots.

meer een dorp dan een stad. ‘Daar ligt ook

de stad, maar allemaal bij elkaar op het

de kracht ervan: in het klein eenvoudig zijn.’

terrein van De Bazaar aan de andere kant

De club telt nu 76 leden van uiteenlopende achtergronden en culturen, en van alle

van het spoor.
7

leeftijden. ‘Het is mengelmoes van van alles

Nog steeds trekt de industrie in de IJmond

en nog wat.’ De zoon van Magdi heeft er ook

buitenlandse werkers naar Beverwijk. Zo

Bazaarstad

even gespeeld, maar hij woont al jaren met

schreven zich tussen 2015 en 2019 ruim twee-

De tien hectare grote bazaar is de grote toe-

zijn gezin in Hoofddorp, waar hij lang wet-

honderd Poolse immigranten in, een relatief

ristische trekpleister van Beverwijk, jaarlijks

houder was. ‘Onze club is van de stad,’ zegt

nieuwe groep. De Poolse Urszula Hajdas is

komen er twee tot drie miljoen bezoekers en

7

8

Op 9 februari 2021 werd hij

geïnstalleerd als wethouder in
Lelystad, zijn portefeuille omvat onder
andere Economische Zaken en de
Metropoolregio Amsterdam.
8

Poolse en Syrische immigranten

per gemeente, CBS Statline,

Magdi, ‘er zijn vele vriendschappen en liefdes

een van hen. Ze staat met haar man Lukasz

daarmee is het naar eigen zeggen de groot-

opgebloeid.’

Wolski in de deuropening van hun restaurant

ste overdekte markt van Europa. In 1980 werd

Poleczka in de Breestraat waar het koppel

de markt voor het eerst gehouden in de hal

in het winkelcentrum aan het einde

zijn vooroorlogse prijzen natuurlijk, maar het

bestellingen aanneemt. De coronamaatrege-

van de groente- en bloemenveiling, de vijf-

van de Breestraat, maar die werd,

gaat om de lol die we hebben.’ Voor het club-

len maken nu al langer wél dan niet deel uit

honderd marktkramen trokken meteen al

net als andere filialen van de keten

huis staan kliko’s waar de buurt oud papier

van de gang van zaken in het restaurant.

15 duizend bezoekers. De veiling fuseerde

Biedronka, slachtoffer van een aanslag

De leden betalen vijf euro per maand. ‘Dat

in verzamelt, dat levert wat extra inkomsten

Samen met een compagnon opende

later met die van Alkmaar en vertrok, de

op. ‘Zo helpen we elkaar hier. Dat “niet lullen

Urszula in januari 2020 de deuren van

overdekte markt had het rijk alleen.10

maar poetsen” vind ik zo fijn aan hier. We zijn

Poleczka, meteen was het een succes. Er is

Toen de markt in 1984 ook op zondag

gewoon begonnen en uiteindelijk kwam alles

namelijk een flinke Poolse gemeenschap in

openging, zagen islamitische kooplieden uit

30 oktober 2019.
9

Er zat wel een Poolse supermarkt

en vervolgens door de gemeente
gesloten.
10

Markt en veiling in Beverwijk,

Archeologische Werkgroep
Beverwijk-Heemskerk.
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Ik bezoek De Bazaar tijdens het eerste week-

Bij de renovatie van De Bazaar in 2015

verval van de Beverwijkse boulevard in.

werd Mahmut gevraagd originele Turkse

mogen. De drukte is niet te vergelijken met de

lampen te maken voor de foodcourt. ‘Ik

Parallelweg betreed, zie ik wat typische

van Amsterdam. Twintig jaar zat hij met

weekenden voor corona, benadrukt Mahmut

had eigenlijk plannen om terug naar Turkije

woonboulevardwinkels, zoals de Keuken-

Atelier Stam op een toplocatie aan de

Sahin, die een winkel heeft met lampen uit

te gaan, maar ik heb toch de gelegenheid

kampioen en de BCC, en – inderdaad – veel

Prinsengracht., maar door de coronacrisis

Istanboel en verschillende soorten baklava en

maar gepakt om een stukje Istanboel naar

leegstaande panden. Eén pand springt in het

had hij geen inkomsten meer en werd die plek

ander Turks gebak. Hij is een echte zaken-

Nederland te brengen.’ Als de corona-

oog: een bijna geheel gesloten doos, die be-

te duur. ‘Toen dacht ik: dit is het moment voor

man, hij weet dat het voor de uitstraling van

maatregelen versoepelen, opent Mahmut

schilderd is met gele, witte en zwarte vlakken.

een frisse start.’

de winkel goed is als hij zijn fez opzet, een

een tweede, grotere zaak in De Beverwijkse

Twee jonge vrouwen zijn bezig een zijingang

Turks rood hoofddeksel met een kwast.

Bazaar: ‘Een goede zakenman investeert in

in een vrolijke kleur blauw te schilderen. Dit is

Een van de grondleggers van De Broed-

slechtere tijden.’

De Broedmachine, vertellen ze trots, vroeger

machine is José van cultureel café Camille

was dit een woonwinkel, nu zitten er werk-

in het centrum van de stad. Zij gebruikte het

ruimtes voor creatieve ondernemers in.

pand al langer als opslag en atelier voor het

Mahmut is een Turkse Nederlander van de
tweede generatie: ‘Nederland is eigenlijk het

Als ik onder het spoor door loop en de

Schuin boven het restaurant schildert

end dat de winkels weer mondjesmaat open

kunstenaar Matthijs Stam de grachten

beste land op aarde: hier zitten alle landen

Ondernemersstad

samen,’ lacht hij. Vroeger werkte hij bij Fokker

De Bazaar is een ondernemersinitiatief dat

als engineer. Toen de vliegtuigbouwer in 1996

min of meer per ongeluk uitgroeide tot een

zijn gesloopt en ik kom binnen in een hoge,

naar te overtuigen er een broedplaats voor

failliet ging, begon hij voor zichzelf met een

landelijk fenomeen. Is het toeval dat dat juist

ruime hal. Tess van den Brink (eind 20) bouwt

jonge creatievelingen van te maken. ‘Zo gaat

handel in lampen, die hij onder andere aan

hier in Beverwijk gebeurde? Niet helemaal,

er haar eigen restaurant. ‘Hier komt een podi-

dat in Beverwijk,’ zegt ze, ‘lokale ondernemers

Van der Valk hotels verkocht.

de stad heeft een can do-mentaliteit en het

um, hier de bar en achter die deur is de keu-

gunnen elkaar wat.’ Ook de gemeente stelde

gemeentebestuur luistert van oudsher goed

ken,’ vertelt ze met opgestroopte mouwen.

een kleine subsidie ter beschikking, want

naar de wensen van ondernemers.11

‘Daar zit Mike,’ ze wijst naar de ateliers die

zo’n broedplaats is een mooie place maker

De Bazaar is niet het enige nieuwe feno-

verder in het pand gevestigd zijn. ‘Hij is staal-

voor de plannen die de gemeente met de

meen waarmee Beverwijk Nederland kennis

kunstenaar en had hier als eerste een atelier.

Spoorzone heeft.

liet maken. In 1981 vestigden zich een tiental

Hij werkte lang in de industrie, maar op een

grote meubelzaken aan de brede Parallelweg

dag zei hij “Fuck Tata” en nam ontslag.’

DE BAZAAR IS
NIET HET ENIGE
NIEUWE FENOMEEN
WAARMEE BEVERWIJK
NEDERLAND KENNIS
LIET MAKEN.

en zo ontstond, zonder veel omhaal en grote

De lage plafonds in het oude bedrijfspand

De restauranteigenaresse in spe is een

jaarlijkse Young Arts Festival en wist de eige-

11

Volgens economie-wethouder

woorden, de eerste meubelboulevard van

‘import-Beverwijker’, zoals ze dat zelf noemt.

Serge Ferraro (VVD stond de gemeente

Nederland. De lokale krant schreef destijds:

‘Ik vind het hier heerlijk. Niet lullen, maar

vroeger altijd welwillend tegenover

‘Meubels kijken en vergelijken en aanschaffen

poetsen.’ Zelfs deze nieuwe generatie Wijkers

inwoners die een eigen winkel wilden

is aantrekkelijk in Beverwijk, niet in de laatste

praat met geen slecht woord over de staal-

openen: ‘Iedereen mocht zijn gang

plaats omdat aan deze woonboulevard het

fabriek. ‘Ik vind echt wel dat ze moeten ver-

parkeerprobleem onbekend is.’12 Maar toen

duurzamen, maar mijn opa heeft altijd bij de

meer Nederlandse steden een woonbou-

Koninklijke Hoogovens gewerkt, dus ik weet

levard net buiten de stad kregen, zette het

ook dat het veel rijkdom heeft gebracht.

gaan.’ In: ‘Alles uit de kast voor een
levendig centrum’, NRC Handelsblad,
15 maart 2019.
12

‘Beverwijk’, Wikipedia, geraad-

pleegd 26 april 2021.
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De meubelboulevard, De Bazaar en de be-

in een klein arbeidershuisje in de Oranjebuurt.

Ik blijf het koppel een antwoord schuldig,

drijventerreinen daaromheen vormen nu

Zijn ouders komen uit Amsterdam, de hare uit

maar op de terugweg spookt de vraag nog

125

nog de rauwe rand van de stad. Hier moeten

Krommenie en ze hebben dit huisje gekocht

een tijdje door mijn hoofd: zou ik hier willen

de komende 25 jaar niet alleen 10 duizend

omdat Beverwijk zo lekker dichtbij ligt. ‘Het

wonen? Met de trein is het een beetje te ver,

100

nieuwe woningen verrijzen voor in totaal

is hier een gezellige buurt hoor. We hebben

overweeg ik, en ik zou de reuring van de stad

20 duizend nieuwe inwoners, ook komen

de buren al ontmoet, het zijn oudere men-

missen, de musea, de cafés. Daarmee zou uit-

50

er vijfduizend nieuwe arbeidsplaatsen. De

sen, heel aardig.’ Ik knik instemmend en krijg

eindelijk best te leven zijn, bedenk ik, maar de

25

ambitieuze plannen getuigen van de han-

prompt de vraag: ‘Zit jij er soms ook over te

vervuiling van Tata Steel, die houdt me tegen.

den-uit-de-mouwenmentaliteit die ook eer-

denken om hier te komen wonen?’

dere grote Beverwijkse veranderingen in gang

Ik val even stil. Mikt Beverwijk met al die

127
100
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LANDELIJK
GEMIDDELDE

BLOEMENDAAL

WIJK
AAN ZEE

De stad van Tata

zette, zoals de bouw van een centrum op de

nieuwe woningen en werkplekken op mij,

‘Meer mensen met longkanker in Beverwijk,

grens met Heemskerk, de meubelboulevard

een startende Amsterdammer? En zou ik

mogelijk door luchtvervuiling’, kopte RTL

en De Bazaar.

LONGKANKER

13

‘Beverwijk groeit door naar 60.000

inwoners', Noordhollands Dagblad,

dat willen? In ieder geval kijken nog niet veel

Nieuws vorige zomer.15 De nieuwszender

Amsterdammers naar Beverwijk als mogelij-

baseert zich op onderzoek van de GGD, dat

raadsvergadering waarin deze grote sprong

ke woonplek, de druk op de woningmarkt is

aantoont dat er in Beverwijk 27 procent meer

makelaarsorganisatie Huizenzoeker

voorwaarts werd bekrachtigd, vergeleek Kelly

hier veel minder groot dan in de andere vier

gevallen van longkanker zijn dan gemiddeld

kostte een huis in Beverwijk in 2020

Uiterwijk van de lokale politieke partij Vrij de

plaatsen in Groot-Amsterdam waar Stad-

in Nederland. ‘Dit zijn omgerekend ongeveer

gemiddeld 330.000 euro. Ter vergelij-

plannen met het tv-programma ’Help mijn

Forum verkenningen deed. Betaalbaar is het

zeven nieuwe patiënten met longkanker per

king: in Amsterdam lag de gemiddelde

man is klusser’. ‘De wethouder blijft zich maar

hier dus wel, nou ja, relatief dan.

jaar meer in Beverwijk dan in de rest van het

Niet iedereen is daar gelukkig mee. In de

14

9 april 2021.
14

Volgens onafhankelijke

huizenprijs 79% hoger, in Hilversum
56%, in Uithoorn 27%, in Almere 12%

blindstaren op het hele huis en zou veel beter

land’, aldus het nieuwsbericht. Ook het RIVM

kunnen beginnen met eerst eens de woon-

heeft onderzoek gedaan: de inwoners van

15

kamer af te maken. Kleinere projectdelen

Wijk aan Zee, het dorp naast de staalfabriek,

Beverwijk, mogelijk door luchtvervui-

zoals Meerplein verzanden in die grotere

blijken niet alleen vaker last te hebben van

ling’, RTL Nieuws, 16 juni 2020.

samenhang terwijl de ontwikkelaars ervoor

hoofdpijn, misselijkheid en andere gezond-

16

in de rij staan,’ zei Uiterwijk.13
Maar wat mij vooral bezighoudt: wie zou
daar eigenlijk willen gaan wonen? Want die
20 duizend nieuwe inwoners zullen voor een
flink deel van buiten Beverwijk moeten komen.
Op een zonnige dag loop ik bij toeval een
jong koppel tegen het lijf. Ze zijn begin twintig, vertellen ze, en wonen sinds vier maanden

ONDER LEIDING
VAN ADVOCAAT
BÉNÉDICTE FICQ
GAAN OMWONENDEN
TATA STEEL IJMUIDEN
AANKLAGEN.

heidsklachten, ook hartklachten, diabetes en
longkanker komen vaker voor dan in andere
gebieden in Nederland.16
Onder leiding van advocaat Bénédicte
Ficq, die in 2016 bekend werd met haar zaak
tegen de tabaksindustrie, gaan omwonenden Tata Steel IJmuiden aanklagen omdat

en in Purmerend 9%
‘Meer mensen met longkanker in

Het Rijksinstituut voor

Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
monitort sinds 2008 de gezondheid in
de IJmond. Over de periode 2018-2020
deed het RIVM aanvullend onderzoek
naar de zogenoemde grafietregens en
naar de luchtkwaliteit en gezondheid
in de regio. Daaruit bleek dat bewoners
rond Tata Steel IJmuiden vaker ziek
worden. Bron: Tussentijdse resultaten

de fabriek bewust ‘stoffen in de bodem, lucht

Gezondheidsonderzoek in de IJmond,

of oppervlaktewater zou brengen’ die een

RIVM, 14 april 2021.
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gevaar zijn voor de volksgezondheid.17 Dat

uit het stripverhaal op gezette tijden door

is een strafbaar feit waar twaalf jaar cel

Rome werden aangevallen, zo worden de

op staat.

dorpelingen van Wijk aan Zee belaagd door

De staalfabriek, ooit een geliefd bedrijf,
lijkt nu meer een vloek dan een zegen.
De 30-jarige Jordy Sanger uit Wijk aan Zee is
een van de mensen die zich achter de massa-

17

Namens omwonenden van Tata

Steel zal advocaat Bénédicte Ficq in

de naburige Hoogovens: grafietdeeltjes uit

mei niet alleen aangifte doen tegen de

de ovens waaien soms letterlijk over het dorp

rechtspersonen en de (ex-)leidingge-

en laten een zwarte stoflaag achter op de

venden van de staalfabriek zelf, maar

huizen en auto’s.

ook tegen slakverwerker Harsco op
hetzelfde industrieterrein. Dat is een

‘Soms kan ik zó...,’ Jordy maakt een zwie-

historische stap, want tot nu toe heeft

claim van Bénédicte Ficq heeft geschaard.

pende beweging met zijn wijsvinger, ‘een dik-

Vanaf de top van een duin kijken we uit over

ke laag grafiet van het kozijn afvegen.18

het fabriekscomplex. ‘Een soort Isengard van

Ik kan Tata Steel dan persoonlijk bellen en

18

Lord of the Rings,’ grijnst Jordy, ‘het heeft wel

dan komen ze mijn huis schoonmaken. Ja

die in de lucht terechtkomen op het

iets indrukwekkends, vind je niet?’

echt, dezelfde dag nog. Of ik krijg een was-

moment dat een restproduct van

De jonge muzikant woont met zijn hoog-

nog nooit iemand de fabriek voor de
rechter gesleept.
De grafietregens zijn stofwolken

de staalproductie, slak, vloeibaar

kaartje voor mijn auto.’ Hij doet wat lacherig

uit ketels wordt gekiept. Naast de

zwangere vriendin Kim Schulte (33) in een so-

over, maar als hij aan zijn nog ongeboren eer-

ciale huurwoning in Wijk aan Zee, een gezellig

ste kind denkt, wordt hij serieus: ‘Als Tata niet

rijtjeshuis met een kleine tuin aan de voet van

stopt, kunnen we hier niet blijven. Ik ga nog

Beverwijk gebracht, dat maakt het onmoge-

kwiklozing. Bronnen: ‘Ongezonde

de dijk. Ook Jordy is een import-Wijker, lang

liever terug naar de Achterhoek, dan hier blij-

lijk om de stad los te zien van de industrie. Zo

hoeveelheid metalen in grafietregen

woonde hij in Amsterdam-Noord. Maar de

ven en kanker krijgen van de luchtvervuiling.’

ontstond het wereldberoemde Hoogovens

hoofdstad moest hij vanwege de huurprijzen

grafietregens ligt Tata Steel ook onder
vuur door ‘zwarte sneeuw’ en illegale

Schaaktoernooi – nu: Tata Steel Chess Tour-

Tata Steel’, NOS, 4 juni 2019; ‘Waarom
staalreus Tata Steel geliefd en omstreden is’, NOS, 10 april 2021.

‘gedwongen’ verlaten. ‘Ik heb in Beverwijk al-

In april stuurden de provincie en de omliggen-

nament – vanuit de schaakclub voor de

tijd dat nostalgische gevoel van Amsterdam-

de gemeentes een brandbrief naar Den Haag:

fabriekswerkers en omwonenden.

Noord,’ zegt hij. ‘Mensen praten lekker tegen

de regelgeving voor Tata Steel moet zo snel

‘We eten ervan,’ zegt hij stellig. ‘Nog

Staten van Noord-Holland en het

elkaar op straat, zijn een beetje bot, maar wel

mogelijk worden aangescherpt. Het lijkt een

steeds.’ Al heeft hij zelf nooit bij de fabriek

college van burgemeester en wet-

eerlijk. Ik moet daar altijd wel om lachen, het

kwestie waar iedereen het over eens is: je

gewerkt, toch noemt Jan zich net als zijn

is allemaal niet zo gelikt.’

krijgt er kanker van, dus de toko moet sluiten.

vader een ‘Hoogovenman’: ‘Dat is een soort

Maar Wijker Jan de Wildt wordt nijdig als ik de

gen, dat heb je of dat heb je niet.’ Hij is er dan

de IJmond over hun gezondheid en

kwestie aanroer.

ook diep van overtuigd dat Tata Steel nog

zien deze bevestigd in de resultaten

altijd heel serieus met zijn omgeving omgaat

van dit onderzoek. […] Wij willen samen

Wijk aan Zee ligt vijf kilometer van Beverwijk, er loopt slechts één weg naartoe, die
dwars door het terrein van de Hoogovens

19

Als zoon van een Hoogovenwerker raakt

voert. Het dorp is een soort eilandje op het

het hem pijnlijk dat de discussie weinig

en zich nog altijd maatschappelijk opstelt. ‘Ik

land, een Asterix en Obelixdorp omringd door

ruimte laat voor de positieve kanten van

zal je eens vertellen: ik weet dat er hier men-

het industriële gebied dat zich uitstrekt van

het bedrijf. De staalfabriek heeft volgens

sen zijn die hun huis en auto elke maand la-

IJmuiden tot Heemskerk. En zoals de Galliërs

hem veel welvaart, rijkdom en cultuur naar

ten schoonmaken op kosten van Hoogovens.’

19

In een brandbrief, gedateerd 14

april 2021, schrijven de Gedeputeerde

houders van de gemeentes Beverwijk,
Heemskerk en Velsen: ‘Onze colleges
delen de zorgen van de bewoners van

met het Rijk – als gezamenlijke overheden – en met Tata Steel onderzoeken
welke concrete maatregelen bij Tata
Steel nodig zijn voor een gezondere
leefomgeving.’
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Stad van de toekomst

en veel hoogbouw. Beverwijkers zijn over het

De discussie rondom Tata Steel hangt als een

algemeen weinig kapitaalkrachtig en daarbij

verleiden heeft ook voordelen. Juist door

sluier over Beverwijk, zeker voor potentiële

zijn ze ook erg gesteld op hun ruimte: ze willen

zich te richten op de Beverwijkers kunnen

nieuwe inwoners als ik, die het Hoogoven-

een huisje met een stukje tuin. Dus voor de

beleidsmakers en ontwerpers voorkomen

gen niet hebben. Gaat het nieuwe woon- en

Beverwijker zelf zal het volgens mij niet echt

dat de Spoorzone een slappe kopie wordt

werkgebied ten zuiden van de A22 het imago

aantrekkelijk worden.’

van Haven-Stad in Amsterdam of het

van Beverwijk veranderen? Hoe komt dat eruit

De noodzaak om de eigen bevolking te

Mensen van buiten Beverwijk zien te win-

Hembrugterrein in Zaanstad. Beverwijk zou

te zien en hoe betaalbaar wordt dat gebied

nen dan maar? ‘Beverwijk heeft zeker poten-

wel eens de ideale plek kunnen zijn om te

eigenlijk? Minimaal twintig procent zal uit

tie,’ zegt De Joode. ‘Maar er is fikse concur-

onderzoeken hoe thuisvoelen er eigenlijk

sociale huur bestaan, absoluut niet minder,

rentie van steden die door Amsterdammers al

uitziet in een woonwerkgebied. Hoe voorkom

legde de gemeenteraad vast. Of er ook

langer als leefbaar worden gezien. En ook van

je dat de nieuwe bewoners zich alsnog tegen

25 procent goedkope en 35 procent middel-

Amsterdam zelf: Haven-Stad bijvoorbeeld,

dure koopwoningen komen, zoals de Verken-

het plan voor het westelijk havengebied.’

Staalstad ging tegen de vlakte, de meubel-

regio voldoende plek over voor de maak-

ning Spoorzone stelt, is de vraag: die percen-

Beverwijk heeft volgens De Joode nog altijd

boulevard raakte in verval.

industrie, wat door alle transformatieplannen

tages zijn slechts intenties.

weinig aantrekkingskracht, zeker voor stede-

20

de bedrijvigheid keren? En hoe houd je in de

Het ambitieuze plan voor de Spoorzone

van Amsterdam en Zaanstad allerminst is

Ik leg mijn vragen voor aan iemand die

lingen met een dikke portemonnee. ‘Beverwijk

lijkt voortgekomen uit eenzelfde doeners-

verstand heeft van de woningmarkt in de

zal dit soort keuzes echt voor zichzelf moeten

mentaliteit: een grootschalige binnenstede-

IJmondregio. Robert de Joode is woning

maken, voor zijn eigen woningmarkt en voor

lijke verdichtingsoperatie die de stad de helft

Groot-Amsterdam in de luwte en dat is een

marktconsultant en makelaar en kent Be-

zijn eigen inwoners. Pas als dat eenmaal

groter moet maken en die de rauwe rand van

gunstige uitgangspositie: er is voldoende tijd

verwijk en omgeving goed. Hij vindt het lo-

loopt, kan het over een aantal jaar misschien

Beverwijk om moet toveren in een modern

om stadsbreed na te denken over de vraag of

gisch dat Beverwijk inspringt op de vraag

ook interessant worden voor de woningzoe-

woonwerkgebied.

het een zwaan wil worden, en zo ja: wat voor

naar meer woningen in de metropool

kende Amsterdammer.’

regio, toch noemt hij de plannen ambitieus.

De stad speelt daarmee in op de woning-

gewaarborgd?
Vooralsnog zit ‘lelijk eendje’ Beverwijk in

soort. De zeldzame zwarte zwaan misschien?

behoefte in Groot-Amsterdam, maar stuit

‘Allereerst is het een groot niet-woongebied

Beverwijk groeide na de oorlog in rap tempo:

wel op een dilemma: zeker in de eerste fase

en duurt zo’n transformatie lang. Kijk maar

als eerste Nederlandse stad kreeg het een

zullen de Beverwijkers zelf de belangrijkste

naar Amsterdam-Noord, waar het zeker twin-

meubelboulevard en ook de grootse overdek-

doelgroep voor de nieuwe woningen vormen,

tig jaar heeft geduurd om de scheepsbouw

te markt, zo niet van Europa, dan toch wel

maar juist zij houden niet van appartementen

te vervangen.’

van de Benelux, landde hier. De can do-

in hoge dichtheid. Daarbij komt dat Wijkers

mentaliteit heeft Beverwijk rijkdom, banen,

het gebied, ondanks De Bazaar, nogal slecht

ject is ambitieus, legt hij uit. ‘De gemeente

verenigingen en cultuur gebracht. Maar die

kennen: ze doen hoogstens even snel bood-

moet bedrijven uitkopen, want die gaan de

houding heeft ook haar keerzijde gehad: te

schappen bij de foodhallen en de Aziatische

grond niet gratis inleveren. Dat zorgt voor

hard van stapel lopen – ‘Help mijn stad is

supermarkt, verder is dit het domein van wer-
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een hoge grondprijs en dus voor dure huizen

klusser’. Het gemeentehuis voor de geplande

kers en toeristen.

meente Beverwijk, december 2020.

Maar niet alleen de realisatie van het pro-

De Verkenning Spoorzone, ge-
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