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Colofon
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Was ik op kantoor geweest, dan had ik ge-
woon gezegd: ’Ik ben even naar de fysio’. De
praktijk is op nog geen twee minuten af-
stand van kantoor. Maar ik werk thuis. Om
niet al te veel tijd te verliezen ga ik met de auto en die ik parkeer
aan de Baanstraat. Blauwe kaart erin en een minuutje lopen.
Toch heb ik zomaar het gevoel dat ik iets stiekem doe. 
Als ik terugloop naar mijn auto, zie ik in de verte politie staan. Ze
zien mij de hoek om komen en lopen doelbewust mijn richting
op. Ik ben er gloeiend bij, al weet ik niet waar bij dan. Op dat
moment gaat ook mijn telefoon. Mijn huisgenoot heeft me zes
keer gebeld. Een keer zou al uniek geweest zijn. ,,De politie zoekt
je, er is iets met je auto.’’ Tijdens dat half uurtje is er iemand nogal
tegenaan gereden. Ook de auto voor mij is te grazen genomen.
De auto die het veroorzaakte, heeft in elk geval een gebroken
stuurstang. Het moet me een klap geweest zijn. Eigenaar van de
andere geparkeerde auto en de ’dader’ zijn formulieren aan het
invullen. De heren van de politie wijzen me de weg en wijzen me
op het feit dat ik in een betaald parkeren zone sta met mijn blau-
we kaart. Het wordt steeds erger allemaal. Dan appt ook nog
mijn chef: ’Kom jij nog met dat stuk op de 4?’. Ik word niet goed en
leg maar meteen een volledige bekentenis af. 
Ik heb geen formulieren bij me, maar ik krijg er een. We wisselen
gegevens uit en uiteindelijk stap ik een eeuw later, een tikkie
overspannen, de auto in. Thuis maak ik mijn artikel af en opeens
vraag ik me af waarom de politie met mijn echt-
genoot belde. Alles aan die auto is van mij. Het
werd nog sterker, want in de eerste instantie
bleek er te zijn gevraagd naar onze zoon. Huh?
Ik ga nooit meer naar de fysio, echt nooit meer.

Mitzie Meijerhof
m.meijerhof@mediahuis.nl

Stiekem

het Young Art Festival gaan hel-
pen met de opbouw van de
kunstwerken. 

De kunstenaars zijn uitgeno-
digd door het Instituut voor
Toegepaste Integrale Waanzin
om een beleving, een ervaring
en een perspectief te delen met
het publiek, in de buitenruimte
op de Pijp, in Beverwijk. De kun-
stenaars, Oscar Peters, Simone
de Groot, André Pielage, Betha-
ny de Forest en Abel van Gijls-
wijk, werken vanaf 1 september
in Beverwijk. 

Om ze te helpen ’integreren’ in
Beverwijk, werken lokale bedrij-
ven samen om de kunstenaars
te ondersteunen en te voorzien
van locaties, materiaal, ideeën
en inspiratie. Vrijwilligers van

Vijf kunstenaars geven hun
perspectief op Beverwijk
Mitzie Meijerhof

Beverwijk ■ Een groep kun-
stenaars geeft van 10 tot en met
18 oktober hun perspectief op
Beverwijk Business Docks Wijc-
kermeer in de kunstmanifesta-
tie ’werken’. 

taties. We beschikken over een
eigen geluid- en filmopnamestu-
dio, een uitgebreid bestand met
A-klasse voice-overs en een eigen
library met muziek en geluidsef-
fecten. Voor de 360 gradentours
hebben we een eigen site gemaakt:
www.360superview.nl. Voor klan-
ten hebben we drie pakketten
samengesteld. We vinden het be-
langrijk dat het laagdrempelig is
en voor iedereen haalbaar is. Het is
een prachtige manier om de econo-
mie tijdens de coronacrisis toch
een beetje meer draaiende te hou-
den.’’

Mitzie Meijerhof

De eerste 3D-film maakte Susanne Beekman-Meeuwissen in de herberg van Ella de Jong, Be My Guest. FOTO HELEEN VINK

❜ Dit sluit zo
mooi aan bij
ons werk ❜

Corona kwam niet bepaald op een
geschikt moment voor het stel.
,,We hadden net ons huis in
Heemskerk verkocht en waren aan
het verhuizen naar de Zeestraat in
Beverwijk. Wij konden het pand
kopen waar we al jaren ons bedrijf
hadden. Daar hebben we nu een
av-studio en huis van gemaakt.’’

Geheim
Met de jaren veranderde de markt
op het gebied van communicatie
en reclame. Online ging een steeds
grotere rol spelen en dat was koren
op de molen van Beekman. ,,Ons
geheim is kennis van interactieve
communicatiemogelijkheden,
techniek en creativiteit. Daarmee
zorgen we bijvoorbeeld voor een
hogere omzet, een grotere naams-
bekendheid, een imago of voorlich-
ting over beleid, product of dienst.
Maar in maart stond alles opeens
stil en werden echt alle afspraken
afgezegd.’’

Corona bracht ook rust en ruim-
te bij de creatieve geesten. ,,We

hadden opeens tijd om contacten
aan te halen en websites bij te
werken. Een klant vroeg ons, eind
mei, of we een 360 gradenfoto
wilde maken. We vroegen wat hij
ermee wilde doen, want zo’n foto is
nogal statisch. Hij wilde de foto
voor de website van zijn winkel.
We weten dat films en bewegende
beelden op je website ervoor zor-
gen dat sites beter worden beke-
ken. We ontwikkelden daarom een
interactieve oplossing waarmee je
virtuele tours kunt maken: ’360
Superview’. Hiermee kun je online
in 360 graden door elke ruimte

’wandelen’ en informatie ontdek-
ken.’’

Het stel zat begin juni te eten bij
Be My Guest in Wijk aan Zee. Ze
keken rond en kregen er direct
beeld bij. Ze overlegden met Ella
de Jong van de herberg en ze maak-
ten een eerste tour. Niet zomaar
een, want dat wiel was al uitgevon-
den. ,,Je kunt bij Ella binnenstap-
pen en overal lopen en klikken op
stippen die voor iets staan. Bijvoor-
beeld iets dat te koop is, een aan-
bieding, informatie, een actiecode,
een grapje; je kunt het zo gek niet
bedenken. 

Ook gaan we zo’n 360o tour ma-
ken over veilig werken bij een

bedrijf. Onder de stippen vinden
werknemers allerlei informatie met
betrekking tot veiligheid. Voor
Museum Kennemerland maakten
we een virtuele tour, met extra
informatie onder de stippen en
leuke weetjes. Op deze manier kan
je in scholen ook virtuele rondlei-
dingen geven. Er zijn ontzettend
veel mogelijkheden. Dit sluit zo
mooi aan bij ons werk. 360 Super-
view is eigenlijk een schil waar
binnen alles mogelijk is. Virtueel
door een bedrijf lopen is leuk en
maakt de kijker nieuwsgierig. Er
zijn bedrijven waar je niet binnen
mag komen, met een 360 graden
tour kun je klanten toch inzicht

geven. We hebben ook een tour
gemaakt voor René Tuinstyling. Je
ziet zijn bedrijfswagen regelmatig
rijden, maar je kunt dus ook een
kijkje nemen in zijn kantoor en
tuin natuurlijk.’’

Studio
Het bedrijf van Meeuwissen en
Beekman heeft een eigen studio.
EMB AV, beschikt zoals te zien is
op hun website, over een indruk-
wekkende lijst projecten binnen en
buiten de regio. ,,We maken onder
andere geluidsopnames, commerci-
als, films, animaties, interactieve
websites, apps, Facebook-films,
social media-campagnes en presen-

Pakket kennis,
techniek en
creativiteit

360 Superview is het antwoord op corona

Het verhaal van het Be-
verwijkse bedrijf EMB
Audio Visuals BV, van
Eric Beekman en Su-

sanne Beekman-Meeuwissen, gaat
over passie voor communicatie.
Hun verhaal stopte niet met de
komst van corona en daarmee het
stilstaan van de wereld. Sterker
nog, de producenten van commu-
nicatiemiddelen in beeld en geluid
bedachten een ingenieus commu-
nicatiemiddel. 

❜ Het is
laagdrempelig
en haalbaar ❜

◆
Ondernemen 
in coronatijd 

Ondernemen in 
coronatijd, het 
valt niet mee. 
Maar ondernemers 
zijn creatief, ze 
bedenken oplossingen 
om toch aan het werk te
kunnen blijven. Dit is de laatste
aflevering in deze serie.

◆
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Het eerste ’nee’ kreeg IJmondig van
Omgevingsdienst Noordzeekanaal-
gebied. Het tweede ’nee’ komt van
de bezwarencommissie van de pro-
vincie Noord-Holland, dat in de mi-
lieuvergunning van Tata Steel niet
kan ontdekken dat die roetwolken
verboden zijn. Het derde ’nee’ komt
van het college van Gedeputeerde
Staten, dat het advies van de bezwa-

rencommissie overneemt en het
handhavingsverzoek van IJmondig
definitief afwijst.

Zelfs Tata Steel vindt het lastig uit
te leggen hoe die bruine roetwolken
zomaar kunnen ontstaan. Het is niet
de bedoeling dat ze de lucht in gaan.
Het blijkt dat het proces om ijze-
rerts om te smelten tot vloeibaar
ijzer, moeilijk te beheersen valt. Ook
Tata kan niet voorspellen wanneer
er wel en wanneer er geen roet de
lucht in gaat. 

Roestpitten
Tienduizend keer per jaar wordt de
onderkant van een hoogoven open
geboord om het vloeibare ijzer eruit
te laten stromen, en evenzoveel ke-
ren bestaat de kans dat er roet en stof
de lucht in gaat, vaak in grote hoe-
veelheden. De gloeiende roet- en
roestwolken komen soms tot boven
de hoogoven (meer dan honderd

meter hoog) uit. En waaieren uit
over de omgeving, waar omwonen-
den deze deeltjes ervan verdenken
verantwoordelijk te zijn voor bruine
roestpitten die zich in autolak en
kozijnen nestelen en niet op een ge-
wone manier zijn te verwijderen. 

De behandeling van het handha-
vingsverzoek brengt aan het licht
dat Tata’s milieuvergunning op een
aantal punten merkwaardig in el-
kaar zit. ,,Er is geen overtreding ge-
constateerd”, concludeert de com-
missie. ,,De emissies zijn een gevolg
van het vergunde bedrijfsproces en
de emissies overschrijden geen
grenswaarden of indicatieve waar-
den.” Er is wel een grens gesteld aan
rook en stof dat uit de schoorstenen
van de hoogovens komt, maar geen
enkele grens aan dezelfde vervui-
ling als die via het dak van het oven-
huis de lucht in gaat. 

De bezwarencommissie vindt

echter niet dat de milieuvergunning
hiaten laat zien. Hiervoor moet de
provincie worden aangekeken, want
die geeft - na voorbereiding door
Omgevingsdienst Noordzeekanaal-
gebied - de vergunningen af. En toe-
komstige vergunningen kun je nog
niet aanvechten.

Vooropgesteld
,,De Omgevingsdienst vindt, net als
Stichting IJmondig, dat het aantal
bruine wolken van de hoogovens
een stuk minder zou moeten’’,
meldt diens woordvoerder Anne-
miek Bots. 

,,Dat vooropgesteld. Dit is echter
niet iets dat wij via handhaving
kunnen afdwingen, vandaar dat het
handhavingsverzoek van IJmondig
moest worden afgewezen. Het com-
missie-advies stelt nu ook dat er
geen sprake is van een overtreding
van een wettelijke bepaling en dat

wij daarom ook niet handhavend
kunnen optreden.’’

,,Het is voor ons als omgevings-
dienst soms ook frustrerend dat je
vanuit milieubelang strenger wil
zijn, maar tegen de wettelijke en
technische grenzen aanloopt’’, ver-
volgt Bots. ,,De oorzaak van het op-
treden van de bruine wolken is niet
bekend en daarom is er ook geen
kant -en- klare oplossing. We blijven
zoeken naar manieren waarop we
wel resultaat kunnen bereiken.’’

,,Zo bekijken we hoe de omge-
vingsvergunning kan worden aan-
gescherpt, bijvoorbeeld het maxi-
maal aantal bruine wolken bij beide
hoogovens vast te leggen. Hiermee
sturen we aan op het nemen van
maatregelen door het bedrijf en het
versterken van de handhavingsmo-
gelijkheden. Dit ligt allemaal juri-
disch buitengewoon ingewikkeld,
maar daar zetten we wel op in.’’

Bruine roetwolken ’zijn geen overtreding’
Bart Vuijk

Haarlem ■ Bijna dagelijks kunnen
inwoners van Wijk aan Zee en
IJmuiden ze zien: dikke bruine roet-
wolken die ontsnappen uit de hoog-
ovens 6 en 7 van Tata Steel. Dat is
vast niet erg gezond, en daarom wil
milieustichting IJmondig dat Om-
gevingsdienst Noordzeekanaalge-
bied zijn bonnenboekje trekt en
dwangsommen gaat heffen. Maar
dat gaat niet gebeuren.Met Playmobil heeft beheerder

Rob Kortekaas de Slag bij Azin-
court tijdens de Honderdjarige
Oorlog nagebouwd met een groot
Playmobil-leger. Ridder Jan van
Brederode kwam daarbij om het
leven. 

Taferelen
Kortekaas heeft de historische ta-
ferelen zo nauwkeurig mogelijk

nagebouwd. Zo is hij bijvoorbeeld
met zijn partner Angelique Schip-
per naar Den Haag geweest om in
de archieven te lezen hoe de deel-
nemers aan het steekspel voor het
tiendaagse Haagse huwelijk van
Johan Wolfert van Brederode met
Louise Solms in 1638 eruitzagen.

Doodskist
Het was daardoor deze zomer nog
wel even wachten op de doodskist
van Playmobil die helemaal uit
Duitsland moest komen. Deze
doodskist, met daarop de rouwen-
de ridder, rijdt mee in de bruids-
stoet.

De geschiedenis van Brederode
wordt uitgebeeld via de Floris
Driehoek. De Floris Driehoek zijn
de kastelen Muiderslot en Brede-

rode samen met het Binnenhof in
Den Haag, dit kasteel ligt achter
de ridderzaal. 

De tentoonstelling is in septem-
ber te bezoeken tijdens de ope-
ningsuren van de ruïne. Dat is op
woensdag, vrijdag en in het week-
einde van 11 tot 17 uur. Voor kinde-
ren is er een kijkspeurtocht. 

Tijdslot
Vanwege de coronamaatregelen
moet je de tickets met tijdslot van
tevoren reserveren via: www.rui-
nevanbrederode.nl. Entree zes eu-
ro, kinderen van vier tot en met elf
jaar 5,50 euro, kinderen onder de
vier jaar gratis. Zondag 6 septem-
ber is de tentoonstelling alleen
toegankelijk met een concert-
kaartje.

Playmobil-legers blijvenlanger in Ruïne van Brederode 

Annemiek Jansen

Santpoort-Zuid ■ De 2500 Play-
mobil-poppetjes in de Ruïne van
Brederode in Santpoort-Zuid blij-
ven een maand langer staan. Van-
wege het grote succes is de ten-
toonstelling Brederode in Playmo-
bil verlengd tot eind september.

Playmobil-legers blijven
langer in Ruïne van Brederode 


