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StadSkantoor en appartementen in timmerhuiS voorzien 
van duurzame Sika vloeren en lijmen, rotterdam

ProjectomSchrijving 
het oude Stadstimmerhuis aan de haringvliet was gesneuveld in de 
bombardementen en daarom werd er tijdens de wederopbouw een nieuw 
Stadstimmerhuis gebouwd. vanuit dit gebouw aan de meent kregen veel 
stedenbouwkundige plannen voor het nieuwe rotterdamse stadshart 
vorm en werd de bouw aangestuurd. 

ontmoeting ontstaat door transparantie. en dat is, naast duurzaamheid, 
precies een van de uitgangspunten van het ontwerp van het nieuwe 
gedeelte van het timmerhuis.  in de rotterdamse kakofonie van 
bouwstijlen en torens heeft oma, het architectenbureau van rem 
koolhaas, dat verantwoordelijk is voor het ontwerp, bewust gekozen voor 
een gebouw dat contact maakt met de straat. Binnen het gebouw zal 
naast appartementen en kantoren ook ruimte zijn voor horeca, winkels 
en het stadsmuseum rotterdam.

Projectvoorwaarden
Bij het ontwerp van het nieuwe timmerhuis werd rekening gehouden met 
het streven om een van de meest duurzame gebouwen van nederland te 
worden. dat is ook gelukt! mede vanwege duurzame elementen als een 
warmtekoudeopslagsystem, triple glas en vleermuiskasten heeft het 
multifunctionele gebouw het Breeam-nl excellent certificaat 

ontvangen. daarnaast is het gebouw voorzien van groene daken en 
waterbesparende installaties en is het gerealiseerd met duurzame 
materialen, zoals FSC-gecertificeerd hout. 

Sika oPloSSing
met het Breeam keurmerk is het gebouw comfortabel en gezond voor 
de gebruiker. er worden namelijk zeer hoge eisen gesteld aan akoestiek 
en thermisch comfort, hoogfrequente verlichting, extra aandacht voor 
uitzicht en daglichttoetreding en toegankelijkheid. 

aan de staalconstructie is een elementengevel gehangen door 
gevelbouwer Scheldebouw. de gevel is vrijwel volledig ingevuld met glas. 
hiervoor zijn grote elementen geproduceerd. voor de woningen zijn dat 
elementen van 3,60 x 3,60 m en voor de kantoren van 1,80 x 1,80 m. 
deze elementen werden gelijmd met Sikasil® SG-500, een hoogwaardige 
siliconenlijm speciaal geschikt voor structurele beglazing, en 
Sikasil® WS-605 S, een duurzaam elastische kit conform iSo 11600.

de betonnen vloeren werden eerst geëgaliseerd met Sika® level-300 
extra. vervolgens werden deze afgewerkt met zowel het Sika® 
ComfortFloor® pro als het Sika® ComfortFloor® tough systeem. Beide 
systemen kunnen voldoen aan de hoge eisen die werden gesteld en 
hebben een jarenlange levensduur waardoor het timmerhuis de komende 
jaren vrij van groot onderhoud zal zijn. 

Betrokken Partijen
opdrachtgever: Gemeente rotterdam
architect: oma architecten
aannemer: heijmans n.v.
Gevelconstructeur: Scheldebouw B.v.
applicateur vloersystemen: indri B.v.
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op al onze leveringen en diensten zijn onze algemene voorwaarden
(gedeponeerd bij de arrondissementsrechtbank te utrecht onder nummer
28/2006) van toepassing.

raadpleeg voor gebruik de meest recente versie van het product informatieblad.
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