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‘Holland’ is niet alleen een internationaal en 
sterk merk, het is ook de context waarin mensen 
handelen met en investeren in Nederland. De 
merkwaarden verbonden aan het merk Holland 
weerspiegelen en versterken buitenlandse 
perceptie van Nederland als open minded, 
ondernemend en inventief. Merkwaarden die 
ook perfect passen bij de Dutch Windwheel. Met 
de Dutch Windwheel wordt Nederland in de 
toekomst een nieuwe eyecatcher rijker, die enorm 
zal bijdragen aan de vitaliteit van ons land en 
Nederland als bestemming. De Dutch Windwheel 
is een unieke landmark, een ongekende attractie 
en een icoon, niet alleen voor toerisme, maar ook 
voor technologie en design. 

Jos Vranken 

Directeur Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC)
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Uitnodiging
De Dutch Windwheel is een inspirerend concept. Een 

gebouw met zo’n onderscheidende architectuur, dat een 

toeristische attractie biedt en gelijktijdig energie opwekt, 

spreekt tot de verbeelding. Wereldwijd wordt enthousiast 

gereageerd op het initiatief. Het is beschreven in 

internationale vakbladen en kranten en is het onderwerp 

geweest in menig televisieprogramma. Ook op sociale 

media is het een veel besproken onderwerp en een 

mondiale gemeenschap volgt de ontwikkelingen 

nauwlettend. Het is een inspiratiebron voor veel 

discussies over duurzaamheid, architectuur en toerisme. 

Met andere ontwikkelaars, exploitanten en investeerders 

willen we de Dutch Windwheel tot ontwikkeling brengen. 

Diverse organisaties, sommige van wereldfaam, hebbenal 

aangegeven bij te willen dragen aan de ontwikkeling 

van de Dutch Windwheel. Met dit bidbook nodigen we 

ook u van harte uit mee te doen in deze ontwikkeling 

die de wereld van architectuur, beleving en onze blik op 

duurzaamheid zal veranderen. 
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De Dutch Windwheel
De Dutch Windwheel is de meest innovatieve 
windmolen ter wereld. Een ongekende 
attractie met wereldwijde uitstraling. Een 
architectonisch icoon in dé havenstad  
van Europa. En dé showcase voor Dutch 
Clean Technology.

Unieke landmark

Met de Dutch Windwheel wordt aan Rotterdam een unieke landmark 

toegevoegd dat de skyline nog spectaculairder maakt. Het ontwerp 

bestaat uit een tweetal driedimensionaal geplaatste ringen met een lichte, 

open constructie. Doordat haar fundament in het water staat, lijkt het 

alsof de Dutch Windwheel op het water zweeft. De verschillende ringen 

geven niet alleen een spectaculaire aanblik, maar zorgen tevens voor 

een gedifferentieerd aanbod. In de buitenste ring draaien 40 cabines, de 

binnenste ring huisvest onder meer een hotel en appartementen.
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Duurzaam icoon

De Dutch Windwheel is het duurzame icoon van de toekomst. Het is 

ontworpen voor demontage en hergebruik en wordt gebouwd met 

secondaire materialen afkomstig uit de Rotterdamse regio. Bovendien is 

de Windwheel een showcase voor de Clean Tech Delta en een platform 

voor innovatieontwikkeling. Het moet een dynamische ‘accelerator’ worden 

voor technische en technologische innovaties, onder meer op het gebied 

van hernieuwbare energie, beleving en inclusief en circulair ontwikkelen. 

‘Dynamisch’ omdat de Windwheel ook ‘upgradable’ moet zijn nadat 

het is gebouwd.Eén van de innovaties die met de ontwikkeling van de 

Dutch Windwheel verder wordt gebracht is de EWICON (Electrostatische 

WIndenergie CONvertor) techniek, ontwikkeld door de TU Delft. Deze 

baanbrekende windenergieconvertor zet windenergie om in elektriciteit 

zonder draaiende mechanische onderdelen. Dat maakt de Dutch Windwheel 

de meest innovatieve windmolen ter wereld. 

Ongekende attractie

De Dutch Windwheel is een spectaculaire attractie. Bezoekers vanuit de 

hele wereld kunnen vanuit de cabines in de buitenste ring genieten van 

een ongekend uitzicht over Rotterdam en de wijde omgeving. De cabines 

zijn uitgerust met ‘smart walls’, glazen panelen die ook een virtuele 

informatielaag (verleden, heden en toekomst) bevat die de bezoeker 

vertelt wat hij ziet. Narrowcasting (informatie op maat) wordt mogelijk 

gemaakt door sensoren in het gebouw gekoppeld aan online profielen. 

Hologrammen fungeren als virtuele gids. En de 3D rollercoaster bioscoop 

biedt een interactieve rit door de geschiedenis van het Nederlandse 

watermanagement. 
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Mondiale waarde

De integratie van allerlei duurzame en innovatieve technologieën is een 

attractie op zich en tevens de kracht van het concept: duurzaamheid is een 

essentieel onderdeel van de belevenis van de Dutch Windwheel. De waarde 

van de Dutch Windwheel is mondiaal: het moet de showcase worden voor 

duurzame ontwikkeling, circulaire economie en smart city ontwikkeling. Het 

is een duurzaam icoon en hét wereldwijde icoon voor duurzaamheid. 

sustainable icon

restaurant

panorama view

cabines
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De waarde van de  
Dutch Windwheel
De Dutch Windwheel is veelzijdig en heeft 
dan ook verschillende waardes. 

• De waarde als iconisch gebouw (de vastgoedwaarde) 

• De waarde als toeristische attractie (attractiewaarde)  

• De waarde als duurzame energiebron (energiewaarde) 

Vastgoedwaarde

Met de realisatie van de Dutch Windwheel wordt onderscheidend en hoog 

gesegmenteerd vastgoed toegevoegd aan het programma-aanbod van 

Rotterdam en de regio. Naast de hiervoor beschreven attractie biedt het 

gebouw ruimte aan appartementen, hotel, horeca en overige commerciële 

functies. Tot het moment van realisatie is er voldoende flexibiliteit om in 

de programmaverhoudingen te variëren en zo in te kunnen spelen op de 

marktomstandigheden en verwachtingen. De opzet van het gebouw is zelfs 

zo dat ook na realisatie functieveranderingen mogelijk zijn. 

In de verkenning van de vastgoedexploitatie is de waarde berekend op 

basis van het verdienend vermogen van de Dutch Windwheel. Elke functie 

in het gebouw genereert een deel van de vastgoedwaarde. Verschillende 

factoren zijn van invloed op de vastgoedwaarde: de marktomstandigheden, 

de optimalisatie van de plattegronden, het voor exploitanten beschikbare 

aandeel van de omzet dat toe te rekenen is aan het vastgoed en het door 

beleggers gewenste aanvangsrendement. De bouwkosten en het vereiste 

bruto aanvangsrendement (BAR) vanwege de bijzondere vormgeving en 

iconische betekenis van het gebouw zijn de kritische succesfactoren. 

Op basis van de voorlopige schetsen, de verkenning van de 

vastgoedexploitatie en een inschatting van de programmatische verdeling 

is een eerste raming van de vastgoedwaarde gedaan die ligt tussen de 

240 en 500 miljoen euro. De ondergrens gebaseerd op de bestaande 

marktomstandigheden in Rotterdam. Bij de bovengrens is rekening 

gehouden met het feit dat de Dutch Windwheel vanwege haar internationale 

allure zich eigenlijk niet tot deze bestaande marktomstandigheden 

verhoudt. In dit scenario zijn de marktomstandigheden van de Zuidas in 

Amsterdam als uitgangspunt genomen. 
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Attractiewaarde

Met de realisatie van de Dutch Windwheel wordt een onderscheidende 

attractie aan Rotterdam toegevoegd die tevens bijdraagt aan de 

internationale uitstraling van de Randstad en zelfs Nederland als geheel. 

Bezoekers beleven binnen de buitenste ring, in één van de 40 cabines, 

een ervaring die technologie en attractie-innovatie combineert met het 

ongekende uitzicht over Rotterdam en omgeving.

 De Dutch Windwheel levert een directe bijdrage aan de toeristische 

aantrekkingskracht van Rotterdam waarbij een impuls wordt gegeven aan 

zowel het meerdaags- als kort verblijf. Afhankelijk van de locatie zal ook 

de detailhandel en de horeca in het centrum van de stad profiteren van de 

komst van de Dutch Windwheel. Daarnaast zorgt de stijgende populariteit 

van Rotterdam onder toeristen, zakelijke bezoekers en dagjesmensen voor 

een gezonde vestigingsbasis voor een attractie als de Dutch Windwheel.

Marktonderzoek wijst uit dat in Rotterdam het inkomend toerisme jaarlijks 

met gemiddeld 4 procent zal groeien. De riviercruisemarkt groeit met 8 

procent per jaar, de zeecruisemarkt groeit verder met 3 procent per jaar. In 

2025 zullen 2 miljoen buitenlandse bezoekers Rotterdam aandoen. Deze 

cijfers houden nog geen rekening met de extra aantrekkingskracht van de 

Dutch Windwheel op buitenlandse bezoekers.

Op basis van de huidige bezoekersaantallen van buitenlandse en 

binnenlandse attracties en de Rotterdamse markt is een verwacht 

bezoekersaantal van 1,5 miljoen bezoekers voor 2025 reëel. Dit resulteert 

in een omzet van 31 miljoen en een netto resultaat van 9 miljoen per jaar. 

Kritische succesfactoren voor de realiseerbaarheid en de exploitatie zijn de 

uiteindelijke locatiekeuze en de mate waarin Rotterdam in staat is om de 

infrastructuur, rondom en naar de Dutch Windwheel, voor de opvang van de 

benodigde bezoekersaantallen te realiseren (visitormanagement).
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Energie

Het uitgangspunt van de Dutch Windwheel is het realiseren van een 

energieplus gebouw. Dat wordt ten eerste bereikt door de vraag te 

reduceren. De uitdaging van de Dutch Windwheel is om een transparant 

gebouw te maken met een comfortabel binnenklimaat en laag 

energieverbruik. De energievraag (voor zowel transmissie in de winter 

als opwarming in de zomer) wordt beperkt door het inzetten van een 

klimaatzone in de gevel. Een dubbele gevel met ruimte ertussen werkt 

als een tussenklimaat en op bepaalde plekken wordt die ingezet als 

wintertuin of serre. CO2 gestuurde roosters in de gevel zorgen voor een 

goede luchtkwaliteit. Gebruikers kunnen het regelen van het binnenklimaat 

overlaten aan slimme domotica of deze zelf regelen. 

Daarnaast worden reststromen slim benut. De Dutch Windwheel maakt 

gebruik van ‘warmtecascades’ op gebouwschaal. Naast het terugwinnen 

van warmte uit het hotel (badkamers) en het restaurant (keuken) wordt 

de warmte uit de klimaatgevel ingezet om het hotel en appartementen 

te verwarmen in de winter als de zon schijnt. De opgewekte warmte 

in de zomer wordt opgeslagen onder de grond in een WKO (warmte 

koude opslag) en wordt in de winter gebuikt voor LTV (lage temperatuur 

verwarming) van het gebouw. Hetzelfde systeem wordt gebruikt om het 

gebouw te koelen in de zomer. 

Bovendien heeft de Dutch Windwheel heeft een hybride systeem dat 

energie opwekt, op basis van zon, wind en biogas.  

Zon - Het gebouw heeft een zuid-west oriëntatie en een geveloppervlak 

op het zuiden van circa 30.000 m2. Uitgaand van het toepassen van 

transparante geïntegreerde PV op 50% van dit oppervlak is het mogelijk 

om 5.000 m2 PV toe te passen op een hoek van 45 graden en 10.000 m2 PV 

verticaal toe te passen.

Daarmee kan circa 850.000 KWh worden opgewekt op de gevels. Dit is 

genoeg voor circa 300 woningen.  

Wind - De binnenste ring van de Dutch Windwheel heeft een oppervlakte 

van circa 10.000 m2. Met windkracht 5 en een windsnelheid van 10 m/s geldt 

er dat er bij standaard atmosferische condities een vermogen in de wind zit 

van ongeveer 6,5 MW voor 10.000 m2. Maximaal kan hier ongeveer 3,8 MW 

uit gewonnen worden (Betz-rendement, moderne windturbines zitten hier 

niet ver onder). De toepassing van de innovatieve EWICON techniek zal met 

een rendement van 15-20% tussen de 0,9 en 1,3 MW leveren. Met minder 

slijtage en lagere onderhoudskosten dan traditionele windmolens en zonder 

geluidsoverlast of slagschaduw.

Biogas - Al het organische afval in het gebouw wordt verzameld en verwerkt 

tot biogas in een biogasvergister in de technische ruimte onder het gebouw. 

Na het winnen van de warmte uit het rioolwater wordt het toegevoegd 

aan de vergister. De exacte opbrengsten van de biogasvergister zijn in dit 

stadium niet in te schatten omdat een totale bezetting van het gebouw 

en omvang van de restaurantkeukens eerst berekend moeten worden. De 

verwachting is dat alle commerciële keukens in het gebouw kunnen koken 

op groen gas.

De eerste inschatting van de energieopwekking exclusief biovergister staat 

gelijk aan ca. 900 huishoudens. Dit is twee maal zoveel als de energievraag 

van de vastgoedring. Het perspectief op energie-plus lijkt daarmee 

realistisch. De Dutch Windwheel kan een wereldprimeur zijn van een energie 

producerend gebouw op deze schaal.
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Innovatie en technologie
De Dutch Windwheel is niet alleen een 
gebouw maar ook een inspirerende 
potentiële showcase voor een breed scala 
aan innovaties en technologieën. Zo snijdt 
het mes aan twee kanten. Detailleren en 
doorontwikkelen van de Dutch Windwheel 
biedt hoogwaardige toegepaste kennis 
aan tal van netwerken en initiatieven. Door 
daarbij gebruik te maken van bestaande 
kennisnetwerken en fondsen kan een impuls 
worden gegeven aan de uitvoerbaarheid van 
de Dutch Windwheel als gebouw.

Dutch Windwheel Foundation als motor

Om de functie van de Dutch Windwheel als accelerator voor 

innovatieontwikkeling vorm te geven, wordt de Dutch Windwheel 

Foundation opgericht. Deze organisatie vormt de motor voor de 

doorontwikkeling van technische en technologische innovaties die in de 

Dutch Windwheel kunnen worden toegepast en geëtaleerd. Het is een 

cross-over R&D platform dat de realisatie van een innovatief concept 

mogelijk en haalbaar maakt. Tegelijkertijd vormt de Dutch Windwheel de 

motor voor het bij elkaar brengen van relevante netwerken en middelen 

om de innovaties in de volle breedte van de conceptontwikkeling versneld 

te realiseren. Verschillende wereldwijd vermaarde instituten hebben al 

aangegeven deel te willen nemen aan de Dutch Windwheel Foundation. 

Internationale innovatie campagne

Als onderdeel van de ontwikkeling van de Dutch Windwheel wordt een 

innovatiecampagne opgezet die samen met de partners in de Dutch 

Windwheel Foundation wordt aangejaagd. Doel is om alle mogelijke en 

kansrijke innovaties die in de Dutch Windwheel kunnen worden toegepast, 

op het spoor te komen, te testen, door te ontwikkelen en toe te passen. 

Daarbij moet gedacht worden aan de doorontwikkeling van de EWICON 

techniek en andere energietoepassingen zoals zon- en restwarmte maar ook 

bijvoorbeeld warmte-koude opslag uit water, het gehele water(sanitatie)

systeem, de bouwtechniek, de technologieën voor het beheer van de 

Windwheel en technologieën die de beleving en attractiewaarde van de 

Windwheel versterken (zoals ‘eyetracking’ smart walls). Er zal een Windwheel 

innovatiesite worden ingericht waar de innovaties worden gemaakt en 

getest. Hier zal ook een prototype en een woonlaag op ware grootte 

worden gebouwd, met virtueel uitzicht over de stad. 
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Organisatie
De organisatie van de realisatie van de Dutch Windwheel is een heel andere 

dan de organisatie van welke andere vastgoedontwikkeling dan ook. 

De Dutch Windwheel is veel meer dan een gebouw. Het is een platform 

en accelerator voor allerlei technische en technologische innovaties. 

Het is een ongekende attractie. En het is een gebouw. Het proces van 

zo’n ontwikkeling kent geen format. Dat is meteen de uitdaging: het 

vormgeven van een proces waarin de verschillende business cases van deze 

multifunctionele ontwikkeling samenkomen in een open en inspirerend 

proces dat tegelijkertijd gestoeld is op herkenbare uitgangspunten en solide 

analyses. Zo’n proces vraagt om een ongewone organisatie. 

De Windwheel Corporation, een consortium van de Rotterdamse bedrijven 

BLOC, DoepelStrijkers en Meysters, is initiatiefnemer van deze ontwikkeling.

De Windwheel Corporation heeft een ring van adviseurs om zich heen 

geformeerd waarmee het in de volle breedte kan functioneren als motor 

en aanjager van de ontwikkeling. Met de Dutch Windwheel Foundation 

wordt een motor gevormd voor de doorontwikkeling van technische en 

technologische innovaties die in de Dutch Windwheel kunnen worden 

toegepast en geëtaleerd. Daarmee is de basis gelegd. De komende periode 

wil de Windwheel Corporation samenwerkingen aangaan met ontwikkelaars 

en exploitanten en investeerders die mee willen doen in de ontwikkeling van 

de Dutch Windwheel.
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Communicatie
De communicatie is een belangrijke factor geweest in het proces van de 

Dutch Windwheel tot op heden. Naast een aansprekend ontwerp is het 

vooral het ‘verhaal’ van de Dutch Windwheel dat aanspreekt. Ruim 500 

mensen woonden live of via de livestream de presentatie van het initiatief 

bij. En sinds de website ‘live’ is gegaan, is er over de hele wereld (en vooral 

in het buitenland) een onafgebroken stroom van berichten en artikelen 

op gang gekomen over het initiatief. Onder meer Fast Company, Daily 

Mail, The Guardian, Smithsonian Magazine, Inhabitat, Metropolis, Popular 

Science, de Indian Express, Dezeen, Der Spiegel en Forbes hebben een 

artikel over de Windwheel geschreven. In een poll van de Spaanse krant 20 

Minutos (de krant met de grootste oplage in Spanje) is de Dutch Windwheel 

(uit 20 ideeën) gekozen als het meest duurzame idee. Onder meer Discovery 

Channel, Die Welt, El Pais en Yahoo hebben een filmpje over de Dutch 

Windwheel uitgezonden. De Chinese zender CNC heeft er zelfs een item 

van enkele minuten in het journaal aan gewijd. 

Ook in het vervolgtraject zal de communicatie een belangrijke rol blijven 

spelen. Het verder laden van het ‘verhaal’ van de Dutch Windwheel moet 

blijven zorgen voor exposure in de media, wat ook voor alle marktpartijen en 

investeerders van meerwaarde is. Daarbij zal de Dutch Windwheel worden 

neergezet ‘supersustainable brand’, een iconisch toonbeeld voor spannende 

architectuur en wereldwijde inspiratiebron voor duurzaam ontwikkelen.  

De Dutch Windwheel is een ongewone en spannende ontwikkeling. Dat 

vraagt om ongewone en spannende communicatie. De ambitie is een 

wereldwijde campagne met tv commercials en bijzondere evenementen. 

Verschillende tv stations hebben al aangegeven de ontwikkeling van de 

Dutch Windwheel te willen volgen. Tijdens een van de happenings zal de 

Dutch Windwheel een aantal avonden achtereen op verschillende (niet 

tevoren aangekondigde) plekken in de stad worden geprojecteerd of als 

hologram verschijnen, op ware grootte. Ook dit evenement moet leiden tot 

extra internationale (media-) aandacht voor de Dutch Windwheel als een 

bijzonder disruptief, innovatief en inspirerend project.

THE WINDMILL RE-INVENTED
DAILY MAIL

 THIS DUTCH ‘WINDWHEEL’ IS A SHOCKINGLY 
FUTURISTIC WIND TURBINE THAT YOU CAN 

LIVE INSIDE OF 
BUSINESS INSIDER

GAMECHANGER: THIS DUTCH WINDWHEEL IS 
PART GREEN TECH SHOW CASE, PART

ARCHITECTURAL ATTRACTION
SMITHSONIAN MAGAZINE

 
 

WINDWHEEL ROLLER COASTER
GENERATES ELECTRICITY

DISCOVERY

 
 

A GIANT FUNHOUSE WIND TURBINE:  
YOUR NEW APPARTMENT?

FAST COMPANY

 
 

 ROTTERDAM PLANS A WIND TURBINE YOU 
CAN LIVE IN

THE GUARDIAN

 
 

 INTRODUCING THE DUTCH WINDWHEEL:
AN ULTRA-GREEN, CUTTING-EDGE 

POWERHOUSE PROPOSED FOR ROTTERDAM
FORBES
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2
RINGS

36
FLOORS

174m 
HEIGHT

40 
CABINS

1.350m2
SKY LOBBY

7.082m2
HOTEL

21.246m2
LIVING SPACE

30
MINUTE RIDE

5.120m2
COMMERCIAL SPACE

7.544m2
EWICON SURFACE

1 MW
WIND ENERGY

29.313m2
PV SURFACE

30
PEOPLE EACH CABIN



www.dutchwindwheel.com


