
      

MEMO van college aan de raad

datum : 30 juni 2011

aan : Gemeenteraad

van : burgermeester, Hetty Hafkamp

onderwerp : ampullen gevonden op strand

Woensdag 29 juni zijn ampullen (buisjes) met een onbekende stof gevonden op het strand in 
Egmond aan Zee. Met deze memo willen wij u hierover informeren.

Woensdag en donderdag zijn diverse ampullen gevonden met een onbekende stof. In eerste 
instantie leek het te gaan om een gevaarlijke stof. Om deze reden hebben wij woensdag 
diverse strandopgangen afgezet. Ook hebben wij de strandpaviljoens en bewoners van de 
strandhuisjes geadviseerd niet naar de kustlijn te gaan en van de ampullen af te blijven. Bij 
de afzettingen hingen flyers waarop stond waarom de strandopgangen waren afgesloten. 
Voor het algemene publiek hebben wij op onze website steeds de meest actuele informatie 
gezet.

De ampullen die woensdag gevonden zijn, zijn direct opgeruimd. De ampullen die donderdag 
gevonden zijn, zijn eerst blijven liggen en gemarkeerd totdat duidelijk was om welke stof het 
ging en hoe te handelen.
Donderdagochtend hebben wij van het RIVM gehoord dat de ampullen de stof 
calciumcarbide gaat. Deze stof is niet schadelijk voor de gezondheid. De gevonden ampullen 
worden daarom vandaag allemaal opgeruimd, waarna de strandopgangen weer open gaan. 

De stof calciumcarbide kan in aanraking met water echter wel explosief reageren. In deze 
hoeveelheden is de stof echter niet gevaarlijk. De boodschap naar bezoekers van het strand 
blijft daarom van kracht. Mensen wordt geadviseerd de ampullen te laten liggen en de 
reddingsbrigade te waarschuwen als zij ampullen vinden. De strandpaviljoens, de bewoners 
van de strandhuisjes en hotels krijgen hierover vandaag een flyer. Bij de strandopgangen 
komen ook flyers te hangen. Bij deze memo vindt u ter informatie een voorbeeld van deze 
flyer.

Hargen aan Sail
Het evenement Hargen aan Sail gaat door. Wij zien vooralsnog geen aanleiding om dit 
evenement af te blazen. Wel vragen wij de organisatie om, in overleg met ons team 
Communicatie, de bezoekers van het evenement te informeren over de ampullen en hoe zij 
moeten handelen, mochten zij een ampul vinden.

Bijlagen 
-Flyer voor publiek in Nederlands (wordt op dit moment vertaald in Engels en Duits)



Ampullen gevonden op strand

Bergen, donderdag 30 juni 2011 

Op woensdagmiddag 29 juni en donderdagochtend 30 juni zijn glazen ampullen (buisjes) op het 
strand in Egmond aan Zee en Bergen aan Zee gevonden. Inmiddels zijn deze opgeruimd en is het 
strand weer toegankelijk. Het gaat om de stof Calcium Carbide, dat wordt gebruikt om vochtigheid in 
beton te meten. In deze hoeveelheden is de stof niet gevaarlijk. 

Wat als u een buisje vindt?
Mocht u zelf een buisje vinden, dan adviseren wij u deze NIET op te pakken. Markeer de plek en 
neem contact op met de reddingsbrigade via het alarmnummer 112.

Voor overige informatie kunt u bellen met de gemeente Bergen (072) 888 00 00 of kijk op de website: 
www.bergen-nh.nl.

Op de foto ziet u hoe de ampul eruit ziet:


