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Offshore Valley in Schiedam is de bakermat voor de
ontwikkeling van high tech- en innovatieve offshore
energy. De cruciale combinatie van innovatieve digitale
ontwerpprocessen en de daadwerkelijke afbouw en
het onderhoud van schepen voor de offshore maakt
Offshore Valley uniek. De ontwikkeling van
hoogwaardige kennis en innovatie is essentieel voor
verduurzaming, energietransitie, de Roadmap Next
Economy en de aantrekkelijkheid van het Rotterdams
havengebied als geheel.

“Offshore Valley is het uithangbord dat de dynamiek in
Schiedam het beste weergeeft. Het is de combinatie van
digitale ontwerpprocessen samen de daadwerklijke af bouw
en het onderhoud van schepen voor de offshore.
De combinatie is cruciaal.”
Coert van Zijll Langhout
Managing director Navingo Maritime & Offshore Media Group
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Sterk cluster

watertaxi, samenwerkingen op het gebied van technisch

Al sinds jaar en dag voorziet een sterk cluster van

onderwijs, kennis en innovatie en het waarborgen van een

gerenommeerde en gespecialiseerde bedrijven in de

goede leefomgeving.

Schiedamse havens de internationale offshore-industrie van
hoogwaardige uitgebreide kennis, innovatie en materialen.

Knooppunt met uitstekende bereikbaarheid

Offshore Valley maakt, ook volgens wetenschappelijk

Dankzij de waterdiepte van 9 tot 13 meter zijn de

onderzoek van de Erasmus Universiteit, met meer dan 50

Schiedamse havens niet alleen voor binnenvaartschepen

gerenommeerde offshore bedrijven en 2000 ingenieurs deel

maar ook voor zeeschepen goed bereikbaar. De directe

uit van een van de meest complete maritieme innovatieve

ligging aan de A4 en de nabijheid van IC station Schiedam

offshore hotspots van de wereld. Grote namen als Jumbo,

centrum en metrostation Vijfsluizen zorgen samen met een

Damen, Huisman, Mammoet, RH Marine, SBM Offshore,

gerichte mobiliteitsaanpak voor uitstekende bereikbaarheid.

HSM, Gusto en Wärtsilä maken met nog veel meer bedrijven

Offshore Valley beslaat meer dan 100 hectare waarvan nog

dit sterke cluster uniek. Hier wordt innovatie gemaakt!

enkele percelen beschikbaar zijn. Het aantrekkelijke
vestigingsklimaat en de goede bereikbaarheid maakt

Aantrekkelijk vestigingsklimaat

Offshore Valley een krachtige locatie voor de zakelijke

Offshore Valley maakt een uitgebreide gebiedsontwikkeling

maritieme dienstverlening en offshore industrie.

door. Op dit moment wordt in een intensieve samenwerking
met bedrijven, partners, Port of Rotterdam en Gemeente
Schiedam een omvangrijk investeringsprogramma van maar

“Uniek Schiedams havengebied faciliteert noodzakelijke beweging

liefst 22 miljoen euro uitgevoerd. Het programma omvat het

van industrie naar centrum voor matritiem kennisnetwerk.

verbeteren, verduurzamen en innoveren van bereikbaarheid
door het opknappen van infrastructuur, het aanleggen van
fietspaden, het verbeteren van openbaar vervoer, het
aanleggen van opstapplaatsen voor de waterbus en de

Ook voor ons is de Schiedamse haven het maritieme
kenniscentrum van de wereld. En dat al meer dan 100 jaar.”
Nils van Nood
CEO GustoMSC

“De haven van Schiedam blijft een
maritiem gebied en onderdeel van
Groot-Rotterdam. Zowel bedrijven die
zich richten op hoogwaardige kennis als
maritieme maakbedrijven blijven nodig.
Onze steeds geavanceerdere
scheepsmotoren moeten wel geplaats
kunnen worden. De samenwerking
tussen beide kanten heeft potentie en
kan nog verder worden versterkt”
Henk de Jong
directeur SUBLX Wärtsilä

Bedrijven Offshore Valley
Avezaat

LKL Oceantrade

Stream

Breadbox Shipping Lines

Ludan Energy

THM Gaasbeek

Damen Shiprepair

Magneto

True Marine

Dock 90

Mammoet

Tugpins

Dominial

MAN

Van Schaik

EP HVAC

Mission to seafearers

Vopak

EPG Goldman

MRC Techniek

Vrijhof Anchors

ERS

Navingo

VTS opleidingen

FMJ Marine + Offshore

Nemad Diving

Wärtsilä

Global Alignment

Nico Verken

WSR Rotterdam

Globe Wireless Inmarsat

NMS Engineering

Yanmar

Goflex

Nofalab

Gusto MSC

Orga B.V.

Hatenboer Water

Pallfinger

Hempel Marine

Prolance Marine Flooring

HSM Offshore

Proton Ventures

HSR Hydraulics

Quality Marine Services b.v.

Hubel Marine Vessel

Rada Seals

Huisman

RH Marine

In Axtion

Roeiers VIOS

Indupak

Rubaflex

Jumbo Heavy Lift

Saipem

KCI engineers

SBM Offshore

KH Engineering

Spie controlec

Laurensgroep

SSG Shipping services

HAVENBEDRIJF ROTTERDAM
Doel van het Havenbedrijf Rotterdam is de versterking van de concurrentiepositie van de Rotterdamse haven als logistiek knooppunt én
industriecomplex van wereldniveau. Niet alleen in omvang, maar ook in kwaliteit. De kerntaken van het Havenbedrijf Rotterdam zijn de
duurzame ontwikkeling, beheer en exploitatie van de haven en het handhaven van de vlotte en veilige afhandeling van de scheepvaart.
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