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“Uitdagend, verrassend, gevarieerd en boeiend is ons werk en onderzoek bij MARIN!”
Een breed scala aan hydrodynamisch onderzoek vormt de kerntaak van Maritiem Onderzoeksinstituut MARIN in Wageningen. “Iedere dag afwisselend, verrassend, uitdagend en mede daardoor boeiend. Zo is ons werk bij MARIN”, aldus senior projectmanagers Pepijn de Jong en Arno
Bons en promovendus Gem Rotte. Ze studeerden Maritieme Techniek aan de TU Delft en vertellen met enthousiasme over hun huidig werk en onderzoek.
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samenwerking met MARIN betreft het voorspellen

nieuwe ontwikkelingen en kennis, en aan de andere

het volledig met elkaar eens: “Collegiaal. Je wordt

van de weerstandsreductie door luchtsmering van
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eigen inbreng ook gewaardeerd en serieus genomen.
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Je bent welkom op de Open Dag van MARIN
op zaterdag 29 oktober van 09.30 uur tot 17.00 uur.
Voor informatie zie: www.opendagbijmarin.nl

ik getriggerd door techniek, schepen en boten. Mari-

Passie

tieme Techniek was een logische studiekeuze waar
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lijke Marine. Arno: “Mijn interesse was breed tech-
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De combinatie van theorie en praktijk. De uitdaging van hoe ver je technisch kan gaan. Ontdekken en ervaren waar de grenzen liggen van de technische mogelijk-

ik een ontwerptool ontwikkeld waarmee je scheeps-

heden. Ontdekken of dat wat je berekent ook overeenkomt met de werkelijkheid en op basis daarvan klanten adviseren. Het toepassen van een vaak complexe

conceptvariaties snel kunt uitvoeren en beoordelen

theorie, maar altijd gelinkt aan de praktijk. Bij MARIN krijg je ruimte om je eigen weg te gaan, ieder binnen zijn eigen deskundigheid en interesse, ruimte om je te

Theorie én praktijk

verantwoordelijkheden krijgt. En: als je iets niet weet,

Pepijn de Jong, Gem Rotte en Arno Bons op de brugsimulator: “Bij MARIN komen theorie en praktijk op boeiende wijze samen.”

MARIN: Uitdagende combinatie van theorie en praktijk
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op diverse belangrijke ontwerpaspecten. Op basis

in 2005 af. Hij heeft theorie en praktijk op een bij-
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De ontwerpcyclus van een schip is kort, dus van ons wordt snel en adequaat advies verwacht. MARIN is leading in de maritieme industrie. Bedrijven die aan het

TU, deed onderzoek en werkt na tien jaar onderwijs

software-ontwikkelingstrajecten zoals voor de simu-
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innoveren zijn binnen deze maritieme industrie, komen bijna allemaal ooit eens hier. We werken in de breedste tak; van offshore tot navigatie op rivieren, van

nu bij MARIN. Pepijn: “Ik ben afgestudeerd op een

lator, desktop rekenstudies en joint-industry projec-
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containerschepen tot en met het plaatsen van windmolens op zee. Daarbij bieden we mogelijkheden voor modelproeven, berekeningen, waregroottemetingen en

vrij gecompliceerd onderzoek: niet-lineaire scheeps-

ten, zowel nationaal als internationaal. Ik ervaar het
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simulatortrainingen. Uniek in de wereld. We zijn altijd bezig met de top van innovatie! Niet alleen in Nederland. We bedienen de hele wereld.

bewegingen. Kort samengevat: krachten meten die

dagelijks als bijzonder om samen met een klant tools
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ontwikkelen. Zeker als je zelf initiatief neemt. Ruimte ook om je te specialiseren bijvoorbeeld in metingen, berekeningen of ontwerpen.
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