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Museum in juli en augustus extra geopend. 
In de maanden juli en augustus is het museum extra geopend op de dinsdag-, donderdag- en vrijdagmiddag.  

Met andere woorden, alle middagen van de week, behalve de maandagmiddag, geopend van 13.00 uur tot 17.00 

uur. 

Onze vrijwilligers staan klaar en we moedigen u aan om deze zomer een bezoek te brengen aan het museum.  

Er is altijd wat nieuws te zien of te beleven: 

 

100 Jaar Staal Museum(fiets)tour 
TATA Steel viert 100 jaar staal, niet alleen voor en met haar medewerkers, maar ook voor alle bewoners van de 

regio.  

In het Zee- en Havenmuseum en in vier andere musea in de regio zijn speciale tentoonstellingen over 100 jaar 

staal ingericht. Voor het weekend van 7 en 8 juli is er een (fiets)museumtour georganiseerd. Hiervoor is een 

speciale passepartout verkrijgbaar. Op de passepartout staan de fietsroute, entree voor de vijf musea en de extra's 

waaronder een overtocht van de kop van de haven naar Velsen Noord of vice versa via de buitenhaven bij Tata 

Steel. 

Voor meer informatie over de deelnemende musea, route en prijzen, klik hier . 

 

 
 

Toren vernieuwd 
Het is u misschien niet ontgaan, maar de laatste maanden is hard gewerkt aan de renovatie van de toren. Niet 

alleen aan de buitenkant, maar ook aan de binnenkant. Alle ramen zijn nu voorzien met dubbel glas, de blauwe 

panelen zijn vervangen door antracietkleurige panelen en doorlopende spijlen. Ook het interieur wordt opnieuw 

ingericht met een console van een binnenvaartschip. U waant u kapitein op een schip. 

Vanaf vrijdag 13 juli is de toren weer open voor bezoekers. 

 

 
(Foto:  Cees Ebbinge) 

 

https://www.100jaarstaal.nl/evenementen/2018/vijf-exposities-over-100-jaar-staal/


'Loodsboten IJmuiden' 
In de loodsenzaal van het museum zijn bijzondere schilderijen te zien van de hand van voormalig loods Arie van 

der Veer (1922-2015). 

 
Arie van der Veer is geboren en getogen in IJmuiden. In Amsterdam ging hij naar de zeevaartschool. 10 mei 1940 

was zijn eerste dag als stuurmansleerling bij de Hollandsche Lloyd op de ‘Westland’. Terwijl schip en bemanning in 

IJmuiden lagen te wachten op Duitse krijsgevangenen werden zij door Duitse bommenwerpers aangevallen. Het 

schip is toen in allerijl vertrokken. Arie was 17 jaar en is de gehele oorlog buitengaats gebleven. Hij maakte diverse 

reizen mee in gevaarlijke konvooien naar Zuid- en Noord-Amerika. In Liverpool leerde hij ‘zijn Betty’ kennen 

waarmee hij in 1944 trouwde.Van 1950 tot 1977 heeft Arie als loods gewerkt bij het Loodswezen en de laatste 

jaren voor zijn pensionering als Inspecteur en wnd. Hoofd Betonning, Bewaking en Kustverlichting. 

Arie is na zijn schooltijd gaan tekenen en schilderen, eerst met houtskool en potlood en algauw daarna met 

olieverf. Arie was een autodidact en de zee en schepen waren zijn grote inspiratiebron.Tot op hoge leeftijd is hij 

blijven schilderen en hij heeft ruim 200 schilderijen gemaakt, waarvan 15 schilderijen, in bruikleen van particulieren 

en van de loodsensociëteit ‘Recht door Zee’, nu te zien zijn in het museum. 

 

Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming 
Het Zee- en Havenmuseum respecteert uw privacy en gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Als u onze 

nieuwsbrief wilt blijven ontvangen, hoeft u niets te doen. Wilt u in de toekomst geen nieuwsbrieven meer 

ontvangen, dan kunt u zich uitschrijven middels de doorklik onderaan deze nieuwsbrief. 

 

 


