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Samenvatting: 

De Nije Rooie 
Welkom in subtropisch Nederland! 

De aarde warmt op. De komende 100 jaar wordt 
het in Europa ongeveer 6 tot 9 graden warmer. 
Vooral landen rond de Middellandse Zee, 
zoals Spanje, Italië, Griekenland en Turkije, 
worden onaangenaam warm. Watertekorten 
en hittegolven zullen in deze landen als 
sneeuw voor de zon hun belangrijkste bron 
van inkomsten, het massatoerisme, doen 
verdwijnen. Toeristen zullen deze landen in de 
toekomst gaan mijden en kiezen voor koelere 
noordelijker gelegen kuststroken. Daarmee is 
de herrijzenis van een nieuwe Atlantic Wall 
een feit. Massa's toeristen zullen verblijven aan 
een kuststrook die loopt van de Spaans-Franse 
grens tot aan Noorwegen. Een kustlengte van 
in totaal 2600 km zal in beslag genomen gaan 
worden door hordes toeristen. Nu trekken er 
jaarlijks nog meer dan 1 00 miljoen toeristen 
naar Spanje, Italië, Griekenland en Turkije. 
Dertig procent van alle toeristeninkomsten 
wereldwijd wordt nu verdiend in landen rond de 
Middellandse Zee. Deze 100 miljoen toeristen 
verdelen we over de kuststrook van de Atlantic 
Wall (2685km). Een eenvoudige rekensom leert 
dat er in de toekomst een toename te zien 
zal zijn aan de noordelijke kuststroken van 
ongeveer 38.000 toeristen per jaar per kilometer 
kuststrook. 

Wat betekent dit nu voor Nederland? Net 
als andere noordelijk gelegen kuststroken in 
Europa wordt Nederland juist aangenamer 
voor toeristen. De komende 100 jaar wordt 
Nederland ongeveer 6 graden warmer. In 
Nederland krijgen we deze eeuw te maken met 
een subtropisch klimaat. In het bijzonder zal de 
impact op het waddengebied van Nederland (en 
Duitsland) groot zijn. Massa's toeristen zullen 
naar de nu nog relatieve lege waddenstranden 
trekken. Langs de kust ontstaan knooppunten 
van waaruit mensen zullen gaan vertrekken 
naar deze waddenstranden. Een van die 
knooppunten is de Eemshaven. Vanuit de 
Eemshaven vertrekt de boot naar het Duitse 
Waddeneiland Borkum. Borkum heeft het 
meeste strand van alle Waddeneilanden. In 
totaal 26 kilometer. Dat houdt in dat er jaarlijks 
1 miljoen extra mensen van en naar Borkum 
zullen reizen. Nu reizen er jaarlijks 300.000 
mensen van en naar Borkum. Dit betekent dat 
het aantal passagiers van de Barkurnlijn zal 
verviervoudigen. 
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In 2040 bestaat de stad Groningen duizend 
jaar en zal er een einde komen aan 
haar economische hegemonie. Er breekt een 
nieuwe tijd aan. Het economische zwaartepunt 
van de provincie zal door het opkomende 
massatoerisme verschuiven van de Stad naar 
de Ommelanden. Niet langer zal de stad de 
economische motor van de provincie zijn. Deze 
breuk wordt gesymboliseerd door een nieuwe 
toren in de Eemshaven, ongeveer 30 kilometer 
ten noordoosten van de stad Groningen. De 
toren die in de Eemshaven verrijst, zal vier 
maal zo hoog worden als de Martinitoren. Het 
observatieplatform bevindt zich op 384 meter 
hoogte. Vanaf deze hoogte is theoretisch gezien 
vanuit de Eemshaven de gehele provincie 
Groningen zichtbaar en vice versa. 

In de eerste plaats is de toren in de Eemshaven 
een weerspiegeling van een radicale breuk met 
het verleden. Van oudsher uit vormt de stad 
Groningen het economische zwaartepunt van 
de provincie. Dit wordt letterlijk gesymboliseerd 
door de Martinitoren. De toren was in de 
14e eeuw 127 meter hoog en daarmee de 
hoogste in Europa. Na een aantal brandjes en 
oorlogen is ze verscheidene malen gedeeltelijk 
herbouwd. Nu is de Martinitoren 97 meter hoog. 
Ze is tot in de wijde omtrek zichtbaar en is zoals 
gezegd vooral in het verleden een symbool van 
de macht van de stad geweest ten opzichte 
van de omringende "Ommelanden". De toren in 
de Eemshaven zal nu de hoogste in Europa 
worden . 

De relatie tussen de Martinitoren en de toren 
in de Eemshaven is vergelijkbaar met de relatie 
zoals we die kennen tussen de Are de Triomf 
en de Grande Arche in Parijs. De Grande 
Arche is gebouwd in het verlengde van de 
historische Are de Triomf aan het einde van 
de Champs-Éiysées. Ze vormt het middelpunt 
van het nieuwe zakelijke centrum van Parijs: 
La Defence. De Grande Arche is enkele malen 
groter dan de Are de Triomf en staat iets 
gedraaid ten opzichte van de as, de Champs
Éiysées, die beiden met elkaar verbindt. 
Daarmee symboliseert ze de breuk tussen 
heden en verleden. In die zin staat de toren in 
de Eemshaven ook scheef. Ze staat 16 graden 
uit het lood, waarmee ze direct verwijst naar de 
zestien eilanden in de Waddenzee. Een nieuwe 
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tijd ten gevolge van de klimaatopwarming breekt 
aan voor de regio, maar ook voor Nederland 
en Europa, zelfs voor de hele wereld. De 
naam van de toren in de Eemshaven is een 
verwijzing naar de Martinitoren. De Martinitoren 
wordt door de Groningers "d'OIIe Grieze"(de 
oude grijze) genoemd naar aanleiding van 
haar karakteristieke grijze kleur. De toren 
in de Eemshaven zal "de Nije Rooie" (de 
nieuwe rode) gaan heten. Haar rode kleur 
is op haar beurt weer een verwijzing naar 
andere historische landmarks in de regio zoals 
vuurtorens en kerktorens. De toren wijst in 
noordoostelijke richting en staat met haar 
rug gekeerd naar de in het gebied meest 
voorkomende windrichting: het zuidwesten. Als 
een rietstengel in de wind buigt de toren 
voorover richting het wad en de zee, richting het 
noorden, weg van de stad. 

In de voet van de toren bevindt zich een 
immense hal die het verkeer van en naar 
Borkum distribueert. Vierentwintig uur per dag 
vertrekken er boten van en naar Borkum. In de 
hal is het een komen en gaan van mensen : 
eb en vloed. Voordat de passant naar Barkurn 
vertrekt kan hij vanaf het observatieplatform 
zijn bestemming zien liggen. Eenmaal op zijn 
bestemming aangekomen zal de Nije Rooie als 
landmark zichtbaar blijven. 

Boven deze hal bevindt zich in een ronde 
taps toelopende scheve toren het hotel. De 
constructie heeft veel weg van die van een 
rietstengel. Van binnen is ze hol (atrium) en 
aan de buitenzijde bevindt zich de constructie. 
De constructie bestaat uit drie kernen binnen 
een dubbele koker waarbinnen de hotelkamers 
liggen. Het hotel ligt dus cirkelgewijs rond een 
250 meter hoog atrium. Het hele jaar door zal 
het hotel volgeboekt zijn tengevolge van de 
massa's toeristen die de locatie passeren. Het 
hotel vormt een wereldattractie, vergelijkbaar 
met de Efteling en Disneyland. 

Het hotel is onderverdeeld in 16 zones, 
elke zone is vernoemd naar een van de 
Waddeneilanden. In 2040 zal de Waddenzee 
op de lijst van het Werelderfgoed staan. Grote 
gedeeltes van de wadden, inclusief delen 
van de Waddeneilanden, zijn al of zullen 
ontoegankelijk worden voor het grote publiek. 
Dit om het gebied te beschermen en te 
behouden voor de toekomst. De rust, de ruimte 
en de stilte die kenmerkend zijn voor de 
waddenregio staat in een schril contrast met 
de hectiek die de waddenstranden te wachten 
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staan. Rust, ruimte en stilte zijn in de toekomst 
schaarse goederen. 

De opkomst van de belevingsecanomie wordt 
steeds duidelijker merkbaar in de maatschappij. 
We willen zoveel mogelijk beleven in een zo 
kort mogelijke tijd. Alle producten worden als 
een belevenis in de markt gezet. Zo zullen ook 
rust ruimte en stilte belevenissen worden waar 
de gebruiker voor moet gaan betalen, net als 
voor andere belevenissen . Naast de roep om 
versnellende activiteiten waar de stad al bol van 
staat, zoals winkels, casino's, megabioscopen 
en nog vele andere uitgaanscentra, is de roep 
om vertragende activiteiten als tegenhanger 
van onze snelle levensstijl groot. Het platteland 
transformeert meer en meer in een groen 
decor voor onze belevenissen. Een decor voor 
de moderne mens die als recreant of toerist 
op zoek is naar nog meer belevenissen 
die hem naast de hectiek van alledag rust 
en ontspanning bieden , maar tegelijkertijd 
ook sensatie en avontuur. Het probleem 
echter is, dat zodra de kenmerkende 
karaktereigenschappen als rust en ruimte en 
stilte van het platteland ontdekt zijn deze 
tegelijkertijd onder druk komen te staan. 
Recreanten en toeristen willen deze 
belevenissen nuttigen en zullen ze daarmee 
tegelijk vernietigen. Het hotel speelt hier op in 
door rust, ruimte en stilte als ultieme belevenis 
aan te bieden. 

In feite zijn de hotelkamers holadecks zoals 
we die kennen uit science tietion series zoals 
StarTrek: virtuele ruimtes. Het hotel biedt de 
mogelijkheid om een nacht door te brengen op 
een van de Waddeneilanden of waddenplaten 
te midden van de natuur, voordat men verder 
gaat naar Borkum. Zo kan men een kamer 
boeken in de sectie Rottumeroog. De gasten 
kunnen maximaal 20 uur gebruik maken van de 
hotelkamer. Zodra de gasten binnenkomen start 
de film die 20 uur aaneengesloten draait. Een 
3d-film, vergelijkbaar met het Omniversum in 
Den Haag, speelt zich af op de wanden, vloeren 
en plafonds van de vrijwel lege kamers. Alleen 
in het midden van de kamer bevindt zich een 
lig/slaapmeubel voor een optimale beleving. 
Zonder fysiek aanwezig te zijn op de locatie kan 
men beleven wat er op een will'ekeurige plek op 
de Wadden gebeurt. Er is geen roomservice in 
het hotel. Op het eiland Rotturneroog is deze 
immers ook niet aanwezig. Men dient dus van 
te voren in de shoppingmali van het gebouw 
inkopen te hebben gedaan. De film is "real 
time". Dat wil zeggen indien het buiten donker 



is dan is het in de film ook donker. Wanneer 
het buiten regent of stormt, gebeurt dit ook 
in de virtuele werkelijkheid van de kamer. Als 
men pech heeft verblijft men 20 uur in de mist; 
volgend jaar beter. Men kan hiervoor bij het 
reisbureau een annuleringsverzekering afsluiten 
die de gast recht geeft op geld teruggave 
wegens mist in de virtuele wereld. 's Nachts 
kan er zomaar een zeehond langs kruipen en 's 
ochtend wordt men misschien wel wakker in een 
kolonie krijsende meeuwen of geniet men van 
de zonsopkomst Daarnaast zorgen geluiden en 
geuren voor een optimale ervaring. Zo vormt 
de toren meer dan alleen een landmark 
voor de omgeving. Ze haalt de omgeving 
naar binnen en maakt het mogelijk die 
te beleven zonder haar karakteristieke 
eigenschappen te vernietigen. De grens tussen 
werkelijkheid en schijnwerkelijkheid vervaagt. 
Deze schijnwerkelijkheid vormt steeds meer de 
echte werkelijkheid voor de toerist en de mens 
van de 21 ste eeuw. 

Welkom in subtropisch Nederland! 
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Inleiding 

Het klimaat heeft een grote invloed op 
onze leefomgeving en leefpatronen. Een goed 
voorbeeld daarvan is Sevilla, ook wel de 
braadpan van Europa genoemd. In deze stad 
heb ik een half jaar mogen studeren. In de 
zomer (2003), toen ik daar aankwam, was de 
stad compleet verlaten door de locale bevolking. 
Het is in Sevilla zomers te warm om er 
aangenaam te kunnen verblijven. Slechts een 
enkele toerist waagt zich in de stad. De locale 
bevolking trekt zomers naar de kust van de 
Middellandse Zee, waar het dragelijker is. In 
de maanden september en oktober keren de 
bewoners weer langzaam terug naar de stad. 
Wie op vakantie gaat naar Sevilla zal ontdekken 
dat Sevilla zowel 's winters als zomers een 
laagseizoen kent. 

De doelstelling van de afstudeeropgave is 
het analyseren en het in beeld brengen 
van de gevolgen van de opwarming van 
de aarde voor de 21 •te eeuw. Dit voor de 
toeristische sector in Europa, Nederland en 
specifiek in de Waddenregio. Uiteindelijk zal dit 
vertaald worden in een tastbaar ontwerp in de 
Eemshaven . Dit ontwerp vormt een duidelijk 
statement ten opzichte van de gevolgen van de 
klimaatopwarming. 

De klimaatproblematiek staat wereldwijd hoog 
op de agenda. Verscheidene internationale 
klimaatconferenties hebben nog steeds niet tot 
concrete resultaten geleid . Het Kyoto verdrag 
waarin de uitstoot van het broeikasgas C02 aan 
banden wordt gelegd is door de VS, 's werelds 
grootste vervuiler, voor als nog niet erkent. Toch 
zou de klimaatopwarming, of het broeikaseffect, 
wel eens eerder en grotere gevolgen kunnen 
hebben op onze maatschappij dan we denken. 
De toeristische sector, zoals in het voorbeeld 
van Sevilla naar voren komt, is een sector 
die uitermate afhankelijk is van het klimaat. 
De veranderingen tengevolge van de 
klimaatopwarming in de toeristische sector zijn 
uitermate geschikt om in beeld te brengen 
hoe onze leefomgeving in de toekomst 
(dramatisch) zal gaan veranderen. Te meer 
daar de toeristische sector een belangrijke 
economische functie heeft. Voor veel landen 
en regio 's is toerisme de belangrijkste bron 
van inkomsten. Het moge duidelijk zijn dat 
de maatschappelijke relevantie van deze 
afstudeeropgave groot is. 
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In deze afstudeeropgave zal niet worden 
ingegaan op de vraag, in hoeverre de 
schuld van de opwarming van de aarde nu 
daadwerkelijk bij de mens ligt en wat in haar 
vermogen ligt daar iets aan te kunnen doen. Als 
eerste wordt er een toekomstig klimaatscenario 
geschetst voor de 21 ste eeuw, waarin de 
opwarming van de aarde een onontkoombaar 
feit is . De gevolgen voor het toerisme in Europa, 
Nederland en in het specifiek de Waddenregio 
zullen vervolgens aan bod komen . Ook zal in 
beeld worden gebracht hoe het landschap door 
de tijd heen zal transformeren tengevolge van 
de opwarming. Daarna zal de keuze van de 
locatie, de Eemshaven, worden toegelicht en 
geanalyseerd. Niet alleen ons klimaat zal in 
de toekomst veranderen, maar ook zal de 
mens zijn gedrag, behoefte en leefgewoonte 
aanpassen. Er zal een beeld worden geschetst 
van de mens in de 21ste eeuw. 
Dan komt het ontwerp zelf aan bod. Hoe 
het ontwerp zich settelt in het landschap, de 
ontwerpaanleidingen, de indeling, de functies 
en de constructie. Daarbij zal het project 
gevisualiseerd worden in woorden en beelden. 
Tot slot zal er een conclusie volgen ten aanzien 
van het eindproduct en het proces inclusief een 
zelfreflectie. 
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1.1 De Klimaatverandering 
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figuur1.1.1) Opwarming van de aarde in de komende eeuw in graden Celcius 

1.1.1 Het broeikaseffect 
Onze planeet is zich in snel tempo aan het 
opwarmen. In de afgelopen eeuwen is de 
hoeveelheid kooldioxide in de atmosfeer 
veroorzaakt door voortwoekerende 
industrialisatie, met een derde toegenomen. 
Hierdoor wordt de aarde in een soort isolerende 
deken gewikkeld en is de gemiddelde 
temperatuur sinds 1900 met 0,6 graden Celsius 
toegenomen. En dat is nog maar het begin. Bij 
het aanbreken van de 22e eeuw zou de wereld 
door tienmaal zo grote temperatuurstijgingen 
oververhit kunnen raken . De warmte is echter 
niet het enige probleem. Doordat het klimaat 
steeds warmer wordt, is het waarschijnlijk dat 
de weersomstandigheden daardoor grilliger en 
onvoorspelbaarder worden. Dat zalleiden tot 
rampzalige overstromingen, droogtes, stormen 
en bosbranden. Met name arme landen die 
nu ook al te maken hebben met droogtes en 
overstromingen zullen hard getroffen worden. 

Scenario 12 

Uit verschillende klimaatstudies blijkt dat de 
aarde aan de polen 12 graden warmer wordt 
en op de evenaar 2 graden. Volgens sommige 
wetenschappers is de Noordpool in 2040 al 
ijsvrij. De opwarming aan de polen zal sneller 
verlopen dan rond de evenaar. En dit geldt 
in het bijzonder voor de Noordpool. Daar 
wordt het effect van de opwarming versterkt 
door het "warme" zeewater onder het ijs. 
De Zuidpool echter bestaat voornamelijk uit 
landijs en ondervindt daardoor minder gevolgen 
van de opwarming van de aarde. Sommige 
wetenschappers stellen zelfs dat de Zuidpool 
wel eens zou kunnen gaan groeien. Door de 
opwarming van de aarde wordt de cyclus waarin 
water verdampt en weer terugkeert in de vorm 
van neerslag versneld . Het gevolg is lange 
droge periodes afgewisseld met periodes van 
hevige neerslag gepaard met overstromingen. 
Het totaal aan neerslag zal gaan toenemen. 
Dit betekent dat er ook meer neerslag op de 
Zuidpool zal vallen . Dat gebeurd op de Zuidpool 
in de vorm van sneeuw en op die manier kan 
het landijs daar groeien. 



1.1.2 Lichte stijging zeespiegel 
Voor een stijging van de zeespiegel hoeft 
Nederland voor alsnog niet erg bang te zijn . 
Het smelten van de Noordpool is grotendeels 
zee-ijs dat niet bijdraagt aan de stijging van de 
zeespiegel. Dit wordt een ander verhaal indien 
er te veel landijs smelt. Bijvoorbeeld door het 
smelten van het ijs op Groenland of Antarctica. 
Dit draagt direct bij aan de stijging van de 
zeespiegel. Voorlopig verwacht men voor de 
komende eeuw een zeespiegelstijging van 20 
tot 80 centimeter. Voor Nederland is dit goed 
op te vangen. Andere laag gelegen gebieden, 
waar men geen bescherming of geld heeft 
voor dijken, zullen in de problemen komen. 
Zoals Bangladesh. In Nederland is het Wad een 
kwetsbaar gebied. Dit grootste getijdegebied 
van Europa is uiterst gevoelig voor stijging van 
de zeespiegel. Het Wad is in staat zelf 
meer zand aan te voeren bij een stijgende 
zeespiegel. Kwelders en zandplaten blijven zo 
intact. Door een te snel stijgende zeespiegel in 
combinatie met een daling van de bodem door 
aardgas- en zoutwinning zou het Wad volgens 
wetenschappers in 2030 in de problemen 
kunnen komen en is het gebied niet meer 
in staat zichzelf te herstellen. Kwelders en 
zandplaten zullen verdwijnen en daarmee de 
zeehonden in het Waddengebied. 

Welkom in subtropisch Nederland! 

1.1.3 Subtropisch klimaat 
Het IPCC, het gezaghebbende klimaatpanel 
van de Verenigde Naties, schetst grofweg 6 
mogelijke klimaatscenario's voor deze eeuw. 
Deze scenario's lopen uiteen van een lichte 
opwarming van de aarde, ongeveer twee 
graden voor Nederland , tot een scenario dat 
uitgaat van bijna 6 graden temperatuurstijging 
voor Nederland in deze eeuw. Alle scenario's 
hebben gemeen dat het de komende eeuw 
warmer wordt. Wetenschappers raken er op 
dit moment steeds meer van overtuigd dat 
de klimaatscenario's voor opwarming van de 
aarde naar boven toe moeten worden bijgesteld 
en wel met maar liefst 50 procent. Het 
meest waarschijnlijke klimaatmodel gaat op 
dit moment uit van een opwarming voor 
Nederland in deze eeuw van ongeveer 6 graden 
Celsius. In de meest gebruikte classificatie voor 
klimaatzones, die van Köppen, zijn subtropische 
klimaten een onderdeel van het gematigde 
klimaat. De gemiddelde temperatuur van de 
warmste maand ligt boven de 22 graden 
Celsius terwijl de temperatuur van de koudste 
maand tussen de -3 graden en de 18 graden 
Celsius ligt. Nu is de gemiddelde temperatuur in 
Nederland in de koudste maand nog 2 graden 
Celsius en in de warmste maand 17 graden 
Celsius. In Nederland krijgen we dus te maken 
met een subtropisch klimaat. 

The global elimate of the 21 st century 
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1.1.4 Klimaatverandering en 
actualiteit 
Hoe actueel de klimaatopwarming op dit 
moment is, blijkt wel uit de media. Hele 
Journaals gaan soms bijna geheel over de 
verandering van het klimaat. Weerman Gerrit 
Hiemstra, van de NOS, waagde zich zelfs 
aan een voorspelling van het klimaat in 
2040, waarbij hij sprak over de "Dutch 
Riviera". In de VS lanceerde democraat 
en ex-presidentskandidaat Al Gore de 
spraakmakende documentaire "An lnconvenient 
Thruth, a global warning". Een film die de hele 
wereld overging en inging op de gevolgen van 
de verandering van ons klimaat. Tegelijkertijd 
wordt de klimaatopwarming in een breder 
perspectief geplaatst. Het klimaatprobleem 
oplossen betekent dat we minder energie 
moeten gaan verbruiken om de C02 uitstoot 
te beperken. Hierdoor worden we minder 
afhankelijk van olie en het Midden Oosten. In 
het verlengde van Al Gore hield ex-president 
van de VS, Bill Clinton, onlangs een toespraak 
in Nederland waarin de klimaatproblematiek, 
energiecrisis (lees conflict in het Midden 
Oosten) en armoede in de wereld aan elkaar 
gekoppeld waren. 

figuur1.1.3) Weerman Gerrit Hiemstra 
waagt zich aan een voorspelling van het 
klimaat in 2040, waarbij hij sprak over de 
"Dutch Riviera". 

figuur1.1.4) Uit An lnconvenient Thruth. Al Gore gaat in op de desastreuze gevolgen die 
de klimaatverandering met zich mee kan brengen. 
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1.2 Verschuiving van het toerisme 

1.2.1 Klimaatvluchtelingen 
De gevolgen voor de leefbaarheid en de 
bewoonbaarheid van bepaalde gebieden op 
de wereld zal door de opwarming van de 
aarde enorm verslechteren. In de komende 
eeuw zullen we de term klimaatvluchteling vaker 
horen dan oorlogsvluchteling. De storm Katrina 
in de VS dwong alleen al meer dan een 
miljoen mensen de regio te verlaten. De stroom 
vluchtelingen die door de storm Katrina op gang 
kwam en meer dan 200.000 mensen binnen 
relatief korte tijd dakloos maakte geeft de 
vernietigende werking van het klimaat weer. De 
klimaatverandering zal voor de aardbewoners 
een grotere bedreiging gaan vormen dan 
oorlogen en terrorisme en vooral meer 
slachtoffers eisen. 

1.2.2 Catastrofale gevolgen voor de 
landen rond de Middellandse Zee 
In de toeristische sector zijn de eerste signalen 
al zichtbaar. Landen rond de Middellandse Zee 
als Spanje, Portugal, Italië, Griekenland en 
Turküe ondervinden nu al de gevolgen van een 
gebrek aan water. In de toekomst zal dit alleen 
maar verergeren. Ook landen die dichtbü liggen 
zoals Duitsland en België krijgen problemen met 
hun zoetwaterhuishouding en watervoorziening. 
In het Middellandse Zeegebied heeft men nu 
al te maken met woestijnvorming, bosbranden, 

Verm111derde waterhoeveelheid 
t.o.v. het totaal 

minder dan 10 % 

1()-20 'liJ 

2(}-40 'liJ 

• meer dan 40 % 

Onder Op deze kaarten wordt 
gt!loo11d welke laflden in 7 995 te 

rr:ake11 hadden met een erflStig 
walertekorl, en welke ianden in 
202 5 als gevolg van mondiale 
opwarm;ng met e-en tekorl te 
maken ZIJ{fen krijgen. 

Welkom in subtropisch Nederland! 

figuur1.2.1) Klimaatvluchtelingen in New 
Orleans (VS) naar aanleiding van storm 
Katrina op 29 augustus 2005. Vooral de 
zwarte bevolking was het slachtoffer van 
deze ramp. in totaal vielen er 1836 
slachtoffers 

figuur1.2.2) Toename zoetwater stress door opwarming van de aarde, voorallanden rond de 
Middellandse Zee komen in de problemen. 
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hittegolven, een tekort aan drinkwater, 
zwembaden die niet gevuld mogen/ kunnen 
worden, drooggevallen rivieren die stinken naar 
rottende vis zullen ervoor zorgen dat de 
toeristen deze gebieden steeds vaker zullen 
gaan mijden. 

De economische gevolgen voor de landen rond 
het Middellandse Zeegebied zijn desastreus. 
De verdroging van Zuid Europa heeft volgens 
wetenschappers een zelfversterkend effect. 
Door de hogere temperaturen vindt er meer 
verdamping van water plaats en valt er minder 
neerslag in het gebied. Gevolg: Zuid Europa 
verdroogt. Een graad temperatuurstijging leidt 
in de binnenlanden van deze landen tot wel 
5 graden temperatuurstijging. Daarmee komen 
deze landen ecologisch en economisch in 
onhandelbare grote problemen. Nu vindt nog 
ruim 30 procent van het wereldtoerisme 
plaats in dit gebied. Zoals gezegd is het 
meest dramatische voor deze landen dat hun 
belangrijkste bron van inkomsten, het toerisme, 
onder druk komt te staan. 

1.2.3 Nieuwe Atlantic Wall 
Waar voorheen de Noordelijker gelegen landen 
van Europa te koud waren voor het 
massatoerisme zijn dit nu juist de meer 
gematigder en daarmee interessantere 
gebieden aan het worden voor toeristen. De 
stranden die in het zuiden van Europa leeglopen 
zullen in de landen rond de Noordzee juist voller 
raken door het veranderende klimaat. Er opent 
zich voor sommige gebieden, die voorheen 
niet als levensvatbaar werden beschouwd, een 
nieuw economisch perspectief. In Duitsland 
neemt al jaren achtereen het bezoek aan de 
Noord Duitse zeekust toe. In het bijzonder 
de stranden op de Waddeneilanden zijn een 
populaire bestemming aan het worden. Dit 
geldt ook voor de Nederlandse waddenkust die 
steeds populairder wordt onder Duitse toeristen 

Nu kunnen we nog niet spreken van een waar 
massatoerisme maar het is slechts een kwestie 
van tijd voordat de belegering van de kust langs 
de Noordzee door het massatoerisme een feit 
is. De toeristen zullen een nieuwe kuststrook 
bezetten die overeen komt met de Atlantic Wal I 

Het drama dat de modellen voorspellen 
Achtergrond 1 Volgens weerkundigen is de verdroging van Zuid-Europa steeds meer een zelfversterkend effect 

In de statistieken zijn nog lang 
niet alle aanwijzingen voor 
een klimaatwrandering in 
Zuid-Europa aan te wijzen. Maar 
de hitte en droogte van deze 
romer passen wel opmerllelijk 
goed in de broeikasscenario's. 
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figuur1.2.3) Krantenartikel uit de Volkskrant. In de laatste alinea van het artikel wordt gewezen op 
de gevolgen voor het toerisme in deze landen 
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ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. En in 
dit geval niet alleen door Duitsers maar ook 
door Spanjaarden, Italianen, Fransen etc. Een 
Italiaan op Schiermonnikoog zal vaker voor 
gaan komen dan een Nederlander in Rome. De 
Atlantic Wall loopt van de Spaans- Franse grens 
tot diep in Noorwegen. Een totale kuststrook 
van in totaal meer dan 5000 kilometer lengte. 
De Atlantic Wal I bevindt zich niet over de gehele 
kuststrook. Ze is geen aaneengesloten rij van 
bunkers en kanonnen. In totaal is ze 2685 
kilometer lang. Alleen op tactische plaatsen 
hebben de Duitsers Bunkers neergezet ter 
verdediging van de kust. Zo zal het ook met 
het toerisme zijn . Niet elke kust is geschikt voor 
massatoerisme. 

Grofweg 100 miljoen toeristen bezoeken 
jaarlijks de landen rond de Middellandse Zee. 
Hiervan gaan meer dan 40 miljoen naar Spanje, 
35 miljoen naar Italië en nog eens 35 miljoen 
naar Griekenland en Turkije. Herverdeeld 
over de kuststrook die overeenkomt met de 
Atlantic Wall, betekent dit dat er circa 38.000 
toeristen per kilometer extra naar de kust 
zullen komen. In totaal beschikt Nederland 
over ongeveer 330km geschikt zandstrand voor 

Welkom in subtropisch Nederland! 

massatoerisme. Wat inhoudt dat er jaarlijks 
alleen al op grond van klimaatverandering, meer 
dan 12,5 miljoen toeristen extra naar Nederland 
zullen komen. Dat is meer dan een verdubbeling 
van het toerisme naar Nederland. 

1.2.4 De waddenregio 
De druk op de Nederlandse stranden zal enorm 
toenemen. Onze infrastructuur en gebouwen 
zullen anders moeten worden ingericht dan 
nu het geval is. Vooral het effect op de 
waddenregio is groot. De Groningse en 
Friese kusten zijn niet direct geschikt voor 
massatoerisme. Ze bestaan grotendeels uit slik 
en kwelders. Voor de Waddeneilanden geldt 
dit echter niet. Ze hebben relatief veel strand. 
Schiermonnikoog heeft zelfs het breedste 
strand van Europa; 4 kilometer breed. Op dit 
moment worden in vergelijking met de Zeeuwse 
en Hollandse stranden de zandstranden van de 
Waddeneilanden nog niet door veel toeristen 
bezocht. Het Wad wordt nu gekenmerkt door 
stilte, rust en ruimte. Deze karakteristieke 
waarden komen onlosmakelijk onder druk te 
staan en komen in conflict met de hectiek die 
het massatoerisme met zich meebrengt. 

figuur1.2.4) De nieuwe Atlantic Wal/. Verschuiving van het toerisme in Europa ten gevolge van de 
opwarming van de aarde 
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1.2.5 De Eemshaven als knooppunt 
Omdat in de waddenregio de gevolgen van 
een toenemend aantal toeristen het duidelijkst 
zichtbaar zal zijn voor Nederland zullen daar 
grote ingrepen moeten worden gedaan. Dit 
om al het toerisme in goede banen te leiden. 
Langs de waddenkust zullen verschillende 
knooppunten ontstaan van waaruit de toeristen 
met de boot naar de eilanden kunnen 
vertrekken. Een van die knooppunten is 
de Eemshaven. De Eemshaven ligt centraal 
in de Nederlands/ Duitse waddenregio en 
beschikt over een veerdienst naar het grootste 
Duitse Waddeneiland Borkum. Borkum heeft 
het meeste aantal kilometers strand van alle 
Waddeneilanden, 26 kilometer in de lengte. 
In totaal zullen in de toekomst jaarlijks meer 
dan een miljoen toeristen extra richting dit 
Waddeneiland reizen. Veel van deze toeristen 
dienen vanuit de Eemshaven vervoerd te 
worden. De Eemshaven kan een belangrijke 
doorvoerfunctie gaan vervullen in het vervoer 
van de toeristen van en naar de 
Waddeneilanden. Daarnaast kent de 
Eemshaven als industriegebied geen 

beperkingen ten aanzien van bouwwerken die 
daar kunnen gaan verrijzen en dit schept grote 
mogelijkheden. Daarom is de Eemshaven door 
mij uitgekozen als locatie van het ontwerp . 
Het ontwerp zal gebruik gaan maken van de 
karavaan toeristen die op weg zijn naar de 
stranden van de Waddeneilanden. Het ontwerp 
zal komen te staan op de grens van een legio 
aan tegenstellingen: water en land, drukte en 
leegte, hectiek en stilte, en eb en vloed. 

1.2.6 Toename passagiers Barkurnlijn 
Door de toename van het toerisme op Barkurn 
betekent dit voor de Eemshaven dat de toch 
al goed lopende veerdienst op Barkurn meer 
passagiers zal gaan vervoeren. Op dit moment 
zet de Barkurnlijn jaarlijks 300.000 mensen over 
van en naar het eiland. De lijn is inmiddels uit 
haar jasje gegroeid en op dit moment wordt er 
een nieuwe terminal gebouwd aan een nieuwe 
insteekhaven in de kop van de westelijke lob 
van de Eemshaven. Maar deze terminal zal niet 
kunnen voldoen aan de stroom van toeristen die 
op gang zal komen door de klimaatopwarming 

figuur1.2.5) De toeristische toename ten gevolge van de klimaatopwarming voor Nederland en De 
Eemsdelta in beeld gebracht. DeEemshaven fungeert als belangrijk knooppunt 
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Zoals eerder beschreven zullen er jaarlijks 
meer dan 1,1 miljoen extra toeristen naar 
Borkum reizen. Dit betekent meer dan een 
verviervoudiging van het aantal toeristen die 
in de toekomst gebruik gaan maken van de 
Borkumlijn . In het hoogseizoen, in de maand 
augustus, zullen er in totaal 170.000 mensen 
worden overgezet naar het eiland. Dit betekent 
dat per dag in het hoogseizoen meer dan 5000 
toeristen naar het eiland vervoerd zullen worden 
en nog eens 5000 toeristen terug naar land. Per 
dag zullen meer dan 10.000 mensen gebruik 
maken van de veerdienst. De terminal van de 
Barkurnlijn zal dan ook vergroot moeten worden 
om deze stroom van mensen in goede banen te 
leiden . Het ontwerp zal hierin voorzien en dient 
de bezoekers naast genoeg ruimte, vertier te 
bieden. Daarnaast zullen er in het hoogseizoen 
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vanuit de Eemshaven ook boten vertrekken 
van en naar andere Waddeneilanden en vinden 
er waddencruises plaats. Tevens zullen ook 
recreanten de locatie aandoen en zal het 
gebouw zijn eigen bezoekers, dagjesmensen, 
aantrekken. Het totale aantal te verwachten 
bezoekers voor het nieuwe ontwerp inclusief de 
veerdienst naar Borkum zal tussen de 15.000 
en 20.000 bezoekers per dag liggen. 

figuur1.2. 7) De huidige locatie van de 
Borkumlijn is al te klein 

figuur1.2.8) De nieuwe, pas gegraven, 
insteekhaven en terminal van de 
Borkumlijn. Deze terminal zal niet kunnen 
voldoen aan de stroom toeristen die 
op gang zal komen door de 
klimaatopwarming. 
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1.3 Subtropisch Nederland 

Hoe moeten we ons Nederland in de toekomst 
voorstellen? Zoals blijkt uit het klimaatscenario 
krijgen we in Nederland te maken met een 
subtropisch klimaat. Allereerst moeten we 
constateren dat in de toekomst, zoals het er 
nu naar uit ziet, de industrialisatie en uitstoot 
van broeikasgassen door zal gaan zo niet toe 
zal nemen. Opkomende economieën als China 
en India zullen hieraan bijdragen. De kans is 
daarnaast klein dat de VS bereid zijn actie te 

ondernemen om de uitstoot van broeikasgassen 
terug te dringen zo lang dit ten koste gaat 
van haar economie. Dit gedrag van de mens 
leidt tot een verdere opwarming van de aarde. 
Lange droge periodes zullen in de toekomst 
worden afgewisseld met korte periodes van 
hevige neerslag waarbij eerder wateroverlast 
zal ontstaan . Exoten die ontsnappen, zoals 
papegaaien, zullen steeds beter kunnen 
overleven in Nederland door de zachte winters . 

figuur1.3.1b) Verdere Industrialisatie en temperatuurstijging door uitstoot C02 

figuur1.3.1c) Overleven van exoten, wegtrekken en uitsterven van locale dieren&planten 
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Nu leven er al papegaaien en parkieten kolonies 
in grote steden in Nederland. Vervolgens zullen 
ook dieren die nu veel zuidelijker voorkomen 
meer naar het Noorden trekken, zoals de 
flamingo. Andere vogelsoorten en dieren zullen 
juist Nederland verlaten aangezien het klimaat 
te warm wordt voor hen. Ook zullen we in 
de volgende eeuw een lichte stijging van de 
zeespiegel waarnemen. Tegelijkertijd zullen we 
een gestaag doorgaande toename zien van het 
aantal toeristen en recreanten in Nederland. 

Welkom in subtropisch Nederland! 

Flamingo gezien 
in de Eemshaven 
EEMSHAVEN • In de Eernsba
ven is gisteren een flamingo 
gesignaleerd. De laatste 
maanden worden flamin
go's, die normaal niet in Ne
derland voorkomen, vaker 
waargenomen in het wad
dengebied. Het is niet duide
lijk of het om wilde exempla
ren gaat of om vogels afkom
stig uit een dierentuin. 

figuur 1.3.2) Krantenartikel uit het 
Nieuwsblad van het Noorden 

figuur1.3.1d) Gestage toename toerisme&recreatie, vestigen van nieuwe dieren&planten 

figuur1.3.1e) Verdere toename toerisme&recreatie 

figuur1.3.1f) Massatoerisme en merkbare stijging van de zeespiegel 
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2.1 De Eemshaven 

2.1.1 De geschiedenis 
In 1968 verklaart de overheid de 
Eemsmondregio tot economisch 
speerpuntgebied. Een van de 
kernontwikkelingen was de aanleg van een 
diepzeehaven, de Eemshaven. Begin jaren 
zeventig van de vorige eeuw is op het Noord 
Groninger Wad een industriehaven van 600 
hectare opgespoten. In 1973 wordt de nieuwe 
haven officieel geopend door H.M. Koningin 
Juliana. Het gebied is nog steeds voor het 
grootste gedeelte leeg. Dertig jaar lang was 
het aanmodderen voor de Eemshaven. Veel 
verder dan een elektriciteitscentrale en een 
windmolenpark kwam men niet. De haven 
wachtte op schepen, en het industrieterrein 
wacht op de vestiging van grootschalige 
industrieën uit het westen van het land. De 
reden voor de aanleg van de Eemshaven was 

de ontlasting die men in de jaren zestig 
van de vorige eeuw nodig achtte voor de steeds 
voller wordende Randstad. Bovendien kwamen 
er in het noorden van Neder·land veel agrarische 
arbeiders op straat te staan als gevolg 
van de mechanisatie van de landbouw. Een 
grootschalige industriële ontwikkeling aan de 
oever van de Eems zou wel eens een oplossing 
voor beide problemen kunnen bieden. Men 
moest er wel een populair recreatiestrand en 
waardevolle wadplaten voor opofferen. 

Als haven is de Eemshaven tot 2000 niet 
goed tot ontwikkeling gekomen. In 1998 loste 
er gemiddeld slechts één schip per week 
zijn lading. Wat wel altijd goed draaide is 
de veerdienst naar het Duitse Waddeneiland 
Borkum, deze zal op korte termijn gaan 
uitbreiden. De toeristische activiteiten van de 

figuur2.1.1) Satelietfoto van de provincie Groningen. De donkergroene vlek is de Eemshaven. 
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haven lijken zich sneller te ontwikkelen dan de 
industriële activiteiten. Terwijl de haven daar 
niet voor bedoeld was. 's Weekends vindt 
men vooral veel recreanten die de haven 
bezoeken om te vliegeren, racen, zwemmen, of 
"even kop over diek steken" zoals Groningers 
zeggen. De vestiging van industrietakken in 
het havengebied is vooral een verhaal van 
mislukkingen. Plannen voor vestigingen van 
de chemieconcerns DSM en Monte Edison, 
de overslag van vloeibaar aardgas, opslag 
van petroleum en een kerncentrale zijn 
nooit doorgegaan. Een overslagfaciliteit voor 
bananen ging vier keer failliet; een patatfabiek 
moest sluiten. Alleen een gasgestookte mega
elektriciteitscentrale en een windmolenpark 
kwamen in de eerste 30 jaar van de haven van 
de grond. 

De trage ontwikkeling van de Eemshaven is 
gedeeltelijk te wijten aan de economische 
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achterstandpositie van het noorden. Ondanks 
de enorme rijkdom aan bodemschatten in 
dit gebied wordt hier maar minimaal van 
geprofiteerd. Een andere oorzaak die eraan 
ten grondslag ligt, is het ontbreken van een 
strategische en historische elementen die nodig 
zijn voor een haven om tot ontwikkeling te 
komen. De lVIaasvlakte ligt op strategisch punt: 
de monding van de Maas. Het is de poort 
naar Europa. Zo is Rotterdam uitgegroeid tot 
de grootste containerhaven ter wereld. Hoewel 
de Eemshaven een goede infrastructuur kent 
zijn het de eerder genoemde waarden die 
ontbreken. Ten eerste is de Eemshaven niet 
eens een plaats. Het is geen stad en het heeft 
vrijwel geen historie. Ten tweede is er geen 
natuurlijke route, een rivier, naar het achterland. 
De infrastructuur is dan wel aangelegd maar 
daarmee is haar gebruik nog niet gegarandeerd. 
Het is vergelijkbaar met het bouwen van een 
stad; de stad is gebouwd, maar de inwoners 
moeten nog gevonden worden . 
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figuur2.1.2a) Bij de Eemshaven. in de buurt is er weinig tot geen bebouwing. Alleen wat dorpjes 
verspreid door het landschap. Voorderest liggen op "eilandjes" in de lege vlakte boerderijen. 
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2.1.2 Nieuwe huidige visie 
Dertig jaar na de opening van de haven komt 
er enigszins schot in de zaak. Binnen een 
tijdsperiode van vijf jaar heeft men het voor 
elkaar gekregen meer bedrijvigheid naar de 
haven te halen. Dit komt door een hernieuwde 
visie. Niet langer wordt er gewacht op grote 
industrieën vanuit het westen van het land. 
Men is op zoek gegaan naar bedrijvigheid die 
van oudsher bij Groningen past. De onlangs 
gebouwde moutfabriek vormt de inspiratie 
voor het nieuwe ontwikkelingsbeleid voor de 
Eemshaven. Boeren in de regio leveren de gerst 
voor de moutfabriek. Daamaast denkt men aan 
de bouw van zeeschepen. Vijf werven aan 
het nabij gelegen Winschoterdiep en uit Delfzijl 
hebben belangstelling voor een verhuizing naar 
de ruime vlakte. Ook wil men graag de Duitse 
werf Meyer, die spraak maakt met enorme 
cruise-schepen, naar de Eemshaven halen. 

Meyer is nu nog gevestigd in Papenburg, een 
eind stroomopwaarts aan de Ems. De af te 
leveren schepen worden echter zo groot dat de 
Ems er te ondiep voor wordt. Een verhuizing 
van de Meyer-werf zou betekenen dat men 
veel minder ingrepen in het stroombed en de 
monding van de Ems hoeft te doen, die op 
zich weer schadelijk zijn voor de natuur in de 
Dollard. Inmiddels worden de cruise-schepen 
al wel afgebouwd in de Eemshaven maar de 
komst van de Duitse scheepswerf naar de 
Eemshaven is onwaarschijnlijk. De Duitsers 
hebben er te veel belang bij om de scheepswerf 
Meyer in Papenburg te houden. Ze is één van 
de grootste werkgevers in de regio Papenburg 
waar al een hoge werkloosheid is. Wel gaat er 
in de Eemshaven een werf gebouwd worden 
waar schepen gesloopt kunnen worden. iets 
wat nu vooral nog gebeurt in de derde 
wereld landen. In deze hernieuwde visie 

figu~r2.1.2b) De Eemshaven is goed bereikbaar met de auto. Een officiele rijksweg (tweebaans) 
verbmdt de Eemshaven met Groningen en Veendam, waar een groot overslagcentrum voor 
containers is gevestigd. 

Analyse 26 



past ook de oriëntatie op de productie van 
energie. De energiesector is in Groningen geen 
onbekende sector; aardgas is een bekend 
Gronings exportproduct. In dit kader is de 
Eemshaven omgedoopt tot "energy valley''. De 
haven lijkt zich vooral te gaan ontwikkelen 
als leverancier en distributeur van elektriciteit 
voor Nederland. Naast de bestaande 
energiecentrales zijn er opnieuw plannen tot 
het bouwen van twee energiecentrales, de 
aanleg van 21 windmolens van 140 meter 
hoogte en er is een stroomkabel aangelegd 
vanuit Noorwegen. Een belemmering is hierbij 
nog, de capaciteit van het hoogspanningsnet, 
aangezien deze niet berekend is op zoveel 
aanbod. Daarnaast is er een biodieselfabriek 
in aanbouw. Ook deze fabriek past goed bij 
het Groningse platteland, aangezien boeren 
het benodigde koolzaad dat in deze fabriek 
verwerkt wordt tot dieselolie, kunnen gaan 

Welkom in subtropisch Nederland! 

verbouwen en leveren. Met de komst van nog 
een paar vreemde eenden in de bijt, zoals het 
recyclingbedrijf Theo Pouw en het Europese 
Datacenter van Google is de Eemshaven 
opeens binnen vijf jaar grotendeels uitverkocht. 

2.1.3 De toekomst 
De Eemshaven heeft het zoals gezegd 
jarenlang moeilijk gehad om industriële 
activiteiten naar het noorden te krijgen. 
De regio zelf heeft weinig economische 
potentie voor industriële bedrijvigheid. Nu is de 
oplossing gevonden door industrieën, die bij 
de overwegend agrarische regio passen, naar 
de haven te halen. Maar de tijd heeft het 
doel van de Eemshaven - het creëren van 
arbeidsplaatsen - achterhaald. De industriële 
sector is in de afgelopen decennia sterk 
geautomatiseerd en levert nog maar weinig 
arbeidsplaatsen op. Daarmee lijkt de haven 

figuur2.1.2c) Voor goederentreinen is de Eemshaven goed bereikbaar. Arriva onderzoekt de 
mogelijkheden om een passagierstrein naar de haven te laten rijden om onder andere de 
270.000 Duitse toeristen die gebruik maken van de Borkumlijn te vervoeren. 
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haar oorspronkelijke doel voorbijgeschoten te 
zijn. Achteraf gezien was ze al verouderd 
toen met de aanleg van de haven begonnen 
werd . Het tijdperk van de industriële economie 
was al ingewisseld voor die van een 
diensteneconomie. Maar betekent dit nu dat 
het economische perspectief van het noorden 
slechts een geringe impuls kan krijgen door 
de Eemshaven? Nee, want ook de 
diensteneconomie loopt ten einde en gaat 
de komende decennia over in een 
belevingsecanomie (alles wordt als belevenis 
in de markt gezet). De opkomst van de 
belevingsecanomie en de vele recreanten 
en toeristen die in de toekomst door de 
klimaatveranderingen de waddenregio zullen 
gaan bezoeken geven de Eemshaven nieuwe 
mogelijkheden . Toerisme lijkt in deze het 
toverwoord om de regio klaar te maken voor 
de 21ste eeuw. Toerisme is een moderne 

bron van inkomsten die veel mensen werk 
kan verschaffen en de waddenregio een 
economisch hoogwaardig en blijvend 
bestaansrecht kan geven. Zo ontstaat er een 
breder en groter economisch draagvlak voor het 
noorden. De vraag is alleen of de Eemshaven, 
de waddenregio, maar ook Nederland wel 
in staat is om op tijd te reageren op het 
veranderende klimaat. 

figuur2.1.2d) Zeilen is een vertragende activiteit die volop beoefend wordt in de regio. De 
Eemshaven heeft geen jachthaven maar zou gezien zijn centrale ligging in het Waddengebied 
een goede uitvalsbasis zijn voor Nederlanders en Duitsers. Daarbij komt nog eens dat de 
jachthaven buitendijks komt te liggen wat een aanzienlijke tijdwinst oplevert voor zeilers die 
het wad opwillen. 
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figuur2.1.3) 
Beeld van de Eem
shaven in 2010. Een 
nieuwe insteekhaven, 
een biodieselfabriek, 
een scheepswerf, een 
LPG terminal en 21 
windmolens met een 
hoogte van 140 meter 
staan gepland voor 
2010. Daarnaast zal 
er, dit is niet op 
de afbeelding te zien, 
een nieuwe energie 
centrale gebouwd 
gaan worden. 

Welkom in subtropisch Nederland! 

\ 
figuur2.1.2e) Wadlopen is een vertragende activiteit. Men kan volop genieten van de rust, stilte 
en natuur. De routes worden vaak afgestemd op veerdiensten. De veerdiensten en tax-free 
rondvaarten worden voornamelijk door toeristen gebruikt. De beleving van het Wad staat bij 
deze activiteiten centraal 

29 Analyse 



De Nije Rooie 

2.2 De mens in de 21 ste eeuw 

2.2.1 De belevingeconomie: een 
lifestyle 
De verschuiving naar een economie die 
meer en meer op belevenissen is gebaseerd 
heeft vergaande gevolgen voor ons land. Dat 
concludeert ook het ruimtelijk planbureau in 
het boek "Duizend dingen op een dag". Het 
publiek koestert zijn zelf ontdekte sensaties, 
geniet van de artificiële natuur en het décor 
van techniek. De stedeling legt zijn fantasie 
op aan de omgeving. Ze is ontdekkingreiziger 
geworden of -om in termen van het ruimtelijk 
planbureau te spreken- zij zoekt naast een tijd 
voor versnelling ook een tijd voor vertraging. 

De moderne mens krijgt het steeds drukker en 
drukker. Mensen hebben steeds minder vrije 
tijd maar willen in die vrije tijd wel steeds 

meer beleven. Die belevenissen zoeken ze 
steeds vaker op buiten de deur. De toegenomen 
mobiliteit is daarvoor verantwoordelijk. Auto's, 
tre inen en vliegtuigen maar ook andere 
vervoersmiddelen maken het mogelijk dat we 
ons zelf in een kortere tijd steeds sneller en 
verder kunnen verplaatsen. De stijl van een 
de overvolle agenda waarin ook in de vrije tijd 
van alles te beleven moet zijn is karakteristiek 
voor deze tijd en zal ook in de toekomst niet 
verdwijnen. Zij zal alleen maar een dominantere 
plaats in ons bestaan innemen. 

We streven ernaar veel activiteiten te onder 
nemen en steeds weer andere belevenissen 
te onder gaan. In de wetenschap wordt veel 
aandacht besteed aan dit verschijnsel dat 
mensen het enerzijds veel drukker krijgen , 

figuur2.1.2f) Koeien vormen een belangrijk aspect in de belevingswaarde van h_et platteland. 
Gewassen overigens ook. Koolzaadroutes worden zomers vaak uitgezet voor fletsers en 
wandelaars. 

Analyse 30 



terwijl anderzijds de vrije tijd niet zozeer wordt 
gebruikt om uit te rusten, maar gevuld wordt met 
nog eens een scala aan activiteiten. De meeste 
wetenschappers zoeken de oorzaak in de 
constatering dat een mensenleven niet langer 
het product is van vaste rollen die bepaald 
worden door afkomst, religie of geslacht, maar 
een project van vele mogelijkheden waar men 
zelf het beste van moet maken. Maar om wie 
of wat te worden? Sinds de mens zijn zelfbeeld 
niet meer (alleen) laat bepalen door de relatie 
met God is de eigen belevenis tot maatstaf 
geworden. De markt speelt in op deze vraag 
naar identiteit door producten te koppelen 
aan lifestyle en status en door het verkopen 
van belevingen. De economen Pine&Gilmore 
beschrijven in hun boek "De 
belevingseconomie", dat transformatie van de 
klant in een beter ik het ultieme marktproduct 
zal worden: de klant is het product. Naast 
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het streven naar een efficiënt en gevarieerd 
dagelijks leven, hebben mensen behoefte aan 
rust en ontspanning, aan momenten van 
onthaasting en vertraging. 

De gehaaste stijl van leven maakt naast 
versnelling, vertraging noodzakelijk. Een goede 
leefomgeving biedt ook ruimte voor vertraging. 
Vroeger hoorden snelheid en techniek bij elkaar. 
Traagheid was juist de wereld waarin techniek 
ontbreekt. We zien nu een outdoor trend die 
techniek juist koppelt aan "ontsnappen aan 
de tijd". Voor een meerdaagse wandel of 
fietstocht door gebieden die ver weg liggen 
van de bewoonde wereld nemen mensen 
technisch zeer hoogwaardig 
overlevingsmateriaal mee, dat oorspronkelijk 
ontwikkeld was voor ruimtevaart en leger. Een 
ander voorbeeld is de Slow Food trend die in 
de jaren negentig is komen overwaaien vanuit 
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figuur2.1.2g) Historische plaatsen zoals borgen, maar je zou ook kunnen denken aan 
bijvoorbeeld wierden, zijn voor de belevingswaarde van het platteland belangrijk. Ze versterken 
het historisch besefvoor de bezoeker van het platteland 

31 Analyse 



Oe Nije Rooie 

Piemonte, Italië. "Tegen krankzinnigheid van het 
Fast Life moeten we ons verdedigen met traag 
materieel genot( ... )", zo luidt het manifest van 
Slow Food (1989). 

Deze zeer moderne en bijna technische kijk op 
eten verspreidt zich nu geleidelijk over heel de 
westerse wereld. Slow Food verbindt een vitaal 
en jachtig leven met traditionele ingrediënten en 
een lokale setting; twee uitersten. Slow Food 
is dus meer dan een tegenhanger van tast 
food. Het is een korte onderbreking in de 
snelle leefstijl en een vorm van vertraging. 
Naarmate deze snelle levensstijl zich verder 
ontwikkelt, zal ook vertraging zich meer als 
vanzelfsprekend onderdeel van deze lifestyle 
kunnen ontwikkelen. 

Degenen die rust en stilte zoeken moeten 
beseffen dat alles onderdeel is geworden van 
de pretmachine en dat men dus die stilte en 
rust kan kopen. Juist als alles tot een belevenis 
wordt gemaakt, als overal de pret is, en alles 
als een product in de markt wordt gezet, dan 
moet er ook een markt ontstaan voor stilte en 
rust. 

De niet-pret, de anti-belevenis wordt zelf 
een belevenis. Mal en contramal bestaan 
bij de gratie van elkaar. In Amsterdam is 
aan de Herengracht een pand midden in de 

bruisende binnenstad, met een zoutbad waarin 
je moeiteloos blijft drijven. Het is ingetogen en 
chic ingericht met natuursteen en matglas, hier 
is de ultieme stilte te koop: 27,25 euro voor 45 
minuten. Juist in een druk dagelijks leven is de 
behoefte aan stilte, rust en ontspanning groot. 
Het is een onderdeel van de leefstijl waarin 
men zoveel mogelijk wil beleven en doen . De 
mogelijkheid om te kunnen onthaasten en te 
vertragen zijn schaarse goederen geworden 
in de tegenwoordige samenleving, die steeds 
drukker en rustelozer wordt. De leefomgeving 
die in samenhang daarmee continu verandert, 
wordt steeds voller en luidruchtiger. Doordat 
stilte schaars wordt gaat de marktwaarde ervan 
omhoog. Steeds meer werkplekken bieden een 
ontsnapping in de vorm van fitnessruimtes 
of stiltekamers. Al sinds 1968 bestaat er in 
elf Europese landen een keten van hotels 
op stille plekken, waarvan vier in Nederland, 
die zich afficheren als Relais du silence. 
De mogelijkheid om naast versnellen te 
kunnen vertragen is een belangrijk onderdeel 
van de ontwerpopgave. Door beide aan te 
bieden wordt het ontwerp afgestemd op de 
toekomstige bezoeker. Het ontwerp zal als 
attractie, belevenis, in de markt worden gezet 
en gebruik maken van de dagelijkse stroom van 
passerende toeristen. 
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figuur2.2.1) De belevingseconomie zal de komende decennia een steeds 
belangrijkere rol gaan spelen in de maatschappij. Belevenissen vormen niet het finale 

aanbod. Transformaties zullen het uiteindelijke doel worden. 
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figuur2.2.2b) Een analyse van de Eemshaven, waarbij belevenissen voor toeristen en recreanten 
centraal staan. De bezoeker geniet van zijn zelfontdekte sensaties, de artificiele natuur en 
het decor van techniek. 

Analyse 34 



35 

Welkom in subtropisch Nederland! 

Hoofsdstuk 3 
Concept 

Concept 



De Nije Rooie 

3.1 Het ontwerp in relatie met het landschap 
3.1.1 Landmark 
Het Groninger landschap en het Wad hebben 
een aantal karakteristieke waarden. De 
weidsheid, de leegte, de rust en de stilte 
zijn kenmerken die typerend zijn voor het 
Wad en het Groninger landschap. Door het 
vlakke open landschap vormen kerktorens en 
vuurtorens bakens die van verre zichtbaar zijn. 
De kerktoren van Bierum vlakbij de Eemshaven 
is daar een goed voorbeeld van. In het wapen 
van het dorp staat de kerktoren afgebeeld, 
gezien vanaf zee. Het is een verbeelding zoals 
schippers in de zeventiende eeuw de kerktoren 
vanuit zee zagen en als baken gebruikten om 
veilig thuis te komen. Een ander voorbeeld is 
de kerktoren van het Groningse plaatsje Zeerijp. 
Het plaatsje lag vroeger aan de kust en de toren 
deed dienst als vuurtoren. Na de inpoldering 
van nieuw ontgonnen land kwam het plaatsje 
verder van zee af te liggen en verloor de toren 
haar functie als vuurtoren. Tegenwoordig doet 
ze dienst als kerktoren. 

Het nieuwe ontwerp in de Eemshaven wil 
optimaal bijdragen aan de beleving van het 
landschap. Het megalomaan landmark, in de 
vorm van een knalrode scheve toren, benadrukt 
de leegte en weidsheid van het landschap. Haar 
kleur refereert aan een kerktoren of vuurtoren 
en steekt scherp tegen de groene omgeving 
af. De toren vormt een knooppunt tussen de 
vaste wal en de Waddeneilanden. Door de 
toren scheef te zetten wordt een extra dimensie 
toegevoegd aan de beleving van het landschap. 
Een continu verdraaiend perspectief zorgt 
voor een steeds veranderend en dynamisch 
landschap. Alleen al vanuit het landschap 
bezien zal de toren een belevenis zijn. Het 
dynamische karakter van de toren sluit aan op 
een tijd waarin we steeds weer nieuwe dingen 
willen beleven en zien. 

Concept 

figuur3.1.1) Het 
wapen van het 
dorp Bierum 
is een 
verbeelding van 
de kerktoren van 
het dorp gezien 
vanaf zee. 
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figuur3.1.2) De Karakteristieke rode vuur 
toren van Schiermonnikoog 

figuur3.1.3) De kerk van Zeerijp, de toren 
deed vroeger dienst als kerktoren 

figuur3.1.4) De kerk van Bierum met haar 
kenmerkende scheve toren 



3.1.2 De Nije Rooie 
De Eemshaven, maar ook de provincie 
Groningen, is een plek waar het bijna altijd 
waait. De toren staat met haar rug naar de 
overwegend uit het zuidwesten komende wind 
gekeerd. Als een rietstengel buigt de toren 
voorover, richting het noordoosten, richting zee 
en in de richting waarin de Waddeneilanden 
"wandelen". Deze as, die vanuit het zuidwesten 
naar het noordoosten loopt ligt exact in het 
verlengde van de Martinitoren. In de volksmond 
wordt de Martinitoren "de Olie Grieze" (de oude 
grijze) genoemd. De toren in de Eemshaven 
zal door haar karakteristieke rode kleur "De 
Nije Rooie" (de nieuwe rode) gaan heten. Ze 
is daarmee onlosmakelijk verbonden met de 
Martinitoren. 

Bepaling hoogte toren 
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3.1.3 Bepaling hoogte toren 
De Nije Rooie zal de hoogste toren in Europa 
worden. Ze evenaart daarmee de Martinitoren 
die ooit 127 meter hoog was en daarmee 
de hoogste van Europa. Een aantal brandjes 
zorgden ervoor dat de huidige hoogte van 
de Martinitoren 96 meter bedraagt. De toren 
toonde vooral de macht van de stad Groningen 
ten opzichte van de omringende Ommelanden. 
Het observatieplatform van De Nije Rooie 
bevindt zich op 384 meter hoogte. Vanaf 
daar is theoretisch gezien de gehele provincie 
Groningen zichtbaar en vice versa. Het 
economisch zwaartepunt van de provincie 
Groningen zal door het massatoerisme 
verschuiven van de Stad naar de Ommelanden. 
De hoogte van de toren is vooral een toonbeeld 
van (on)macht. 

1973-200 1 
41711'1 41 2111 

Links figuur3.1.5) Bepaling hoogte toren. 

De toren is theoretisch gezien zichtbaar 
vanuit de gehele provincie Groningen. 
Met behulp van de stelling van Pythagoras 
is eenvoudig de hoogte van de toren te 
bepalen. 

a = 70km (verst weg gelegen punt van de 
provincie gemeten vanuit de Eemshaven) 
r = 6378km (straal van de aarde) 
h = hoogte toren in km 

a"2 + r"2 = (r+h)"2 
70"2 + 6378"2 = (6378+h)"2 
h = 0,384 km (hoogte opservatieplatform) 

liJCri 

..1 r.-· 

1113 
55m 

figuur3.1.6) Een aantal bekende hoge gebouwen met elkaar vergeleken. 
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3.1.4 Bepaling scheefstand toren 
Om aan de definitie van een eiland te voldoen, 
moet minimaal 160 hectare bij gemiddeld hoog 
water niet meer door de Noordzee worden 
overspoeld. Is eenmaal de status van een 
Waddeneiland verkregen dan kan men die 
niet meer verliezen totdat het eiland geheel 
in de golven ten onder gaat. In totaal liggen 
er 16 Waddeneilanden voor de kust in de 
Waddenzee. De toren buigt 16 graden voorover. 
Voor elk Waddeneiland staat ze een graad uit 
het lood. Ter vergelijk: de toren van Pisa staat 
9 graden uit het lood en Puerto de Europa te 
Madrid 15 graden. De scheefste toren vinden 
we in Montreal, Canada. De stadiontoren staat 
maar liefst 45 graden scheef en is 180 meter 
hoog. De toren in de Eemshaven is dus niet de 
scheefste toren ter wereld maar wel de hoogste 
scheve toren ter wereld. Scheve torens 
hebben altijd een extra aantrekkingskracht. 
Denk maar aan de toren van Pisa. iets 

NOORDZEE 

dichterbij de Eemshaven is de kerktoren van 
het eerder genoemde Bierum bekend om 
zijn steunbeer die de scheef gezakte toren 
moet ondersteunen. De scheefstand van de 
toren staat symbool voor een nieuwe tijd die 
aanbreekt ten gevolge van de opwarming van 
de aarde 

3.1.5 Schaalloosheid 
Alle elementen die men vindt in de Eemshaven 
zijn in hun soort een mammoetversie. In het 
schaalloze landschap hebben ze geen maat. 
Door het ontbreken van referentie hebben een 
verkeersbord, steltloper of elektriciteitscentrale 
een zelfde verschijning: ongrijpbaar en 
schaalloos. Overslagloodsen, een moutfabriek, 
zo nu een dan een mega-cruiser, wat 
windmolens, een elektriciteitscentrale, ze staan 
als ''wezen" in het landschap. Zo ook de De Nije 
Rooie. 

figuur3.1. 7) In totaalliggen er 16 Waddeneilanden voor de kust in de Waddenzee. Voor elk 
eiland staat De Nije Rooie een graad uit het lood. Het vaakste waait de wind uit het zuidwesten, 
zie de windroos. Deze denkbeeldige windas, die vanuit het zuidwesten naar het noordoosten 
loopt, verbindt De Martinitoren en De Nije Rooie 
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3.1.6 Zichtbaarheid vanuit het 
landschap 
De Nije Rooie is een gigantisch landmark. 
Theoretisch gezien zou men de toren vanaf 70 
kilometer afstand moeten kunnen waarnemen. 
Men moet dan wel geheel vrij zicht hebben. Op 
zee heeft men dat, op het land is dat een ander 
verhaal. Vanaf land zal de toren, mits er vrij 
zicht is, vanuit de stad Groningen zichtbaar zijn. 

Veldonderzoek heeft uitgewezen dat de 
schoorsteen van de nabij gelegen 
Eemscentrale, die 120 meter hoog is, voorbij 
Loppersum (20 kilometer vanaf de Eemshaven) 
waarneembaar is, indien men vrij zicht heeft. 
Over zee is dit getest vanuit Nieuwe Statenzijl 
(30 kilometer vanaf de Eemshaven). Tevens 
was in dit geval ook nog net het 68 meter 
hoge naast gelegen complex zichtbaar. De 3d 
computerbeelden zijn vergeleken met foto's van 
het veldonderzoek en blijken overeen te komen. 
De toren zal fungeren als een landmark en bijna 
vanuit de gehele provincie zichtbaar zijn. Achter 
de lijn Groningen Veendam zal dit waarschijnlijk 
steeds lastiger worden aangezien daar bomen 
en bebouwing de toren aan het zicht onttrekken. 
Daarnaast zal de helderheid van het weer van 
grote invloed zijn. 

. 
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figuur3. 1.8) Locaties bestudeerde 
zichtlijnen. Twee zichtlijnen over zee, 
vanaf Borkum en Schiermonnikoog 
(figuur3.1.8a en b). De zichtlijn over 
land is de denkbeeldige windas vanuit 
het zuidwesten. Langs deze as zijn 
beelden gemaakt vlakbij Zij/dijk, Garst 
huizen, Stedum en vanuit Groningen 
(f3. 1.8c tlm f). 

figuur3.1.8b) De Nije Rooie gezien vanaf Borkum (15km). 
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figuur3.1.8c) De Nije Rooie gezien vanaf Zijldijk (6km). 

figuur3.1.8d) De Nije Rooie gezien vanaf Garsthuizen (12km). 

figuur3.1.8f) De Nije Rooie gezien vanuit Groningen (31km). 
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3.1.7 Sculptuur 
De vorm van de toren is in benaderd als een 
sculptuur. Dit met het doel om van het ontwerp 
een krachtig en herkenbaar symbool te maken 
voor de Eemshaven, de regio en de provincie 
Groningen. Wat de Eiffeltoren is voor Parijs 
wordt De Nije Rooie voor Groningen. Door de 
toren een krachtig symbool te laten zijn, is ze 
als product goed en eenvoudig in de markt 
te zetten. Door de scheefstand van de toren 
ontstaat er een continu verdraaiend perspectief 
wat de toren een dynamisch karakter geeft. 
Verschillende kleimodellen zijn daarbij gemaakt 
om de vorm en scheefstand te bestuderen. 
Daarbij is de toren als een losstaand object 
benaderd. Tevens zijn daarnaast verschillende 
schetsen en beelden gemaakt. 

figuur3.1.9) Sculptuur bestaande uit 
segmenten. De werking van druk- en 
trekkrachten wordt goed duidelijk. In 
de rug van het gebouw volstaat een 
dunne draad om de trekkracht op te 
nemen, aan de voorzijde worden de 
drukkrachten opgenomen door de 
massieve bollen. 
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figuur3.1.10) Ontwerpschets van de 
toren. Karaktiristiek zijn de hal met de 
steunberen, de panoramaramen en de 
ronde ramen in de toren. 

figuur3.1.11) Sculptuur van de toren, die 
duidelijk het verdraaiende perspectief 
in beeld brengt. 

figuur3.1.12) Schets van de toren. 
Kenmerkend zijn de rode kleur, de voet 
met de loopbruggen en het 
panorama platform. 
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3.1.8 Benadering De Nije Rooie 
De toren zal ver vanuit het Groninger landschap 
zichtbaar zijn. De scheefstand van de toren 
zorgt voor een afwisselend beeld op weg naar 
de Eemshaven. In de toren ontstaat er een spel 
van komen en gaan, van eb en vloed. Schepen 
leggen aan en de hal stroomt vol, schepen 
vertrekken en de hal stroomt weer leeg. De 
auto's zijn vanuit de hal zichtbaar doormiddel 
van glazen vloeren die extra de bewegingen in 
het gebouw zichtbaar maken. De bezoeker kan 
vanuit de toren vanaf het observatieplatform zijn 
reisdoel al zien liggen. Eenmaal op de plaats 
van bestemming aangekomen ziet men de toren 
in de verte als landmark weer staan. De hele 
reis wordt zo als een belevenis ervaren. 
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4.1 Het Ontwerp uitgediept 

4.1.1 Ontsluiting verkeer 
Via de N36 rijdt men vanuit Groningen naar De 
Nije Rooie. Een viaduct brengt de auto's naar 
de bovenste laag van de parkeergarage in de 
voet van het gebouw. Op deze laag worden 
auto's en bussen gescheiden. Er bevindt 
zich een op- en uitstapplaats voor bussen 
en een stopplaats voor gewone auto's en 
taxi's. Daarnaast zijn er opstelvakken om in 
te schepen en zijn er aparte rijbanen voor 
serviceverkeer (bv bagagewagens) naar de 
schepen. Ook bevindt zich op deze laag de 
parkeerplekken voor werknemers. De bezoeker 
dient in een van de zes onderliggende 
parkeerlagen te parkeren. In totaal zijn er 
ongeveer 3000 parkeerplaatsen in de toren 
aanwezig. Vanuit de parkeergarage brengen 
liften de bezoeker naar de hal van waaruit een 
loopbrug voor voetgangers naar de schepen 
loopt. In het hoogseizoen kunnen tevens in 
de insteekhaven schepen aanleggen. Twee 
loopbruggen die uit de zijkant van het gebouw 
komen brengen in dit geval de passagiers naar 
de boten. 

\ ' \ \ 
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4.1.2 Indeling 
De onderste zeven lagen van de toren worden 
in beslag genomen door de parkeergarage. 
Boven de laag waar auto's inschepen, vindt 
de distributie van bagage plaats. Hier kunnen 
passagiers die aankomen per boot hun 
bagage ophalen. Een laag daarboven zit de 
incheckbalie waar toegangsbewijzen voor de 
boot gekocht kunnen worden en passagiers 
die per boot vertrekken hun bagage kunnen 
inchecken. Hier is ook een reusachtige hal 
waar dagelijks meer dan 15.000 bezoekers 
verwerkt moeten kunnen worden. Er zijn meer 
dan 1500 zitplaatsen aanwezig in de hal die 
een oppervlakte heeft van twee voetbalvelden. 
Daarnaast bied de hal toegang tot twee 
platvormen vanwaar panoramaliften naar het 
observatieplatform vertrekken. Ook is vanuit 
de hal het leisurecentrum bereikbaar waar 
passagiers kunnen eten, shoppen, exposities 
bezoeken, fitnessen, loungen, naar de disco, 
casino of sauna gaan, etc. Deze functies zitten 
om de hal heen gevouwen in de vorm van een 
driezijdige piramide. Ze vormen een routing om 
en rond de hal van het gebouw. Vanuit de ronde 

rijbaan auto 1 

- opstelplaats auto s 

hellingbaan naar parileergarage 

- opstappiltlts bunen 

parkeeNakften per&Oneel 

vervoer/ verwerking baggage 

voelgangers gebied 

llftsn 

servleeruimten en -Uftenl 
(vlucht)trappen 

figuur4.1.1) Ontsluiting/ inschepen/ parkeren motorvoertuigen. 
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par1teren 

- Inscheepdek auto s 

centrale hallinscheephal 

winkelcentrum/ leisurwcentrum 

publiek/ restaurant/ bar 

- conferentiecentrum/ kantoorruimte 

skylobby 

- hotel 

hotelatrium 

- teehofscha rulmta&J S«Yioe ruimtes 

figuur4.1.2) Indeling naar functie. 
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gevelopeningen vangt men beelden op vanuit 
het landschap of de inscheephaL Daarnaast 
bevindt zich hier ook een aparte ruimte voor VIP 
gasten. De hal heeft drie reusachtige panorama 
ramen die een overweldigend uitzicht over 
de Waddenzee en het Groningse platteland 
geven. Boven de hal bevindt zich een immens 
restaurant dat plaats biedt aan meer dan 750 
bezoekers. Ook hier zijn weer drie reusachtige 
panorama ramen aanwezig. Conferentiezalen 
en kantoorruimten zijn hier om het restaurant 
heen gevouwen. Boven de voet van de 
toren bevindt zich het hotel rond een 
duizelingwekkend atrium. Dit is het hoogste 
atrium ter wereld, 250 meter hoog. Ter vergelijk, 
het hoogste atrium bevindt zich nu in Dubai 
in de 'Burj Al Arab' en is 180 meter hoog. 
De Martinitoren zou met gemak in het atrium 
van De Nije Rooie passen. In totaal bevinden 
zich 912 hotelkamers in het gebouw. In de top 
van de toren bevindt zich een ronddraaiend 
restaurant met daarboven, op 384 meter 
hoogte, de observatieplatformen die als tribunes 
over elkaar heen kijken. Ze bieden een 
weergaloos uitzicht over de waddenplaten en de 
regio. 
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4.1.3 De hotelkamers 
Het hotel is een belangrijke attractie van 
het ontwerp. In het geheel van versnellende 
en vertragende activiteiten is het hotel een 
tegenhanger van het massatoerisme. Het 
massatoerisme maakt het beleven van stilte, 
rust en leegte (karakteristieke waarden van 
het wad) onmogelijk en tegelijkertijd de 
behoefte eraan groter. De opkomst van de 
belevingseconomie, zoals eerder beschreven in 
dit verslag, waarin we meer en meer willen 
beleven in een kortere tijd doet de roep om 
naast versnellende activiteiten ook vertragende 
activiteiten te kunnen beleven, vergroten. 
Het hotel speelt hier op in. In De Nije 
Rooie zijn volop versnellende activiteiten 
aanwezig ten gevolge van de massa's toeristen 
en bezoekers die dagelijks passeren, eten, 
shoppen, fitnessen, conferenties bijwonen, snel 
het panoramaplatform bezoeken om maar 
zoveel mogelijk te kunnen beleven in een zo 
kort mogelijke tijd. 

1 1 

centrale hel - loopbrug naar schip -wln.kelcentrumlloisurecentrum - Incheckballes -Jlrten 

serviceruimteon en ~iftenJ 
(vluchl)trappen 

figuur4.1.3) /nscheephal, inchecken/ inschepen voetgangers. 
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De hotelkamers liggen rond een atrium, 912 
kamers in totaal, 16 hotelkamers per verdieping. 
Elke hotelkamer krijgt de naam van één van de 
16 eilanden voor de kust mee. 

Het hotel haalt het landschap als het ware 
naar binnen. De karakteristieke waarden die 
het landschap heeft, de stilte, de rust, de 
leegte kan men in het hotel beleven. De 
hotelkamers vormen virtuele ruimten waar op 
de wanden, vloeren en plafond 3d beelden van 
het Wad worden getoond. Daarvoor worden 
revolutionaire flinterdunne Oled schermen als 
behang over de muren plafonds en vloeren 
heen geplakt. Op de Oled schermen worden 
beelden van het wad getoond die buiten 
het bereik blijven van het massatoerisme. De 
wadplaten, de rusteloze zee, natuurgebieden, 
kwelders etc. Zodra de gast de hotelkamer 
binnenkomt start een film die aaneengesloten 
20 uur draait. In feite gebeurt er in de film 
helemaal niks. Men bevindt zich ergens op een 
locatie op het Wad en geniet van een oase van 
rust. Hier en daar een meeuw, een scholekster 
en natuurlijk een zeehond passeren zo nu en 
dan de bezoeker. Het verblijf in de hotelkamer 
wordt als belevenis in de markt gezet. 
Slapen onder de "blote" hemel midden op 
het Wad tussen de zeehonden. Wakker 
worden tussen krijsende zeemeeuwen. Een 
zonsopkomst op een zandplaat op het Wad. 
Het zijn allemaal vertragende belevenissen die 
binnen het handbereik van de gasten komen te 
liggen. 

De grote van de hotelkamers is voor alle kamers 
ongeveer gelijk, rond de 50 vierkante meter. 
Midden in de lege kamer staan twee riante 
slaap/ zitmeubels van waaruit de gasten een 
optimaal zicht hebben op datgene wat zich er 
rondom hen heen afspeelt. In deze setting is 
het niet zozeer de grote van de hotelkamers die 
de prijs bepaald maar eerder de ervaring of de 
belevenis die men wenst. Waar voorheen 
extra grote suites een meerprijs hadden 
zal het hier eerder gaan om speciale 
belevenissen. Men kan tegen extra betaling 
bijvoorbeeld geuren of geluiden ervaren, of 
andere speciale (tijdelijke) effecten inkopen, 
zoals wind, uv-straling (zonnebankeffect) of de 
deining van golven. 

De beelden die in de hotelkamers geprojecteerd 
worden zijn real-time. Dat wil zeggen: is 
het buiten donker, dan is het in de virtuele 
werkelijkheid van de hotelkamer donker. Is het 
buiten mistig dan is het binnen mistig. Stormt 
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het, zorg dan maar dat je zeemansbenen 
hebt. Aparte annuleringsverzekeringen kunnen 
worden afgesloten om bij slecht weer in de 
virtuele wereld geld terug te krijgen. 

In wezen is het hotel een aaneenschakeling 
van 912 kleine privé (IMAX) bioscoopjes, waarin 
de bezoeker vooral stilte, rust en leegte beleeft 
en er voor betaald . Wanneer de hotelbezoeker 
genoeg heeft van de vertragende activiteiten 
die zich in de hotelkamer afspelen dan kan 
hij de hotelkamer verlaten en zich storten in 
een van de vele versnellende activiteiten die 
De Nije Rooie rijk is. Het ontwerp biedt een 
totaalpakket voor de mens van de 21 ste waarin 
zoveel mogelijk vertragende en versnellende 
activiteiten naast elkaar beleefd moeten kunnen 
worden in een zo kort mogelijke tijd. Mal en 
Contramal bestaan bij de gratie van elkaar. In 
die zin vormt De Nije Rooie een wereldattractie 
zoals we Walt Disney en de Efteling kennen. 
Belevingswerelden, schijnwerkelijkheden, die 
meer en meer onze realiteit aan het worden zijn . 

4.1.4 Technische/service ruimten 
Een gemeenschappelijk probleem van alle 
hoogbouw is niet alleen de locatie van de 
technische ruimtes, voor onder andere water, 
gas, elektriciteit en luchtbehandelingsystemen, 
maar ook hun integratie in het gehele ontwerp. 
Één van de grootste uitdagingen is het 
ontwerpen van de top van het gebouw, 
waar naast technische voorzieningen ook een 
andere publieke functie aanwezig is. Een 
andere belangrijke ontwerpkeuze is of de 
technische ruimten gecentraliseerd of juist 
gedecentraliseerd geïntegreerd dienen te 
worden. Gekozen is voor een centralisatie 
van de technische voorzieningen om zoveel 
mogelijk vierkante meters per vloer vrij te 
maken. Op die manier worden geen 
waardevolle verhuurbare ruimtes bezet. De 
centralisatie van technische ruimten is alleen 
praktisch bij een hoogte van maximaal 25 
verdiepingen. Daarom zijn er naast de service 
en technische ruimten in de parkeergarage, 
deze zijn onder andere voor het laden en 
lossen en opslag, ook op hoger gelegen etages 
technische vloeren aanwezig . De toren is door 
de technische vloeren onderverdeeld in vier 
zones van grofweg elk 100 meter. De eerste 
10 verdiepingen van het gebouw zijn extra 
hoog waardoor de eerste technische vloeren, 
na de parkeergarage, zich op de 12 en 13 
verdieping bevinden. Daarna komt er om de 22 
verdiepingen een dubbele vloer met technische 
ruimten . Verdiepingen 35 en 36, 58 en 59, 80, 
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81 en 82 zijn gereserveerd voor technische 
ruimten. De technische ruimten nemen steeds 
minimaal twee verdiepingen in beslag daar 
bepaalde technische installaties anders te hoog 
zijn. In de top van de toren , op de 85 verdieping, 
bevindt zich een extra technische ruimte in 
verband met een contra gewicht dat daar 
geplaatst. De projecties van de filmen die in de 
hotelkamers draaien worden computer gestuurd 
geregisseerd vanuit de technische ruimten. De 
transferlobby's, tevens skylobby's, zijn zoveel 
mogelijk direct boven de technische vloeren 
geplaatst. Dit om de praktische reden dat 
daardoor de motorruimte die aanwezig is boven 
de lift kan worden opgenomen in de technische 
vloer. 

Servicediensten kunnen door het gebouw 
bewegen zonder in contact te komen met 
de bezoeker. Voor de werknemers is er een 
eigen parkeerplaats en van daaruit ook een 
eigen toegang tot het gebouw. Laden en 
lossen gebeurt op maaiveld niveau en is 
alleen toegankelijk voor bestemmingsverkeer. 
De service ruimten zijn ondergebracht in de 
drie kernen van de toren . Op elke verdieping 
bevinden zich om praktische redenen een 
service ruimte. Hier kan het personeel verblijven 
en worden goederen opgeslagen. 

figuur4.1.5) Schematisering van de 
distributie van voorzieningen 



4.1.5 Liften 
In de voet van de toren bevindt zich een 
rechte liftschacht. Snelle express liften brengen 
de bezoeker direct vanuit de parkeergarage 
naar de centrale hal, het shoppingcentrum, het 
restaurant, de lobby van het conferentiecentrum 
of de lobby van het hotel. De tussenliggende 
niveaus kan men bereiken met locale liften. In 
de "steunberen" bevinden zich schuine liften 
met een locale functie. Roltrappen verzorgen 
hier en in het winkelcentrum het vervoer van 
de meeste mensen. Tevens gaan er twee 
dubbeldeks liften vanuit de hallangs de 
zijkant van de toren direct omhoog naar het 
observatieplatform. In de hotellobby eindigt de 

express liften 

locale liften 

dubbeldeck panoramaliften 

- transferlobby 

servtoeliften 

servlceltechnl&eheruimte 

5 locale liften 
mid rise 

5 locale liften 
mid rise 

4 cxpress lifte:n 
low ris& 

2 x 3 l-ocale liften 
Jowrise 

4 x 3 locale liften-JE~·~· 
low rlse 

Welkom in subtropisch Nederland! 

rechte schacht. Hier bevindt zich de eerste van 
de vier skylobby's. Vanuit hier vertrekken liften 
schuin omhoog. Snelle express liften brengen 
de hotelgast naar de gewenste skylobby van 
waar de bezoekers overstappen op de locale 
liften. In totaal telt het gebouw 53 liften. 
Waarvan 31 schuine. Ter vergelijk: de Twin 
towers telden in totaal 99 liften en Taipei 101 
telt 49 liften. De liften kunnen een snelheid 
bereiken van 60 kilometer per uur. Scheve liften 
zijn zeldzaam. We vinden ze in Nederland maar 
op één plek op een metrostation in Amsterdam. 
Daarnaast heeft de Eiffeltoren scheve liften, de 
Montreal toren, en het Spinx Hotel in Las Vegas. 

.• ~- 2 x 2 locale liften 
lowrise 

z.t.J .. ht. !.J 
p.:liiDOIInAilfl 

~191 I 

figuur4.1.6) In het gebouw zijn twee gescheiden liftsystemen. Een voor service diensten 
en een voor de bezoekers. Express liften brengen de bezoeker snel naar de gewenste zone in 
het gebouw. Locale liften brengen de gasten naar de afzonderlijke verdiepingen. 
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4.1.6 De Gevels 
De gevelindelingen wordt gekenmerkt door 
open en gesloten delen. In die zin sluit de 
vormgeving aan bij de andere tegenstellingen in 
het ontwerp, zoals versnellende en vertragende 
activiteiten, hectiek en rust etc. Daarnaast zijn 
de gevelindelingen zo gekozen dat het ontwerp 
zo sculpturaal mogelijk blijft en een bepaalde 
schaalloosheid blijft houden wat kenmerkend en 
een kwaliteit is van de Eemshaven. De gevel 
is opgebouwd uit rode geëxtrudeerde Aluminium 
sandwichelementen. Deze elementen zijn 
verdiepingshoog en dit verkort de bouwtijd 
van het project. De sandwichelementen kunnen 
makkelijk de gekromde vorm van de gevel 
gevolgd worden. Daarnaast zijn de elementen 
licht in gewicht wat gunstig is voor de fundering 
van het gebouw. Ook hebben ze relatief weinig 
tot geen onderhoud nodig door een speciaal vuil 
afstotende coating. 

In de voet van de toren bieden drie reusachtige 
ramen een overweldigend panorama uitzicht. 
De ramen hebben een driehoekige vorm om 
de ronde en de dubbel gekromde oppervlakken 
van de gevel goed te kunnen volgen. Daarnaast 
zorgen de driehoekige ramen voor een neutraal 
patroon over de gevel. De glazen gevels zijn 
licht uitgevoerd en bieden zo een optimaal 
uitzicht. Vakwerkspanten dragen de glazen 
puien en voorzien ze van stabiliteit. Naar zee 
toe, op het noorden gericht, heeft De Nije 
Rooie grote raampartijen over de gehele gevel. 
Hierdoor heeft men zowel vanuit de hal als in 
het hotel een spectaculair uitzicht over de zee 
en het Wad. Op het zuiden heeft de toren ronde 
relatief kleine ramen. Dit is gunstig in verband 
met de zoninval vanuit het zuiden, zo wordt de 
hitte buiten gehouden. De ronde ramen roepen 
verschillende associaties op met de zee. Ze 

doen sterk denken aan kajuitramen van een 
schip. Op de steunberen van het gebouw 
lijkt het alsof de ronde ramen zuignappen 
van een octopus zijn. De ronde ramen zitten 
systematisch, als zeepokken, over het gehele 
gebouw heen. Op de voet van het gebouw 
wordt het patroon willekeuriger en lijken de 
ramen op te lossen. De ronde ramen hebben 
een bolle beglazing en vormen als het ware 
ogen van waaruit het landschap kan worden 
bezien. Elke hotelkamer op het zuiden heeft 
zo'n oog. De ramen zijn meer dan alleen een 
kajuitraam, ze zijn 1,4 meter in diameter. Door 
de diepte van de muren en de bolle ramen 
kan men plaats nemen in de raamopening en 
zo naar buiten kijken. Veel lichtinval is in de 
hotelkamers niet nodig daar de buitenwereld 
op de wanden wordt geprojecteerd en zo een 
kunstmatige lichtbron vormt. 

figuur4.1.8) De bevestiging van de 
sandwichpanelen is blind, niet zichtbaar, 
doordat de panelen elkaar overlappen. 

figuur4.1.7) De afbeelding loopt van noord naar zuid en geeft de karakteristieke opbouw van de 
gevel van de toren weer. Aan de noordkant een klimaatgeve I, opgebouwd uit driehoekige 
gl~spanelen. Aan de zonkant, zuidzijde, relatief kleine raamopeningen. Elke hotelkamer op het 
zwden ~~eft een oog, b~l raam, waar men in kan plaats nemen en van waaruit men het landschap 
kan bekiJken. De geveliS opgebouwd uit verdiepingshoge rode geextrudeerde aluminium 
sandwichpanelen, 
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4.1. 7 Onderhoud 
Ondanks dat de gevel weinig onderhoud 
nodig heeft, is onderhoud niet uit te sluiten. 
Traditionele was- en onderhoudsinstallaties, 
waarbij vanaf het dakvlak een takelinstallatie 
een plateau langs de gevellaat zakken, zijn 
door de vorm en hoogte van het gebouw 
niet toepasbaar. Daarom is gekozen voor 
een revolutionair onderhoudssysteem. Vanuit de 
technische ruimten kunnen washrobots de gevel 
(periodiek) reinigen, mocht dit toch gewenst zijn . 
Benodigde gevelgeleiding voor de robotten zijn 
volledig geïntegreerd in de gevelstructuur zodat 
het uiterlijk van de gevel niet wordt aangetast. 
Deze geleidingsrailen zijn voorzien van een 
vertanding waardoor een washrobot zelfstandig 
langs de gevel omhoog kan klimmen en 
neer kan dalen. De robot is in de geleiding 
gecentreerd waardoor ook bij minder gunstige 
weersomstandigheden gereinigd kan worden 
en naar behoefte tevens meerdere robots 
tegelijkertijd ingezet kunnen worden. Voor het 
overige bouwkundige onderhoud en andere 
noodzaken is dit systeem tevens (tijdelijk) 
geschikt te maken voor personentransport. 

figuur4.1.9) Een washrobot in actie. Voor 
het schoonmaken en onderhouden van 
schuine of gekromde gevels/ daken 
vormen washrobots een uitkomst 
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4.1.8 Veiligheid 
De veiligheid wordt gegarandeerd door een life 
garentee system. Dit bevat meerdere systemen 
om branden te blussen, om de lift automatisch 
te laten keren, om een nooduitzending te 
kunnen doen en om vermogen te leveren. 

Door het aanbrengen van sprinklersystemen 
voldoen ook de plakken waar de 
compartimentering niet voldoet aan de 
veiligheidseisen ten aanzien van brand, 
bijvoorbeeld de hal en het atrium. Elke 
verdieping heeft op zijn minst twee 
verschillende vluchtwegen in de vorm van 
trappen . Watertanks in de verschillende 
technische ruimten op verschillende niveaus 
zorgen ervoor dat er altijd water voorhanden 
is om brand te blussen. Een slim detectie 
systeem zorgt dat het sprinklersysteem alleen 
daar in werking wordt gesteld waar nodig, zodat 
waterschade beperkt blijft. Beginnende brandjes 
worden in de kiem gesmoord en kunnen zo 
weinig schade veroorzaken. 

Sinds 11 september is terrorisme een gevoelig 
onderwerp bij hoogbouw projecten. Constructies 
worden verzwaard om weerstand te kunnen 
bieden tegen aanslagen. Een gebouw compleet 
terrorisme bestendig maken is een illusie. Wel 
kan men de effecten van een aanslag 
zo veel mogelijk proberen te minimaliseren 
door onder andere: bewaking (preventief), 
voldoende materieel en manschappen achter 
de hand te hebben voor reddingsoperaties, 
voldoende capaciteit vluchtwegen en meerdere 

vluchtwegen. 

figuur4.1.10) De Twin Towers storten 
op 11 september 2001 in door een 
terreuraanslag 
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4.2 Kengetallen 

Locatie De Nije Rooie: 53° 26' 54" N, 
6° 49' 52" E 

Oppervlakte: 
technische ruimte/ serviceruimte: 40.000 ml\2 
parkeergarage: 95.000 ml\2 
inscheepdek auto's: 16.000 ml\2 
centrale hal: 15000 ml\2 (3 voetbalvelden) 
winkelcentrum/ leisurecentrum: 17.000 ml\2 
restaurant: 5000 ml\2 
conferentiecentrum/kantoren/ expositie/ cultuur: 
12.000 ml\2 
hotel: 80000 ml\2 
gemiddelde hotelkamer: 50 ml\2 
panoramarestaurant 2500 ml\2 
panoramaplatform: 4000 ml\2 

totale netto oppervlakte: 286500 ml\2 

Gewicht: 
gebouw: 6.300.000 kN (equivalent van 125.000 
olifanten) 
spits: 450 ton 
contragewicht: 550 ton 
fundering: 100.000 ton 
benodigde hoeveelheid materiaal: Ruim 
100.000 ton staal en 220.000 kubieke meter 
beton 
gebouwvolume (hoofdtoren + steunberen + 
kelder): 1800000 ml\3 

Hoogte: 
inclusief antenne: 491 m 
dak bol : 420m 
vloer observatieplatformen: 384m 
hotelatrium: 250m -
aansluiting steunberen: 101 ,3m 

Aantallen: 
verdiepingen: 95 
liften: 53 (snelheid max: 60km per uur; naar de 
top binnen 30 sec ) 
hotelkamers: 912 
parkeerplaatsen totaal : 3000 
parkeerplaatsen werknemers: 100 
laaddocks tbv vrachtwagens: 4 (+ 2) 
incheckbalies: 32 
aanlegplaatsen schepen: 2 vaste+ 2 optioneel 
geschatte indirecte arbeidsplaatsen toerisme: 
>1500 
geschatte indirecte arbeidsplaatsen: >25.000 
bezoekers per jaar: >1 ,5 miljoen 
geschatte euro's: 2 miljard 
geschatte bouwjaren: 4 

Ontwerp 52 

figuur4.2.1) Indeling en Routing de Nije 
Rooie 3d weergegeven 



4.3 Constructie 

4.3.1 De technologie van de 
Bonenstaak 
De Nije Rooie is een relatief slank gebouw 
en stelt de bouwtechniek voor gecompliceerde 
eisen ten aanzien van stijfheid en stabiliteit. De 
ontwikkelingsgeschiedenis van hoogbouw geeft 
hiervan een duidelijk beeld: het gaat hierbij niet 
zozeer om de absolute hoogte dan wel om de 
breedte- hoogte verhouding. De slankheid 
van constructie wordt begrensd door het 
vermogen ervan weerstand te bieden aan 
horizontaal werkende krachten zoals 
windbelasting en aardschokken. Daarnaast zijn 
er praktische gebruiksmogelijkheden en allerlei 
veiligheidsaspecten die de slankheid van een 
gebouw begrenzen. Traditionele gebouwen, 
veelal van steen, zijn gebaseerd op een 
efficiënte afdracht van drukkrachten: hoe hoger 
het gebouw des te groter de in de constructie 
optredende druk en des te zwaarder de 
nuttige doorsnede van wanden en kolommen. 
Stabiliteit van de constructie wordt bereikt 
door de steunpunten uiteen te leggen, door 
spreidstand zoals bij een piramide, een 
massieve constructie die naar boven toe 
verjongt. 

Het ontwerp van De Nije Rooie verjongt naar 
boven toe. De toren is een taps toelopende 
koker. Steeds minder en lichtere materialen 
worden naar boven toe gebruikt. De nuttige 
doorsnede wordt in de hoogte steeds kleiner. 
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Tot op 100 meter hoogte, daar waar de 
steunberen de toren ontmoeten, is de toren 
ontworpen als geperforeerde koker met 
binnenin drie stabiliteitskernen. Boven deze 
honderd meter koppelen stalen kruisverbanden 
de drie kokers aan elkaar en wordt de 
constructie lichter door het gebruik van staal 
in plaats van beton. De bol van de toren 
wordt geheel in staal en daarmee zo licht 
mogelijk uitgevoerd. De steunberen staan 
in een spreidstand en verzorgen daarmee 
de stabiliteit. Het zwaartepunt valt daardoor 
binnen de fundering en binnen de plaats 
waar steunberen en toren elkaar ontmoeten. 
Zo ontstaat er een stabiel ontwerp dat de 
krachten van de zwaartekracht lijkt te tarten. De 
constructie is zo licht mogelijk uitgevoerd. Dit 
met het oog op de kosten en de fundering. 

De wolkenkrabbers uit het begin van deze 
eeuw zijn doorgaans gestapelde constructies 
van portalen en raamwerken. Later wordt 
het staalskelet gedifferentieerd en naar wens 
verstijfd: het materiaal wordt meer en meer 
daar geplaatst waar het meest bijdraagt aan 
de benodigde verstijving van de constructie. 
Stalen gevelkolommen worden bij windbelasting 
afwisselend op trek en druk belast, 
verstijvingsverbanden verplaatsen zich van de 
kern van het gebouw naar de buitenzijde. De 
constructie van hoogbouw verandert van de 
metafoor van de boom (stam met takken= kern 
met vloeren) naar de metafoor van de koker . 
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figuur4.3.1) Constructieprincipes van enkele bekende bouwwerken met elkaar vergeleken 
inclusief De Nije Rooie. 
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De Nije Rooie is in feite een aaneenschakeling 
van kokers waarbij de constructie zo ver 
mogelijk naar buiten is geplaatst. Het gebouw 
vormt een dubbele holle koker. Die kokers 
worden op hun beurt weer met elkaar 
verbonden door drie kokers en tevens dragende 

I 

kernen . Deze kernen en de buitengevel zijn 
grotendeels verantwoordelijk voor de stabiliteit 
en stijfheid van de toren . Daarbij is de meeste 
constructie zo ver mogelijk naar de rand van het 
ontwerp geplaatst om zo een zo groot mogelijk 
weerstandsmoment te creëren. 

' I 

figuur4.3.2) Het constructieprincipe is een gemixte oplossing van: een geperforeerde koker 
dichtbij de grond, "de schoorsteen"(zone A), gevolgd door een systeem van "grote kruizen" 
(zone B,C,D}, afgerond met een lichte stalen structuur (zone E). De structuur wordt dunner 
naarmate het gebouw hoger wordt. Daardoor komt het zwaartepunt lager te liggen. Ze ligt 
ongeveer in het midden van de fundering. 
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4.3.2 windbelasting en vervorming 
Windbelasting is bij hoogbouw de meest 
bepalende kracht voor het dimensioneren van 
de constructie en daarmee maatgevend voor 
de doorsnede van het gebouw. Om het 
effect van de enorme horizontale windbelasting 
zoveel mogelijk te beperken en eventuele 
aardschokken ten gevolge van de bodemdaling 
door aardgaswinning op te vangen is bovenin 
de toren een contragewicht geplaatst. In de 
VS zijn gebouwen waarvan bekend is dat 
de windbelasting op de bovenste verdiepingen 
resulteert in een uitslag van ruim 2 meter. Dit 
trage geschommel kan zeeziekte veroorzaken 
bij de hotelgasten die op deze hoogte in de 
toren verblijven. Door een contragewicht in de 
toren te plaatsen kan de uitslag ten gevolge 
van horizontale krachten verkleind! worden. Een 
contragewicht of Tunde Mass Damper heeft pas 
effect indien hij 10 procent van het gewicht 
van de bouwmassa heeft, Vandaar de omvang 
van dit apparaat. EenTuned Mass Damper is 
onder andere in de 509 meter hoge Taipei 101 
toegepast. Boven in de toren hangt een stalen 
bal van 660 ton met een diameter van 5 meter. 
Een traag doorbuigende constructie met een 
uitslag van minder dan 1 meter aan de 
top heeft voor mensen vooralsnog geen 
merkbare gevolgen. De uitslag aan de top 
van de Nije Rooie zal in elk geval minder 
bedragen dan 0,8 meter. Het contragewicht 
zal ongeveer een massa hebben van 400 ton. 

figuur4.3.3) De ronde vorm van de toren 
vermindert het effect van de 
windbelasting. 
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4.3.3 Een dunne lichte huid met 
dunne lichte vloeren 
De gevel van De Nije Rooie is opgebouwd uit 
lichte aluminium sandwichelementen, dit om het 
gebouwgewicht zoveel mogelijk te beperken. 
Om de warmtelast te verminderen, zijn de 
vensters gedimensioneerd op uitzicht in plaats 
van lichttoetreding. Op het noorden bevinden 
zich grotere ramen dan op het zuiden. 
Daarnaast is het glas voorzien van een 
reflecterende coating om zonlicht zoveel 
mogelijk te weren. De vloeren zijn opgebouwd 
uit staalplaat beton vloeren. Deze vloeren zijn 
licht en de gebogen vormen van de vloeren 
zijn eenvoudig realiseerbaar. Om het geheel 
nog eens te verstijven is de toren verdeeld 
in zones door de technische ruimten. In deze 
technische ruimten bevinden zich outrigger 
constructies; ofwel extra kruisverbanden worden 
in de gevel en tussen de binnen en buiten 
wanden geplaatst. Daarmee wordt de toren 
extra stijf en wordt de buiging van de toren 
tengevolge van het aanpendelende gewicht en 
de windbelasting beperkt. 

figuur4.3.4) Opbouw van een 
staalplaatbetonvloer. Liggers met daarop 
een geprofileerde staalplaat. Op de 
staalplaat wordt het beton gestort waarna 
een afwerkvloer kan worden 
aangebracht. Een staalplaatbetonvloer is 
een relatief lichte vloer en verminderd zo 
het gewicht van het gebouw, dit is 
gunstig voor de fundering. 
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4.3.4 Scheefstand toren, 
voorspanning toren 
Door de scheefstand van de toren ontstaan 
er in de toren trek en druk krachten die vele 
malen groter zijn dan de krachten die ontstaan 
tengevolge van de windbelasting. Daarom is 
in de drukzone extra materiaal toegepast om 
deze drukkrachten te kunnen opnemen. In de 
drukzone van de toren bevinden zich twee 
van de drie binnenkernen die de afdracht van 
de drukkrachten verzorgen. In de trekzone 
van het gebouw worden aparte voorzieningen 
aangebracht. Beton neemt drukkrachten goed 
maar trekkrachten juist slecht op. De toren 
wordt daarom excentrisch voorgespannen. In de 
rug van de toren worden vier voorspankokers 
mee gestort in de betonconstructie. Door de 
voorspanning in de rug van het gebouw te 
plaatsen en niet in het hart van het gebouw 
neemt de maximale drukspanning niet toe. 
Zou de voorspanning niet excentrisch zijn 
aangebracht dan kan het beton bezwijken 
tengevolge van te grote drukkrachten. Onderin 
de toren bedraagt de diameter van elk 
van deze voorspankokers afzonderlijk meer 
dan een meter. Door de voorspankokers 
worden hoogwaardige stalen voorspanstrengen 
getrokken. Deze voorspanstrengen worden op 
spanning gebracht zodat er in de rug en 
trekzone van het gebouw een kunstmatige 
drukbelasting wordt aangebracht die groter is 
dan de ontwerp trekbelasting. Daardoor wordt 
het beton en de toren geheel op druk belast. 

Principe van voorspanning 

Principe van excentrische voorspanning 

figuur4.3.5) Diagrammen 
voorspanningsprincipes 
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4.3.5 Brugverbindingen 
De steunberen en de toren worden ongeveer 
halverwege met elkaar verbonden door drie 
brugconstructies die samen een driehoek 
vormen. Deze constructie zorgt voor extra 
stabiliteit, stijfheid en sterkte. Voor de 
brugconstructie is gekeken naar de nieuwe 
HSL brug over het Hollandse Diep die 
qua vorm, overspanning, hoogte en breedte 
vrijwel overeen komt. Twee halve V-vormige 
koppelstukken dragen de tussen hangende 
verdiepingshoge zegehete veldligger, die een 
totale lengte van bijna 60 meter overspant. 
Deze veldligger bestaat uit één stuk, is 
kokervormig, en wordt in het werk gestort. 
Doormiddel van voorspankabels in het beton 
wordt de veldligger aan de twee halve 
V-vormige koppelstukken verankerd. 

figuur4.3.6) HSL brug in aanbouw. 
Tussen de "hamerkoppen" wordt een 
veldligger van 600ton gehesen. De 
veldligger is 60 meter lang. De totale 
lengte die overspannen wordt van pijler 
naar pijler bedraagt 105 meter 

4.3.6 De fundering 
Om de immense krachten die het gebouw op 
de grond uitoefent te kunnen overdragen, en 
tevens voor de aanleg van de parkeergarage, 
wordt doormiddel van damwanden een bouwput 
gegraven tot de eerste draagkrachtige laag, 
op ongeveer 30 meter diepte. Voorts worden 
heipalen ingebracht die zowel op trek als druk 
belastbaar moeten zijn. Deze heipalen worden 
ingebracht tot in de tweede draagkrachtige laag 
meer dan 60 meter diep. De heipalen moeten 
ook op trek belastbaar zijn aangezien het 
grondwater een tegengestelde druk levert op de 
stijve funderingsplaat. De funderingsplaat mist 
in eerste instantie de druk van het bovenliggen 



gebouw en zal dus omhoog willen komen. De 
heipalen dienen dit te verhinderen. De stijve 
funderingspiaai heeft een groot oppervlak door 
de spreidstand van het gebouw wat gunstig 
is, aangezien de uiteindelijke druk nu over 
een groter oppervlak verdeeld wordt. In totaal 
dragen 3 maal 384 heipalen het gehele 
complex. Waar de poten en de toren de grond 
raken, wordt extra materiaal in de fundering 
toegepast om zo de krachten beter te kunnen 
overdragen. Ook wordt onder de toren extra 
materiaal toegepast om de krachten van de 
voorspanning van de staalstrengen goed te 
kunnen opnemen. 
Ter indicatie de fundering van de Jin Moa Tower 
te Shanghai: Diepe, grote funderingen: Voor 
het bouwen was een plaats nodig van 23000 
m2, waarvan 19000 m2 gebruikt werd voor 
het gebouw zelf. De diepte van de hoofdtoren 
bedraagt 19,65 m, terwijl dat van het zijblok 15,5 
m bedraagt. Om echter de echte fundering te 
plaatsen heeft men in totaal 429 stalen palen, 
elk 914 mm diameter, in de grond geboord 
tot een diepte van 83 m. Voor het ontwerp 
van de grondvesting heeft de toren 13600 
m2 beton van graad C50 gebruikt. Dankzij 
verschillende tests en statistische analyses is 
men er in geslaagd om barsten te vermijden in 
de grondvesting. 

figuur4.3.6) Rechts, Sonderingsdiagram 
van de westlob van de Eemshaven 
vlakbij de locatie van De Nije Rooie. 
Op 28 meter diepte bevindt zich de eerste 
draagkrachtige laag. 

Geologisch pronet Rotturneroog - Winterswijk 

---
-I ---
-I 
- l 

Welkom in subtropisch Nederland! 

figuur4.3. 7) De bovenste grondlagen zijn slappe klei- en veengronden; dit zijn holocene lagen. 
Op ongeveer dertig meter diepte bevindt zich de eerste pleistocene grondlaag, de formatie van 
Peelo. Op ongeveer 55 meter diepte ligt een tweede draagkrachtige laag, de formatie van 
Appelscha. 
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4.3. 7 Bouwmethode 
Allereerst dienen er damwanden geslagen te 
worden tot een diepte van ongeveer 30 meter. 
Vervolgens kan begonnen worden met het 
langzaam uitgraven van de bouwput, waarbij 
het water in de bouwput moet blijven staan 
als tegengewicht voor de gronddruk die op 
de damwanden wordt uitgeoefend. Trekankers 
dienen gezet te worden ter versteviging van 
de damwanden. Ondertussen kan de bouwput 
v~rder worden uitgegraven tot zijn uiteindelijke 
diepte. Wanneer deze bereikt is, dienen er 
concentrische heipalen/trekpalen de grond in 
gebracht te worden. Het is belangrijk dat 
deze heipalen zowel op trek als druk kunnen 
worden belast om zo de waterdruk die de 
fundering straks omhoog wil drukken te kunnen 
opvangen. Per vierkante meter bedraagt de 
waterdruk 1 OkN/m vanaf het grondwaterpeil 
gemeten. Er zal dus een behoorlijke opwaartse 
kracht ontstaan. Vervolgens dient men 
onderwaterbeton te storten en de bouwput 
waterdicht te maken. Hierna kan de bouwput 
leeggepompt worden en kan de werkvloer 
gestort worden. De parkeergarage kan gebruikt 
worden om het funderingsblok te verzwaren en 
de sterkte, stijfheid en stabiliteit te vergroten. 

Vervolgens kan met glijbekisting begonnen 
worden met het bouwen van de betonnen 
kernen. Viaduct Millau te Frankrijk kent 
net als De Nije Rooie taps toelopende 
betonnen schachten van meer dan 300 meter 
hoog. Deze zijn met behulp van GPS en 
door glijbekisting slechts met een geringe 
maatafwijking gebouwd. 
De glijbekisting is een constructie op zich. 
Zestien meter hoog bestaande uit meerdere 
verdiepingen. Een voor het vast en los maken 
van de ondersteuning en het hydraulische 
hefsysteem, een voor het storten van het beton 
en een voor het vlechten van de wapening. 
Tevens is het mogelijk de verlopende dikte van 
de schacht te volgen. In slechts 20 minuten 
wordt de bekisting vier meter de hoogte in 
geschoven. 

Tegelijkertijd wordt begonnen met de bouw van 
de steunberen. De driepotige "voet" van de 
toren dient als basis voor de rest van de toren 
waardoor het moment en de kniklengte beperkt 
worden. Ondertussen kunnen voorspanstrengen 
in de voorspankokers aangebracht worden en 
op de gewenste spanning gebracht worden. 
Deze spanning kan naarmate de bouwhoogte 
toeneemt steeds bijgesteld worden. 
Verschillende bouwkranen en liften dienen 
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in etappes materialen en beton omhoog 
te brengen . Bijna 10000m3 beton is nodig 
boven de 300 meter. Door onderzoek en 
kwaliteitscontrole van de materialen, kan men 
tegenwoordig het beton doormiddel van 
betonkubels en betonpompen naar de hogere 
levels brengen zonder daarbij aan kwaliteit te 
verliezen. Ter vergelijk: In de Jin Mao Tower, 
Sjanghai, kon men beton van graad C60 tot 
230m hoogte brengen, het beton van graad 
CSO tot 260m en het beton van graad C40 tot 
382,5m (een nieuw record in China ). 

Als de bouw ver genoeg gevorderd is, kan 
begonnen worden met het optrekken van de 
gevel. Verdiepingshoge prefab 
sandwichelementen kunnen snel en eenvoudig 
gemonteerd worden. Net als de driehoekige 
glaspanelen. 

De aanvoer van materialen, hijskranen en 
gebouwdelen kan zowel over de weg als 
per schip gebeuren. De mogelijkheden die dit 
biedt maakt het gebouw De Bolder duidelijk. 
Per schip kunnen grote ladingen en grote 
gebouwdelen aangevoerd worden. Voor de top 
~n de spits van het gebouw kunnen helikopters 
1ngezet te worden, zoals men ook bij het 
Trioemf-Palas te Moskou heeft gedaan. De 
torenspits van nu nog Europa's hoogste gebouw 
werd in zes dagen tijd gemonteerd met behulp 
van helikopters 

figuur4.3.8) Gebouw De Bolderopweg 
naar zijn eindbestemming in Schiedam! 
Zwijndrecht. Grote gebouwdelen kunnen 
per schip vervoert worden naar de 
Eemshaven. 



4.3.8 Kosten en bouwtijd 
De kosten en bouwtijd van het project zijn 
sterk afhankelijk van de constructie en daardoor 
moeilijk te schatten. Dit komt doordat bij 
hoogbouw veelal nieuwe onbekende nog niet 
toegepaste bouwmethoden een rol spelen. Zo 
is de Begroting van de Twin Towers vier keer 
bijgesteld: van 250 miljoen, naar 500 miljoen, 
naar 750 miljoen, naar uiteindelijk 1 ,2miljard 
dollar. Het duurste gebouw ter wereld is nu in 
aanbouw: de Burj Dubai (750m ). De kostprijs 
van het gebouw in Dubai wordt geschat op 
?miljard euro. 

Nu is De Nije Rooie een toekomstig project 
dat staat gepland in 2040. In 2040 bestaat 
de stad Groningen 1 000 jaar en is er sprake 
van een zodanige vergaande opwarming van 
de aarde dat er nieuwe voorzieningen dienen 
te worden gerealiseerd voor het toenemende 
toerisme. Het valt te verwachten dat er in die 
tussentijd nieuwe en snellere bouwtechnieken 
op de markt zijn die de hierna geschatte kosten 
en de bouwtijd eventueel zullen drukken. 

Laten we voor een indicatie van de kostprijs 
naar de Taipei 101 (509m) kijken. Dit gebouw 
heeft 2 miljard euro gekost en heeft een totale 
vloeroppervlakte van 412.500 m2. Over de 
bouw van de Taipei 101 is 4 jaar gedaan. De 
Taipei 101 is zonder antenne 449 meter hoog. 

, op 
hoogste toren ter wereld. 
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De Nije Rooie is met antenne 491 meter 
hoog. Zonder antenne is ze 420 meter hoog. 
Qua bouwhoogte is de Taipei 101 net iets 
hoger. De Taipei 101 heeft daarnaast ook 
meer vloeroppervlak. De scheefstand van De 
Nije Rooie zal de bouwtijd iets vertragen en 
de bouwkosten zullen daardoor toenemen. De 
Bouw van de Taipei 101 heeft 7 maanden 
vertraging opgelopen door een aardbeving. 
Alles tegen elkaar wegstrepend zullen bouwtijd 
en bouwkosten van beide torens redelijk 
overeen komen, daarbij de te verwachten 
inflatie buiten beschouwing gelaten. 

Wie moet dit allemaal betalen? Nu bezit 
Groningen een van de grootste gasbellen 
van Europa. Een éénmalige investering van 
20 procent van de totale jaaropbrengsten 
voortkomend uit deze gasbel zou al voldoende 
zijn om het benodigde geld vrij te maken voor 
de bouw van De Nije Rooie. Wie dat een rare 
gedachte vindt moet maar eens naar Dubai 
kijken. Het mini-oliestaatje heeft nog olie voor 
de komende 20 jaar. Het is haar enige bron 
van inkomsten. Op zoek naar een nieuwe 
bron van inkomsten hebben de leiders van 
het land besloten een groot gedeelte van de 
olieopbrengsten in de bouw van de meest 
prestigieuze projecten ter wereld te stoppen. 
Overal in het land verrijzen de meest bizarre 
wolkenkrabbers en eilandenrijken. De bouw van 
deze nieuwe wereld midden in de woestün 
is meer dan een fata morgana. Het is een 
belevingswereld met als doel, het genereren 
van een nieuwe bron van inkomsten: het 
toerisme. 

figuur4.3.10) Dubai, in het midden de Burj 
Dubai. Dit wordt de hoogste toren ter 
wereld en is op dit moment in aanbouw. 
Op dit moment staan bijna 20 procent 
van alle bouwkranen wereldwijd in dit 
mini-oliestaatje. De kosten van de 
bouwwerken worden gefinancieerd met 
de verkoop van olie. 
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figuur5.2) Parkeergarage 
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figuur5.16) Doorsnede 
van zuidwesten naar noordoosten 
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figuur5.17) Doorsnede ingezoomd 
van zuidwesten naar noordoosten 

figuur5.18) Doorsnede ingezoomd 
van zuidoosten naar noordwesten 
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figuur5.19) Detail gevelopbouw 
van zuidoosten naar noordwesten 
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figuur5.17) Detail gevelopbouw 
van zuidwesten naar noordoosten 

1M 



figuur5.18) Boven, locatie van 
De Nije Rooie in de Eemshaven. 
Schiermonnikoog en Ameland zijn bij 
mooi weer zichtbaar vanaf het 
observatieplatform. 
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figuur5.19) Onder, Groningen en de 
Martinitoren zijn op de achtergrond en 
vanuit de toren zichtbaar. 
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figuur5.21) Beeld vanaf zee. 
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figuur5.22) Er zijn 16 hotelkamers per 
verdieping rond een atrium geplaatst 
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figuur5.24) Koffers/ kleding kunnen in 
een kast geplaatst worden. Over de 
deuren van de kast zijn oledschermen 
geplaatst. Zo blijft de kamer leeg voor 
optimale 360 graden projectie. Alleen 
twee riante verplaatsbare zit/ 
slaapmeubels zijn midden in de kamer 
geplaatst. 
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figuur5.25) Boven, centrale hal figuur5.26) Onder, restaurant! bar/ lounge 
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figuur5.27) Boven, atrium, hoogste ter 
wereld 
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figuur5.28) Onder, panoramaplatvormen 
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figuur5.29) Maquette 
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Hoofsdstuk 6 
Conclusie 
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6.0.1 Resultaat 
Het uiteindelijke resultaat doet in eerste 
instantie megalomaan en bizar aan. Echter, 
naarmate men zich meer verdiept in het 
karakter en de ontwerpaanleidingen van het 
gebouw, wordt het ontwerp realistisch. Het 
ontwerp zou wel eens dichter bij de waarheid 
kunnen liggen dan we in eerste instantie 
denken. Zeker als we het ontwerp 
aanschouwen in het licht van de toekomstige 
klimaatveranderingen ook in die toekomstige 
zetting plaatsen. Natuurlijk kan niemand met 
zekerheid zeggen of het toekomstbeeld, ten 
aanzien van het klimaat, de ontwikkeling van 
het toerisme en de mens in de 21ste eeuw, 
zich daadwerkelijk zo zullen ontwikkelen als 
beschreven in dit verslag. Het ontwerp stelt 
daarmee als Landmark een duidelijk., maar 
gewaagd statement. Het vestigt daarmee de 
aandacht op een belangrijk maatschappelijk 
probleem: de opwarming van de aarde. 

Daarmee wordt De Nije Rooie meer dan alleen 
een ontwerp. Is ze meer dan alleen maar 
vormgeving of architectuur. In wezen gaat ze 
voorbij aan de vraag of ze mooi of lelijk is. 
Eerder stelt het haast klassieke futuri'stische 
ontwerp van De Nije Rooie ons de vraag hoe 
we onze samenleving in de toekomst zien en 
willen inrichten en met name behouden voor 
een volgende generatie. Zelf licht De Nije Rooie 
een glimp op van de toekomst die ons te 
wachten staat. Daarmee voldoet het aan mijn 
verwachtingen. 
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6.0.2 Proces en zelfreflectie 
Ten aanzien van het proces dat ik tijdens 
mijn afstuderen heb afgelegd zijn achteraf 
bezien juist de moeilijke momenten leerzaam 
geweest. Tijdens het afstuderen wordt veelal 
een positie bepaald ten opzichte van het 
vakgebied. Het is daarom zaak om naast de 
goede eigenschappen ook die momenten en 
houdingen ten opzichte van het vakgebied te 
benoemen die voor verbetering vatbaar zijn, of 
waaruit lering is getrokken. 

Eerst moet ik constateren dat ik tijdens 
mijn studie alle projecten die ik gedaan 
heb vrij soepel heb doorlopen. Tijdens mijn 
afstuderen zijn periodes waarin het soepel ging, 
afgewisseld met moeizame lange periodes. In 
die zin was dat nieuw voor mij en achteraf 
bezien waren er duidelijke leermomenten. 

Het ontbreken van een duidelijke doelstelling 
bij het begin van mijn afstuderen is een 
aanwijsbare oorzaak voor het tijdstraject 
Aangemerkt moet worden dat deze situatie 
niet vergelijkbaar is met de praktijk. Bij het 
afstuderen is er geen directe opdrachtgever 
en dienen de doelstellingen zelf geformuleerd 
te worden. Het ontbreken van een dergelijke 
doelstellingen heeft als voordeel dat er een zo 
breed mogelijk onderzoek kan worden gedaan 
naar architectuur en alles wat daarvan in het 
verlengde ligt en waar de interesse naar uit 
gaat. Het nadeel is echter, dat bij het uitblijven 
van een doelstelling, scenario of verhaal (of 
slechts een vaag omlijnde doelstelling), men 
komt te zweven tussen allerlei randzaken die er 
achteraf gezien niet toe doen. 

Nu is een ontwerpproces een proces dat zich 
in eerste instantie in de breedte kan oriënteren. 
Maar het is zaak dit proces zo snel mogelijk 
te laten versmallen, de onnodige ballast over 
boord te gooien, en alleen die zaken te 
behouden die er daadwerkelijk toe doen. Dit is 
iets wat men door ervaring leert. 

Het is altijd lastig te beschrijven wat er 
precies op welk moment geleerd is tijdens 
het afstuderen, zeker op persoonlijk vlak. Dit 
omdat het proces een ontwikkeling is in de tijd 
waarover men pas later een goed beeld krijgt. 

Vooral in de communicatie met de buitenwereld 
is verbetering mogelijk. Door continu het conflict 
aan te gaan met de buitenwereld - eigenlijk 
maakt het daarbü niet zoveel uit met wie je 



praat -worden doelstellingen, gedachten en 
ontwerp telkens weer opnieuw ondervraagd, 
hergeformuleerd en geordend totdat ze in 
balans zijn met elkaar. In het begin van mijn 
afstudeerperiode heb ik vaak te lang gewacht 
met het naar buiten toe uitspreken van ideeën 
of het laten zien van ontwerpgedachten aan 
buitenstaanders. Verschillende redenen liggen 
hieraan ten grondslag. Maar de hoofdreden 
is denk ik één die je bij veel ontwerpers 
tegenkomt. Op het moment dat het ontwerp, 
of een ontwerpgedachte, wordt uitgesproken, is 
ze kwetsbaar, en stelt de ontwerper zichzelf 
kwetsbaar op. De angst om daarbij jezelf 
kwetsbaar op te stellen dient verlaten te worden. 
Naar het einde toe van het afstuderen heb ik 
dan ook vaker de confrontatie opgezocht. Dit 
heeft duidelijk positieve gevolgen gehad op het 
proces. 

Het proces dat ik heb doorlopen heb past bij het 
project waarin naast de klimaatopwarming de 
belevingsecanomie een belangrijke rol speelt. 
Belevenissen zijn niet het finale economische 
aanbod, stellen de schrijvers van het boek "De 
Belevingseconomie" Pine&Gilmore. Het ultieme 
doel is om door exact op maat toegesneden 
belevenissen voor een bepaald persoon te 
komen tot een transformatie, een betere ik. 

Welkom in subtropisch Nederland! 
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Bijlage 
Berekeningen 

Bijlage 
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Bijlage berekeningen constructie 

De berekeningen geven slechts een indicatie en inzicht van de krachten die er op het 
gebouw werken. Voor de uiteindelijke berekeningen zijn windtunnelproeven en geavanceerde 
computerberekeningen en analyses onmisbaar. Hier is echter zeer specialistisch kennis voor 
nodig. In deze berekening zijn de steunberen grotendeels buiten beschouwing gelaten en is 
voornamelijk gekeken naar de krachtenwerking op de toren zelf. 

Bepaling kwadratisch oppervlaktemoment (I) toren 

Voor de maatgevende doorsnede is de halve hoogte genomen 
H=197 

Formule kwadratisch oppervlaktemoment holle buis: 

(1) I = 114ó(Ru.I\4-Ri"\4) 

Ru= uitwendige straal 
Ri= inwendige straal 

Straal buitenwand betonnen kern 
Ru=25,23 
Ri=23,26 
6/22ste deel van de cirkelvormige doorsnede 

1=114 ó((25,23)"4- (23,26)"4) x 6/22 
I= 24095 

Straal binnenwand betonnen kern 
Ru=11 ,9 
Ri=10.9 
6/22•te deel van cirkelvormige doorsnede 

1=114 ó ((11,9)"4- (10,9)"4) x 6!22 
1=1272 

Straal tussenliggende beton constructie 
Ru=23,26 
Ri=11 ,9 
25/360•te deel van de cirkelvormige doorsnede 

1=114 ó ((23,26)"4- (11,9)"4) x 25/360 
1=14871 

I totaal= 24095 + 1272 +14871 = 40238 = ± 40000m"4 
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Bepaling weestandsmoment (Wy) 

Formule weerstandsmoment hollebuis: 

D= uitwendige diameter 
d= inwendige diameter 

Gevonden waarden voor diameter D en d zijn de stralen Ru en Ri bij kwadratisch oppervlaktemoment 
met 2 vermenigvuldigd. 

Wy= ö (50,46"4- 43,52"4) I (32 x 50,46) x 6122 
Wy=955,01 

Wy= ö (23,8"4- 21,8"4) I (32 x 23,8) x 6122 
Wy=106,88 

Wy= ö (46,52"4- 23,8"4) I (3 x 46,52) x 251360 
Wy= 639,34 

Wy totaal= 1701,23= ± 1700m"3 

Windbelasting 

Rtot= y kN 

B= 50m 
H= 400m 

(3) p rep=Cdim x Cindex x Ceg x ö1 x pw 

Waarden voor belasting pw aflezen uit NEN 6702 tabel A1, veiligheidsklasse I 
Pw bij h = 50 = 1 ,62 
Pw bij h = 150 = 2,07 

Lineair interpoleren voor Pw bij h = 400 
2,07- 1 ,62= 0,45 I 100 x (400- 50)= 1,575 + 1 ,62= 3,195 

Pwmax = 3,2 

Rtot= R1+R2 
(1 ,62 x 400) + (1 ,575 x 350 x 0.5)= 648 + 275,625= 923,625kN 

923,624 x 50[8] x1 ,2[stuw]= 55417,5kN 

Rtot=55417,5 I (50 x 400)= 2, 77kNim"2= 2,8kNim"2 

q=2,8 x 50= 138,5kNim = ± 140kNim 

95 Bijlage 



Oe Nije Rooie 

Maximale uitbuiging toren 

(3)Umax=ql"4/ 8Eimin 
(4)Umax=1/ 500H 

E= elasticiteitsmodulus beton 

400 I 500= (50 x 2,8*10"3 x 400"4) I BElmin 
Elmin = 5,6*10"14 

(E = 30*1 0"6 kN ) 
lmin = 18667 m"4 

of 
(gereduceerde E = 19*10"6 kN) 
lmin = 29474 m"4 

I totaal= 40000m"4 
/min < I totaal 
De doorsnede van de toren voldoet. 

Stabiliteit 
N methode 

W = 1,2 x 3.2 x 50 x 400 = 76800kN 
Q = 400 x ö(25)"2 x 3,5 [beton]= 2748894kN 
L = 400m 

(5) uO = WL"3/8EI 
(6) n=WL I Q uO 
voor n<2 geldt: het gebouw is niet stabiel 
voor 2<n<5 geldt: griezelig gebouw bij voorkeur niet zo maken 
voor 5<n<10 geldt: een gedegen studie van de stabiliteit van het gebouw is nodig 
voor n > 10 geldt: over de stabiliteit van het gebouw hoeven we ons geen zorgen te maken we kunnen 
volstaan met een sterkte berekening waarbij de windbelasting moet worden 
vermenigvuldigd met (nln-1,5) 

uO = 76800 x (400)"3 I 8 x 19*10"6 x 40000 
uO = 0,81 

n>10 

n = 76800 x 400 I 2748894 x 0,81 
n = 13,8 

voldoet, volstaan met sterkteberekening 
waarbij moment windbelasting vermenigvuldigd dient te worden met: 
(n/n-1,5) = 13,8112,3 = 1,12 
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Windmoment 

1 ,2[Cpe] x 0,81[Cdim] x 3,2[Pw] = 3,31 kN/m"2 x 50[b] x 400[h] = 62208 = ± 62250kN 
Cdim volgt uit interpolatie van Nen6702 tabel A.2 

Mw1 = 62250 x (200 + 15) = 13383750kNm 
Mw2 = 62250 x (200 + 25) = 14006250kNm 

Gewicht (Q) toren: 
gebouwgewicht is afhankelijk van soort materiaal/beton 
gemakshalve houden we aan 3,5kN/m"3 
(voor betonconstructies is 3,0-3,5kN/m"3 gemiddeld) 

Volume gebouw = 400 x ó 25"2 = 785398m"3 

0=3,5 x 785398 = 2748893 = ± 2750000kN 

Sterkte bepaling 

Tweede orde berekening niet nodig ivm n>10 ( n methode) 
Windmoment vermenigvuldigen met (n/n-1,5) = 13,8/12,3 = 1,12 

Mw 1ste orde= 13383750 kNm 
Mw (1 51e + 2de)orde = 13383750 x 1,12 = 14989800 = ± 15000000kNm 

N'd = 2750000kN 
Md= 15000000kNm 
A= 165m"2 
W = 1700m"3 

ób = -2750000/ 165 +/- 15000000/ 1700 
ób = -16,7 +/- 8,8 
ób = -25,5 N/mm"2 of -7,9 N/mm"2 

Er is geen trek onder in de doorsnede op 0 meter hoogte tgv wind 

Betonspanning op 1 OOm ter hoogte van aansluiting steunberen 

400-100/400 = 3/4 
N'd = %x 2750000kN = 2062500kN 

pw = 3,31 kN/m"2 
3,31 x 50 x 300 = 466561 kN 

Md= (46656 x 1,12 x 150) = 7838208kNm 
A= 230m"2 
W = 1700M"3 

ób = -2062500/230 +/- 7838208/1700 
ób = -8,96 +/-4,6 
ób = -13,56 of -4,36 N/mm"2 

Er is geen trek in de doorsnede op 100 meter hoogte tgv wind 
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Controle funderingspiaal 

N'd = 2750000 kN + eg funderingsplaat 

Gewicht funderingsplaat = 55 x 55 x 10 = 30250 x 0,5[holle ruimte] = 15125ml\3 
15125 x 25[gewicht beton]= 378125kN x 1 ,2[factor] = 453750kN 

N'd = 453750 kN + 2750000kN = 3203750kN 
Md = 14006250 x 1,12 x 1 ,5[factor] = 23530500kNm 
A= 551\2 = 3025ml\2 
W = 116 x 551\3 = 27729ml\3 
óg = -32033750 I 3025 +1- 23530500 I 27729 
óg = -1,059 +1- 0,848 
óg = -1,91 +1- 0,21 

Geen trek in de funderingspiaal aanwezig, dus voldoet 

druk tgv N'd 3203750kNI3025ml\2 = 1 059kNiml\2=1 ,06Nimml\2 

Moment tengevolge van scheefstand toren 

Wop h = 100m 

W1 00 = ö(55,321\4-53,321\4 )1(32x55,32) x 641350[kruisverband] 
W100=416 

W1 00 = ö(55,321\4-51 ,321\4 )1(32x55,32) x 6122 
W100 = 1176 

W100 = ö(29,41\4-271\4)1(32x29,4) x 6122 
W100 = 196 

W1 00 = ö(51 ,321\4-29,41\4 )1(32x51 ,32) x 251360 
W100 = 822 

W100tot = 2610ml\3 

Spanning ter hoogte van aansluiting steunberen op h =100m 

A=230ml\2 
W=2610 

Meg = 0,6[gedeelte dat aan gebouw hangt] x 275000kN = 
1650000kN x 49[arm] = 81*101\6kNm 
Mw = 3,31 x 50 x 300 = 466560kN x 150 = 7,5*101\6 kNm 
Mtot = 90*1 01\6 

(8) ó = FIA 

1650000*101\3 I 230*101\6 = -7,2 Nlmm 

(9) ó = MIW 
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90*10 113 I 2610 = 34 Nlmm 

ó = -7,2 +/- 34 
ó = -41,6 of 26,8 N/mm 

Voorspanning door staalstrengen in voorspankokers moet worden aangebracht om trekspanningen 
op te kunnen nemen. Betonklasse B75 of hoger dient op 100 meter te worden gebruikt om 
drukkracht te kunnen opnemen. 

Voorspanning ter hoogte van aansluiting steunberen op h = 1 OOm 

(1 0) Nsd = ó bmax x b x X x 0,5 

A= 230m 112 
A=Bxl 
L = 50 

26,81x = (41 ,6 + 26,8)150[8] 
x= 19,6 
b = 230 I 50 = 4,6 

Nsd = 26,8 x 4,6 x 19,6 x 0,5 = 1208,144 kl\l 

1208,144*10113 I 435[trekspanning staal]= 2,8 m112 

ö r112 = 2,8 m112 
r-0,94 d=1 ,9m 

Stel 4 voorspankokers 
ö r112 = Y.. x 2,8 m112 
r = 0,47m d = 0,94m 

4 voorspankokers met een diameter van 0,94 meter zijn nodig op 100 meter hoogte in de toren. 

Controle spanning onderin toren m.b.t. moment tengevolge van scheefstand toren 
A= 375m 112 
WO= ö(60114-58 114)1(32x60) x 16122 = 1958 [ronde buitenmuur] 
WO= ö(60114-56 114)1(32x60) x 6122 = 735 
WO = ö(34 114-31 ,2114 )1(32x34) x 6122 = 306 
WO= ö(56 114-34 114)1(32x56) x 6122 = 1035 
WOtot = 4034m 113 

Meg = 275000kN x 58 = 160*10116 kl\l 
Mw = 3,31 x 50 x 400 = 66200 x 200 = 13,5*10116 kN 
Mtot = 173,5*10116 kNm 

ó = FIA 
2750000*10113 I 375*10116 = -7,3 Nlmm 

ó= M/W 
173,5*1 0113 I 4034 = 43 1\llmm 

ó = -7,2 +1- 43 
ó = -50,3 of 35,7 Nlmm 

Trekspanning van 35, 7 Nlmm kan beton niet opnemen en zal door voorspanning moeten worden 
opgenomen. Betonklasse B85 of hoger (liefst hoger omdat de waarde van de optredende drukkracht 
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vrijwel gelijk is aan de rekenwaarde van de betonklasse 885) dient op 0 meter hoogte te worden 
gebruikt om drukkracht te kunnen opnemen. 

86150=35,7/X 
x= 20,8 

Nsd = 35,7 x 4,6 x 20,8 x 0.5 = 1707888kN 
1707888/435 = 3,926 

ö r112 = %[4kokers] x 3,93 m112 
r = 0,56m d = 1,12m 

4 voorspankokers met een diameter van 1,12 meter zijn nodig op 0 meter hoogte in de toren. 

Hogesterktebeton 

Beton is onmisbaar bij hoogbouw projecten. Waar in het begin van de vorige eeuw staal een drijvende 
kracht speelde achter de ontwikkeling van hoogbouw is dat nu hogesterktebeton. Vanaf betonklasse 
B65 spreken we over hogesterkte beton. Het mengsel wijkt af van de traditionele samenstelling van 
beton: 

Het cementgehalte in hogesterkt beton is relatief hoog. 
Hogesterktebeton heeft een lage water cementfactor (0,30 - 0,35). Dat wil zeggen dat 
ten opzichte van de hoeveelheid cement weinig water wordt toegevoegd . Een lagere 
watercementfactor resulteert in een hogere sterkte. 
De dosering hulpstoffen in het beton is hoog. Deze hulpstoffen zorgen voor een goede 
verwerkbaarheid. De meest toegepaste hulpstoffen zijn plastificeerder of superplastificeerder. 
Hogesterktebeton bevat vaak de vulstof silica fume. Deze vulstof bestaat uit bijzonder fijne 
deeltjes die worden geactiveerd door het cement. Het draagt bij aan de dichtheid, de 
sterkteontwikkeling en de stabiliteit van het betonmengseL 
In beton met hoge sterkte spelen de eigenschappen van het toeslagmateriaal een grotere rol 
dan bij beton met lagere sterkte. Voor het grove toeslagmateriaal is een kleinere korrelgrootte 
te prefereren . Toepassing van gebroken harde toeslagmaterialen heeft een positieve invloed 
op de sterkte 

De bouw van steeds hogere torens heeft ertoe geleid dat er steeds sterkere betonsoorten nodig zijn 
om de immense drukspanningen op te kunnen nemen. Hogesterktebeton is een onmisbaar materiaal 
bij de huidige hoogbouwprojecten. Door het mixen van beton met staalvezel is het beton ook steeds 
beter instaat om trekkrachten op te nemen. Daarmee neemt hogesterktebeton ook steeds vaker de 
plaats van staal in. Ook kunnen de betonsoorten lichter gemaakt worden door ze te mengen met 
bepaalde stoffen. Er zijn in laboratoria inmiddels testen gedaan tot betonklasse B200 en het einde is 
nog lang niet in zicht. Een betonsoort van klasse B800 zou op dit moment in ontwikkeling zijn. 

Betonklasse druk N/mml\2 trek N/mml\2 
B15 9 1,8 
B25 15 2,3 
B35 21 2,8 
B45 27 3,3 
B55 33 3,8 
Hogesterktebeton 
B65 39 4,3 
B75 45 4,8 
B85 51 5,3 
B95 57 5,8 
B105 63 6,3 
B115 69 6,8 
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Berekening funderingspalen 

Druk in funderingspiaai van 0,21 tot 1,91 

Stel 384 palen concentrische heipalen 
ö 1,15 

N'd = F = 3203750 kN I 384 = 8,3 MN per paal 

D=1,15 
A= ö(0,575)/\2 = 1 ,039m/\2 = 1 ,039*1 01\6 mm/\2 

8300kN/ 1 ,039*101\6 = 7,98 N/mm/\2 

De grond kan maximaal 12 a 15 N/mm/\2 opnemen dus fundering voldoet 
Gegeven: qp[voetdragend vermogen] = 8 N/mm/\2: 
komt overeen met de gevonden waarde dus voldoet. De 384 palen zitten alleen al onder de 
hoofdtoren, onder het gehele complex komen grofweg 3 keer zo veel heipalen. 

Ter vergelijk: 
Tapei 101 heeft 380 funderingspalen 
Lengte funderingspalen 40-60meter 
Diameter funderingspalen 1,5 meter 
1 paal kan tussen de 11 en 14,5MN aan druk hebben 
Gewicht toren is 500*101\6 kN 
Vloeroppervlak bedraagt 412500m/\2 
Hoogte toren is 509 meter 
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