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Bosch Rexroth ontwikkelt en test nieuwe features 
voor autonoom docken van offshore gangways  
   
Lasersystemen, camera’s en motion reference units: Bosch Rexroth 

ontwikkelt en test nieuwe features die toekomstige offshore gangways 

en andere toepassingen veiliger en efficiënter maken.  

 Vergroten window of operation, efficiëntie en veiligheid 

 Toepassen van sensoren en camera’s voor autonoom docken 

 Uitgebreide testen uitgevoerd op zee met bestaande offshore gangway 

    

Verschillende camera’s en sensoren, gemonteerd op diverse plekken op een offshore 

gangway, dienen als ‘ogen’ voor de gangway om de precieze docking  locatie vast te stellen.   

Bosch Rexroth loopt voorop bij het ontwikkelen van nieuwe features gericht 

op het minimaliseren van de mogelijke risico's die kunnen voorkomen bij het 

handmatig bedienen van offshore gangways. In nauwe samenwerking met 

specialisten van Bosch Corporate Research Center in Renningen (Duitsland), 

worden verschillende (add-on) systemen, berekenings- en 

verwerkingsmethoden en andere extra functies ontwikkeld en op zee getest. 

 

"Deze features zijn gericht op het vergroten van de window of operation, dat 

wordt beperkt door de uitdagende weersomstandigheden op zee", aldus 

Maarten Kuijpers, hoofd van de afdeling projectengineering bij Bosch 

Rexroth. "De innovatieve features ondersteunen ook toekomstige vereisten in 

andere toepassingen van bewegingscompensatie, zoals het aanlanden op 

zwevende windturbines of de overdracht van goederen en personen van 

schip naar schip". 

 

Door het toepassen van radar-, LIDAR-, camera's en motion reference units 

voor het ophalen van gegevens, verbonden met slimme softwaresystemen 

http://www.boschrexroth.com/
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die gebruik maken van sensor fusing algoritmen en Machine Learning, zullen 

offshore gangways hun relatieve positie ten opzichte van de docking locatie 

zien en berekenen. Door deze input in te voeren in het besturingssysteem 

van een gangway, kunnen toekomstige offshore gangway-systemen geheel 

autonoom de juiste plek zoeken, benaderen en aanleggen, onder de meest 

extreme offshore-omstandigheden. 

 

Door samen te werken met de verschillende Bosch-afdelingen, kan Rexroth 

gebruik maken van de nieuwste technologische ontwikkelingen in sensoren 

en software. Voor het testen werkt het bedrijf echter ook samen met andere 

partijen. "Innovaties zoals deze kunnen het best in een echte omgeving 

worden getest", vervolgt Kuijpers. "Om deze reden hebben we veel geluk dat 

Vroon ons deze mogelijkheid heeft geboden. Hun VOS Start, 's werelds 

eerste 'Walk-To-Work'-schip, heeft een next-generation Barge Master 

gangway aan boord, die speciaal voor deze gelegenheid is uitgerust met de 

vereiste camera's en sensoren en zodoende dient als de perfecte 

testopstelling. " 

 

Als een van 's werelds leidende leveranciers van aandrijf- en besturingstechnologieën, 

garandeert Bosch Rexroth efficiënte, krachtige en veilige bewegingen in machines en 

systemen van elke omvang. 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. Met intelligente componenten, op maat gemaakte systeemoplossingen en 

services, creëert Bosch Rexroth de noodzakelijke omgeving voor volledig geconnecteerde 

applicaties. Bosch Rexroth biedt klanten hydraulische technologie, elektrische aandrijf- en 

besturingstechnologie en lineaire bewegings- en assemblagetechnologie, inclusief software en 

interfaces met het ‘Internet of Things’. Bosch Rexroth heeft vestigingen in meer dan 80 landen 

en de circa 32.300 medewerkers hebben in 2018 een omzet gerealiseerd van ongeveer 6.2 

miljard.  

Meer informatie is te vinden op www.boschrexroth.com 

De Bosch Groep is een vooraanstaande internationale leverancier van technologie en 

diensten. Het bedrijf genereerde in 2018 een omzet van 77.9 miljard euro, gerealiseerd door 

de ongeveer 410,000 medewerkers. De activiteiten zijn onderverdeeld in vier bedrijfssectoren: 

automobieltechnologie, industriële technologie, consumentenproducten en energie- en 

bouwtechnologie. Als toonaangevende ‘Internet of Things’- onderneming biedt Bosch 

http://www.boschrexroth.com/
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innovatieve oplossingen voor smart homes, smart cities, connected mobility en connected 

industry. Bosch maakt gebruik van haar expertise in sensortechnologie, software en diensten 

en biedt haar klanten een eigen ‘IoT-cloud voor cross-domain oplossingen vanuit één bron’. De 

strategische doelstelling van de Bosch Groep is om oplossingen te leveren voor een 

connected life en om de kwaliteit van leven over de hele wereld te verbeteren en te 

enthousiasmeren met producten en diensten die innovatief zijn. Kortom, Bosch creëert 

technologie "Invented for life". De Bosch Groep bestaat onder meer uit Robert Bosch GmbH 

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

wereldwijde productie van Bosch, inclusief verkoop- en servicepartners, engineering en 

verkoopnetwerk, bestrijkt bijna elk land ter wereld. De basis voor de toekomstige groei van het 

bedrijf is de innovatieve kracht. Bosch telt 69,500 medewerkers in R&D op ongeveer 125 

locaties over de hele wereld. Ga voor meer online informatie naar www.bosch.com, 

www.iot.bosch.com, www.bosch-press.com, www.twitter.com/BoschPresse. 
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