
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!
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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. De capaciteiten van thermische 
(warmte) of chemische (batterijen, waterstof) opslag zijn echter te 
laag, de effectiviteit nog te klein, de kosten te hoog en toepassingen te 
vervuilend en risicovol. Maar het kan simpel, als je gebruik maakt van 
iets dat nooit opraakt of minder wordt: zwaartekracht. 

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. 

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!

OPSLAG

HOOGTE EN MASSA

MOMENT

MASSSILO
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zonnepanelen en 
windturbines goed voor 
ca. 1.500.000 kwh 
stroom per jaar

tank met 60.000 l water

huidige Maassilo

pomp op zonnestroom

turbine / generator

nieuwe kantoorruimte 
in tussenlaag

SKYBAR
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Rotterdam Pelgrimsstraat 1 |      3029BH     ROTTERDAM

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 , of welke andere methode of vorm dan ook, zonder
schri m .

Onvolledigheden:
Samensteller(s) van dit dossier zijn zich volledig bewust van hun taak een zo betrouwbaar mogelijke uitgave te verzorgen. Nie n
geen aansprakelijkheid aanvaarden voor onjuistheden en/of onvolledigheden die eventueel in dit dossier voorkomen.

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.

Algemeen

1:740,74 / A1

Door de hoogte van de tanks ligt het dak optimaal op zon 
en wind. 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 (zie voor effectiviteit van 
deze systemen informatie hieronder). Dit is het huidige stroom-
verbruik 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. 

Op het dak van de Maassilo kunnen tanks voor ca. 60.000.000 
liter water. Met de massa van dit water kan bij de maximale 
valhoogte van het dak bij eenmalig leeglopen ongeveer 5.000 
kwh electriciteit worden opgewekt. Als het vermogen 1 keer 
per dag leegloopt, kan hiermee 1.800.000 kwh stroom per jaar 
worden opgewekt. Dit is de opslagcapaciteit van dit concept.

HOEVEEL OPSLAG IS MOGELIJK?

ENERGIE
SILO
HOE KOMT WATER OP HET DAK?

EFFECTIVITEIT GRAVITY STORAGE 
De effectiviteit van wateropslag ligt in landen als Oostenrijk en Norwegen tussen 
den 80 en 90%. Dit percentage geeft de verhouding weer tussen de energie 
die het oppompen van een bepaalde hoeveelheid water kost ten opzichte van 
de energie die de turbine weer produceert als diezelfde hoeveelheid water weer 
naar beneden stroomt. De mogelijkheid om zo een systeem te controleren en 
te doseren is 100%. Je kunt immers zelf de kraan onmiddellijk open of dicht 
draaien. Het verval van de opslag is 0%. De zwaartekracht die op massa wordt 
uitgeoefend blijft op deze aardbol eeuwig gelijk. Het medium (water) is niet ver-
vuilend of milieubelastend.

 MAAS-
HAVEN
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EFFECTEN
De tanks op het dak hebben een bij hevige regenbuiten een buffercapaciteit 35x zo 
groot als het succesvolle waterplein. Er valt per jaar ca. 4,5 miljoen liter regen op het 
dak, die op piekmomenten niet meer het riool in gaan. Er kan zelfs aanvullend water 
worden opgepompt. In combinatie met het in aanleg zijnde getijdenpark Maashaven 
wordt Masssilo een sterk staaltje stedelijk watermanagement. Leuke bijkomstigheid 
is dat het pand hierdoor geen gevelontsierende regenpijpen meer nodig heeft die 
ook nooit meer hoeven te worden onderhouden of schoongemaakt. 

Door de grote opvang regenwater is een pilot mogelijk in de huidige silo voor lokale 
zuiveruig van regenwater op grote schaal. Een extra bijdrage aan oplossingen voor  
slim gebruik van water in de stad. In de bar van de clubs komt straks alle spa-blauw 
rechtstreeks uit de silo!

Het grote watervolume is ook bruikbaar voor de opslag van warmte en koude. Ver-
warming en koeling van het hele pand kan volledig fossielvrij. Door het toepassen 
van watergekoelde zonnepanelen kan thermische energie worden toegevoegd en 
in de grote massa worden opgeslagen. Maar het werkt ook op low-tech: de grote 
massa bovenop de gebruiksfuncties zorgt ervoor dat de bovenste laag in de zomer 
niet meer oververhit door het weren van directe zoninstraling.

De grootste opbrengst is de betekenis voor de stad. MASSSILO is een radicaal tek-
en  om met de havenindustrie van sterk vervuilend naar intelligent duurzaam over 
te MASSSILO het verband in de stad te versterken. MASSSILO is de grote kans 
om nieuw ondernemerschap te stimuleren en energiearmoede tegen te gaan, in een 
van de moeilijkste wijken van Nederland.

WATERBUFFER BIJ GETIJDENPARK

PILOT DRINKWATER

OPSLAG WARMTE EN KOUDE

MASSSILO VOOR DE STAD ErasmusbrugCentrum Rottedram De Wilhelminapier MASSSILO Tarwebuurt
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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. Met de groei van de stad voegen wij weer 
een aantal nieuwe blokken toe. Groot, industrieel, beeldebepalend. Ruimtelijk, es-
thetisch en functioneel met grote continuïteit, want het gaat weer om opslag. 

De nieuwe volumes zijn niet van beton maar staal. Ze werken architectonisch in de 
geest van het gebouw maar zijn toch duidelijk anders. Door ze op afstand boven  het 
dak van de Maassilo te plaatsen blijft het originele gebouw volledig zichtbaar en de 
toevoeging als zodanig afleesbaar. Tussen oud en nieuw ontstaat een demarcatielijn. 
Deze tussenruimte wordt 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. Niet als rooftop zoals in de kleine steden, 
maar 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. Als kleinste water-
opslag komt er een zwembad, dat door de fantastische energieopslag het hele jaar 
door gratis op temperatuur kan worden 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.

De Maassilo is gegroeit door telkens volumes toe te voegen  ... ... dat gebeurt nu weer ... ... en kan ook in de toekomst!
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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 , of welke andere methode of vorm dan ook, zonder
schri m .

Onvolledigheden:
Samensteller(s) van dit dossier zijn zich volledig bewust van hun taak een zo betrouwbaar mogelijke uitgave te verzorgen. Nie n
geen aansprakelijkheid aanvaarden voor onjuistheden en/of onvolledigheden die eventueel in dit dossier voorkomen.

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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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 , of welke andere methode of vorm dan ook, zonder
schri m .

Onvolledigheden:
Samensteller(s) van dit dossier zijn zich volledig bewust van hun taak een zo betrouwbaar mogelijke uitgave te verzorgen. Nie n
geen aansprakelijkheid aanvaarden voor onjuistheden en/of onvolledigheden die eventueel in dit dossier voorkomen.

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.

Algemeen
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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 , of welke andere methode of vorm dan ook, zonder
schri m .

Onvolledigheden:
Samensteller(s) van dit dossier zijn zich volledig bewust van hun taak een zo betrouwbaar mogelijke uitgave te verzorgen. Nie n
geen aansprakelijkheid aanvaarden voor onjuistheden en/of onvolledigheden die eventueel in dit dossier voorkomen.

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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Op het dak van het oudste deel van de Graansilo bij de metro, blijft onder de tanks 
ruimte voor een volledige verdieping. Dit kan een fantastische uitbreiding van de 
Creative Factory worden. Maar wellicht dat Rotterdam verder durft te gaan en er 
nieuwe functies in onderbrengt. Denk bijvoorbeeld aan de Global Centre of excel-
lence on Climate Adaption (GCECA). Hiervoor wordt momenteel gesproken over en-
ergie- en CO2 verspillende nieuwbouw. Dat is niet nodig met deze prachtige ruimten 
op de Maassilo. Waar zou de GCECA beter kunnen komen dan in de MASSSILO 
onder de grootste stedelijke energieopslag van Europa?

MONUMENT



TUSSEN
SKYBAR
OUD EN NIEUW

De skybar van MASSSILO wordt de meest 
fantastische “urbane restruimte”. Tussen de 
oude en nieuwe silo ontstaat een magnifieke, 
ruwe lek met panorama over  Rotterdam. 
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HET KAN
MET NIEUWE ENERGIE
VOOR ROTTERDAM

Rotterdam wil in de huidige regeerperiode 440 - 640 kton CO2 besparenn 
daarmee de uitstoot van CO2 met 49% terugbrengen. Dat zijn ongeveer 
160 kton per jaar. MASSSILO draagt aan deze totale doelstelling van de 
stad in zijn eentje bij met een besparing van 0,5 kton CO2 per jaar. Dat is 
0,3% van de totale doelstelling.

Rotterdam heeft voor het eerst in haar geschiedenis een coalitieakkoord 
voor de regeerperiode 2018 - 2022 waarin de energietransitie centraal 
staat. Het initiatief voor MASSSILO geeft concrete handvaten voor doel-
stellingen uit dit akkoord en daarmee ook de geloofwaardige achtergrond 
voor financiering en het op juiste wijze bestemmen van beschikbare mid-
delen voor een ambitieus plan met grote doelen

Nationaal Programma Rotterdam Zuid
Rotterdam kan met MASSSILO een bouwtseen voor de duurzame wijke-
conomie vanuit het NPRZ opzetten. Hierdoor profiteert een wijk van opwek 
en gebruik van duurzaam opgewekte energie. Dit biedt kansen voor nieuw 
ondernemerschap en het tegengaan van energiearmoede. Het NPRZ bes-
chikt over middelen die hiervoor bestemd kunnen worden.

Investeringsfonds energiebesparende maatregelen
Rotterdam wil met de verkoopopbrengsten van Eneco een investeringsfonds 
voor innovatie en energiebesparende maatregelen oprichten. MASSSILO 
is de uitgelezen kans om direct te starten met een spectaculair voorbeeld-
project dat tot de verbeelding spreekt en de waarde van het investerings-
fonds op de kaart zet.

Rotterdam wil de energietransitie met het havenbedrijf realiseren.     
MASSSILO is een concreet middel om dit samen met bedrijven van de 
Rotterdamse haven te realiseren. Denk aan de relatie met de getijdenpark 
en de realisatie van het concept waarvoor expertiese op het gebied van 
pompen, turbines en grote staalconstructies nodig is. Waar kunnen we dit 
beter vinden dan in de haven?

Rotterdam wil investeren in schone lucht. Met MASSSILO wordt de uit-
stoot van CO2 en fijnstof door verbranding van fossiele brandstoffen sterk 
gereduceerd. 

Rotterdam wil specifiek gemeentelijk vastgoed verduurzamen. MASSSILO 
wordt het eerste bestaande energieneutrale bedrijfs- en evenementenge-
bouw in eigendom van de gemeente.

Energiecorporaties
Rotterdam wil energiecorporaties stimuleren. De Rotterdamse Energie 
Coöperatie (REC, een initiatief van de Rotterdamse duurzame energielev-
erancier Greenchoice) ziet gezien de schaal van het project serieuze kans 
om de energieopwekking van MASSSILO in een cooperatief model op te 
zetten. Hierdoor is een model denkbaar waarin Rotterdamse huishoudens 
bijdragen door middel van crowdfunding en delen in financiële opbrengsten 
of diensten.

Door de grote gedachte van MASSSILO wordt de skybar van de initiatief-
nemers van de Maassilo een relatief klein onderdeel. De skybar kan met 
veel beperktere middelen worden gerealiseerd, omdat de hoofdinfrastruc-
tuur uit het grote initiatief komt. Zij hebben zo de kans om er ook werkelijk 
iets heel bijzonders van te maken. Wij denken dat het gepast is om deze 
ruimte te creëren 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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BESPARING CO2

MIDDELEN

ENERGIETRANSITIE

SCHONE LUCHT

GEMEENTELIJK VASTGOED



WIE ZIJN WIJ?
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Wij werken met ons team aan de vernieuwing van de stad. Hierbij zetten wij ons in om een duurzaam 
leven voor iedereen bereikbaar te maken. Wij zien de noodzaak om de energietransitie goed te doen, 
maar ook heel erg snel. Daarom ontwikkelen wij nieuwe concepten voor de opschaling van verdu-
urzaming en opwekking van energie in combinatie met ruimtelijke, economische en sociale modellen 
voor de stad in transitie.

Wij werken in teams vanuit Rotterdam, Groningen en Eindhoven. MASSSILO is een KAW concept, 
waarvoor wij bij de tontstandkoming verschillende partijen hebben geraadpleegd. Constructeur Brak 
en Eijlers uit Gouda hebben met ons meegekeken om de globale constructieve parameters van het 
concept in te schatten. IBIS Power heeft ons input geleverd voor de inschatting van de opbrengsten 
uit wind en zon. Greenchoice heeft vanuit haar initiatief voor energiecorporaties beoordeelt, hoe in-
teressant het model kan zijn. Informatie over de opslag van energie in water hebben wij gekregen 
via professor Eduard Heindl van de universiteit Furtwangen, expert op het gebied van gravity storage. 
Tijdens de conceptfase hebben wij verschillende mensen uit het vak gesproken of gecontacteerd via 
social media. Het voert te ver iedereen op deze plek te benoemen, maar de gesprekken hebben ons 
geholpen, een scherper beeld te krijgen, waarvoor dank! Het is hoe dan ook duidelijk geworden, dat 
ons idee veel enthousiasme en fascinatie losmaakt. Voor ons is dit een grote motivatie om ons in te 
zetten om MASSSILO met een geweldige skybar uit te werken!

 Rotterdam, 25 juli 2018


