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Barge Master en Bosch Rexroth samen klaar  
voor de volgende generatie loopbrug 
 

 

 

Barge Master Gangway 

Beursnoviteit op offshore vakbeurs ONS in Stavanger 

 

Op de gezamenlijke stand van Barge Master en Bosch Rexroth wordt 
tijdens de internationale offshore vakbeurs ONS (Offshore Northern 
Seas) in Stavanger de Barge Master Gangway gepresenteerd. Dit 
innovatieve product is het resultaat van een hechte co-productie van 
Bosch Rexroth uit Boxtel en Barge Master uit Capelle aan den IJssel. 
Het is een unieke (golf)beweging gecompenseerde loopbrug voor het 
veilig en efficient overbrengen van personen en goederen vanaf 
schepen naar bijvoorbeeld boor/productie platforms, windmolens en 
andere schepen. 
 
Barge Master is gespecialiseerd in de ontwikkeling en productie van actieve, 
beweging gecompenseerde systemen zoals kranen en platforms, die worden 
toegepast op schepen offshore. Snelle, innovatieve techniek zorgt ervoor dat 
de bewegingen van schepen worden gecompenseerd, zodat de hierop 
gemonteerde kranen stabiel blijven en ladingen probleemloos overgebracht 
en gepositioneerd kunnen worden, ook in hoge golven. Voor het veilig vanaf 
een schip overbrengen van personen naar windmolens of 
productie/boorplatforms op zee, hebben Bosch Rexroth en Barge Master in 
nauwe onderlinge samenwerking de Barge Master Gangway ontwikkeld. Het 
ontwerp van deze beweging gecompenseerde loopbrug is inmiddels 
beoordeeld door een commissie die het systeem het DNV GL certificaat heeft 
toegekend (DNVGL-ST-0358). 
 

http://www.boschrexroth.com/
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Stevige uitdaging 
Volgens Ron van den Oetelaar, Algemeen Directeur bij Bosch Rexroth, 
vormde de ontwikkeling van de BM-Gangway een mooie uitdaging. “Vanwege 
de simultane lineaire en roterende bewegingen langs meerdere assen, 
waarbij bovendien grote krachten optreden, is de toegepaste motion-control 
technologie van het systeem erg complex,” zegt van den Oetelaar erover. “De 
loopbrug is scharnierend op een kolom bevestigd, waardoor hij kan kantelen 
(luffing). Deze verstelling wordt gedaan middels een actief compenserende 
hydraulische cilinder. De kolom kan in het horizontale vlak draaien, welke 
beweging wordt gerealiseerd met hydromotoren. Daarnaast bestaat de 
loopbrug zelf uit in elkaar schuivende secties, zodat ook de lengte van de 
brug kan meebewegen met de omstandigheden. Dit uitschuiven (telescoping) 
gebeurt middels een lier. Bij de Barge Master Gangway zijn zeer snelle 
sensoren en regeltechniek toegepast die de bewegingen van het schip 
binnen milliseconden vertalen in ‘tegenbewegingen’ van de loopbrug. Het 
systeem kan bootbewegingen compenseren tot een golfhoogte van meer dan 
3 meter (Hs). Verder beschikt de gangway optioneel over een hoogte 
verstelbare pedestal met een geïntegreerde lift, waarmee het pallet trolley in 
een vloeiende beweging overgezet kunnen worden. 
 
Echte co-productie 
“Tijdens zowel de ontwikkeling als de bouw en oplevering van het systeem 
werken we zeer nauw samen met specialisten van Bosch Rexroth,” aldus 
Martijn Koppert, directeur bij Barge Master. “ We hebben een geïntegreerd 
project team met specialisten van beide bedrijven. Dit is dus heel wat anders 
dan de klassieke klant-leverancier relatie. We zijn volwaardige partners, het 
project team verzorgt het ontwerp, de productie en de tijdige levering van het 
systeem en beide partijen zullen een continue focus hebben op de vertaling 
van klantwensen in een perfect werkende gangway, waarbij de taak van 
Bosch Rexroth vooral technisch van aard is en wij (Barge Master) ons met 
name bezighouden met de concept ontwikkeling, verkoop en inzet van het 
systeem. Wij hebben ook de initiële eisen opgesteld, waarbij een kleine 
footprint, een gering gewicht en een modulair aanpasbaar ontwerp, liften en 
vele andere opties hebben geleid tot de volgende generatie gangway. 
Teneinde de oplossing ook zo economisch mogelijk te realiseren heeft Bosch 
Rexroth zo veel mogelijk gebruikgemaakt van standaard componenten. Het 
feit dat het uitgebreide Bosch Rexroth concern een zeer breed 
productportfolio heeft, helpt in dit kader natuurlijk enorm. Uiteraard zijn er ook 
delen specifiek voor dit project vervaardigd. Daar ontkom je niet aan, maar 
het resultaat is wel behoorlijk ‘lean & mean’ geworden. We zijn ervan 
overtuigd dat het ook vooral de hechte manier van samenwerken is geweest 
die deze gangway heeft gemaakt tot een systeem dat aansluit bij de wensen 
op de markt. Afgelopen maand hebben we het eerste systeem verkocht, dit 
bewijst toch dat we daarin gelijk hebben. In het tweede kwartaal van volgen 
jaar zal het de Barge Master Gangway worden geleverd aan de eerste klant.” 
www.barge-master.com, www.boschrexroth.com 
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Economisch, nauwkeurig, veilig en energiebesparend: de aandrijf- en besturingstechnologie 

van Bosch Rexroth zorgt ervoor dat machines en systemen van elke omvang in beweging 

komen. Het bedrijf bundelt zijn wereldwijde knowhow van mobiele toepassingen, machinale 

toepassingen en engineering, fabrieksautomatisering en duurzame energie om innovatieve 

onderdelen en op maat gemaakte systeemoplossingen en diensten te ontwikkelen. Bosch 

Rexroth biedt klanten hydraulische technologie, elektrische aandrijf- en besturingstechnologie 

en lineaire bewegings- en assemblagetechnologie uit één hand. Bosch Rexroth heeft 

vestigingen in meer dan 80 landen en de circa 31.100 medewerkers hebben in 2015 een 

omzet gerealiseerd van ongeveer 5,4 miljard.  

Meer informatie is te vinden op www.boschrexroth.com  

 

De Bosch Groep is een vooraanstaande internationale leverancier van technologie en 

diensten. In 2015 is een omzet van 70,6 miljard euro gerealiseerd door de ongeveer 375.000 

medewerkers . De activiteiten zijn onderverdeeld in vier bedrijfssectoren: 

automobieltechnologie, industriële technologie, consumentenproducten en energie- en 

bouwtechnologie. De Bosch Groep bestaat onder meer uit Robert Bosch GmbH met ongeveer 

440 dochter- en regionale maatschappijen in ongeveer 60 landen. Samen met zijn 

commerciële partners is Bosch in ongeveer 150 landen vertegenwoordigd. De basis voor de 

toekomstige groei van het bedrijf is de innovatieve kracht. Bosch telt 55.800 medewerkers in 

R&D op ongeveer 118 locaties over de hele wereld. De Bosch Groep bevordert met al zijn 

producten en diensten de levenskwaliteit van mensen door middel van innovatieve, nuttige en 

fascinerende oplossingen. Op die manier biedt het bedrijf wereldwijd “technologie voor het 

leven”. 

Ga voor meer online informatie naar www.bosch.com, www.bosch-press.com en 

http://twitter.com/BoschPresse 
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