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3.850 ton staal houdt ‘zwevende wolk 
van glas’ overeind in Timmerhuis

Het project is een combinatie van het 

monumentale Stadtimmerhuis en een 

nieuwbouw die ook wel ‘wolk van pixel’ 

wordt genoemd. De pixels zijn in een mo-

dulair gebouw gestapeld tot een schijn-

baar vormloos geheel. Hiermee kon met 

de structuur van het gebouw eenvoudig 

ingespeeld worden op verschillende be-

hoeftes en programma’s. 

Onderdeel van het complex is het L-vor-

mige, voormalige Stadstimmerhuis, een 

gemeentelijk monument gebouwd rond 

1953. Het is volledig gerenoveerd en op-

genomen in de nieuwbouw. Het bruto 

vloeroppervlak van het Timmerhuis be-

draagt ongeveer 48.000 m². Op de bega-

ne grond bevinden zich winkels, horeca 

en Museum Rotterdam, dat het verhaal 

vertelt van Rotterdam en zijn inwoners. 

Op de eerste tot en met de vijfde ver-

dieping werken ongeveer 1.800 ambte-

naren van de gemeente Rotterdam. De 

zesde tot en met de veertiende verdie-

ping bieden ruimte aan 84 appartemen-

ten met ruime dakterrassen. 

Op straatniveau zorgt de markante staal-

constructie voor een royale open ruimte. 

Dit is het middelpunt van het complex, 

de centrale hal, een tussenliggend ge-

bied dat een actieve betrokkenheid sti-

muleert tussen het Timmerhuis en de 

stad.

Ongekende 
staalconstructie
De ‘zwevende wolk’ van glas wordt over-

eind gehouden door een ongekende en 

robuuste constructie van 3.850 ton staal, 

die uiteindelijk slechts op kolommen in 

de twee kernen voor liften en trappen-

huizen steunt. Grote overspanningen en 

uitspringende bouwdelen zijn typerend 

voor dit gebouw. De grootste uitkragin-

gen bedragen op het verste punt ruim 

20 m. De vrije overspanning tussen de 

kolommen in de centrale as is tevens 

Rotterdam is met het Timmerhuis 

een karakteristiek gebouw en een 

ongekende staalconstructie rijker. 

Het multifunctionele gebouw in het 

hart van de stad omvat kantoren, een 

museum, appartementen, winkels 

en horeca. Het Timmerhuis is een 

ontwikkeling van de gemeente 

Rotterdam en kenmerkt zich door 

een innovatief ontwerp van glas en 

staal van architectenbureau OMA. 
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ruim 20 m. Vanaf de begane grondvloer 

tot het dak is de draagconstructie uit-

gevoerd in staal. Er zijn vierendeelcon-

structies toegepast in één richting van 

het gebouw. In de andere richting zijn de 

constructies versterkt met diagonalen 

zodat vakwerken ontstonden. 

Op straatniveau zorgt de markante 

staalconstructie voor een royale 

open ruimte. 

Vierendeelconstructies hebben als voor-

deel dat er geen diagonale constructies 

toegepast worden die een obstakel in de 

plattegrond zouden zijn. Ze zijn echter 

relatief duur doordat er veel staal nodig is 

om de krachten te dragen. Daarom heeft 

de combinatie met vakwerken geleid tot 

een optimum van vrije plattegronden met 

een economisch staalskelet. De grootste 

kolommen zijn uit staalplaten samenge-

steld en zijn 0,5 bij 1 m, maar er is zoveel 

mogelijk gebruik gemaakt van standaard 

walsprofi elen. De toegepaste staalsoort is 

in het algemeen S355.

Aangezien de staalconstructie groten-

deels bestaat uit uitkragende vieren-

deelconstructies is veelal de stijfheid 

maatgevend geweest bij de bepaling 

van liggerafmetingen. Hierdoor is extra 

capaciteit aanwezig voor robuuste mo-

mentvaste verbindingen en een tweede 

draagweg. De staalconstructie is erop 

berekend dat deze veilig overeind blijft 

staan wanneer een van de kolommen, 

een ligger of een van de diagonalen bij 

een ramp zou wegvallen. De hoofddraag-

constructie is op de meeste plaatsen 

zichtwerk, waardoor deze zijn voorzien 

van een brandwerende coating.

Onder de staalconstructie is een par-

keerkelder van één verdieping gemaakt 

van beton. De parkeerkelder steekt aan 

de zijde van het Raamplein buiten het 

gebouw uit. 

Voor de kelder is een bouwkuip gemaakt 

met permanente stalen damwanden en 

een tijdelijk stempelraam, dat voor aan-

vang van de bouw gebruikt is om archeo-

logisch onderzoek te doen. 

Onder de kelder zijn grote betonnen 

poeren gemaakt om de extreem hoge 

krachten uit de hoogbouw te funderen 

op Fundex-groutinjectie funderingspa-

len. Speciaal aandachtspunt was de af-

stemming van de positie van de nieuwe 

paalfundering tussen de aanwezige be-

staande palen uit de vorige bebouwing. 

Timmerhuis pronkt met BREEAM-certifi caat
Het Timmerhuis heeft het BREEAM-certifi caat met een score van 75,1% behaald. 

Dat betekent vier sterren en het label ‘Excellent’, uniek voor een multifunctio-

neel gebouw met woningen, kantoren en winkels. Ter illustratie, op dit moment 

zijn er in Nederland slechts 44 gebouwen gerealiseerd met vier of vijf sterren.

BREEAM is een keurmerk voor de duurzaamheid van een gebouw en gaat uit van 

negen onderwerpen waarin de duurzaamheid van een gebouw wordt uitgedrukt: 

management, gezondheid, energie, transport, water, materialen, afval, landge-

bruik en ecologie, en vervuiling. 

Binnen deze onderwerpen is ook aandacht voor de levensduurbestendigheid van 

het gebouw. Een voorbeeld hiervan is dat er op verschillende fasen van het ont-

werpproces een levenscycluskostenanalyse (lca) is gemaakt, waarbij het ont-

werp is geoptimaliseerd op basis van de uitkomsten van deze lca. Dit houdt in 

dat bij ontwerpkeuzes de afweging is gemaakt welke oplossing de meeste meer-

waarde biedt op de levensduur van 50 jaar. Hierin is bv. de keuze voor een stalen 

draagstructuur afgewogen tegen een betonnen constructie.

De kantoorverdiepingen van het gebouw zijn zo ontworpen dat deze fl exibel 

indeelbaar zijn, waardoor het gebouw mee kan transformeren met de wensen 

van de gebruiker. Door de staalconstructie worden grote ruimtes gecreëerd, de 

vloeren zijn berekend op een grote belasting en de installaties zijn gemakkelijk 

bereikbaar.

Daarnaast zijn er op productniveau keuzes gemaakt voor robuuste materialen 

die lang mee gaan en relatief weinig onderhoud vergen. Voorbeelden hiervan zijn 

stoot- en slijtvaste materialen in de gebieden waar veel verkeer is, in het bijzon-

der de expeditieruimtes. Hier zijn de muren afgewerkt met een stootstrip van 

hergebruikt hout.

Een BREEAM-keurmerk maakt een gebouw per defi nitie levensduurbestendig(er), 

aangezien uit onderzoek is gebleken dat gebouwen lagere operationele kosten 

hebben, hogere restwaarde hebben, gemakkelijker te verhuren zijn en een hoge-

re productiviteit voor de gebruikers hebben. Dit alles maakt een gebouw aantrek-

kelijker voor zowel de gebruiker als de belegger. Hierdoor wordt de economische 

en technische levensduur van een gebouw verlengd.
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Gebruik van staal
De complete draagconstructie boven 

de kelder is gemaakt van staal, een ro-

buust staalskelet met staalplaatbeton-

vloeren. Deze staalconstructie maakt 

de grote uitkragingen mogelijk, met in-

standhouding van de vrije indeelbaar-

heid. De staalplaatbetonvloeren zijn als 

optimale optie uit de variantenstudie ge-

komen. Met name vanwege de eenvoud, 

het lichte eigen gewicht en de snelheid 

van (stempelvrije) montage. 

Voor het staalskelet zijn vele construc-

tieve optimalisaties onderzocht, waarbij 

ook de noodzaak van de beperkt aan-

wezige kolommen, de uitkragingen en 

grote overspanningen ter discussie heb-

ben gestaan. Voor het ontwerpteam en 

opdrachtgever is de vrije indeelbaar-

heid en de transparante uitstraling van 

het straatniveau uiteindelijk doorslag-

gevend geweest in de vormstudie van 

het ontwerp. In het vervolgtraject is het 

staalskelet geoptimaliseerd met behoud 

van grote overspanningen en uitkragin-

gen, waarbij de oorspronkelijk als beton 

ontworpen kernen zijn omgezet naar 

staalconstructie.  Waar mogelijk zijn di-

agonalen aan het skelet toegevoegd die 

de ongrijpbaarheid van het staalskelet 

versterken en tegelijkertijd het staal-

verbruik optimaliseren. Tevens zijn de 

kolommen in de dichte kernen zodanig 

verschoven dat er een perfecte balans in 

de bovenbouw ontstaat en er geen onno-

dige excentrische belasting is.

Constructieve 
slimmigheden en 
detailleringen
Samen met het ontwerpteam van 

 Heijmans en staalleverancier CSM is bij-

zonder veel aandacht besteed aan het 

vervormingsgedrag van de constructie 

en de maakbaarheid hiervan. Er zijn spe-

ciale details ontwikkeld waarin de ver-

wachte vervormingen kunnen optreden 

zonder dat er schade aan de constructie 

en glazen gevels ontstaat. De aansluiting 

tussen het bestaande monument en de 

‘bewegende’ nieuwbouw was bv. een be-

langrijk aandachtspunt. 

De staalplaatbetonvloeren 

zijn als optimale optie uit de 

variantenstudie gekomen.

Hier zijn dilataties met een bewegings-

vrijheid van meer dan 50 mm (verticaal 

en horizontaal) gemaakt door slimme 

‘wiebelstukken’ te maken. Met name de 

detaillering van de bovenaansluiting van 

de gevel aan de straatzijde, die op de 

keldervloer steunt, heeft veel aandacht 

gehad. De uitkragingen kunnen hier tot 

50 mm neerwaarts zakken bij maximale 

vloerbelastingen en wind. De gevel is ho-

CSM nv uit Hamont-Achel is ge-

specialiseerd in complexe staalcon-

structies, zowel voor (architectoni-

sche) gebouwen, bruggen als in de 

industrie. Behalve het Timmerhuis 

waren ze onder meer betrokken bij 

de nieuwe perronoverkapping van 

het station in Rotterdam en het BIM-

gebouw op de terreinen van Tour 

& Taxis in Brussel. Op dit ogenblik 

werkt CSM aan de overkapping tus-

sen de gebouwen van de Nationale 

Bank van België in Brussel


