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WOONWERKGEBOUW TIMMERHUIS, ROTTERDAM

Vakwerk 
met vierendeelliggers
Al vrij snel was duidelijk dat ‘de wolk van staal en glas’ een bijzonder staalskelet 
zou krijgen. Opgebouwd met vierendeelliggers die uitkragingen tot wel 20 m 
bereiken, ging het modulair opgezette Timmerhuis vergezeld van een risicovol 
ontwerpaspect. Behalve extra toetsing en speciale aandacht voor robuustheid 
van de hoofdopzet, bleek ook de detailengineering omvangrijk en complex. 
Onder meer doordat krachten in de knopen bepaald moesten worden uit allerlei 
belastingsituaties, zoals de uiterste grenstoestand, de montagefase en alle 
verschillende situaties in een tweede draagweg. Als klap op de vuurpijl is het 
project volledig stempelvrij uitgevoerd.

ir. R.M.J. Doomen

Rob Doomen is adviseur/directeur Pieters Bouwtechniek in Delft.
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De gevel op de begane grondvloer aan de straatkant is opgebouwd uit warmgebogen isolatieglas, afgesteund 
op stalen gevelstijlen. De gevel staat onder op het kelderdek en steunt bovenin alleen horizontaal tegen het 
gebouwskelet. Verticaal is een dilatatie van 50 mm aangehouden.
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De vierendeelconstructies (rood), de vakwerkconstructies waarin de vierendeelconstructies zijn opgehangen (groen) en de kolommen die doorlopen tot de begane grond (geel).

Eerst zijn de kolommen met consoles geplaatst, vervolgens zijn daar de vierendeellig-
gers ingehangen met een diagonaal montageverband.

Grid met inpassing vierendeelliger. Voor de liggerdimensionering was de stijfheid veelal maatgevend.

Alternatieve opzet, met één grote 
stalen kern.

Alternatief, met allemaal kolommen. 
De betonkernen zijn nu ook van staal.
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Rotterdam is met het Timmerhuis een karak-
teristiek gebouw met een bijna ongekende 
staalconstructie rijker. Het multifunctionele 
gebouw in het hart van de stad omvat kanto-
ren, een museum, appartementen, winkels en 
horeca. Het Timmerhuis is een ontwikkeling 
van de gemeente Rotterdam en kenmerkt zich 
door een bijzonder ontwerp van glas en staal 
van architectenbureau OMA. 
Het project is een combinatie van het monu-
mentale Stadstimmerhuis en een nieuwbouw 
die ook wel ‘wolk van pixels’ wordt 
genoemd. De pixels zijn in een modulair 
gebouw gestapeld tot een schijnbaar vorm-
loos geheel. Met deze structuur kon relatief 
eenvoudig worden ingespeeld op verschil-
lende behoeftes en programma’s. 
Onderdeel van het complex is het L-vormig, 
voormalig Stadstimmerhuis, een gemeente-
lijk monument gebouwd rond 1953, dat 
geheel gerenoveerd is opgenomen in de 
nieuwbouw. Het bruto vloeroppervlak van 
het Timmerhuis bedraagt ± 48.000 m2. 
Op de begane grond vindt het publiek win-
kels, horeca en Museum Rotterdam. Op de 
eerste tot en met de vijfde verdieping werken 
ongeveer 1.800 gemeenteambtenaren. De 
zesde tot en met de veertiende verdieping 
tellen 84 appartementen met ruime dakter-
rassen. Op straatniveau faciliteert de staal-
constructie een royale open ruimte. Dit is 
het middelpunt van het complex, de centrale 
hal, een tussenliggend gebied dat een actieve 
betrokkenheid stimuleert tussen het Tim-
merhuis en de stad.

Staalconstructie
De ‘zwevende wolk’ wordt overeind gehou-
den door een robuuste constructie van 3850 
ton staal, die uiteindelijk slechts steunt op 
kolommen in de twee kernen voor liften en 
trappenhuizen. Grote overspanningen en 
uitspringende bouwdelen zijn typerend voor 
het gebouw. De grootste uitkragingen berei-
ken op het verste punt ruim 20 m. Ook de 
vrije overspanning tussen de kolommen in 
de centrale as is ruim 20 m. Vanaf de begane 
grondvloer tot het dak is de draagconstruc-
tie uitgevoerd in staal. Er zijn vierendeelcon-
structies toegepast in één richting van het 
gebouw. In de andere richting zijn de con-
structies versterkt met diagonalen zodat 
vakwerken ontstonden. 
Vierendeelconstructies hebben als voordeel 
dat er geen diagonalen 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 plattegron-
den met een economisch staalskelet. De 
grootste kolommen zijn uit staalplaten 
samengesteld en meten 0,5x1,0 m, maar er is 
zoveel mogelijk gebruik gemaakt van stan-
daard walsprofielen. De toegepaste 
staalsoort is in het algemeen S355.
Aangezien de staalconstructie grotendeels 
bestaat uit uitkragende vierendeelconstruc-
ties is veelal de stijfheid maatgevend geweest 
voor de liggerafmetingen. Hierdoor is extra 
capaciteit aanwezig voor robuuste moment-

vaste verbindingen en een tweede draagweg. 
De staalconstructie is erop berekend dat 
deze overeind blijft staan wanneer een van 
de kolommen, een ligger of een van de dia-
gonalen bij een calamiteit zou wegvallen. De 
hoofddraagconstructie is op de meeste plaat-
sen zichtwerk, waardoor deze zijn voorzien 
van een brandwerende coating.
Onder de staalconstructie is een parkeerkel-
der 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 perma-
nente stalen damwanden en een tijdelijk 
stempelraam, die voor aanvang van de bouw 
is gebruikt om tot op een diepte van 6 m 
archeologisch onderzoek te doen. Onder de 
kelder zijn grote betonnen poeren gemaakt 
om de extreem hoge krachten uit de hoog-
bouw te funderen op Fundex-groutinjectie 
funderingspalen. Speciaal aandachtspunt 
was de afstemming van de positie van de 
nieuwe paalfundering tussen de aanwezige 
bestaande palen uit de vorige bebouwing. 

Uitkragingen en indeelbaarheid
De complete draagconstructie boven de kel-
der bestaat uit een staalskelet met staal-
plaat-betonvloeren. Deze staalconstructie 
maakt de grote uitkragingen mogelijk, met 
instandhouding van de vrije indeelbaarheid. 
De staalplaat-betonvloeren rolden als opti-
male optie uit de variantenstudie, met name 
vanwege de eenvoud, het lage eigengewicht 
en de snelheid van (stempelvrije) montage. 

De ‘pixelberg’. De constructie (3850 ton staal) steunt enkel op kolommen in de twee kernen voor liften en trappenhuizen.




