
Contract is binnen Project Octopus  
 
Met trots kunnen wij na jaren ontwikkelen mededelen dat 
het eindelijk zover is! Op 5 mei 2018 is het officiële contract 
ondertekend tussen de Rijksrederij en Maritech Special, die in 
samenwerking met Rijkswaterstaat een nieuw product 
hebben ontwikkeld genaamd de Octopus.  
 
Inhoud contract 
 
De Octopus wordt uitgeleverd aan diverse vaartuigen binnen 
de Rijksrederij.  
Domein Patrouille geïmplementeerd 2017; 
Domein Kustwacht, implementatie 2018;  
Domein Douane implementatie 2018; 
Domein Markeren implementatie 2018; 
Contractduur  5 jaar + 1+ 1 jaar het keuren, in stand houden 
en het uitleveren van de Octopus waarbij de innovatie een 
rol blijft spelen. 
 
Vanuit de maatschappelijk organisatieverantwoordelijkheid 
is het van het grootste belang dat er na het signaleren van 
een stoffelijk overschot respectvol, kundig en snel wordt 
veilig gesteld en incidenteel wordt geborgen door 
Rijkswaterstaat.   
 
Wie is Maritech  

Contactpersonen Octopus binnen Maritech; Robin van der 

Ende en Paul Westra. Zij hebben het project van het begin af 

aan begeleid en geleid. Maritech Special een  ISO 

gecertificeerd familiebedrijf, welke op de kop af tien jaar de 

nautische en industriële sector van PBM’s en apparatuur, 

evenals bijbehorend onderhoud en keuringen voorziet. Het 

bedrijf dat een decennium geleden uit passie voor de 

maritieme sector begon, is inmiddels uitgegroeid tot een 

gevestigde naam. Een naam die staat voor een kundig team, 

kwaliteit en klantenservice. 

Van innovatie naar Realisatie 

Samenwerkingsverband met Rijkswaterstaat is begonnen in 

2010 in opdracht van het toenmalig districtshoofd Dirk 

Hemink van het waterdistrict Twentekanalen IJsseldelta is 

Maritech Special gestart met een onderzoek naar de wensen 

en behoeften van professionals die met het bergen van 

drijvende stoffelijke overschotten te maken hebben. Al snel 

volgden de eerste prototypes en na een reeks van uitvoerige 

testen kreeg de Octopus zijn definitieve vorm.  

O  

 

‘de Octopus’ Een handige nieuwe 

toepassing om op respectvolle 

wijze snel en zorgvuldig een 

drijvend stoffelijk overschot veilig 

te stellen en te bergen. De Octopus 

is een eigen innovatie van 

Maritech Special die tot stand is 

gekomen in nauwe samenwerking 

met Rijkswaterstaat en Landelijke 

Eenheid van de Politie. 
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Het product moet bijdrage leveren aan haar kerntaak, namelijk RWS 

dient zorg te dragen voor vlot en veilig scheepvaart verkeer, en 

meldingen als gevolg van inbreuk op die vlotheid en veiligheid worden 

door RWS zo snel mogelijk afgehandeld.  De Octopus is ontwikkelt om 

traumatische ervaringen te voorkomen/ te minimaliseren en het 

wegdrijven en/of wegzinken van een stoffelijk overschot te voorkomen.  

De input en feedback van de diverse collega’s op de vaartuigen en 

diverse vakspecialisten hebben er aan bijgedragen, dat de Octopus 

steeds verder is doorontwikkeld om uiteindelijk in de huidige optimale 

vorm op de markt te komen.  

Een uitermate praktische nieuwe toepassing om op respectvolle wijze 

zorgvuldig en snel een drijvend stoffelijk overschot veilig te stellen en 

te bergen. Het is een product waar wij allen alleen maar trots op 

kunnen zijn! 

De Octopus 

De Octopus is binnen Rijkswaterstaat Nederland ontwikkelt om alleen 

het lichaam veilig te stellen, officieel bergen de medewerkers van 

Rijkswaterstaat niet. De politie is officieel de instantie die het lichaam 

van de medewerkers overneemt en zal bergen. 

De Octopus is geen wondermiddel, het is een middel naast de 

middelen die nu in gebruik zijn. 

Al met al is de Octopus het meest functioneel als het lichaam redelijk 

horizontaal drijft. Het is het inzicht van de medewerker, situatie 

aanschouwen, vervolgens kijken welk middel het beste is.  

Contact 

Voor alle vragen, feedback en overige zaken met betrekking tot de 

implementatie van de Octopus kunt u contact opnemen met: 

Naam Email Telefoonnummer 

F.E.R. Krijgsman 
Projectleider 

Rijksrederij 

project@octopus.nl 06-21649668 

Robin van der Ende 
1e Contactpersoon 

Maritech 

info@maritech.nl 06-10308828 

G.P. Westra 
2e Contactpersoon 

Maritech 

info@maritech.nl 06-13783305 

   

www.maritech.nl 

Voordelen 
Octopus 

• Respectvol terugwinnen 

van het stoffelijk 

overschot 

✓ Preventie van 

wegdrijven en 

wegzinken 

✓ Voorkomt 

menselijk contact 

met het lichaam 

• Na terugwinning niet 

meer zichtbaar 

✓ Preventie van 

trauma 

medewerkers 

• Respectvol overdragen 

aan de landelijke eenheid 

✓ Forensisch 

acceptabel 

• Het stoffelijk overschot 

fixeren uit het water 

✓ Bediening van een 

vaartuig/ duiker 

• Na gebruik kan de ring 

retour in bijgeleverde 

plastic zak voor reiniging, 

waarbij het binnenwerk 

wordt vervangen 

✓ Recycling ring 

milieubewust/ 

kostenbesparend 

• Ring en doek krijgen een 

uniek serienummer 

✓ Deze worden 

ingevoerd in een 

database op 

uitgiftedatum en 

gebruiker 

✓ Bediening vanaf 

een vaartuig. 

 

 


