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ENERGIELAB

Het Energielab is een initiatief van Cofely, 
BPG ITs, Havenbedrijf Rotterdam en 
Veldacademie. samen met onderwijs en 
onderzoeksinstellingen willen we de  
mogelijkheden verkennen en program-
ma’s en projecten ontwikkelen om  
op de sluisjesdijkpier een duurzaam  
industriegebied met een beter vestigings-
klimaat te creëren.

Het doel van het Energielab is het bevorderen van 
een (gedeeltelijk) zelfvoorzienend, veerkrachtig en 
duurzaam vestigingsklimaat op de Sluisjesdijkpier, 
minder energie te verspillen, minder CO2 uit te stoten 
en bij te dragen aan het sociale en economische 
welzijn van de aangrenzende woonwijken. Middels 
kennisuitwisseling, zoals het organiseren van een 
Energie-Kennismarkt, voor en door de bedrijven op 
de Sluisjesdijkpier, wordt invulling gegeven aan  
deze kennisdeling.

De eerste Energie-kennismarkt werd gehouden op 
28 januari 2015. Projectpartner van deze markt 
was IHS Erasmus Universiteit Rotterdam, waarbij 
post-graduate studenten onderzoek dezen naar de 
mogelijkheden en kansen voor de Sluisjesdijkpier.  
De koppeling met bewoners en leerlingen uit de  
aangrenzende woonwijken wordt gelegd door leer-  
werktrajecten en arbeidstoeleidingstrajecten te 
koppelen aan projecten van het Energielab op de 
Sluisjesdijkpier, zoals bijvoorbeeld de herontwikkeling 
van het voormalige kantoorgedeelte van de RET-remise 
op de kop van de Sluisjesdijkpier.

Energielab 

Waalhaven Oostzijde 1,
3087 Bm Rotterdam

T (+31)6 22 28 77 69
E  info@sluisjesdijkpier.nl
I   www.sluisjesdijkpier.nl

HAALBAARHEIDsFAsE

Biomassasysteem, verwerkt het houtafval op de 
pier tot warmte
Onderzoek naar de mogelijkheden om ook het  
bedrijfsafval van andere bedrijven duurzaam in  
te zetten

ANDERE INITIATIEVEN

Onderzoek naar de mogelijkheden om restwarmte 
te koppelen aan huishoudens of wooncomplexen 
Restwarmte gebruiken om bedrijfscomplexen te 
verwarmen of te koelen
Vanuit de RET-Remise op de Sluisjesdijkpier zullen 
steeds schonere bussen richting de stad rijden. 
De parkeerdruk verminderen door het inzetten van
andere vervoersmogelijkheden zoals bijvoorbeeld  
de watertaxi

Onderstaande tabel beschrijft de projecten, onderzoeken en kansen voor het programma  
van Energielab voor de komende jaren. Voor deze projecten en vervolgopgaven van Energielab 
zijn we op zoek naar projectpartners. Heeft u een idee of wilt u meewerken, neem dan  
contact met ons op via info@sluisjesdijkpier.nl

PROjECTEN EN KANsEN ENERGIELAB:

UITGEVOERD

De vlindertuin, een tijdelijke haven voor planten, 
vogels, vlinders en libellen, welke tevens een 
geschikte plek is voor een ontspannen lunch of 
een meeting in de buitenlucht
Herinrichting van de infrastructuur op de  
Sluisjesdijkpier 
Post-graduate studenten IHS Erasmus universiteit 
Rotterdam onderzoeken de mogelijkheden en 
kansen op de pier binnen drie verschillende thema’s; 
maatschappelijk verantwoord ondernemerschap,  
gebiedsontwikkeling en duurzame productont-
wikkeling
Onderzoek naar de mogelijkheden tot onderwijs-
ruimte op de Sluisjesdijkpier, ten behoeven van 
de koppeling van leren en werken
In de gistingstanks op de Sluisjesdijkpier wordt 
slib vergist, waar biogas vrijkomt. Dit kan 
gebruikt worden als energie

Op de markt werd de visie van verschillende 
bedrijven gepresenteerd en werden bezoekers van 
de markt uitgedaagd een koppeling te maken tussen 
die visie en de belangen van alle stakeholders met 
als doel op een snelle, interactieve en dynamische 
manier kennis uit te wisselen. In deze publicatie  
lichten de deelnemers aan de markt hun duurzaamheids-
visies toe. Daarnaast worden een tweetal concrete 
projecten beschreven, te weten het Biomassasysteem 
en het Warmtenet. Bent u geïnteresseerd of wilt u 
meer informatie over Energielab of projecten op de 
Sluisjesdijkpier, neem dan contact met ons op. 

Cofely voert bij de bedrijven op de Sluisjesdijkpier 
energiescans uit om inzicht te krijgen in de behoefte 
in warmte en koude, maar vooral te onderzoeken hoe 
dit duurzamer kan

IN UITVOERING

Voormalig kantoorgedeelte RET-remise wordt  
gerenoveerd naar een bedrijfsverzamelgebouw met 
behulp van diverse leer- werktrajecten en  
arbeidstoeleidingstrajecten
Herinrichting van de entree van de Sluisjesdijkpier, 
voor een betere verbinding tussen de stad en haven 
 Onderzoek naar de mogelijkheden tot uitbreiding 
van het warmtenet: bedrijven op de Sluisjesdijkpier 
kunnen warmte leveren of afnemen

CONCRETE PROjECTEN

Biomassasysteem

Een biomassa-systeem zet biobrandstoffen zoals 
blokken hout, houtsnippers, pellets of zaagsel om 
in energie door deze te verbranden. De warmte die 
hierbij vrijkomt kan gebruikt worden om woningen, 
wooncomplexen of bedrijven te verwarmen. Door 
hout in te zetten als brandstof voor verwarming  
wordt een grote besparing op aardgas gerealiseerd.  
Bovendien kan het verbranden van hout als CO2 
neutraal gezien worden. De CO2 die vrijkomt bij de 
verbranding zal namelijk weer worden opgenomen  
in groeiend hout.  Het onderzoek naar de mogelijkheden 
om een biomassa-systeem in te zetten, is gekoppeld 
aan de herontwikkeling van het voormalige kantoor-
gedeelte van de RET-remise. Het doel is om het 
systeem te plaatsen op het RET-terrein en daarmee 
het kantoorgedeelte, maar wellicht ook de hallen 
daarachter te voorzien van warmte en/of koude.

Bouwgroothandel en timmerfabriek BPG- ITS  
Rotterdam heeft dagelijks houtafval en is samen 
met Cofely een onderzoek gestart naar de mogelijk-
heden van een houtgestookte boiler installatie op de 
Sluisjesdijkpier. BPG ITS heeft ongeveer 1.680m3  
houtzaagsel per jaar beschikbaar. Als dit gebruikt 
wordt in een biomassa installatie kan dit 15.288 
gigajoule energie per jaar opleveren.  

Warmtenet

Sinds 2013 is het warmtetransportnetwerk van 
Warmtebedrijf Rotterdam de schakel tussen  
het aanbod van warmte uit de Rotterdamse haven 
en de vraag naar warmte in Rotterdam en omgeving. 
Hierdoor worden minder fossiele brandstoffen  
gebruikt, wat als direct resultaat tot een emissiereductie 
van broeikasgassen als CO2 en NOx heeft geleid.  
Dit betekent ten eerste een lokale verbetering in 
de luchtkwaliteit, maar ook een kostenbesparing, 
aangezien in de meeste gevallen de kosten voor 
havenwarmte lager zijn dan verwarmen met fossiele 
brandstoffen. 

Wilt u meedoen als projectpartner aan concrete projecten en onderzoeken of wilt u meer 
informatie over het Energielab of de Energie-Kennismarkt, bezoek dan onze website:  
www.sluisjesdijkpier.nl/projecten of neem contact met ons op via info@sluisjesdijkpier.nl

Warmtenet

Een gemiddeld huishouden verbruikt 70 gigajoule  
per jaar, wat betekend dat BPG ITS potentieel 220 
gemiddelde huishoudens kan verwarmen. 

Al snel bleek dat er op de Sluisjesdijkpier meerdere 
bedrijven houtafval hebben welke gebruikt kan 
worden om duurzaam energie op te wekken. Deze 
bedrijven zijn benaderd en deze afvalstromen zijn 
geïnventariseerd. Ook zijn de bedrijven bevraagd in 
hun behoefte aan het verwarmen en/of koelen van 

hun eigen bedrijfs- en kantoorgebouwen op  
de Sluisjesdijkpier. 

Op dit moment wordt er door Cofely een  
haalbaarheidsstudie uitgevoerd.  Daarbij worden 
zowel de technische als de organisatorische en 
zakelijke aspecten in overweging genomen. In dat 
onderzoek worden leveranciers van biomassa (hout), 
mogelijke afnemers van warmte en leveranciers van 
hout gestookte boilerinstallaties betrokken. 

Warmtebedrijf Rotterdam is projectpartner in het 
Europese Smart Cities project CELSIUS. CELSIUS  
is een afkorting voor ‘CombinedEfficient Large 
ScaleIntegrated Urban Systems’. Naast Götteborg, 
Genua, Keulen, Londen en Rotterdam zijn uit  
deze steden universiteiten, kennisinstituten en 
energiebedrijven betrokken. Binnen dit project worden 
demonstrator projecten gerealiseerd op het gebied 
van smart district heatingandcooling. De kennis 
wordt verzameld en gedeeld om andere steden te 
helpen bij het repliceren van innovatieve projecten. 

Warmtebedrijf Rotterdam ontwikkelt in het kader 
van CELSIUS onder andere een warmtenet op de 
Sluisjesdijkpier. Op onze pier zijn enkele bedrijven 
gevestigd die mogelijk geïnteresseerd zijn in het 
afnemen of leveren van warmte aan dit warmtenet.  
Zo is er de mogelijkheid de bovengenoemde 
biomassa-installatie aan te sluiten op dit warmtenet. 
Zo wordt de energie van dit biomassa-systeem 
gegarandeerd. Bij een overschot aan warmte wordt dit 
opgenomen door het warmtenet en bij een tekort kan 
energie van het warmtenet worden verkregen. Zo zal 
er geen energie verloren gaan. Een andere leverancier 
kan de Waterschap Hollandse Delta zijn met hun 
verkregen biogas van het slib in de gistingstanks 
 op de Sluisjesdijkpier. 

Mocht er interesse zijn bij andere bedrijven op 
de Sluisjesdijkpier dan kan in samenwerking 
met Warmtebedrijf Rotterdam aansluiting op het 
warmtenet onderzocht worden.  Tijdens de her-
structurering op de Sluisjesdijk wordt een deel van 
het warmtenetwerk aangelegd. Naar verwachting is 
het warmtenet eind 2016 gereed. 

 •   mogelijke aansluiting bij bedrijven
––   warmtenet
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ENERGIEmARKT INTERVIEWs

Havenbedrijf

Het Havenbedrijf Rotterdam is beheerder, exploitant 
en ontwikkelaar van het Rotterdamse haven-  
en industriegebied. Er wordt geïnvesteerd in de 
ontwikkeling van het bestaande havengebied,  
in nieuwe haventerreinen, openbare infrastructuur 
en in de afwikkeling van scheepvaart. Samen met 
partners (Deltalinqs, de Gemeente Rotterdam, de 
Provincie Zuid-Holland en het Rijk) ligt de focus  
op een veelzijdig, duurzaam, veilig en attractieve 
haven die voldoet aan hoge maatschappelijke eisen. 
Om dit te verwezenlijken is de Havenvisie 2030 
opgesteld.

Nauwe samenwerking tussen bedrijven, overheden 
en kennisinstellingen leidt tot een hoogwaardige 
arbeidsmarkt en leefomgeving en bereikbaarheid. 
Bedrijven leveren elkaar goederen en diensten  
en versterken zo elkaar. De aanwezigheid van  
verschillende soorten bedrijfsactiviteiten versterkt  
de concurrentiepositie van de haven als geheel en  
die van de individuele bedrijven. Het Havenbedrijf 
Rotterdam is bezig met duurzame aanpassingen  
op verschillende plekken in het havengebied. Er  
is niet alleen aandacht voor haven en industrie en  
de effecten op de omgeving, maar ook voor de 
kwaliteit van die omgeving zelf. 

De economische groei is voorlopig beperkt en  
de concurrentiepositie van de haven van Rotterdam 
staat onder druk. In 2014 is daarom de focus vooral 
gelegd op een aantal zwakke plekken in de keten  
en de vestigingsklimaatfactoren.  Met deze redenen 
is het Havenbedrijf Rotterdam een van de initiatief-
nemers van Energielab, welke als doel  heeft op de 
Sluisjesdijkpier een duurzaam industrieterrein met 
een beter vestigingsklimaat te creëren.  

Veldacademie

Veldacademie. Het woord geeft letterlijk de betekenis 
aan: een academie in het veld. Veldacademie fungeert 
als kenniscentrum en is gevestigd in het voormalige 
kantoorgebouw van de RET-remise aan het begin van 
de Sluisjesdijkpier. Veldacademie koppelt concrete 
stedelijke opgaven aan onderzoekstrajecten waarin 
studenten van verschillende onderwijsinstellingen  

De Sluisjesdijkpier is de plek waar de stad en de 
haven elkaar ontmoeten, waardoor deze fungeert  
als brug. Het gebied heeft, door de historische 
ontwikkeling, een grote verscheidenheid aan bedrijven 
en is toe aan een upgrade. De ambitie is om de pier 
te transformeren tot een aantrekkelijke werkomgeving, 
een meer havengerelateerd terrein met maritiem 
dienstverlenende bedrijven. Bovendien maakt  
de Sluisjesdijk onderdeel uit van het project  
Stadshavens, met als doelstelling het creëren van  
een sterke haveneconomie en het realiseren van 
aantrekkelijke woon- en werkmilieus. 

Om kennisintensieve bedrijven met een hoog- 
waardige uitstraling aan te trekken, is het belangrijk 
dat er een goed vestigingsklimaat gecreëerd wordt op 
de Sluisjesdijkpier. Sinds 2013 is het Havenbedrijf 
Rotterdam daarom bezig om de openbare ruimte  

te verbeteren, de straatprofielen zijn bijvoorbeeld 
opnieuw ingericht.  Langs de rivier worden 
wandelboulevards aangelegd en op de pier worden 
kleinschalige parken aangelegd. Verder zijn  
flexibele stedenbouwkundige en architectonische 
randvoorwaarden opgesteld. 

Op de Energie-Kennismarkt heeft het Havenbedrijf  
Rotterdam haar visie gepresenteerd en kennis 
uitgewisseld over nieuwe ideeën en innovatieve 
energieprojecten voor de Sluisjesdijkpier van de 
toekomst. Havenbedrijf Rotterdam kijkt dan ook graag 
uit naar een vervolg van Energielab: “Energielab 
is een kans om de betrokkenheid van klanten/
ondernemers te vergroten en draagvlak te creëren  
met betrekking tot de duurzame toekomst van  
Sluisjesdijk! Het is vooral belangrijk dat we met  
zijn allen werken aan concrete projecten.”

binnen reguliere onderwijsmodules kunnen  
participeren. Te denken valt aan opgaven over   
gezondheid en leefomgeving, leegstand en  
herontwikkeling, burgerparticipatie, woningvoorraad, 
sociale netwerken, talentontwikkeling en openbare 
ruimte. Daarnaast biedt Veldacademie diverse  
stageplekken en afstudeertrajecten aan.  
Veldacademie zorgt voor een professionele aan-
sluiting, samenhang en synergie tussen de opgaven. 
Studenten en onderzoekers werken vanuit onze  
locaties aan diverse praktijkopgaven in Rotterdam.  
Op deze wijze worden onderwijs, onderzoek, beleid 
en uitvoering direct aan elkaar gekoppeld. 

Veldacademie is door de koppeling van onderwijs 
aan concrete projecten betrokken bij bewoners, 
ondernemers en professionals en houdt zich bezig 
met de omgeving waarin zij wonen en werken. Samen 
wordt er gewerkt aan duurzame oplossingen voor de 
verschillende opgaven in Rotterdam, onder andere 
in het gebied Sluisjesdijkpier. Het is dan ook bijna 
van zelfsprekend dat Veldacademie de koppeling 

vormde tussen de verschillende initiatiefnemers van 
Energielab. 
Als partner van het Energielab worden er onder  
andere werkplekken aangeboden voor onderzoekers 
en studenten uit verschillende onderwijsinstellingen, 
zodat er op locatie aan de opgave kan worden 
gewerkt. Tevens begeleiden onze professionals 
de verschillende studenten en stagiaires in deze 
opgaven. 

De Energie-Kennismarkt werd georganiseerd in het 
voormalige kantoorgedeelte van de RET-remise, waar 
Veldacademie haar kantoor heeft. Dit gedeelte van het 
gebouw wordt gerenoveerd door leer- werktrajecten 
in de vorm van arbeidstoeleiding met werklozen die 
een achterstand op de arbeidsmarkt hebben.   
Veldacademie: “Voor ons is het belangrijk verschillende 
partijen met elkaar te verbinden om hier meerwaarde 
uit te creëren. Op de Energie-Kennismarkt is kennis 
uitgewisseld tussen de verschillende bedrijven op de 
Sluisjesdijkpier. Voor ons was deze middag dan ook 
zeer geslaagd en het vraagt zeker om een vervolg”. 

Waterschap Hollandse Delta

Per persoon verbruiken we in Nederland gemiddeld  
120 liter water per dag. Dit gebruiken we voornamelijk 
om de wc mee door te spoelen, onze handen mee 
te wassen of om te douchen. Dit water is na gebruik 
verontreinigd door onder andere schoonmaak- 
middelen, voedselresten en zeepresten. Dit vieze 
water verdwijnt in het rioolsysteem. Waterschap  
Hollandse Delta vervoert dit water richting een  
rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) om het water  
te zuiveren. 
De rioolwaterzuiveringsinstallatie in de Dokhaven 
zuivert ongeveer 138 miljoen liter vuil water per 
dag van 500.000 Rotterdammers en bedrijven. 
De Dokhaven ligt op het Charloisse Hoofd in het 
Dokhavenpark, waar ook de Sluisjesdijkpier begint.

Het zuiveringssysteem ligt, onzichtbaar, 11 meter 
onder de grond in Dokhavenpark. Het water wordt 
eerst door een roostergoedinstallatie geleid, waar 
ongeveer 10.000 kilo grove materialen per week uit 
het water wordt gefilterd. Zandvangers verwijderen 
vervolgens het zand van de straat uit het afvalwater. 
Het afvalwater wordt hierna in twee trappen belucht. 
In de eerste trap wordt het afvalwater voor 75% 
gezuiverd van organische stoffen (met bacteriën) 
en fosfaat (met ijzerzout). Na een lange (60 meter) 

RET

De RET is één van de grootste en bekendste bedrijven 
op de Sluisjesdijkpier. Het bedrijf streeft naar goed 
georganiseerd openbaar vervoer. Met het motto ‘Aardig 
Onderweg’ is het doel te zorgen voor comfortabel 
en zorgeloos reizen, een goede prijs en service. Er 
wordt geïnvesteerd in goede infrastructuur, modern 
materieel, meer en betere voorzieningen en kundig en 
servicegericht personeel.
 
De RET is op zoek naar innovaties en volgt de 
maatschappelijke en technologische ontwikkelingen 
op de voet. Ook op het gebied van duurzaamheid. 
Het leveren van een positieve bijdrage aan de stad is 
daarvan een van de redenen.” De RET werkt onder 

tussen- bezinktank, waar het slib van het water wordt 
gescheiden, worden in de tweede beluchting stikstof 
en restvuil verwijderd. In de laatste nabezinktank  
(90 meter lang) wordt het slib van het schone water 
gescheiden. Het gezuiverde water is echter geen 
drinkwater. Er zitten nog steeds stoffen in die de 
bacteriën en andere micro-organismen niet uit het 
water halen en die schadelijk kunnen zijn voor de 
gezondheid. Het ‘schone’ water wordt daarom in  
de Nieuwe maas gepompt, waardoor Waterschap 
Hollandse Delta voor schoon oppervlakte water zorgt. 

andere aan het verminderen van uitstoot, energie 
efficiency en bijvoorbeeld ook aan groen tussen de 
trambanen. Er lopen verschillende duurzaamheids 
projecten. De aanschaf van twee waterstofbussen, 
die vanaf begin 2016 ingezet zullen worden voor 
diensten, is daar een voorbeeld van.
 
Faciliteren van deur tot deur vervoer is belangrijk. Dit 
houdt in dat de RET zich inzet om hun klanten het zo 
makkelijk mogelijk te maken zich snel, comfortabel 
en milieuvriendelijk te verplaatsen. Het OV is daarin 
een schakel. Verder wordt hiervoor samengewerkt 
met de gemeente Rotterdam, om goede fietsparkeer-
voorzieningen en park&rides te faciliteren bij  
de RET haltes.
 

Op de Sluisjesdijkpier staan twee Slibverwerkings-
installaties, welke het overtollige slib van de riool-
waterzuiveringsinstallatie Dokhaven verwerkt. Per dag 
is hier een slibstroom van 3300-6600 m3. 42% van 
dit slib wordt hier vergist, de rest wordt afgevoerd 
naar Dordrecht.  In de toekomst is het de bedoeling 
dat dit percentage verhoogd wordt. Bij de vergisting 
van het slib in deze gistingstanks wordt namelijk 
biogas gemaakt. Gasmotoren leveren de helft van het 
energieverbruik op de Sluisjesdijk en dokhaven  
(8 miljoen kwh). 

De opgewekte energie kan in de toekomst wellicht 
worden getransporteerd via het warmtenet. Dit 
was voor  Waterschap Hollandse Delta een van de 
redenen om op de Energie-Kennismarkt aanwezig  
te zijn. Waterschap Hollandse Delta: “Samenwerking  
is belangrijk, omdat hier een meerwaarde gecreëerd 
kan worden. We zijn een voorstander van keten-
samenwerking (ook energieketen), waarbij er 
uitwisseling plaatsvindt van innovatie in kennis 
en gezamenlijk gebruik gemaakt kan worden van 
bijvoorbeeld duurzame energie.”

Een maatschappelijke doelstelling is dat de RET naast 
logistieke verbinder ook sociale verbinder is. Dat uit 
zich in actieve samenwerking met andere organisaties 
in de regio. En een positieve bijdrage aan milieu en  
maatschappij. Bijvoorbeeld met de Aardig Onderweg 
Awards of om mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt te ondersteunen.”
 
In 2017 rijdt een nieuwe metrolijn richting  
Hoek van Holland en vanuit de RET-garage op de  
Sluisjesdijkpier zullen steeds schonere bussen richting  
de stad gaan rijden. Op de Energie-Kennismarkt 
waren ze aanwezig om hun duurzame ideeën over 
hun vervoersmiddelen toe te lichten en kennis te 
maken met andere bedrijven op de Sluisjesdijkpier. 
De Energie-Kennismarkt voldeed aan de verwachtin-
gen. RET: “Het Energielab is een mooi initiatief.  
Het bevordert de samenwerking om het gebied 
duurzamer te maken en het vestigingsklimaat te 
verbeteren. De locatie van de Energie-Kennismarkt 
was dan ook passend, een oud gebouw dat  
opnieuw opgebouwd wordt door leer- werktrajecten,  
kenmerkend voor de Sluisjesdijkpier”. Volgens 
de RET is het Energielab dan ook het aangewezen 
orgaan om de duurzame visies van verschillende 
partijen op de Sluisjesdijkpier samen te brengen en 
te kijken waar de mogelijkheden liggen. Concrete 
projecten zijn hierbij wel belangrijk, zodat het niet 
bij kennismaken en kennis delen blijft, maar dat de 
inspanning van Energielab echt resultaat oplevert.
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IHs Erasmus Universiteit Rotterdam

Het Institute for Housing and urban development 
Studies (IHS) is een internationaal georiënteerd 
opleidings- en onderzoeksinstituut van de Erasmus 
Universiteit Rotterdam. Centraal staat de open en 
duurzame samenwerking met regionale, nationale en 
internationale partners op het gebied van duurzame 
stedelijke ontwikkeling en 'capacity building'. De 
visie van IHS in een zin: "A better urban future for 
all!" Voor IHS is het belangrijk een concrete bijdrage 
te leveren aan een duurzame stedelijke ontwikkeling. 
Dit doen ze door middel van onderzoek, onderwijs 
en advies. 

Naar aanleiding van eerdere samenwerking met 
Veldacademie werkt een groep van 15 internationale 
post-graduate professionals aan de opgave van de 
Sluisjesdijkpier om een beter vestigingsklimaat 
te creëren. Bij deze onderzoeksopgave werken de 
studenten samen met de partners van Energielab 
aan drie verschillende thema's;  maatschappelijk 
verantwoord ondernemerschap, gebiedsontwikkeling 
en duurzame productontwikkeling.

De Energie-Kennismarkt gaf de cursisten de gelegenheid 
om de problemen, kansen en mogelijkheden op 
de Sluisjesdijkpier te verkennen.  De insteek was 
dat de kennismarkt een levendige dialoog over een 
duurzame Sluisjesdijkpier zou zijn, aan de ene kant 
de post-graduate professionals en aan de andere kant 

Dave Dekker

Dave is afgestudeerd aan de TU Delft, faculteit  
bouwkunde. Zijn onderzoek ging over  de mogelijkheid 
om onderwijs aan bedrijven te koppelen in de vorm 
van leer- werktrajecten. Dit onderzoek voerde hij 
uit bij Veldacademie en heeft geresulteerd in een 
bouwkundig ontwerp waarbij onderwijs plaats kan 
vinden in en rond de hallen van de RET-remise op 
de Sluisjesdijkpier. Door het enthousiasme van 
zowel bedrijven en onderwijsinstellingen is Dave 
doorgegaan met het onderzoeken, ontwikkelen en 
ontwerpen van deze mogelijkheden. Belangrijk 
daarbij is de directe fysieke omgeving van werken 
en leren. 

Cofely- GDF sUEZ

Cofely bedenkt, bouwt, onderhoudt,  beheert en 
exploiteert technische installaties. De werkzaamheden 
binnen het bedrijf zijn breed. Werknemers van Cofely 
zijn te vinden in kantoren aan de Zuid-as, maar  
ook op boorplatformen in de Noordzee. Cofely  
bouwt mee aan serviceschepen voor onderhoud  
aan windturbines en exploiteert complete WKO 
installaties en energievoorzieningen voor ziekenhuizen. 
Cofely is door heel Nederland en Europa actief.  
Hun Rotterdamse vestiging aan de Sluisjesdijk focust 
zich voornamelijk op de (zware)industrie en de 
scheepvaart. Als het gaat over duurzaamheid, dan 
maakt Cofely onderscheid tussen de maatschappij, de 
mens, het milieu en de markt. Er wordt gewerkt aan 
duurzame technische installaties voor de markt om 
daarmee een bijdrage te leveren aan een beter milieu. 
Verschillende panden van Cofely beschikken zelf ook 

BPG ITs Rotterdam

BPG ITS is een bedrijf dat niet alleen hout- en 
plaatmaterialen, bouwmaterialen, deuren, lijstwerken, 
tuinhout & gereedschappen verkoopt. In hun nieuwe 
duurzame pand beschikken zij over een moderne 
timmerfabriek waar met CNC-technieken op duurzame 
manier maatwerk kozijnen, ramen en deuren worden 
gemaakt. Een van de manieren om te voldoen aan 
de duurzaamheiddoelstellingen is zoveel mogelijk 
houtproducten te fabriceren en te leveren met het 
FSC-keurmerk. Daarnaast wordt het PEFC keurmerk 
gevoerd. Dit betekent dat het hout uit duurzaam 
beheerde bossen komt. Innovatie op producttechniek 
en materialengebruik is een van de doelstellingen 
die in hun eigen timmerfabriek op de Sluisjesdijkpier 
worden doorontwikkeld.

Warmtebedrijf

De Rotterdamse haven heeft een overschot aan 
warmte,  welke vrijkomt bij industriële processen. 
Ter plaatse kan deze warmte vaak niet gebruikt 
worden, waardoor deze regelmatig geloosd wordt in 
het oppervlaktewater en in de lucht. Warmtebedrijf 
Rotterdam geeft deze restwarmte een duurzame 
bestemming. “Een vermindering van het gebruik van 
fossiele brandstoffen door een optimaal gebruik van 
havenwarmte. Dit wordt bereikt door restwarmte slim 
in te zetten en door vraag en aanbod in en rond  
Rotterdam op een innovatieve manier met infrastructuur 
aan elkaar te verbinden”. 

De eerste bron van de restwarmte is de afval- en 
energiecentrale van AVR in Rozenburg. Om de 
restwarmte te transporteren zijn transportleidingen 
aangelegd. De inkoop, levering en optimale inzet van 
deze havenwarmte wordt door het Warmtebedrijf  
Rotterdam georganiseerd. Hiermee wordt er bijgedragen 
aan de verduurzaming van de bebouwde omgeving 
van Rotterdam en de warmtevraag van de Rotterdamse 
industrie. Op dit moment wordt de havenwarmte 

over deze systemen zoals bijvoorbeeld zonnepanelen. 
Verder wordt er geïnvesteerd in programma’s om het 
energieverbruik terug te dringen, zoals het inzetten 
van aardwarmte. Cofely: “Het groenste verbruik is 
namelijk geen verbruik”.

Het op een maatschappelijk verantwoorde manier 
in de omgeving staan, is een belangrijk aspect. 
Op de Sluisjesdijkpier is in samenwerking met het 
Havenbedrijf Rotterdam bijvoorbeeld een vlindertuin 
naast het kantoorgebouw van Cofely gecreëerd. 
Verder worden duurzame innovaties en initiatieven 
aangemoedigd. In februari is samen met een  
studententeam de ‘Battle of Excellence’ gewonnen 
met het innovatieve concept ‘Dock Energy’, waarbij 
energie gewonnen wordt door middel van golfslag 
tegen de kade. De gezondheid van werknemers een 
belangrijk aspect. Sportieve evenementen zoals 

de Marathon in Rotterdam, de Roparun en de Alpe 
Du’Zes worden door Cofely gesponsord. 

Een van de doelen om op de Energie-Kennismarkt te 
staan, was de kennismaking met andere duurzame 
initiatieven op en rondom de Sluisjesdijkpier. Op de 
markt werden de mogelijkheden van het biomassa-
systeem, welke het afval van bedrijven in de haven 
om kan zetten in warmte, gepresenteerd. De vlindertuin 
kwam ook aan bod en er werd een digitale presen-
tatie afgespeeld van  duurzame installaties in hun 
nieuwe kantoorgebouw. Cofely: “Vanuit hier zullen 
concrete kansen verzilverd en tegelijkertijd nieuwe 
mogelijkheden verkent moeten worden. Het initiatief 
van Energielab zal vooral gebruikt moeten worden 
als inspiratie- en verzamelplaats voor verbetering en 
verduurzaming van de Sluisjesdijkpier”.

 
ITS werkt mee aan het onderzoek van Cofely naar de 
mogelijkheden om een biomassa-systeem op de  
Sluisjesdijkpier te realiseren. Het zaag- en houtafval 
van ITS wordt momenteel opgezogen en verzameld 
om af te voeren en elders het te gebruiken. Het 
biomassa-systeem is een manier om het afval niet  
af te voeren naar elders, maar op locatie, als  
biobrandstof te gebruiken en om te zetten in energie.

ITS is vanaf het begin betrokken bij herontwikkeling 
van het voormalige kantoorgedeelte van de RET-
remise. Het leveren van bouwmaterialen, kennis en 
expertise aan het arbeidstoeleidingstraject is hiervan 
een concreet voorbeeld. Het ontwikkelen van een 
leer- werkbedrijf is een van de plannen die momenteel 

worden uitgewerkt. Het onderzoek van Dave Dekker 
naar de mogelijkheid om onderwijs aan bedrijven te 
koppelen in de vorm van leer- werktrajecten sluit aan 
bij de plannen voor de ontwikkeling van een eigen 
leer- werkplaats op de Sluisjesdijkpier.

De Energie-Kennismarkt werd door ITS als  
verrassend positief ervaren, was erg inspirerend en 
met een breder aanbod dan verwacht. ITS: “Gezien  
de complexe materie, abstractheid en financieel 
lastige materie verdient de Energie-Kennismarkt zeker 
een vervolg”.

al geleverd in Rotterdam en wordt er gewerkt aan 
uitbreidingen op het bestaande transportnetwerk. De 
Sluisjesdijkpier is een van deze ontwikkelgebieden 
waar voorbereidingen worden getroffen voor de 
aanleg van een warmtenetwerk. 

Het doel van aanwezigheid op de Energie-Kennsimarkt 
was om bedrijven op de Sluisjesdijkpier in te lichten 

over (de uitbreiding van) het warmtenet. Ook de  
koppeling aan lokale initiatieven, zoals bijvoorbeeld  
het onderzoek naar een biomassa-installatie is 
een reden van het aanwezig zijn op de markt.  
Warmtebedrijf Rotterdam staat daarmee achter  
het initiatief van Energielab: “Het is belangrijk 
belanghebbende partijen te verenigen om duurzame 
initiatieven op de Sluisjesdijkpier te ontwikkelen.”

de verschillende duurzaamheidinitiatieven van de 
bedrijven op de Sluisjesdijkpier. Als razende reporters 
bevroegen de cursisten de aanwezige bedrijven op 
de markt over hun innovatie in duurzaamheid en hun 
ideeën en wensen voor de komende jaren.

Een onderdeel van de opgave van IHS is het organiseren 
van een (mini)Energie-Kennismarkt, waarbij de  
uitkomsten van het onderzoek in de vorm van 
aanbevelingen voor de bedrijven op de Sluisjesdijkpier 
worden gepresenteerd. Met deze aanbevelingen kan 

Volgens Dave heeft de manier van vormgeven en 
ontwerpen van de fysieke omgeving van de leerling 
positieve invloed op de sociale en educatieve 
ontwikkeling van de leerlingen. Door architectuur in 
te zetten als een hulpmiddel kan volgens hem onder 
andere het verhogen van het onderwijsniveau, het 
verminderen van jeugdwerkeloosheid en het afstemmen 
van onderwijs op de arbeidsmarkt een werkelijke 
plaats vinden. 

Duurzaamheid is een belangrijk onderdeel van het 
onderzoek naar geschikte ontwerpingrepen. Dit is  
terug te vinden in de productiewijze, de constructie,  

er breder draagvlak worden gecreëerd door middel 
van de koppeling van wetenschappelijk onderzoek 
aan concrete oplossingen. De resultaten worden op 
www.sluisjesdijkpier.nl gepresenteerd.  IHS: "Onze 
aanwezigheid op de markt gaf ons de gelegenheid om  
de problemen en mogelijkheden op de Sluisjesdijkpier 
te verkennen zoals deze door de partners worden 
gezien. Het was dan ook een ontdekking voor  
onze ICHUD cursisten die nog weinig kennis over  
Nederland' hadden.

het materiaalgebruik en de passieve energieopwekking 
in zijn concept. Het kostenplaatje is hierbij belangrijk. 
Er is gezocht naar een kosteneffectieve manier van 
produceren, bouwen en beheren.  Op deze manier 
wordt onderwijs in de vorm van leer- werktrajecten 
aantrekkelijk voor de bedrijven en scholen. 

Essentieel bij de uitvoering van het concept is  
de samenwerking met bedrijven en onderwijs- 
instituten. Brede bekendheid is daarbij essentieel 
voor onderzoek en ontwerp. Dit was voor Dave de reden 
om aanwezig te zijn op de Energie-Kennismarkt.  
Hier kon hij zijn ontwerp presenteren en tegelijkertijd 
een netwerk opbouwen voor de uitvoering van zijn 
ideeën. Het onderzoek levert  een positieve bijdrage 
aan een bruisend, levendig en vooral lerend Sluisjes-
dijkpier. Bedrijven zoals BPG ITS Rotterdam  zijn erg 
enthousiast over zijn plannen, vanwege het opzetten 
van een eigen leer- werkbedrijf. 

Dave: “De Energie- Kennismarkt is een leuk concept, 
maar om ideeën te verwezenlijken zijn meer mensen 
nodig.” Hij raad aan bij volgende gelegenheden 
meer bedrijven van buitenaf uit te nodigen voor 
frisse ideeën en tips naar aanleiding van soortgelijke 
ervaringen.


