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Krimp. Het aantal middelbare scholieren is vorig
jaar een beetje gegroeid. Dat is waarschijnlijk
voor het laatst. Vanaf komend schooljaar, of
anders het jaar daarna, volgt krimp. PAGINA 5

Vanaf
volgend
jaar
krimp
scholen

Frankrijk mobiliseert 10.000 militairen om nieuwe terreuraanslagen te voorkomen. Dat heeft de minister van Defensie, Jean-Yves Le Drian, gisteren gezegd, aldus de
zender Tf1. Het besluit is genomen na veiligheidsoverleg in het Elysée, het presidentiële paleis. PAGINA 2-3 / PATRICK KOVARIK | AFP

Parijs staat op scherp
FRANKRIJK MOBILISEERT 10.000 MILITAIREN
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Het moet de meest innovatieve
windmolen ter wereld worden,
de Dutch Windwheel in Rotter-
dam. Naar schatting zal het O-
vormige ontwerp, waar archi-
tectenbureau Doepel Strijkers
op dit moment de laatste hand
aan legt, binnen tien jaar aan
de skyline verrijzen.

Het duurzame icoon moet
naast zijn functie als turbine
ook ruimte bieden aan com-

merciële doeleinden, vertelt
architect Duzan Doepel. „Het
gebouw bestaat uit twee rin-
gen. De buitenste ring is een
soort reuzenrad, maar het ge-
bouw beweegt niet. Door de
ring gaan cabines omhoog naar
het panoramarestaurant. Daar-
onder bevinden zich apparte-
menten en een hotel. Op de be-
gane grond bevindt zich nog
ruimte voor winkels en kanto-
ren.”

Het ruim honderdzeventig
meter hoge gebouw moet dage-
lijks ruim twintigduizend toe-
risten gaan trekken. Volgens
Duzan heb je vanaf het panora-
maplatform een ongekend uit-
zicht over Rotterdam en het
Unesco Werelderfgoed Kinder-
dijk, het unieke ensemble van
negentien molens uit de acht-
tiende eeuw. ‘De windmolen
van de toekomst’, noemt de ar-
chitect het ook wel terwijl hij
uitlegt hoe het ontwerp in el-
kaar steekt. 

„De binnenste ring bevat de
molen, zonder bewegende on-
derdelen. Deze nieuwe tech-
niek is ontwikkeld door de TU
Delft, partner van het project.
Het is een nieuwe vorm van

energie winnen, zonder echte
windmolen. De ring bevat een
raamwerk van horizontale sta-
len buizen. Daarin worden ge-
laden druppeltjes gecreëerd
die door de wind weer worden
weggeblazen. Die beweging ge-
nereert energie. Het gebouw
zelf is ook duurzaam, het is
ontworpen voor hergebruik en
het wordt gebouwd met mate-
rialen afkomstig uit de haven
en de omliggende staalindus-
trie,” aldus Doepel.

De betekenis voor de econo-
mie van Rotterdam is volgens
bemiddelaar Bloc, de partij die
ondernemers en bestuurders
in de grote operatie bijelkaar
brengt, enorm. „De hele stad
zal profiteren van het toeristi-
sche impuls,” laat projectleider
Lennart Graaff weten. Hij wil
verder nog niet te veel kwijt
over het project. Mede omdat

er nog gesprekken worden ge-
voerd met de gemeente Rotter-
dam en de ontwikkelaar. Hij
besluit: „Komende week wordt
er meer over de plannen be-
kend en komend weekend
komt er een speciale website
voor de Dutch Windwheel onli-
ne.”

Een artist impression van de Dutch Windwheel bij nacht. /architectenbureau Doepel Strijkers

Architectuur.
Rotterdam krijgt er een
nieuwe eyecatcher bij.
‘De Dutch Windwheel is
binnen tien jaar dé
trekker van de stad.’

#DutchWindwheel

‘Windwheel icoon
van de toekomst’

In een zonnestudio aan de
Broersvest in Schiedam
heeft zondagavond rond
zeven uur een gewapende
overval plaatsgevonden.
Dat liet de politie gisteren
weten. De overvaller wist
geld uit de kassa mee te
nemen en ging er vandoor.
Bij de actie raakte niemand
gewond. De politie stelde
een onderzoek in. Van de
dader ontbreekt nog ieder
spoor. METRO

Schiedam

Zonnestudio door
man overvallen

Een geparkeerde auto aan
de Atjehstraat in de Rotter-
damse wijk Katendrecht is
zondagavond door brand-
stichting uitgebrand. Dit
maakte de politie gisteren
bekend. Het vuur kon door
de brandweer snel worden
gedoofd. De politie gaat uit
van brandstichting omdat
diverse getuigen aangeven
mensen te hebben zien
wegrennen. METRO

Atjehstraat

Auto volledig
uitgebrand

De man die zaterdagochtend
zijn 43-jarige zus Loïs in een
woning aan de Oudedijk in Rot-
terdam heeft doodgestoken,
zit vast. De 38-jarige broer Bart,
die boven zijn zus woonde, liep
gisterochtend een politiebu-
reau in Amsterdam binnen en
werd vastgezet. De twee had-
den al een langlopende ruzie.

Op de man met psychische
problemen werd zondagavond
een klopjacht geopend. Na een
lastige afweging stelde het
Openbaar Ministerie een op-
sporingsbericht op. Dat het er
in de woning heftig aan toe is

gegaan blijkt wel uit het onder-
zoek van de forensisch recher-
cheurs, dat veel tijd in beslag
nam. Loïs en Bart hadden vol-
gens bekenden al lange tijd ru-
zie. Zo werd onder meer het
huis te koop gezet om een eind
te maken aan de problemen.
Toen dat leek uit te draaien op
een veiling kocht de zus het
pand terug. De twee voerden
tot in de rechtszaal strijd.

De gemeente Ridderkerk
heeft de collega’s van Loïs, die
directeur Maatschappij is bij de
gemeente, opgevangen tijdens
een bijeenkomst. JOB HALKES

Man gepakt voor moord op Oudedijk

Agenten bij de woning aan de Oudedijk in Rotterdam waar zaterdag het
lichaam van de 43-jarige Lois werd gevonden. / ANP

Wat dacht je toen je het
hoorde?
Nou, dit soort grote prijzen
hebben we nog nooit mee-
gemaakt. We hebben wel
eens 500.000 euro op een
oudejaarslot gehad en een
paar keer een ton, maar dit
is wel heel groot. Ik ben
heel benieuwd van wie het
lot is, want wij weten het
nog niet. 
Melden die prijswinnaars
zich meestal wel?
Niet altijd. Vaak vragen ze
of we het niet door willen
vertellen dat ze iets heb-
ben gewonnen. Ook heb-
ben we wel eens een bloe-
metje, flesje wijn of een
klein geldbedrag gehad. Ik
hoop dat deze winnaar ook
iets van zich laat horen,
desnoods een anoniem
bloemetje of zo. Daarnaast
hoop ik dat het goed te-
recht komt. Zat mensen
hebben het niet breed.
Pakken jullie zelf nog
uit?
Zeker, we gaan adverteren
en de Staatsloterij komt
ook nog langs met taart.
Het is in ieder geval het
gesprek van de dag. Er
vallen best vaak grote
prijzen bij ons. Mensen die
verhuisd zijn komen speci-
aal langs voor loten. Of ik
denk dat het winnende
bedrag nog hoger kan? Dit
was slechts een vijfde lot.
Dus, ja!. JOB HALKES

Een minuutje

‘Hoop op
bedankje’
Feest bij de Primera aan
de Hesseplaats. Een klant
kocht daar een vijfde lot
waar prompt 6 miljoen
op viel. Eigenaar Marcel
Louwers heeft wel meer
klanten grote bedragen
zien winnen, maar dit
was voor hem ook nieuw.

Marcel Louwers, eigenaar van
Primera Hesseplaats.
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Zanger en schaakambassa-
deur Nick Schilder geeft

morgen schaakles op basis-
school Charlois in Rotterdam.

Hij wilt zijn passie voor
schaken uitdragen en is

daarom ambassadeur van de
Nederlandse Schaakbond
geworden. De schaakles

wordt verzorgd in samenwer-
king met de stichting Het

SchaaKKasteeL.

Basisschool

Schaken
met Nick

De Dutch Windwheel

Diameter van het gebouw:

174 meter

● Aantal cabines in reuzen-
coaster. 40 karretjes 

● Aantal verwachtte toeris-
ten per dag: 20.000 

● Aantal ringen waaruit het
gebouw bestaat: 2 

● Aantal initiatiefnemers:
3, Bloc, Doepel Strijkers en
Meyster BV

● Gebruikte techniek: EWI-
CON, Electrostatische
WIndenergie CONvertor

Windwheel

‘De hele stad zal profite-
ren van het toeristische
impuls.’

Lennar t  Graaff

Projectleider.
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