MARIN R&D seminar 2016

Uitnodiging voor het MARIN R&D Seminar 2016
Het ‘MARIN R&D Seminar’ is een jaarlijks terugkerende dag waarop MARIN de resultaten van
haar onderzoek presenteert aan de Nederlandse maritieme industrie en het maritieme MKB en
daarbij de gelegenheid geeft tot uitwisseling van behoeftes voor toekomstig onderzoek. Vorig
jaar hebben we ons gericht op de Nederlandse jachtbouwsector. Dit jaar willen we weer een
kijkje geven achter de schermen van ons onderzoek in de breedte. In 2017 zullen we als MARIN
weer een nieuw Technologie Plan opstellen: het plan dat ons onderzoek voor de komende vier
jaar beschrijft. Daarom willen we graag met de Nederlandse maritieme sector stil staan bij de
voortgang van het onderzoek, en de wensen voor de toekomst. Verder zullen er speciale sessies
zijn rondom onze investeringen in CFD en tijddomeinsimulaties.
Doel
Het doel van de dag is het discussiëren met het Nederlandse bedrijfsleven over de resultaten en
de toekomst van het maritiem onderzoek van MARIN.

Challenging wind and waves
Linking hydrodynamic research to the maritime industry

Opzet van de dag
De dag zal bestaan uit workshops en lezingen waarin MARIN de resultaten presenteert van het
recente onderzoek. Er zal veel ruimte geboden worden om te discussiëren over de relevantie van
het onderzoek en de resultaten. Er is uitgebreid gelegenheid voor netwerken in de pauzes en de
afsluitende borrel.
Opgave en kosten
Deelname aan het MARIN R&D Seminar 2016 is kosteloos.
Graag ontvangen wij uw aanmelding via het registratieformulier op onze website.
Tijd en plaats
Datum:
Locatie:

Woensdag 8 juni 2016 van 09.30 - 18.00 uur
Hotel de Wageningsche Berg
Generaal Foulkesweg 96
6703 DS Wageningen
T +31-(0)317 - 49 59 11
E info@wageningseberg.nl
F +31-(0)317 - 41 82 08
W www.hoteldewageningseberg.nl

Voor een routebeschrijving verwijzen we u naar de website van het hotel.

Woensdag 8 juni 2016

Programma
09.00 - 09.30

Ontvangst

09.30 - 09.45

Welkom

09.45 - 10.15

Overzicht Resistance & Propulsion
Christian Veldhuis

10.15 - 10.45

Overzicht Operations @ Sea
Tim Bunnik

10.45 - 11.15

Koffiepauze

11.15 - 12.15

12.15 - 13.00

Lunch

13.00 - 13.30

Overzicht Manoeuvring & Nautical Studies
Serge Toxopeus

13.30 - 14.00

Overzicht Waves & Workability
Geert Kapsenberg

14.00 - 14.15

Koffiepauze

14.15 - 15.15

15.15 - 15.30
15.30- 17.00

17.00 - 18.00

De toekomst van
Manoeuvring & Nautical Studies

De toekomst van
Operations @ Sea

De toekomst van
Waves & Workability

Koffiepauze
Investering in
CFD toepassingen
Netwerk borrel

Investering in
tijddomeinsimulaties
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De toekomst van
Resistance & Propulsion
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OPEN DAG
Zaterdag 29 oktober
09.30 - 17.00 uur

Haagsteeg 2, Wageningen

