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Het Warmtebedrijf Rotterdam heeft een netwerk 
aangelegd dat restwarmte uit de Rotterdamse 
haven naar huishoudens en bedrijven in de regio 
transporteert. Het ontwerp van de Warmtehub is een 
voortzetting van deze duurzaamheids-ambitie. Het 
ging ons niet alleen om een energetisch duurzaam 
gebouw te realiseren dat middels de buffertank 
en de het overslagstation, pieken en dalen in de 
warmtevraag kan opvangen. Op deze locatie met 
uitzicht op de Maashaven streefden we er vooral 
naar een sociaal duurzame plek te maken. Door het 
ontwerp is de Warmtehub, in plaats van een omheind 
obstakel, een openbare verblijfsplek geworden dat 
vooral met het oog op de toekomst is ontworpen.

De Warmtehub heeft een robuust karakter, dat past 
bij het havengebied en een openbare verblijfsplek. 
Een stoer ‘gevouwen’ dak en vloer koppelen de twee 
hoofdonderdelen, een buffertank en een warmte-
overslagstation, tot één samenhangend gebouw. Het dak 
en vloer steken door en vormen een fraaie verblijfsplek 
aan het water en in de avondzon.
De contrasterende witte buffertank wordt als monumentaal 
element omarmd door het Cor-ten dak. Een groot raam 
aan de Brielselaan laat een schim van de pompen en 
transformatoren in het warmteoverslagstation zien. Door 
het slim positioneren van het hek, is het gebouw openbaar 
toegankelijk geworden. Op de Stelcon-vloer, met dikke 
stalen buizen en vloerranden als zitelementen zijn robuust. 
Hier kan gerust gevoetbald, geskate of een markt worden 
gehouden.

De inspanning om het gebouw openbaar te maken komt 
ook voort uit het feit dat de locatie nu nog gedomineerd 
wordt door industriële activiteiten, maar in de toekomst zal 
transformeren naar een gebied met een mix van wonen 
en werken. Langs de Maashaven zal dan een boulevard 
komen. De Warmtehub zal bijdragen de boulevard en het 
gebied te activeren en vice versa. Naast de hub is al een 
café neergestreken en onder de luifel zijn naast de rustig 
wachtende passagier voor de watertaxi, nu al bootcamp-
groepjes en het Rotterdams Architectuur Film festival 
gesignaleerd. 

2015bestaand 
voorstel

2025

?

omheind terrein met twee losse ge-
bouwen en onduidelijk voorterrein.

Dak brengt techniekgebouw en opslagtank 
samen tot één gebaar en maakt een open-
bare verblijfsplek aan het water.

Locatie is ontwikkeld tot mix van wonen en 
werken aan de boulevard. Warmtehub (incl ver-
blijfsplek) maakt onderdeel uit van boulevard.
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Warm onderdak voor de Stad Een plek dat tegen een stootje kan Een gebouw dat in de toekomst alleen 
nog maar beter wordt 



Blik op duurzame restwarmte

1.

Doel: 

Abstracte robuuste gevel met focus 
op ‘Restwarmte-Etalage’

1.  Vluchtdeur, deurkruk en 
sluitwerk (koelkast-scharnier)
weggewerkt achter ‘brievenklep’.

2.

2. Verholen goot boven kozijn 
voorkomt roestige vervuiling 
op etalage-raam.

Afwisselend translucente en 
transparante glaspanelen, 
maken de installatie span-
nend en voor de écht nieuws-
gierige  inzichtelijk.



Geen omheind installatiegebouw, maar openbare verblijfsplek

Juiste hoogte en coaten van het boven-
vlak van de randbalk draagt bij aan de 
verblijfsmogelijkheden en het comfort



Robuust gebouw dat past bij de haven en wat tegen een stootje kan

1. Bij het gebouw passende ro-
buuste buizen als zitelementen, 
waarop je rustig kan zitten maar 
niet op kan slapen.

2. Duurzame restwarmte mag 
gezien worden

1. 2.



24h duurzame restwarmte

1. Passende detaillering van de  
4m hoge ‘heftruck-deuren’ zo-
dat deze niet  de zichtbaarheid 
van de duurzame installatie in 
de weg zitten. 

2. Verplichte trede en oplegpunt 
aanrijdplaat voor heftruc gelast 
in randbalk

1. 2.



Prijsvraag ontwerp



Plattegrond en doorsnede



Gevels


