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Doelstellingen van SIEHO 

 
SIEHO is een stichting, opgericht in 2001 welke zich ten doel stelt: “Het 

industriële verleden van het staalbedrijf in IJmuiden levend te houden .......”. Dit 

doel wordt bereikt door het “selectief behouden en in beheer nemen van 
objecten ....welke zo mogelijk ontsloten worden voor een breed publiek, 

bijvoorbeeld middels expositie.” (citaten uit de statuten) 

De in beheer zijnde collectie bestaat uit onder meer onderdelen van 

bedrijfsinstallaties, maquettes van installaties, modellen, films en beeldmateriaal.  
 

Ter realisering van haar doelstelling werkt de stichting samen met het 

staalbedrijf Tata Steel te IJmuiden.  
 

SIEHO werkt voor het collectiebeheer uitsluitend met vrijwilligers, hoofdzakelijk 

(oud)medewerkers van het staal bedrijf. De collectie is ondergebracht in en rond 
de voormalige buizengieterij. Daar bevinden zich ook de kantoor- en werkruimtes 

voor de vrijwilligers. 

De gebouwen en terreinen, alsmede de installaties en de infrastructuur zijn 

eigendom van Tata Steel en worden om niet beschikbaar gesteld aan SIEHO, ten 
laste van een budget voor het Hoogovens Museum.  

 

Activiteiten afgeleid uit de doelstellingen: 
 

• In samenwerking met Tata Steel IJmuiden exploiteren van een 

bedrijfsmuseum met de volgende functies  

◦ Informeren over de geschiedenis van het bedrijf en de locatie 

◦ Informeren over de processen in het oude én huidige bedrijf 

◦ Tonen van erfgoedzaken (machines, apparaten en instrumenten) 

◦ Jeugd kennis laten maken met techniek  

• Het in eigen beheer uitgeven van het tijdschrift Historisch Hoogovens,. 

• Het verzamelen en conserveren van objecten en documenten, van belang 
in het kader van de doelstellingen 

• Het vastleggen van de gehele collectie in een data base  

 
 



   
 

  pag. 3 van 12 

Beleid 

 
Voor de komende jaren heeft het bestuur de volgende ambities geformuleerd, 

ten aanzien van 

• Algemeen 

◦ De vrijwilligersorganisatie vormgeven door het vastleggen van 

taakverdelingen, verantwoordelijkheden en communicatiestructuren. 

◦ De samenwerkingsovereenkomst met Tata Steel IJmuiden aanpassen 
en een effectieve operationele samenwerking van de 

vrijwilligersorganisatie met het bedrijf vorm geven. 

◦ Het gericht werven van vrijwilligers om de ambities te verwezenlijken. 

◦ Actiever opzoeken van samenwerking Tata Steel Academy en Techport 

om een educatieprogramma te implementeren.   

◦ Professionaliseren van het museum door onder andere 
samenwerkingen met andere musea aan te gaan en onderdeel uit te 

gaan maken van de museumfederatie en de museumvereniging. 

• Museum 

◦ Met het museum een volgende slag maken van professionalisering  

(= kwaliteit optimaliseren van de organisatie en de mens in de 

organisatie) en structureren van de processen/activiteiten die in het 
museum plaatsvinden. 

◦ Procesuitbeelding verder uitwerken van erts naar hoogoven via 

staalfabriek naar walserijen. 

◦ Tijdlijn updaten en het Tata Steel concern hierin verder integreren. 

◦ Openingstijden uitbreiden en bezoekersaantallen verhogen door o.a. 

meer bekendheid te verwerven zowel op het bedrijf als in de regio. 
• Collectiebeheer 

◦ Vaststellen van selectiecriteria voor het behoud en afstoten van 

objecten en documenten 

◦ De doelstelling is de collectie een spiegel te laten zijn van de historie 

van het staalbedrijf, de tijdlijn. Een overzicht van de huidige praktijk 

van het staalmaken via de proceslijn en tevens een doorkijk in de 
techniek en de bijzondere onderwerpen, die een rol spelen bij de 

staalbereiding 

◦ Het vastleggen van de collectie in de data base (Adlib) en daarvoor 
voldoende menskracht aantrekken en opleiden. 
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Bestuur 

 
Het bestuur van SIEHO bestaat per ultimo 2019 uit 7 personen. Mieke Jansen en 

Robin Zwiers hebben afscheid genomen van het bestuur, zij zijn nog niet 

vervangen en de taken zijn overgenomen door andere bestuursleden. 
Toegetreden tot het bestuur is Jinske Goedhart 

 

In 2019 zijn 27 bestuursvergaderingen gehouden.  

 

Bestuurssamenstelling SIEHO (stand 31 dec 2019) 

Naam status verantwoordelijkheden 

Pieter van Tongeren Tata Steel medew. Voorzitter, contacten met bedrijfsleiding 

Menno van Maanen Tata Steel medew. Secretaris 

Jeanette Koks Tata Steel medew. Lid, contacten SF, organisatie evenementen, 
Communicatie en Marketing 

Dick Veel Vrijwilliger Lid, beheer gebouw (incl contact met SF), 

veiligheid en infra 

Johan van Ikelen Vrijwilliger Lid, werkgroep museuminrichting, HR, museum 

operationeel 

Jaap Vessies Tata Steel medew. Penningmeester, Financiën, ledenadministratie 

Floor Scheffer Tata Steel medew. Lid, ICT zaken, Historisch Hoogovens  

Jinske Goedhart Tata Steel medew. Lid, Communicatie en Marketing 

 

aftredend: 

Robin Zwiers Vrijwilliger Lid, museum operationeel, veiligheid 

Mieke Jansen Vrijwilliger Lid, HR en Communicatie en Marketing 
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Medewerkers 

 
Alle medewerkers van SIEHO zijn vrijwilliger, met uitzondering van 1 

gedetacheerde Tata Steel medewerker.  

Vastgesteld is dat er geen formele afspraken bestaan met de vrijwilligers over de 
te leveren werkzaamheden, de voorwaarden en de verplichtingen wederzijds. Het 

ontwikkelen van een vrijwilligerscontract, naar voorbeeld van andere 

vrijwilligersorganisaties, wordt door het bestuur noodzakelijk geacht. Het bestuur 

zal hier dan ook in 2020 stappen in nemen om tot een concreet HR beleid te 
komen 

 

Werkwijze en communicatie 
 

In 2015 is een begin gemaakt met een Handboek voor medewerkers, na het 

afronden van het hoofdstuk Veiligheid in 2018, zijn in 2019 grote vorderingen 
gemaakt om de werkwijze binnen SIEHO en met name het Hoogovensmuseum 

op een eenduidige manier vast te leggen en beheren. Te denken valt aan 

werkinstructies, procedures en regels. Inmiddels is er begonnen met de 

uitwerking en vormgeving van een digitaal handboek voor vrijwilligers van het 
museum. Een hard-copy komt ter inzage komt bij de balie zodat een ieder naar 

behoren hier kan functioneren. Het handboek bevat alle benodigde procedures 

om het museum te professionaliseren. De wens is dit te realiseren in 
kalenderjaar 2020. 

 

De algemene vergaderingen (AV's) vormen een belangrijk middel om de 
vrijwilligers te informeren over ontwikkelingen in organisatie en bestuur en om 

van gedachten te wisselen over vragen en opmerkingen welke in de organisatie 

leven. Er zijn 3 AV’s gehouden die allen een zeer grote opkomst kende. 

 
Over de dagelijkse activiteiten van de vrijwilligers wordt door Rob Meijer verslag 

gedaan in het weekbericht. Het bestuur is Rob zeer erkentelijk voor de 50 

weekberichten van zijn hand. 
 

Relatie met Tata Steel 

 

Het actualiseren van de samenwerkingsovereenkomst met Tata Steel uit 2003 is 
nog steeds actueel en een vernieuwing hiervan staat hoog op de agenda bij het 

bestuur. Dit is nodig door gewijzigde omstandigheden en inzichten, zoals de 

opening van het museum in 2008. 
 

Ondanks de slechte economische situatie waarin het bedrijf verkeerde is er 

desalniettemin voor 2019 weer een budget vastgesteld voor het museum.  
 

Het voornemen is om in 2020 een raad van toezicht aan te stellen, bestaande uit 

(oud) werknemers van Tata Steel. Deze raad van toezicht is onder andere nodig 

om het museum verder te professionaliseren en het bestuur te adviseren en te 
controleren zoals gebruikelijk is in de museumwereld. 
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Activiteiten en resultaten per verantwoordelijkheidsgebied 

 
Personele zaken    

 

In 2019 hebben wij afscheid moeten nemen van: 
 

Henne Dekker.  

Als vrijwilliger van het eerste uur was Henne een groot verzamelaar die in de 

beginjaren veel collectie stukken voor het museum binnengesleept heeft. 
Daarnaast was Henne een soort “kameroudste” die probeerde iedereen bij de 

museum-les te houden 

 
Ben Smit 

Ook Ben Smit is een vrijwilliger van het eerste uur en ook doende collectie 

spullen op het terrein voor het museum te verkrijgen. Later fungeerde Ben in de 
maandag groep, waar hij rustig mee werkte aan alle klussen die voor kwamen. 

 

In 2019 zijn drie nieuwe vrijwilligers zijn in de organisatie verwelkomd: Arij de 

Jong, Joop van der Velde en Andre Balke. Daarnaast is Jinske Goedhart-
Eygensteyn in het bestuur verwelkomd. 

 

Daarnaast was er dit jaar nog een medewerker van Tata Steel bij Sieho 
gedetacheerd. Hij voert passende werkzaamheden uit.  

 

Verheugend was ook dat tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst in het museum aan 
één van onze zeer langjarig betrokken vrijwilligers: Wim de Wit de eretekens van 

het lidmaatschap van de orde van Oranje-Nassau door de burgemeester van 

Uitgeest is uitgereikt. 

 
 

Museum operationeel 

 
Bezoekersaantallen in 2018 

 

Betalende bezoekers: 1365 

Donateurs en personeelsleden (gratis): 696 
 

Daarnaast zijn er naast de reguliere evenementen zoals de stoomtreinritten ook 

een aantal unieke evenementen georganiseerd. 
 

Zondag 4 mei 2019  - Jaarlijkse herdenking –  

Jaarlijks wordt op 4 mei namens de directie en het personeel van Tata Steel een 
krans gelegd bij het oorlogsmonument aan de Wenckebachstraat ter 

nagedachtenis van allen - burgers en militairen - die zijn omgekomen sinds het 

uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesmissies. 

Na de plechtigheid is er gelegenheid tot koffiedrinken en met elkaar in gesprek te 
komen. Dit heeft plaatsgevonden in de Hoogoven Zaal van het museum. Deze 

locatie wordt zeer gewaardeerd en is ook voor 2020 weer de plek waar het 

samenzijn na afloop plaatsvindt.  
Er waren 60 bezoekers aanwezig, wat voor de zondag een mooi aantal was. 
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Zaterdag 22 juni 2019 - Prinses Máxima Centrum rally, Een rally tegen 

kinderkanker 
Op 22 juni 2019 heeft de derde Prinses Maximacentrum rally plaatsgevonden.  

Deze rally is met name in het Westen van het land verreden.  

Het Hoogovens Museum was als tussenstop betrokken, er was ook de 
gelegenheid om een stoomtreinrit te maken. De organisatie van de rally was vol 

lof naar de vrijwilligers toe en prees hun inzet en toewijding voor het museum en 

hun gasten. 

Er waren 80 rallyrijders met prachtige oldtimers die opgesteld stonden bij het 
museum en op de parkeerplaats. Vanwege het prachtige weer was er voor het 

museum een terras gerealiseerd waar de lunch werd gebruikt. 

Totaal waren er bijna 300 bezoekers deze dag. 
 

Donderdag 12 december 2019 - Magneet BINGO 

De Magneet heeft vanuit een CSR (Corporate Social Responsibility) evenement 
georganiseerd voor ouderen; om de ouderen in de buurt een warm hart toe te 

dragen.  

Dit evenement is gehouden in de Hoogoven zaal in de vorm van een bingo. 

De vrijwilligers hebben de zaal aangekleed in kerstsferen.  
Er waren 70 ouderen aanwezig die genoten hebben van de bingo met heerlijke 

versnaperingen. 

 
Veiligheid en Milieu 

 

Begin 2019 hebben we als taakgroep afscheid genomen van Robin Zwiers, die 
een rol gaat vervullen bij de Vereniging van Oud Hoogovens medewerkers. 

 

We hebben Robin ervaren als een pitbull, die in samenwerking met ons, veel op 

de rit heeft gekregen.  
 

In de nieuwe samenstelling hebben we gemiddeld om de 3 á 4 weken bij elkaar 

gezeten en het reilen en zeilen besproken binnen het Hoogovens Museum. 
 

Het beleid t.a.v. toegangsverlening tot het bedrijfsterrein is door Tata Steel 

aangepast. In 2019 hebben veel vrijwilligers een extra veiligheidstraining in het 

veiligheidscentrum gevolgd. Helaas hebben lang niet alle vrijwilligers hier gehoor 
aan gegeven. Die er wel waren hebben het als zeer leuk en nuttig ervaren. 

 

Voor een aantal zaken zijn we afhankelijk van SF en gezien de financiële 
toestand bij Tata Steel, is de realisatie daarvan tijdelijk stopgezet.  

 

Voor het jaar 2020 willen we graag een invaliden parkeerplaats realiseren, zodra 
de auto in de gasleiding is geplaatst. 

 

Er is een verzoek ingediend voor een aanpassing aan de ventilatoren, zodat deze 

automatisch stoppen als er een CO-alarm is. Dit is gezien de gezondheid en de 
veiligheid van alle vrijwilligers een absolute must. 
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Balie en rondleiders 

 
Er is geïnvesteerd in passende ‘bedrijfskleding’, waardoor rondleiders en 

vrijwilligers herkend kunnen worden. 

 
Museumbemanning 

Het vinden van voldoende rondleiders en gastvrouwen/heren voor onder meer de 

weekenden van de stoomtreinritten, heeft onze voortdurende aandacht. Om de 

openstelling van het museum uit te kunnen breiden is actieve werving van deze 
categorie vrijwilligers noodzakelijk.  

 

Communicatie en Marketing 
Er is een promotiefilm gemaakt door Fix media. Deze film staat op de 

homepagina van de website van het Hoogovens Museum. 

www.hoogovensmuseum.nl  
Overige plannen worden dit kalender jaar herzien en verder uitgewerkt om meer 

naamsbekendheid te verkrijgen van het museum en de aansluiting bij Tata Steel 

in IJmuiden. Denk hierbij aan Pop-up tentoonstellingen in het Dudok Huis 

Congrescentrum, het Tata Steel loket in Wijk aan Zee en overige publieke 
plaatsen. 

 

ICT 
In 2019 is de vernieuwing en vervanging van het Windows en Apple machines 

voortgezet. 2020 staat in het teken van vervanging van de bestaande Mac Mini’s 

en het geven van training aan de nieuwe en bestaande Adlib gebruikers. 
 

Gebouw en Infrastructuur 

 

Het onderhoud van het groen tussen de buitenopstelling is gezien de 
bezuinigingen bij Tata Steel zelf ter hand genomen. 

 

De ventilatie roosters zijn aan de zuidmuur gemonteerd, deze zorgen ervoor dat 
er ook voldoende verse lucht het museum in kan komen. Dit was iets wat 

voornamelijk op warme en drukke dagen tot problemen heeft geleid. 
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Werkgroep inrichting museum 

 
Het afgelopen jaar is er heel wat gebeurd in en rond het museum. 

 

Zo is de nieuwe entree gereed gekomen en geeft deze een stuk comfort bij harde 
wind en kou. In de entree is een paal met een informatie scherm over de buiten 

opstelling, terwijl twee “figuren” die wij van Museum Kennemerland hebben 

gekregen de entree verlevendigen. 

 
Voor de buitenopstelling ligt een deel gasleiding klaar, die in het plantsoentje 

voor de entree moet komen met een Nano auto er in. 

 
Ook liggen nu mooi gestraalde en geschilderde ijzerbroodjes op een stapel 

bielzen in het zicht, terwijl ook de bebording van alle buitenobjecten is 

vernieuwd. 
 

Er is een plan ontwikkeld om, met name, het centrale deel van de 

buitenopstelling rigoureus te veranderen. Discussies daarover met de planologie 

afdeling van het staalbedrijf zijn gaande. de  
 

Voor de deur van de entree staat inmiddels een picknicktafel waar men bij goed 

weer lekker even kan zitten en ook kan zien hoe goed het onkruid-oerwoud rond 
alle objecten klein is gekregen met onze nieuwe bosmaaier. 

 

In de ontvangsthal is inmiddels een winkelhoek ingericht.  
Er staan nu twee kasten voor de boeken en inmiddels zijn er, naast de USB 

sticks, ook  koelkast magneten met opdruk en ansichtkaarten te koop. 

Entreegeld en bijvoorbeeld de aankoop van spullen uit het winkeltje kunnen via 

een PIN apparaat afgerekend worden en nu kan ook een bonnetje worden 
geprint. 

 

De bezoekers worden welkom geheten door een etalagepop gekleed in de outfit 
die bij de viering van het 100-jarig jubileum van het staalbedrijf werd gedragen 

door Carolien Borgers.  

 

De tijdlijn is met foto’s vanaf het jaar 2000 uitgebreid met de afgelopen 19 jaar 
en gaat nu dus door tot op heden. 

Dit extra deel wordt in het “loze” deel van de tijdlijngang getoond. 

 
In de grote zaal zijn inmiddels ventilatie rooster geplaatst en zijn de afzuig 

ventilatoren op twee plaatsen weer gebruiksklaar gemaakt, zodat het effect van 

de zomerwarmte wat verminderd kan worden in de zaal. 
Boven aan de wand hangt nu een aantal van de foto-kleden die ook bij de viering 

van 100 Jaar Staal in de IJmond zijn gebruikt waardoor de grote expositiehal 

danig meer uitstraling heeft gekregen. 

Verder is in de grote zaal de opstelling van het HIsarna vat van goede 
documentatie ter plekke voorzien en is de binnendiameter van hoogoven 7 op de 

vloer zichtbaar gemaakt om die te kunnen vergelijken met het reeds aanwezige 

kwart element van hoogoven 3. 
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In de zaal zijn separatie wanden geplaatst, waarvan er eentje is bekleed met 

magnetisch behang, waar foto’s, die op materiaal met een metaal laagje zijn 
afgedrukt, makkelijk en afneembaar op aangebracht kunnen worden. 

Ook is de beamer in de ontdekplek vernieuwd en projecteert de beamer van de 

tafel projectie nu via een spiegel. 
 

In de nieuw gemaakte themavakken is nu de hoek elektrotechniek gereed, 

terwijl de hoek proces automatisering goed opschiet met de uitstalling van de 

oude PDP computers en randapparatuur. 
 

Naast de automatisering is er de hoek materiaal onderzoek, waarin nu o.a. een 

kerfslagmeter en het HOSIM apparaat (HOogovens SImulatie Model) zijn 
toegevoegd terwijl een oude spectrometer te zien is in een perspex behuizing. 

Hier moet nog een spectrum getoond gaan worden middels een prisma, om te 

showen welke kleuren welke metalen vertegenwoordigen. 
Via het materiaal lab is er een vitrine met rariteiten gevuld, getiteld: Het falen 

van metalen. Daarin ziet men o.a. een doormidden gebroken voorhamer, ja niet 

de steel maar het stalen hamerstuk. 

In de materiaal onderzoek hoek moet de kerfslaghamer nog een vaste plaats 
krijgen plus een monitor waarop te zien is hoe die hamer werkt. 

 In verband met de veiligheid is het daadwerkelijk doen van kerfslag proeven 

geen issue. 
Ook komt in een kleine vitrine een Japans mes van speciaal staal, zo iets als 

Damascener staal, wat vol poespas geproduceerd wordt. 

 
In het laatste vak staat nu de vrouwenhoek in de hoek naast het Dudokhuis, 

terwijl aan de andere zijde aandacht voor transport is gegeven. Deze 

transporthoek is nog in aanbouw. Tevens heeft de vitrine met hoogovens-

treinmodellen een plek in de transporthoek gekregen hetgeen ook geldt voor de 
vitrinekast met treinmodellen vervaardigd van lucifers. 

 

De tentoonstelling met de ge-emailleerde objecten van Richard Braun is 
beëindigd en de objecten worden opgenomen in een permanente tentoonstelling 

van zijn geëmailleerde voorwerpen. 

 

In de grote zaal is verder een vitrine met blikken speelgoed opgesteld. 
 

In de vakken aan de noordelijke zijde van de zaal is het model van 

Warmbandwalserij 1 gereed gekomen, terwijl binnen in het model van HO-3 een 
historisch “klei-oventje” is neergezet, dat in 2018 is gemaakt bij de demonstratie 

primitief ijzer maken bij het Huis van Hilde te Castricum door een delegatie van 

het Hoogovens museum. 
De glaspanelen uit de Arosa Sun zaal en van de Mekog staan nu beide 

permanent in de Hoogovenzaal. 

In onderzoek is een mogelijke plaatsing met witte achtergrond tegen het glas en 

verlichting zodat de glas sculpturen het beste zichtbaar worden. 
 

Qua organisatie is onze relatie met de stoomclub verbeterd en zijn daar de 

banden mee aangehaald. We streven er naar om zo veel mogelijk samen te 
werken, zodat we elkaar kunnen versterken. 
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Voor de 4 mei herdenking 2020, dat is dan na 75 jaar, wordt een aparte 

tentoonstelling gepland die niet alleen de bevrijding maar ook de oorlogsjaren zal 
tonen. Daarvoor neemt het Hoogovens museum deel aan een 

samenwerkingsverband met de comités in de buurtgemeenten en andere musea 

om tot gecoördineerde tentoonstellingen en manifestaties te komen. 
 

Voor de vastlegging van de collectie hanteren het Hoogovens museum het Adlib 

systeem, waarin een aparte werkgroep de items van de collectie documenteert. 

Daarnaast is er een werkgroep WCOO, die onderzoekt en bepaalt wat in de 
collectie past en dus daarvan onderdeel gaat uitmaken of besluit wat afgestoten 

kan worden.  

Dat afgestoten materiaal wordt allereerst aangeboden bij andere musea, of gaat 
ultimo naar het zogenaamde “gele vak” en is daar ter beschikking voor de 

museumvrijwilligers. 

 
Niet alles ging echter goed. Zo zakte een bezoeker door de trap van de 

Möllerwagen en vervanging van de houten trap door een stalen exemplaar, dit is 

reeds uitgevoerd. 

 
Donateurs en Historisch Hoogovens 

 

In 2019 zijn twee uitgaven van Historisch Hoogovens uitgebracht.  
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Financieel jaarverslag over 2019 

 
Financiele informatie over SIEHO is eventueel te verkrijgen via de secretaris van 

SIEHO (secr.sieho@tatasteeleurope.com)  

 
Externe relaties 

 

SIEHO is aangesloten bij onder meer de volgende organisaties. 

 
• Federatie Industrieel Erfgoed Nederland (FIEN) 

• Stichting Erfgoed, organiseert o.a. VNODIA (Vlaams Nederlandse 

Ontmoetingsdag voor Industriële Archeologie) 
• ERIH (European Route of Industrial Heritage) 

• Stichting Holland Route 

• Holland route; toeristische route langs industrieel erfgoed in Noord-Holland 
• Adlib gebruikersgroep 

• Erfgoedvereniging Heemschut 

• Museum Federatie Noord Holland; deze vereniging beoogt de 

belangenbehartiging van alle Noord Hollandse musea. 
 

 


