
Maritieme Service Haven 

Noordelijk Flevoland



Waarom 

Maritieme Servicehaven URK/NOP ?

Aansluiting Rijksbeleid
De Nederlandse Maritieme Strategie 2015-
2025 : 

Ambitie Rijksoverheid : 

Internationale duurzame maritieme 
toppositie door integrale samenwerking 

tussen rijksoverheid en maritieme cluster op 
basis van een gezamenlijke maritieme 

strategie

Nederland internationaal toppositie op :
– Grootste haven van Europa

– Grootste binnenvaartvloot

– Belangrijkste producent van superjachten

– Offshore en waterbouwsector

– Visserijvloot

Economische ontwikkeling 

Noordelijk Flevoland

• Bedrijven komen uit Urk en omgeving 

• Nieuwe haven noodzakelijk voor 

verder groei van deze bedrijven

• Geen haven betekent uiteindelijk 

vertrek van deze bedrijven naar 

zeehavens

• Bedrijven zijn koploper op innovatief 

gebied in Maritieme Industrie

• Integrated concept “one port, two

locations” Synergie Flevo Kust

• Synergie economieën Urk/Nop

• Reductie uitgaande pendel Noordelijk 

Flevoland

• 500 extra arbeidsplaatsen < 5jr



Maritieme ontwikkeling belangrijke 

pijler economische ontwikkeling 

• Grootste windmolenpark in NL

• Nieuwe Innovatieve 

transportschepen

• Nieuwe service schepen voor 

offshore

• Bouw superjachten

• Nieuw Innovatief duurzaam 

visserijschip

• Nieuwe nautische school

• Cluster van Maritieme bedrijven

Nieuwe Maritieme Service Haven 

centraal in deze ontwikkeling



Economische driver : 

Maritieme Industrie

Superyachts Innovative transport ships



Economische driver : 

Maritieme Industrie

Kantoren op het water Duurzame Visserijschepen
• New special hull design

• Diesel electric propulsion

• 70% Fuel reduction

• Electric fishing

Maritieme OpleidingenWoonboten



Maritieme service haven  

Unieke locatie

• Ligging aan diep water

• Centraal in IJsselmeer

• Kruispunt van drie 

vaargeulen (Lemmer, 

Kampen, Amsterdam

• Noord-Oost Nederland als 

achterland

Uniek concept

• Service en onderhoud aan 

schepen op een drukke 

vaarroute

• Maritieme kennis voor 

zeeschepen : jachten, 

offshore, visserij, transport





Sluis Kornwerderzand

• Beperkte afmetingen van de sluis bij 
Kornwerderzand belemmeren zeegaande 
kustvaart en megajachten

• Noord en Oost Nederland lopen daardoor 
opdrachten en grote kansen mis

• Brede lobby IJselmeerprovincie om sluis 
te verbreden bij renovatie afsluitdijk





Huidige werkhaven



Uitgangspunten

• Maritieme servicehaven

• Kade van 1000 m, 130 m uit dijk

• Breedte havenbekken 250 m

• Twee haveningangen

• Schepen met waterverplaatsing tot 5000 

ton, klasse V (tot 135m lengte)

• Ontwerpdiepte 5 m

• Toegangsweg met 2 opgangen



1e ontwerp, zicht op Urk



Zicht vanaf Urk



Maritiem Cluster



• Beleid ruimtelijke ordening

– Rijk, provincie en gemeenten

• Bestemmingsplan/ Inpassingsplan

• Nationaal waterplan (5ha grens)

Complexiteit Beleid



Tot slot

• Maritieme Service Haven Noord Flevoland is een initiatief van  

Flevo Port in nauwe samenwerking met Gemeente Urk, 

Noordoostpolder en Provincie Flevoland

• Haven past in maritieme ambitie van rijksoverheid en lokale 

overheden en is een belangrijke pijler voor economische 

ontwikkeling in Noord Flevoland

• Samenwerking overheid en Flevo Port noodzakelijk om haven 

financieel en qua regelgeving mogelijk te maken

• Regie Provincie noodzakelijk om project te versnellen en 

complexiteit te reduceren 



BEDANKT


