Een sluizencomplex
in de Nieuwe Waterweg
Insectenboerderij
Met een insectenboerderij
verbeter je niet alleen de
ecologie in het
watersysteem, maar
insecten zijn ook een
voedselvoorziening voor de
toekomst. Door klimaatverandering wordt voedsel
schaarser.

Hyperloop
Met een ondergrondse
hyperloop kunnen
containers razendsnel in het
binnenland vervoerd
worden. Binnen enkele uren
kan een container van
Rotterdam naar Moskou
vervoerd worden.

Drones
Door drones te verbinden
aan de containers, kunnen
containers ook verplaatst
worden via de lucht.
Hierdoor kunnen
de containers
worden geplaatst in
elke gewenste positie tussen
de overslaghaven.

Sluizen

Hoofdfunctie
Het schutten van schepen van en naar de Nieuwe
Waterweg en de Noordzee.
Waterstanden
Buitendijks
Binnendijks

+5,0 NAP
+2,0 NAP

Dimensies
Lengte
Breedte
Diepgang

500 meter
70 meter
18,2 meter

Opbouw
Sluiskolk

Verankerde diepwand met
vloer ondersteund door
trekpalen.
Stalen roldeur; 2 aan
buitenzijde en 1 aan
binnenzijde.

Sluisdeuren

Nederland moet zich steeds meer gaan
voorbereiden op de zeespiegelstijging.
Er is gekeken wat er gebeurt bij een
zeespiegelstijging van 3 meter en
welke kansen er zijn voor de haven
van Rotterdam.
Primaire waterkering

Hoofdfunctie
Keren van zeewater bij een 3m zeespiegelstijging
Waterstanden
Buitendijks
Binnendijks

+5,0 NAP
+2 NAP

Dimensies
Lengte
Maximale breedte
Minimale breedte
Hoogte

15 kilometer
150 meter
12 meter
+9 NAP

Opbouw
Kern
Talud buitendijks
Talud binnendijks

Zand/klei
1:4, Stortstenen
1:6 – 1:4, Stortstenen

Infrastructuur
Hoofdfunctie
De infrastructuur dat zich op de Maasvlakte bevindt
zal er voor zorgen dat goederen, werknemers en
bezoekers op de gewenste locatie kunnen komen.
Opbouw
Huidige infrastructuur

Overslaghaven

Hoofdfunctie
Het overslaan van goederen van zeeschepen naar
andere transport soorten en het laden van
goederen op zeeschepen. Deze zeeschepen
worden hierbij buiten de Maasvlakte overgeslagen.
Opbouw
Laden en lossen

Spoor
Opslag voor goederen

Hier bevinden zich de
kranen die worden
gebruikt om te laden en
lossen
Bij de haven ligt een spoor
zodat goederen per trein
vervoerd kunnen worden
Er zijn locaties aan
gegeven waar goederen
tijdelijk opgeslagen
kunnen worden

Golfbreker (havendam)

Hoofdfunctie
Golven breken voor de overslaghaven
Waterstanden
Buitendijks
Binnendijks

+5,0 NAP
+5,0 NAP

Dimensies
Lengte
Maximale breedte
Minimale breedte
Hoogte

10 kilometer
105 meter
12 meter
+7 NAP

Opbouw
Primaire laag
Secundaire laag
Kern
Ondergrond teen
Talud

<2,0m diameter, max 5 ton
<0,4m diameter, max 1 ton
Steenslag
Grind
1:3,5 en 1:2
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Civiele Techniek
Civiele Techniek
Ruimtelijke Ordening en Planologie
Logistics Management
Watermanagement

Primaire waterkering

de huidige infrastructuur
zal intact gelaten worden,
dit is namelijk nog goed en
hoeft niet gewijzigd te
worden
Op de primaire waterkering
zal een weg aangelegd
kunnen worden, zo kan van
Hoek van Holland naar de
Maasvlakte gereden
worden

Gemalen complex

Hoofdfunctie
Afvoeren van overtollige water uit de rivieren de Noordzee in.
Benodigde afvoercapaciteit: 3000m3/s
Waterstanden
Zie ‘primaire waterkering’
Dimensies
Lengte

700 meter

Opbouw
60 pompen (50m3/s)
Betonnen constructie
Instroomkanaal
Uitstroomkanaal

