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Beste lezers,
Sinds dit voorjaar ben ik als wethouder economi-
sche zaken en toerisme verantwoordelijk voor on-
der meer citymarketing. Onder de noemer .IJmui-
den streven we er naar om Velsen meer onder de 
aandacht te brengen, waarbij we met de campagne 
Rauw aan Zee ook proberen om meer bezoekers 
naar ons prachtige strand te lokken.

Als geboren en getogen ‘IJmuijenaar’ vind ik dit 
niet meer dan terecht. IJmuiden is een plek waar 
ik mijn leven lang al met veel plezier woon, leef en 
nu ook werk. Ik vind uit het diepste van mijn hart 
dat we in alle opzichten met meer trots over onze 
gemeente mogen en moeten praten. De veelzijdig-
heid van Velsen is uniek in Nederland. De havens, 
staalfabrieken en stedelijke kernen IJmuiden en 
Velsen-Noord vormen een prachtig contrast met 
de Kennemerduinen, Spaarnwoude en de lom-
merrijke kernen in de Binnenduinrand.
In deze brochure leest u meer over ondernemen in 
IJmuiden. IJmuiden en ondernemen zijn een sym-
biose. Zij horen bij elkaar.

IJmuiden is ontstaan door kanaalgravers en al 
snel ontdekten ondernemende vissers uit Eg-
mond, Katwijk, Scheveningen, Urk, Vlaardingen 
de plaats als ideale uitvalsbasis. Hoogovens, de 
van Gelder-fabrieken en de Sluizen trokken veel 
mensen uit heel Nederland door de economische 
kansen die zij hier vonden. Zo kwam mijn eigen 
opa na het sluiten van de Limburgse mijnen naar 
de IJmond om te werken bij Hoogovens. Hier heeft 
iedere familie wel zo’n verhaal.

Zo is IJmuiden vanaf het begin een kansrijke en 
gastvrije plaats voor ondernemende mensen. Dat 
waren we en willen we ook blijven in de toekomst. 
Een plek waar we meer kansen zien dan proble-
men. Komen er toch problemen op ons pad, dan 
steken we de handen uit de mouwen om deze op te 
lossen. De kanaalgravers en vissers kwamen hier 
al heen omdat zijn kansen zagen om met noeste 
arbeid, vaak in slechte omstandigheden, een beter 
leven voor zichzelf te creëren. Iets dat tot de dag 
van vandaag in de genen zit. Zout water stroomt 
hier door aderen van staal.

We willen u met deze brochure een indruk geven 
van IJmuiden als interessante ondernemende 
plek. Ik hoop dat het lezen boeit en misschien wel 
inspireert. Wilt u meer weten, dan nodig ik u graag 
uit voor een gesprek met mij of één van onze me-
dewerkers van de gemeente Velsen!

Jeroen Verwoort

Voorwoord
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IJmuiden is dé havenstad om te werken en te 

ondernemen: mede door de strategisch gun-

stige ligging kent IJmuiden een rijke historie 

met de haven, de visserij, de staalindustrie en 

het  Noordzeekanaal. IJmuiden is bijzonder en 

sterk in heel veel! Maar vooral is het een goe-

de vestigingsplaats voor bedrijven gericht op 

technisch vakmanschap, innovatie en visserij. 

toegangspoort naar 
de wereld
IJmuiden is als havenstad met een uitstekende 
nautische infrastructuur de toegangspoort naar de 
wereld. Het kloppend hart van de economie van 
IJmuiden is de grote zeehaven. Met binnenkort 
de grootste zeesluis ter wereld vormt de haven dé 
poort naar het buitenland en Amsterdam,  Haar-
lem  en  Schiphol binnen handbereik.

IJmuIden – toegangspoort naar de wereld

IJmuIden, 
gerIchT op 
TechnIsch 

vakmanschap, 
InnovaTIe en 

vIsserIJ
4



techport Is magneet
Techport is de naam van de regio waar de focus ligt op de sectoren energie, 
off shore, maakindustrie en de topsector high tech systems & materials. De kern 
van Techport ligt in de IJmond, maar de aandacht gaat uit naar samenwerking 
met alle partijen in de Metropoolregio Amsterdam en Noord Holland die actief 
zijn in deze sectoren. Vanuit Techport werken bedrijven, scholen en overheden 
samen aan innovatie en de uitvoering van het Techniekpact NH. Hierdoor is 
Techport dé magneet voor slimme ondernemers en studenten in de genoemde 
sectoren.  En als trekker van het regionale samenwerkingsverband is Techport 
de thuishaven van de innovatieve maakindustrie van de regio.

belangrIJKste aanvoerhaven van vIs
IJmuiden is één van Nederlandse belangrijkste aanvoerhavens van vis. Elke dag 
vaart hier de vissersvloot uit om de vangst vervolgens op de visafslag van IJmui-
den te verkopen, te verwerken of direct verder te vervoeren.

thuIshaven InnovatIeve 
maaKIndustrIe
De haven met haar nautische infrastructuur zorgt ervoor dat bedrijven in de 
nieuwe maakindustrie zich in IJmuiden vestigen. Zoals Airborne Oil & Gas, 
dat haar innovatieve pijpleidingen direct na productie naar de rest van de we-
reld-zeeën verscheept en Breman Off shore, die enorme staalconstructies maakt 
voor de off shore-industrie.

baKermat staalIndustrIe
De staalindustrie is al sinds 1918 in IJmuiden gevestigd omdat de ligging nabij de 
haven ervoor zorgt dat de benodigde grondstoff en gemakkelijk vanuit de hele 
wereld aangevoerd kunnen worden. Rond de haven van IJmuiden is een cluster 
van bedrijven ontstaan die bekend staat om zijn technisch vakmanschap, inno-
vatie en de nieuwste kennis in basismetaal.

duurZaamheId en schone 
IndustrIe hoog In het vaandel
IJmuiden is de innovatieve werkomgeving waar duurzaamheid en schone in-
dustrie hoog in het vaandel staan bij onderwijs, overheid en bedrijfsleven. 
IJmuiden is dan ook pionier op het gebied van off shore, windenergie en circu-
laire economie. 

Investeren In Jong talent
Om de voortrekkersrol in de kennisintensieve maakindustrie en de nautische 
wereld te behouden en te versterken, investeert IJmuiden in jong talent met de 
Maritieme opleiding aan het NOVA College – waarvan er maar drie in Neder-
land zijn – en de Techniekcampus (van Techport). Het volgen van een studie 
aan de Techniekcampus is hét begin van een glansrijke carrière. De IJmond 
biedt nu en in de toekomst veel werkgelegenheid op alle niveaus. Voor bedrij-
ven die zich hier vestigen geldt dus dat ze kiezen voor de beste locatie, de beste 
studenten en de beste marktomgeving. 
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grootste ZeesluIs ter wereld
Met een lengte van 500 meter, een breedte van 70 meter en een diepte van 18 meter wordt de nieuwe zeesluis 
in IJmuiden direct de grootste ter wereld. Hierdoor kunnen schepen de havens aan het Noordzeekanaal 
veilig en sneller bereiken. IJmuiden en het Noordzeekanaal vervullen daarmee een nog grotere rol in de 
verbinding met het Europese achterland. Belangrijk dus voor de Nederlandse én Europese economie. 
De Amsterdamse havenregio, bereikbaar via de zeesluis van IJmuiden, is de vierde haven van Europa. De 
afgelopen decennia is de overslag van goederen meer dan verdubbeld in de havenregio. Daarmee is IJmuiden 
de ideale vestigingslocatie voor ondernemers en investeerders. 

Meer info: www.ship-info.nl.

IJmuIden – toegangspoort naar de wereld
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IJmuiden is met haar aanvoer van verse en diepgevroren vis, haar 
logistieke dienstverlening aan de offshore olie en gas en offshorewind 
en als ferry- en cruisehaven één van Nederlands belangrijkste 
verbindingen met zee. Met vele marktontwikkelingen, onder andere 
op het gebied van duurzaamheid, groeit Zeehaven IJmuiden N.V. 
de komende jaren verder. 

“We zijn constant bezig om ruimte te maken voor nieuwe ontwikkelingen”, 
vertelt Peter van de Meerakker, algemeen directeur van Zeehaven IJmuiden N.V. 
“We begonnen oorspronkelijk ooit als aanvoerhaven voor verse vis. Naast deze 
food-cluster zijn ook energy en leisure ondertussen belangrijke clusters in de 
havens van IJmuiden. Voor bedrijven in deze drie clusters is nog ruimte in onze 
havens.”

nederlandse energIevoorZIenIng
Als directeur is Van de Meerakker volop bezig met verdere ontwikkeling van de 
havens. “De Rijksoverheid wil in de toekomst 40% van de Nederlandse energie 
duurzaam op zee opwekken. Dat vergt veel van de bedrijvigheid in de havens 
van IJmuiden. Daarom zijn we bezig met het omvormen van de Averijhaven tot 
een Energiehaven. Deze haven wordt speciaal ontwikkeld voor het faciliteren 
en accommoderen van de bouw en assemblage van de nieuwe off shore-
windparken. Mooi dat IJmuiden op deze manier zo’n prominente rol speelt in 
de verduurzaming van Nederland.”

grote cruIseschepen
Een andere mooie sector vindt Van der Meerakker de cruisevaart. “De grote 
schepen in onze haven leveren mooie plaatjes op.” Dit jaar doen er, naast de 
dagelijkse DFDS ferryverbinding met Newcastle, 40 cruiseschepen IJmuiden 
aan. “IJmuiden is de toegangspoort naar Nederland. Vanuit IJmuiden kunnen 
de cruisepassagiers snel een bezoek brengen aan Amsterdam. Maar op een 
mooie zomerdag blijven de passagiers soms ook gewoon hier hangen om te 
genieten van het mooie, brede strand en de voorzieningen van IJmuiden.” 
Meer info: www. zeehaven.nl.

Zeehaven IJmuiden 
N.V. groeit verder
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IJmuIden Innoveert

TechporT 
IJmuIden: voor 
InnovaTIe en 
TechnIsch 
vakmanschap
IJmuiden is een van de trekkers van 
Techport: de naam van de regio waar 
de sectoren energie, offshore, maak- en 
onderhoudsindustrie zorgen voor enorm 
veel werkgelegenheid. De kern van 
Techport ligt in de IJmond en er is nauwe 
samenwerking met alle partijen in de 
Metropoolregio Amsterdam en provincie 
Noord-Holland die actief zijn in deze 
sectoren. 
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KrachtIg ondernemerschap
Techport geeft een belangrijke impuls aan het dynamische ondernemersklimaat 
van IJmuiden. Het zorgt voor continuïteit in innovatie en technisch vakmanschap. 
Oftewel: Techport maakt krachtig ondernemerschap mogelijk. Om Techport 
verder te versterken werken de gemeenten in de IJmond - Velsen, Beverwijk en 
Heemskerk - samen met het bedrijfsleven.

goed technIsch vaKonderwIJs
Bedrijven in IJmuiden zijn succesvol en groeien. De intensieve samenwerkingen 
in de regio werpen zijn vruchten af. Dat leidt tot een verdere vraag naar technisch 
vakmanschap. Ambitie van Techport is: meer leerlingen in techniekonderwijs 
en een betere aansluiting van het technisch onderwijs op de arbeidsmarkt. Meer 
dan een kwart van de werkgelegenheid en de helft van de toegevoegde waarde 
van de economie in de IJmond is te danken aan de maakindustrie. Techport  
helpt ondernemingen in IJmuiden om  aan  de  groeiende  vraag  naar  technisch  
personeel  te  kunnen  blijven  voldoen.  

ambItIe met techport centre
Ook het vergroten van innovatie van bedrijven in IJmuiden is een belangrijke 
ambitie van Techport. Komende jaren wordt de organisatie van Techport 
daarom verder geprofessionaliseerd. De realisatie van het Techport Centre laat 
het verhoogde ambitieniveau zien. Techport Centre wordt een fysieke locatie 
in het hart van de maakindustrie, waar alle kennis en vaardigheden onder één 
dak samenkomen. Een schone en aantrekkelijke werk- en opleidingsomgeving 
met hoogwaardige vestigings- en gebruiksmogelijkheden voor bedrijfsleven, 
kennisinstellingen en onderwijs. Onder andere de Tata Steel-bedrijfsschool 
vestigt zich hier, evenals een innovatiecentrum voor startups die met elkaar tot 
nieuwe ideeën en samenwerkingen kunnen komen. Daarmee draagt Techport 
draagt bij aan vakmanschap en innovatie in de IJmond en vormt het visitekaartje 
voor de regionale economie. 

Meer info: www.techport.nl.

Field Lab Smart Industry-
oplossingen in IJmuiden
Techport heeft de status van Field Lab Smart Industry. Dat betekent 
dat Techport is aangesteld als praktijkomgeving waarin bedrijven 
en kennisinstellingen doelgericht Smart Industry-oplossingen 
ontwikkelen, testen en marktrijp maken. Techport behoort daarmee 
tot de 32 Nederlandse Field Labs  die zijn opgezet om de Nederlandse 
industrie met nieuwe innovaties naar een hoger niveau te tillen. 

Field Lab Techport draagt bij aan innovaties in de maak- en 
onderhoudsindustrie, de offshore- en windsector van IJmuiden. In de 
komende jaren gaan diverse industriële producenten en leveranciers, 
zoals onderhoudsbedrijven en ICT-specialisten, aan de slag in Techport. 
De eerste activiteiten van Techport als Field Lab richten zich op de 
Koudband van Tata Steel, waarbij de integratie van nieuwe technische 
toepassingen in de bestaande industrie centraal staat. Verschillende 
Techport-workshops vinden in dit kader plaats in het gebouw van de 
Academy van Tata Steel.
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InnovatIefonds mKb, 
om de KennIsIntensIeve 
maaKIndustrIe nog sterKer 
te maKen
Naast veel grote industriële bedrijven kent 
IJmuiden veel innovatieve MKB-bedrijven. 
Om deze innovaties te ondersteunen en te 
stimuleren heeft de gemeente Velsen een MKB-
innovatiefonds van 2 miljoen euro opgezet. 
MKB’ers kunnen zichzelf hiermee vernieuwen en 
hun ambities verder ontwikkelen. Om de bedrijven 
daarbij zoveel mogelijk ruimte te bieden, heeft 
het Innovatiefonds subsidiemogelijkheden voor 
alle fasen van toegepaste innovatie: van proef tot 
commercialisatie. Zo investeren gemeente en het 
bedrijfsleven samen in innovaties die bijdragen aan 
een sterkere economie en het creëren van nieuwe 
banen in de sectoren van de toekomst. Thijmen 
Röfekamp, coördinator bij de gemeente Velsen: 
“Het doel is dat we samen de kennisintensieve 
maakindustrie in IJmuiden nog sterker maken. 
Bedrijven die interesse hebben in dit fonds kunnen 
hun aanvraag indienen en presenteren.”
Meer info en voorwaarden:  
www.innovatiefondsmkbvelsen.nl.

IJmuIden Innoveert
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Investeren in technisch 
vakmanschap
Het Maritiem College en het Technisch 
College in IJmuiden hebben een uniek 
schoolconcept. Ze geven maritiem en 
technisch beroepsonderwijs op VMBO-
niveau en stomen tegelijkertijd leerlingen 
klaar voor het grote werk in de haven van 
IJmuiden of bij één van de grote spelers op 
gebied van technisch vakmanschap. 

sterK Imago
Het Technisch College en Maritiem College 
in IJmuiden biedt vmbo-opleidingen specifiek 
in de richting van maritiem onderwijs en 
technisch onderwijs. Het is uitzonderlijk voor 
een vmbo-school om een categoraal aanbod te 
hebben. Beide scholen richten zich op één smal 
vakgebied. Leerlingen worden voorbereid op een 
vervolgopleiding in het MBO. Veel leerlingen 
kiezen voor een beroepsbegeleidende leerweg 
(BBL). Ze gaan één dag in de week naar school 
en daarnaast direct aan de slag bij een werkgever.  
De beide scholen hebben dan ook een sterk imago 
op het gebied van praktische opleidingen.

toegangspoort 
IJmuiden is voor leerlingen die een technische 
of nautische interesse hebben dé plaats om naar 
school te gaan. De bedrijvigheid in de haven 
en de industriesector werken als een magneet. 
IJmuiden is op deze manier een toegangspoort 
voor leerlingen uit het hele land. Om lokaal aan de 
slag te gaan, of om elders uit te vliegen.

samenwerKen met het 
bedrIJfsleven
De verbinding tussen leerlingen en het 
bedrijfsleven is heel belangrijk. Werkgevers 
binnen de IJmond hebben een echte no-nonsense 
houding. Er is veel bereidheid vanuit de bedrijven 
om Maritiem College en Technisch College 
te adviseren en te steunen. Ontwikkelingen 
gaan namelijk razendsnel. Zeker met oog op de 
toekomst is de bereidheid tot lokaal samenwerken 
van onschatbare waarde om als regio kennis, 
kunde en kapitaal te behouden.
Meer info: www.maritiemcollegeijmuiden.nl en  
www.technischcollegevelsen.nl
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IJmuiden is één van de Europese 
pioniers van de offshore windenergie. 
Windmolenpark Egmond, het Amalia 
Windmolenpark en Luchtduinen zijn 
daar bewijzen van. En er komen steeds 
nieuwe parken bij. Kortom: IJmuiden is 
de plek voor bedrijven die zich richten op 
de offshore windenergie. 

“Windenergie is echt booming,” zegt Ron Davio 
van Amsterdam IJmuiden Offshore Ports (AYOP). 
“Daarom profileren we samen met Velsen, 
Zaanstad en Amsterdam dit gebied als dé regio 
voor windenergie. Hier zit alle knowhow, en 
hebben we de capaciteit en de faciliteiten. Bovenal 
hebben we ruimte. Ruimte voor bedrijven die 
willen uitbreiden of zich hier willen vestigen. 
Want de windmolenparken trekken veel andere 
bedrijven aan”. 

aYop: 
IJmuIden 

groeIT van 
wIndenergIe

IJmuIden pIonIert

12



ui
de

n
Ve

r

IJ
m

uu
HHooo

llla
nd

se
kkkuuu

stt
W

e
W

e
W

ssttt
Hol landse Kust  Zuid
2017

Hol landse Kust  Noord
2019

Amsterdam
IJmuiden 
O�shore Region

Rotterdam

Borssele  
2015

22nm

18nm

Den Helder

 

 

sloopmaterIaal de hoogovens In
Davio ziet echter niet alleen kansen in de windenergie. Ook in de off shore 
van olie en gas vinden ontwikkelingen plaats waar IJmuiden op in kan 
springen. “Veel productieplatforms komen aan het einde van hun levenscyclus. 
Onderzocht wordt of het mogelijk is gasplatforms om te zetten naar platforms 
voor de productie van waterstof. Andere platforms moeten worden gesloopt. 
Ook hierover is IJmuiden de ideale locatie. Het materiaal dat er vanaf komt, kan 
zo de hoogovens van Tata Steel in.”

van averIJhaven naar energIehaven
Het zijn kansen die ontstaan met de vernieuwing van de Averijhaven. Deze 
haven wordt, naast een overslaghaven voor Tata Steel, een opslagplaats voor 
het onderhoud van de windmoleninstallaties en de productieplatforms. “De 
komende jaren groeien de mogelijkheden voor bedrijven in de off shore-
industrie” , besluit Davio. “Wij laten de bedrijven de mogelijkheden graag zien.”
Meer info: www.ayop.nl

meer werK door 
wIndenergIe en andere 
offshore-InnovatIes 
Windenergie is een enorme groei-industrie en gaat voor veel 
werkgelegenheid zorgen. Alleen al voor het onderhoud aan 
windmolenparken komen er de komende jaren zo’n 2.100 banen bij. Tel 
daar de mensen bij op om dit allemaal te managen en die nodig zijn bij 
aanpalende bedrijven. Maar ook de innovaties in de off shore winning 
van olie en gas creëren een nieuwe vraag naar personeel.
De toenemende bedrijvigheid heeft een sneeuwbaleff ect. Meer zakelijk 
verkeer zorgt voor een hogere hotelbezetting en meer taxivervoer. 
Al die mensen die hier komen werken, moeten ergens wonen, 
winkelen en recreëren. Dus ook de vraag naar bijvoorbeeld winkel- en 
horecapersoneel, taxichauff eurs en makelaars zal toenemen. 
Om jongeren en ouderen in IJmuiden op die veranderingen voor te 
bereiden is goed onderwijs nodig. Op het Nova College is bijvoorbeeld 
de opleiding Windtechnicus te volgen.

13



duurZaamheId door InnovatIe
Airborne Oil & Gas is een pionierend bedrijf 
dat high-end Thermoplastic Composite Pipe 
(TCP) voor de olie- en gasindustrie ontwerpt en 
produceert. TCP is een revolutionair product 
dat potentie heeft om hét alternatief te zijn voor 
stalen buizen in de olie- en gasindustrie. “TCP is 
duurzaam omdat het, in tegenstelling tot staal, 
niet roest” zegt Annemarie Jak van Airborne Oil & 
Gas. “Composieten buizen kennen geen corrosie 

en er zijn dus geen spoelmiddelen nodig om dat 
tegen te gaan. TCP is sterk en gaat veel langer 
mee dan staal. Bovendien is TCP aanzienlijk 
lager in gewicht en kunnen de buizen vanwege de 
fl exibiliteit als één geheel op een haspel worden 
gerold. Er zijn dus geen grote schepen nodig om 
lange en zware buizen te vervoeren.” Op deze 
manier weet het bedrijf de olie- en gasindustrie 
een stukje duurzamer te maken.

Airborne 
oil & gas:
sterk staaltje 
innovatie

IJmuiden, de stad van staal? Als het aan Airborne Oil & Gas ligt, is staal niet het enige materiaal 
waar IJmuiden in uitblinkt. Het bedrijf ontwikkelt ‘game changing’ technologieën op het 
gebied van materialen, processen en product design. Zo bieden ze nieuwe mogelijkheden 
voor de offshore industrie. 

de wereld rond
Airborne Oil & Gas is in IJmuiden begonnen, maar 
heeft inmiddels ook internationaal zijn vleugels 
uitgeslagen met kantoren in Houston en Kuala 
Lumpur. Omdat de klanten van Airborne Oil & 
Gas in de off shore olie- en gasindustrie zitten, is 
de locatie in IJmuiden ideaal vanwege de directe 
toegang tot zee. Airborne Oil & Gas werkt graag 
samen met lokale ondernemers en bedrijven. Dit 
zijn andere bedrijven uit de maakindustrie, maar 
ook voor diensten, reclame en horeca kloppen ze 
lokaal aan de deur. Diners met klanten, collega's en 
aandeelhouders vinden bijvoorbeeld in IJmuiden 
plaats.
Meer info: www.airborneoilandgas.com

IJmuIden pIonIert
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Breman offshore: 
InnIg verweven 
meT IJmuIden
In de haven van IJmuiden werkt 
Breman Offshore aan constructies 
en machines van alle soorten 
en maten voor de offshore 
olie- en gasindustrie en de 
windenergie-industrie. De kracht 
van Breman Offshore, onderdeel 
van Breman Machinery, is de 
expertise in het maken, monteren 
en onderhouden van deze 
constructies.

breman aan Zee
“We hebben heel bewust gekozen voor 
IJmuiden als tweede vestigingsplaats,” 
vertelt Henk Breman, directeur van 
Breman Off shore: “Het ligt centraal en 
het is slechts twintig minuten rijden 
vanaf Schiphol. Daarnaast heeft 
IJmuiden hele goede kadevoorzieningen 
en kan er een zeegaand schip aanmeren 
omdat het buiten de sluizen ligt. Dat is 
echt een unieke meerwaarde.”

fleXIbIlIteIt In IJmuIden
Breman Off shore is innig verweven met 
IJmuiden. Ze produceren bijvoorbeeld 
frames voor windturbines die vanaf de 
haven van IJmuiden worden aangelegd. 
Voor dit type zware constructies worden 
tonnen staal gebruikt. De samenwerking 
met overige ondernemers in IJmuiden 
vindt de heer Breman heel goed: “De 
Zeehaven is erg fl exibel. Als wij een piek 
in de capaciteit nodig hebben, proberen 
ze bij de Zeehaven in de planning wat te 
schuiven. Wij hadden bijvoorbeeld laatst 
extra ruimte nodig voor een groot schip. 
Zij namen contact op met de vissers op 
zee, die even langer voor de kust bleven 
liggen. Wij hadden daardoor wat extra 
plek in de haven. Die meewerkende 
houding in IJmuiden vind ik heel fi jn.”

Meer info: www.breman-off shore.com

15



 busIness parK ymond
Technologische en innovatieve bedrijven kunnen 
zich vestigen op het Business Park Ymond. De bu-
ren zijn bezig in de productie, groothandel, distri-
butie, op - en overslag of met R&D-activiteiten. 

 havengebIed IJmuIden
In het Havengebied IJmuiden is een zeehaven-
terrein van 90 hectare. Het gebied kenmerkt zich 
door de vis-gerelateerde bedrijvigheid en gemeng-
de bedrijvigheid. Ook is er op bepaalde plekken 
ruimte voor kantoorpanden. 

 broeKerwerf
Broekerwerf is een gemengd bedrijventerrein van 
14 hectare. Het terrein heeft een multifunctioneel 
karakter door de grote verscheidenheid aan type 
bedrijven. Tevens is er genoeg ruimte voor kanto-
ren. Kenmerkend voor het terrein is de autoboule-
vard en een directe ontsluiting op de A208. 

 IJmuIden geeft ruImte

bedrIJfs-
locatIes 
IJmuiden geeft ruimte(n)! 
De regio kent volop geschikte 
bedrijfsruimten voor alle 
type ondernemingen: van 
innovatieve startups tot 
grootschalige bedrijven in de 
visserij of offshore. Klaar om te 
ondernemen in IJmuiden? 
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 bedrIJventerreIn grote hout dIstrIport 
  ymond / nam-terreIn
Dit nieuwe bedrijventerrein is klaar voor groeiende ondernemers! Het terrein 
bestaat uit kadeterrein, geschikt voor zee- en binnenvaart met op- en overslagfa-
ciliteiten, kavels voor bedrijven, en bestaande kantoren voor verhuur met enke-
le kavels met ontwikkelingslocaties voor een gemengde of kantoorbestemming. 

 noordwIJKermeer
Goede bereikbaarheid ter land en ter zee: Noordwijkermeer is een zeehaven-
terrein met gemengde bedrijvigheid van 40 hectare bruto. Het terrein is prima 
bereikbaar door de directe aansluiting op de A22. Vooral distributie en cold sto-
rage bedrijven zijn er gevestigd.

 doKweg/spoorwegdrIehoeK 
De hoogwaardige uitstraling van de locatie met kantoor- en bedrijfsruimte 
maakt dit terrein hét visitekaartje voor ieder bedrijf. De mix van bedrijvigheid 
laat zien dat iedere type onderneming wel vaart in IJmuiden.

 IJmondhaven 
Zoekt u een bedrijfslocatie met perfecte bereikbaarheid voor zeeschepen? 
IJmondhaven is een nieuw te ontwikkelen zeehaventerrein van 25 hectare. De 
haven ligt nog voor het sluizencomplex en is goed toegankelijk voor zeesche-
pen. Bedrijven in de coldstore en shortsea, op- en overslag en transport en dis-
tributie sector kunnen zich er vestigen.

Meer info: https://www.velsen.nl/producten/ondernemersloket 
telefoon 0255-567200  of email naar: ondernemersloket@velsen.nl.

Noordwijkermeer IJmondhaven
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IJmuIden maakT 
heT - Toen, nu en 
In de ToekomsT 
IJmuiden is de bakermat van de maakindustrie. Het is de ideale 
vestigingslocatie voor bedrijven in deze sector waar steeds nieuwe 
kansen voor ondernemers ontstaan. Kansen zoals bijvoorbeeld de 
ontwikkelingen in de offshore- en windenergiesector en innovaties 
op het gebied van duurzaamheid en productiviteitsstijging. 

toen 
In de jaren twintig van de vorige eeuw was de Nederlandse industrie afhankelijk 
van de import van ijzer en staal. Een locatie aan de kust van Nederland bood 
volgens ondernemer Wenkebach kansen voor de vestiging van een ijzer- en 
staalbedrijf. Als ideale vestigingsplaats verkoos hij IJmuiden, boven Rotterdam, 
vanwege de vaste ondergrond. Sindsdien is IJmuiden het decor van het woeste 
spel van vlammen, vonken en rook. Naast de Hoogovens vestigden zich ruim 
100 jaar geleden veel andere bedrijven in IJmuiden. Bedrijven die er nog steeds 
zijn, zoals Airborne Oil & Gas, Van Beelen Group, Rigo Verffabriek en Zwart 
Techniek. Daarmee werd  de maakindustrie de economische motor van de regio 
Amsterdam-IJmuiden (MRA).

nu
Nu, een eeuw later, blijken sommige zaken onveranderd. De maakindustrie 
is onverminderd belangrijk voor de hoge werkgelegenheid, de regionale 
exportpositie van de MRA en de positie van Nederland in het algemeen. Wat wel 
is veranderd? IJmuiden is door geëvolueerd. De laatste jaren grijpen bedrijven 
nieuwe kansen in de offshore- en windenergiesector. Ook de Hoogovens zijn 
doorontwikkeld: de staalfabrieken van IJmuiden behoren ondertussen tot de 
modernste, schoonste en energiezuinigste staalfabrieken van de wereld. En er 
is momenteel een verduurzamingsslag gaande bij de verschillende bedrijven 
zodat naast de Hoogovens ook de overige maakindustrie toekomstbestendiger 
wordt.

toeKomst
Met dit oog op de toekomst wordt de maakindustrie in IJmuiden dus  
steeds schoner. Dat is in ieders belang. De regio stimuleert daarom 
een technisch-innovatief klimaat als basis voor verdere innovaties voor 
duurzaamheid, circulariteit én productiviteitsstijging. De toenemende 
aandacht voor duurzaamheid binnen de maakindustrie biedt kansen 
voor creatieve samenwerkingen van bedrijven in IJmuiden. Ook de vele 
samenwerkingsverbanden in de omliggende regio dragen bij aan succesvolle 
innovaties. Hierdoor blijft IJmuiden dé plek voor (toekomstige) ondernemers 
in de maakindustrie. 

IJmuIden maaKt het
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vIssersplaats
“IJmuiden is voor ons altijd een hele strategische 
plek geweest,” zegt Caroline van Beelen, de vierde 
generatie van het familiebedrijf. De meeste klanten 
komen van oudsher uit de visserijsector die heel 
belangrijk is in IJmuiden. Tegenwoordig hebben 
de touwen en netten veel meer toepassingen. 
Zo hebben ze ook klanten in de offshore-
windindustrie, maken ze anti-raketnetten voor 
defensie en leveren ze maatwerk voor superjachten 
en zeilsport. Naast de Nederlandse visserij hebben 
ze veel internationale klanten. “Omdat IJmuiden 
zo goed bereikbaar is, zowel over land als over zee, 
is het een hele fijne locatie.”

cIrculaIr ondernemen
Van Beelen blijft innoveren op het gebied van 
duurzaamheid. Zo zegt Caroline van Beelen: “De 
visserijsector heeft duurzaamheid enorm hoog 
in het vaandel staan de laatste jaren. Dat zie je 
bijvoorbeeld aan alle verschillende keurmerken 
die er zijn. Wij proberen daar als bedrijf in mee te 
gaan. Zo zijn we bezig met een programma over een 
meer circulaire kunststofketen. Op deze manier 
spelen we in op de toekomst.” Het toepassen van 
nieuwe ontwikkelingen in het productieproces 
zorgt ervoor dat Van Beelen een belangrijke speler 
in IJmuiden blijft.

Meer info: www.vanbeelengroup.nl.

Zonder netten geen vissers, maar wie zijn 
de makers hiervan? Van Beelen Group, 
aan de Industriestraat in IJmuiden, is een 
familiebedrijf dat al sinds 1906 netten 
en touwen produceert. Toen nog veelal 
met de hand en van natuurlijk materiaal. 
Tegenwoordig gebruiken ze voor hun 
productie vooral ‘high tenacity’ kunststof 
vezels. Daardoor zijn de netten en touwen 
vele malen lichter en sterker dan het 
traditionele materiaal.

van Beelen group: 
relevanT door 
InnovaTIe

IJmuIden maaKt het
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crown van gelder: pIonIer 
aan heT noordzeekanaal 

Zeg je maakindustrie in Velsen, dan zeg je Crown Van Gelder. Elk 
jaar levert het bedrijf, dat al meer dan honderd jaar gevestigd is in 
Velsen, duizenden tonnen papier aan klanten over de hele wereld. 
Deze serieuze hoeveelheid is bedoeld voor de zakelijke markt. Het 
bedrijf levert dan ook geen A4tjes af, maar grote rollen van 30 cm 
tot 3,5 meter breed.

Crown Van Gelder, als oudste bedrijf aan het Noordzeekanaal, maakte vroeger 
zijn papier van Scandinavisch hout. De ligging van het bedrijf aan het water was 
daarvoor ideaal. Tegenwoordig wordt nog steeds geprofiteerd van deze gunstige 
ligging. Verse houtvezel, wat het basisingrediënt vormt van papier, komt per 
schip aan in de haven van Velsen-Noord. “Deze vezels zijn afkomstig van 100% 
duurzaam beheerde bossen en leveren een bio-based eindproduct op dat 
volledig recyclebaar is”, aldus Miklas Dronkers, CEO van Crown Van Gelder. 

marKtleIder
Crown Van Gelder is in Europa marktleider op gebied van papier voor high-
speed inkjet printers, waarmee boeken als het ware per exemplaar kunnen 
worden geprint, te vergelijken met printing on demand. Kleinere oplages 
worden zo sneller en milieuvriendelijker geproduceerd.

Korte lIJntJes met mbo-ers
Met ruim 250 werknemers heeft Crown Van Gelder een belangrijke functie 
als werkgever in Velsen. “Wij hebben een nauwe samenwerking met Techport 
en het Nova College. Op deze manier zijn er korte lijntjes tussen Crown Van 
Gelder en technische MBO-ers. Wij weten elkaar heel makkelijk te vinden op 
de arbeidsmarkt”, aldus Miklas Dronkers.
Meer info: www.cvg.nl
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IJmuIden maaKt het

noodstroomoplossIngen
Destijds was het bedrijf, zoals de IJmuidense traditie betaamt, actief in het 
maken en onderhouden van motoren voor de visserij. “We doen tegenwoordig 
een stuk minder in de natte sector”, vertelt Bart Glas, Sales Manager bij Zwart 
Techniek. “De meeste klanten zijn nu grote datacenters, banken, luchthavens, 
overheden. Dat werk.” Zwart Techniek zorgt voor noodstroomoplossingen 
op plekken die zich geen stroomuitval kunnen permitteren. Bovendien heeft 
Zwart Techniek een aantal mooie projecten lopen in Afrika, waar bijvoorbeeld 
het platteland van Tanzania van stroom wordt voorzien door hun aggregaten.

hybrIde systemen
“Wij geloven dat in de toekomst renewable energie een steeds grotere rol 
zal spelen in de maatschappij.” Zwart Techniek ontwikkelt daarom hybride 
systemen waarbij de basis zonne-energie is. “Op het moment dat er te weinig 
zonlicht is om het systeem te laten draaien, pakt de dieselmotor of een batterij 
het over”, aldus Bart Glas. Op deze manier weet Zwart Techiek oude en nieuwe 
technieken te combineren tot een waardevol product.
Meer info: www.zwarttechniek.nl.
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 zwarT TechnIek: 
van IJmuIden ToT 
In afrIka 
In de haven van IJmuiden is Machinefabriek & Technische Handel  

H. Zwart, opgericht in 1930, uitgegroeid tot een bedrijf van formaat dat 

tegenwoordig bekend staat onder Zwart Techniek. 



Rigo Verffabriek: 
roots in IJmuiden
Henk van Westerhoven was in de jaren 30 
werkzaam in een verffabriek in Haarlem. Hij 
dacht dat hij het zelf beter kon en open-
de daarom zijn eigen bedrijf in IJmuiden. 
Tachtig jaar later wordt het familiebedrijf 
Rigo Verffabriek gerund door de derde  
generatie.
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Destijds koos ’opa Henk’ voor IJmuiden vanwege 
de gunstige ligging en de betaalbare huur. Over 
het verlaten van IJmuiden is nooit nagedacht: 
“Enerzijds vanwege de historie, je roots. Ander-
zijds is IJmuiden gewoon een hele mooie plek voor 
industrie. Dat rauwe randje,” aldus Henriëtte van 
Westerhoven-Beaujon, schoondochter van Arnold 
van Westerhoven (zoon van Henk) en manager be-
drijfscommunicatie en marketing van RIGO Verf-
fabriek .

natuurlIJK produceren
De productie van verf doet Rigo helemaal zelf van 
A-Z. Hierdoor kan het bedrijf de verf zo natuur-
lijk mogelijk produceren. Zo is het op dit moment 
bezig met het telen van vlas op braakliggende ter-

reinen in de buurt. Uit deze vlas wordt lijnolie ge-
wonnen, wat een natuurlijke basis voor de verf van 
Rigo is.

bedrIJfsfIlosofIe
Rigo neemt zijn taak als werkgever heel serieus. 
Rigo is om deze reden niet bezig met een verre-
gaande efficiëntieslag: “Wij werken niet aan het 
automatiseren van het productieproces, want onze 
werknemers voegen met hun kennis en kunde echt 
wat toe. Daarnaast heb je als bedrijf een verant-
woordelijkheid naar je mensen en je omgeving toe 
vinden wij”, zegt van Westerhoven-Beaujon. Op 
deze manier is Rigo al decennialang een verrijking 
van de lokale economie in IJmuiden.
Meer info: www.rigoverffabriek.nl



De Felison Terminal is een verga-
derlocatie op een prachtige locatie, 
is goed bereikbaar én beschikt over 
ruim voldoende gratis parkeergele-
genheid. Bovendien heeft de verga-

derlocatie een geweldig uitzicht op 
de havens, de sluizen van IJmuiden of 
het Forteiland, dat een vergadering 
net dat extra zetje geeft. Meer info: 
www.felisonterminal.nl

Locaties 
voor 
overleg en 
refl ectie
IJmuiden staat te boek 
als een prettige vergader-
locatie. De bereikbaarheid 
met de auto vanuit 
Amsterdam en Schiphol is 
een sterk pluspunt. Bovendien 
is in IJmuiden nog rust te 
vinden. Na een vergaderdag is 
het heerlijk uitwaaien op het 
strand. Of je nu op zoek bent 
naar een moderne of een 
historische vergaderlocatie, 
IJmuiden heeft het allemaal.

buItenplaats beecKestIJn
Beeckestijn in Velsen-Zuid is een heerlijk rustige en inspirerende locatie. Een aan-
tal van de panden van Vereniging Hendrick de Keyser zijn eeuwenoud. Toch biedt 
de locatie meerdere moderne faciliteiten, en is daarmee erg geschikt voor vergade-
ringen e.d. Meer info: www.buitenplaatsbeeckestijn.nl

forteIland 
IJmuIden
Midden in de havenmond van 
IJmuiden ligt het Forteiland. Dit 
eiland is onderdeel van de Stelling 
van Amsterdam, en is tegenwoor-
dig een UNESCO Werelderf-
goedlocatie. Het authentieke fort 
is volledig ingericht voor vergad-
eren, conferenties, evenementen 
en ander zakelijke bijeenkomsten. 
Meer info: www.forteiland.nl

apollo hotel 
IJmuIden seaport 
beach
Vergaderen in het Apollo Hotel is 
het échte IJmuiden meemaken. 
Het strand is slechts twee minuten 
lopen. Zij hebben alle faciliteiten 
in huis voor een meerdaags even-
ement, met onder andere fi jne 
hotelkamers, suites en een eigen 
parkeerterrein voor de deur.
Meer info: www.apollohotels.nl/
apollo-hotel-ijmuiden-seaport-
beach/

hotel augusta
Vergaderen op een stijlvolle lo-
catie kan in Hotel Augusta in 
IJmuiden. Zij beschikken over een 
aantal prachtige zalen voor ver-
schillende groep groottes. Na een 
lange dag vergaderen is het zeker 
geen straf om te blijven slapen in 
dit historische hotel.
Meer info: www.augusta.nl

landgoed duIn en 
KruIdberg 
Op dit landgoed in Santpoort nabij 
het Nationaal Park Zuid-Kenne-
merland bevindt zich een klass-
iek-historische Landhuis, de sfeer-
volle Engelse Landgoedtuin en 
een viersterrenhotel met vergad-
er- en conferentiezalen. Meer info: 
www.duin-kruidberg.nl

IJmuIden InspIreert

felIson cruIse termInal
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buItenplaats beecKestIJn
Beeckestijn in Velsen-Zuid is een heerlijk rustige en inspirerende locatie. Een aan-
tal van de panden van Vereniging Hendrick de Keyser zijn eeuwenoud. Toch biedt 
de locatie meerdere moderne faciliteiten, en is daarmee erg geschikt voor vergade-
ringen e.d. Meer info: www.buitenplaatsbeeckestijn.nl

forteIland 
IJmuIden
Midden in de havenmond van 
IJmuiden ligt het Forteiland. Dit 
eiland is onderdeel van de Stelling 
van Amsterdam, en is tegenwoor-
dig een UNESCO Werelderf-
goedlocatie. Het authentieke fort 
is volledig ingericht voor vergad-
eren, conferenties, evenementen 
en ander zakelijke bijeenkomsten. 
Meer info: www.forteiland.nl

thalIa theater
Het Thalia Theater is een uniek en 
multifunctioneel theater, gelegen 
tussen de Noordzeesluizen en de 
vissershaven. Nauwelijks een half 
uurtje rijden vanuit Amsterdam 
en slechts een kwartier van Haar-
lem. Een gave locatie voor ver-
gaderingen en congressen. Meer 
info: www.thaliatheater.nl

hotel augusta
Vergaderen op een stijlvolle lo-
catie kan in Hotel Augusta in 
IJmuiden. Zij beschikken over een 
aantal prachtige zalen voor ver-
schillende groep groottes. Na een 
lange dag vergaderen is het zeker 
geen straf om te blijven slapen in 
dit historische hotel.
Meer info: www.augusta.nl

betaalbaar 
landgoed 
waterland
Landgoed Waterland in Vel-
sen-Zuid heeft een schitterend 
gerestaureerd monumentaal 
landhuis gelegen op, groot 
privéterrein en dateert van het 
begin van de 18e eeuw. Het park 
is een bron van rust en inspira-
tie. Het landgoed is niet open-
gesteld voor publiek en biedt 
daarmee rust, ruimte en
volledige privacy voor succes-
volle congressen. Meer info: 
www.postverkadegroep.nl/
landgoed_waterland

goed bereIKbaar 
IJmuiden is dé havenstad om te 
wonen. Er is een ruime keuze aan 
betaalbare woningen, maar ook 
duurdere woonmilieus. In IJmuiden 
koop en/of huur je een betaalbare 
woning met veel woonruimte en de 
luxe van het strand, natuur en de 
stad dichtbij. Vanuit Amsterdam ben 
je met de auto binnen 30 minuten in 
IJmuiden en vanuit Haarlem in slechts 
20 minuten. Ook Alkmaar is goed 
bereikbaar. Stedelijk wonen rond de 
haven, tussen de duinen in Zeewijk, 
of binnenkort zelfs buitengaats in 
IJmuiden aan Zee. Het kan allemaal 
in IJmuiden. 

vrIJe tIJd
Als je in IJmuiden woont en/of 
werkt, is er in je vrije tijd genoeg te 
doen. IJmuiden heeft interessante 
musea, winkelstraten, theaters 
en rondleidingen. IJmuiden staat 
bekend om het grote aanbod van 
avontuurlijke watersporten zoals 
blokarten, golfsurfen, kitebuggyen, 
kitesurfen, suppen (stand-up-
paddling) en duiken, maar telt 
daarnaast ook een bovengemiddeld 
aantal sportverenigingen en een 
eigen professionele voetbalclub: 
Telstar. De rust zoek je op tijdens 
een wandeling of fi etstocht door het 
Nationaal Park Zuid-Kennemerland, 
het recreatiegebied Spaarnwoude 
of één van de landgoederen en 
buitenplaatsen van Velsen.

Aantrekkelijke 
woonomgeving
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Ondernemen in Beverwijk
Met meer dan 3000 bedrijven binnen haar gemeentegrenzen is Beverwijk een echte 
ondernemersstad. Innovatieve maakbedrijven in alle vormen en maten, een omvangrijk 
logistiek knooppunt, een zeehaven, de Bazaar en gerenommeerde zorginstellingen - zoals 
het Brandwondencentrum - maken van Beverwijk een aantrekkelijke vestigingslocatie. 
Beverwijk ligt centraal in de IJmond en is goed bereikbaar, zowel over de weg als over het 
spoor. Het maakt deel uit van de Metropoolregio Amsterdam (MRA).

IJmuIden werKt samen

beverwIJK: mKb-
vrIendelIJKste 
gemeente!
Beverwijk is door de ondernemers 
is uitgeroepen tot de meest MKB-
vriendelijkste gemeente van Noord-
Holland. In Beverwijk is ruimte om te 
experimenten en nieuwe ideeën tot 
ontwikkeling te brengen. De gemeente 
zoekt grenzen op en is daarbij niet bang 
om ook eens ‘buiten de lijntjes te kleuren’. 
Het is ook niet voor niets dat het de 
ondernemers in Beverwijk lukt om samen 
een bedrijventerrein 'energiepositief' te 
maken. Thema's als Duurzaamheid en 
Circulaire Economie zijn (vanzelfsprekend) 
belangrijk. 
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beverwIJK 
onderdeel van 
centrum InnovatIeve 
maaKIndustrIe
De IJmond is de Techport van de MRA en het centrum van de 
innovatie maakindustrie in Nederland. Samen met het bedrijfsleven, 
onderwijsinstellingen en andere overheden werken we aan de 
doorontwikkeling en verdere profi lering van Techport. Met een grote 
diversiteit aan bedrijven maakt Beverwijk belangrijk onderdeel uit van 
dit netwerk. Van hoogwaardige machines tot bijzondere horloges, van 
raketonderdelen voor de ruimtevaart tot een exoskelet en de aan het 
Brandwondencentrum gelieerde Huidbank.
Meer info: www.beverwijk.nl/inwoners-ondernemers/
ondernemen_41729

Overslaghaven 
De Pijp belangrijk 
voor economie
De Pijp is de zeehaven van Beverwijk en is toegankelijk voor binnenvaart- 
en zeeschepen tot een diepgang van 9 meter. De haven beschikt over meer 
dan 700 meter kade en talrijke bedrijven hebben een directe binding, 
zoals stuwadoors, distributeurs en houthandels. Er bevinden zich diverse 
opslagloodsen in de onmiddellijke omgeving. Dit maakt de Beverwijkse haven 
bij uitstek geschikt voor de overslag van producten als fruit, groenten en 
maïsmeel. Wereldwijd is het de belangrijkste haven op het gebied van export 
van pootaardappelen. Naast deze landbouwproducten vindt er ook overslag 
plaats van hout, houtsnippers, zand, cement, staalproducten en schroot. De 
Pijp zorgt hiermee voor veel directe en indirecte werkgelegenheid.

 broedplaats op 
bedrIJventerreIn de pIJp
Rondom de Broedmachine op bedrijventerrein De Pijp ‘broeit’ het en 
hebben creatieve, start-up en scale-up ondernemers elkaar gevonden. 
Vanuit de wijde regio trekt men speciaal naar Beverwijk om onderdeel 
van deze broedplaats te kunnen uitmaken.
www.broedmachine.cc
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Ondernemen in 
Heemskerk
Heemskerk staat bekend om zijn rustige 
strand, gezellige dorpscentrum en prettige, 
groene leefomgeving. Maar Heemskerk is 
ook de plek van bedrijvigheid en harde 
werkers. Waar de andere gemeenten in de 
regio IJmond vooral uitblinken in de rauwe 
maakindustrie is Heemskerk nationaal en 
internationaal een belangrijke speler op het 
gebied van (glas)tuinbouw. 

agrarIsche bedrIJvIgheId
De tuinbouwgebieden Heemskerkerduin en Noorddorp worden ook wel Heemskerks 
‘agrarische bedrijventerrein’ genoemd en zijn door de provincie aangewezen als een zogenaamd 
‘tuinbouwconcentratiegebied’. Een unicum in de provincie Noord-Holland. Dit gebied is 
bovendien onderdeel van het programma Greenport Noord-Holland Noord dat als doel heeft de 
agribusiness in de provincie te versterken.
Het tuinbouwgebied van Heemskerk kenmerkt zich door zeer goede landbouwgrond en 
bollen en bloemen van topkwaliteit die over de hele wereld worden geëxporteerd: lelies in 
Moskou, tulpen in New York, nerines in Tokio. Heemskerkse bloemen kom je overal tegen. 
Ter gelegenheid van ‘100 jaar staal in de IJmond’ heeft de Heemskerkse tuinder Jos Beentjes 
namens de IJmond gemeenten een unieke tulp, ‘De Staalmeester’ gekweekt en aangeboden aan 
de directie van Tata Steel. Dit initiatief verbindt op een passende manier twee economische 
tradities binnen de IJmond.

KeurmerK voor tulpen
Om het imago van het gebied onder Nederlanders te versterken zijn de tuinders een collectieve 
promotie gestart onder de naam Uitheemskerk.nl. Daarnaast zijn vijf Heemskerkse tuinders het 
samenwerkingsverband CoasTulip gestart, zodat ze zichzelf neerzetten vanuit een kwalitatief 
sterk (keur)merk wat betreft tulpen. De verregaande professionalisering van de tuinbouw, 
gesteund door de gemeente en provincie, biedt enorm veel werkgelegenheid en economische 
zekerheid voor Heemskerk. Daarnaast maken de bedrijven grote stappen in de verduurzaming 
van de tuinbouw. Floricultura, een familiebedrijf dat inmiddels internationaal zijn vleugels 
heeft uitgeslagen, is hier een mooi voorbeeld van. Zij verwarmen hun kassen met behulp van 
aardwarmte dat duizenden meters diep zit. Op deze manier bespaart het bedrijf talloze kubieke 
meters aardgas en bijbehorende uitstoot van CO2. 

IJmuIden werKt samen
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Bedrijventerreinen
Heemskerk is met zijn goede voorzieningen een aantrekkelijke vestigingsplaats voor 
bedrijven. De gemeente heeft meerdere grote bedrijventerreinen met elk een eigen 
signatuur en voordelen. 

trompet
Bedrijventerrein De Trompet heeft een 
representatieve en hoogwaardige uitstraling. 
Duurzaamheid en kwaliteit zijn hier de 
belangrijkste uitgangspunten. Door de 
zichtbaarheid vanaf de A9 en de ligging aan 
één van de entrees van de gemeente Heemskerk 
heeft het terrein een groot bereik. Kortom, een 
toplocatie voor een bedrijf! 

de houtwegen
Bedrijventerrein  De Houtwegen ligt al een 
aantal decennia aan de westkant van Heemskerk. 

De Houtwegen is destijds gerealiseerd om 
te voldoen aan de groeiende behoefte aan 
bedrijventerreinen. Het ligt nabij de Westelijke 
Randweg en is daardoor goed ontsloten. Er zijn 
vele kleine ambachtelijke bedrijven gevestigd 
die gericht zijn op de lokale en regionale markt. 
Maar er zijn ook grotere bedrijven te vinden, zoals 
kunststofproducent VanDerEng. Het bedrijf won 
begin 2018 de Techport Innovation Challenge. Zij 
presenteerden voor een jury het plan om op basis 
van composteerbare materialen een kunststof 
te ontwikkelen dat tijdens gebruik de kwaliteit 
heeft van gewoon plastic, maar volledig en vooral 
sneller afbreekbaar is dan huidige bio plastics. 

Hun eerste focus ligt op de evenementensector, 
voor bijvoorbeeld consumptiemunten, maar 
VanDerEng verwacht dat deze techniek zich in de 
toekomst perfect leent voor de tuinbouw.

de waterwegen
Bovendien heeft Heemskerk bedrijventerrein 
De Waterwegen. Dit is een cluster van bedrijven 
met een duidelijk thema. Hier zijn autobedrijven 
gevestigd (autoboulevard). Daarnaast is er een 
aantal grootschalige detailhandelsvestigingen 
opgericht, zoals AH-XL en Welkoop. 
Meer informatie: heemskerk.nl/over-heemskerk/
ondernemen

29

De Trompet De Houtwegen

De Waterwegen



.IJmuIden 
= mra
De Metropoolregio Amsterdam (MRA) 
behoort tot de Europese top vijf van 
economisch sterke regio’s. Om die positie 
te behouden en te versterken, werkt Velsen 
samen met 32 andere gemeenten en twee 
provincies aan ruimtelijk-economische 
ontwikkeling. IJmuiden heeft als dé 
nautische toegangspoort een belangrijke 
positie binnen de MRA. Meer info: www.
metropoolregioamsterdam.nl

.IJmuIden 
= IJmond
In de regio IJmond werken de gemeenten 
Beverwijk, Heemskerk en Velsen nauw 
samen op maatschappelijk, sociaal en 
economisch gebied. De drie gemeenten 
werken bijvoorbeeld samen om te 
komen tot een innovatief en uitnodigend 
ondernemersklimaat, zoals de 
doorontwikkeling van de haven en de maak- 
en onderhoudsindustrie via Techport. Meer 
info: www.ijmondsamenwerking.nl

.IJmuIden 
= ayop
Amsterdam IJmuiden Off shore Ports (AYOP) 
is een publiek-private netwerkorganisatie 
met zo’n 75 leden van overheden en bedrijven 
die in de regio actief zijn in de off shore 
winning van olie, gas en windenergie. 
AYOP heeft twee kerntaken. Ten eerste 
gaat AYOP IJmuiden profi leren als dé regio 
voor windenergie. Verder zoekt AYOP naar 
vernieuwende innovatieve business cases 
voor nieuwe kansen binnen de off shore 
sector. Meer info: www.ayop.nl

IJmuIden werKt samen

Samenwerkingsverbanden in de regio 
IJmuiden werkt als een magneet op ondernemers en slimme studenten 
door haar sterke nautische maritieme infrastructuur en focus op innovatief 
en technisch vakmanschap. Om deze kwaliteiten te behouden en te 
versterken, neemt IJmuiden deel aan veel samenwerkingsverbanden in de 
regio. De intensieve samenwerking in de regio werpt zijn vruchten af.
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.IJmuIden 
= IJpos
Het samenwerkingsverband IJmuiden 
Port Services (IJPOS) onderstreept de 
hoogwaardige infrastructuur van IJmuiden. 
IJPOS bestaat uit 40 dienstverlenende 
bedrijven in het (open) havengebied 
van IJmuiden: de toegangspoort tot het 
Noordzeekanaal. Alle bij IJPOS aangesloten 
bedrijven zijn dicht bij elkaar gevestigd en 
bieden gezamenlijk een ‘one-stop-shop’-
totaalpakket voor scheepvaart, visserij, 
off shore en windmolenparken. Meer info: 
www.ijpos.nl

.IJmuIden 
= ov IJmond
Ondernemersvereniging OV IJmond is 
met ruim 500 ondernemende leden een 
belangrijk samenwerkingsverband binnen 
het Noordzeekanaal-gebied en de MRA. OV 
IJmond behartigt niet alleen de belangen 
van ondernemers, maar faciliteert ook 
netwerkmogelijkheden en kennisdeling. Het 
samenwerkingsverband houdt nauw contact 
met de provincie, gemeenten, en andere 
samenwerkingsorganisaties. Meer info: www.
ovijmond.nl

.IJmuIden 
= techport 
Samen met andere IJmond-gemeenten en 
-organisaties vormt IJmuiden het hart van de 
Techport van de MRA. Deze samenwerking 
zorgt ervoor dat de regio op de kaart wordt 
gezet als hét centrum van de internationale 
maak- en onderhoudsindustrie en dé 
plek voor innovatie en vakmanschap op 
kennisgebieden die daar mee te maken 
hebben. Meer info: www.techport.nl

IJPOS
IJmuiden
Port
Services

FISHERY 
MARITIME 
OFFSHORE
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