
Royal Doeksen takes over Vuyk Engineering Rotterdam from Royal IHC 

On the 3rd of March, 2021, Royal IHC and Royal Doeksen reached an agreement on the acquisition of 
all shares in Vuyk Engineering Rotterdam. 

Mid 2020, IHC presented their new strategy going back to its core business. As a result of this new 
strategy it was decided that Vuyk, among other companies, would be divested. The management of 
Vuyk was involved during the whole divestment process and is very pleased to now be a part of the 
Rotterdam based Royal Doeksen. 

Vuyk Engineering was founded in 1979. Over the past decades Vuyk has evolved into a design and 
engineering office with expertise in various parts of the maritime industry. Nowadays Vuyk focusses 
on three disciplines; Vessel design, Equipment design and Marine operations. The combined expertise 
in these areas and the highly qualified engineers enable Vuyk to fully understand complex operations 
and requirements. First time right and reliability will continue to be the main drivers. Vuyk is proud to 
operate as an independent company and strong brand again.  

Marc Oele (Managing Director Vuyk) says: “The aim of the Vuyk management in the divestment 
process has been to find the best possible partner for the future. With Royal Doeksen as our main 
shareholder and member of the board, we are confident that we can secure a strong independent 
position in the maritime market and continue to offer our customers effective tailor-made designs and 
solutions.” 

Royal Doeksen, established in 1908, is a family-owned business with a long history as a shipping 
company with strong family values. Originally involved in shell dredging and salvage along the Dutch 
coast, Doeksen further expanded its operations with ferry services between Harlingen and the Frisian 
Islands and not too long ago they became owner of the bespoke superyacht builder Royal Huisman. 
Doeksen also operates commuters and recreational fast ferry transport services in the Rotterdam 
region.  

Jan Willem Doeksen (CEO of Royal Doeksen) comments: “We are very proud and excited to welcome 
Vuyk in our portfolio of operating companies as they perfectly fit in our maritime matrix of bespoke 
and high quality assets with a strong legacy. We look forward working together with the existing 
management to continue the current business activities and explore growth opportunities. With this 
acquisition we can truly say that Royal Doeksen can provide expertise and services starting from 
designing to building and operating.’’ 

Gerben Eggink (CEO of Royal IHC) states: “For Royal IHC it was important to find the right match for 
both the people and the business opportunities of Vuyk. We are very happy that we have found the 
right partner in Royal Doeksen to take over our shares in Vuyk.” 
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Engineering Rotterdam.  

 

 



Bereikbaar via: 
T:   +31 (0)6 12 73 94 42  
E:   fb.toetenel@vuykrotterdam.com.  
W: www.vuykrotterdam.com  

ABOUT VUYK ENGINEERING ROTTERDAM 

Vuyk Engineering Rotterdam serves the maritime industry with integrated design and engineering 
packages. Vuyk is renowned for high-tech performance and tailor-made vessel designs or conversions, 
as well as equipment design and marine operations engineering.  

The combined expertise in these areas enables Vuyk to fully understand your operations and 
requirements. As an independent design company, Vuyk can guide you through a complex process, 
providing meaningful answers to your queries quickly and accurately.  

 

 

  



Koninklijke Doeksen neemt Vuyk Engineering Rotterdam over van Koninklijke IHC 

Op 3 maart 2021 bereikten Koninklijke IHC en Koninklijke Doeksen een overeenstemming over de 
overname van alle aandelen in Vuyk Engineering Rotterdam. 

Medio 2020 presenteerde IHC hun nieuwe strategie. Zij gaan zich weer bezighouden met de 
kernactiviteiten van het bedrijf. Als gevolg van deze nieuwe strategie werd besloten dat onder meer 
Vuyk zou worden afgestoten. De directie van Vuyk was bij het gehele afscheidingsproces betrokken en 
is verheugd nu deel uit te maken van het in Rotterdam gevestigde Koninklijke Doeksen. 

Vuyk Engineering is opgericht in 1979. In de afgelopen decennia is Vuyk uitgegroeid tot een ontwerp- 
en ingenieursbureau met expertise in verschillende onderdelen van de maritieme industrie. 
Tegenwoordig focust Vuyk zich op drie disciplines; scheepsbouw, werktuigbouw en marine operations. 
De expertise op deze gebieden en de hooggekwalificeerde ingenieurs stellen Vuyk in staat om 
complexe projecten volledig te begrijpen en uit te voeren. First time right en betrouwbaarheid blijven 
de belangrijkste drijfveren van het bedrijf. Vuyk is trots om weer als onafhankelijk bedrijf en sterk 
merk te opereren. 

Marc Oele (Managing Director Vuyk) zegt: “Het doel van het management van Vuyk in het 
afscheidingsproces was om de beste partner voor de toekomst te vinden. Met Koninklijke Doeksen als 
onze belangrijkste aandeelhouder hebben we er vertrouwen in dat we een sterke onafhankelijke 
positie kunnen verwerven in de maritieme markt en onze klanten effectieve ontwerpen en 
oplossingen op maat kunnen blijven aanbieden.” 

Koninklijke Doeksen, opgericht in 1908, is een familiebedrijf met een lange geschiedenis als rederij en 
met sterke familiewaarden. Oorspronkelijk hield Doeksen zich bezig met bergingswerkzaamheden en 
schelpenzuigen voor de Nederlandse kust. Daarna breidde Doeksen haar activiteiten verder uit met 
veerdiensten tussen Harlingen en de Friese Waddeneilanden. Niet lang geleden werd Doeksen 
eigenaar van superjachtbouwer Royal Huisman. Doeksen verzorgt ook snelle veerdiensten in regio 
Rotterdam. 

Jan Willem Doeksen (CEO van Koninklijke Doeksen) licht toe: “We zijn erg trots en blij om Vuyk te 
verwelkomen in onze portefeuille, aangezien ze perfect passen in onze maritieme matrix van 
hoogwaardige activiteiten en een sterke historie. We kijken ernaar uit om samen te werken met het 
huidige management om de huidige bedrijfsactiviteiten voort te zetten en groeimogelijkheden te 
verkennen. Met deze overname kunnen we met recht zeggen dat Koninklijke Doeksen expertise en 
diensten kan leveren van ontwerp tot bouw en exploitatie. '' 

Gerben Eggink (CEO van Royal IHC) zegt: “Voor Royal IHC was het belangrijk om de juiste match te 
vinden voor zowel de mensen als de zakelijke kansen van Vuyk. We zijn erg blij dat we met Koninklijke 
Doeksen de juiste partner hebben gevonden om onze aandelen in Vuyk over te nemen. ” 
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OVER VUYK ENGINEERING ROTTERDAM 

Vuyk Engineering Rotterdam bedient de maritieme industrie met geïntegreerde ontwerp en 
engineeringpakketten. Vuyk staat bekend om high-tech prestaties en op maat gemaakte 
scheepsontwerpen, werktuigbouwontwerpen en marine operations engineering. 

De expertise op deze gebieden stelt Vuyk in staat uw activiteiten en vereisten volledig te begrijpen en 
uit te voeren. Als onafhankelijk ontwerpbureau kan Vuyk u door een complex proces begeleiden en 
snel en nauwkeurig antwoord geven op uw vragen. 

 

 


