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Maritieme sector: 
High Tech, Hands On

In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en in samenwerking met de Stichting Nederland 

Maritiem Land heeft Ecorys de jaarlijkse monitorstudie uitgevoerd voor de maritieme cluster.

De maritieme cluster in 2020
Het jaar 2020 was door de wereldwijde coronapandemie een bijzonder jaar. Deze wereldwijde 
gezondheidscrisis raakte door alle beperkingen de wereld-economie hard. Ook de maritieme 
sectoren werden, zij het in verschillende mate, geraakt door de coronapandemie. 

De cluster genereerde in Nederland een directe toegevoegde waarde van € 18,8 miljard. Indirect 
kwam daar nog € 4,7 miljard bij. De maritieme cluster genereert hiermee circa 2,9% (2019: 2,9%) 
van het bruto binnenlands product (bbp) van Nederland. De maritieme cluster bood in 2019 werk 
aan 266.650 personen waarvan circa 187.752 directe arbeid betreft. Daarmee vormt het totaal 
aantal werkzame personen in de maritieme cluster 2,8% (2019: 3,0%) van de werkgelegenheid in 
Nederland. 

In 2020 daalde het aantal werknemers met 0,5% in Nederland terwijl de directe werkgelegenheid  
in de maritieme cluster sterker daalde (-1,8%). Indirecte werkgelegenheid daalde met 15,3%.  
Deze daling wordt versterkt door lagere werkgelegenheidsmultipliers in 2020. Dit zou betekenen 
dat de achterwaartse effecten van de maritieme cluster kleiner zijn geworden. Met andere 
woorden: een baan in de maritieme cluster zorgt voor minder banen in sectoren die leveren  
aan de maritieme cluster dan voorheen. 

De directe toegevoegde waarde van de maritieme cluster is afgenomen (-3,5%) ten opzichte van 
de cijfers over 2019. Deze ontwikkeling blijft enigszins achter bij de totale Nederlandse BBP-
ontwikkeling. De ontwikkeling van de directe toegevoegde waarde van de cluster is lager dan de 
daling in het bbp van Nederland (-1,6%). De indirecte toegevoegde waarde van de maritieme cluster 
groeide wel met 4,6%. Voor de totale toegevoegde waarde (direct plus indirect) van de maritieme 
cluster betekent dit desondanks een daling van 2,0% ten opzichte van de cijfers over 2019.

De totale export van de maritieme cluster bedroeg in 2020 ruim € 30,3 miljard. In 2019 was dit 
nog € 29,6 miljard. De exportprestatie van de maritieme cluster is dus gegroeid. De grootste 
exportsector, los van de havensector, betreft de zeevaartsector met een export van € 5,9 miljard 
in 2019. Op een totale export vanuit Nederland van € 483 miljard is het aandeel van de maritieme 
cluster hierin 6,3%1. 

NML Bureau:
Verena Ohms, Bestuurssecretaris
Nathalie Nipius-ter Reegen, Management- en bestuursondersteuner
Sabine Marsé, Senior Communicatie Adviseur
Vincent Verweij, Communicatie Adviseur en Webmaster
Manuëla Zorgdrager, Communicatiemedewerker
Ghazaleh Ghandi-Sehat, Financiën

Algemeen Bestuur NML:
R. Verkerk (Voorzitter)  
B. Buchner 
A. Koster 
J.B. Mulder 
J.S. Ort 
B. Siemons (Penningmeester) 
A.P.H. Vergroesen

Vijftig emissieloze schepen in 2030. Dat is het doel van het ‘Masterplan voor een 
emissieloze maritieme sector’ en vormt daarmee de aanloop naar langetermijn-
schaalvergroting van de vergroening van de Nederlandse scheepvaart. Centraal 
in het plan staan de financiering en ontwikkeling van technologieën om nagenoeg 
100% emissieloze schepen in de vaart te brengen, onder andere door een 
vijftigtal pilotprojecten op te zetten voor zowel zee- als binnenvaart. 

Bijzonder is de rol van Defensie en Rijkswaterstaat, die als launching customer 
willen deelnemen aan dit traject. Het herstel na de coronapandemie biedt 
een kans op versnelling van de maritieme energietransitie. “Nederland moet 
wereldleider worden op het gebied van duurzame scheepsbouw en scheepvaart”, 
aldus Rob Verkerk, voorzitter van Nederland Maritiem Land. “Met dit initiatief 
vaart de Nederlandse overheid als eerste met emissieloze schepen en versterken 
we onze internationale concurrentiepositie”. 

Ga voor meer informatie over de maritieme  
monitor naar maritiemland.nl

Verduurzaming - Maritiem Masterplan: 
50 emissieloze schepen in 2030
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maritiemehavenenbinnenhavenmonitor.nlToonaangevend in oplossingen

FACTS & FIGURES HUMAN CAPITAL

In 2020 waren 266.650 werknemers direct en indirect werkzaam 
in de maritieme sector. 

Direct werkzaam in de maritieme sector

Dienstverband
	 Voltijd
	 Deeltijd

Leeftijdsopbouw 
	 18 t/m 25 jaar
	 26 t/m 35 jaar
	 36 t/m 45 jaar
	 46 t/m 55 jaar
	 56 t/m 65 jaar
	 66 jaar en ouder

Regio’s 
	 Noordelijke regio
	 Kop van Noord-Holland
	 Gelderland/Overijssel
	 Amsterdam/Noordzee- 
 kanaalgebied
	 Rotterdamse regio
	 Zeeuwse regio
	 Noord-Brabant/Limburg
	 Overig Nederland

Gender
	 Man
	 Vrouw

Percentage van
de Nederlandse 
beroepsbevolking

Regionale verdeling 21.155 vestigingen
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Productiewaarde 2020 

Aantal schepen onder Nederlandse vlag

€ 23.471 miljoen

FACTS & FIGURES TRADE

Toegevoegde waarde 2020

Omzet van de
Maritieme sector

Export van de
Maritieme sector 

€ 70.302 miljoen

Percentage van het
Nederlands bbp

x € 1 miljoen x € 1 miljoen

1.
16

0

1.
21

6

1.
25

0

1.
23

3

1.
23

6

1.
23

0

1.
22

8

1.
22

4

1.
21

1

2,8%

78%

22%

35.000

2,9%

2.415

740

2.440

3.435

1.225

2.310

2.965

5.625

74%
23%

24%

25%

17%26%

10%

2%

20
20

 
18

7.
75

2

1,
22

01.000

500

0

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

10.000

0 20.000

40.000

50.000

70,000

80.000

60.000

30.000

2010 58.682

2011 61.454

2012 63.548

2013 65.201

2014 68.220

2015 67.992

2016 65.345

2017 67.845

2018 70.156

2019 71.372

2020 66.537

2010 19.782

2011 21.305

2012 22.204

2013 22.177

2014 23.377

2015 25.398

2016 25.511

2017 25.072

2018 26.489

2019 29.551

2020 30.303



maritiemehavenenbinnenhavenmonitor.nlToonaangevend in oplossingen

FACTS & FIGURES HUMAN CAPITAL

In 2020 waren 266.650 werknemers direct en indirect werkzaam 
in de maritieme sector. 

Direct werkzaam in de maritieme sector

Dienstverband
	 Voltijd
	 Deeltijd

Leeftijdsopbouw 
	 18 t/m 25 jaar
	 26 t/m 35 jaar
	 36 t/m 45 jaar
	 46 t/m 55 jaar
	 56 t/m 65 jaar
	 66 jaar en ouder

Regio’s 
	 Noordelijke regio
	 Kop van Noord-Holland
	 Gelderland/Overijssel
	 Amsterdam/Noordzee- 
 kanaalgebied
	 Rotterdamse regio
	 Zeeuwse regio
	 Noord-Brabant/Limburg
	 Overig Nederland

Gender
	 Man
	 Vrouw

Percentage van
de Nederlandse 
beroepsbevolking

Regionale verdeling 21.155 vestigingen

20
06

 
16

9.
25

3

20
09

 
17

2.
19

7

20
12

 
17

6.
86

4

20
15

 
18

3.
90

1

20
07

 
17

1.
76

0

20
10

 
16

9.
77

6

20
13

 
18

0.
00

7

20
16

 
18

3.
54

3

20
18

 
18

7.
68

5

20
08

 
17

4.
56

9

20
11

 
17

2.
50

3

20
14

 
18

3.
42

4

20
17

 
18

3.
08

2

20
19

 
19

1.
20

9

5.000
0 10.000

20.000

25.000

30.000

15.000

Productiewaarde 2020 

Aantal schepen onder Nederlandse vlag

€ 23.471 miljoen

FACTS & FIGURES TRADE

Toegevoegde waarde 2020

Omzet van de
Maritieme sector

Export van de
Maritieme sector 

€ 70.302 miljoen

Percentage van het
Nederlands bbp

x € 1 miljoen x € 1 miljoen

1.
16

0

1.
21

6

1.
25

0

1.
23

3

1.
23

6

1.
23

0

1.
22

8

1.
22

4

1.
21

1

2,8%

78%

22%

35.000

2,9%

2.415

740

2.440

3.435

1.225

2.310

2.965

5.625

74%
23%

24%

25%

17%26%

10%

2%

20
20

 
18

7.
75

2

1,
22

01.000

500

0

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

10.000

0 20.000

40.000

50.000

70,000

80.000

60.000

30.000

2010 58.682

2011 61.454

2012 63.548

2013 65.201

2014 68.220

2015 67.992

2016 65.345

2017 67.845

2018 70.156

2019 71.372

2020 66.537

2010 19.782

2011 21.305

2012 22.204

2013 22.177

2014 23.377

2015 25.398

2016 25.511

2017 25.072

2018 26.489

2019 29.551

2020 30.303



De Nederlandse 
Maritieme Cluster

Monitor 2021

Samenvatting
Maritieme

Cluster

Havens

Maritieme 
dienstverlening

Scheepsbouw

   Maritieme 
toeleveranciers

Jachtbouw/
watersport-
industrie 

Visserij

Waterbouw

Offshore

Marine

Zee-
scheepvaart

Binnenvaart

• Haven-
   gerelateerde 
   dienstverlening

• Dienstverlening

• Nieuwbouw

• Scheeps-
   reparatie

• Werktuigbouw

            • Kleine-/
superjachtbouw

• Jachthaven, 
   jachten & recreatie 
   gerelateerde 
   dienstverlening

• Visproductie

• Baggeren

• Upstream

• Defensie

• Logistiek 
   & transport

• Toeleveranciers 
   en dienst-
   verlening • Elektrotechniek

• Natte 
   aannemerij

Onderdelen en samenhang Maritieme Cluster

Nederland Maritiem Land
Contactgegevens

Willemswerf 
Boompjes 40 
3011 XB  Rotterdam 

010 747 00 76  
info@maritiemland.nl
maritiemland.nl

Maritieme sector: 
High Tech, Hands On

In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en in samenwerking met de Stichting Nederland 

Maritiem Land heeft Ecorys de jaarlijkse monitorstudie uitgevoerd voor de maritieme cluster.

De maritieme cluster in 2020
Het jaar 2020 was door de wereldwijde coronapandemie een bijzonder jaar. Deze wereldwijde 
gezondheidscrisis raakte door alle beperkingen de wereld-economie hard. Ook de maritieme 
sectoren werden, zij het in verschillende mate, geraakt door de coronapandemie. 

De cluster genereerde in Nederland een directe toegevoegde waarde van € 18,8 miljard. Indirect 
kwam daar nog € 4,7 miljard bij. De maritieme cluster genereert hiermee circa 2,9% (2019: 2,9%) 
van het bruto binnenlands product (bbp) van Nederland. De maritieme cluster bood in 2019 werk 
aan 266.650 personen waarvan circa 187.752 directe arbeid betreft. Daarmee vormt het totaal 
aantal werkzame personen in de maritieme cluster 2,8% (2019: 3,0%) van de werkgelegenheid in 
Nederland. 

In 2020 daalde het aantal werknemers met 0,5% in Nederland terwijl de directe werkgelegenheid  
in de maritieme cluster sterker daalde (-1,8%). Indirecte werkgelegenheid daalde met 15,3%.  
Deze daling wordt versterkt door lagere werkgelegenheidsmultipliers in 2020. Dit zou betekenen 
dat de achterwaartse effecten van de maritieme cluster kleiner zijn geworden. Met andere 
woorden: een baan in de maritieme cluster zorgt voor minder banen in sectoren die leveren  
aan de maritieme cluster dan voorheen. 

De directe toegevoegde waarde van de maritieme cluster is afgenomen (-3,5%) ten opzichte van 
de cijfers over 2019. Deze ontwikkeling blijft enigszins achter bij de totale Nederlandse BBP-
ontwikkeling. De ontwikkeling van de directe toegevoegde waarde van de cluster is lager dan de 
daling in het bbp van Nederland (-1,6%). De indirecte toegevoegde waarde van de maritieme cluster 
groeide wel met 4,6%. Voor de totale toegevoegde waarde (direct plus indirect) van de maritieme 
cluster betekent dit desondanks een daling van 2,0% ten opzichte van de cijfers over 2019.

De totale export van de maritieme cluster bedroeg in 2020 ruim € 30,3 miljard. In 2019 was dit 
nog € 29,6 miljard. De exportprestatie van de maritieme cluster is dus gegroeid. De grootste 
exportsector, los van de havensector, betreft de zeevaartsector met een export van € 5,9 miljard 
in 2019. Op een totale export vanuit Nederland van € 483 miljard is het aandeel van de maritieme 
cluster hierin 6,3%1. 

NML Bureau:
Verena Ohms, Bestuurssecretaris
Nathalie Nipius-ter Reegen, Management- en bestuursondersteuner
Sabine Marsé, Senior Communicatie Adviseur
Vincent Verweij, Communicatie Adviseur en Webmaster
Manuëla Zorgdrager, Communicatiemedewerker
Ghazaleh Ghandi-Sehat, Financiën

Algemeen Bestuur NML:
R. Verkerk (Voorzitter)  
B. Buchner 
A. Koster 
J.B. Mulder 
J.S. Ort 
B. Siemons (Penningmeester) 
A.P.H. Vergroesen

Vijftig emissieloze schepen in 2030. Dat is het doel van het ‘Masterplan voor een 
emissieloze maritieme sector’ en vormt daarmee de aanloop naar langetermijn-
schaalvergroting van de vergroening van de Nederlandse scheepvaart. Centraal 
in het plan staan de financiering en ontwikkeling van technologieën om nagenoeg 
100% emissieloze schepen in de vaart te brengen, onder andere door een 
vijftigtal pilotprojecten op te zetten voor zowel zee- als binnenvaart. 

Bijzonder is de rol van Defensie en Rijkswaterstaat, die als launching customer 
willen deelnemen aan dit traject. Het herstel na de coronapandemie biedt 
een kans op versnelling van de maritieme energietransitie. “Nederland moet 
wereldleider worden op het gebied van duurzame scheepsbouw en scheepvaart”, 
aldus Rob Verkerk, voorzitter van Nederland Maritiem Land. “Met dit initiatief 
vaart de Nederlandse overheid als eerste met emissieloze schepen en versterken 
we onze internationale concurrentiepositie”. 

Ga voor meer informatie over de maritieme  
monitor naar maritiemland.nl

Verduurzaming - Maritiem Masterplan: 
50 emissieloze schepen in 2030
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