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Binnenvaart belangrijke factor voor Werkendam
WERKENDAM Binnenvaart is voor 
Werkendam, onderdeel van gemeen-
te Altena, van groot belang, zowel op 
het gebied van ‘varen’ als van ‘maken’. 
Na Zwijndrecht is Werkendam de groot-
ste binnenvaarthaven als het om het gere-
gistreerde laadvermogen gaat. Veel sche-
pen varen onder regie van Werkendamse 
bevrachtingskantoren.

Werkendam heeft in de maritieme maakin-
dustrie een toppositie verworven dankzij de 
scheeps-, jacht- en waterbouwers, die omge-
ven worden door een kring van toeleveran-
ciers en dienstverleners. Het cluster telt in-
middels 41 bedrijven en onderscheidt zich 
door de goede strategische ligging aan de 
Merwede en een compleet scala aan bedrij-
ven met een sterke onderlinge samenwerking. 
Ook de samenwerking met overheid en onder-
wijs is bijzonder goed te noemen.

De ligging van Werkendam aan een Europese 
hoofdtransportas draagt bij aan het suc-
ces van het maritieme cluster. Het groot-
ste deel van het binnenvaartverkeer tussen 
Antwerpen/Rotterdam en Duitsland komt 
langs Werkendam. Dit maakt het tot een effi-
ciënte stop voor reparatie, onderhoud of het 
ophalen van boodschappen.

Het maritieme cluster in Werkendam is be-
hoorlijk divers: het bestaat uit zowel scheeps- 
en jachtbouwers als toeleveranciers, dienst-
verleners en constructiebedrijven, maar ook 
bevrachtingskantoren en waterbouwers. 
Dankzij samenhang en samenwerking en het 
grote aanbod van deze verschillende bedrij-
ven die dicht bij elkaar zitten, fungeert het 
Werkendamse maritieme cluster als een one-
stop-shop. Klanten kunnen er voor alles te-
recht: van ontwerp tot bouw, afbouw, onder-
houd en exploitatie. 

Het bedrijvencluster is verenigd in 
Werkendam Maritime Industries, het samen-
werkingsverband van de 41 aangesloten be-
drijven en de gemeente Altena, Het richt zich 
op diverse vlakken, alles bedoeld om het 
bedrijvencluster en de maritieme sector in 
Werkendam nog beter op de kaart te zetten 
én te houden. De activiteiten die de bedrijven 
in Werkendam verrichten, worden meer aan 
elkaar geknoopt, gecoördineerd en gezamen-
lijk gepromoot.  Onder meer via de website, 
maar ook via nieuwsbrieven en de diverse so-
cial media waarop WMI actief is. Ook op beur-
zen komt dit tot uiting, bijvoorbeeld met de 
WMI-straat op Maritime Industry. Er is een ge-
zamenlijke promotiefilm gemaakt en werk-
bezoeken van bijvoorbeeld het ministerie, de 
provincie en Rijkswaterstaat dienen ook om 
anderen te laten zien wat er allemaal gebeurt 
in Werkendam. 

Er is ook een bijzondere samenwerking met 
de gemeente Altena en het onderwijs. De ge-
meente Altena onderkent het belang van het 
Werkendamse maritieme cluster, dat goed 
is voor ruim 2.000 arbeidsplaatsen en zet 
zich in voor de zo gewenste uitbreiding van 
de havencapaciteit. Met het onderwijs werkt 
WMI succesvol aan techniekpromotie en on-
derwijsontwikkeling. Dat komt onder ande-
re terug in ‘WERK-safari’s’ waarbij scholie-
ren bedrijven in Werkendam bezoeken en bij 
gastlessen op scholen. Ook speelt WMI een 
rol in onderwijsontwikkeling, zoals Maritieme 
Techniek en Nederlands op de werkvloer. 

Ondersteuning is er ook voor ondernemers. 
Zo wordt er gezamenlijk ingeschreven op aan-
bestedingen. Informatie rondom innovaties 
wordt gedeeld of er wordt in samengewerkt. 
Via WMI komen mensen en bedrijven binnen 

die kunnen worden gekoppeld aan een van de 
leden in het cluster. WMI ondersteunt even-
eens bij vergunningaanvragen of subsidies. 

Karin Struijk, programmamanager 
Werkendam Maritime Industries

In deze special over Werkendam kunt u le-
zen over wat er zoal gebeurt in Werkendam 
en wat de binnenvaart en de maritieme sec-
tor betekent voor de regio. Maak bijvoor-
beeld kennis met het bestuur en de mensen 
achter WMI, ontdek de laatste ontwikkelin-
gen rondom de geplande insteekhaven van 
Werkendam, lees meer over de inspanningen 
op het gebied van onderwijs en kom te weten 
aan welke innovaties en specialisaties er ge-
werkt wordt in deze regio. Veel leesplezier!

Programmamanager Karin Struijk.


