MASS

SILO

De Maassilo was ooit drijver van de economie
van Rotterdam. De grootste graanopslag van
Europa. Wij laten de Maassilo weer doen waar die
goed in is: opslaan! Als grootste energieopslag
van de stad wordt de silo het baken voor de
transitie naar een CO2-neutrale economie!

OPSLAG

Energieopslag is belangrijk om de uitstoot van CO2 te reduceren. De
waarde van duurzame energie uit wind en zon neemt toe als we met
weinig verlies kunnen opslaan. Het kan simpel, als je gebruik maakt
van iets dat nooit opraakt of minder wordt: zwaartekracht.

MOMENT

Als de zon schijnt en wind waait is er duurzame energie in overvloed.
Meestal is er juist op die momenten minder energie nodig. In landen
met bergen doen ze dan iets eenvoudigs: ze pompen met bijvoorbeeld
zonneenergie water naar een hooggelegen berg- of stuwmeer. Als het
donker of windstil is - en meestal ook een grote energievraag - laat
men het water via een turbine weer naar beneden stromen. Hiermee
wordt elektriciteit opgewekt. Het stuwmeer is een soort mega-batterij.

HOOGTE EN MASSA

Je hebt hoogte nodig en massa. De hoogste structuren in de vlakke
Hollandse Delta zijn gebouwen. Die zijn nooit geconstrueerd voor veel
gewicht op het dak. Maar Maassilo is ontworpen voor ca. 90.000 t
granen. Dat komt overeen met de last van 90 miljoen liter water. De
constructie is op de onderste laag verzwakt. Maar nog steeds kan de
structuur een grote, verticale last dragen. Er kan dus massa op!

HOEVEEL OPSLAG IS MOGELIJK?

Op het dak van de Maassilo kunnen tanks voor ca. 60.000.000 liter
water. Als je het vermogen 1 keer per dag laat leeglopen, kan hiermee
1.800.000 kwh stroom per jaar worden opgewekt. De opslagcapaciteit
van dit concept.

HOE KOMT WATER OP HET DAK?
Zonnepanelen produceren op de 6.000 m² dak ca. 1.000.000 kwh per
jaar. Met innovatieve dakturbines op wind kan dit naar ca. 1.500.000
kwh. Met deze stroom worden 60 miljoen liter water uit de Maashaven
het dak op gepompt. Als de silo leegloopt wordt hiermee ongeveer
1.200.000 kwh stroom opgewekt met een generator. Dit is het huidige
stroomverbruik van de gehele Maassilo of alternatief de energievraag
van ca. 200 huishodens. Afhankelijk van de totale capaciteit van de
massa van het water kan aanvullendd meer worden opgeslagen. Dit
maakt de silo interessant voor de opslag van energie uit wind en zon
op momenten van overproductie.

TUSSENRUIMTE
De Maassilo bestaat uit grote blokken die in de loop der ontstaansgeschiedenis aan elkaar gebouwd zijn. De kwaliteit van het gebouw
is de industrieele schaal op een plek die inmiddels midden in de stad
ligt. Wij voegenweer een aantal nieuwe blokken toe. Groot, industrieel,
beeldebepalend. Ruimtelijk, esthetisch en functioneel met grote continuïteit, want het gaat weer om opslag.
De Maassilo is gegroeit door telkens volumes toe te voegen ...

... dat gebeurt nu weer ...

De nieuwe volumes zijn van staal. Architectonisch in de geest van het
gebouw maar duidelijk anders. Ze staan op afstand boven het dak
van de Maassilo. Tussen oud en nieuw ontstaat een tussenruimte. De
meest fascinerende ruimte van het concept en daarom ook voor iedereen toegankelijk: op het dak van de Maassilo en onder de vloer van de
MASSSILO komt de nieuwe skybar. Midden in een gigantisch gebouw,
zoals in de metropolen van deze wereld. In de bar zie je de enorme
tanks boven je en kijk je over Rotterdam. Het zwembad in de bar
wordt met de fantastische energieopslag het hele jaar door gratis op
temperatuur gehouden. Door het hoogteverschil kan het zwembad in
de vloer van de bar zitten. De bar zelf heeft grote glazen schuif- puien
waarmee de ruimte in de zomer rondom open kan worden geschoven.

... en kan ook in de toekomst!

Algemeen
Maatvoering:
Alle maatvoering in het werk te controleren door alle uitvoerende. De afme
a
waarheidsgetrouw mogelijk vastgelegd. De maten zijn overgenomen van de originele bouwtekeningen. De afme
,
wanden en wandopeningen zijn zo exact mogelijk opgemeten en/of aangegeven op tekening. Enige afwijkingen blijven mogelijk. Hier dient bij
toekoms
n
e
.
Kopie:
Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd door middel van boekdruk, foto-o
schri
m
.

, of welke andere methode of vorm dan ook, zonder

Onvolledigheden:
Samensteller(s) van dit dossier zijn zich volledig bewust van hun taak een zo betrouwbaar mogelijke uitgave te verzorgen. Nie
geen aansprakelijkheid aanvaarden voor onjuistheden en/of onvolledigheden die eventueel in dit dossier voorkomen.
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Exacte uitvoering:
Alle exacte construc
a , hout, of gewapend beton, alsmede systeemconstruc
o
constructeur.
Het geheel uitvoeren & opleveren conform alle geldende bouwregelgeving, zoals o.a. woningwet, bouwbesluit, de voorschri
plaatselijke nutsbedrijven, plaatselijk geldende we
& eisen, geldende NEN-normen.
Alle installa
o
& voorschri
, betre
, water, elektriciteit, CAI
& telefonie.
Leveranciers & fabrikanten dienen rekening te houden met voorzieningen voor bouwkundige onderdelen.
Exacte verwarmings- & warmwater installa
-berekening.
Exacte ven
n
e e
.
Exacte brandveiligheidsvoorzieningen volgens quicscan brandveiligheid.
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zonnepanelen en
windturbines goed voor
ca. 1.500.000 kwh
stroom per jaar

tank met 60.000 l water

SKYBAR

huidige Maassilo

pomp op zonnestroom
turbine / generator

Algemeen

SAA EN
M V
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Door de grote gedachte van MASSSILO kan de skybar door de initiatiefnemers
van de Maassilo met veel beperktere middelen worden gerealiseerd. De hoofdinfrastructuur en constructie komt uit het grote initiatief. Zij hebben zo de kans
om er ook werkelijk iets heel bijzonders van te maken. Een fantastische “urbane
restruimte” tussen de oude en nieuwe silo. Ruw, en met een waanzinnig
panorama over de stad. Een ruimte voor Rotterdamse ondernemers, die hun
nek hebben uitgestoken en zich al jarenlang met ziel en zaligheid inzetten om
dit zo bijzondere stuk erfgoed van Rotterdam met een zinvolle bestemming te
behouden.
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