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Dit rapport is opgedragen aan Freek Oranje (1961-2011), inspirator en initiator, vooral
van het inzamelen, verwerken en hergebruiken van bouw- en sloopmateriaal. Onder andere
met De Urbanisten maakte Freek in 2009 een plan voor een grootschalige recyclefabriek in
de Merwe- en Vierhavens, een plan dat verwerking van bouw- en sloopafval tot grondstof en
hoogwaardige producten maar ook direct hergebruik van producten zou faciliteren. De
ligging in de Rotterdamse metropool, aan een haven, bood hiervoor ongeëvenaarde
mogelijkheden. Het zou een unicum zijn geweest, maar helaas werd het plan door beslissers
niet serieus genomen.
Freek was een grootmoedig persoon die aan alle aspecten van maatschappelijk verantwoord
ondernemen deed zonder die term te hoeven gebruiken. Het overlijden van Freek Oranje
betekent een groot verlies voor duurzaam Rotterdam in het algemeen en voor velen van ons
in het bijzonder.
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01.01 REAP, REAP2 en REAP+
01.01.01 REAP, waar het allemaal mee begon
De Rotterdamse EnergieAanpak & -Planning (REAP1) is ontstaan tijdens een studie van de
mogelijkheden om de Rotterdamse wijk Hart van Zuid (Ahoy, Zuidplein en het
Ikaziaziekenhuis plus omliggende bebouwing) CO2-neutraal te maken. In plaats van een lijst
met maatregelen en technieken leidde het project tot een generiek toe te passen aanpak van
energieneutrale steden. REAP gebruikt daarbij de Nieuwe StappenStrategie (NSS), een
aanpassing van de Trias Energetica (of driestappenstrategie, toegepast op energie). Die
werd eerder internationaal op een congres gepresenteerd [Dobbelsteen, 2008a] maar was
daarvoor ook al in een vergelijkbare versie voorgesteld door adviesbureau DWA uit
Bodegraven.
De NSS wordt in REAP geprojecteerd op verschillende schaalniveaus: van afzonderlijke
gebouwen, via buurten en wijken tot op stadsniveau.

Fig. 01.01

Kaft van het REAP-boek hier de Nederlandse versie [Tillie et al., 2009a]

REAP is weliswaar een aanpak of methode, maar deze werd voor Hart van Zuid meteen
redelijk concreet uitgetest door de wijk en zijn drie buurten theoretisch te transformeren
naar een energieneutraal gebied, waarbij de stappen van REAP werden gevolgd.
Architectenbureaus JA en DSA droegen bij in de analyse en voorzagen de plannen van
inspirerende beelden.
REAP en de Hart van Zuid studie werden gepresenteerd in een boek (figuur 01.01 [Tillie et
al., 2009a]), dat op 9 juni 2009 werd aangeboden aan de toenmalige Minister van VROM,
1

Fonetisch uit te spreken als 'riehp', als in het Engelse werkwoord 'to reap', wat 'oogsten' betekent.
In Rotterdam wordt REAP doorgaans als 'reejap' uitgesproken…
10
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Jacqueline Cramer. NOS maakte van deze gebeurtenis televisieopnamen, waarmee het
nieuwe Rotterdamse gedachtegoed nationaal nieuws werd. In de periode daarna heeft REAP
nog veel nationale en internationale aandacht gehad, zoals in populaire als
wetenschappelijke media [bijv. Tillie et al., 2009b; Tillie et al., 2010]. Misschien wel de
bekroning van het werk was de erkenning door Amsterdam en overname van ideeën uit
REAP in hun eigen methode, LES (Leidraad Energetische Stedenbouw), met REAP
internationaal gepresenteerd door Dobbelsteen et al. [2011].
Vreemd genoeg heeft REAP in het jaar na zijn presentatie aan Minister Cramer vooral buiten
Rotterdam veel aandacht gekregen. Totdat REAP+ en REAP2 de kop opstaken…

01.01.02 REAP+, verbreding naar andere stromen
REAP+ is de verbreding van de REAP-methode naar andere essentiële stromen in de
gebouwde omgeving, zoals materialen, water, voedsel en huishoudelijk afval. Een eerste
poging daartoe is ondernomen door Doepel Strijkers Architecten (DSA), voor hun
renovatieplanning van het HAKA-pand. Daarbij gebruikte DSA stromenschema's die eerder
waren gemaakt voor Park 2020 [Dobbelsteen et al., 2008], het Cradle to Cradle plan voor
een kantorenwijk in Hoofddorp.
In dat schema worden van verschillende stromen (materialen, water en energie) de in- en
uitstroom teruggevoerd naar dezelfde of een van de andere stromen, waarmee kringlopen zo
goed als gesloten worden. De resterende vraag kan daarna nog duurzaam worden geleverd
en de resterende afvalstroom is niet schadelijk voor de natuur.

Fig. 01.02

Gesloten en verbonden stromen in de REAP+methode voor het HAKA-pand [beeld: DSA]

REAP+ moet nog nader worden uitgewerkt voor stedelijke gebieden met een schaal groter
dan het HAKA-pand. Dat wordt in een andere studie gedaan dan wat het voorliggende
rapport presenteert.
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01.01.03 REAP2, verdieping van de energieaanpak
REAP2 is de nadere uitwerking van de originele REAP-methode op energiegebied, en beperkt
zich daarbij nog steeds tot het energievlak, maar gaat dieper in op technische, ruimtelijke,
strategische, sociale en juridische consequenties van de aanpak van een Rotterdamse
stadsgebied middels REAP. Het voorliggende rapport behandelt de REAP2-studie en gebruikt
daarbij de Merwe-Vierhavens als testlocatie om de verschillende energieoplossingen te
toetsen aan genoemde consequenties, teneinde tot aanbevelingen te komen voor de verdere
ontwikkeling van het Stadshavensgebied.

01.02 De Merwe-Vierhavens
01.02.01 Rotterdam Climate Initiative
Het Rotterdam Climate Initiative bestaat uit 4 partijen. De Deltalinqs (organisatie van
bedrijven in de Rotterdamse haven), de milieudienst DCMR, het Havenbedrijf en de
Gemeente Rotterdam. Gezamenlijk hebben zij de ambitie om in 2025 de CO2-uitstoot van
Rotterdam te halveren ten opzichte van het niveau van 1990. Tevens is het doel om in 2025
geheel climate proof te zijn. De Gemeente Rotterdam wil deze doelen combineren met
economische vooruitgang. Het onlangs gepresenteerde Programma Duurzaam met de titel
'Investeren in duurzame groei' heeft de steun van het Rotterdamse College.

01.02.02 Clean Tech Delta
Eind 2009 is vanuit Stadshavens in de regio Delft-Rotterdam de Clean Tech Delta opgericht.
Deze New Green Deal is een samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheid
die innovatie en schone technologie stimuleert en daadwerkelijk in praktijk brengt. Clean
Tech staat voor schone technologieën die het gebruik van natuurlijke hulpbronnen
optimaliseren en negatieve milieu-impact minimaliseren. Essentieel hierbij is de combinatie
van economisch toegevoegde waarde en milieuwinst. De sectoren van de Clean Tech markt
zijn: energie-efficiëntie, energieopwekking, duurzame mobiliteit, materiaalefficiëntie,
afvalverwerking en recycling. In de documenten worden van de Clean Tech Delta drie
dimensies genoemd: economisch (met een goede business case), (milieu)technisch
(verantwoord omgaan met energie en grondstoffen) en sociaal-economisch (door gedrag en
mentaliteit te veranderen is duurzaamheid te borgen).

01.02.03 De Rotterdamse Stadshavens
Stadshavens Rotterdam (1600 ha) heeft de ambitie zich verder te ontwikkelen tot een gebied
met een hoogwaardig vestigingsklimaat. Het is een bestaand havengebied in transformatie
dat niet alleen aan haven- en transportbedrijven, maar ook aan innovatieve bedrijven en
kennisinstituten plek moet bieden. Rotterdam en het Stadshavensgebied in bijzonder wil zich
bovendien steeds meer als koploper op het gebied van duurzame energievoorziening en
klimaatadaptatie profileren. Daarmee wil de stad nog meer hoogopgeleide kenniswerkers
aantrekken. In de stadshavens moeten naast nog meer goede voorzieningen voor
ondernemerschap, bijzondere woonmilieus, culturele voorzieningen en goede
opleidingsmogelijkheden verder worden uitgebreid.
Als leidraad voor duurzame ontwikkeling zijn vijf strategieën geformuleerd waarlangs de
Stadshavens ontwikkeld worden:
12
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Re-inventing Delta Technology richt zich op watermanagement en energietransitie
Volume & Value richt zich op intensivering en bundeling van overslag en distributie
Crossing Borders, richt zich op de verbinding tussen stad en haven
Floating Communities, richt zich op wonen en werken op het water
Sustainable Mobility richt zich op duurzame mobiliteit ook over water.

01.02.04 De Merwehaven en Vierhavens
In 2009 is het gebiedsplan Merwehaven-Vierhavens (kortweg: Merwe-Vierhavens2)
vastgesteld. Het is een van de deelgebieden binnen de Stadshavens (zie figuur 3). Fruit- en
sappenbedrijven bepalen daar nu nog het beeld. Het is de ambitie om hier in de toekomst
een internationale proeftuin voor innovatieve energievoorziening en watermanagement te
ontwikkelen. In die zin is dit REAP2-onderzoek geheel op zijn plek!

Fig. 01.03

Het Merwe-Vierhavensgebied [beeld: DSA]

Als aanjager van deze ambitie wordt de Climate Campus in het HAKA-pand genoemd, waar
onderzoekers, adviseurs en ingenieursbureaus hun kennis kunnen bundelen. Andere pioniers
zoals kunstenaars en ondernemers vinden er nu al hun plek. Koplopers wonen zelfs al in het
gebied en op termijn ontstaat zo op en aan het water een nieuw stadsdeel.
De vijf eerder genoemde strategieën zullen volledig worden ingezet in dit gebied en middels
een stapsgewijze metamorfose worden uitgevoerd. De ambitie is om in de periode na 2015
zo'n 5.500 woningen te realiseren en 352.000 m2 BVO commercieel vastgoed.

2

M4H, voor ingewijden
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01.02.05 Aanwezige bebouwing
Bij de transformatie van het Merwe-Vierhavensgebied zullen gebouwen verdwijnen, maar
zeker ook blijven staan. Figuur 01.04 geeft een beeld van de bijzondere panden in het
gebied, die hoogstwaarschijnlijk behouden zullen blijven en in een nieuwe constellatie dus
een ander energievraag en –aanbodpatroon zullen hebben dan nieuwbouw. Dit zijn ook de
panden die zonder veel renovatie-ingrepen voor hun warmte afhankelijk zullen blijven van
een hoog temperatuurniveau (90oC), logischerwijze gedistribueerd via het stadswarmtenet.

Fig. 01.04

Bijzondere, waarschijnlijk te behouden panden in het Merwe-Vierhavensgebied [beeld:
DSA]

01.02.06 Aanwezige energie-infrastructuur
In het Merwe-Vierhavensgebied is veel infrastructuur aanwezig voor aardgas, elektriciteit en
het warmtenet (zie figuren 01.05 en 01.06). Het stroomnet verspreidt zich vanuit de nu nog
aanwezige STEG-centrale van EON, die naar verluidt om economische redenen gesloten gaat
worden.

Fig. 01.05

14

Gas- (links) en elektriciteitsnet (rechts) in het Merwe-Vierhavensgebied [beeld: DSA]
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Fig. 01.06

Warmtenet in het Merwe-Vierhavensgebied [beeld: DSA]

Figuur 01.07 geeft verder de aanwezige netwerken voor drinkwater (links) en riolering
(rechts). Riolering kan energietechnisch interessant zijn voor warmteterugwinning of
vanwege de faecaliën die via een RWZI energie kunnen leveren.

Fig. 01.07

Drinkwater- en rioolnet in het Merwe-Vierhavensgebied [beeld: DSA]

01.03 Inbedding in ander onderzoek
Deze studie staat niet op zichzelf. In de afgelopen jaren zijn in Rotterdam diverse studies
uitgevoerd die reductie van CO2-uitstoot, energie-efficiency en gebiedsontwikkelingen
combineren.
In 2008 is in opdracht van het Rotterdam Climate Initiative en onder leiding van de dS+V3 de
eerste pilot uitgevoerd op dit vlak. Het rapport 'CO2-slimme Maas en Rijnhaven' [Boer et al.
2008] liet zien hoe reststromen op gebiedsniveau konden worden gebruikt door slim te
programmeren.
3

Oorspronkelijk de afkorting van de Rotterdamse Dienst Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting
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De tweede pilot, met als testgebied Hart van Zuid, had op basis van de eerdere studie de
REAP-methodiek opgeleverd en is al eerder in dit document beschreven.
Aan de hand van deze REAP-methodiek is een derde studie uitgevoerd door de Urbanisten,
APPM en de Gemeente Rotterdam. 'CO2-slimme Stadshavens – haalbare oplossingen voor
CO2-reductie in de Stadshavens Rotterdam tot 2015’ [Boer et al., 2009] past REAP toe op het
hele Stadshavensgebied en laat zien wat de potenties te zijn om uitstoor van CO2 te
reduceren. Hierin worden zowel ruimtelijk als energetisch vernuftige oplossingen
aangedragen en combinaties van energiebesparing, uitwisseling en opwekking.
In het project 'De duurzame stad 2040', in opdracht van het Atelier Rijksbouwmeester,
Planbureau voor de Leefomgeving en Ministerie van VROM werden 5 gebieden in Nederland
aangewezen waarvoor een studie moest worden gedaan hoe de duurzame stad in 2040 er
uitziet.
De studie 'Renewable City' over het Merwe-Vierhavensgebied in Rotterdam werd uitgevoerd
door Doepel Strijkers Architects. Naast energiestromen werd in deze studie ook gekeken
naar materiaal-, water- en andere stromen in een eerste versie van het REAP Plusmodel
gebaseerd op een studie naar gesloten kringlopen in Park 2020, Hoofddorp [Dobbelsteen et
al., 2008]. Tevens werden sociale en economische parameters geïntroduceerd.
Deze REAP Plusaanpak is daarna praktisch toegepast in het HAKA-pand waarin hergebruik
van grondstoffen en materialen werd toegepast. In een later stadium zijn voor het gebied,
onder leiding van Jan Rotmans van DRIFT, zogenoemde arenasessies gehouden. Met een
vijftiental vernieuwers is gekeken hoe het gebied ontwikkeld kan worden. Door Doepel
Strijkers Architects zijn de plannen nader uitgewerkt.
Lopende projecten zijn de REAP+ studie (onder leiding van Nico Tillie), het Concept House
Village project (onder leiding van Arjan van Timmeren) en een stedenbouwkundige
onderlegger of pre-masterplanopzet voor de Merwe-Vierhavens (door Florian Boer, Duzan
Doepel & Andy van den Dobbelsteen).

01.04 Aanpak van dit onderzoek
01.04.01 Doel
Het doel van het Rotterdam Climate Initiative moge duidelijk zijn: CO2-neutraal in 2050, 50%
CO2-neutraal in 2025. Aangezien Rotterdam de haven betrekt in zijn doelstellingen, betekent
dit een fikse klus, die vraagt om een doortastende en gedegen aanpak. Wetende dat het
CO2-neutraal krijgen van bestaande wijken en de industrie lastig is, impliceert de RCIdoelstelling ook dat elke nieuwe ontwikkeling eigenlijk ten minste CO2-neutraal zou moeten
zijn. Als deze namelijk nog steeds bijdraagt aan (toenemende) emissies, zal het bereiken van
de klimaatdoelstellingen onhaalbaar blijken.
Dat is ook het uitgangspunt geweest voor deze studie: dat de ontwikkelingen in de MerweVierhavens zullen leiden tot een tenminste CO2-neutraal stadshavensgebied. Aangezien CO2neutraal compensatie van emissies kan inhouden en het werkelijke doel de omschakeling van
fossiele naar hernieuwbare energiebronnen is, zijn voor deze studie specifiek energieneutraal
en 'fossielvrij' als minimale doelen gesteld voor de Merwe-Vierhavens.
Met een ontwikkeling van wellicht 30 jaar in het vooruitzicht moet deze wijk namelijk wel
ontworpen worden voor een andere toekomst, een toekomst die een stuk warmer is en die
aardgas, aardolie en steenkool alleen nog kent als extreem luxe energiebronnen. Een
toekomst die gebaseerd is op een circulaire economie en die veel meer draait op eigen
kracht en daarmee minder kwetsbaar is dan nu het geval is.

16
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De terechte vraag die ambitieuze betrokkenen zich het afgelopen jaar herhaaldelijk gesteld
hebben, is: als het hier niet gebeurt, waar dan wel? Daar is deze studie dan ook op
ingestoken: dat het hier zeker wel gaat gebeuren en dat Rotterdam er zichzelf een
icoonproject mee verwerft.
Architect-uitvinder-visionair Jón Kristinsson geeft ons inziens de beste definitie van duurzaam:

"Duurzaam is alles wat toekomstige generaties
willen erven, gebruiken en onderhouden."
[Jón Kristinsson, 2009]

Voor het Merwe-Vierhavensgebied ligt de focus van dit onderzoek op de energetische
dimensie van duurzaamheid. Hoe kan een deze vorm van duurzaamheid in het MerweVierhavensgebied worden gerealiseerd?

01.04.02 Aanpak
Zoals beschreven richtte het REAP2-onderzoek zich op de technische, ruimtelijke, sociale,
juridische en strategische uitwerking van een aanpak van het Merwe-Vierhavensgebied
middels de REAP-methode. Daarvoor hebben de respectievelijke deskundigen individueel hun
eigen werk gedaan, maar leidend zijn de onderzoeksgroepbijeenkomsten geweest, waarin de
onderzoekers hun kennis en creativiteit met elkaar hebben uitgewisseld en waarin de aanpak,
de scenario's, technieken en plannen die in dit rapport worden gepresenteerd gezamenlijk
zijn uitgewerkt.
Er is daarnaast een sessie geweest in het HAKA-pand, waar deskundigen van de Gemeente
Rotterdam, het Warmtebedrijf en Eneco hun plannen en ideeën ten aanzien van de MerweVierhavens hebben gepresenteerd en uitgewisseld met de onderzoekers. Voorts is vanuit de
onderzoeksgroep een presentatie gehouden voor de Werkgroep Duurzame
Gebiedsontwikkeling van de Clean Tech Delta.
Meer informatie over de gehouden bijeenkomsten is te vinden na de conclusies.

01.04.03 Leeswijzer
Het rapport volgt in grote lijn de vijf verschillende aspecten van de energetische aanpak via
REAP: het begint met een hoofdstuk over de vertaling van de oorspronkelijke methode naar
varianten voor de Merwe-Vierhavens, om deze vervolgens uit te werken op het technische,
ruimtelijke, sociale, juridische en strategische vlak, waarbij elk aspect een eigen hoofdstuk
behelst.
Door de separate hoofdstukken op thematisch gebied lijkt het werk individueel gescheiden
gedaan, echter, alles is in gezamenlijkheid gedaan. De namen genoemd bij de hoofdstukken
zijn leidend geweest voor dat specifieke onderdeel. Algehele redactie is gedaan door Andy
van den Dobbelsteen.

REAP2 - Rotterdamse EnergieAanpak & -Planning 2 | TU Delft, DWA, DSA

17

18

TU Delft, DWA, DSA | REAP2 - Rotterdamse EnergieAanpak & -Planning 2

02

ENERGIESCENARIO'S

Prof.dr.ir. Andy van den Dobbelsteen

TU Delft, Faculteit Bouwkunde, Afdeling Architectural Engineering & Technology,
Climate Design & Sustainability

REAP2 - Rotterdamse EnergieAanpak & -Planning 2 | TU Delft, DWA, DSA

19

02.01 De oorspronkelijke REAP
De oorspronkelijke REAP is ingestoken zoals in figuur 02.01. Daarin is de belangrijkste stap
voor het schaalniveau van de wijk en buurt: het afstemmen van vraag en aanbod, het
uitwisselen van energie, het cascaderen van warmte of koude en de tijdelijke opslag van
energie op lokale schaal. Een van de onderdelen van dit onderzoek betreft het technisch
uitwerking van de (on)mogelijkheden van deze uitwisseling op lokale schaal.
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Het originele REAP-schema voor aanpak van energieneutrale steden [beeld: Dobbelsteen]

Voor de Merwe-Vierhavens zijn drie technische scenario's mogelijk die passen binnen de
aanpak van REAP:
 Cascaderen
 Uitwisselen
 Individuele zelfvoorziening
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02.02 Cascaderen
In dit scenario is cascadering van warmtestromen vanaf het stadswarntenet het
uitgangspunt. Dit zal dan gebeuren met een net dat van het centrale stadswarmtenet aftakt,
daarbij verschillende temperatuurstappen doorloopt en uiteindelijk als retourstroom met lage
temperatuur teruggaat naar het stadswarmtenet. Deze oplossing heeft een seriële structuur,
waarbij de oudere – hogere temperatuur behoevende – gebouwen aan het begin van het net
horen en de meest moderne aan het eind, met mogelijk zelfvoorzienende woningen in het
water van de havens.
Onderstaand schema van figuur 02.02 geeft voor het cascadescenario de energieaanpak
weer.
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Het REAP-schema in geval van cascaderen [beeld: Dobbelsteen]
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02.03 Uitwisselen
In dit scenario vormt uitwisselen van (rest) energie en mogelijke andere stromen de basis,
op de schaal van een buurt (pier binnen MERWE-VIERHAVENS). Lokaal wordt daarin een
lagetemperatuurnet (voor de verwarming) aangestuurd door een buurt- of wijkfaciliteit, en
dus logischerwijs met een sternetstructuur. Hierbij kan de centrale stadsverwarming kan
dienen als backup voor de wijk en buurten, als basisvoorziening voor hogere temperaturen
(warmwatervoorziening) of als hoofdvoorziening voor functies die aan de rand van het
gebied zijn gesitueerd, langs het warmtenettraject.
Figuur 02.03 geeft weer hoe in dat geval het gebied stapsgewijs energetisch kan worden
aangepakt. Dit schema staat dicht bij het originele REAP-schema.
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Het REAP-schema voor het uitwisselen van energie op alle schaalniveaus [beeld:
Dobbelsteen]

Het is vanwege het karakter van het Merwe-Vierhavensgebied denkbaar dat de uitwisseling
van energie niet op wijkschaal maar alleen op buurtschaal (de pieren) plaatsvindt. In dat
geval geeft figuur 02.04 beter de situatie weer, waarbij het stadswarmtenet weer de backup,
het warmwater of de basisvoorziening voor randfuncties verzorgt.
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Het REAP-schema voor het uitwisselen van energie tot op buurtniveau (de pieren) [beeld:
Dobbelsteen]
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02.04 Individuele zelfvoorziening
Een derde scenario is mogelijk als aan de ontwikkeling of herontwikkeling van gebouwen in
het Merwe-Vierhavensgebied volledige vrijheid wordt verleend. In dat geval is – met de
doelsteling van energieneutraliteit wel vereist dat elke functie zichzelf energetisch bedruipt
Met dit scenario wordt het meest afgeweken van het originele REAP-schema: behalve
stedenbouwkundige maatregelen die de energievraag kunnen reduceren, kunnen de wijk- en
buurtschaal worden worden overgeslagen, waarbij losse gebouwen na vraagreductie direct
doorgaan naar eigen opwekking en dus stand-alone gaan functioneren.
Onderstaand schema van figuur 02.05 geeft in dit geval de eenvoudige aanpak weer.
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Het REAP-schema voor individuele zelfvoorziening [beeld: Dobbelsteen]

Dit scenario biedt mogelijkheden om niet alleen op het niveau van afzonderlijke gebouwen
energieneutraliteit te verlangen, maar ook om clusters mogelijk te maken van dezelfde
danwel verschillende stedelijke functies. Binnen zo'n cluster zal het gemakkelijker zijn om de
energieketen te sluiten, vooral in het geval van bundeling van verschillende functies.
Onderstaand schema (figuur 02.06) geeft deze variantoplossing weer.
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Het REAP-schema voor individuele zelfvoorziening, waarbij ook gezamenlijke oplossingen
worden gezocht op de schaal van een gebouwcluster [beeld: Dobbelsteen]
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De technische concepten in dit hoofdstuk hebben betrekking op de infrastructuur voor
warmte en koude. In een verdere uitwerking van een totaalconcept dient ook duurzame
elektriciteitsopwekking meegenomen te worden. De in dit hoofdstuk gepresenteerde
concepten bieden de bouwstenen voor de warmte en koude-infrastructuur van het
totaalconcept. In het nuvolgende zullen de drie hoofdvarianten voor een energiesysteem
gebaseerd op REAP – cascaderen, uitwisselen en individuele zelfvoorziening – technisch
nader worden uitgewerkt.

03.01 Cascaderen
03.01.01 Varianten voor verschillende toekomstscenario's
In de huidige situatie van een warmtenet dat een bestaande woonwijk voorziet van warm
water, wordt dat water doorgaans met een temperatuur van 90oC aangevoerd en verlaat het
de woning via een warmtewisselaar met een temperatuur van 70oC (figuur 03.01, links).
Voor goed geïsoleerde nieuwbouwwoningen is het de vraag of de temperatuur bepaald
wordt op basis van de temperatuur voor ruimteverwarming (40°C) of wordt de temperatuur
juist voldoende hoog gehouden om daarmee ook de tapwatervraag in te vullen (60°C voor
voorraadtoestellen). Moderne woningen met een vloer- of wandverwarmingssysteem
(stralingsverwarming) hebben voor hun verwarming namelijk water van niet meer dan 40oC
nodig. Als de nieuwbouw ingekoppeld wordt op een temperatuur van 70oC (90 is dan niet
per se nodig) kan er ook warmte voor tapwater worden geleverd. In dat geval verlaat het
water de woning ook met een lagere temperatuur, bijvoorbeeld 40oC (figuur 03.01, rechts).

Fig. 03.01

Principe van een warmtenet en de daarmee aan- en afgevoerde temperaturen bij een
bestaande woonwijk, en bij een moderne, goed geïsoleerde wijk waar ook warmte voor
tapwater geleverd wordt [beeld: Wisse]

Indien de afvoertemperatuur van een bestaande oude wijk (die niet gerenoveerd wordt en
dus nog steeds 90oC nodig heeft) gelijk is aan wat een nieuwbouwwijk nodig heeft, kan de
retourleiding van het warmtenet dat de oude wijk verlaat, worden gebruikt als toevoerleiding
voor een nieuwbouwwijk. Figuur 03.02, links, geeft in dat geval het principe weer. Met de
70oC kan ook warmte voor tapwater worden geleverd.
Het kan ook zijn dat de wijk met moderne woningen inclusief tapwaterwarmtelevering zijn
reststroom via de retourleiding ook nog andere wijken kan bedienen. Figuur 03.02, rechts,
geeft het cascadeprincipe weer als er voor een deel van de wijk alleen warmte voor
ruimteverwarming wordt geleverd. Dit vergt dan in de woningen aanvullende maatregelen
voor tapwaterbereiding (zie hiervoor Bijlage I).
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Fig. 03.02

Principe van een cascaderend warmtenet tussen een oude en moderne wijk met
radiatorenverwarming (links) en tussen twee moderne wijken, waarvan de eerste met
radiatoren en de tweede met vloer- of wandverwarming (rechts) [beeld: Wisse]

Het principe van cascaderen kan worden aangegeven volgens figuur 03.03: vanuit het
warmtenet wordt een hoge temperatuur gevoed op een lokaal net in de wijk, waarbij de
toevoer temperatuur van 90 graden geleidelijk cascadeert naar een mogelijk minimumniveau
van 40oC, dat wordt teruggevoerd op het net.

Fig. 03.03

Principe van cascaderen van een warmtenet [beeld: DSA]

Om het verschil met een traditionele oplossing volgens een business-as-usualmodel te
verhelderen, is in het kader in figuur 03.03 een warmtenet zonder cascadering weergegeven.
Voor alle stedelijke functies is hierin de toevoertemperatuur gelijk, dus hoog (90OC en hoger),
en de retourtemperatuur zal ook redelijk constant zijn (rond de 70oC).

REAP2 - Rotterdamse EnergieAanpak & -Planning 2 | TU Delft, DWA, DSA

29

03.01.02 Matchen van vraag en aanbod
Zo ontstaat dus een verdeling in hoge-, midden- en lagetemperatuurverwarming (HTV, MTV,
LTV). Naast het cascaderen tussen woningen onderling kan ook worden bekeken welke
andere bronnen deze drie temperatuurniveaus kunnen leveren. Figuur 03.04 geeft dit weer,
links de vragers van warmte, rechts de potentiële aanbieders van (rest)warmte op deze
temperatuurniveaus.

Fig. 03.04

Vragers van hoge-, midden- en lagetemperatuurverwarming (links) en mogelijke
aanbieders van (rest)warmte op verschillende temperatuurniveaus (rechts) [beeld: Wisse]

Zoals Figuur 03.04 laat zien, zijn er relatief veel warmtebronnen die in het lage bereik zitten.
Bij temperaturen rond de 20-30oC zal doorgaans de temperatuur moeten worden opgekrikt
om geschikt te zijn voor de meeste verwarmingsvormen. Dat kan met een warmtepomp.
Overigens bestaan ook zogenoemde zeer- of ultralagetemperatuurverwarmingssystemen4,
gebaseerd op watertemperaturen tussen 25 en 30 graden. Dit is alleen mogelijk in
gebouwen die bijzonder zwaar geïsoleerd zijn (passiefhuisstandaard) en waar de verwarming
bestaat uit betonkernactivering of vloer-, wand- en plafondverwarming, om zoveel mogelijk
stralingsoppervlak te genereren.
Nu is het huidige warmtenet in Rotterdam gebaseerd op een hoge temperatuur van 110120oC – restwarmte afkomstig uit industrie en krachtcentrales – en doorgaans wordt
verwacht dat in ieder geval nieuwbouwpanden op dit net worden aangesloten (zie hierover
ook het juridische hoofdstuk door Fred Hobma). Daarmee ontstaat – ook voor de Merwe4

Term die in het Nationaal Dictee der Nederlandse Taal mag
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Vierhavens – een situatie als in figuur 03.05, waarin alle gebouwtypen, nieuw of oud,
tapwaterlevering of niet – worden aangesloten op het warmtenet.

Fig. 03.05

Alle buurten met gebouwen uit verschillende bouwperioden en met verschillende
verwarmingssystemen worden aangesloten op het centrale warmtenet, gevoed door
restwarmte uit industrieën en krachtcentrales (en mogelijk diepe geothermie) [beeld:
Wisse]

Figuur 03.05 is een voor duurzaamheid suboptimale oplossing omdat moderne gebouwen
geen hoge temperaturen meer nodig hebben, waardoor hoogwaardige warmte wordt
verspild aan functies die dat niet behoeven.
In de nabije toekomst is het zeer wel denkbaar dat wordt omgeschakeld van industriële
restwarmte naar aardwarmte als basisvoeding op het warmtenet. Aardwarmte op een diepte
van ongeveer 2 km tot 3 km heeft een temperatuurniveau van rond de 70oC. Deze is zoals
eerder besproken geschikt voor moderne buurten waarbij ook warmte voor tapwater wordt
geleverd. Als deze warmte later voor alle buurten gebruikt gaat worden, moeten oude
buurten – indien deze niet energetisch worden gerenoveerd – een opwaardering van de 70gradenwarmte krijgen. Ook dat kan met een warmtepomp, tegen een hoge COP (Coefficient
of Performance, een rendement voor warmtepompen en koelmachines zie verder Bijlage II).
Buurten met lagetemperatuurverwarming krijgen ook warmte voor tapwater aangeleverd.
Zie figuur 03.06.
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Fig. 03.06

Alle buurten met gebouwen uit verschillende bouwperioden en met verschillende
verwarmingssystemen worden aangesloten op het centrale warmtenet, gevoed door
aardwarmte of industrie met een reststroom van een lagere temperatuur [beeld: Wisse]

Een energetische en investeringstechnische afweging zal moeten uitwijzen wat er het meest
duurzaam en/of kosteneffectief is:
 Het centraal leveren van warmte voor tapwater met distributieverliezen tijdens de zomer
als nadeel
 Of het naverwarmen met een lokaal systeem met het lokale energiegebruik als nadeel
(zie Bijlage I voor technische opties).
De investeringsniveaus lokaal in de woning dienen in de afweging te worden meegenomen.
Het geheel wordt sterk bepaald door het type ruimtelijk programma. Bij een groot aandeel
woningen kan de afweging heel anders uitpakken dan voor een programma met een sterke
mix aan typologieën (minder invloed van tapwater).

03.01.03 Twee of drie leidingen
Uitgaande van het cascaderingsprincipe tussen verschillende buurten, kan worden gekozen
voor twee of drie leidingen.
Bij het koppelen van een warmtenetten met verschillende aanvoertemperaturen zijn er twee
configuraties mogelijk. In figuur 03.07 worden beide mogelijkheden weergegeven. Alhoewel
in de figuur wordt uitgegaan van een 90/70-warmtenet in combinatie met een 70/40-net,
geldt hetzelfde voor een koppeling van een 70/40-net met een 40/30-net.
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Het verschil tussen beide configuraties is dat er bij het eerste systeem twee leidingen nodig
zijn en bij het tweede systeem drie leidingen. Dit komt doordat er een leiding nodig is voor
90°C, 70°C en 40°C. De investeringen voor het systeem in Figuur 03.08 (rechts) zullen
hierdoor hoger zijn. Dit kan echter door een slimme lay-out van het warmtenet voorkomen
worden.

Fig. 03.07

Cascaderen met twee (links) of drie leidingen (rechts), waarbij de afvoerleiding van het
ene type buurt de toevoer is voor een ander type buurt [beeld: Wisse]

Het drieleidingsysteem heeft het voordeel dat er een retourstroom is van zuiver 40°C. Dit
kan voordelen hebben bij de warmteopwekking. Zoals bij elk warmtenet is bij de toepassing
van geothermie een lage retourtemperatuur van groot belang voor de efficiëntie. Bij het
tweeleidingsysteem zal de retourtemperatuur variëren tussen de 70°C en de 40°C. Dit heeft
een tweetal gevolgen:
Een warmtebron die maximaal 70°C kan maken (bijvoorbeeld geothermie) zal beperkt
warmte kunnen leveren op momenten dat de retourtemperatuur dicht bij de 70°C komt. Het
vermogen schaalt met het temperatuurverschil tussen de retour en het water uit de
geothermiebron.
Voor gebouwen die stroomafwaarts inkoppelen op de retourleiding is onduidelijk welke
temperatuur zij aangeleverd krijgen.

03.01.04 Faseren in de tijd
Bij het uitwerken van een cascadeoplossing spelen een aantal technische randvoorwaarden:
 Het debiet: er moet voldoende water doorstromen om voldoende warmtevermogen te
kunnen leveren
 De druk: er moet voldoende druk op het systeem staan om alle uithoeken van een wijk
te kunnen bereiken (figuur 03.08)
 De temperatuur: een goede controle op en beheersing van de temperatuur is belangrijk
om elk type gebouw het juiste temperatuurniveau te kunnen bieden.
Bij het later aankoppelen van deelnetten, als er al een net ligt, is het niet vanzelfsprekend
dat de genoemde parameters naadloos op elkaar aansluiten. In het voorbeeld 1 van figuur
03.08 is dat niet het geval, in het voorbeeld 2 kan dat wel het geval zijn.
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Fig. 03.08

Een warmtenet moet alle uithoeken van een wijk kunnen bereiken [beeld: Wisse]

Daarbij speelt ook dat het profiel van de warmteproductie en –afname goed overeen moet
stemmen met elkaar. Dat is in de praktijk niet het geval, want de meeste warmtevraag
ontstaat in de winter, terwijl de meeste warmte in de zomer wordt geproduceerd. Zelfs bij
een constante productie van restwarmte (bij continu draaiende industriële processen) is in
de winter dus een tekort en in de zomer een overschot aan warmte (zie figuur 03.09).
Het overschot zou moeten worden opgeslagen voor de winter – wat lastiger is met hoge
temperaturen dan met lage (maar daarover meer in de volgende subparagraaf) – of
'geloosd', terwijl voor het tekort in de winter een aanvullende bijverwarming in gang wordt
gezet.

Fig. 03.09
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Vraag en aanbod van warmte door het jaar heen, leidend tot een overschot in de zomer
en een tekort in de winter [beeld: Wisse]
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03.02.05 Warmteopslag
Zoals gezegd is opslag van warmte nodig om het overschot in de zomer het tekort in de
winter te kunnen opvangen. Figuur 03.10 geeft een zomer- en wintersituatie weer van een
dergelijke opslag in de ondergrond. Daarbij geldt: hoe groter de diepte, des te meer de
omgeving de temperatuur van de op te slagen warmte benadert en dus minder verliezen
optreden tussen zomeropslag en wintergebruik. Dit principe van figuur 03.10 kan principe 1
worden genoemd.

Fig. 03.10

Warmteopslagprincipe 1, gebaseerd op hoge temperaturen: lading in de ondergrond in
de zomer (links) en onttrekking in de winter (rechts) [beeld: Wisse]

De opslag kan ook een andere achtergrond hebben namelijk het opvangen van
capaciteitsverschillen bij gekoppelde netten en cascadering (principe 2).
Deze koppeling kan plaatsvinden op een leiding waarvan het vermogen/debiet onvoldoende
is om het tweede net in de winter volledig te kunnen voeden. Het kan ook voorkomen dat
het opwekvermogen onvoldoende wordt als er een extra woonwijk wordt gekoppeld.
Het voordeel van deze toepassing is dat de leidingen van het bestaande warmtenet niet
vergroot hoeven te worden of dat het huidige opwekvermogen voldoende blijft voor de
nieuwe situatie.
De aangeleverde hogetemperatuurwarmte wordt direct geleverd aan de oude buurten, maar
deze voedt in de zomer ook direct de opslag in de ondergrond, terwijl de retourstroom van
de oudbouw modernere buurten voeden met 70oC en de uiteindelijke retourstroom van 40oC
terug gaat naar de warmteleverancier, eventueel aangevuld met koeler water uit de
lagetemperatuuropslag in de ondergrond (figuur 03.11).
In de winter, als er onvoldoende warmte kan worden geleverd, gebruikt de wijk ook warmte5
uit de opslag en vult met de retourstroom (naast de teruglevering aan de warmteleverancier)
de koudere bron in de ondergrond.
Opslagprincipe 2 heeft een beter opslagrendement. Het percentage is echter afhankelijk van
de schaalgrootte van een project.

5

Ter nadere informatie: er vindt geen wateruitwisseling plaats tussen de bodem en distributienetten;
alleen de warmtestromen worden uitgewisseld.
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Fig. 03.11

Warmteopslagprincipe 2: de hete toevoer voedt oudbouw, maar vult in de zomer ook een
heetwateropslag in de ondergrond, terwijl de retourstroom van de oudbouw cascadeert
via moderne buurten [beeld: Wisse]

03.03 Uitwisselen
Figuur 03.12 geeft het principe van uitwisselen in de Merwe-Vierhavens weer: decentrale
faciliteiten sturen een sternetwerk aan van met elkaar verbonden panden die warmte
uitwisselen.

Fig. 03.12

Principe van uitwisselen: decentrale faciliteiten bedienen sternetten voor warmteuitwisseling

Het principe van uitwisselen is beter faseerbaar dan één warmteleverancier met cascadering.
Bij het uitwisselen is de vraag of de uitgewisselde waterstromen allemaal verschillende
temperaturen mogen hebben (waarmee verschillende leidingnetten moeten worden
aangelegd), of dat het uitwisselen zich baseert op een midden- of lagetemperatuurniveau,

36

TU Delft, DWA, DSA | REAP2 - Rotterdamse EnergieAanpak & -Planning 2

waarbij elk gebouw zonodig afzonderlijk het temperatuurniveau kan opwaarderen (met een
warmtepomp).
Een derde oplossing heeft verwantschap met het principe van cascaderen: een
'cascadeermachine' in het hart van het sternet. Deze cascadeermachine6 wisselt warmte uit
tussen verschillende gebouwen, elk met een LT-, MT of HT-niveau, waarbij de retourstroom
van het HT-niveau het MT-niveau voedt en de retourstroom daarvan het LT-niveau voedt
(figuur 03.13). In dit geval moet de calorisch laagste retourstroom (30oC) weer worden
opgekrikt tot 90oC, en daar is een energiebron voor nodig. Dat kan ook het warmtenet (van
90oC) zijn, in welk geval dat net een retourstroom krijgt van 30oC.

Fig. 03.13

Cascadeermachine, die de retourstroom van de ene de toevoer voor de andere laat zijn
[beeld: DSA]

Een aanvullende functionaliteit van de cascadeermachine is het leveren van koude aan een
deelgebied, terwijl er warmte geleverd wordt aan een ander deelgebied.
Dit kan op verschillende manieren:
 Toepassing van absorptiekoeling. De warmteproducerende energiebron voorziet een
zogenoemde absorptiekoelmachine van warmte die daar vervolgens koude van maakt.
Hierbij komen echter grote hoeveelheden lagetemperatuurwarmte vrij die bijdragen aan
‘urban heating’, dus niet gewenst.
 Een warmtepomp die warmte produceert, produceert tegelijkertijd ook altijd koude (aan
verdamperzijde). In combinatie met een warmte-koudeopslag kan in de winter
geproduceerde koude bovendien ook nog zomers geleverd worden.
Er is een minimale schaalgrootte ('economy of scale') nodig om duurzame opwekking een
kansrijke optie te laten zijn.
Als richtwaarde wordt 80 TJ als minimum gesteld voor bijvoorbeeld een geothermiebron of
biogasproductie op locatie door middel van vergisting. Bij bestaande bouw komt dit neer op

6

Ere wie ere toekomt: de cascadeermachine is een vinding van dr.ir. Kees Wisse van DWA
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de vraag van ongeveer 42 ha aan oude gebouwen; bij nieuwbouw is dan al 111 ha nodig7.
Het Merwe-Vierhavensgebied biedt daar net voldoende ruimte voor.
Een infrastructuur met bio-WKK’s is verder op te splitsen in kleinere schaalniveaus voor de
warmte- en elektraproductie. Hiervoor wordt voorlopig de volgende richtwaarde
aangehouden: 12 TJ (mits nuttige warmte, ook zomers).
Voor warmte-koudeopslag is het meer voor de hand liggend om koude als maat voor de
schaalgrootte te nemen. Kleine systemen zijn al mogelijk bij 1.000 m2 utiliteitsbouw (open
systemen met aquifer). Per bronnensysteem wordt vaak een maximum gesteld aan de
capaciteit (1800 kW, output). Hiervoor kan men ongeveer een schaalgrootte van 50.000 m2
rekenen aan utiliteitsbouw. Boven deze grens worden de systemen om technische redenen
altijd opgesplitst in meerdere units. Als men deze bovengrens omrekent naar een
warmtepompvermogen voor een nieuwbouwappartement, dan leidt dit tot een schaalgrootte
van 600 appartementen. Met 60 woningen per ha is dat circa 10 ha.

03.04 Individuele zelfvoorziening
Bij individuele zelfvoorziening is de technische uitwerking simpeler, want er hoeft centraal of
decentraal geen speciale infrastructuur te worden aangelegd, behoudens wellicht warmtekoudeopslag (WKO), maar die is dan individuele verantwoordelijkheid in onderlinge
afstemming (figuur 03.14). De vraag is of het niet centraal aanleggen van infrastructuur
juridisch is toegestaan. Zie daarvoor hoofdstuk 5.

Fig. 03.14

Principe van individuele zelfvoorziening [beeld: DSA]

Bij zelfvoorziening op het schaalniveau van de hele wijk (het complete MerweVierhavensgebied) kan worden gedacht aan productie van biogas (van
7

Inschattingen die van toepassingen zijn voor appartementen (bouwdichtheid 60 woningen per ha).
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biovergistingsprocessen) en elektriciteit (van zon, wind, biomassastook etc.) in het gebied.
Biogas kan worden gevoed in het bestaande gasleidingnet (zie figuur 01.04, van het eerste
hoofdstuk).
Bij zelfvoorziening ligt een passiefhuisstandaard voor de hand, omdat daarmee de vraag tot
een minimum wordt teruggebracht (eerste stap van de Trias Energetica en de Nieuwe
StappenStrategie) en investeringen in reststromenbenutting (NSS) en duurzame opwekking
(TE en NSS) ook tot een minimum worden beperkt, wat in geval van zelfvoorziening wel
nodig is.
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04.01 De drie REAP-stappen
04.01.01 Stap 1 - Vraag verminderen
Eerste stap van REAP is het verminderen van de energievraag door bouwkundige
maatregelen. Bij nieuwbouw gaat het dan om 'smart & bioclimatic design'; bij bestaande
bouw is e-novatie het leidende principe.
De verschillende gradaties van bereikte energiebesparingen bij woningen en de
consequenties voor de benodigde temperaturen worden in figuur 04.01 weergegeven: van
slecht geïsoleerd en afhankelijk van een hogetemperatuurverwarming (HTV, 90oC), via beter
geïsoleerd en afhankelijk van midden- of lagetemperatuurverwarming (MTV of LTV, 70 of
40oC) tot passiefhuisstandaard, gebruikmakend van zeerlagetemperatuurverwarming (ZLTV,
30oC).

Fig. 04.01

Vraag verminderen [beeld: DSA]

04.01.02 Stap 2 - Uitwisselen
De tweede stap van REAP betreft het optimaal benutten van reststromen, wat in geval van
meer dan één functie neerkomt op het uitwisselen van overschotten naar plekken met
tekorten.
Deze stap is in figuur 04.02 uitgebeeld door een verdeling naar cascaderen, uitwisselen en
individuele zelfvoorziening, die afzonderlijk vragen om cascadeer- of uitwisselfaciliteiten of
individuele systemen. Startend bij de huidige situatie, met het bestaande warmtenet als
basis voor bestaande bebouwing en voor netwerken in het Merwe-Vierhavensgebied, zijn bij
de uitwerking van het gebied drie verschillende ontwikkelingen mogelijk: een systeem
gebaseerd op het cascaderen van warmte, een op het uitwisselen van energie, en een
gebaseerd op individuele zelfvoorziening. Bij die laatste is strikt genomen een aansluiting op
het warmtenet niet nodig en mogelijk ook niet gewenst indien de gebouwen tot
passiefhuisstandaard of verder zijn geïsoleerd, zodat lagere temperaturen volstaan.
Het scenario cascaderen vraagt om een cascadeerfaciliteit, het uitwisselen om een
uitwisselfaciliteit en de individuele zelfvoorziening vraagt om individuele systemen. Het
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interessante ontstaat in de stap daarna, als cascaderen kan worden ingevuld met een
cascadeernet (A) of met een cascadeermachine (AB), die een combinatie is van cascaderen
en uitwisselen. Uitwisselen kan op buurt of wijkschaal met een uitwisselmachine (B), maar
ook hier is een combinatie mogelijk met individuele zelfvoorziening, als niet meer dan twee
functies met elkaar warmte en koude uitwisselen (BC). Puriteinse zelfvoorziening laat alles
op elementniveau oplossen en zal geen uitwisselvoorzieningen nodig hebben (C).

Fig. 04.02

Uitwisselen [beeld: DSA]

Zodoende kunnen tussenvormen ontstaan, leidend tot in totaal vijf energie-infrastructuren
die elk in principe een duurzaam, energieneutraal karakter kunnen hebben, maar die andere
karakteristieken en consequenties hebben en telkens vragen om andere voorzieningen. Hier
wordt in 04.01.04 dieper ingegaan.

04.01.03 Stap 3 - Duurzaam opwekken
De derde en laatste stap – het schakelen tussen schaalniveaus buiten beschouwing gelaten –
betreft het duurzaam opwekken van de resterende vraag naar energie. Dit is bij elke van de
vorige beschreven strategieën van belang maar essentieel bij de variant van individuele
zelfvoorziening.
Figuur 04.03 geeft schematisch de meest voor de hand liggende mogelijkheden voor
energieopwekking weer: wind, zon, biomassa/biovergisting en geothermie. Mogelijkheden
liggen op termijn ook bij de productie van groene algen (die kan worden gecombineerd met
de zuivering van afvalwater) en warmte-uitwisseling met haven- of Maaswater.
Niet genoemd, want geen vorm van energieopwekking, zijn vormen van opslag die
onlosmakelijk verbonden zijn met de onconstante beschikbaarheid van duurzaam opgewekte
energie: WKO, waterstof, batterijen, persluchtsystemen etc.
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Fig. 04.03

Duurzaam opwekken [beeld: DSA]

04.01.04 De vijf energie-infrastructuren
Energie besparen moet, en ook duurzame opwekking is nodig als de Merwe-Vierhavens ten
minste energieneutraal en fossielvrij moeten worden, maar het echte onderscheid met
projecten elders in de wereld zit hem in stap 2, het uitwisselen. En in deze stap kunnen
cruciale beslissingen worden genomen die de aanleg van infrastructuur en daarmee de
verdere ontwikkeling van het gebied zullen dicteren.
Uit figuur 04.02 kwamen vijf voor de Merwe-Vierhavensplannen essentiële energieinfrastructuren naar voren:
A.
Cascadeernet
AB.
Cascadeermachine
B.
Uitwisselmachine
BC.
Clusteruitwisselnet
C.
Individuele systemen
Later zal ter vergelijking ook een strategie 0 – Business as usual – worden getoond.
Figuur 04.04 een nader beeld van de principes achter deze vijf infrastructuren zien, inclusief
de ermee gemoeide temperaturen.
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Fig. 04.04

De vijf essentiële energie-infrastructuren: A cascaderen, AB cascadeermachine, B
uitwisselmachine, BC uitwisselen op clusterniveau, C individueel niveau [beeld: DSA]
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04.02 Energiestrategieën
04.02.01 Stadswarmtenet: S, M, L of XL
In overeenstemming met het behoud van oude, markante gebouwen blijft, zolang gen
grootschalige energierenovatie plaatsvindt, een hogetemperatuurwarmteaansluiting8 nodig in
de noord-zuidas van het middengebied van de Merwe-Vierhavens en op een paar plekken in
de noordelijke bovenrand van het gebied. Deze stukken van het gebied kunnen daarom
aangesloten worden – voorzover zij dat nog niet zijn - op het stadswarmtenet, dat in de
toekomst wellicht ook een lagere temperatuur (70 graden bijvoorbeeld) van geothermie of
opgeslagen zonne-energie kan bieden.
Indien in de Merwe-Vierhavens de noordkant van het gebied de resterende oudbouw kan
worden gerenoveerd en voorzien van een andere vorm van warmte, zal een klein warmtenet
aan de oostkant, dat daar de oude gebouwen kan voorzien van 90oC warmte, voldoende zijn.
Deze 'Small'-versie van het stadswarmtenet staat in figuur 04.05.

Fig. 04.05

Stadswarmtenet Small [beeld: DSA]

Het meest oostelijk gelegen deel van de noordflank kan ook op het warmtenet worden
aangesloten, waarmee het een 'Medium'-maat krijgt. Bij deze variant is – bij voldoende
warmteproductie door bijvoorbeeld de aanwezige E.ON-centrale of een nieuwe
biomassacentrale – transport van warmte naar buiten het gebied ook mogelijk.

8

Weer eentje voor het Nationaal Dictee
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Fig. 04.06

Stadswarmtenet Medium [beeld: DSA]

In de laatste variant ('Large') kan het stadswarmtenet alle oude gebouwen van de MerweVierhavens bedienen (zie figuur 04.07). Dit vergt een relatief zware investering als verder
alle nieuwbouwtoevoegingen geen hogetemperatuuraansluiting nodig hebben.

Fig. 04.07

Stadswarmtenet Large [beeld: DSA]

Bij de variant 'Extra Large' (XL) is denkbaar dat deze het hele gebied 'doorspoelt' van
hoogcalorische warmte. Deze variant wordt in de nuvolgende subparagraaf besproken.
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04.02.02 Strategie 0 – Business as usual
Figuur 04.08 geeft een principeschema voor energie-infrastructuur die zou worden toegepast
in de traditionele situatie, gebaseerd op een aansluitverplichting op het bestaande
warmtenet dat hoogcalorische warmte aanvoert vanuit de Rotterdamse industrie. Daarmee
hebben ook alle gebouwen een aanvoertemperatuur van 90oC of hoger.

Fig. 04.08

Strategie O – Business as usual [beeld: DSA]

Figuur 04.09 geeft voor deze strategie een logische indeling in het Merwe-Vierhavensgebied.
De hoge temperatuur van 90oC wordt tot in alle hoeken en gaten van het havengebied
aangevoerd. Deze strategie laat daarmee geen ruimte voor nieuwe, duurzame
ontwikkelingen van gebouwtypen die kunnen functioneren met veel lagere temperaturen
(zowel passiefhuizen en gebouwen met vloer- of wandverwarming als gerenoveerde oude
gebouwen waarvoor 70OC zou volstaan).
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Fig. 04.09

Strategie 0 – Business as usual – toegepast op de Merwe-Vierhavens [beeld: DSA]

Los van de inflexibiliteit ten aanzien van andere, duurzame bouwvormen neemt de businessas-usualstrategie het risico met zich mee van leveringsonzekerheid in de toekomst. Als het
aanbod aan industriële restwarmte door bedrijfsinterne efficiëntieslagen en door het opraken
van fossiele energiebronnen in de toekomst verkleint, heeft een gebied ingericht en
ontworpen op hoge temperaturen een probleem. Zelfs als industriële restwarmte kan worden
vervangen door geothermische warmte, zal de temperatuur lager zijn en dus op termijn
vragen om grootschalige energierenovatie.

04.02.03 Strategie A – Cascadenet
Figuur 04.10 geeft een principeschema voor energie-infrastructuur die past bij strategie A
(een cascadenet). Het cascaderen vanaf het warmtenet vraagt dan om een gezoneerde
ontwikkeling, waarbij de gebouwen van het warmtenet af steeds lagere temperaturen nodig
hebben, om van buiten naar binnen een cascade van 90-70-40-30oC te realiseren.
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Fig. 04.10

Strategie A - Cascaderen [beeld: DSA]

Fig. 04.11

Strategie A – Cascaderen – toegepast op de Merwe-Vierhavens [beeld: DSA]

Gekoppeld aan deze vorm van energie-infrastructuur kunnen de Merwe-Vierhavens een
inrichting krijgen als in figuur 04.11. Gebouwen met verschillende isolatiekwaliteiten hebben
een andere temperatuurvraag voor de verwarming. In het geval van een cascadenet moet
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dat worden opgelost door de juiste pijp van het juiste gebouw 1 naar het juiste gebouw 2 te
laten lopen.
Het zal duidelijk zijn dat dit systeem redelijk star is, want als een gebouw alsnog energetisch
wordt verbeterd, kan het volstaan met een lagere temperatuur, terwijl het cascadenet nog
een hoge temperatuur aanlevert. Voor het betreffende gebouw hoeft dat vanwege de
warmtewisselaar geen probleem te zijn, maar het betekent dat het volgende pand een
hogere aanlevertemperatuur krijgt dan noodzakelijk. Dit schuift het hele net door.

04.02.04 Strategie AB – Cascadeermachine
Rekening houdend met de diversiteit en flexibiliteit aan functies die mogelijk in het gebied
zullen ontstaan, kan een cascadeermachine wellicht de ideale oplossing zijn: daarmee
kunnen verschillende temperaturen door hetzelfde netwerk worden geleverd, terwijl de
aansluiting op het centrale warmtenet nuttig blijft, zij het dat deze aansluiting alleen
plaatsvindt bij de cascadeermachine zelf en niet bij individuele panden. Zie figuur 04.12.
Zoals besproken in hoofdstuk 3 kan de cascadeermachine gekoppeld zijn aan een WKOsysteem op verschillende diepten en temperatuurniveaus.

Fig. 04.12

Strategie AB - Cascadeermachine [beeld: DSA]

Figuur 04.13 geeft voor de Merwe-Vierhavens een mogelijk beeld van hoe de
cascadeermachine een diversiteit aan temperatuurvragers zou kunnen voorzien. In
tegenstelling tot het cascadenet biedt een cascadeermachine meer flexibiliteit, maar zij
vraagt ook om meer voorzieningen voor opslag in de ondergrond.
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Fig. 04.13

Strategie AB – Cascadeermachine – toegepast op de Merwe-Vierhavens [beeld: DSA]

De cascadeermachine is het eindpunt van het (reguliere) warmtenet, vanwaaruit drie
temperatuurniveaus geleverd worden: 90 (70 retour), 70 (40 retour) en 40 (30 retour). Om
deze punten heen kunnen zowel oude (energetisch minder goede) gebouwen staan als te
renoveren panden en nieuwbouw die met 30-40 graden voldoende heeft. Bij dit principe is
een aansluiting op het stadswarmtenet mogelijk, en wellicht nuttig als backupsysteem, maar
niet per se noodzakelijk. Nadeel is dat elk gebouw(cluster) een eigen aansluiten op de
cascadeermachine nodig heeft. De gebruikte temperatuur is flexibel, maar de toevoer
daarvan exclusief.

04.02.05 Strategie B – Uitwisselmachine
Het gebied tussen de havens en de rand van het Merwe-Vierhavensgebied biedt vooral
ruimte om iets nieuws te proberen. Lokaal uitwisselen van warmte en koude, met een WKO
erbij (figuur 04.14), is een optie, maar deze zal vooral goed functioneren als men de regie
kan voeren over de exacte locatie van functies in het gebied. Anders is de kans op te veel
gelijkwaardige vraag- en aanbodpatronen namelijk groot.
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Fig. 04.14

Strategie B - Uitwisselmachine [beeld: DSA].

Fig. 04.15

Strategie B – Uitwisselmachine – toegepast op de Merwe-Vierhavens [beeld: DSA]

Figuur 04.15 geeft een mogelijk beeld van verschillende energievragers bij toepassing van
verschillende uitwisselmachines. De uitwisselmachine heeft een vergelijkbare positie als de
hiervoor besproken cascadeermachine. Het verschil is echter dat de uitwisselmachine in
principe dezelfde temperaturen levert aan alle gebouwen, die dan elk een techniek in huis
REAP2 - Rotterdamse EnergieAanpak & -Planning 2 | TU Delft, DWA, DSA

53

moeten hebben om een eventuele opwaardering mogelijk te maken. Dat kan met een
warmtepomp of elektrische of thermische bijverwarming.
Aangezien de uitwisselmachine voor het overbruggen van seizoenswisselingen gekoppeld is
aan een WKO, kan hetzelfde leidingnet ook koude leveren aan de gebouwen. Een aansluiting
aan het stadswarmtenet is niet logisch en nodig, maar hoeft ook niet uitgesloten te worden
vanwege een mogelijke rol in de warmtapwatervoorziening.

04.02.06 Strategie C – Individuele systemen
Individuele zelfvoorziening, al dan niet in clusters of elk gebouw apart, biedt de grootste
indelingsvrijheid, maar vraagt ook om hoge investeringen door individuele bedrijven en
particulieren. Figuur 04.16 geeft het principe weer.

Fig. 04.16

Strategie C – Individuele systemen [beeld: DSA]

Figuur 04.17 geeft een mogelijk beeld van de verdeling van energetische verschillende
bebouwing in het Merwe-Vierhavensgebied. Dit plan gaat goed samen met de realisatie van
zelfvoorzienende waterwoningen in de havens, waar men zich kan uitleven. Dit kan ook
gelden voor de gebouwen die zetelen op de rand van de kade. Een stadswarmtenet is in dit
geval niet nodig en ook niet zinvol.
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Fig. 04.17

Strategie C – Individuele systemen – toegepast op de Merwe-Vierhavens [beeld: DSA].

04.02.07 Analyse van consequenties
Tot besluit geeft figuur 04.18 een overzicht van verscheidene karakteristieken en
consequenties verbonden aan de hiervoor gepresenteerde strategieën.
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Fig. 04.18
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Analyse van de verschillende energiestrategieën [beeld: DSA].
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04.03 Fasering van ontwikkelingen
Op moment van schrijven zijn plannen in ontwikkeling en uitvoering voor de rand van de
Merwe-Vierhavens: de Marconistrip aan noord- en het Dakpark aan oostzijde (figuur 04.19).

Fig. 04.19

Huidige, reeds in gang gezette ontwikkelingen [beeld: DSA]

Een logische volgende stap is de aanpak van de industriële pieren (figuur 04.20).

Fig. 04.20

Fase 1 van de transformatieontwikkelingen [beeld: DSA].
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Hierna kunnen de resterende pieren worden ontwikkeld (figuur 04.21).

Fig. 04.21

Fase 2 van de transformatieontwikkelingen [beeld: DSA]

Ten slotte kan het gebied rond de Galvanistraat worden aangepakt (figuur 04.22).

Fig. 04.22
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Fase 3 van de transformatieontwikkelingen [beeld: DSA]
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05.01 Inleiding
Leefbaarheid
De leefbaarheid van de woning en de woonomgeving is een essentieel onderdeel van een
duurzame wijk. Leefbaarheid maakt de wijk letterlijk duurzaam (de wijk gaat lang mee) en
voorkomt daarmee grootschalige ingrepen. Het is hierbij niet de technische kwaliteit zelf die
de leefbaarheid verklaart. In Rotterdam is de bouwtechnische kwaliteit bij oplevering van
Pendrecht hoger dan die van de wijk Wielewaal, maar de laatste is altijd meer gewaardeerd
dan de eerste. Techniek is dus niet leidend, maar wel dienend aan behoeften van bewoners.
Vanuit een duurzaamheidsperspectief beperken we ons tot die behoeften die universeel zijn
(voor alle bewoners) en ook houdbaar door de tijd (voor volgende generaties). Een wijk
schiet zijn doel voorbij als er wordt ingezet op wensen die tijdelijk zijn van aard. De
genoemde universele behoeften zijn voorwaarden voor duurzame leefbaarheid.
Basisbehoeften
Voor de wijk beperken we ons tot behoeften die relevant zijn voor dit schaalniveau en
waarbij ook is aangetoond dat er een relatie bestaat tussen deze behoeften en de kwaliteit
van de sociale en fysieke woonomgeving van de bewoner. Dit zijn de volgende behoeften:
gezondheid, veiligheid, de kwaliteit van de sociale omgeving, controle door het individu en
contact met de natuurlijke omgeving [Dorst, 2005]. Deze aspecten zijn wederzijds
afhankelijk en in meerdere of minderen mate per definitie beïnvloedbaar door het ontwerp.
Essentieel zijn gezondheid en veiligheid; deze zijn in Nederland goed ingebed in wetgeving
en worden bij een experiment altijd opnieuw tegen het licht gehouden. Bijvoorbeeld bij het
hergebruik van grijswater of bij de toepassing van balansventilatie in de woning.
De kwaliteit van de sociale omgeving is van groter belang dan de kwaliteit van de fysieke
omgeving. De sociale omgeving heeft een relatie met sociale veiligheid.
Controle als basisbehoefte wordt onderschat of soms moedwillig vergeten. Een bewoner die
controle ervaart over zijn of haar fysieke en sociale omgeving is gelukkiger. Bewoners
spenderen veel tijd en geld aan het verpersoonlijken van de woning. Een woonomgeving die
als anoniem of crowded9 wordt ervaren is een onleefbare woonomgeving. Controle door
bewoners wordt weleens ondergewaardeerd omdat andere actoren in de woonomgeving ook
controle willen uitoefenen. Daarnaast is er de angst dat een buurt waar de bewoners veel
controle hebben de vorm kan aannemen van een gated community of een ghetto. Gelukkig
kent Rotterdam tal van positieve voorbeelden, zoals het Noordereiland, Le Medi in Bospolder
of het Wallisblok in Spangen.
Tot slot wordt groen apart genoemd als basale behoefte omdat dit bijdraagt aan gezondheid
(stressreductie) en voorwaarden schept voor interactie en controle, maar ook een positieve
relatie heeft met andere factoren van een duurzame buurt, zoals biodiversiteit, een
aangenaam microklimaat en recreatie in de woonomgeving (en niet op afstand).
Participatie
Op het moment dat bewoners de woning en de woonomgeving waarderen zijn ze bereid om
te participeren en om verantwoordelijkheid te nemen voor de wijk. Dit maakt de wijk
duurzaam leefbaar en dit geeft de mogelijkheid om bewoners te betrekken bij de duurzame
ontwikkeling van de woonomgeving. Een betrokken bewonersgroep is bereid om gezamenlijk
te handelen wat kan leiden tot gezamenlijk energie opwekken of inkopen of gezamenlijk
voedsel verbouwen.

9

Crowding betekent ‘sociale druk’. In deze situatie is er meer sociale interactie dan wenselijk. Dit kan
bijvoorbeeld ontstaan op het moment dat de woning geen duidelijke voor- en achterkant heeft en
daardoor geen privé-zijde. Sociale druk heeft niets met het aantal mensen te maken. Met één persoon
in een kleine, donkere lift kan ook meer sociale interactie zijn dan wenselijk.
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Reapeople
Reapeople wordt niet alleen ingegeven door de noodzaak van een duurzame ontwikkeling,
maar ligt ook in lijn met de ontwikkelingen in de woningmarkt. We zitten in een transitie van
een kwantitatieve naar een kwalitatieve woonmarkt. Niet alles wat gebouwd wordt is direct
verkocht en de grote ontwikkelingsprojecten zijn te risicovol. Beginnen bij de wensen van
bewoners is hier ook de oplossing. De door marketeers geïntroduceerde leefstijlen
garanderen geen verkoopsucces en zijn niet duurzaam. Drukke tweeverdieners die
hoogstedelijk willen wonen kunnen na aankoop van de passende woning toch een kind
krijgen. De leefstijl verandert, ze willen niet verhuizen, maar de woonomgeving is hier niet
op voorbereid. Dat is niet duurzaam. Zelfs binnen een gezin zien we vaak een veelheid aan
leefstijlen. Los daarvan is er geen aantoonbare relatie tussen dit soort leefstijlen en
woonmilieus [Heijs et al., 2005]. In een kwalitatieve woonmarkt zal dus meer aandacht zijn
voor omgekeerd ontwikkelen (beginnen bij mogelijke gebruikers) en/of 'collectief particulier
opdrachtgeversschap', CPO [Woude & Dorst, 2012].

“First we shape our buildings, then they shape us.”
[Winston Churchil, 1942]

In dit hoofdstuk worden de energieconcepten in het geschetste leefbaarheidskader bezien: in
welke mate heeft een concept invloed op de vorm van de wijk, het gedrag van de bewoners
en daarmee de leefbaarheid? Naast de directe leefbaarheid is hier nog een tweede voordeel
te behalen: een energieconcept kan ook betrokkenheid genereren en daarmee aanzetten tot
duurzaam gedrag.
Energievoorziening versus leefbaarheid
De technische concepten in relatie tot de ingrediënten van een duurzaam leefbare
woonomgeving hebben een aantal raakvlakken; hierbij is controle door bewoners een
centraal begrip. Controle over de fysieke woonomgeving draagt bij de leefbaarheid, dus ook
controle over energievoorzieningen. Daarnaast is controle over de sociale omgeving een
individueel belang: hierbij spelen wederom technische oplossingen voor de energieaanpak
een rol. In welke mate opereren bewoners in gezamenlijkheid en in welke mate is dit
vrijwillig? Hier kan het individueel perspectief op gespannen voet staan met een
maatschappelijke wens: het creëren van sociale cohesie in een buurt. Een buurt is geen
gemeenschap, maar enige sociale cohesie draagt bij aan een veilige en prettige buurt. Waar
de balans ligt tussen individuele vrijheden en de noodzaak om enige sociale controle te
faciliteren is afhankelijk van bewonersgroepen. In het laatste schuilt een gevaar: een
duurzame wijk is houdbaar door de tijd en heeft de nodige veerkracht om veranderingen
(dus ook in bewonersgroep) te faciliteren.
Sociale cohesie
Uiteindelijk heeft het al of niet ontstaan van sociale cohesie met een aantal sociale factoren
te maken (zoals mate van heterogeniteit), met persoonsfactoren (netwerkvoorkeuren) maar
ook met de fysieke omgeving. In dit hoofdstuk gaan we in op de mate waarin de keuze voor
een energieconcept de fysieke omgeving bepaalt, waarmee voorwaarden worden gecreëerd
voor een leefbare woonomgeving, met name voor de sociale cohesie en (gemeenschappelijk)
duurzaam gedrag.
Criteria
Voor de beoordeling van de verschillende technische concepten is dus een aantal criteria van
belang:
 de mate waarin het concept voor het individu controle geeft over de fysieke en de sociale
omgeving
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de mate waarin het ontwerp gebaseerd op een technisch concept bijdraagt aan de
sociale cohesie
de mate waarin een technisch concept in staat is om (of niet belemmerend is voor)
veranderingen in de sociale omgeving door de tijd heen
maar ook: de mate waarin het technisch concept geschikt is om bewoners blijvend aan te
zetten tot duurzaam gedrag.

05.02 Cascaderen
05.02.01 Cascadenetwerk
Cascaderen heeft een seriële structuur waarbij de nadruk ligt op de wijk als geheel en zo
mogelijk zelfs op de relatie met de omliggende wijken. De schakelingen zijn ruimtelijk en
organisatorisch kunnen hiermee ook sociale relaties worden gefaciliteerd.
Afhankelijkheid
De wederzijdse afhankelijkheid op een hoge schaal beidt een aantal mogelijkheden.
Ten eerste wordt hier de relatie gelegd tussen het te ontwikkelen project en de context. Dit
is positief omdat in Rotterdam de verschillende ontwikkelingen op voormalige haventerreinen
een matige relatie hebben met de omliggende bestaande stad; dit geldt voor de Kop van
Zuid, maar ook voor de Mullerpier. Met name bij de Kop van Zuid zien we dat "onbekend
maakt onbemind". Het gevolg is een groep nieuwkomers in een bestaande stedelijke
structuur die zich afkeert van deze context en een groep van bestaande bewoners waarvan
de gepercipieerde leefbaarheid omlaag gaat omdat deze onbekende buren er een luxe
levensstijl er op na kunnen houden. Een cascade op een grote schaal is dus een motivatie
om een goede relatie met de bestaande stad te onderhouden. De keerzijde is dat op deze
schaal er een formele structuur nodig is om dit te doen; formele structuren zijn gevoelig voor
beleidsveranderingen en maken het voor het individu mogelijk om zich hier aan te
onttrekken. Tot slot geven grootschalige structuren het individu eerder de perceptie van een
beperkte controle.
Verbinding
De schakelingen in dit model geven de mogelijkheid om de wijk een duidelijke voor- en
achterkant te geven. Positief omdat dit de bestaande structuur benadrukt en dat maakt deze
oplossing leesbaar voor gebruikers. Interessant is dat hierbij, door de schakeling van diverse
architectonische typologieën, mogelijk een heterogene groep gebruikers in een zelfde
netwerk terecht komen. Het afbreukrisico is daarmee groter, maar de mogelijke
ontwikkelingen in sociale netwerken zijn daarmee juist kansrijker. Een cascade kan dus de
mogelijkheid geven om verschillende leefstijlen met elkaar te verbinden.
Betrokkenheid bij duurzame strategieën is hierbij niet vrijblijvend. Het succes hiervan staat
of valt bij de begrijpbaarheid voor de gebruikers, het functioneren van het lokale sociale
netwerk en de gepercipieerde vrijheid van individuele gebruikers.
Een spannende vraag is de houdbaarheid van een oplossing door de tijd heen. Hiervoor
moet het individueel belang duidelijk zijn; dit is een mix van individuele vrijheid en
wederzijdse controle zodat individueel gedrag bijdraagt aan het collectief belang. Juist bij het
laatste is een grote schaal een zwak punt.
Coöperatie
De mogelijkheden voor cascaderen liggen op een hogere schaal en zijn niet
leefstijlafhankelijk. Enige mate van coöperatie is wel een vereiste. Het samengaan van
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sociale netwerken en leesbare ruimtelijke structuren op de buurtschaal is wenselijk. Het
wederzijds voordeel werkt alleen als partijen elkaar kennen en herkennen. Een gezamenlijk
bezit is hierbij een positieve prikkel. Dit kan het warmtenet zelf zijn, of in de toekomst
aandelen in het exploiteren van geothermie en warmteopslag. Meedoen is hierbij een
verplichting vooraf en draagt bij een betrokkenheid bij een duurzame ontwikkeling. De mate
waarin dit vervolgens een vervolg krijgt (aandeelhouder in het energiesysteem of
medeontwikkelaar van andere duurzaamheidinitiatieven) moet voor de individuele controle
ook een mate van vrijheid in zich hebben.
Deze oplossing is al met al een oplossing voor Rotterdammers: bewoners die zich niet
beperken tot de wijk, maar juist de relatie van de wijk met de stad als kwaliteit zien.

05.02.02 Cascadeermachine
Dit is een variant op het vorige model waarbij vanuit gebruikersperspectief een aantal zaken
veranderen. De flexibiliteit neemt toe waardoor het energienet minder bepalend wordt door
het stedenbouwkundige plan. Belangrijker dan dat is dat er nu in de wijk een zichtbaar plek
of gebouw kan worden ontwikkeld waarmee het energiesysteem begrijpelijk wordt. Dit biedt
de mogelijkheid om bewoners te betrekken bij het energiesysteem en daarmee ook
medeverantwoordelijk. De cascadeermachine heeft dus een functie voor het creëren van
betrokkenheid bij duurzaamheid en betrokkenheid bij de eigen wijk en dus de
medebewoners.
De oplossing is voor bewoners die zich Rotterdammer voelen, maar zich ook verbinden aan
de nieuwe wijk.

05.03 Uitwisselen
In het model van uitwisseling ontstaan sternetwerken die in de vormgeving duidelijk buurten
kunnen opleveren. Als deze buurten samenvallen met de leesbare onderdelen van het
Merwe-Vierhavensgebied kunnen er sociale eenheden ontstaan. Sociale eenheden zijn veelal
buurten of buurtdelen waarbij de gezamenlijkheid leesbaar is in de vormgeving of
begrenzing van de buurt. Dit stimuleert de sociale cohesie. Voorbeelden op buurtniveau zijn
het Witte Dorp in Eindhoven, tuindorpen in Nederland, maar ook het Noordereiland of
Heijplaat in Rotterdam. Deze buurten hebben duidelijke grenzen en functioneren als
afzonderlijke territoria en daarmee worden sociale buurtnetwerken optimaal gefaciliteerd. Dit
geeft ook de kans om elke buurt een eigen identiteit te geven. De technische context
benadrukt deze buurtschaal.
Sociale cohesie
De vervolgkeuze is de relatie tussen wenselijk niveau aan sociale cohesie ingegeven door de
wijze en intensiteit van uitwisseling per pier. Juist door gelijkgestemden in een eigen
territorium technisch te ondersteunen zijn er mogelijkheden om betrokkenheid bij
duurzaamheidsthema’s te vergroten. In de ontwikkeling van ecodorpen zien we wel dat de
nadruk vervolgens meer ligt op buurtdeelniveau10. Dit schaalniveau geeft ook de
mogelijkheid voor 'omgekeerd ontwikkelen' dus volgend aan een lokale vraag, waarbij het
uitwisselingsconcept een randvoorwaarde is en een motivatie om ook buiten de eigen buurt
te kijken.

10

Het beste voorbeeld in Nederland is de wijk EVA-Lanxmeer in Culemburg; deze is opgebouwd uit een aantal
duidelijk herkenbare clusters.
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Keerzijde is logisch: door een grotere fixatie op het buurtdeel- en buurtniveau moeten er
vraagtekens worden gezet bij de betekenis en wenselijke identiteit van de hele wijk.
Gezamenlijkheid
Uitwisseling kan een groep bewoners die vooraf al een gezamenlijkheid hebben (of krijgen
door een CPO-ontwikkeling) faciliteren in hun behoeften. Hierbij kan de gemeente ook een
voortrekkersrol spelen door bepaalde groepen aan te spreken op hun gezamenlijkheid; dat
kan wederom zowel sociaal als fysiek-ruimtelijk zijn. Een voorbeeld van het eerste is bouwen
voor een doelgroep (zoals ouderen met een bepaalde culturele achtergrond); een voorbeeld
van het tweede is starten met een bepaalde typologie waarbij gezamenlijkheid een
randvoorwaarde is (een voorbeeld is het project Nieuw Leyden in Leiden, een casco
ontwikkeling volgens een PPS-constructie).
Juist de kleinere eenheden maken de wijk robuust: beter lokaal aanpasbaar voor
veranderingen door de tijd. De decentrale faciliteiten zijn hier dus de dragers voor een lagere
schaal als verbindende factoren voor buurten. Voor het laatste is het mogelijk zinvol om
programma aan deze faciliteiten toe te voegen. De betekenis wordt hierdoor beter leesbaar
en begrijpbaar.
Uiteindelijk worden bewoners betrokken bij de buurt en hun eigen (cluster of individueel)
project.

05.04 Zelfvoorziening
05.04.01 Zelfvoorzienende clusters
Betrokkenheid
Met een zelfvoorzienend cluster ligt de lat hoger voor de bewonersgroep. Zelfvoorzienend
vraagt om grote betrokkenheid bij het project. Voordeel is dat we hier te maken krijgen met
bewoners die werkelijk voor een duurzame oplossing gaan. Handig als dit wel duidelijk is
voor nieuwkomers in een project of de buurt. Verdergaande betrokkenheid van bewoners
met de groep vraagt om duidelijke afspraken. Het zou niet de eerste keer zijn dat dit proces
niet goed verloopt, juist omdat verplichtingen ten aanzien van de buren en sociale controle
in de directe woonomgeving niet altijd wordt gewaardeerd. "Waarom loopt mijn buurman in
de winter met een T-shirt door zijn huiskamer; hij ziet toch dat onze energievraag erg hoog
is?" Ook de betrokkenheid bij een hoger schaalniveau is hier minder relevant.
Gemeenschappelijk doel
Het grote voordeel van zelfvoorzienende clusters is dat bij de aanwezigheid van de juiste
bewonersgroep duurzaamheid het gemeenschappelijke doel kan zijn. Veelal resulteert dit in
oplossingen die verder gaan dan de energiehuishouding, zoals autodelen, gemeenschappelijk
onderhoud, waterbesparende maatregelen, etcetera.
Zelfvoorzienende clusters zijn dus groepen die gezamenlijk optrekken opdat ze een
gemeenschappelijk doel hebben, zoals duurzaamheid, maar ook voor groepen die een
collectief vormen omdat ze een levensfase of cultuur delen. Ook het laatste kan een goed
startpunt zijn om een CPO te beginnen waarbij bewoners vervolgens worden gestimuleerd
om te streven naar zelfvoorziening. Voordeel in de projectontwikkeling is dat hier een
bewonersgroep geformeerd kan worden voordat de eerste paal de grond ingaat, waardoor
het project meer zekerheid krijgt.
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05.04.02 Individuele zelfvoorziening
Deze oplossing heeft duidelijke ruimtelijke implicaties: zelfstandige woonvormen die ook
zelfstandige bewoners aan zullen trekken zijn hooguit geschakeld en zelden tot nooit
gestapeld. Juist woningen waarbij het aanleggen van infrastructuur kostbaar is (zoals wonen
op het water) komen hiervoor in aanmerking.
Sociaal
In de meeste gevallen is betrokkenheid bij een duurzame ontwikkeling al een startpunt en
niet het gevolg van het ontwerp. Kennis vooraf bij bewoners is noodzakelijk en inzet vereist.
Ook bij een passiefhuis wordt een bepaald gedrag vooraf verlangd.
In het leeuwendeel van de gevallen gaat dit over bewoners die dus al betrokken zijn en ook
initiatiefrijk. Hier kan de overheid zich laten verrassen door de mogelijke oplossingen die dit
oplevert. Individueel wil daarbij niet zeggen niet-sociaal. Juist het organiseren van een
individueel project vraagt om de nodige sociale vaardigheden van bewoners. Hoewel de
woningen hier dus fysiek autonoom zijn kan het resultaat een buurt zijn waarbij de bewoners
het best met elkaar kunnen vinden. Dit kan zijn doordat men elkaar de vrijheid gunt, maar
ook daar dat bewoners weten dat ze gezamenlijk ook zaken voor elkaar kunnen krijgen. Het
laatste kan van belangrijk zijn voor een groep waterwoningen aan één steiger.

05.05 Vergelijking
Sociale interactie
Bewoners van Rotterdam verbinden hun identiteit aan de woonomgeving; dit kan gebeuren
op verschillende schaalniveaus. Iemand voelt zich betrokken bij zijn straat en/of zijn buurt
en/of zijn stad. In een duurzame samenleving zouden we kiezen voor 'en-en'; dat wil zeggen
dat bewoners zowel betrokkenheid tonen bij hun straat, de buurt als de stad. Deze
betrokkenheid is een voordeel voor de bewoners zelf omdat ze daarmee meer controle
hebben over de mate van sociale interactie. Op het moment dat iemand zich thuis voelt in
het appartementsgebouw waar hij of zij woont en ook in de stad, heeft deze bewoner een
rijke keuze in sociale interacties. Deze betrokkenheid is ook een voordeel voor de stad:
betrokken bewoners voorkomen een anonieme stad. Vanuit dit perspectief zijn strategieën
interessant die een betekenis hebben op verschillende schaalniveaus. Alle oplossingen
hebben dat in zich, maar niet elke energetische aanpak is even kansrijk bij het faciliteren van
sociale interactie.
Koppeling met de stad
Cascaderen geeft mogelijkheden om het wat afgesloten territorium van de MerweVierhavens te betrekken bij de rest van de stad, niet ongewenst als we de ervaringen in
eerdere havengebieden bekijken. Bij de cascadeermachine en bij uitwisseling speelt dit niet,
maar is er de mogelijkheid om het gedeelte territorium van een groep bewoners ook een
identiteit te geven met een eigen netwerk en bijbehorend gebouw. Vanuit dit perspectief is
zelfvoorzienend wonen (individueel of in clusters) mogelijk minder interessant, maar dit zijn
juist woonmilieus die aantrekkelijk zijn voor mondige en betrokken burgers. Dit zijn juist de
bewoners die wenselijk zijn in een duurzaam woonmilieu.
Leesbaarheid
Uiteindelijk zit het succes van een energiestrategie ten aanzien van de mogelijke
betrokkenheid vooral in de fysieke uitwerking. Bij elke oplossing moet de gemaakte keus
leesbaar zijn in het uiteindelijke ontwerp. Het is immers niet eenvoudig betrokkenheid van
bewoners te genereren bij een schaal of territorium dat niet interessant of herkenbaar is.
Daarnaast blijkt dat betrokkenheid van bewoners bij het concept begint bij een participatief
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ontwerpproces. Vanuit dit perspectief is de schaal van de technische oplossing van invloed
op dit participatieve proces. Het is een keuze van verschillende actoren hoe groot en (en
daarmee complex) dit wordt ingezet.
Gewenste bewoners
Op het moment dat we vanuit 'People' beginnen en naar REAP2 kijken ontstaat er een
andere vraag: welke bewoners zijn wenselijk voor deze wijk en hoe kunnen we juist deze
mensen faciliteren? Wat wij weten voor een duurzame wijk is dat we niet in moeten zetten
op een te beperkte bewonersgroep en ons ook niet kunnen richten op tijdelijke leefstijlen.
De grootste kans van slagen heeft dus een heterogene bewonersgroep. Hierbij zijn er
koplopers nodig, de pioniers die zich graag vereenzelvigen met de hoge ambitie van het
project. Juist deze groep onderscheidt zich van de rest van Rotterdam vanwege de lokale
kwaliteit van het project; dit gaat samen met zelfvoorzienend zijn (al dan niet in clusters).
Diversiteit
Voor een volgende stap zijn mogelijkheden in het ontwikkelingstraject van belang en kan
daarmee een schaal worden bepaald en zo ook een energiestrategie. Hierbij is het
noodzakelijk dat diversiteit wordt geborgd, nu en in de toekomst. Elke oplossing moet dus
robuust zijn en mee kunnen bewegen met een veranderende bewonersgroep. Mogelijk zijn
dat vandaag vrijdenkers die een anarchistische manier van wonen zoeken en over 50 jaar
bewoners die een aangeharkte en ordentelijke wijk zoeken. Mogelijk zijn dat zelfs dezelfde
mensen. De ervaring leert dat juist buurten met een kleine korrel (dus georganiseerd in
clusters en buurten) gemakkelijk aanpasbaar zijn.
Uiteindelijk zijn er dus bewoners te vinden die passen bij de verschillende energieconcepten.
Beter is het om gebaseerd op ambities en ontwikkelingskansen bewoners te zoeken en dat
van invloed te laten zijn op het te kiezen energieconcept.
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06.01 Inleiding
De gemeente Rotterdam heeft een duurzame vorm van energievoorziening als beleid
geformuleerd bij de herontwikkeling van het Merwe- en Vierhavengebied. In het onderhavige
onderzoek is duurzame energievoorziening ingevuld als toepassing van de REAP-methode:
Rotterdamse EnergieAanpak en –Planning.
Aan implementatie van de REAP-methode zijn vele juridische vragen verbonden. Die zijn
zowel van publiekrechtelijke als van privaatrechtelijke aard. In dit hoofdstuk kunnen niet alle
mogelijke juridische vragen worden beantwoord. We beperken ons tot de vragen die op dit
moment het meest wezenlijk lijken.
-

-

Welke juridische mogelijkheden en onmogelijkheden bestaan er om de
energievoorziening in het Merwe- en Vierhavengebied in te richten volgens de REAPmethode?;
Welke juridische middelen kan de gemeente Rotterdam inzetten om te komen tot de
gewenste ontwikkelingen op basis van REAP?;
Zijn er aanvullende juridische instrumenten nodig om REAP te implementeren?

Buiten beschouwing blijven aspecten die weliswaar te maken hebben met duurzame
energievoorziening, maar niet specifiek zijn voor de REAP-methode. Zo gaat deze notitie
bijvoorbeeld niet in op prijsvorming van warmte (dit is de materie van de Warmtewet) of de
juridische vormgeving van een lokaal duurzaam energiebedrijf (omdat oplossingen
voortvloeiend uit de REAP-methode niet per definitie gebonden zijn aan een lokaal duurzaam
energiebedrijf).
Lokaal duurzaam energiebedrijf
Een lokaal duurzaam energiebedrijf kan worden omschreven als een zelfstandige
organisatie met als doel om een of meerdere van de volgende activiteiten lokaal uit te
voeren:
- productie, levering en beheer van duurzame energie in de eigen regio;
- financiering van en/of participatie in de duurzame energieprojecten;
- energiebesparing.
Deze activiteiten kunnen betrekking hebben op duurzame warmte of duurzame
elektriciteit (Agentschap NL, 2010).
De REAP-methode behelst niet de oprichting van een lokaal duurzaam energiebedrijf.

Verder beperken we ons – ingevolge het REAP-concept – tot warmte, koude en elektriciteit.

06.02 Concessie warmtelevering
06.02.01 De aard van de concessie warmtelevering
Het Merwe- en Vierhavengebied behoort tot Rotterdam Noord. In Rotterdam Noord beschikt
energiedistributiebedrijf Eneco over een concessie voor de levering van industriële
restwarmte.
Een concessie kan worden omschreven als: de rechtsfiguur waarvan de overheid zich
bedient ten behoeve van de uitvoering door een privaatrechtelijk rechtssubject van een
activiteit van algemeen belang waarvan het de instandhouding wezenlijk vindt en als plicht
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oplegt en die bestemd is tot gebruik door het publiek, dat voor dit gebruik een vergoeding
aan de concessionaris betaalt (Dankers-Hagenaars, 2000: 378).
Deze definitie ziet er toegepast op de onderhavige concessie warmtelevering als volgt uit: de
rechtsfiguur waarmee de overheid (gemeente Rotterdam) zich bedient ten behoeve van de
uitvoering door een privaatrechtelijk rechtssubject (Eneco) van een activiteit van algemeen
belang waarvan het de instandhouding wezenlijk vindt (distributie van warmte) en als plicht
oplegt (in de concessie-overeenkomst) en die bestemd is tot gebruik van het publiek (de
gebruikers/afnemers), dat voor dit gebruik een vergoeding (voor distributie van warmte) aan
de concessionaris (Eneco) betaalt.
Er kan in het Nederlandse recht een onderscheid worden gemaakt tussen twee concessies:
de openbare-dienstconcessie en de concessieovereenkomst. Het verschil betreft de
grondslag van de concessie (Dankers-Hagenaars, 2000: 378). De concessie warmtelevering
kan worden gekarakteriseerd als een concessieovereenkomst.

06.02.02 Inhoud van de concessie warmtelevering
Betreffende concessie heeft een looptijd tot het jaar 2041 en is daarom relevant voor de
herontwikkeling van de Merwe- en Vierhavens. Kort gezegd houdt de concessie in dat Eneco
het recht heeft, maar ook de plicht, om de infrastructuur naar de gebruikers aan te leggen
en te zorgen dat de gebruikers in het concessiegebied de industriële restwarmte ontvangen.
Eneco krijgt de industriële restwarmte geleverd van het Warmtebedrijf. Eneco fungeert als
distrubutiebedrijf. Het Warmtebedrijf verkoopt de restwarmte aan het distributiebedrijf
(Projectgroep Doorstart Warmetebedrijf NV, 2010). Eindgebruikers (consumenten) betalen
aan het distributiebedrijf. Zij betalen voor warmte een tarief dat uit twee delen bestaat:
-

een vastrecht (voor beheer en onderhoud van de warmtevoorziening);
het warmteverbruik in Gigajoule.

06.02.03 Vergunningplicht voor warmtedistributiebedrijven
Eneco zal op grond van de toekomstige Warmtewet als energiedistributiebedrijf van warmte
over een vergunning moeten beschikken. Op vergunninghouders ingevolge de Warmtewet
rust de wettelijke plicht te zorgen voor een betrouwbare levering van warmte tegen redelijke
prijzen en voorwaarden en een goede dienstverlening. De prijsvorming van warmte (d.w.z.
de prijs te betalen door de eindgebruiker) is een belangrijk element van de Warmtewet. De
wet is nog niet in werking getreden.

06.02.04 Uitbreiding van het aantal woningen en andere gebouwen
Het idee van de concessie is dat nieuwe woningen (en andere gebouwen) in het
concessiegebied worden aangesloten op het warmtenet in plaats van op het gasnet.
Achterliggende doel is: reductie van CO2-emissie, verhoging van energie-efficiency,
besparing van fossiele brandstoffen en verbetering van de luchtkwaliteit.
Ingevolge de concessie wordt vijf jaar voor afloop (her)onderhandeld over voortzetting.
Feit is dat er nog veel aansluitingen moeten worden gerealiseerd in het gebied waarvoor de
concessie is verleend.
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06.02.05 Liberalisering van de energiemarkt
Eind jaren negentig van de vorige eeuw is de energiemarkt geliberaliseerd. De liberalisering
heeft betrekking op de productie en levering van gas en elektriciteit. De liberalisering had
niet betrekking op aanleg, beheer en onderhoud van de energienetwerken. Deze is in
handen gebleven van nationale en regionale ‘netbeheerders’. Er is dus voor gebruikers wel
keuzevrijheid wat betreft producten/leverancier, maar niet wat betreft netbeheerder. Stedin
is in de Rotterdamse regio de netbeheerder voor gas en elektriciteit. Gebruikers hebben een
contract met Stedin voor transport en aansluiting van energie. De gebruiker betaalt in
principe dan ook twee rekeningen: een aan de leverancier en een aan de netbeheerder.
Het transport van energie is dus in handen van de eigenaren van de energie-infrastructuur.
Dit zijn de (regionale) netbeheerders. Zij hebben de taak zich onafhankelijk op te stellen ten
opzichte van elke energieleverancier die van hun netwerk gebruik maakt.
De liberalisering van de energiemarkt heeft voor klanten geen betrekking gehad op warmte.
Warmtenetten, voorheen veelal stadsverwarming genoemd, leveren warm water voor o.a.
radiatoren. Een van de warmtebronnen voor het warmtenet is veelal industriële restwarmte.
Het niet-liberaliseren van warmte betekent dat een gebruiker die is aangesloten op een
warmtenet, geen vrije keuze heeft om in plaats van warmte, gas geleverd te krijgen (Van
Tilburg en De Groot, 2009; CE Delft, 2009: 10). Dit bevordert de rentabiliteit van de aanleg
van een warmtenet in een bepaald gebied. Een warmtenet is voor zijn rentabiliteit namelijk
afhankelijk van voldoende gebruikers. Als de gebruikers vrij zouden kunnen overstappen
naar gas, zou de rentabiliteit worden bedreigd.
De concessie in de Merwe- en Vierhaven heeft betrekking op warmte en niet op gas of
elektriciteit. Eneco is concessiehouder. De concessie houdt in essentie in dat Eneco de
warmte distribueert aan de gebruikers en de aansluitingen van de gebruikers verzorgt. Eneco
krijgt de warmte geleverd van het Warmtebedrijf Rotterdam. Het Warmtebedrijf Rotterdam
zelf bestaat in feite uit twee bedrijven. Als eerste Warmtebedrijf Infra. Dit is verantwoordelijk
voor de aanleg, het beheer en de instandhouding van het fysieke warmtetransportsysteem
en –installaties. Aandeelhouders zijn de Gemeente Rotterdam, de Provincie Zuid-Holland en
woningcorporatie Woonbron. Het tweede bedrijf is Warmtebedrijf Exploitatie. Dit is
verantwoordelijk voor de inkoop van industriële restwarmte en voor de verkoop, transport en
aflevering aan de distributeur (Eneco). Aandeelhouders van Warmtebedrijf Exploitatie zijn de
gemeente Rotterdam en EO.N. Eneco heeft vervolgens, zoals gezegd, verantwoordelijkheid
voor de aansluiting van de gebruikers op het warmtenet en de distributie.

06.02.06 De invloed van de REAP-methode op het warmtenet
De concessie voor warmtelevering waarvan Eneco concessionaris is, geeft het bedrijf niet
alleen het recht om de infrastructuur aan te leggen en om aansluitingen te realiseren, maar
tegelijkertijd ook de plicht. Dat recht en die plicht bestaan in beginsel ook indien er weinig of
geen gebruik van het net wordt gemaakt. Privaatrechtelijk heeft Eneco het recht en de plicht
om een warmtetransportnetwerk aan te leggen en om aansluitingen te realiseren, ongeacht
het gebruik in het gebied. Dit laatste – ‘ongeacht het gebruik’ – is van belang nu
implementatie van de REAP-methode inhoudt dat in principe zo weinig als mogelijk gebruik
wordt gemaakt van energie uit het netwerk.
Op het eerste gezicht lijkt het dat de concessie altijd tot (commercieel) voordeel van Eneco
strekt. Daartoe kunnen twee overwegingen worden gebruikt:
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1) Als ingevolge de concessie het netwerk wordt aangelegd en adressen worden
aangesloten krijgt het bedrijf een vergoeding van aangesloten op het netwerk ongeacht
de mate van gebruik van het net. Dit is het eerder genoemde ‘vastrecht’. Dat
warmtegebruik kan ook 0 zijn – wat op bepaalde delen in het gebied na implementatie
van de REAP-methode het geval kan zijn. In theorie kan daarom de situatie ontstaan
waarbij een netwerk wordt aangelegd, onderhouden en waarop alle adressen worden
aangesloten, terwijl er van het netwerk in delen van het gebied niet of nauwelijks
gebruik wordt gemaakt, terwijl de aangeslotenen wel vastrecht voor het netwerk betalen.
2) Zoals hierboven reeds uiteengezet bestaat voor gebruikers van warmte niet de vrijheid
om in plaats van warmte, gas geleverd te krijgen.
Beide voorzieningen beschermen de investeringen van Eneco als concessiehouder.
In de praktijk zal deze redenering naar onze inschatting evenwel niet opgaan. Dit baseren
wij op de volgende overweging.
De ‘Algemene voorwaarden Eneco 2011 voor warmte’ zijn van toepassing op de relatie
tussen distributeur Eneco en de eindgebruiker. De algemene voorwaarden bepalen (artikel 3,
lid 1) dat de overeenkomst pas tot stand komt ‘door aanvaarding door het bedrijf van de
aanvraag van de contractant, respectievelijk door aanvaarding door de contractant van de
aanbieding van het bedrijf’. Met ‘overeenkomst’ wordt bedoeld: de afspraken betreffende de
levering van warmte. Met ‘bedrijf’ wordt Eneco bedoeld. Met ‘contractant’ wordt de
eindgebruiker bedoeld.
Het is waarschijnlijk dat iemand die voorziet dat hij nooit gebruik zal maken van het
warmtenetwerk, omdat hij daar na implementatie van een energetische oplossing
voortvloeiend uit de REAP-methode geen behoefte aan heeft, geen overeenkomst zal
afsluiten met de distributeur.
Bovendien, ook al is wel een overeenkomst afgesloten, dan nog bieden de algemene
voorwaarden (in artikel 3, lid 13) de mogelijkheid aan de contractant om de overeenkomst
op te zeggen.
Met andere woorden: er bestaat in het concessiegebied wel een aansluitplicht, maar geen
afnameplicht.
In de gevallen waarin er door de eindgebruiker in het gebied geen overeenkomst wordt
afgesloten, terwijl Eneco op grond van de concessie wel een warmtenet moet aanleggen en
onderhouden, is het voorstelbaar dat de rentabiliteit van de investeringen van Eneco in
gevaar komt; dit ondanks het genoemde vastrecht (wat dan immers ook niet meer van
toepassing is) en het ontbreken van keuzevrijheid voor de eindgebruiker.
De concessie bevat een bepaling die in een dergelijk geval gebruikt zou kunnen worden. De
concessieovereenkomst bevat namelijk de bepaling dat weliswaar alle objecten worden
aangesloten op het warmtenet, evenwel met de toevoeging dat die plicht niet geldt waar
aansluiting technisch of economisch niet redelijk is. De gemeente kan dan een ontheffing
van de plicht geven. De ontheffing zal slechts in een beperkt aantal gevallen worden
toegestaan [College van B en W, 2010]. Eneco kan dus, als de implementatie van de REAPmethode daartoe aanleiding geeft, in delen van de Merwe-Vierhavens worden ontheven van
de plicht om ter plaatse een warmtenet aan te leggen. Daarmee wordt Eneco beschermd
tegen het moeten doen van onrendabele investeringen. Deze voorziening uit de
concessieovereenkomst kan een oplossing zijn voor het mogelijke probleem, maar mogelijk
niet voldoende om Eneco te beschermen. Worden er immers op grote schaal ontheffingen
verleend, dan is het resterende netwerk in het gebied mogelijk te klein om de investeringen
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te laten renderen. Eneco is financieel-economisch gebaat bij veel aansluitingen op zijn
netwerk. Niet voor niets is afgesproken dat de gemeente terughoudend zal zijn in het
verlenen van ontheffingen. Hoe een en ander uit zal pakken is afhankelijk van de
hoeveelheid woningen/gebouwen in de Merwe-Vierhavens die, op grond van implementatie
van de REAP-methode, niet gebruik hoeven te maken het warmtenet. De
woningen/gebouwen die ook na implementatie van de REAP-methode wel gebruik maken
van het warmtenet betalen sowieso het vastrecht (en daarbovenop een bedrag naar rato van
warmteafname).
Onze inschatting is dat de invoering van de REAP-methode op zichzelf geen problemen hoeft
op te leveren in relatie tot de concessie warmtelevering. Stedenbouwkundig gezien zal
immers in elk van de drie scenario’s van REAP (cascaderen, uitwisselen en individuele
zelfvoorziening) het warmtenet een rol vervullen, zij het een beperktere dan aanvankelijk
voorzien.
In het scenario ‘individuele zelfvoorziening' is de rol van het warmtenet erg beperkt. Dit
scenario gaat namelijk uit van woningen/gebouwen die niet aangesloten hoeven te worden
op welke externe energiefaciliteit dan ook. In de REAP-gedachtegang zouden deze
woningen/gebouwen verspreid over het Merwe-Vierhavensgebied worden gebouwd,
onafhankelijk van welke infrastructuur dan ook. Dat betekent tegelijkertijd dat het aanleggen
van een wijd vertakt warmtenet in het gebied onzinnig wordt en dat de investeringen in de
infrastructuur van het warmtenet beperkt blijven. Functies die veel warmte nodig hebben en
beroep doen op het warmtenet kunnen dan immers worden gesitueerd rondom de
warmteleiding.
Ingewikkelder wordt het als het scenario 'uitwisselen' wordt beschouwd. In deze variant
wordt decentraal – hierbij valt te denken aan de schaal van de verscheidene pieren in het
Merwe-Vierhavengebied – energie uitgewisseld via een lokale faciliteit. Dit betekent dat een
investering in een secundair net nodig zal zijn voor de gebruikers van het gebied, waarbij
echter het centrale warmtenet nog als back-up kan dienen. Deze variant wordt complex als
Eneco uit hoofde van de aansluitingsverplichting warmteleidingen legt tot aan de voordeur
van elk pand, terwijl dit ook een aansluiting krijgt op een secundair (laagcalorisch) net.
De looptijd van de concessie is nog lang (tot 2041). De onderhavige concessie moet, zoals
gezegd, worden geclassificeerd als een concessieovereenkomst. Dat brengt met zich mee dat
als partijen bepaalde aspecten van de bovengenoemde mogelijke situatie ongewenst vinden,
zij in overleg kunnen treden om de concessieovereenkomst gedurende de looptijd te wijzigen.
Voor het zojuist genoemde scenario van ‘uitwisselen’ bevelen wij dat aan.

06.03 Bouwbesluit en Bouwverordening
De REAP-methode biedt een energetische aanpak van stedelijke gebieden, startend bij losse
gebouwen en opschalend naar clusters/buurten, wijken en mogelijk de stad. REAP doet
echter geen uitspraken over energieprestaties van gebouwen. Er wordt geen
energieprestatiecoëfficiënt geëist die de waarde van het Bouwbesluit onderschrijdt. (Het zou
overigens op grond van artikel 121 Woningwet juridisch niet toegestaan zijn als de gemeente
vergunningverlening afhankelijk maakt van de voorwaarde dat het ontwerp van een gebouw
voldoet aan hogere eisen dan het Bouwbesluit voorschrijft).
Wel zal er strijd optreden met afdeling 2.9 van het Bouwbesluit die – kort samengevat –
bepaalt dat een bouwwerk in beginsel beschikt over een gasvoorziening. Immers,
implementatie van de REAP-methode brengt met zich mee dat er geen gas wordt gebruikt in
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het gebied. Strijdigheid met afdeling 2.9 is overigens ook aanwezig als een warmtenet (in
plaats van een gasnet) in een gebied aanwezig is. Dat probleem wordt in de praktijk van
warmtenetten opgelost via de gelijkwaardigheidsbepaling van het Bouwbesluit (artikel 1.5).
De gelijkwaardigheidsbepaling maakt het – kort gezegd – mogelijk om een oplossing te
gebruiken die gelijkwaardig is aan die van het Bouwbesluit. De aanvrager dient dan aan de
toetsende gemeente aan te tonen dat de oplossing gelijkwaardig is. Een warmtenet wordt –
indien aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan – als gelijkwaardig gezien. Toepassing van
energie via de REAP-methode kan in beginsel evenzeer gelijkwaardig zijn aan aansluiting op
het gasnet. In dat opzicht vormt het Bouwbesluit geen beperking voor REAP.
De ‘Bouwverordening van de gemeente Rotterdam 2010’ kent inmiddels een specifieke
bepaling voor gebieden met een warmtenet of gepland warmtenet.

Artikel 2.7.3A
Indien in een deel van de gemeente een publieke voorziening voor de verwarming van
bouwwerken, als bedoeld in artikel 2.69 van het Bouwbesluit, aanwezig is of op het moment
van realisatie van het bouwwerk voorzien is, moet een aldaar te bouwen bouwwerk zijn
aangesloten op de publieke voorziening.
De bepaling impliceert een aansluitplicht en geen afnameplicht. Weliswaar hebben
eindgebruikers in geval van een warmtenet niet de vrijheid om gas geleverd te krijgen,
hierboven is reeds uiteengezet dat ook bij warmte de eindgebruiker nog wel een
overeenkomst moet sluiten met de distributeur voor de levering van warmte.
Het komt ons voor dat de genoemde bepaling van de bouwverordening ook voor
implementatie van REAP relevant is. Immers, in een van de scenario’s (‘uitwisselen’) worden
gebouwen aangesloten op een secundair (laagcalorisch) net. Dit net kan – net als een
warmtenet – worden gezien als een ‘publieke voorziening voor de verwarming van
bouwwerken’ in de zin van artikel 2.69 van het Bouwbesluit. Op deze wijze geldt een
aansluitplicht op het laagcalorisch net voor gebouwen in het gebied.
In het REAP-scenario ‘zelfvoorziening’ is geen enkele aansluiting op een extern net (gas,
warmte, laagcalorisch) nodig. Een aansluitplicht is dan ook ongewenst. Om aansluitplichten
die voortvloeien uit wet- en regelgeving te voorkomen kan in dit scenario een beroep worden
gedaan op de gelijkwaardigheidsbepaling van artikel 1.5 Bouwbesluit. In geval van
zelfvoorziening bereiken de gebouwen immers – anders dan door toepassing van de
aansluitplicht – hetzelfde resultaat. Via de gelijkwaardigheidsverklaring ontstaat dan een
level playing field voor energievoorziening via REAP.

06.04 Bestemmingsplan en exploitatieplan
Het bestemmingsplan op de voet van de Wet ruimtelijke ordening is het belangrijkste
juridische stedenbouwkundige plan van de gemeente. Het bestemmingsplan dient onder
meer als grondslag voor de afgifte van omgevingsvergunningen. Ook voor de Merwe- en
Vierhavens zullen een of meer bestemmingsplannen moeten worden vastgesteld door de
gemeenteraad. Het hele grondgebied van een gemeente moet immers bedekt zijn met een
of meer bestemmingsplannen (art. 3.1, lid 1).
Een bestemmingsplan kan ook een belangrijk sturend middel zijn in de richting van
(project)ontwikkelaars. Immers, projectontwikkelaars zijn als aanvragers van
omgevingsvergunningen gebonden aan de stedenbouwkundige randvoorwaarden uit het
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bestemmingsplan. Te denken is aan toegestane functies, dichtheden, hoogte- en
massavoorschriften, rooilijnen enz.
In dat opzicht kan het bestemmingsplan de REAP-methode ondersteunen. Elk van de drie
scenario’s van REAP (cascaderen, uitwisselen en individuele zelfvoorziening) kan
bestemmingsplantechnisch worden ondersteund. De bestemmingsplantechnische
ondersteuning is evenwel beperkt tot ruimtelijk relevante regels. Er mogen alleen regels in
een bestemmingsplan worden opgenomen voor zover ze direct verband houden met de
bestemming die aan de grond wordt toegekend. De regels moeten rechtstreeks betrekking
hebben op het ruimtebeslag (of effect hebben op het ruimtebeslag van nabijgelegen
gronden) [Projectbureau MILO/VNG, IPO en VROM, 2008: 37].
Duidelijk is dat de ruimtelijk structurerende elementen van de REAP-methode derhalve in
een bestemmingsplan kunnen worden vastgelegd. Minder duidelijk is het voor de zonering
die ten grondslag ligt aan de het scenario ‘cascaderen’. Aan de ene kant is zonering op
zichzelf ruimtelijk. In dat opzicht is cascadering vergelijkbaar met de bekende milieuzonering
op basis van de VNG-handreiking ‘Bedrijven en milieuzonering’ [VNG, 2009]. In feite gaat het
bij cascadering om een ruimtelijke clustering van woningen/gebouwen die een soortgelijke
warmtebehoefte hebben. Aan de andere kant is de zonering niet – zoals bij de handreiking
‘Bedrijven en milieuzonering’ – ingegeven door verstoring ten opzichte van andere fysieke
functies (zoals woningen). De zonering is namelijk ingegeven door warmtebehoefte, wat op
zichzelf niet-ruimtelijk is. Wij hebben daarom enige twijfel. Vooralsnog kunnen we daarom
op dit aspect geen uitsluitsel geven over juridische toelaatbaarheid. Zoals gezegd kunnen de
ruimtelijk structurerende elementen van de REAP-methode wel in een bestemmingsplan
worden vastgelegd.
Mocht het voor een goed functioneren van een van de REAP-scenario’s (m.n. uitwisselen)
nodig zijn dat er sprake is van functiemenging in het gebied, dan kan dat door middel van
een bestemmingsplan worden ondersteund. Een bepaalde verhouding tussen verschillende
functies, oftewel een programmatische mix – bijvoorbeeld tussen wonen, werken, productie
en detailhandel – is bestemmingsplantechnisch goed vast te leggen. Ook een bepaalde index
(verhoudingscijfer) kan in een bestemmingsplan worden vastgelegd.
Mocht het voor een goed functioneren van een van de REAP-scenario’s (m.n. cascaderen)
nodig zijn dat de uitvoering van het bestemmingsplan in fasen plaatsvindt, dan kan dat tot
op zekere hoogte met een bestemmingsplan worden ondersteund. In dat verband valt met
name te denken aan het werken met uitwerkingsplannen. Als er tegelijkertijd met het
bestemmingsplan een exploitatieplan op de voet van de Wet ruimtelijke ordening wordt
vastgesteld, dan kan in het exploitatieplan een gedetailleerdere fasering worden opgenomen.
Exploitatieplannen kunnen immers verder gaan in detaillering dan bestemmingsplannen.
Datzelfde geldt voor eisen en regels over de aanleg van nutsvoorzieningen. Ook hierin kan
een exploitatieplan verder gaan dan een bestemmingsplan. Artikel 6.13 lid 2 onder b Wet
ruimtelijke ordening bepaalt dat een exploitatieplan eisen kan bevatten voor de aanleg van
nutsvoorzieningen. Daarbij gaat het ook om de vraag welke nutsvoorzieningen er zullen
komen en waar (Van Tilborg en De Groot, 2009). De regulering van de aanleg van
nutsvoorzieningen via het exploitatieplan kan achterwege blijven als via het privaatrechtelijke
spoor, via de anterieure overeenkomst met (de) projectontwikkelaar(s), hetzelfde resultaat
kan worden bereikt.
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06.05 Crisis- en herstelwet
In een van de REAP-scenario’s is sprake van een zogeheten cascadeermachine. Een
cascadeermachine kan in de REAP-filosofie gekoppeld zijn aan een WKO (warmtekoudeopslag). De Crisis- en herstelwet heeft de Wet bodembescherming gewijzigd, waardoor
er – kort gezegd – een aantal procedurele belemmeringen is weggenomen voor (snelle)
toepassing van WKO’s.
Overigens is het Stadshavensgebied, waar het Merwe- en Vierhavensgebied onder valt,
aangewezen als ‘ontwikkelingsgebied’ in de zin van de Crisis- en herstelwet. Dat heeft
evenwel voor de implementatie van het REAP-concept geen positieve of negatieve
consequenties.

06.06 Conclusies
In het REAP-concept is een beperktere rol weggelegd voor een warmtenet in het Merwe- en
Vierhavengebied dan voorzien in de concessie tussen gemeente en Eneco. De rol die is
weggelegd voor een warmtenet verschilt per REAP-scenario, maar in elk van de scenario’s is
de rol van het warmtenet beperkter dan in de concessie. Implementatie van het REAPconcept betekent dat er niet meer een compleet warmtenet in het gebied hoeft te worden
aangelegd met levering aan elk adres.
Tot op zekere hoogte zijn REAP en warmtenet complementair. Dat is m.n. het geval bij het
scenario’s waarbij functies die veel warmte vragen en beroep doen op het warmtenet
gesitueerd worden rondom de warmteleiding. Voorts is er complementariteit in het scenario
waarbij het warmtenet als back-up dient.
Gezien de veel kleinere rol voor het warmtenet in de herontwikkeling van het Merwe- en
Vierhavengebied dan voorzien in de concessie, geven wij de concessiepartijen in overweging
om, bij implementatie van het REAP-concept, de inhoud van de concessieovereenkomst aan
te passen. Het alternatief is dat er op grotere schaal dan voorzien ontheffingen worden
verleend van de aansluitplicht.
De door ons in beschouwing genomen publiekrechtelijke regelgeving gevat geen
hindernissen voor implementatie van de REAP-methode. Integendeel, publiekrechtelijke
instrumenten kunnen implementatie van de REAP-methode juist ondersteunen. Verder
concluderen we dat er geen juridische instrumenten ontbreken om de REAP-methode in
Rotterdam te kunnen implementeren.
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07.01 Inleiding
07.01.01 Duurzame gebiedsontwikkeling
Gebiedsontwikkeling is een proces van strategische samenwerking waarin verschillende, van
elkaar afhankelijke actoren een geografisch afgebakend gebied tot ontwikkeling willen
brengen. Het begrip ontwikkeling verwijst dan primair naar een fysiek-ruimtelijke interventie
(meerdere gebouwen in combinatie met gerelateerde infrastructuur en publieke ruimte) die
door de betrokken actoren wenselijk of noodzakelijk wordt beschouwd. Deze fysiekruimtelijke interventie gaat echter vaak samen met veranderingen in de economische,
ecologische en/of het sociale profiel van het gebied. Bij duurzame gebiedsontwikkeling wordt
getracht al deze veranderingen op elkaar af te stemmen. Dat maakt duurzame
gebiedsontwikkeling een integrale uitdaging waarbij technische, stedenbouwkundige, sociale,
bestuurlijke, financiële en juridische aspecten met elkaar in verband moeten worden
gebracht.

07.01.02 Institutionele barrières
Bij het organiseren van duurzame gebiedsontwikkeling komt een drietal uitdagingen kijken.
De eerste is vooral van praktische aard: de handelingen en beslissingen van een veelheid
aan actoren moet worden gecoördineerd en/of op elkaar afgestemd. Goede communicatie is
daarbij natuurlijk van groot belang. Deze moet echter niet alleen plaatsvinden tussen de
reeds betrokken actoren (intern, tussen belanghebbenden), maar ook tussen hen en de
actoren die de ontwikkeling van het gebied in potentie zwaar kunnen beïnvloeden (extern,
naar het grotere publiek). Het bereiken en eenduidig informeren van al deze actoren is in
praktische zin lastig te organiseren. Bovendien kunnen actoren redenen hebben om elkaar
niet of slechts in beperkte mate te informeren. Dat brengt ons bij de tweede uitdaging die bij
het organiseren van duurzame gebiedsontwikkeling komt kijken.
De tweede uitdaging die wij hier benoemen is een strategische: belangen zijn lang niet altijd
op elkaar afgestemd en de mate waarin bepaalde actoren invloed kunnen uitoefenen op
anderen is in essentie ongelijk. Dat impliceert dat duurzame gebiedsontwikkeling naast een
proces van coördinatie en afstemming ook een krachtenspel is. De actor die 'in the lead' is of
'de regie' heeft is daarbij niet altijd evident. Belangen van actoren ten aanzien van een
gebied veranderen, en de krachtsverhouding tussen actoren verschuift.
De derde uitdaging die bij duurzame gebiedsontwikkeling speelt kan niet los worden gezien
van de andere twee. Dit is een institutionele uitdaging: mogelijke oplossingsrichtingen voor
de duurzame ontwikkeling van een gebied worden sterk beïnvloedt door de “regels” die in
een bepaalde praktijk gelden. Dit zijn enerzijds formele regels, zoals de in dit rapport
besproken wet- en regelgeving, juridische kaders, en/of rechten en plichten tussen actoren
binnen of tussen verschillende organisaties. Anderzijds bestaan er in iedere praktijk ook
informele regels die bij actoren voornamelijk tussen de oren zitten. Dit zijn bijvoorbeeld
bepaalde omgangsnormen tussen actoren (“zo gaan we niet met elkaar om”) of ingesleten
procedures of manieren van werken (“zo doen wij dat nu eenmaal”). Beide soorten regels
zijn van groot belang voor een innovatieve aanpak als REAP. Zeker in een havenstad als
Rotterdam, waar de ruimte schaars is en vele economische en politieke krachten
samenkomen, zal iedere ruimtelijke planningsaanpak bewust moeten inspelen op wat wij in
dit deelonderzoek 'institutionele barrières' zullen noemen. Deze barrières zijn niet altijd
negatief: zij kunnen de effectiviteit van REAP zowel in positieve als in negatieve zin
beïnvloeden.
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07.01.03 Opzet deelonderzoek
In dit deelonderzoek doen we een korte verkenning van de institutionele barrières die
relevant zijn voor de duurzame ontwikkeling van het Rotterdamse Merwe-Vierhavensgebied.
De input voor deze verkenning is gevormd door de basisinformatie van REAP (boek,
presentatie en studie HAKA-pand), alsmede verschillende (onderzoeks)rapporten en
presentaties die tijdens de REAP2-sessies over het Merwe-Vierhavensgebied zijn uitgewisseld.
De vraag die hierbij centraal staat is niet alleen gericht op het inventariseren van de
relevante institutionele barrières, maar ook op hoe REAP2 deze kan omzeilen of doorbreken:

Welke institutionele barrières kunnen de duurzame ontwikkeling van het MerweVierhavensgebied belemmeren en hoe kan de REAP2-methode hierop inspelen?
In analytische zin zullen we in onze resultaten, conform de bovenstaande uiteenzetting,
onderscheid maken tussen formele en informele barrières. Het gaat daarbij niet om de
absolute vaststelling van alle regels die de duurzame ontwikkeling van de Merwe-Vierhavens
in de weg zullen zitten. Het gaat hier veeleer om een eerste verkenning van de instituties die,
naast de voorgaande wettelijke en juridische kaders, in het gebied een belangrijke rol (gaan)
spelen. Benoemde barrières zullen worden geconfronteerd met de drie scenario’s die in
REAP2 voor het Merwe-Vierhavensgebied zijn geformuleerd: uitwisselen, cascaderen, standalone. Daarbij zal worden aangegeven welk REAP2-scenario het meeste in lijkt te spelen op
de institutionele barrières die voor het gebied kunnen worden benoemd.

07.02 Institutionele barrières
07.02.01 Formele barrières
Het Merwe-Vierhavensgebied is onderdeel van het Stadshavensgebied, dat sinds de zomer
van 2006 nog vier andere havens (inclusief tussenliggende terreinen en pieren) omvat:
Maashaven, Rijnhaven, Waalhaven en Eemhaven. De Merwe-Vierhavens zijn het enige
deelgebied van Stadshavens dat gelegen is aan de noordoever van de Nieuwe Maas, en haar
grenzen beslaan het Rotterdamse stadsdeel Nieuw-Mathenesse en een stuk van het
gelijknamige Schiedamse bedrijventerrein (zie figuur 07.01). De grond van het Rotterdamse
deel van de Merwe-Vierhavens is grotendeels in economisch eigendom van het Havenbedrijf
Rotterdam (HbR), dat op nieuwjaarsdag 2004 werd verzelfstandigd. Het HbR, dat dit
eigendom bij de verzelfstandiging om niet van de gemeente kreeg overgedragen, heeft
afspraken gemaakt om de gronden op termijn terug te leveren. Het HbR heeft door de jaren
heen echter met veel bedrijven in het Merwe-Vierhavensgebied langlopende
erfpachtovereenkomsten gesloten. De vroegtijdige beëindiging van deze overeenkomsten zal
een afkoopregeling vergen. Bovendien zijn de opstallen in eigendom van de betreffende
bedrijven zelf, waarvoor in geval van uit- of verplaatsing ook hiervoor en
(compensatie)regeling zal moeten worden getroffen.
De beslissing om de stedelijke herontwikkeling van het Merwe-Vierhavensgebied op termijn
mogelijk te maken moet niet primair worden gezien als een natuurlijk migratieproces van de
haven richting de Noordzee. De keuze om het gebied in de toekomst een andere invulling te
geven kan beter worden gezien als de (voorlopige) uitkomst van een politiek proces waarin
verschillende belangen en beleidsdoelstellingen tegen elkaar zijn afgewogen. In dat proces is
het havenbedrijf, als beheerder van de gronden en gastheer van de bedrijvigheid in het
Merwe-Vierhavensgebied, een dominante actor. De gemeente is, als lokale overheid en
voornaamste ruimtelijke planningsautoriteit, ook een zeer belangrijke speler. Samen bepalen
zij in grote mate de publieke beleids-, plannings- en uitvoeringskaders voor het MerweREAP2 - Rotterdamse EnergieAanpak & -Planning 2 | TU Delft, DWA, DSA
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Vierhavensgebied. Deze zullen zich in het ontwikkelingsproces vermengen met de ideeën van
anderen, waaronder mogelijk REAP2. Echter, omdat door de gemeente vastgestelde kaders
een publiekrechtelijke status hebben kunnen we hier spreken van een formele institutionele
barrières. Het op dit moment ter visie liggende Ontwerp Structuurvisie Stadshavens vormt,
met bijbehorende Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) en Milieu Effecten
Rapportage (MER) hiervan een belangrijk voorbeeld.

Kaart gemaakt door het OBR in
2005.

Fig. 07.01

Verschillende institutionele barrières in beeld: ruimtelijk-planologische (boven),
bestuurlijke (midden) en eigendomskaders (onder) [beeld: Daamen]

Duurzame gebiedsontwikkeling vraagt veel aandacht voor de gevolgen van gewenste fysiekruimtelijke interventies op het uiteindelijke gebruik van het gebied. Als het om
energiegebruik gaat is de huidige situatie in het Merwe-Vierhavensgebied, met de
aanwezigheid van verschillende energiecentrales (elektriciteit en gas), een bijzondere. Dat
komt niet alleen doordat zich in de Merwe-Vierhavens een knooppunt in het Rotterdamse
elektriciteitsnetwerk bevindt, maar ook doordat er mogelijk een biomassacentrale in het
gebied zal worden gevestigd. Een en ander hangt hoe dan ook in dat de verschillende
energieproducenten en -distributeurs (E.ON, Eneco, Joulz, UPC) een belangrijke
gesprekspartner zijn in de planvorming ten behoeve van de ontwikkeling van het gebied. De
beslissingen van deze bedrijven zijn van grote invloed op zowel de juridisch-planologische
(zie voorgaande hoofdstuk) als de economisch-financiële haalbaarheid van ieder plan dat
voor het Merwe-Vierhavensgebied gemaakt wordt; ook dat van REAP2.
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07.02.02 Informele barrières
Als we het hebben over informele barrières, dan doelen we in dit rapport vooral op de
verschillende percepties die mensen, groepen of organisaties van het MerweVierhavensgebied hebben en de manier waarop zij zich de toekomstige ontwikkeling van het
gebied voorstellen (perspectieven). In de hierboven genoemde beleids-, plan- en
uitvoeringskaders staan zijn dergelijke percepties en perspectieven vanuit gemeente,
havenbedrijf, en andere samenwerkende instanties (bijv. stadsregio, DCMR) formeel
vastgelegd. Dat wil echter niet zeggen dat alle mensen die zich vanuit deze organisaties of
daarbuiten met de ontwikkeling van het Merwe-Vierhavensgebied bezig houden zich zonder
meer in de plannen kunnen vinden. Zo wordt het gebied binnen het havenbedrijf veelal
gezien als een zogenaamd “complex”, compleet met oeverfrontnummers en boeispannen ten
diensten van de watergebonden bedrijvigheid. De mensen die hier zorg voor dragen zien een
meer stedelijke invulling van het Merwe-Vierhavensgebied als een bedreiging voor deze
bedrijvigheid, een perceptie die echte havenmensen moeilijk kan worden aangerekend.
Stedenbouwkundigen die het gebied zien als de locatie voor een nieuwe, grootschalige
stedelijke transformatie zijn er ook, en het is waarschijnlijk dat dit beeld leeft bij velen die op
enige afstand tot de ontwikkeling van Stadshavens staan. Het bestaande gebied wordt
herkent als verouderd, rommelig en industrieel. Zij moet volgens veel van deze mensen
worden teruggegeven aan de stad.

Fig. 07.02

Het 'complex' Merwe-Vierhavens volgens het
havenbedrijf Rotterdam

Naast de mensen die dagelijks werken aan de plannen voor de Merwe-Vierhavens is er nog
een veelheid andere belanghebbenden aanwijsbaar, waaronder met name de vele
(succesvolle en minder succesvolle) ondernemers in het gebied. Deze bedrijvigheid kan niet
netjes worden onderverdeeld in natte (watergebonden) of droge (meer stedelijke) economie,
zoals in beleidsdocumenten soms wordt gesuggereerd. Sterker nog, het gehele
Stadshavensgebied kent een grote mix van (grond)gebruikers (ondernemers, bewoners,
bezoekers, recreanten) die allen een eigen perceptie en perspectief ontlenen aan hun “plek”.
Zelfs de gemeenteambtenaren zelf zullen vanuit hun kantoor aan het Marconiplein met
verschillende ogen naar het gebied kijken.
Het Merwe-Vierhavensgebied is, tenslotte, de benaming voor een gedeelte van de havenstad
Rotterdam dat ruimtelijk weliswaar wordt afgebakend door infrastructuur (auto, tram), maar
daarbuiten wordt omringd door Rotterdamse en Schiedamse woongebieden. Ook de
bewoners en eigenaren van deze gebieden hebben een bepaalde perceptie van de MerweREAP2 - Rotterdamse EnergieAanpak & -Planning 2 | TU Delft, DWA, DSA
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Vierhavens en hebben (al dan niet beïnvloedt door de gemeentelijke plannen) een bepaald
toekomstbeeld bij het gebied. Uit onderzoek van de gemeente blijkt dat aan oude
haventerreinen voor stadsbewoners vaak het imago van een no-go area hangt, hetgeen
zowel het havenbedrijf (zie campagne “beleef de haven”) als het Projectbureau Stadshavens
(evenementen, fietsroutes) tracht om te buigen. Voor eigenaren, zoals woningcorporatie
Com Wonen, betekent mogelijke woningbouw in het Merwe-Vierhavensgebied na 2025 een
kans voor de uitbreiding van haar woningportefeuille in de omliggende gebieden.
Tab. 07.01 Mogelijke percepties van de Merwe-Vierhavens en perspectieven op de ontwikkeling van
het gebied vanuit het oogpunt van enkele relevante actoren
Actor
Havenbeheerder
(niet betrokken)
Stedenbouwkundige
(niet betrokken)
Ondernemers

Bewoners
omliggende gebieden
Woningcorporaties

Perceptie van de M4H
Havencomplex voor watergebonden
bedrijvigheid (economische en
emotionele verbondenheid)
Verouderde terreinen met hoge
kwaliteit (goede bereikbaarheid, aan
water, dichtbij centrum)
Gebied waar bestaande
onderneming is gevestigd
(economische en emotionele
verbondenheid)
“No go area” (industrieel, vies,
onveilig)
Transformatiegebied waar op
termijn woningbouw mogelijk wordt

Perspectief op ontwikkeling
Voortzetting natte economie c.q.
behoud ruimte
Transformatie naar stedelijk gebied
(stedelijk wonen, werken, recreëren)
Continuïteit van de onderneming,
waar mogelijk en gewenst op de
bestaande plek
Mogelijk gebied om te wonen en te
bezoeken/recreëren
Mogelijke uitbreidingslocatie
Rotterdamse woningportefeuille.

07.03 Strategische aanpak van de Merwe-Vierhavens
07.03.01 Inleiding
De REAP-methode kan niet los worden gezien van andere planningsactiviteiten die binnen en
buiten het Projectbureau Stadshavens, de dienst Stadsontwikkeling en het Havenbedrijf
Rotterdam voor de Merwe-Vierhavens plaatsvinden. REAP2 wordt in opdracht van het
Projectbureau Stadshavens uitgevoerd, en tijdens de verschillende bijeenkomsten hebben
verschillende experts van de gemeente en energiebedrijf Eneco hun kennis over het gebied
en informatie over de planvorming met het REAP2-team gedeeld. Dat betekent dat er veel
praktische en wetenschappelijke kennis in dit rapport verwerkt zit, welke door ieder die het
leest productief kan worden gemaakt. Het is echter de ambitie van het REAP2-team om,
samen met haar opdrachtgevers, de methode verder te ontwikkelen en deze daadwerkelijk
in praktijk te brengen. Dat kan natuurlijk niet op basis van dit rapport alleen, dus is het
verstandig om op basis van de in dit rapport verzamelde kennis te verkennen wat mogelijke
vervolgstappen zouden kunnen zijn. Wij doen dit aan de hand van de drie energiescenario’s
die in dit rapport centraal staan, en beoordelen deze net als in voorgaande hoofdstukken
vanuit het perspectief van de gemeente.

07.03.02 Strategische relaties
Hoe kan de duurzame ontwikkeling van het Merwe-Vierhavensgebied, rekening houdend met
bovengenoemde institutionele barrières, daadwerkelijk tot realisatie worden gebracht? Een
antwoord op deze vraag kan worden gegeven aan de hand van figuur 07.03, welke
voortkomt uit een diepgaand onderzoek naar de strategische activiteiten die nodig zijn om
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een gebiedsontwikkeling tot realisatie te brengen. Stadshavens Rotterdam is in dit onderzoek
ook een leidende casus geweest [Daamen, 2010].

Fig. 07.03

Vier strategische activiteiten waardoor relaties ontstaan die nodig zijn om een
gebiedsontwikkeling te realiseren [beeld: Daamen]

Dit REAP2-onderzoek kent een combinatie van leer- en planningsactiviteiten. Daarbij wordt
tussen verschillende experts samengewerkt en is er zoals gezegd veel informatie verzameld.
Op basis van deze informatie en expertise zijn drie energiescenario’s ontworpen voor de
Merwe-Vierhavens, welke als resultaat maar ook als instrument kunnen worden gezien om
de ontwikkeling van het gebied verder te brengen. Daarvoor zijn echter draagvlakrelaties
nodig die enerzijds de legitimiteit van REAP2 vergroten en anderzijds het commitment
(toewijding) van gezaghebbende personen en organisaties zeker stelt. Dat betekent dat de
REAP-scenario’s beoordeeld moeten worden op hun relatieve vermogen om aansluiting te
vinden op breed gedragen, gezaghebbende visies (hierboven: perspectieven) voor de
ontwikkeling van het Merwe-Vierhavensgebied, ofwel op hun relatieve vermogen deze zelf te
creëren.
Daarnaast dienen de REAP-scenario’s in staat te zijn om economische relaties te bouwen,
enerzijds met degenen die op basis van hun eigendom cruciaal zijn voor de ontwikkeling van
het gebied (gemeente, havenbedrijf, opstaleigenaren en -huurders) en anderzijds met
mogelijke financiers van een duurzame energieaanpak. Energiebedrijven blijken hiervoor
interessante partijen. Zij komen in recente publicaties over (duurzame) gebiedsontwikkeling
op verschillende manieren als potentiële investeerder naar voren [Praktijkleerstoel
Gebiedsontwikkeling, 2011a; 2011b].
Het is daarom van interessant om de REAP-scenario’s te confronteren met de mogelijkheid
dat deze bedrijven financieel willen participeren in de duurzame ontwikkeling van het MerweVierhavensgebied. Het feit dat meerdere van deze bedrijven gevestigde belangen hebben in
het gebied (in de vorm van eigendom en de in het voorgaande hoofdstuk genoemde
energieconcessie) maakt dit idee strategisch nog interessanter.
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07.03.03 Confrontatie
In tabel 07.02 zijn de verschillende energiescenario’s uit dit rapport (zie hoofdstuk 2)
geconfronteerd met manieren om de duurzame ontwikkeling van het MerweVierhavensgebied dichterbij te brengen. Daarbij wordt op basis van voorgaand onderzoek
veronderstelt dat REAP meer legitimiteit en commitment nodig heeft, en dat moet worden
ingeschat of de ontworpen scenario’s het vermogen hebben om partijen over te halen
eigendommen en/of financiën aan de duurzame ontwikkeling van het MerweVierhavensgebied te verbinden.
Tab. 07.02 Verkenning van de mogelijkheid om binnen de drie energiescenario’s van REAP in te
spelen op de institutionele barrières rond de duurzame ontwikkeling van het MerweVierhavensgebied
Vermogen

Scenario

Uitwisselen
Cascaderen
Stand-alone

Draagvlakrelaties

Legitimiteit

Economische relaties

Commitment

+

+

+

+

+

Eigendom

Financiën

+
‒

Op basis van de visie 'Creating on the Edge', welke gebaseerd is op het perspectief van de
duurzame ontwikkeling van het Stadshavensgebied op lange termijn, mag worden verwacht
dat het havenbedrijf, de gemeente, en andere overheden REAP in het algemeen zullen
steunen. Wel is het de vraag of er in alle scenario’s sprake kan zijn van een aantrekkelijk
woonmilieu voor een brede doelgroep. Rotterdam richt zich in zijn woonbeleid vooral op
midden en hogere inkomensgroepen, en het lijkt er op dat een autarkische, stand-alone
variant van wonen deze groepen maar in beperkte mate zal aanspreken.
Als we kijken naar de eigendomsverhoudingen in het Merwe-Vierhavensgebied, dan zien we
dat REAP zal moeten aansluiten op de belangen van het havenbedrijf en (na overdracht van
gronden) de gemeente om een kans van slagen te hebben. Daarnaast is het maar zeer de
vraag of de bedrijven met lange erfpachtcontracten in het gebied op minnelijke wijze aan de
duurzame ontwikkeling van het Merwe-Vierhavensgebied willen of kunnen meewerken. Er
zullen hoe dan ook aanzienlijke voorinvesteringen moeten worden gedaan in het gebied,
welke naar verwachting niet door de verschillende overheden kunnen worden gedragen.
Daarbij is het onduidelijk of marktomstandigheden ooit grote investeringen in het gebied
mogelijk zullen maken. Hiervoor zal zich in ieder geval een nieuwe vraag naar vastgoed
moeten ontwikkelen, welke door de REAP2-methode ondersteund kan en moet worden. Dat
wil zeggen dat er met de duurzame ontwikkeling van het gebied, naast ligging en
bereikbaarheid, een extra onderscheidend vermogen kan worden gecreëerd ten opzichte van
andere gebieden in de Rotterdamse regio. Daarbij komt dat de rol van energiebedrijven in
gebiedsontwikkeling op dit moment aan het veranderen is, en dat REAP hun aanwezigheid in
het gebied kan aangrijpen om te onderzoeken onder welke voorwaarden zij tot bepaalde
voorinvesteringen en experimenten geneigd zijn. Dat kan in samenspraak, maar het kan ook
door via mediacampagnes en open prijsvragen (onder het mom van een “green machine”)
elektriciteitsbedrijven ertoe te bewegen hun duurzaamheidsambities in de Merwe-Vierhavens
in praktijk te brengen.
De scenario’s 'uitwisselen' en 'cascaderen' ontlopen elkaar in deze analyse niet veel. Het
verschil wordt ons inziens vooral gemaakt op het punt van financiën, waar het cascaderen
door de benodigde techniek (cascadeermachine ontwikkeld door energiemaatschappij?) en
mogelijkheid tot ruimtelijke fasering het meest veelbelovend lijkt.
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07.04 Conclusie
In dit hoofdstuk is ingegaan op de institutionele aspecten van de duurzame ontwikkeling van
het Merwe-Vierhavensgebied te Rotterdam. Daarbij is een verkenning gemaakt van de
formele en informele “regels” die relevant zijn voor deze ontwikkeling, en hoe de REAPmethode hierop kan inspelen. Deze analyse berust niet op een grondig en diepgaand
onderzoek naar de wijze waarop verschillende belanghebbenden zoals het havenbedrijf, de
gemeentelijke diensten, het projectbureau Stadshavens, de in het gebied gevestigde
ondernemingen, en anderen de toekomst van het Merwe-Vierhavensgebied nu voor zich zien.
Ook zijn er geen bewoners van omliggende gebieden, marktpartijen, of woningcorporaties
ondervraagd. Dit alles zou wel bijdragen aan een scherpere analyse van de wijze waarop
verschillende instituties de ontwikkeling van een werkelijk energieneutraal gebied in de weg
staan of juist ondersteunen. Wellicht dat dit in een vervolg van REAP2 kan worden
gefaciliteerd.
Uit de hier gemaakte verkenning blijkt dat het energiescenario “cascaderen” zich het beste
leent om op strategische in te kunnen spelen op de bestaande krachtsverhoudingen rond de
Merwe-Vierhavens. Het scenario sluit aan op de duurzaamheidsambities die door
verschillende dominante partijen in de visie en het ontwerp structuurplan zijn vastgelegd.
Wel is het de vraag in hoeverre ook de private sector (en met name energiebedrijven) voor
de verwezenlijking van deze visie in het Merwe-Vierhavensgebied te porren is. Zij zijn hard
nodig om de voorinvesteringen die voor iedere ontwikkeling van het gebied nodig zijn, te
kunnen doen. Hiervoor zijn bepaalde (markt)voorwaarden nodig die vooralsnog ver weg
lijken, maar wel door REAP kunnen worden opgeroepen en gestimuleerd. Omdat dit te doen
is blijvende steun van overheden én havenbedrijf voor REAP van groot belang. De technische,
ruimtelijke, sociale, juridische, en institutionele innovatie die het in potentie in zich heeft sluit
volledig aan op de 'Creating on the Edge' ambitie waar Rotterdam voor staat.
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CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

REAP2 - Rotterdamse EnergieAanpak & -Planning 2 | TU Delft, DWA, DSA

87

08.01 Conclusies
08.01.01 Verantwoording
Dit onderzoek is gestart met de REAP-methode zoals die was ontwikkeld bij de studie naar
Hart van Zuid in Rotterdam. Daarbij is vooral geconcentreerd op stap twee uit de aanpak:
die van het uitwisselen en cascaderen van warmte en koude, gericht op de specifieke locatie
van de Merwe-Vierhavens. Gezien de diversiteit in bestaande bebouwing, evenals de nog te
projecteren nieuwbouwproject in dit gebied, is de vraag naar warmte, koude en elektriciteit
zeer divers, waarmee de REAP-stap van het afstemmen zeer relevant wordt bij een wens om
energieneutraal en fossielvrij te worden.
Daarnaast is optie van zelfvoorziening meegenomen omdat de diversiteit in het gebied en de
fasering waarmee dit gaat transformeren ook een stimulans kan zijn om afzonderlijke
panden zelfvoorzienend te laten zijn, met minimaal benodigde inzet van de Gemeente
Rotterdam.
Uitgangspunt bij alle beschouwde oplossingen is dat het gebied energieneutraal en fossielvrij
kan worden. Dat betekent dat op termijn elke vorm van fossiele (rest)energie is uitgesloten.
De drie modellen die er vijf werden
Gaande het onderzoek zijn de drie primaire modellen voor een slim energiesysteem in de
Merwe-Vierhavens (cascaderen, uitwisselen en zelfvoorziening) uitgewerkt tot vijf strategieën,
waarbij tussenvormen ontstonden. Eén daarvan was nooit eerder bedacht: de
cascadeermachine, installatie voor een mengvorm van uitwisselen en cascaderen. De andere
mengvorm is zelfvoorziening van clusters, waarbij combinaties van gebouwen
zelfvoorzienend zijn, maar waarbij kleinschalige onderlinge energie-uitwisseling logisch is. Elk
van deze vijf strategieën heeft zijn technische, ruimtelijke, juridische en strategische
aspecten. Die worden hieronder besproken.
De technische, ruimtelijke, sociale, juridische, en institutionele innovatie, die de op de REAPmethode gebaseerde nieuwe energiestrategieën in potentie in zich hebben, sluit volledig aan
op de 'Creating on the Edge' ambitie waar Rotterdam voor staat.

08.01.02 Warmtenet
Cruciale rol bij alle onderzoeksinvalshoeken van dit onderzoek (techniek, ruimte, sociaal,
juridisch, strategisch) speelt het bestaande warmtenet en de vigerende verplichting om
hierop aan te sluiten. Om verschillende redenen is het onverstandig om het warmtenet
(momenteel met stoomtemperaturen, later mogelijk met geothermie van niet meer dan 70oC)
als basis te gebruiken voor nieuwbouwontwikkelingen in de Merwe-Vierhavens.
In elk van de strategie is de rol van het warmtenet beperkter dan in de concessie tussen
gemeente en Eneco. Een compleet warmtenet in het gebied met levering aan elk adres is
dan niet nodig.

08.01.03 Cascaderen
Cascadenet
Met het warmtenet aanwezig aan de rand van het gebied kan een slim cascadenet worden
aangelegd, waarmee ook moderne gebouwen met een lagetemperatuurbehoefte kunnen
worden voorzien in warmte vanuit het net. In dat geval vormt de retourstroom van de eerste
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rang gebouwen de input voor de tweede rang, en hun retourstroom kan weer de derde rang
met zeer goed geïsoleerde woningen voeden.
Ruimtelijk vraagt een cascadenet om een rigide stedenbouwkundige indeling; immers, de
vragers van hoge temperaturen horen het dichtst bij het stadswarmtenet te liggen, en
degenen met de laagste temperaturen het verst weg. De indeling is mogelijk wel vrij, maar
dan wordt de infrastructuur financieel vermoedelijk onhaalbaar. Een ander ruimtelijk nadeel
is de inflexibiliteit van het systeem: energetisch aanpassen van een pand is niet mogelijk
zonder dat een hele buurt overgaat op een lagere temperatuur.
Cascaderen geeft mogelijkheden om het wat afgesloten territorium van de MerweVierhavens te betrekken bij de rest van de stad, niet ongewenst als we de ervaringen in
eerdere havengebieden bekijken.
Cascadeermachine
Een cascadeermachine faciliteert een slimme combinatie van cascadenetten met uitwisseling.
Deze nieuwe, nog niet ontwikkelde machine kan verschillende temperaturen leveren en zorgt
daarbij dat ze ene stroom de retour van de andere is. Is er onbalans, dan kan een overschot
worden opgeslagen. In dat geval is een viervoudige warmteopslag voorstelbaar: 70-65oC,
55-40oC, 30-20oC plus een koudeopslag.
Ruimtelijk biedt de cascadeermachine veel flexibiliteit, zowel in ruimtelijke indeling als
toekomstige aanpassingen daarin. De cascadeermachine heeft een aansluiting nodig op het
stadswarmtenet, of een verbinding nodig met een lokale hogetemperatuurproducent (90oC).
Infrastructureel nadeel is dat elk gebouw(cluster) een eigen aansluiting nodig heeft op een
net dat rechtstreeks is verbonden met de cascadeermachine. Daarmee zal er een optimum
bestaan in het aantal cascadeermachines en het maximale leveringsgebied.
Bij de cascadeermachine is er de mogelijkheid om het gedeelde territorium van een groep
bewoners ook een identiteit te geven met een eigen netwerk en bijbehorend gebouw.
Institutionele conclusies
De energiestrategieën 'cascadenet' en 'cascadeermachine' lenen zich het beste om op
strategisch in te kunnen spelen op de bestaande krachtsverhoudingen rond de MerweVierhavens. Het scenario sluit aan op de duurzaamheidsambities die door verschillende
dominante partijen in de visie en het ontwerp structuurplan zijn vastgelegd. Wel is het de
vraag in hoeverre ook de private sector (en met name energiebedrijven) voor de
verwezenlijking van deze visie in het Merwe-Vierhavensgebied te porren is. Zij zijn hard
nodig om de voorinvesteringen, die voor iedere ontwikkeling van het gebied nodig zijn, te
kunnen doen. Hiervoor zijn bepaalde (markt)voorwaarden nodig die vooralsnog ver weg
lijken, maar wel middels REAP kunnen worden opgeroepen en gestimuleerd. Omdat dit te
doen is blijven de steun van overheden èn havenbedrijf voor REAP van groot belang.

08.01.05 Uitwisselen
Bij lokale uitwisseling kan een uitwisselmachine het best de voorziening kan regelen. Deze
levert dan een constante (relatief) lage temperatuur (bijv. 40oC), dat per gebouw kan
worden opgewaardeerd met een warmtepomp – de retourstroom is daarmee kouder dan de
toevoer. Passiefhuizen zullen juist een lagere temperatuur nodig hebben, waardoor de
retourstroom warmer is. Gekoppeld aan een WKO kan dit systeem jaarrond draaien.
Uitwisselen via een uitwisselmachine biedt grote ruimtelijke en temporele flexibiliteit, omdat
deze aan elk gebouw dezelfde temperatuur aanlevert. In tegenstelling tot de
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cascadeermachine heeft niet elk gebouw dus een directe verbinding nodig met de
uitwisselmachine, maar mag verbonden zijn met een netwerk, wat de ruimtelijke indeling en
infrastructurele haalbaarheid vereenvoudigt. De retourstromen kunnen wel variëren, dus wat
terugkomt zal een mix van temperaturen zijn.
Ook bij uitwisseling is er de mogelijkheid om het gedeelde territorium van een groep
bewoners ook een identiteit te geven met een eigen netwerk en bijbehorend gebouw.

08.01.06 Zelfvoorziening
De laatste mogelijkheid, zelfvoorziening, zal door afzonderlijke gebiedsgebruikers in hun
eigen gebouwen moeten gebeuren, vooral door veel energie zelf op te wekken. Het loont
dan al snel om kongsi's te maken met aanpalende gebouwen die wellicht een ander
energiepatroon hebben. In dat geval ontstaat een tussenvorm van zelfvoorziening en
uitwisseling.
Ruimtelijk biedt de strategie de grootste flexibiliteit en sluit deze zelfs het best aan op een
stapsgewijze ontwikkeling van losse kavels en gebouwen. Het is logisch, simpelweg vanwege
de aanwezigheid van een warmtenet aan de rand van de Merwe-Vierhavens, om
afgekoppelde, zelfvoorzienende eenheden dieper het gebied in te leggen: aan de pieren of in
het water. De ontwikkelingsflexibiliteit kan een nadeel zijn als enige cohesie in ruimtelijke
beleving gewenst is.
Vanuit het perspectief van het gedeelde territorium is zelfvoorzienend wonen (individueel of
in clusters) mogelijk minder interessant, maar dit zijn juist woonmilieus die aantrekkelijk zijn
voor mondige en betrokken burgers. Dit zijn juist de bewoners die wenselijk zijn in een
duurzaam woonmilieu.
Voor de Merwe-Vierhavens heeft de grootste kans van slagen een heterogene
bewonersgroep. Hierbij zijn koplopers nodig, en juist deze groep onderscheidt zich vanwege
de lokale kwaliteit van het project; dit gaat goed samen met zelfvoorzienend zijn (al dan niet
in clusters).

08.02 Voorgestelde aanpak van de Merwe-Vierhavens
Klimaatdoelen
Rotterdam heeft nog steeds de ambitie om 100% CO2-neutraal te worden en moet daarvoor
in 2025 al op 50% doelrealisatie zitten. Het zal een harde dobber worden, zeker als de haven
hier in meegerekend wordt. Nu kan CO2-compensatie voor de haven nog soelaas bieden –
afvang van kooldioxide en gebruik danwel opslag ervan heeft al een groot effect – maar in
de gebouwde omgeving van de stad zelf zal CO2-neutraal vooral energieneutraal betekenen,
met als toevoeging 'fossielvrij'. Nu bieden de Merwe-Vierhavens een unieke kans om een
transformatie- en deels nieuwbouwproject in één keer goed te doen. Anders gesteld: als het
hier niet lukt, zal het bereiken van het klimaatdoel in al bestaande stadswijken zeker niet
lukken. Daarbij geldt: wat aan woningen nu CO2-neutraal wordt gerealiseerd, is dat ook nog
in 2050: woningen gaan 130 jaar mee. Dus: investeer in die toekomst.
Innovatief duurzaam energiesysteem
De Merwe-Vierhavens bieden de unieke gelegenheid om een innovatief duurzaam
energiesysteem uit te testen. Dit betekent dat de verplicht veronderstelde koppeling aan het
hogetemperatuurstadswarmtenet moet worden losgelaten in de traditionele betekenis: geen
rol als basisvoorziening voor elk afzonderlijk pand in het gebied, maar onderdeel van een
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nieuwe strategie die beter gebaseerd is op de verschillende warmte- en koudebehoeften. Dit
rapport heeft de technische, ruimtelijke, sociale, juridische en institutionele mogelijkheden
daarvoor verkend. Alle gepresenteerde strategieën – cascaderen vanaf het stadswarmtenet,
cascaderen via cascadeermachines, lagetemperatuurnetten die uitwisselen via
uitwisselmachines, en collectieve of individuele zelfvoorziening – hebben potentie in de
Merwe-Vierhavens, en wellicht is er zelf plaats voor elk van deze opties. In dat geval is
cascaderen te prefereren nabij het huidige stadswarmtenet, is zelfvoorziening logisch in en
aan de havenbekkens, en past (losgekoppeld) uitwisselen in de tussengebieden van de
pieren.
Hoge- versus lagetemperatuursystemen
Het stadswarmtenet biedt op dit moment relatief hoogwaardige warmte aan:
stoomtemperaturen van 110-120oC, waarmee gebouwverwarmingssystemen van 90-70oC
(toevoer-retour) kunnen worden bediend. Deze hoge temperaturen kunnen nu worden
geleverd dankzij hoogwaardige verbrandingsprocessen, waarbij veel warmte vrijkomt;
doorgaans vindt deze verbranding plaats met fossiele energiebronnen. Daar kunnen we
plannen dus niet meer op baseren. Nu zijn vervangende brandstoffen denkbaar, maar deze
kunnen nooit de hoeveelheid warmte produceren als nu gebeurt met fossiele energie. Dat
zullen we hieronder bespreken. De toekomst ligt daarom in lagetemperatuursystemen.
Passiefhuizen en andere zeer efficiënte gebouwen kunnen voor hun verwarming volstaan
met ultralagetemperatuurverwarming (25-30oC), waar normale moderne gebouwen genoeg
hebben aan lagetemperatuurverwarming via vloer-, wand- of plafondverwarming (40-55oC).
90-70 zal geleidelijk uitsterven. Ook oude gebouwen die deze hoge temperaturen nodig
hebben – NB alleen in de winter – hebben met een lichte energierenovatie voldoende aan
70-40oC systemen, waarmee het gebruik van geothermie een optie wordt.
Afval
Afval als brandstof – dat zien we in alle ontwikkelingen die neigen naar Cradle to Cradle en
het steeds beter recyclen van afvalfracties – loopt op zijn einde. In Amsterdam moet uit
Canada afval geïmporteerd worden om de afvalverbrandingsinstallatie te kunnen voeden, en
dat bij een maximumrendement van 16%. Het behoeft geen betoog dat men beter niet kan
inzetten op energie uit huishoudelijk afval.
Biomassa
Waar wel potentie ligt is in organisch afval, maar dan vooral in de geconverteerde vorm van
biogas, biodiesel of bio-ethanol. Het direct verbranden van hout en ander biotisch materiaal
betekent exergievernietiging: materiaal kan voor een optimaal energetisch systeem het beste
zo lang mogelijk als materiaal worden gebruikt. Over de concurrentie van energie- met
voedselgewassen hoeven we het daarbij helemaal niet te hebben: voedsel staat op de ladder
boven materialen, materialen boven energie, wat zoveel betekent als: produceer primair
voedsel, gebruik restmateriaal daarvan als biomassa voor producten, en als dat niet meer
lukt kan dit biomassa-afval altijd nog worden ingezet in de energieketen. Andersom gaat
namelijk niet.
Een energiecentrale gebaseerd op verbranding van biomassa heeft daarom twee problemen:
het is een vorm van exergievernietiging en Nederland heeft zelf maar beperkte voorraden
biomassa, dus moet dat importeren uit landen die deze vorm van energie beter zelf kunnen
inzetten. Algen vormen hierop een uitzondering: de potentie van groene algen als
waterzuiveraar, proteïne- of nutriëntenleverancier en grondstof is groot, al heeft deze vorm
van energie in de gebouwde omgeving meer experimenten nodig om tot wasdom te komen.
Gebruikers van het gebied
Het succes van een energiestrategie zit ten aanzien van de mogelijke betrokkenheid van
gebruikers vooral in de fysieke uitwerking. Bij elke oplossing moet de gemaakte keus
leesbaar zijn in het uiteindelijke ontwerp.
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Betrokkenheid van bewoners bij het concept begint bij een participatief ontwerpproces.
Daarbij is een belangrijke vraag, die door de gemeente en andere betrokkenen beantwoord
moet worden: welke bewoners willen we voor deze wijk en hoe kunnen we deze mensen
faciliteren? Uiteindelijk zijn er bewoners te vinden die passen bij de verschillende
energieconcepten. Gebaseerd op ambities en ontwikkelingskansen kunnen beter bewoners
worden gezocht en het te kiezen energieconcept hierdoor te laten beïnvloeden.
Voor een volgende stap zijn mogelijkheden in het ontwikkelingstraject van belang. Hierbij is
het noodzakelijk dat diversiteit wordt geborgd, nu en in de toekomst. Mogelijk zijn dat
vandaag vrijdenkers die een anarchistische manier van wonen zoeken en over 50 jaar
bewoners die een aangeharkte en ordentelijke wijk zoeken. Mogelijk zijn dat zelfs dezelfde
mensen. De ervaring leert dat juist buurten met een kleine korrel (dus georganiseerd in
clusters en buurten) gemakkelijk aanpasbaar zijn. Dit moet in de Merwe-Vierhavens daarom
voor ogen blijven staan.
Juridische vrijheid
Eerder is al betoogd om flexibel en innovatief om te gaan met de aansluitingsverplichting op
het stadswarmtenet en deze te gebruiken om het havengebied tot voorbeeldproject voor
Nederland te laten zijn. Gezien de veel kleinere rol voor het warmtenet in de herontwikkeling
van het Merwe- en Vierhavengebied dan voorzien in de concessie, geven wij de
concessiepartijen in overweging om, bij implementatie van het REAP-concept, de inhoud van
de concessieovereenkomst aan te passen. Het alternatief is dat er op grotere schaal dan
voorzien ontheffingen worden verleend van de aansluitplicht.
De door ons in beschouwing genomen publiekrechtelijke regelgeving gevat geen
hindernissen voor implementatie van de REAP-methode in de Merwe-Vierhavens.
Integendeel, publiekrechtelijke instrumenten kunnen implementatie van de REAP-methode
juist ondersteunen. Er ontbreken geen juridische instrumenten om de REAP-methode in
Rotterdam te kunnen implementeren.

08.03 Aanbevelingen voor vervolgonderzoek
Roadmap
Nader onderzoek kan verhelderen of het toepassen van alle of een selectie van de besproken
energiestrategieën een optie is, met medeneming van ideeën bij de verschillende
initiatiefnemers en belanghebbenden en rekening houdende met de data waarop kavels in
de Merwe-Vierhavens vrijkomen, zodat een roadmap kan worden gemaakt voor de routes
die mogelijk zijn naar energieneutraliteit. Inmiddels is de scenariostudie voor het masterplan
van de Merwe-Vierhavens gestart (De Urbanisten en Doepel Strijkers Architecten, met de TU
Delft), waarin deze aspecten worden meegenomen. Deze kan dan opnieuw worden getoetst
aan sociale, juridische en institutionele aspecten.
Technisch vervolg
Technisch heeft gewenst onderzoek natuurlijk te maken met de twee conceptuele innovaties
die uit dit onderzoek zijn voortgekomen: de cascadeermachine en uitwisselmachine. Dit
onderzoek zal vanuit de TU Delft geïnitieerd moeten worden, bij voorkeur met betrekking
van marktpartijen, waaronder een installatietechnisch bureau. Inmiddels is door Andy van
den Dobbelsteen bij NWO een VIDI-aanvraag gedaan voor onderzoek op dit vlak, waarbij de
Rotterdamse stadshavens als casus zijn opgevoerd.
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Juridisch vervolg
Middels dit onderzoek is een eerste studie gedaan om de juridische (on)mogelijkheden en
vrijheden of beperkingen van nieuwe energiesystemen, gebaseerd op de REAP-methode, te
realiseren. Daarbij kon gezien de tijd en het budget, maar ook omdat niet alle informatie
vrijgegeven kon worden door belanghebbenden, vooral een verkenning worden gedaan. Het
strekt tot aanbeveling nadere juridische studie te laten verrichten, aangezien de wet- en
regelgeving, evenals andere vigerende overeenkomsten, van grote invloed kunnen zijn op
het toekomstige stadshavengebied.
Institutioneel vervolg
De institutionele analyse uit dit rapport berust niet op een grondig en diepgaand onderzoek
naar de wijze waarop verschillende belanghebbenden – zoals het havenbedrijf, de
gemeentelijke diensten, het projectbureau Stadshavens, de in het gebied gevestigde
ondernemingen, en anderen – de toekomst van het Merwe-Vierhavensgebied nu voor zich
zien. Ook zijn er geen bewoners van omliggende gebieden, marktpartijen, of
woningcorporaties ondervraagd. Aanbevolen wordt een scherpere vervolganalyse te
faciliteren van de wijze waarop verschillende instituties de ontwikkeling van een werkelijk
energieneutraal gebied in de weg staan of juist ondersteunen.
En de grote ontbrekende
Wellicht het meest waardevol, maar wellicht uit te voeren na de scenariostudie genoemd aan
het begin van deze paragraaf, is een economische studie die nodig is om vooral de financiële
aspecten van een innovatief duurzaam energiesysteem te onderzoeken. Een financieel
deskundig bureau, zoals Fakton, zou een dergelijk onderzoek kunnen verrichten. Daarbij zal,
met de ambitieuze duurzame ambities in dit plangebied, creatief moeten worden omgegaan
met financiële berekeningen. Er is dus een andere benadering van de financiële business
case nodig om de diverse (positieve en niet direct traditioneel-financiële) effecten op lange
termijn goed te kunnen meenemen.
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B.I

Opties voor tapwaterbereiding in woningen

Warmtedistributienet op 70/40 met tapwaterset: met behulp van een 70/40-net kan warmte
geleverd worden, welke voldoende is voor de bereiding van tapwater. De woning zal daarbij
uitgerust moeten worden met een warmteafleverunit die een warmtewisselaar bevat voor
tapwaterbereiding.
Warmtepompboiler: door de woningen uit te rusten met een warmtepomp, in combinatie
met een voorraadboiler, kan tapwater worden bereid. In dit geval kan het 40/30-warmtenet
als warmtebron dienen. In Figuur I wordt een voorbeeld weergegeven van een
warmtepompboiler. Dergelijke installaties worden momenteel vooral toegepast om de
retourleiding van de vloerverwarming verder uit te koelen. Een koppeling met het warmtenet
is, in plaats van met de vloerverwarming, ook mogelijk.

Figuur B.01: Tapwaterboiler

Elektrische naverwarming: met behulp van een elektrische boiler kan het water dat is
voorverwarmd met behulp van het stadsverwarmingswater worden verhoogd in temperatuur
tot 60°C.
Zonneboiler, in combinatie met elektrische naverwarming: met behulp van een
zonnecollector kan de gewenste temperatuur gerealiseerd worden. Indien ook de
zonnecollector niet voldoende levert, kan een elektrische naverwarmer het resterende deel
invullen.
Periodiek (dagelijks) verhogen van de temperatuur van de warmtedistributie: in een
bepaalde periode kan de temperatuur van het net worden verhoogd. In deze periode kunnen
de tapwaterboilers worden opgeladen. De opwarming kan bijvoorbeeld gebeuren tijdens de
nachtelijke uren, wanneer er nauwelijks warmtevraag is voor CV-verwarming.
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B.II

Warmtepompen met hoge temperaturen

Om de warmte van circa 70°C te verhogen tot 90°C, dient een compressiewarmtepomp te
worden ingezet. Overwegingen bij een warmtepomp zijn als volgt.
Voor de aandrijving van de compressor van de warmtepomp is elektriciteit nodig. De COP bij
deze toepassing ligt rond de 9,0. Dit betekent dat voor elke 9,0 GJ geleverde warmte van
90°C er 1,0 GJ elektriciteit nodig is (1.670 kWh).
Warmtepompen die geschikt zijn voor dergelijke temperaturen, zijn slechts beperkt
beschikbaar. De leveranciers die dergelijke hoogtemperatuurwarmtepompen leveren, hebben
uitsluitend warmtepompen met een thermisch vermogen vanaf enkele honderden kW’s. Dit
betekent dat de warmtepompen op wijkniveau of op bedrijfsniveau (bij kassen/utiliteit)
geplaatst moeten worden. Een individuele warmtepomp per huishouden die geschikt is voor
de hierboven beschreven temperaturen is met de huidige stand van techniek (nog) geen
realistische oplossing.
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