Stijging van de zeespiegel
Groep 4
Inrichting
De inrichting van het gebied zal in de loop van de
tijd veranderen en er zal ingesprongen worden op
verschillende ontwikkelingen. Om de aanpassingen
zo soepel mogelijk te laten verlopen is er rekening
gehouden met de huidige inrichting. De volgende
sectoren zijn gevestigd in het nieuwe ontwerp van de
Tweede Maasvlakte: overslaghaven, chemie, containers, droge bulk, waterstofwinning, groen, energiewinning, zeehondeneiland en overige.

De Tweede Maasvlakte is en blijft een havengebied. Om
de goederen en vracht te kunnen vervoeren worden er
verschillende, duurzame mobiliteitsvormen gebruikt in
de toekomst. Binnenvaart, vrachtwagens en vervoer via
spoor zullen blijven bestaan. Daarnaast zullen innovaties
als een hyperloop en drones ook toegevoegd worden.

Drones

Infrastructuur en transport
Om in te spelen op de ambitie om de meest duurzame haven te zijn, moeten er ook
aanpassingen gedaan worden op het gebied van mobiliteit en transport. Wel zal de
nieuwe infrastructuur aansluiten op de huidige infrastructuur.

Bereikbaarheid
Er zal een combinatie gemaakt worden
van een futuristische metrolijn met
een zelfrijdende shuttle. In de toekomstige situatie is het niet mogelijk
om met eigen vervoer het gebied te
verkennen. Er zullen twee metrolijnen
ingevoerd worden en een lijn

voor de shuttle. Er zijn verschillende
haltes toegevoegd waarvan een aantal haltes de mogelijkheid hebben om
over te stappen op deelmobiliteit als
deelfietsen en -scooters. De verschillende haltes liggen op maximaal 1
kilometer van elkaar vandaan.

OPERATIONEEL TRANSPORT

De toekomst voor de logistiek ziet er innovatief uit waarbij robotica en automatisering een grote rol gaan spelen. Met de opkomst van de drones kunnen de functies hiervan veranderen van recreatief gebruik naar logistieke doeleinden. De drone kan namelijk gebruikt worden op operationeel gebied binnen een terminal gebruikt worden voor de verplaatsing van containers. De huidige situatie laat zien dat er al sinds 1977 gebruik gemaakt wordt van reachstackers voor de verplaatsing van containers.
Om deze zware containers van tot wel 30.480 kilo te kunnen tillen moet er afgeweken worden van de huidige propellers en dient er gebruikt gemaakt te worden van jetmotoren.
Hiermee kan de drone niet alleen verticaal opstijgen en dalen, maar is het mogelijk om horizontaal te vliegen. Ook is het belangrijk dat de drone aerodynamisch ontworpen is zodat deze zo min mogelijk last kan krijgen van wind, wat veel aanwezig is op terminals aan zee zoals de Rotterdamse haven. Met de vervanging van de reachstacker zorgt een drone
voor een autonoom proces waarbij er op basis van data razendsnel gewerkt kan worden.

TRANSPORT

Hyperloop
Binnen de havenlogistiek is tijd cruciaal.
Momenteel zijn er verschillende modaliteiten om goederen van Rotterdam
richting het achterland te vervoeren,
welke tijdrovend kunnen zijn. Om deze
tijden drastisch in te korten, kan de aanleg van een hyperloop uitkomst bieden.
Een hyperloop is een lange buis waarin
een capsule schuilt waarbij de luchtdruk
erg laag is.

Dit leidt er toe dat er vacuüm gecreëerd wordt.
Vanwege deze lage luchtdruk vindt er geen
wrijving plaats waardoor er hoge snelheden
behaald kunnen worden.

Ook is het efficiënter dan iedere andere vorm van snel transport doordat
een snelle trein de gehele rit energie
nodig heeft, terwijl een hyperloop hier
slechts een fractie van nodig heeft.
Met de komst van deze hyperloop kan de
Met de ligging van de hyperloop nabij
logistieke wereld een doorbraak maken met
een overslaghaven, biedt dit een mooi
betrekking tot internationale same-day delive- vooruitzicht aan een intermodaal
ry. Daarbij kan het systeem opereren op iedere netwerk waarbij de havenactiviteiten
vorm van energie, dus ook op duurzame wind- worden aangesloten op de hyperloop.
en zonne-energie.

SLUIZENCOMPLEXEN
Nieuwe Waterweg
In het ontwerp worden 2 sluizen gerealiseerd die het achterland zal moeten beschermen tegen de zeespiegelstijging. Een
van deze 2 sluizen komt te liggen in de
nieuwe waterweg bij de huidige inmonding
van de haven van Rotterdam. De sluis heeft
een lengte van 500 meter, een breedte van
70 meter en een diepte van 24 meter. De
bovenkant van de sluis komt op +9 meter
t.o.v. NAP te liggen en de onderkant van de
sluis op -15 meter t.o.v. NAP.

De sluis is ontworpen voor de zeevaart. Echter zal de scheepvaart zo min mogelijk gebruik maken van de sluis. Het uitgangspunt is
om alle zeeschepen naar de 2de Maasvlakte te
krijgen en doormiddel van een overslaghaven
de goederen over te brengen naar de binnenvaartschepen. Indien er schepen in een andere gedeelte van de haven moet komen kan de
sluis gebruikt worden.

ENERGIEWINNING
Windturbines
Windturbines en daarmee windpar- Zo is de winst per turbine ruim verken zijn tegenwoordig bijna niet meer vijfvoudigd maar is er toch te concluweg te denken binnen ons land. Het deren dat er de afgelopen jaren een
wekken van energie uit windturbines stagnatie heeft plaatsgevonden. Dit
is schone energie en kan hiermee vol- kan betekenen dat het eind in zicht is
doen aan de verwachting dat er over met betrekking tot de capaciteit per
100 jaar enkel groene energiewinning turbine.
zal bestaan. Op basis van data is er
Met de opkomst van de Haliade-X 12
bekend dat er de afgelopen 20 jaar
MW windturbine kan er geconcluveel bevordering heeft plaatsgevonden op het gebied van capaciteit per deerd worden dat dit één van de meest
rendabele projecten
turbine.

Hartelkanaal

is op het gebied van windenergie.
De turbine is namelijk 248 meter
hoog en kent een wieklengte van
107 meter en een diameter van 220
meter lang. Deze massieve turbine
heeft de capaciteit om op jaarbasis 67 GWh te winnen en met de
plaatsing van 7 stuks op de Tweede Maasvlakte is dit 467 GWh
op jaarbasis waarmee er jaarlijks
112.000 huishoudens voorzien
kunnen worden van energie.

De andere sluis komt te liggen in het Hartelkanaal. Deze sluis is noodzakelijk omdat
er anders een groot gedeelte van de haven
opgehoogd moet worden. Om dit te voorkomen wordt er hier een sluis gerealiseerd
die alleen te gebruiken is voor de binnenvaartschepen.

Slufter
In het zuidelijke gebied van de Tweede Maasvlakte bevindt zich de slufter.
De slufter wordt momenteel gebruikt
voor baggerspecie en is een grootschalige opslagplaats van slib. Om de
oppervlakte van deze slufter maximaal te gebruiken, is het een mogelijkheid om op het water een zonnepaneleneiland te plaatsen. Doordat
deze zonnepanelen op het water
drijven, kunnen deze te allen tijde op

de zon gericht staan welke een winst
van 32-36% met zicht meebrengt ten
opzichte van gefixeerde zonnepanelen.
Het gebied van 250 hectare kan zo gebruikt worden als energiebron en kan
een capaciteit van 540.000 zonnepanelen realiseren. Deze realisatie staat
gelijk aan een energiecapaciteit van 85
Megawatt welke tegelijkertijd 850.000
huishoudens tegelijkertijd van elektriciteit kan voorzien.

Waterstofwinning
Doordat er momenteel giftig chloorDe winning van duurzaam geprogas vrijkomt bij de elektrolyse van
duceerde energie vormt de nieuwe
zeewater, is deze toepassing niet
basis voor het nieuwe energie- en
mogelijk. Echter zijn er wel ontwikgrondstoffensysteem in Rotterdam
en ver daarbuiten. In een noodzake- kelingen waarbij er een katalysator
lijke tussenfase wordt er momenteel wordt gebruikt welke de vorming van
chloorgas minimaliseert. Deze katalywaterstof op basis van aardgas en
sator kan een enorm belangrijke stap
restgassen geproduceerd, waarbij
zijn in de toekomst van deze toepasvrijkomende CO2 in lege gasvelden
onder de Noordzee worden opgesla- sing omdat er hierbij geen zout uit het
gen. Later moet namelijk de waterstof water onttrokken hoeft te worden wat
een duur proces is.
geproduceerd worden op basis van
elektrolyse, een schoon proces waarbij
met gebruik van duurzame energie
water wordt gesplitst in waterstof en
zuurstof.

PLANNING

AANPASSINGEN LAND
Om de Rotterdamse haven te kunnen voorzien van een schone energiewinning centrale waarbij waterstof geproduceerd kan worden, is er
circa 385 hectare grond uitgetrokken
om dit te kunnen faciliteren. De nabije toekomst moet garant staan voor
de capaciteit van 250 Megawatt, wat
uiteindelijk uitgebreid kan worden
tot 549 Megawatt waterstof winning.

Havenbekken

Overslaghaven

Door de wachttijden voor de binnenvaartschepen te verkorten, wordt de concurrentiepositie met andere havens verbeterd. Het
aanleggen van nieuwe havenbekkens zorgt
voor meer aanlegplekken en verloopt het
transport efficiënter.

Door de sluizen ontstaan wachtrijen voor binnenvaartschepen die de Tweede Maasvlakte in moeten. Om dit te
voorkomen is er een overslaghaven ontworpen naast het
sluizencomplex in de Nieuwe Waterweg. Deze overslaghaven is zo’n 4 kilometer lang. Het maatgevende binnenvaartschip is 270 meter lang en 22,7 meter breed. Dus er
kunnen zo’n 13 schepen achter elkaar aangemeerd liggen.
De breedte van de vaarweg (excl. talud van de zeewering)
is 552 meter. De schepen hebben dus ook ruimte om te
keren en langs elkaar te varen.

Zeehondeneiland
In de huidige situatie ligt er een zeehondeneiland die door de veranderingen in
het havengebied niet kan blijven bestaan.
Om dit toch te behouden is ervoor gekozen om het zeehondeneiland zo goed mogelijk na te maken op een nieuwe locatie.

Verhogen haven
Om bestand te zijn tegen de zeespiegelstijging van 3,0 meter moeten er naast de
aanleg van de sluizencomplexen en het
gemalencomplex ook andere maatregelen
genomen worden. In dit ontwerp is ervoor
gekozen om de gehele haven te verhogen en
de sluizen hiermee te verbinden. Hierdoor
kunnen de havenbedrijven na de aanleg
terugkeren en op dezelfde locatie hun bedrijfvoering voortzetten.

Gemalencomplex
Om de rivierafvoer van 3000 m3/s weg te kunnen pompen wordt er gebruik gemaakt van 60 pompen. Deze
pompen moeten ieder beschikken over een capaciteit
van 50 m3/s om aan de totale rivierafvoer te voldoen.
De stroomsnel-heid moet maximaal 4,0 m/s zijn om de
bodem zoveel mogelijk te beschermen en er geen zware
bodembescherming nodig is. Per pomp is een breedte
van ca. 12 meter nodig, hierdoor is er een totale lengte
van 700 m. nodig.

Voor de planning zijn twee scenario’s bedacht. Scenario 1 gaat ervan uit
om eerst de zeeweringen te bouwen, dus de sluizen en dijken. En hierna
de overslaghaven en opening van de Tweede Maasvlakte te maken. In
dit scenario is de verwachting dat de golfslag te hoog wordt als zowel de
Tweede Maasvlakte en de Nieuwe Waterweg open is.
In scenario 2 is de verwachting dat de golfslag acceptabel is, dus wordt
eerst de haven verbouwd en daarna de zeeweringen gebouwd. Beide
scenario’s zijn voor 2100 gereed.

De sluis heeft een lengte van 500 meter een
breedte van 70 meter en een diepte van 24
meter. De bovenkant van de sluis komt te liggen op +9 meter t.o.v. NAP en de onderkant
van de sluis op een hoogte van -5 meter t.o.v.
NAP.

