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Doelstelling: in 2024 is Rotterdam Maritime Capital een global 
superyacht hub, een voorbeeld voor verduurzaming van de maritieme 
sector en toonaangevend voor innovatieve productie en dienstverlening.  

Programmalijnen:
• Zijn gericht op innovatie en verduurzaming
• Voldoen aan de behoefte van regionale 
 bedrijven
• Versterken het maritieme cluster
• Zijn aanvullend op bestaande regionale 
 en nationale initiatieven 

PROGRAMMA’S 
Slimme cascobouw
Doel is om de doorlooptijd van de cascobouw 
te verkorten. Hierdoor kunnen jachtbouwers hun 
concurrentiepositie versterken. Dit maakt het 
aantrekkelijker om casco’s in Nederland te blijven 
bouwen in plaats van Oost Europa. Hiervoor zijn 
echter vakmensen nodig. Daarom wordt gezocht 
naar opleidingsinitiatieven om bij aan te sluiten 
en jachtbouw te promoten. Er wordt ingezet op 
de aantrekkingskracht van superjachtbouw om 
jonge vakmensen te werven. Het vergroten van 
de productiviteit start bij de supply chain. Hier 
wordt nog weinig gedaan aan kennisdeling en 
gezamenlijk leren van best practices. Daarnaast 
is het ontwikkelen en delen van kennis binnen 
de supply chain van belang omdat dit cruciaal is 
voor de efficiëntie.

Fieldlab Sustainable Refits
Superjachten hebben een lange levensduur. Een 
negatief imago ten aanzien van duurzaamheid 
kan de vraag naar superjachten aantasten. Om 
voor toekomstige klanten relevant te blijven is 

het van belang om duurzame oplossingen te 
vinden. Aanpassen van bestaande jachten is een 
stap in de richting van een duurzame sector. Het 
Fieldlab Sustainable Refit is een denktank die 
boutique-sessies door experts organiseert voor 
werven en supply chain bedrijven samen. Zo 
wordt vanuit de keten praktisch toegewerkt naar 
toepassingen van circulair denken, sustainability 
met besparingen en innovaties als gevolg.  

Digitale standaards
Binnen de maritieme sector wordt One Maritime 
Data Standard (OMDS) geïmplementeerd. OMDS 
maakt uniforme registratie en elektronische 
uitwisseling van product- en handelsgegevens in 
de Nederlandse maritieme sector een praktische 
realiteit. De jachtbouwsector volgt deze 
ontwikkeling op afstand. Het doel is deze afstand 
in te halen en digitalisering speerpunt te maken 
van de Nederlandse superjachtbouw. De sector 
pakt deze uitdaging zelf op.  

Meer weten?
Tot eind 2022 zijn twee experts actief op dit 
gebied.
Om meer te weten over slimme cascobouw,  
neem contact op met Hein Velema -  
h.velema@marstrat.nl. 
Om meer te weten over het Fieldlab Sustainable 
Refit, neem contact op met Nathalie Jager - 
contact@embassyofcommerce.com.  
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Nederland is een van de grootste 
superjachtbouwers ter wereld. De 
sterke marktpositie is te danken 
aan kwaliteit, betrouwbaarheid en 
innovatie. 

Kenmerkend is dat de scheepsbouw 
nauw verbonden is met de 
traditionele jachtbouw. Dit 
resulteert in een combinatie van 
finesse en degelijkheid die van 
belang zijn voor met name de 
superjachten. 

DE SECTOR
De superjachtsector is cruciaal voor het Nederlandse 
maritieme cluster. De superjachtbouwsector staat 
voor dezelfde technologische uitdagingen als de 
rest van de Nederlandse scheepsbouw. Er zijn veel 
kansen om het maritieme cluster te versterken door 
te investeren in de superjachtsector. In de maritieme 
regio Rotterdam en Drechtsteden (Rotterdam 
Maritime Capital of Europe) is de superjachtsector 
sterk vertegenwoordigd en worden er prachtige 
schepen gebouwd, omgebouwd en onderhouden. 
Deze regio is het centrum voor toeleveranciers en 
cascobouw van de superjachtsector. 


