
Ruim vijftig jaaR betRouwbaRe kwaliteit



I n de woelige wereld van de scheepvaart is Hoekman 
Shipbuilding al een halve eeuw een baken van kwaliteit 
en betrouwbaarheid. Voor binnenvaart, zeevaart en visserij 

staat het Urker bedrijf bekend als specialist op het gebied 
van nieuwbouw van complete schepen, scheepsreparatie en 
inrichting van de machinekamer. 
Hoekman doet niet alles zelf, maar fungeert als hoofdaannemer. 
Daartoe wordt geölied samengewerkt met diverse 
toeleveranciers, al vele jaren lang. Het grote voordeel van de 
vestiging op Urk, één van de belangrijkste vissersplaatsen 
in West-Europa, is dat er een ruim aanbod is aan 
scheepsbouwgerelateerde bedrijven. Cascobouwers, schilders, 
timmerbedrijven, elektrotechnische installatiebedrijven; 
het zijn praktisch onze buren. In verschillende 
samenwerkingsverbanden, afhankelijk van de aard van de 
opdracht, wordt zo iedere keer weer een fantastisch staaltje 
Hollands vakmanschap afgeleverd. 
Hoekman moderniseert op die manier de techniek van ieder 
schip optimaal. Werd vijftig jaar geleden begonnen met 
inbouw van motoren van 20 pk, momenteel gaat het al snel 
om 5000 kW, met daaromheen de benodigde hoogwaardige 
hulpwerktuigen. Ervaren ontwerpers tekenen in overleg met de 
klant het beste plan uit voor ieder afzonderlijk schip. Nieuwe 
ontwikkelingen in de branche worden door Hoekman scherp in 
de gaten gehouden om snel te kunnen inspelen op vragen uit de 
markt. Dit heeft uiteraard gevolgen voor de techniek aan boord, 
die voor Hoekman, door hun ervaring geen geheimen meer 
kent. Toen laseruitlijning van scheepsmotoren mogelijk werd, 
was Hoekman daar al snel in gespecialiseerd. 
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Ruim vijftig jaar 
betrouwbare kwaliteit



Wärtsilä feliciteert  
HOEKMAN  
SHIPBUILDING BV  
met het  
50-jarig bestaan.

Ruim vijftig jaar 
betrouwbare kwaliteit



H et bedrijf is in 1961 door de broers Albert en 
Lucas Hoekman opgericht. De eerste jaren hebben 
zij zich toegelegd op reparatie en inbouw van 

motoren voor de lokale vissersvloot. Tot volle tevredenheid van 
de klanten; Hoekman kon al snel uitbreiden. 
Niet veel later werd tussendoor af en toe een geheel nieuwe 
viskotter opgeleverd en in de jaren tachtig is het bedrijf zich 
hier meer en meer op gaan toeleggen. In de jaren negentig 
is vervolgens met veel succes een hele serie boomkorkotters 
gebouwd, waarvan vele nog steeds actief zijn. 
Door de teruglopende opdrachten vanuit de Nederlandse 
visserij werd de weg naar het buitenland in geslagen, met 
name vanuit Ierland werden opdrachten binnengehaald. 
Grote RSW-trawlers voor de pair trawling visserij gingen voor 
deze Ierse klanten te water. Al met al heeft Hoekman een 
behoorlijke vloot afgeleverd. Daarnaast werden in die jaren 
tussendoor schepen van buiten de visserij ter hand genomen 
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voor alle voorkomende reparaties en werkzaamheden. 
De laatste jaren heeft Hoekman zijn activiteiten uitgebreid naar 
zowel de zeevaart als de binnenvaart met als hoogtepunten het 
afbouwen van vijf coasters en het afbouwen van verschillende 
binnenvaarttankers. 
In de jaren negentig trad de tweede generatie Hoekman samen 
met Pauw Wakker toe tot de directie van het bedrijf. In 2009 
hebben Klaas Albert, Leendert en Klaas Hoekman het roer 
volledig overgenomen. 
Bij Hoekman is weinig verloop binnen het personeelsbestand, 
wat ten goede komt aan de kennis binnen het bedrijf. 
Een aantal personeelsleden is al meer dan 25 jaar in 
dienst. Hoekman is een traditioneel familiebedrijf waarbij 
betrouwbaarheid, een langetermijnvisie en respect voor ervaring 
in de bedrijfscultuur zit ingebakken. In die traditie staat het  
feilloze nakomen van afspraken met klanten voorop. 

tweede generatie 



Links staand: Klaas Albert Hoekman, 
zittend: Leendert Hoekman, 
rechts staand: Klaas Hoekman.



H oekman Shipbuilding is gespecialiseerd in het 
leveren van complete nieuwe schepen en het 
inbouwen van machinekamers, de techniek van 

stuurhuis tot schroef en van switchboard tot boosterunit wordt 
tot in de puntjes verzorgd. Wij verzorgen zowel de pneumatiek 
als de hydrauliek voor de verschillende aandrijvingen van lieren 
of andere werktuigen. Kortom, Hoekman levert alle soorten en 
maten schepen optimaal af, van sleepboot tot coaster van 120 
meter lengte. 

In samenwerking met andere bedrijven zijn vele verschillende 
schepen gemaakt en ontwikkeld, zoals boomkorkotters, 
eurokotters, RSW-trawlers voor de visserij, coasters en 
sleepboten voor de zeevaart, zandzuigers, olieboten, 
oliepontons, binnenvaart tankers, werkschepen, duw- en 
sleepboten voor de binnenvaart. 
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Uw specialist in motorenrevisie 
en machinale bewerkingen

Produktieweg 15, 8304 AV Emmeloord
Tel: 0527-699292 / www.dieselserviceemmeloord.nl

“Hattemleeuw, de specialist voor buis  
en lascomponenten in staal en rvs”

www.Hattemleeuw.nl

Re� t opdrachten zijn voor Hoekman bekend terrein. 
Verschillende gezonken schepen zijn geheel naar de wensen 
van de klant gerefi t en weer als nieuw in de vaart gekomen.

Voor het perfect inbouwen van de schepen 
en de machinekamer beschikt Hoekman over 
verschillende hulpmiddelen. Voor het uitlijnen van 
voortstuwingsinstallaties en pompen e.d. heeft Hoekman 
de beschikking over een modern laser-uitlijnapparaat. 
En voor het maken van pijpsystemen heeft Hoekman de 
beschikking over een doornpijpen-buigmachine. 
Daarnaast beschikt Hoekman nog over de nodige 
draaibanken, snijmachines, knipschaar e.d. Dit alles maakt 
dat Hoekman snel en netjes werk afl evert bij de inrichting 
van de machinekamer. 
 

Voor een greep uit onze opdrachten verwijzen wij u naar 
onze website www.hoekmanshipbuilding.nl.







•  Casco (Zeevaart, Binnenvaart, Pleziervaart) 
Expertise en onderzoek van alle soorten schaden aan varende en  
drijvende objecten waaronder schepen, (mega)jachten, 

    vissersvaartuigen, baggerequipment, pontons etc. 

•  Maritieme aanbouw & garantie 
Expertise en onderzoek van schaden die zich voordoen gedurende de 
(ver)bouw van vaartuigen of binnen de daarop volgende garantie-
periode aan (mega)jachten, zee- en binnen vaartschepen, bagger-
equipment, offshore-installaties etc.

•  Landmateriaal

•  Construction / Property All Risks

•  Machinebreuk

•  Elektronica / Computers

Vertrouwen  
is de basis 

Arntz | van Helden bv
Strevelsweg 700/505, 3083 AS  Rotterdam  

Postbus 5824, 3008 AV  Rotterdam 
 

 tel.: +31 10 241 60 60  
fax: +31 10 241 60 70 
email: info@arntz.nl 

www.arntz.nlwww.vanhier.nlwe blijven gewoon Vanhier

Veelzijdig kantoor op het gebied van  
accountancy, fiscaliteit en advies. 

Volle kracht vooruit!
Wij feliciteren Hoekman Shipbuilding
met het 50-jarig jubileum.

Luithagen haven 2 Unit F
B 2030 Antwerpen



D oordat het bedrijf de afgelopen vijftig jaar alle 
soorten van werkzaamheden heeft opgepakt, heeft 
het een brede ervaring ontwikkeld waardoor wij 

iedere mogelijke vraag van klanten kunnen beantwoorden. 
Neem bijvoorbeeld de vraag van de klant die aanliep tegen de 
al maar stijgende brandstofprijzen. Door Hoekman is toen 
onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van het gebruik van 
zogenoemde zware olie. In samenwerking met enkele andere 

bedrijven is zo een installatie ontwikkeld, speciaal toegespitst 
op de configuratie aan boord van deze klant. 

De lijnen bij Hoekman zijn heel kort. De klant staat praktisch 
op de werkvloer en de medewerkers denken actief mee. Onze 
klanten weten hierdoor precies wat ze krijgen en ontstaat er 
een sterke vertrouwensband. Kortom, een bedrijf waar je op 
kunt bouwen.

De klant centraal



Postbus 32
8320 AA Urk

Telefoon:  +31 (0)527 681 788
Fax:  +31 (0)527 684 921

Klifkade 15
8321 KA Urk

E-mail: info@hoekmanshipbuilding.nl
Web: www.hoekmanshipbuilding.nl

 


