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Over de invloed van Hoogovens op de samenleving



Ten geleide

Ruim honderd jaar geleden werd besloten om in het vrijwel ongerepte duingebied van de Breesaap een 
hoogoven- en staalbedrijf te vestigen. De grond in onze omgeving bleek beter voor de zware industrie 
dan bij Rotterdam, dat ook in de race was.
Een ingreep in het landschap, maar zeker ook in de maatschappelijke verhoudingen in dit gebied.
Niet voor niets werd begin jaren twintig in de Velser gemeenteraad gesproken over het gevoel ‘alsof je  
een olifant op kamers krijgt’. 
Honderd jaar geleden was de IJmond het domein van tuinders en vissers. In dit gebied en eigenlijk in  
Nederland als geheel ontbrak het nog aan industriecultuur. 
In de jaren voor de Tweede Wereldoorlog werd de basis gelegd voor een nieuwe mentaliteit, een andere  
samenleving. De ontwikkelingslijn werd door de oorlog wreed onderbroken.
‘Wederopbouw’ werd het trefwoord na de oorlog. Dat gold zowel voor het industrieel complex van 
Hoogovens als voor de omgeving van het bedrijf. 
In dit document – geschreven naar aanleiding van de tentoonstelling, die het Museum Kennemerland 
in 2018 organiseerde – gaat het over de mensen in de IJmond en hoe het met de gemeenschappen van 
Velsen, Beverwijk en Heemskerk is gegaan onder invloed van Hoogovens.
Het eerste deel heeft als invalshoek: de door Hoogovens ontwikkelde filosofie van het bedrijf als 
werk-gemeenschap en de doorwerking daarvan in de samenleving.
In het tweede deel van dit document is het uitgangspunt: de ontwikkeling het wonen in het IJmond- 
gebied onder invloed van Hoogovens.
Gemakshalve spreken we in dit document consequent over ‘Hoogovens’ om een ingewikkelde beschou-
wing over de fusies van de oorspronkelijke Koninklijke Hoogovens en Staalfabrieken te vermijden. 
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Directie en kader van Hoogovens in de jaren dertig. Derde van links: Dolph Kessler, geheel rechts: Arnold Ingen Housz.
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Vaderlijk pionieren

De eerste generatie leidinggevenden van de Hoogovens moet het bedrijf ‘uit het niets’ opbouwen.  
Nederland heeft in het begin van de twintigste eeuw nauwelijks ervaring met een zware industrie.  
Het is hun diepste wens er een hechte werkgemeenschap van te maken. Die wens komt niet alleen voort uit 
idealisme, het is ook een noodzaak. De eerste tijd komen de werkers uit het grensgebied van Limburg  
en Duitsland aangevuld met mannen uit de streek, zoals stokers van de vissersvloot in IJmuiden.  
Collegialiteit moet nog worden ontwikkeld, de mannen komen uit heel verschillende werelden. Er zijn  
veel losse werkkrachten. Het werken bij het vuur van de hoogoven vraagt om discipline, een nauwgezet  
samenspel. Het werk is niet zonder gevaar, de arbeiders zijn sterk op elkaar aangewezen en moeten op  
elkaar kunnen vertrouwen. 

Ir.Henri Wenckebach, de eerste directeur van Hoogovens, maakt de feitelijke 
start van het bedrijf niet mee. Als in 1924 de eerste hoogoven wordt ontstoken is 
hij wegens ziekte afwezig, zijn vrouw verricht de openingshandeling.  
Wenckebach overlijdt nog datzelfde jaar.
Hij wordt opgevolgd door zijn directiesecretaris ir. Dolph Kessler, een natuur-
lijke leider. Dat heeft hij al bewezen als aanvoerder van het eerste Nederlands 
voetbalelftal, dat in 1805 een interland speelt tegen België. Kessler bemoeit 
zich intensief met het wel en wee van het personeel en draagt het ideaal van 
de werkgemeenschap uit. Hij zet een afdeling personeelszaken op en neemt 
het initiatief voor het Wenckebachfonds, een fonds dat dient als vangnet voor 
bijzondere uitgaven van werknemers. Kessler loodst het bedrijf door de eerste 
moeilijke jaren en de economische crisis van de jaren dertig. De Duitse bezetting 
in de Tweede Wereldoorlog plaatst hem voor een dilemma. De bezetters willen 

Hoogovens inzetten bij de oorlogsindustrie, Kessler probeert dat zoveel mogelijk te verhinderen, maar wordt 
tenslotte als gijzelaar vastgezet. De zware tijd heeft zijn krachten gebroken, Kessler overlijdt in 1945.

De wederopbouw van het bedrijf wordt geleid door ir. Arnold Ingen Housz, die  
al vele jaren de rechterhand van Kessler is. Ook bij hem is het ideaal van de 
werkgemeenschap in goede handen. Vanuit zijn Remonstrantse achtergrond 
legt hij een stevig zedelijk fundament onder de bedrijfsvoering, getuige een  
uitspraak als: ‘Het is de plicht van het individu om met de ander, de medemens, 
de broeder, het doel van de werkgemeenschap te dienen.’ Net als bij andere grote 
bedrijven biedt de beweging van Morele Herbewapening inspiratie aan de be-
drijfsleiding. Deze uit Amerika afkomstige beweging propageert vier absolute 
maatstaven in politiek en bedrijfsleven: eerlijkheid, reinheid, onbaatzuchtig-
heid en liefde. De beweging wil ook een tegenhanger zijn voor het in die tijd fel 
bestreden communisme. Christelijke bewogenheid en hoogstaande zedelijke 
opvattingen kleuren de werkgemeenschap. 
Ingen Housz blijft directeur tot 1958 en ziet het bedrijf uitgroeien tot een geïnte-

greerd hoogovens- en staalbedrijf. De bouw van de Breedbandwalserij in de jaren vijftig is een belangrijke 
mijlpaal.
Ingen Housz geldt als de laatste persoonlijke leider, zijn opvolgers werken meer vanuit een directiecollectief. 
Door fusies wordt het bedrijf steeds internationaler.
Kessler en Ingen Housz zijn met hun stijl van leidinggeven sterk paternalistisch. Dat past in de tijdgeest en 
heeft invloed niet alleen binnen maar ook buiten het bedrijf. De bedrijfstrots van generaties Hoogovenmen-
sen wortelt in de denkbeelden van deze pioniers.
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Het koekoeksjong

Halverwege de jaren dertig constateert de directie van Hoogovens, dat het 
zeer gewenst is om een walserij te stichten, die breed plaatmateriaal kan pro-
duceren. Terwijl er in IJmuiden wordt gestudeerd op de mogelijkheden, heeft 
een van de grote verbruikers al een idee voor een walserij gereed: Van Leer’s  
Vereenigde Fabrieken te Amsterdam. De plannen van Van Leer worden met 
argusogen bekeken. Het wordt ervaren als een inbreuk op de eigen strate-
gie, Het gaat directeur Kessler aan het hart, maar het is niet vreemd, dat de 
ras-zakenman Van Leer de Hoogovens een stap voor is. Snel zakendoen is nu 
eenmaal zijn handelsmerk.
In 1937 wordt door Hoogovens aan Van Leer een terrein verkocht, waarop hij 
een walserij voor profielen en dunne platen kan bouwen. 
Kessler en Van Leer toosten op een goede toekomst en samenwerking en  
Van Leer zegt dat hij met zes maanden de eerste plaat zal walsen. Groot-

spraak denken de mensen van Hoogovens. Maar Van Leer krijgt het voor elkaar: met behulp van een 
Belgische walser walst hij op 1 juni de eerste strip. De wals van zevenduizend gulden breekt af, maar  
de toezegging is gestand gedaan.
Dergelijke scherpe uitspraken over productietermijnen, kenmerken Van Leer en de stijl van zijn bedrijf.  
Het is een sterk commercieel getinte onderneming. Van Leer’s levensmotto is: ‘Er zijn alleen mogelijk- 
heden, onmogelijkheden bestaan niet’. En even kenmerkend is zijn uitspraak: ‘Ik kan alles verkopen en 
de kerels die het moeten maken zijn te koop’. 
In 1941 dwingt de Duitse bezetter Van Leer – die van Joodse afkomst is – zijn bedrijf over te dragen aan 
Hoogovens. Hij mag met zijn familie en een deel van zijn bezit naar Amerika vluchten. 
Evenals Kessler en Ingen Housz is Van Leer een paternalistische leider. Hij paart dadendrang aan  
perfectionisme en schenkt veel aandacht aan de presentatie van bedrijf en producten. Hij is maat-
schappelijk betrokken. Van Leer organiseert onder andere een Sinterklaasfeest voor 1200 kinderen in de 
IJmond.  
Elementen van zijn stijl vinden we later terug bij Hoogovens. 
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Gemeenschap ‘buiten de poort’

De directie van Hoogovens realiseert zich al snel, 
dat werknemers zich niet alleen binnen maar ook 
buiten het bedrijf moeten welbevinden. Het past  
bij de filosofie van de werkgemeenschap om  
het niet alleen het materieel maar ook geestelijk,  
maatschappelijke welzijn van de werknemers te  
bevorderen, In 1929 vraagt directeur Kessler  
drs. Dolf Demmers van de afdeling personeelszaken 
om sport te gaan organiseren. Demmers neemt dat 
voortvarend ter hand en bouwt een organisatie op, 
die hij ‘Hoogoven Staten’ noemt. Op het eerste oog 
lijkt het een personeelsvereniging, maar er ligt een 

bijzondere filosofie aan ten grondslag. Hoogovens vindt, dat niet het bedrijf maar de mensen zelf de 
verantwoordelijkheid moeten nemen voor besteding van hun vrije tijd. Het bedrijf wil daarbij helpen, 
maar het moet gaan om een zelfstandige organisatie. Die moet ook open staan voor mensen van buiten 
het bedrijf, geen besloten club zoals je bij andere bedrijven als Philips en Shell wel aantreft. Binnen en-
kele jaren bouwt Demmers een wijdvertakte organisatie op van tientallen sportclubs en vormings- en 
ontwikkelingsverenigingen. Dat alles onder de paraplu van Hoogoven Staten, een verwijzing naar de 
Staten van Holland, die met elkaar maar ook met een zekere onafhankelijkheid de Republiek van de 
Verenigde Nederlanden vormden. Omstreeks 1950 wordt de naam veranderd in Kennemer Staten en  
dat typeert een ontwikkeling naar steeds grotere afstand van het bedrijf. 
Verschillende verenigingen, die uit Kennemer Staten zijn voortgekomen, bestaan tot op de dag van 
vandaag, zoals atletiek Suomi, honkbal Rooswijk en zwemvereniging De Watervrienden. Andere clubs: 
VVB (voetbal), Watervliet (korfbal), VCK (volleybal), IJmond (handbal) fuseerden met andere verenigin-
gen. De wortels van de Hoogovens Harmonie – thans Tata Steel Symfonisch Blaasorkest – liggen in  
Kennemer Staten. Het huidige blaasorkest is een van de besten van ons land, het heeft ook een  
jeugdorkest en een bigband. 
Het Hoogovens Schaaktoernooi – nu Tata Chess Tournament – begint in 1938 als activiteit van de HOSC 
(Hoogovens Schaakclub). Het is in tachtig jaar uitgegroeid tot het grootste schaaktoernooi ter wereld 
met de unieke formule van professionele grootmeesters, die één toernooiverband spelen met amateurs. 
De vormings- en ontwikkelingsactiviteiten van Kennemer Staten worden in 1953 ondergebracht in de  
Federatie van Industrievolkshuizen IJmond (F.I.V.O.Y.), een brede organisatie voor ‘karaktervormende  
vrijetijdsbesteding’. We kunnen dit zien als een voorloper van het huidige buurt- en clubhuiswerk.
Zo manifesteert de idee van de werkgemeenschap zich in de samenleving van de IJmond.
Hierbij past de aantekening, dat van het begin af aan een onderscheid bestaat tussen arbeiders en  
beambten. De beambten organiseren hun eigen activiteiten in ‘De Gieteling’. Deze naam komt nu  
nog voor bij een tennis- en een bridgeclub. Deze organisatie zou later ook bekend worden als een in-
koopcombinatie met een eigen winkel. Het onderscheid arbeiders-beambten – een ‘schoonheidsvlekje’ 
op de werkgemeenschap – werd na fikse discussie en actie in 1966 opgeheven.
Kennemer Staten en Gieteling hebben een grote invloed gehad op het verenigingsleven in de IJmond, 
met name in Beverwijk en Velsen. 
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Steun voor initiatieven uit de regio

In de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw maakt de IJmond onder invloed van Hoogovens een  
forse groei door. Niet alleen vanuit het bedrijf maar ook uit de samenleving zelf komen initiatieven 
voor opbouw van een nieuwe of vernieuwde maatschappij. De noordelijke IJmond is dan nog over-
wegend rooms katholiek en uit die kring ontstaat de Stichting Opbouw Katholiek Kennemerland 
(St.O.K.K.), later Katholiek Maatschappelijk Centrum (KMC) genoemd, onder leiding van directeur  
Ad Boelen. Vanuit het bureau aan de Prins Bernhardlaan in Beverwijk worden initiatieven genomen 
voor o.a. maatschappelijk werk, sociaal – pedagogische zorg, zorg voor ouderen en werkende jongeren, 
Geïnspireerd door de Franse priester-arbeiders start de pastorale zorg van het Bedrijfsapostolaat onder 
de bezielende leiding van aalmoezenier Coen Geraets. Van Reformatorische zijde is er de Stichting  
Evangelie en Industrie. Beide instellingen zullen later fuseren tot EIBA. Naast individuele pastorale  
zorg ligt er een sterk accent op het vormingswerk voor de werkers in de industrie. 
Als in de jaren zestig de Italiaanse en Spaanse arbeidskrachten komen, ontstaat als nieuwe loot aan  
de boom van voorzieningen de Peregrinus Stichting met als initiator Ad van der Velden.
In eenzelfde kader passen de initiatieven voor katholiek middelbaar onderwijs (Pius X College, later  
Augustinus College), katholiek en reformatorisch beroepsonderwijs (St. Eloy, Oosterwijk LTS,  
Wenckebach MTS) en het katholieke Sint Jozef Ziekenhuis. 
Al deze nobele initiatieven komen ook voort uit zorg: de komst van grote aantallen arbeidskrachten 
van elders met andere sociale verhoudingen in de industrie doen vrezen voor ontkerkelijking. 
De onderliggende idealen van veel van deze stichtingen sluiten aan bij de ideeën van de werkgemeen-
schap bij Hoogovens. Ze kunnen dan ook rekenen op directe en indirecte steun van het bedrijf. 
Hoogovens faciliteert medewerkers van het bedrijf, die zich inzetten voor de gemeenschap in de  
gemeenteraden en als bestuurslid van instellingen als de Beverwijkse Sociaal Culturele Raad (BSCR)  
en de Velser Gemeenschap. 



DE IJMOND VOOR DE TWEEDE WERELDOORLOG
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Een historisch perspectief

In 1960 verschijnt een belangrijk rapport over onze regio: ‘De IJmond van streek tot stad – een socio- 
logisch onderzoek in een gebied in structuurverandering’. Op initiatief van F.I.V.O.Y slaan overheid,  
wetenschappers en het bedrijfsleven de handen ineen voor een onderzoek naar sociale verhoudingen 
in de regio. Het is voor het eerst dat in Nederland de industrie – Hoogovens, Van Gelder Papier en de 
Plaatwellerij – rechtstreeks financieel bijdraagt aan een dergelijk onderzoek. Er wordt in het rapport  
een grondige analyse gegeven van de sociale situatie in ieder van de drie IJmondgemeenten. 
De denkbeeldige ‘olifant’ is kostganger in een bestaand familieverband. Het is dus van belang na te 
gaan in welke bestaande sociale context de ontwikkeling van Hoogovens zich voltrekt. 
Zoals het IJmond-rapport stelt: ‘Fundamentele problemen van het sociale leven in de IJmond (…) kan 
men slechts begrijpen uit historisch perspectief.’ 
Laten we allereerst kijken naar de situatie in de IJmondgemeenten voor de Tweede Wereldoorlog

De ‘kolonisten’ van IJmuiden en Velsen-Noord

IJmuiden en Velsen-Noord zijn ontstaan tijdens en na het graven van het Noordzeekanaal. Ze beginnen 
als een nederzetting van kanaalgravers, kolonisten, vreemd volk uit allerlei windstreken bij elkaar  
gebracht. 
De bevolking van IJmuiden bestaat in aanvang uit mensen, die op de een of andere manier te maken  
hebben met de haven, het kanaal en de visserij. Douane, sluispersoneel, stuwadoors, cargadoors,  
vissers, vishandelaren, scheepsmonteurs en nettenboeters: kanaal en haven bepalen hun oriëntatie.
Een redelijk gemengde bevolking in een levendig decor van cafés en dansgelegenheden, het Thalia- 
theater, Dancing De Cycloop. De mentaliteit van de IJmuidenaar vertoont wel overeenkomsten met die 
van de Amsterdammer. In IJmuiden heeft men zijn eigen organisaties en kerken. Oud IJmuiden van 
voor de Tweede Wereldoorlog is een wereldje apart.

Dit Oud IJmuiden onderscheidt zich van IJmuiden-oost, eerder ook wel Velseroord genoemd.
Hier komen de bouwvakarbeiders en de werkers uit de industrie te wonen. Eigen voorzieningen zijn er 
in de aanvang niet in deze wijk. De bewoners leven hier veel minder op een eiland dan de bewoners 
van het oude IJmuiden. Veel van de bewoners zijn afkomstig uit de streek. Ze zijn in de jaren voor de 
Tweede Wereldoorlog veelal aangewezen op ‘losvaste’ arbeid. Er heerst in de crisisjaren veel werkeloos-
heid. Vanuit kernen als Driehuis en Santpoort wordt op IJmuiden-Oost wat neergekeken. 
Geleidelijk aan wordt de bevolking van IJmuiden-Oost minder eenzijdig en wordt de kwaliteit van de 
woningen verbeterd. Straatsgewijs wordt door plaatselijke aannemers nieuwbouw gerealiseerd aan  
de westzijde, zonder dat er overigens veel samenhang in de ruimtelijke ordening is te bemerken.  
Kerkelijke en politieke versnippering vieren hoogtij in de wijk. Ten onrechte ontstaat bij de buiten- 
wereld wel het idee van het ‘rode Velsen’, in de gemeenteraad van Velsen is nooit een absolute meerder-
heid van linkse partijen geweest. 

Velsen-Noord heeft ook weer een eigen wordingsgeschiedenis die sterk verbonden is met de vestiging 
van de papierfabrieken Van Gelder en enige tijd later De Plaatwellerij. De eerste bewoners zaten in een 
soort niemandsland, dat later aangenamer werd gemaakt door het ontspanningsgebouw Concordia  
en een eigen verenigingsleven. Hoogovens krijgt in Velsen-Noord zijn eerste bedrijfswoningen en een  
eigen station Halte Hoogovens. Velsen-Noord wordt van oudsher gekenmerkt door een zeker lokaal  
patriottisme met een sterk eigen verenigingsleven.  



Kerkplein Heemskerk: een toonbeeld van rust

Breestraat Beverwijk: drukke winkelstraat
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Kleinsteeds Beverwijk

Beverwijk is van oudsher een ‘landstad’: een stedelijke kern midden in een agrarisch gebied. De stad 
heeft op de agrarische sector gerichte handel en de veiling, het is de vestigingsplaats voor de conser-
ven- en tabaksindustrie. Door de spoorverbinding krijgt de handel in tuinbouwproducten, zoals bv. de 
aardbeien, snel een nationaal en zelf internationaal karakter. De middenstand van winkeliers en  
neringdoenden vormen de maatschappelijke bovenlaag; rond de Wijkertoren wonen degenen die zich 
de ‘echte Wijkers’ noemen. Het is een overzichtelijke maatschappij, maar ook een besloten geheel waar 
je niet gemakkelijk inkomt.
Het grondgebied van de kleine stad wordt aanzienlijk uitgebreid met dat van de gemeente Wijk aan Zee 
en Duin in 1936. 
Na de vestiging van Hoogovens komen leidinggevende functionarissen en middenkader deels in  
Beverwijk te wonen. Er ontstaan nieuwe buurten, zoals de Ronde Boogaard en het villapark in het  
zuidwesten van de stad. Daar komt ook het Rode Kruis Ziekenhuis, dat een belangrijke impuls aan de 
stad geeft. De aansluiting tussen de oude kern van Beverwijk en de nieuwe bewoners is moeizaam.  
Pogingen om oude en nieuwe bewoners bij elkaar te brengen vinden weinig weerklank. De oorspronke-
lijke middenstand heeft het er ook moeilijk mee, ze ervaren verlies aan prestige. Dit leidt tot voor  
buitenstaanders niet altijd begrijpelijke gevoeligheden.
De crisisjaren en de afnemende betekenis van de agrarische sector doorbreken de besloten Beverwijkse 
arbeidsmarkt. Steeds meer raakt men op de industrie georiënteerd, maar in de maatschappelijke ver-
houdingen is daar voor de Tweede Wereldoorlog nog weinig van te merken. De oude middenstand heeft 
nog steeds de leiding.

Heemskerk: agrarische dorpssamenleving

Tot de Tweede Wereldoorlog hebben zich in de dorpskern van Heemskerk nagenoeg geen mensen van  
elders gevestigd. Van buiten komen alleen bepaalde ambtenaren, geestelijken of deskundigen.
De bevolking is bijna homogeen katholiek. Een besloten dorpsgemeenschap waar iedereen iedereen 
kent of op de een of andere manier familie van elkaar is.
Er is weinig contact met de buitenwereld, zelfs niet met het nabijgelegen Beverwijk. Tussen beiden  
kernen is een barrière opgeworpen van wederzijdse kritiek en vooroordelen. Dat zal nog lange tijd  
een rol gaan spelen. 
Een kenmerkend element in de Heemskerkse samenleving is het onzekere bestaan van de tuinders.  
De niet te beïnvloeden weersomstandigheden en het ongewisse karakter van de markt brengen een 
zekere verbetenheid en krampachtigheid in het leven. Het werken van ‘donker tot donker’ bepaalt het 
levensritme.
In de jaren dertig vallen er dan ook slachtoffers onder de kleine tuinders. Ze worden gedwongen ander 
werk te zoeken. Het is het begin van de veranderingen in de traditionele samenleving van Heemskerk. 



DE IJMOND NA DE TWEEDE WERELDOORLOG
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Velsen: wederopbouw als eerste taak

Velsen en in het bijzonder IJmuiden en Velsen-Noord  
hebben zwaar geleden onder de Tweede Wereld- 
oorlog. Een derde van de woningvoorraad is  
afgebroken, Oud-IJmuiden, dat levendige woon-  
en werkgebied bij de havens, is totaal verwoest.  
Het heeft zijn aantrekkelijkheid verloren en wordt 
lange tijd beleefd als een uithoek. Pas recent leeft 
dit deel van de gemeente op. 
IJmuiden moet op zoek naar een nieuw hart.  
De Kennemerlaan en de omgeving van het station 
hebben wat centrale voorzieningen, maar worden 
niet als hart van een stad beleefd. 

Onder regie van de architect Dudok wordt rond de Lange Nieuwstraat een compleet nieuw centrum  
gebouwd. De vorm van het plan is die van een anker met als ‘oog’ het stadhuis. Deze opzet is in de loop  
van de tijd door de strenge handhaving van de ideeën van Dudok een hinderpaal gebleken.
De wijken eromheen bieden woningen voor de teruggekeerde evacués en vooral aan het snel groeiend 
aantal industriearbeiders. Verder heeft men aan de zuidkant van het kanaal weinig uitbreidingsmo-
gelijkheid. Velsen wordt in zijn ruimtelijke ordening beperkt door zijn ligging tussen kanaal, havens, 
duinen en spoorlijnen. Eind jaren vijftig, begin jaren zestig komt Zeewijk tot ontwikkeling. De snelheid 
van de bouwplannen komt niet altijd ten goede aan de kwaliteit. Er wordt daarom later veel ingezet op 
woningverbetering en stadsvernieuwing. Het beleid van woningtoewijzing van de gemeente en Hoog-
ovens leidt tot een eenzijdige bevolkingssamenstelling.
 

Ook Velsen-Noord komt zwaargehavend uit de 
oorlog. Het hele gedeelte langs de kanaaloever is 
afgebroken, een groot deel van de bevolking is ge-
evacueerd. De vooroorlogse sociale verbanden zijn 
verbroken. De wijk werd altijd gekenmerkt door 
een vorm van lokaal patriottisme. Het kost tijd en 
inspanning om daar weer iets van terug te krijgen 
met de nieuwbouwcomplexen. Velsen-Noord blijft 
een belangrijk woongebied voor de Hoogoven- 
werkers, die voor hun functie dicht bij het bedrijf 
moeten wonen. Dat geldt zeker nog in de eerste tijd 
na de oorlog als de mobiliteit en de communicatie-
middelen nog beperkt zijn. 
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Beverwijk: keuze voor een nieuwe stad

De Tweede Wereldoorlog laat in Beverwijk zijn spo-
ren na. Een flink deel van de oude bevolking is ge-
evacueerd, de toch al broze sociale samenhang in de 
stad is verstoord. ‘Beverwijk is Beverwijk niet meer’ 
zeggen bewoners van de oude kern. Hun leefwijze 
verandert snel onder invloed van het werken in de 
industrie, dat leidt tot een zekere welvaart maar ook 
andere sociale verhoudingen. De traditionele bo-
venlaag van de middenstand is nogal kritisch over 
de ont-wikkeling van de industrie, er is angst dat 
Beverwijk een industriestad gaat worden met een 
eenzijdige bevolkingsopbouw. 
Langzaam dringt de realiteit door dat oude verhou-
dingen zijn doorbroken en dat Beverwijk een grote 
sprong moet maken in zijn stedelijke ontwikkeling. 
Ir. De Ranitz ontwerpt een stedenbouwkundig plan 
om de te verwachten groei van de stad op te vangen. 
Grote, zelfs kruisingsvrije wegen moeten de aders 
van de stad worden, een nieuw stadshart moet  
er komen. Vertakt, vanuit de grote wegen, nieuw-
bouw gebaseerd op de wijkgedachte: voorzieningen 
als winkels, kerken en verenigingsgebouwen  
bevorderen de sociale samenhang. Het plan voor 
het stadshart stuit op de weerstand van de gevestig-
de middenstand, die de Breestraat als centrum wil 
zien.  

De wegen worden iets bescheidener maar nog wel steeds breed: Plesmanweg, Laan der Nederlanden, 
Wijk aan Duinerweg. In fors tempo verrijzen de nieuwe wijken: Oranjebuurt, Indische buurt,  
Arendsweg-Zuid, Oosterwijk, Meerestein, Zwaansmeer. Het groei-tempo in de jaren vijftig en zestig 
gaat ten koste van de woningkwaliteit en de sociale samenhang. Beverwijk oogt door de snelle groei 
als een uit zijn krachten gegroeide jongeling. Vanaf de jaren zeventig is er een voortdurende, stedelijke 
dynamiek van vernieuwing. De stad, die de eerste ‘klappen’ van de groei van Hoogovens moest verwer-
ken, is nooit af. 
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Heemskerk: het dorp wil zichzelf blijven

In de periode kort na de Tweede Wereldoorlog ligt 
Heemskerk in de luwte van de industriële ontwik-
keling. Het is een tuindersdorp, meer dan de helft 
van de beroepsbevolking is nog agrarisch. Maar er 
begint zich een onderscheid af te tekenen tussen de 
generaties. De oudere tuinders en boeren denken 
nog veel terug aan de crisis- en oorlogsjaren en me-
nen dat het met de industrie wel niet zo’n vaart zal 
lopen. De jongere generatie wordt zich bewust van 
het feit, dat een bedrijf als Hoogovens goed betaalt 
en een vast inkomen biedt. Als ze overstappen naar 
de industrie wordt dat in hun omgeving niet altijd 
begrepen. Er is maar een heel beperkt zicht op wat 
zich daar in die donkere fabriekshallen afspeelt.

Aan het eind van de jaren vijftig neemt de groei van Heemskerk een flinke vlucht. Het inwonertal gaat 
naar de 10.000. De verschillende bevolkingsgroepen groeien in een ongelijk tempo naar de nieuwe ver-
houdingen. Industriearbeiders veranderen sneller dan tuinders, mannen sneller dan vrouwen en de 
jeugd sneller dan volwassenen. Meer en meer wordt de vraag: kun je bij zo’n snelle groei en verandering 
de eigen dorpssamenleving in stand houden?
De gemeente kiest in de jaren zestig voor een eigen koers: uitbreidingsplannen vanuit een ‘slakken-
huismodel’. De uitbreidingen gaan gefaseerd en steeds met de oude dorpskern als middelpunt. Er is gro-
te terughoudendheid ten aanzien van hoogbouw. Er is weerstand tegen de oprukkende verstedelijking.  
In de jaren zeventig trapt het gemeentebestuur op ‘de rem’ en wil alleen bouwen voor eigen woningbe-
hoefte. In de jaren tachtig en negentig komen de grote plannen Breedweer, Sandenburg, Commandeurs 
en Waterakkers. 
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Nieuwe woningen bouwen: Hoogovens zet druk op de ketel

Hoogovens speelt een belangrijke rol in de wederopbouw van ons land na de Tweede Wereldoorlog.  
De overheid ziet industrialisatie als een instrument om het land welvaart te bieden. Het bedrijf moet de 
ruimte krijgen en de middelen om te investeren. De Staat wordt deelnemer in de Breedbandwalserijen, 
die mede worden gefinancierd uit de Amerikaanse Marshallhulp. Er wordt gedacht over uitbreiding 
van het fabrieksterrein in noordelijke richting.
Voor dat alles zijn nieuwe arbeidskrachten nodig. De werving richt zich eerst op de noordelijke provin-
cies. Er ontstaat een dringende behoefte aan huisvesting voor deze nieuwkomers. Hoogovens gaat ook 
personeel werven in Italië en Spanje. Een belangrijk deel van dit personeel zal ook na gezinshereniging 
en beroep doen op de lokale woningmarkt. 
Dat alles is geen gemakkelijke opgave voor het IJmondgebied, Op de verkiezingsposters van de politieke 
partijen prijkt ‘woningnood’ als volksvijand nummer één. 
De planologen breken zich het hoofd over de vraag waar de woningen voor de Hoogovenwerkers zou-
den moeten komen. Voor de oorlog zijn er in de gemeente Velsen al plannen gemaakt voor huisvesting 
van 150.000 en later 75.000 inwoners, maar de weerstand daartegen is enorm en de ambtelijke plannen 
verdwijnen in de bureaulade. In 1951 wordt berekend, dat de IJmond zou moeten groeien tot 140.000  
inwoners. Aan de zuidkant van het Noordzeekanaal zijn geen mogelijkheden zonder opoffering van  
natuurgebieden en het kanaal is een barrière voor het woon-werkverkeer. De aandacht gaat dus naar 
het noorden: in Velsen-Noord, Beverwijk en Heemskerk moet het gaan gebeuren.
Hoogovens werft nieuw personeel met de belofte vast werk, goede beloning, opleiding en... een huis  
na een jaar van in dienst treden.
De gemeentebesturen staan voor een immense opdracht en voelen dat Hoogovens druk op hen uit- 
oefent. 
Om de greep op de woningmarkt te verstevigen richt Hoogovens in 1955 Huizenbezit Breesaap BV op.  
Deze zorgt voor de bouw van woningen, contacten met beleggers en gemeenten, heeft eigen woning- 
bezit en de toewijzingsnormen voor een aantal projecten. De afdeling huisvesting van Hoogovens zorgt 
voor een zo efficiënt mogelijk verdeling van woonruimte via het eigen bezit en huizen waarvoor het 
bedrijf toewijzingsrechten krijgt.
Nadat Hoogovens in een meer stabiele personeelssituatie komt, worden de taken van woningbezit en  
woningtoewijzing als oneigenlijk ervaren en afgestoten. 
 
In de drie IJmondgemeenten wordt op een verschillende manier gereageerd op de woningbehoefte van 
Hoogovens.
Velsen zit – zoals hierboven al beschreven – in een keurslijf met beperkte ruimte en een grote taak voor 
wederopbouw. Er is in deze gemeente van oudsher een sterke positie van de woningbouwcorporaties en  
de Woningstichting Velsen. Er is een stringent toewijzingsbeleid. 
De aandacht gaat daarom al snel naar het noorden: Beverwijk heeft ruimte en ambitie om te groei-
en. Dat gaat dan ook in een razendsnel tempo, maar nog niet snel genoeg om de woningbehoefte van 
Hoogovens bij te benen.
Heemskerk maakt deel uit van het plangebied de IJmond-Noord, maar ligt niet onmiddellijk ‘aan de 
eerste speen’ mede door het terughoudende beleid van de gemeente. In Heemskerk worden gemiddeld 
kwalitatief betere woningen gebouwd. Hoogovens stimuleert dat ook en er is financiële steun van de 
EGKS (Europese Gemeenschap van Kolen en Staal). 
Hoogovens wijkt in de jaren zestig en zeventig uit naar andere Noordhollandse gemeenten zoals  
Alkmaar en Heerhugowaard. De toegenomen mobiliteit maakt dit mede mogelijk.
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Waarom de Staalstad er niet kwam

‘Van streek tot stad’ was de ondertitel van het sociologische onderzoek uit 1960. Uit de titel spreekt min  
of meer de wens dan wel de hoop dat de IJmond ooit tot een samenhangend, stedelijk geheel zou kun-
nen uitgroeien.
De onderzoekers hadden er zelf ook wel een hard hoofd in of dat zou lukken, getuige het volgende  
citaat:
‘Wanneer men de agglomeratie bij de mond van het Noordzeekanaal de ‘IJmond’ noemt, gebruikt men 
een benaming, die nog geen grote werkelijkheid vertegenwoordigt. Deze term is slechts een uitnodi-
ging voor de mensen in dit gebied de werkzaamheid en de verantwoordelijkheid in de eigen sector te 
willen zien in het grotere verband van de agglomeratie als geheel, Een eenheid is de IJmond evenwel 
nog allerminst. Voor wie de wordingsgeschiedenis van dit gebied kent, is dit niet verwonderlijk,’ 
Woorden van bijna 60 jaar geleden en nog steeds actueel. 
De ontwikkeling van het IJmondgebied is vol van elkaar tegen strevende en elkaar blokkerende  
bewegingen. 
De explosieve groei van Hoogovens in de jaren vijftig en zestig wordt door de IJmond gemeenten uit- 
eenlopend verwerkt. 
Velsen groeit naar vermogen, maar heeft beperkingen in de opdracht voor wederopbouw en door ruim-
tegebrek. Het kanaal blijft een belangrijke scheidslijn tussen IJmuiden en Velsen-Noord. 
Beverwijk heeft stedelijke ambitie, maar kan niet kiezen voor een duidelijke structuur en wordt door 
het tempo van ontwikkelingen overvallen. De schoksgewijze ontwikkeling van de stad levert proble-
men op voor de sociale samenhang.
Heemskerk kiest voor terughoudendheid en behoud van dorps karakter. Een keuze die vooral van  
morele betekenis is bij een groei met 600 procent, maar voor de sociale samenhang is het wel relevant.
 De verhoudingen tussen Hoogovens en de regio worden in de loop der jaren steeds zakelijker. Met de 
raamovereenkomst voor de noordelijke bedrijfsuitbreidingen wordt de grens van het bedrijfsterrein  
duidelijk getrokken en sluit de bedrijfspoort zich meer en meer. Hoogovens wordt steeds internationa-
ler en ook voor de arbeids- en woningmarkt is de regio IJmond niet meer als enige van belang. 
Niettemin, bedrijf en gemeenschappen in de IJmond zijn elkaars buren en het nabuurschap is bepalend 
voor een belangrijk deel van hun identiteit. Iets van de trotse idealen van de industriële werkgemeen-
schap klinkt nog altijd wat door al is er in honderd jaar veel veranderd. 
Bedrijf en regio met elkaar versmolten of tot elkaar veroordeeld? Gevoel en ratio, hart en verstand, in  
concurrentie met elkaar.
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Een vooruitblik

Het is niet eenvoudig om in de toekomst te kijken. De lijn van de geschiedenis is een hulpmiddel,  
maar geschiedenis herhaalt zich nooit op exact dezelfde manier. Niettemin een poging tot enkele  
toekomstverwachtingen op basis van het voorafgaande. De opvattingen in dit deel van het document 
komen geheel voor rekening van de auteur.

De technische ontwikkelingen zullen het mogelijk maken om het geïntegreerde hoogovens- en  
staalbedrijf op een kleiner oppervlak, met minder personeel en met minder hinder voor de omgeving 
vorm te geven.
De werkgelegenheid bij Hoogovens wordt steeds hoogwaardiger. 
De randen van het huidige bedrijfsterrein zijn al in gebruik bij andere ondernemingen en deze ontwik-
keling zal zich voort kunnen zetten. Voor de regionale werkgelegenheid is dat gunstig: men is minder 
afhankelijk van de ups en downs van de internationale staalmarkt. 
Het bedrijf Hoogovens – of hoe het in toekomst nog heten mag – zal steeds internationaler worden en 
de binding met de regio neemt verder af. 

De IJmond kan effecten verwachten van de ontwikkeling van Amsterdam tot metropool. Het Noord-
zeekanaal en de haven IJmuiden vormen daarvoor de navelstreng. Het geeft druk op de ruimtelijke  
ordening van bedrijfsterreinen en locaties voor woningbouw.
De centra van Beverwijk en Velsen zullen een gedaantewisseling ondergaan. De winkelfunctie neemt 
af en door ‘inbreien’ neemt de woonfunctie toe. In het algemeen zal de woningkwaliteit en de waar-
dering voor het woonklimaat in beide gemeenten toenemen door vermindering van de hinder van de 
industrie. 
Stadsvernieuwing in de bestaande woongebieden is in Beverwijk en Velsen al flink ter hand genomen 
en zal zich voortzetten, in Heemskerk komt dit binnen tien jaar ook aan de orde. 
Voor het openbaar vervoer komt er een lightrail/metro-verbinding vanaf Amsterdam Sloterdijk,  
Haarlem, Velsen, Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en de Zaanstreek weer terug naar Amsterdam  
met een hoge frequentie. 
Kustrecreatie in Wijk aan Zee, IJmuiden, Heemskerk zal een 
impuls krijgen en het koesteren van de natuurgebieden in 
de duinen ten zuiden en ten noorden van het kanaal wordt 
extra belangrijk. Open groene gebieden aan de oostkant: 
Spaarnwoude, Wijkermeer c.a. zijn belangrijk als groene 
long.

De veel besproken, maar nooit gerealiseerde samen-
voeging van gemeenten in de IJmond komt er niet. 
De behoefte aan eigen identiteit is op grond van de 
geschiedenis en ontwikkelingsgang van de drie 
gemeenten te groot. De samenwerking van de  
gemeenten wordt creatief ter hand genomen. 
Bestuurlijke schaalvergroting leidt niet tot 
financieel beter perspectief. De huidige schaal-
grootte van de gemeenten biedt voldoende 
mogelijkheden voor de zeer gewenste demo-
cratische betrokkenheid en participatie van de 
inwoners. 

Jan de Wildt
februari 2019
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