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Spannende activiteiten voor jong en oud tijdens de 
herfstvakantie 

Week van de Industriecultuur barst los  
 

 
Zaandam, 09-10-2017 
 
Bewoners van Beverwijk, IJmuiden, Zaanstad en omstreken die op zoek zijn naar 
een spannend uitje in de herfstvakantie worden op hun wenken bediend. Van 
vrijdag 20 tot en met zondag 29 oktober staat er in het kader van de Week van de 
Industriecultuur een groot aantal culturele en educatieve activiteiten op het 
programma.  
 
Wat te denken van een spectaculaire haventocht met snelheden van 90 km per uur langs 
het Forteneiland? Of de funrun langs oude sluiswachtershuisjes waarbij de deelnemers 
met streekproducten worden onthaald door tv kok René Pluijm in zijn kookstudio in de 

haven van IJmuiden?  
De provincie Noord-Holland zet in 2017 het industrieel erfgoed van het 
Noordzeekanaalgebied in de schijnwerpers. Doel is partijen te stimuleren om cultuur-
toeristische producten rondom het thema Industriecultuur te ontwikkelen. Het 
programma wordt in samenwerking met gemeenten Beverwijk, Velsen en Zaanstad 
ontwikkeld.  
 
Kinderactiviteiten 
Speciaal voor kinderen zijn er speurtochten, voorstellingen en rondleidingen. Zo wordt 
er op 25 oktober een Staalsafari georganiseerd in beeldenpark ‘Een Zee van Staal’ in 
Wijk aan Zee. Een avontuur voor groot en klein, tussen de monsterlijke beelden van 
staal. In het experimenteerlab ‘Proeven met Staal’,  kunnen jongens en meisjes proeven 
doen met echt laboratorium materiaal. Theater Poppekus biedt op 22 en 27 oktober een 
middag vol IJmuidense verhalen en poppenspel. Leerzaam en leuk, want over 
vissersavonturen valt een hoop te weten. Museum Kennemerland organiseert op zondag 
29 oktober een gezellige spelmiddag voor kinderen met allerlei mogelijkheden voor het 
gebruik van conservenblikken als speelgoed. Deze en nog veel meer kinderactiviteiten 
zijn te vinden op www.industriecultuur.nl.  
 
Exclusief kijkje achter de schermen 
Benieuwd hoe het er achter de schermen aan toe gaat op De Bazaar, bij TATA Steel, 
Hansel Salades, de Broedmachine en Meneba? Deze en vele andere bedrijven in het 
Noordzeekanaalgebied stellen hun deuren open voor de Week van de Industriecultuur.  
Er zijn bedrijven bij die hun organisaties nog nooit eerder voor het grote publiek 
openstelden. Kaarten zijn gratis te reserveren op www.industriecultuur.nl.  
 
Opening 
De opening van de Week van de Cultuur is op 20 oktober in aanwezigheid van  
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gedeputeerde Van der Hoek van de provincie Noord-Holland (Duurzaamheid, Bestuur 
en Cultuur) en wethouder De Rudder van de gemeente Beverwijk (Ruimtelijke ordening, 
Economie, Milieu, Verkeer en Vervoer). De opening begint om 19.00 uur in Puur Zee te 
Wijk aan Zee met een bijzondere performance in beeldenpark Een Zee van Staal. 
Iedereen is van harte uitgenodigd daarbij aanwezig te zijn. 
 
Het programma in Beverwijk:  
21 oktober 14:00 - 15:00  Rondleiding: Invloeden op ‘Een Zee van Staal’ gratis 
22 oktober 14:00 - 17:00  Proeverij: ‘Een smakelijke toekomst voor conserven’ 5 euro 
25 oktober 14:00 - 15:30  Kinderrondleiding de ‘StaalSafari’ gratis 
25 oktober 14:30 - 15:30  Lezing: ‘Terugblik in de historie van de Beverwijkse 

conserven’ 5 euro 
25 oktober 20:00 - 22:00  Bezoek de Broedmachine gratis 
26 oktober 20:00 - 21:00  Lezing: ‘Terugblik in de historie van de Beverwijkse 

conserven’ 5 euro 
28 oktober 20:00 - 21:00  Avondrondleiding: Een Zee van Staal gratis 
29 oktober 11:00 – 13.00 Bedrijfsbezoek: Beverwijkse Bazaar gratis 
29 oktober 12:00 - 17:00  Kunstmanifestatie: Maakindustrie Beverwijk gratis 
29 oktober 13:00 - 14:00  Dansante Rondleiding door Sophia Maria Kienhuis gratis 
29 oktober 14:00 - 17:00  Kinderspelmiddag: ‘Creatief met blik’ 5 euro 
 
Het programma in IJmuiden: 
21 oktober - 29 oktober  Lichtbakens industriecultuur IJmuiden gratis 
21 oktober  12:00 - 18:00  Haventocht IJmuiden 10 euro 
21 oktober  15:00 - 18:30  STAAL in de Vishal gratis 
21 oktober  18:00 - 22:00  Running Dinner ‘Industriecultuur’ 60 euro 
21 oktober  20:30 - 22:00  Magisch vioolconcert op dak SHIP  gratis 
22 oktober 10:00 - 17:00  De Verhalenvisser  gratis 
22 oktober  13:00 - 16:00  Interactief kindertheater: Poppekus 2 euro 
22 oktober  14:00 - 16:00  Masterclass schilderen ‘Industriecultuur’  gratis 
22 oktober  14:00 - 16:00  Havenrun IJmuiden 5 euro 
23 oktober - 29 oktober  Speuren en Kleuren bij SHIP  gratis 
23 oktober  13:00 - 16:30  Bedrijfsbezoek: TATA Steel  gratis 
25 oktober  10:00 - 16:00  Gratis toegang Hoogovensmuseum + speciale lezing gratis 
25 oktober  13:00 - 16:30  Bedrijfsbezoek: TATA Steel (EXTRA!) gratis 
26 oktober  11:00 - 15:00  Metallurgisch KinderLab: ‘Proeven met Staal’ 2 euro 
27 oktober  13:00 - 17:00  Gratis toegang Zee- & Havenmuseum + Film gratis 
27 oktober  13:00 - 16:00  Interactief kindertheater: Poppekus 2 euro 
27 oktober  14:30 - 16:30 Bedrijfsbezoek: Nieuwe Zeesluis (Rijkswaterstaat & OpenIJ) 

gratis 
27 oktober  20:00 - 22:30  Masterclass fotografie ‘Industriecultuur’ 10 euro 
27 oktober  20:00 - 21:30  Spectaculaire lichtperformance bij SHIP + rondleiding 5 euro 
28 oktober  12:00 - 18:00  Haventocht IJmuiden 10 euro 
28 oktober  12:00 - 17:00  Bedrijfsbezoek: ENCI gratis 
28 oktober  13:00 - 17:00  Motorendraaidag Zee- en Havenmuseum  3 euro - 6 euro 
28 oktober  15:00 - 18:30  STAAL in de Vishal gratis 
 

http://www.industriecultuur.nl/wp-content/uploads/2017/09/uitnodiging.pdf
http://www.industriecultuur.nl/activiteit/rondleiding-invloeden-op-een-zee-van-staal/
http://www.industriecultuur.nl/activiteit/een-smakelijke-toekomst-voor-conserven/
http://www.industriecultuur.nl/activiteit/kinderrondleiding-de-staalsafari/
http://www.industriecultuur.nl/activiteit/terugblik-in-de-historie-van-de-beverwijkse-conserven/
http://www.industriecultuur.nl/activiteit/terugblik-in-de-historie-van-de-beverwijkse-conserven/
http://www.industriecultuur.nl/activiteit/bezoek-de-broedmachine/
http://www.industriecultuur.nl/activiteit/terugblik-in-de-historie-van-de-beverwijkse-conserven-2/
http://www.industriecultuur.nl/activiteit/terugblik-in-de-historie-van-de-beverwijkse-conserven-2/
http://www.industriecultuur.nl/activiteit/avondrondleiding-een-zee-van-staal/
http://www.industriecultuur.nl/activiteit/bedrijfsbezoek-beverwijkse-bazaar/
http://www.industriecultuur.nl/activiteit/kunstmanifestatie-maakindustrie-beverwijk/
http://www.industriecultuur.nl/activiteit/dansante-rondleiding-door-sophia-maria-kienhuis/
http://www.industriecultuur.nl/activiteit/kinderspelmiddag-creatief-met-blik/
http://www.industriecultuur.nl/activiteit/lichtbakens-industriecultuur-ijmuiden/
http://www.industriecultuur.nl/activiteit/haventocht-ijmuiden/
http://www.industriecultuur.nl/activiteit/staal-in-de-vishal/
http://www.industriecultuur.nl/activiteit/429/
http://www.industriecultuur.nl/activiteit/magisch-vioolconcert-op-dak-ship/
http://www.industriecultuur.nl/activiteit/de-verhalenvisser/
http://www.industriecultuur.nl/activiteit/interactief-kindertheater-poppekus/
http://www.industriecultuur.nl/activiteit/372/
http://www.industriecultuur.nl/activiteit/havenrun-ijmuiden/
http://www.industriecultuur.nl/activiteit/speuren-en-kleuren-bij-ship/
http://www.industriecultuur.nl/activiteit/bedrijfsrondleiding-tata-steel-copy/
http://www.industriecultuur.nl/activiteit/gratis-toegang-hoogovensmuseum-speciale-lezing/
http://www.industriecultuur.nl/activiteit/bedrijfsrondleiding-tata-steel-copy/
http://www.industriecultuur.nl/activiteit/metallurgisch-lab-proeven-met-staal/
http://www.industriecultuur.nl/activiteit/interactief-kindertheater-poppekus-2/
http://www.industriecultuur.nl/activiteit/bedrijfsbezoek-nieuwe-zeesluis-rijkswaterstaat/
http://www.industriecultuur.nl/activiteit/masterclass-fotografie-industriecultuur/
http://www.industriecultuur.nl/activiteit/spectaculaire-lichtperformance-bij-ship-rondleiding/
http://www.industriecultuur.nl/activiteit/haventocht-ijmuiden-2/
http://www.industriecultuur.nl/activiteit/bedrijfsmuseum-enci/
http://www.industriecultuur.nl/activiteit/motorendraaidag-zee-en-havenmuseum/
http://www.industriecultuur.nl/activiteit/staal-in-de-vishal-2/


Persbericht  

 
28 oktober  18:00 - 22:00  Running Dinner ‘Industriecultuur’ 60 euro 
28 oktober  20:00 - 22:30  Masterclass fotografie ‘Industriecultuur’ 10 euro 
29 oktober  14:00 - 16:30  Film: ‘Zicht op Water’ gratis 
29 oktober  16:30 - 19:30  Swingende afterborrel ‘Industriecultuur’ gratis 
 
Het programma in Zaanstad: 
21 oktober  19:30 - 22:00  Zaansafari (I-FIKZ)  19,50 euro 
23 oktober  13:00 - 15:30  Bedrijfsbezoek: Forbo Krommenie gratis 
24 oktober  13:00 - 14:30  Bedrijfsrondleiding: Meneba Wormerveer gratis 
24 oktober  16:00 - 17:30  Bedrijfsbezoek: Bierbrouwerij ‘Hoop’ gratis 
25 oktober  13:00 - 15:30  Bedrijfsbezoek: Forbo Krommenie gratis 
25 oktober  13:00 - 15:00  Bedrijfsbezoek: Hansel Salades & Sauzen gratis 
26 oktober - 28 oktober  Reizigers | Nacht van de Vrede  15 euro 
26 oktober  14:00 - 15:30  Bedrijfsbezoek: Afvalzorg gratis 
 
Kijk voor het reserveren van kaarten op www.industriecultuur.nl. 
 
Over de Week van de Industriecultuur  
Geen regio in Nederland heeft zo’n rijkdom aan industriële complexen als het gebied 
rond het Noordzeekanaal. Aan de oevers van Zaan en IJ pronken honderden 
monumentale gebouwen, een complete staalkaart van onze industriële talenten: molens, 
sluizen, gemalen, werven, pakhuizen, fabrieken, silo’s. Soms zijn de monumenten nog 
gewoon in gebruik, na een geschiedenis die eeuwen omspant. Vaak hebben ze al een 
andere bestemming gekregen, die de gebouwen verzekert van een nieuw leven. Het 
ontsluiten van de verhalen en bijzondere plekken in dit gebied zorgt voor 
maatschappelijk draagvlak voor een duurzame toekomst van het industrieel erfgoed en 
het wonen in een industriële omgeving.  
De Week van de Industriecultuur verleidt bewoners en bezoekers tot het ontdekken van 
dit bijzondere industriële landschap door middel van een rijk scala aan culturele en 
educatieve activiteiten. www.industriecultuur.nl  
 
Niet voor publicatie 
Bij het gebruiken van het beeldmateriaal gaat u akkoord met de voorwaarden om in het 
bijschrift de naam van de fotograaf en de woorden Week van de Industriecultuur te 
vermelden.  
Voor meer informatie of een bezoek aan de activiteiten kunt u contact opnemen met de 
programmaleiders via het formulier op de website t.a.v. Ellen Klaus of Mauro Smit. 
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