
Eneco gebouw Rotterdam 

 

Bij metro halte Alexandrium stapten wij uit en liepen wij richting Marten 

Meesweg 5. Al snel zagen we de hoge toren met zonnepanelen uitsteken 

boven de omliggende gebouwen. Hoe dichter bij we kwamen, des te meer 

milieuvriendelijke details ons opvielen. We liepen langs de parkeerkelder de 

trap op, langs de groene muur met de zonnepanelen erboven. Eenmaal 

binnen werden we hartelijk ontvangen door de receptionisten en meneer 

Boltjes.  

Tijdens het interview werd ons al snel duidelijk dat Eneco met hun gebouw 

zowel goed voor de planeet wil zorgen als voor hun mensen. Zo hebben ze 

zonnepanelen om energie op te wekken, een groene wand voor CO2 reductie 

en zo veel mogelijk trappen in het gebouw om het traplopen bij hun 

werknemers te stimuleren. Uiteraard is er ook een lift in het gebouw voor de 

mensen die slecht te been zijn, dit is echter maar één lift voor alle 2300 

werknemers. Je zou verwachten dat deze lift vaak gebruikt word, maar het 

tegendeel is waar, meneer Boltjes verteld ons dat deze lift een stuk minder 

vaak word gebruikt als de trappen. En als de lift word gebruikt, dan is deze 

ook zuinig aangezien dit een slimme lift is, waarbij je aan moet geven naar 

welke verdieping je wilt waarna de lift op een zo energie zuinige manier de 

mensen van de verschillende verdiepingen haalt en ze naar hun bestemming 

brengt.  

Naast deze milieuvriendelijke aspecten van het gebouw zelf, probeert Eneco 

ook hun werknemers te stimuleren om minder energie te verbruiken op hun 

reis naar en van het werk. Zo hebben ze verschillende programma’s om het                   

fietsen te promoten, kun je een elektrische auto leasen van de zaak en werd 

ook het openbaar vervoer gepromoot. Voor de mensen die toch met de auto 

willen, is  er een overdekte parkeergarage met 450 parkeerplekken waarvan 

70 voor eventuele bezoekers, die dit op kenteken kunnen reserveren.  

Na het interview krijgen we ook een korte rondleiding van een beveiliger op 

de begane grond en eerste verdieping van het gebouw, op de grond ligt er 

een mooie crème kleurige vloer die lijkt om marmer, maar in het interview 

had meneer Boltjes ons verteld dat dit helemaal geen marmer is, deze vloer 

is gemaakt van afval!  

Toen we weggingen kregen we, net als de werknemers, een appel mee voor de gezondheid, ze 

denken ook overal aan. 

 

 



Duurzaamheid in de toekomst(?) 

Tegenwoordig worden drijvende steden steeds meer een hot item binnen 

de toekomst van milieuvriendelijk architectuur. Zo ook het ontwerp 

‘lillypad’ van Vincent Callebout (Architects). Dit ontwerp is voor een 

drijvende stad waarin 50.000 mensen zouden kunnen leven. Ook is deze 

stad volledig zelfvoorzienend en kan het zelfs energie terug leveren. 

Daarnaast heeft dit gebouw helemaal geen CO2 uitstoot. Het voldoet dan 

ook aan de vier criteria van de Organisatie voor Economische 

Samenwerking en Ontwikkeling, namelijk voor klimaat, biodiversiteit, water en gezondheid. Deze 

drijvende stad heeft drie jachthavens en bestaat uit drie ‘bergen’ die ieder zijn voor een bepaald 

doel: wonen, werken en amusement. Deze drie bergen staan rondom een meertje dat de inwoners 

voorziet van schoon drinkwater. Dit meertje verzameld en zuivert kunstmatig water tot zoet en 

drinkbaar water.  

Dit ontwerp is geïnspireerd op de Amazonia Victoria Regia waterlelie, die met zijn geribbelde blad op 

het water kan blijven drijven en de zon opvangt en daar zijn energie uit wint. Dit gebouw zou een 

wand krijgen met titaniumdioxide, een stof die reageert met ultraviolette straling (zonlicht) en zo 

door middel van een fotokatalytisch effect de luchtverontreiniging absorbeert.  

Naast zonne-energie gebruikt dit gebouw ook windenergie, thermische energie, hydraulische 

energie, osmotische energie en wint dit gebouw energie uit, biomassa, fytoplankton zuivering en uit 

de verandering van de getijden.  

 

 

 

 

 

Aangezien dit slechts een ontwerp is, waarvan niet zeker is of het ooit daadwerkelijk zal worden 

gebouwd, besloten wij een enquête te houden onder onze medestudenten. Daaruit kwam onder 

andere dat 90,6% voor subsidies is van de overheid om duurzaamheid te stimuleren. 75% zou later 

zelf zonnepanelen aanschaffen , maar daar hadden ze wel de voorwaarde bij dat ze er het geld voor 

moesten hebben, want ze waren niet bereid om er een lening voor af te sluiten. Op de vraag of ze 

denken dat alle gebouwen binnen 50 jaar zelfvoorzienend zouden zijn antwoordde 71,8% dat ze dat 

mogelijk achtte, dit verbaasde ons enorm aangezien wij niet hadden verwacht dat mensen zo 

optimistisch zouden zijn voor de toekomst.  

Oftewel, het Eneco gebouw is al goed op weg om zelfvoorzienend te zijn als architectuur, maar voor 

de toekomst zijn de mogelijkheden eindeloos. Zowel wij als onze klasgenoten zijn optimistisch voor 

de toekomst en we geloven er in dat op een dag elk gebouw dat nieuw gebouwd word volledig 

zelfvoorzienend zal zijn. 


