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1 Regio Noord-Duitsland 

De regio Noord-Duitsland waar het NBSO Hamburg zich met name op richt, bestaat 
uit vier Bundesländer, namelijk Niedersachsen, Bremen, Hamburg en Schleswig-
Holstein. Dit gebied kent naast Hamburg als de grootste haven van Duitsland ook nog 
de Jade Weser Port in Wilhelmshaven, Bremerhaven, Cuxhaven, Brunsbüttel, Kiel en 
Flensburg. Hamburg is tevens de derde haven van Europa. Ook is er in Hamburg een 
groot vliegveld waar 14,8 miljoen passagiers jaarlijks gebruik van maken.  
 
Naast Hamburg zijn Bremen, Hannover en Lübeck de belangrijkste steden in Noord-
West-Duitsland en in dit gebied wonen meer dan 13 miljoen mensen.  
 
De Noord-Duitse deelstaten Bremen, Hamburg, Niedersachsen en Schleswig-Holstein 
vormen een dynamische regio in Duitsland. Voor Nederlandse ondernemers een 
interessant en kansrijk gebied dat letterlijk naast de deur ligt. Het gebied kent een 
eeuwenlange handelstraditie en beschikt over een gunstig ondernemersklimaat. Met 
uitstekende verbindingen door de lucht, over het water en over de weg heeft Noord-
Duitsland een moderne infrastructuur. Veel Nederlandse bedrijven hebben hun weg 
al gevonden naar deze regio, maar er liggen nog veel meer kansen. Het NBSO 
Hamburg helpt ondernemers, en dan met name het MKB, om op deze kansen in te 
springen en succesvol zaken te doen. 
 
Omdat het NBSO zich met name richt op de sectoren maritiem en lucht- en 
ruimtevaart is er voor gekozen om zich te vestigen in Hamburg, de tweede stad van 
Duitsland. In en om deze metropool wonen in totaal circa 5 miljoen mensen.  
 
Het NBSO Hamburg ondersteunt bedrijven uit alle branches, maar is met name 
gespecialiseerd in de maritieme sector. Vooral op dit gebied is het NBSO Hamburg in 
heel Duitsland actief met het verzamelen van informatie en het onderhouden van 
een netwerk waarvan Nederlandse bedrijven kunnen profiteren. Ook heeft het NBSO 
diepgaande branchekennis, omdat het probeert altijd op beurzen, congressen en 
andere informatieve bijeenkomsten aanwezig te zijn.  
 
De maritieme economie wordt in Duitsland steeds belangrijker en is inmiddels twee 
keer zo groot als het kredietwezen of de industrie voor minerale olie. Tot de 
bedrijfstak van de maritieme industrie behoren niet alleen de Duitse zeehavens en de 
daar gevestigde industrieën, maar ook de o.a. in het zuiden gevestigde 
toeleveringsindustrie voor de scheepsbouw, de offshore windenergie, de maritieme 
techniek, het maritieme toerisme, de aquacultuur en de blauwe biotechnologie. De 
haven van Hamburg is met een oppervlakte van 7236 hectare de grootste zeehaven 
van Duitsland en is vanwege haar efficiënte havenlogistiek en grote rederijbedrijven 
een centraal economisch punt voor de maritieme economie in Duitsland. Met nog 
meer grote havensteden in de omgeving zoals bijv. Wilhelmshaven, Bremerhaven en 
Kiel is het dan ook niet raar dat de maritieme industrie en transport vooral in het 
noorden traditioneel belangrijke sectoren zijn. 
 
Natuurlijk biedt Noord-Duitsland nog veel meer dan dat. Ook de luchtvaart- en 
automobielindustrie zijn nadrukkelijk aanwezig. Daarnaast zijn ook andere sectoren 
zoals medische technologie, machinebouw, duurzame energie (met name zonne- en 
windenergie), ICT en dienstverlening sterk vertegenwoordigd en is er veel ruimte 
voor innovatieve technologieën. 
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2 Definitie sector 

De cruisescheepsindustrie is wereldwijd op dit moment erg in trek. Iedere stad die 
iets te bieden heeft, probeert de rederijen te overtuigen om hun stad te bezoeken. 
Ook Hamburg presenteert zich wereldwijd steeds meer als een grote speler in deze 
markt. Als tweede stad van Duitsland heeft Hamburg ook veel te bieden. In deze 
markt zijn er maar een paar grote spelers zoals bijv. de rederijen AIDA, MSC, Costa en 
TUI. Ongeveer 4 miljoen toeristen bezoeken Hamburg in het kader van een 
cruisevaart.  
 
Over de hele wereld gezien spelen de cruiseschepen in de gehele scheepsvaart maar 
een kleine rol. Van de 99.000 schepen wereldwijd zijn er 309 cruiseschepen. Volgens 
de Cruises Lines International Association (CLIA), waarbij ongeveer 90% van de 
cruisemaatschappijen zijn aangesloten, speelt de cruisevaart dus maar een beperkte 
rol. Wel gaat er in de sector in Europa meer dan 40 miljard euro om. Ook loopt de 
cruisevaart voorop wanneer het gaat om het gebruik van duurzame energie en het 
implementeren van bijvoorbeeld LNG-aansluitingen op de vloten. Voor meer 
informatie over LNG verwijzen wij u door naar de sectorschets over dit onderwerp 
dat is op te vragen bij het Netherlands Business Support Office Hamburg.   
 

 

Afbeelding 1 Wereldwijde scheepsvaart in procenten 

2.1 Belangrijkste bedrijven 
 

Duitse cruiserederijen  

- Aida (www.aida.de) 

- TUI Cruises (www.tuicruises.com) 

- Hapag Lloyd Cruises (www.hlkf.de) 
 

Scheepswerven Noord-Duitsland 

- Meyer werft Papenburg (www.meyerwerft.de) 

- Lindenau Werft, Kiel (www.lindenau.de) 

- Peters Werft, Wewelsfleth (www.peters-schiffbau.de) 

- Lürssen-Kröger, Rendsburg (www.luerssen-yachts.com) 

- Schichau Seebeck, Bremerhaven (www.schichau-seebeck-shipyard.com) 

- Blohm+Voss, Hamburg (www.blohmvoss.com/de) 

- Neptun Werft, Rostock (www.neptunwerft.de/de/neptunwerft_de/index.jsp) 
 

 

99,69% 

0,31% 

Wereldwijde scheepsvaart in 
% 

Civiele scheepsvaart

Cruiseschepen

http://www.aida.de/
http://www.tuicruises.com/
http://www.hlkf.de/
http://www.meyerwerft.de/
http://www.lindenau.de/
http://www.peters-schiffbau.de/
http://www.luerssen-yachts.com/
http://www.schichau-seebeck-shipyard.com/
http://www.blohmvoss.com/de
http://www.neptunwerft.de/de/neptunwerft_de/index.jsp
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Nederlandse toeleveranciers 

- Damen Shipyards (www.damen.com)    

- Keppel Verolme BV (www.keppelverolme.nl)   
 

 

www.maritiemland.nl/wp-content/uploads/2014/12/Maritieme-Monitor-2014-

Nederland-Maritiem-Land.pdf 

 

www.cruisereiziger.nl/tag/cruisestatistieken   

 

www.drv.de/fileadmin/user_upload/Fachbereiche/Statistik_und_Marktforschung/Fa
kten_und_Zahlen/15-03-03_Fakten_und_Zahlen_2014.pdf 
 

http://www.damen.com/
http://www.keppelverolme.nl/
http://www.maritiemland.nl/wp-content/uploads/2014/12/Maritieme-Monitor-2014-Nederland-Maritiem-Land.pdf
http://www.maritiemland.nl/wp-content/uploads/2014/12/Maritieme-Monitor-2014-Nederland-Maritiem-Land.pdf
http://www.cruisereiziger.nl/tag/cruisestatistieken
https://www.drv.de/fileadmin/user_upload/Fachbereiche/Statistik_und_Marktforschung/Fakten_und_Zahlen/15-03-03_Fakten_und_Zahlen_2014.pdf
https://www.drv.de/fileadmin/user_upload/Fachbereiche/Statistik_und_Marktforschung/Fakten_und_Zahlen/15-03-03_Fakten_und_Zahlen_2014.pdf
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3 Marktontwikkeling 

Feit is dat cruisereizen wereldwijd steeds 
populairder worden. Dit blijkt uit cijfers 
van de CLIA. Deze organisatie, waarbij 
meer dan 60 cruiserederijen zijn 
aangesloten, heeft berekend dat in de 
afgelopen 10 jaar de markt met meer dan 
70% is toegenomen (van 12 miljoen naar 
22 miljoen passagiers). 
Van het totaal aantal bezoekers is ruim 
30% afkomstig uit Europa. Dit zijn ruim 6,5 
miljoen passagiers. Hiervan zijn bijna 2  

miljoen mensen afkomstig uit Duitsland.  
       

(De staat van de cruise-industrie, 2015) 

www.cruising.org/docs/default-source/research/2015-cruise-industry-
outlook.pdf?sfvrsn=2 
 
Hamburg 
Hamburg is de populairste Duitse stad als het gaat om cruisebestemmingen en is 
zelfs de derde stad in Noord-Europa. Hamburg moet qua bezoekers alleen 
Southampton en Kopenhagen voor zich laten. Waar de stijgende trend van bezoekers 
in Hamburg doorzet, daalt het aantal cruisepassagiers dat naar Kopenhagen gaat. 
Binnen een aantal jaar is dan ook de verwachting dat Hamburg een plek opschuift ten 
koste van Kopenhagen. De cijfers uit Noord-Europa halen het echter niet bij de Zuid-
Europese bestemmingen. 
 

 

Afbeelding 3 Populairste cruisehavens Europa 
(Economic Contribution Report Europe, 2015) 
 

Afbeelding 2 Cruisevaart passagiers 

http://www.cruising.org/docs/default-source/research/2015-cruise-industry-outlook.pdf?sfvrsn=2
http://www.cruising.org/docs/default-source/research/2015-cruise-industry-outlook.pdf?sfvrsn=2
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Na twee jaar intensieve samenwerking tussen Becker Marine Systems en AIDA 
Cruises is er in 2014 de LNG Hybrid Barge gekomen. De barge is 77 meter lang en 
meer dan 11 meter breed. Hamburg is daarmee de eerste haven ter wereld die een 
LNG hybride barge aanbiedt. Hierdoor kan er een externe boot gekoppeld worden 
aan een ander schip om LNG om te zetten in energie voor het cruiseschip. Daarmee 
leveren de LNG barge en AIDA een bijdrage aan de verbetering van de luchtkwaliteit 
in het centrum van Hamburg. 

3.1 Kansen voor Nederlandse bedrijven 
Nederland is met name goed in het onderhouden en repareren van schepen. 

Damen Shipyards richt zich bijvoorbeeld op het onderhouden en repareren van 

cruiseschepen. Ook IHC Merwede, Keppel Verolme en VEKA (riviercruises) zijn 

bekende schepenbouwers. In de Nederlandse scheepsbouw zijn meer dan 9000 

mensen werkzaam. Het over grote deel hiervan werkt bij een MKB-bedrijf.  

De Nederlandse maritieme toeleveringsindustrie is een grote markt waarbij meer dan 
de helft geëxporteerd wordt naar het buitenland. De omzet van alleen de 
toeleveranciers was in 2014 3,8 miljard euro. Hiervan was 1,8 miljard euro afkomstig 
vanuit de export. Dat de toeleveranciers in de maritieme industrie een grote en 
belangrijke groep zijn, wordt bevestigd door de werkgelegenheidcijfers. Die zijn na 
een kleine inzinking in 2011 weer langzaam aan het groeien naar ongeveer 18.000 
mensen, verdeeld over de circa 670 Nederlandse ondernemingen. Ongeveer 70% van 
een schip komt van toeleveranciers. Dit zijn schroefjes, motoren, maar ook 
veiligheidsanalyses e.d.. Nederlandse bedrijven staan bekend als innovatief en 
kunnen hierdoor snel reageren op nieuwe ontwikkelingen.  
www.maritiemland.nl/sectoren/maritieme-toeleveranciers  
www.maritiemnederland.com/dossiers/toeleveranciers/item58 
 

Met name de ontwikkeling rond LNG zijn voor Nederlandse bedrijven een grote 

kans. Nederlandse toeleveranciers hebben hier vaak al ruime ervaring mee en 

hebben zo een voorsprong ten opzichte van bijvoorbeeld de Duitse concurrenten.  

 

3.2 De Duitse markt 
De Duitse markt voor 
cruiseschepen speelt zich met 
name af op de rivieren. Deze markt 
is echter afgenomen met 6,9% ten 
opzichte van het jaar daar voor 
(2012). Ook voor de zeecruises 
probeert Duitsland zich te 
profileren met bijvoorbeeld 
Hamburg. In 2014 legden zo’n 130 
cruiseschepen aan in Hamburg. 
Voor 2016 zijn 160 schepen 
aangemeldt om de stad te 
bezoeken. De stad heeft als doel 
dit minimaal te verdubbelen in 
2020.  

  

(Fakten und Zahlen , 2015) 

 

Afbeelding 4 Best bezochtste steden 

Duitsland 

http://www.maritiemland.nl/sectoren/maritieme-toeleveranciers
http://www.maritiemnederland.com/dossiers/toeleveranciers/item58
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www.cruisereiziger.nl/2014/03/05/duitse-cruisecijfers-meer-zeecruises-minder-
riviercruises   
www.hamburg-news.hamburg/de/cluster/hafen-logistik/das-kreuzfahrtjahr-2016-
beginnt  
Omdat er geen cruiseschepen naar Berlijn en München varen en cruises als 

vakantieinvulling in de toekomst populairder zullen worden, heeft Hamburg hiermee 

een voorsprong ten opzichte van deze steden.  

 

Een andere belangrijke bestemmingsplaats in Noord-Duitsland is Warnemünde. 

Deze voorstad van Rostock is een populaire bestemming, omdat het aan de 

Oostzee ligt. Ieder jaar meren hier ongeveer 200 cruisevaartschepen aan. Dit komt 

mede door dat Warnemünde de standplaats is van AIDA cruises. Warnemünde is de 

zesde bestemming wanneer het gaat om cruises in de Oostzee. Warnemünde moet 

alleen Kopenhagen, Sint-Petersburg, Tallinn, Stockholm en Helsinki voor laten 

gaan. www.rostock-port.de/kreuzschifffahrt/anlaeufe.html  

 
Een mooi Nederlands initatief is verder bijv. Amsterdam Cruise Port. Deze 
overkoepelende organisatie, waar tal van belanghebbenden in de regio Noord-
Holland en Markermeer bij zijn aangesloten, organiseert bijeenkomsten en 
beursbezoeken voor bedrijven. Zo stond de Amsterdam Cruise Port ook op de 
Seetrade van september 2015 in Hamburg. Zij organiseerde een Happy Hour voor alle 
genodigden. Dit was een prima manier om te netwerken. 
www.drv.de/fileadmin/user_upload/Fachbereiche/Statistik_und_Marktforschung/Fa
kten_und_Zahlen/15-03-03_Fakten_und_Zahlen_2014.pdf 
 

Bij de vijf best bezochte steden in Duitsland staat Hamburg op nummer drie, na de 

steden Berlijn en München. Als tweede stad van Duitsland is het ook logisch dat 

Hamburg in dit rijtje staat. Zoals in het bovenstaande plaatje te zien is, stijgen de 

toeristenaantallen nog ieder jaar. 

www.hamburgcruisecenter.eu/de/cruisenet/artikel/unternehmensansiedlung 

3.3 De Duitse scheepswerven 
 

De Duitse scheepswerven behoren tot de belangrijkste van de wereld als het gaat 

om de bouw van specialistische schepen. Bij de bouw van containerschepen spelen 

de Duitse werven al jaren geen rol meer, maar bij de cruiseschepen des te meer.  

 

In totaal zijn ruim 100.000 mensen in Duitsland werkzaam in de maritieme 

industrie. Daarvan zijn er ongeveer 24.000 op de Duitse werven actief. 

www.duitslandnieuws.nl/archief/2014/09/na-veel-slechte-jaren-er-weer-werk-op-

de-duitse-scheepswerven  

 

De belangrijkste en grootste scheepswerf is de Meyer Werft in Papenburg. Hier 

worden de grootste cruiseschepen van de wereld gemaakt. Zo heeft AIDA hier 

zeven schepen laten bouwen en heeft het nu nog twee orders bij de werf geplaatst. 

Ook Norwegian Cruise Lines is een goede klant van de werf. Voor toeleveranciers is 

het mogelijk om een aanmeldingsformulier in te vullen waarmee een bedrijf 

kenbaar kan maken dat het graag als toeleveranciers zaken zou willen doen met de 

Meyer werft in Papenburg.  

www.meyerwerft.de/de/meyerwerft_de/lieferanten/lieferantenbewerbung/lieferante

nbewerbung.jsp 

 

http://www.cruisereiziger.nl/2014/03/05/duitse-cruisecijfers-meer-zeecruises-minder-riviercruises
http://www.cruisereiziger.nl/2014/03/05/duitse-cruisecijfers-meer-zeecruises-minder-riviercruises
http://www.hamburg-news.hamburg/de/cluster/hafen-logistik/das-kreuzfahrtjahr-2016-beginnt
http://www.hamburg-news.hamburg/de/cluster/hafen-logistik/das-kreuzfahrtjahr-2016-beginnt
http://www.rostock-port.de/kreuzschifffahrt/anlaeufe.html
http://www.drv.de/fileadmin/user_upload/Fachbereiche/Statistik_und_Marktforschung/Fakten_und_Zahlen/15-03-03_Fakten_und_Zahlen_2014.pdf
http://www.drv.de/fileadmin/user_upload/Fachbereiche/Statistik_und_Marktforschung/Fakten_und_Zahlen/15-03-03_Fakten_und_Zahlen_2014.pdf
http://www.hamburgcruisecenter.eu/de/cruisenet/artikel/unternehmensansiedlung
http://www.duitslandnieuws.nl/archief/2014/09/na-veel-slechte-jaren-er-weer-werk-op-de-duitse-scheepswerven
http://www.duitslandnieuws.nl/archief/2014/09/na-veel-slechte-jaren-er-weer-werk-op-de-duitse-scheepswerven
https://www.meyerwerft.de/de/meyerwerft_de/lieferanten/lieferantenbewerbung/lieferantenbewerbung.jsp
https://www.meyerwerft.de/de/meyerwerft_de/lieferanten/lieferantenbewerbung/lieferantenbewerbung.jsp
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4 Beurzen 

Voor deze sector zijn er een aantal belangrijke beurzen in Duitsland, namelijk: 

 SMM - shipbuilding, machinery & marine technology, Hamburg (6-9 
september 2016) www.smm-hamburg.com  

 Seatrade, Hamburg (6-8 september 2017) seatrade-europe.com  

 Hanseboot, Hamburg (29 oktober-6 november 2016) www.hanseboot.de  

 Boot Düsseldorf, Düsseldorf (23 januari-31 januari 2016) www.boot.de  
 

Deze beurzen zijn belangrijk voor de grote bedrijven, maar vooral ook voor de 
kleinere MKB-bedrijven die zich hier kunnen laten informeren en presenteren. 70% 
Van de maritieme sector bestaat uit toeleveranciers. Hierdoor liggen er voor 
Nederlandse bedrijven veel kansen door de uitgebreide kennis die Nederlandse 
bedrijven van oudsher hebben. 
 
Ook zijn beurzen een uitstekende mogelijkheid om samenwerking te zoeken met 
Duitse bedrijven en kennis en kunde te delen. Hierbij kan het NBSO een grote rol 
spelen door contactdagen te leggen tussen Nederlandse en Duitse bedrijven, om zo 
de handel tussen beide landen te bevorderen. Verder zijn er nog een aantal 
brancheorganisaties die in clusterverband samenwerken om de maritieme sector te 
versterken. Nederlandse bedrijven kunnen tevens de samenwerking zoeken met de 
Duitse cluster- en brancheorganisaties. 
 

4.1 Brancheorganisaties en Clusters Maritiem  

 Verband Deutscher Reeder www.reederverband.de  

 ZDS - Zentralverband der deutschen Seehafenbetriebe e. V. www.zds-
seehaefen.de  

 Verband für Schiffbau und Meerestechnik e.V. (VSM) www.vsm.de  

 Deutscher Boots- und Schiffbauer-Verband www.dbsv.de  

 Maritimes Cluster Norddeutschland www.maritimes-cluster.de  
 

Het Verband Deutscher Reeder is een clusterorganisatie, waar alle Duitse rederijen 
bij zijn aangesloten om zo hun krachten te bundelen. Dit doet men om de 
concurrentiepositie van de Duitse rederijen ten op zichte van de andere wereldwijde 
rederijen te behouden en waar nodig te versterken. Het Zentralverband der 
deutschen Seehafenbetriebe is een vereniging van havenbedrijven die direct en 
indirect betrokken zijn bij de Duitse zeehavens op het gebied van vrachtafhandeling 
of ten dienste van het maritieme gebied. Het Verband für Schiffbauer und 
Meerestechnik waarborgt de kwaliteit en service van de rederijen. Ook heeft dit 
verband een sterke lobby op lokaal, nationaal en internationaal gebied. De Deutscher 
Boots- und Schiffbauer-Verband is sterk gericht op de dienstverlening van haar leden. 
Ook geeft het verband een vaktijdschrift uit en organiseert het beurzen. Als laatste is 
er het Maritmes Cluster Norddeutschland. Dit cluster is opgericht in 2011 om de 
samenwerking  in de Noord-Duitse maritieme industrie te versterken en te 
bevorderen. In 2011 bundelden de deelstaten Hamburg, Niedersachsen en 
Schleswig-Holstein de krachten. Hier kwamen in 2014 ook de deelstaten Bremen en 
Mecklenburg-Vorpommern bij. Met dit cluster heeft de Noord-Duitse regio, met de 
belangrijkste havens van Duitsland, een sterke stem in Duitsland en Europa. 
 

 

http://www.smm-hamburg.com/
http://www.hanseboot.de/
http://www.boot.de/
http://www.reederverband.de/
http://www.zds-seehaefen.de/
http://www.zds-seehaefen.de/
http://www.vsm.de/
http://www.dbsv.de/
http://www.maritimes-cluster.de/
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