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PERSBERICHT 

Niet praten maar 3D printen in de Rotterdamse 
Haven 

Rotterdam, 1 juli 2015 – Is 3D printen alleen maar een hype? Of kun je ook echt 
scheepsonderdelen printen, die de eisen van de barre praktijk van de scheepvaart 
kunnen weerstaan? Die vraag wordt beantwoord in het project ‘3D printen van 
maritieme reserveonderdelen’, dat een consortium van 27 haven-gerelateerde 
ondernemingen deze zomer uitvoert. Op initiatief en onder begeleiding van 
InnovationQuarter, de regionale ontwikkelingsmaatschappij van Zuid-Holland, en in 
samenwerking met het Havenbedrijf Rotterdam en RDM Makerspace, worden 
scheepsonderdelen als schroeven, afsluitringen en vloeistofgeleiders 3D geprint en 
getest. Eind september volgen de resultaten. Vandaag is het consortiumagreement 
door de deelnemende partners ondertekent.  

Toepasbare oplossingen 
Het pilot project ‘3D printen van maritieme reserveonderdelen’ is nu officieel gestart 
met een onderzoek naar de mogelijkheden van 3D printen van metalen 
reserveonderdelen voor de maritieme sector. De 27 deelnemende organisaties dragen 
financieel en met expertise aan dit project bij. Vanuit een lijst met ruim dertig 
mogelijke onderdelen is een selectie gemaakt voor vier specifieke onderdelen. Dit 
selectieproces was een leerervaring op zich: Wat kun je 3D Printen? Welke voordelen 
heeft 3D printen? En is het wel economisch rendabel om te printen? 
 
3D printen in de praktijk 
Het project levert niet alleen een aantal geprinte 
onderdelen op. Het consortium gaat de onderdelen ook 
testen en bepalen of ze voldoen aan de eisen die in de 
praktijk in de maritieme sector aan de onderdelen worden 
gesteld. Daarnaast bouwen de partners in het project een 
database op waarin wordt aangegeven welke onderdelen 
nu, binnenkort of in de toekomst kunnen worden geprint. 
Deze database geeft een handreiking aan maritieme 
bedrijven bij het selecteren van materialen, 
productiemethoden en nabewerkingsaspecten. En het 
biedt de deelnemers de mogelijkheid om concreet en gericht de voordelen en 
mogelijkheden van deze nieuwe technologie in de praktijk te benutten. 
 

Figuur 1 3D geprinte schroef 
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Presentatie op Wereldhavendagen 
Het feitelijke 3D printen van de onderdelen vindt in de maanden juli en augustus van 
dit jaar plaats. In september worden de onderdelen getest en volgt de rapportage. De 
voortgang van het project wordt gepresenteerd tijdens de Rotterdamse 
Wereldhavendagen, begin september. De uitkomsten zullen worden gepresenteerd 
tijdens een 3D printconferentie in de Rotterdamse Haven, in het najaar 2015. 

 
 
 
Noot voor de redactie  
Foto 1: SLS Geprinte schroef 
Fotografie: © van dalen products 
 
Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met: 
 
InnovationQuarter 
Jacqueline Schardijn 
Project Developer 
+31 6 1222 86 29 
jacqueline.schardijn@innovationquarter.nl    
www.innovationquarter.nl  
Twitter: @InnoQuarter 
Zie ook: http://www.innovationquarter.nl/nieuws/kick-pilotproject-3d-printen-voor-
maritieme-sector  
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Over InnovationQuarter  
InnovationQuarter is de regionale ontwikkelingsmaatschappij voor Zuid-Holland. 
InnovationQuarter financiert vernieuwende en snelgroeiende bedrijven, assisteert 
buitenlandse ondernemingen bij vestiging in Zuid-Holland en organiseert 
samenwerking tussen innovatieve ondernemers, kennisinstellingen en de overheid. Zo 
ontwikkelt InnovationQuarter de provincie Zuid-Holland samen met het bedrijfsleven 
tot één van de meest innovatieve regio’s van Europa. 
 
Het investeringsfonds van InnovationQuarter – dat momenteel bestaat uit 58 miljoen 
euro – biedt jonge technologiebedrijven en MKB’ers met groeiplannen in de regio 
durfkapitaal om innovaties naar de markt te brengen. Middels het fonds kan 
InnovationQuarter de regionale economie naar een hoger niveau tillen.  
 
InnovationQuarter is een initiatief van het Ministerie van Economisch Zaken, de 
Provincie Zuid-Holland, de gemeenten van Rotterdam, Den Haag, Leiden, Delft, 
Dordrecht, Westland, de Technische Universiteit Delft, Universiteit Leiden en de 
medische centra Leids Universitair Medisch Centrum en Erasmus Medisch Centrum. 
 
 


