Foto © Thijs Wolzak

OFFSHORE EXPERIENCE
Maritiem Museum Rotterdam

LEVENSECHT
De tentoonstellingsruimte is getransformeerd
tot een indrukwekkend boorplatform. Door een
360-graden projectie wanen bezoekers zich midden
op zee en worden alle zintuigen geprikkeld.

OFFSHORE EXPERIENCE:
aan boord van een boorplatform
De Offshore Experience in het Maritiem Museum Rotterdam is de eerste
tentoonstelling ooit over de innovatieve Nederlandse offshore-industrie.
De 800 m2 grote tentoonstellingsruimte is getransformeerd tot een
indrukwekkend boorplatform. Bezoekers wanen zich op zee en kunnen
in de interactieve, multimediale experience zelf ervaren hoe het is om te
werken en te leven in de offshore-industrie.

Levensecht
Om aan de capaciteitsvraag te kunnen voldoen, is de tentoonstellingsruimte
gesplitst in vier verschillende omgevingen en worden bezoekers in
groepen de Offshore Experience binnengeleid. De inhoud is thematisch
onderverdeeld in hoofd- en subthema’s over het vinden, produceren
en transporteren van energie. Vooraf in de introductieruimte is context
gegeven aan het verhaal. Hier kunnen bezoekers bijvoorbeeld met
de interactieve Energy Monitor ondervinden wat het belang is van
energie voor hun eigen dagelijks leven. Door in te loggen met de QRcode op de entreekaart gaat het avontuur echt van start in de Safety
Room met een veiligheidstraining. Het aantrekken van een helm en
veiligheidshesje en de toepassing van originele offshore elementen zoals
een waterdichte deur, maken de experience bijzonder realistisch.
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Platform als uitgangspunt
Als museum met een eigentijdse programmering, had het Maritiem Museum
de wens het grote publiek kennis te laten maken met een van de meest
innovatieve bedrijfstakken in Nederland: de offshore-sector. Maar hoe
vertel je het verhaal van iets dat zich afspeelt buiten ons zicht, ver op zee en
onder water, en op zo’n manier dat het zowel kinderen als veteranen uit de
maritieme industrie aanspreekt? In samenwerking met het museum bedacht
Kossmann.dejong een concept waarin de bezoeker naar een platform op
zee wordt gebracht en in de huid van een offshore-medewerker kruipt. Via
interactieve games, indrukwekkende scheepsmodellen en meer dan 90
films en animaties, leren bezoekers alles over de productie van energie op
zee, nu en in de toekomst. Met de toenemende urgentie van een wereldwijde
transitie van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen, is ook het
verhaal van nieuwe vormen van energiewinning opgenomen in de experience.

OFFSHORE EXPERIENCE:
aan boord van een boorplatform
Na te zijn geland op het grote stalen platform, openbaart zich een
levensechte 360 graden projectie van de zee, compleet met geluiden van
woeste golven en geïntegreerde animaties die zorgen voor een prikkeling
van alle zintuigen. Aan de hand van interactieve games leggen bezoekers
op het platform een assessment af om te ontdekken of ze geschikt zijn
voor het werk in de offshore-sector. Zo kunnen ze met armgebaren een
helikopter laten landen, een onderwaterrobot besturen of een schip in
positie houden met behulp van satellieten.

Teamwork
Van ruimtelijke constructie tot grafische vormgeving; Kossmann.dejong
heeft alles in de Offshore Experience tot in de kleinste details ontworpen.
Door de enorme ambitie van alle betrokken partijen – van licht-, geluid- en
mediaontwerpers tot de vele sponsors en hoofdaannemer Bruns – kon
het complexe project in korte tijd worden neergezet. Onder de regie van
Kossmann.dejong is een rijke totaalervaring voor alle leeftijden gecreëerd,
net zo groots en meeslepend als de offshore-sector zelf.
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Duurzame toekomst
Vergezeld van spannende lichteffecten en plonsgeluiden, brengt een lift
bezoekers vervolgens naar de donkere, mysterieuze onderwaterwereld.
Terwijl het publiek boven op het platform werd aangezet tot actie en
inhoudelijke verdieping, is onderdeks een rijke kijkervaring gecreëerd.
Met een van Europa’s grootste Pepper’s ghosts illusies wordt een indruk
gegeven van de offshore-activiteiten net onder het zeeoppervlak tot op
de drie kilometer diepe zeebodem. De reis eindigt in de toekomst. In de
laatste ruimte komen bezoekers terug aan wal in de decompressie- en
omkleedruimte. Douchehokjes doen dienst als ‘pitch-ruimte’: hier kunnen
bezoekers stemmen op het beste idee voor duurzame energiewinning
op zee. Na de uitslag van het assessment en gestimuleerd tot goede
voornemens over hun eigen energieverbruik, keren bezoekers terug naar
huis. Daar is de museumbeleving nog verlengd door de mogelijkheid de
testresultaten en foto’s terug te kijken en te delen via social media.

“Fully immersive, compact, engaging, informative and fun.
The mission to educate on the offshore industry has, very
successfully, been achieved through well-considered
interactive components that appeal to both children
and adults - it’s a four-dimensional experience.”
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Jury World Interior News Award 2017
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OFFSHORE TRAINEE
Filmpjes, indrukwekkende modellen en interactieve
uitdagingen laten bezoekers kennismaken met medewerkers
uit de offshoresector. Zo ontdekken ze alles over het
vinden, produceren en transporteren van zowel energie
uit fossiele brandstoffen als duurzame energie.
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ENERGIE MONITOR
Het avontuur start in de wachtruimte. Voordat
bezoekers het platform betreden kunnen ze aan
den lijve ondervinden welk effect hun gedrag
heeft op de olieprijs en op hun CO2 footprint.
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INTERACTIEF ASSESSMENT
Via negen interactieve simulaties kunnen bezoekers
ontdekken of ze geschikt zijn voor het spectaculaire
werk op open zee. Bijvoorbeeld door een helicopter te
laten landen op een boorplatform tijdens hevige wind.
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ONDERWATERWERELD
Vanaf het platform dalen bezoekers met een lift naar drie kilometer
onder het zeeoppervlak. Met een van Europa’s grootste Pepper’s
Ghost illusies is een rijke kijkervaring van de onderwaterwereld
gecreëerd. Een speciale soundscape zet de beleving kracht bij.

PROJECTINFORMATIE
Data
Opdrachtgever: Maritiem Museum Rotterdam
Locatie: Leuvehaven 1, Rotterdam, NL
Oppervlakte: 800m2
Status: permanent
Oplevering: 17 december 2016
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