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Shipyard De Hoop is een succesvolle Nederlandse ontwerper en bou-
wer van custom-build schepen. In 2009 vierde de werf haar 120 jarig 
bestaan. Het ontwerp en de bouw van een compleet nieuw schip vragen 
een innovatieve en creatieve instelling. Tevens een goede neus voor de 
nieuwste ontwikkelingen en mogelijkheden. Hiermee onderscheidt De 
Hoop zich binnen de markt. Ieder schip is een one-off en de werf neemt 
een coördinerende rol in het ontwikkeltraject. 

Shipyard De Hoop beschikt over een goed gevulde orderportefeuille en 
heeft de afgelopen jaren een substantiële groei doorgemaakt. De Hoop 
opereert vanuit twee werven: De Hoop Lobith in het oosten van het land 
(10,5 hectare - circa 130 mensen) en De Hoop Foxhol in het noorden 
van het land (2,5 hectare - circa 65 mensen). Met elkaar wordt een jaar-
lijkse omzet van ca 70 mio euro gerealiseerd. De werf beschikt over een 
scheepshelling van maximaal 200 x 60 meter.  

Shipyard De Hoop heeft een track record in de engineering en bouw van 
custom-build schepen. Het gaat hierbij om zowel zeegaande schepen 
als schepen voor de binnenvaart. Klanten van de werf zijn veelal (inter)
nationale bedrijven, zoals rederijen, touroperators, offshore contractors, 
investeringsmaatschappijen en oliemaatschappijen. 

De Hoop heeft een eigen engineeringsafdeling en heeft alle disciplines 
in huis om een geheel schip te bouwen. Hierdoor is de werf in staat om 
snelle levertijden aan te bieden en een hoge mate van flexibiliteit en 
kwaliteit. Shipyard De Hoop, designers & builders since 1889.  

Ieder schip is een one-off

Scheepstypen:

Baggerschepen
Veerboten
Bevoorradings- en ondersteuningsschepen 
voor offshore
Semi afzinkbare accommodatie unit

Cruiseschepen
Dagpassagiersschepen
Schepen voor speciale doeleinden
Sleep- en duwboten
Containerschepen
Chemicaliën tankers

Shipyard bouw van schepen en drijvend materiaal Scheepswerf De Hoop Lobith B.V.
Tolkamer

Amethist, Semi afzinkbare accommodatie unit Noordhoek Pathfinder, Onderzoeksschip offshore

Amadeus Elegant, Cruiseschip


