Herhuisvesting De Beijer op de Locatie
Waalwaard, Dodewaard
Waarom moet De Beijer verhuizen?

In het kader van de wet ruimte voor rivieren is de Millingerwaard aangewezen als een van de
gebieden die hiervoor in aanmerking komt. Door deze maatregel moet De Beijer uit
Kekerdom verhuizen. Sinds enkele jaren is de onderneming in gesprek met overheden om
tot een voor het bedrijf passende alternatieve locatie te komen.

Locatie Waalwaard
In juli 2010 heeft de Provincie Gelderland de locatie Waalwaard aangekocht als mogelijke
nieuwe vestigingsplaats voor de Beijer. De Beijer heeft aangegeven dat zij, onder
voorwaarden de Waalwaard als volwaardig alternatief ziet. De voorwaarden van de Beijer
zijn dat er een goede ontsluiting komt voor het terrein, de delen van het terrein hoogwatervrij
worden gemaakt alsmede ophoging van de toegangsweg.

Welke activiteiten verhuist de Beijer naar de Waalwaard?
De Beijer heeft op de bestaande locatie een bedrijf in op- en overslag van bouwmaterialen.
Deze bestaan uit zand en grind, splitten, breuksteen en klei. Een groot gedeelte van deze
materialen wordt over het water aangevoerd, opgeslagen en per as afgevoerd. Ook wordt er
per schip afgevoerd. Daarnaast worden er materialen verpakt en gesepareerd door middel
van zeef- en breekinstallaties. De klanten van de Beijer zijn aannemers, de GWW sector,
Overheden, Architecten etc.
Op de locatie zijn mobiele kranen en shovels aanwezig, ook zijn de vrachtwagens van de
Beijer op het terrein gestationeerd. De Beijer heeft een loswal waar schepen geladen en
gelost worden. In totaal werken er ca. 20 mensen op het terrein.
Op de locatie heeft de Beijer ook haar hoofdkantoor voor de groep waar ca. 25 mensen
werkzaam zijn.

Geluid en emissies
De Beijer heeft normale activiteiten voor een industrieterrein. De breek- en zeefinstallaties
zijn geluidsarm en het materieel is van de laatste stand der techniek. Vrachtauto’s voldoen
aan de nieuwste emissie eisen. Bij verhuizing naar een nieuwe locatie zullen installaties
gebouwd moeten worden volgens BBT (best beschikbare techniek). Evt. stofemissies
worden door het sproeien van water tot een minimum beperkt. Doordat het terrein ver van de
bebouwde kom ligt is evt. overlast voor de dichtstbijzijnde woning verwaarloosbaar.

Wat kan de Beijer Dodewaard bieden?
Werkgelegenheid: de Beijer zal bij vestiging in Dodewaard werknemers voor het terrein en
kantoor nodig hebben. De meeste werknemers zullen mee verhuizen, maar door natuurlijk
verloop zullen nieuwe werknemers uit de directe regio worden geworven.
Spinn off voor de omgeving: De Beijer maakt gebruik van plaatselijke loonbedrijven,
transportondernemingen, installatiebedrijven, constructiebedrijven etc. Tevens sponsort de
Beijer het verenigingsleven, scholen e.d.
Plaatselijke bestedingen: De Beijer maakt, zoals elk bedrijf, gebruik van de plaatselijke
voorzieningen, variërend van de boekhandel, cadeauwinkel, bloemenwinkel, postkantoor,
bakker en horecagelegenheden.

Wat vindt de Beijer van de locatie Waalwaard?
De Beijer ziet in de Waalwaard een goed alternatief voor het vervolgen van haar activiteiten.
De ligging aan grootscheeps vaarwater is van groot belang. De locatie Dodewaard is zeer
vergelijkbaar met die van Kekerdom. Het terrein ligt ver van de bebouwde kom en geluid of
emissies zullen niet of nauwelijks verschillen van de activiteiten van de voormalige
steenfabriek. De ervaring heeft geleerd dat een bedrijf als de Beijer goed samengaat met
aangrenzende natuur. Flora- en Fauna onderzoek hebben aangetoond dat door de vestiging
van de Beijer de natuurwaarden groter zijn geworden.
In bijna veertig jaar waarin de Beijer actief op de locatie Kekerdom is zijn er geen of
nauwelijks problemen geweest m.b.t. geluid en verkeershinder. De Beijer houdt zich
(uiteraard) aan alle wet- en regelgeving t.a.v. de haar verleende vergunningen. Dit zien wij
als onderdeel van maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen.

