
Icoon van de toekomst wekt windenergie geruisloos op
DUTCH WINDWHEEL

De Dutch Windwheel, een cirkelvormig gebouw dat in Rotterdam verrijst, 
wekt windenergie op zonder bewegende delen. De constructie biedt 
ruimte aan appartementen, een hotel, een restaurant en kantoren. 
Hierdoor is de Dutch Windwheel niet alleen een innovatief project, 
maar ook een toeristische en economische trekpleister van de 
toekomst. 

Water Energie Smart City

De buitenste ring van de Dutch Windwheel staat in 
het water, waardoor het lijkt alsof de constructie 
boven het water zwee�. Een gesloten watersysteem 
maakt het mogelijk om het waterverbruik in het 
gebouw laag te houden. Zo moet een regenwa-
teropslagsysteem voldoende water opleveren voor 
gebruik in de toiletten. Daarnaast wordt het opper-
vlaktewater waarboven de binnenste ring ‘zwee�’, 
gebruikt om schoon water te produceren voor de 
douches in de appartementen. Een helofytenfilter 
moet het water zuiveren.

Naast het innovatieve Ewicon-concept, wordt de 
Dutch Windwheel voorzien van PVT-cellen die aan 
de bovenkant van de binnenste ring worden geïnte-
greerd. De PVT-cellen wekken niet alleen stroom op 
voor bijvoorbeeld verlichting, maar leveren ook 
warmte-energie op. Hierdoor wordt de Dutch Wind-
wheel duurzaam verwarmd bij lage temperaturen. 
Ook kan het PVT-systeem bewoners van warm water 
voorzien. Verder krijgt het pand een biovergister die 
organisch afval, zoals etensresten van het hotel, 
omzet in gas. 

De Dutch Windwheel is een initiatief van de 
Windwheel Corporation, een consortium van het 
Rotterdamse bedrijf Bloc, architectenbureau 
DoepelStrijkers en Meysters. Onder het motto ‘
building the next economy today’ willen de inno-
vatiepartners, waaronder Huawei, Siemens, TNO en 
Eneco, samenwerken aan de transitie naar een 
schone, digitale economie. Zo kijkt het consortium 
naar mogelijkheden voor de ontwikkeling van een 
smart grid, het materiaalgebruik en de technolo-
gieën die de beleving van de Dutch Windwheel en de 
omgeving versterken.

EWICON
De Dutch Windwheel maakt gebruik van de Elektrostatische Windenergie Convertor 
(Ewicon), een vernieuwende windtechnologie die aan de TU Del� is ontwikkeld. 
Dit systeem bestaat uit verschillende roosters waarop een spanning is aangebracht. 
Door deze roosters waaien elektrisch geladen waterdruppels om stroom op te 
wekken. Zo wekt de Ewicon geruisloos en nagenoeg onderhoudsvrij elektriciteit op 
uit wind. Deze windenergieconverters zijn in de binnenste ring van de Dutch 
Windwheel verwerkt. 
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