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 Het Timmerhuis in Rotterdam is precies wat je niet denkt bij het horen 
van  de naam. Geen hout en zaagsel in rustieke setting, maar een futurisch 

bouwwerk van strakke blokken glas en staal. 
tekst Elsbeth Grievink   fotografie Ossip van Duivenbode

BLOKKEN OREN

ijk je van een afstandje naar het 
Timmerhuis, dan denk je misschien even 
dat je ogen nog niet klaar zijn met ‘la-

den’. Tot je beseft dat je beeld perfect scherpge-
steld is, maar dat je naar een speelse opeenstape-
ling van real life megapixels kijkt – waar nota 
bene mensen in wónen. Waarom een dergelijk 
gebouw Timmerhuis noemen? Daarvoor moeten 
we terug naar het Rotterdam van 1950, dat volop 
bezig was met de wederopbouw van de stad na 
het bombardement in de Tweede Wereldoorlog. 
Omdat het oude Stadstimmerhuis (zie kader) 
vernietigd was, werd een nieuw gebouwd. 

Vanuit dat timmerhuis werd de bouw van een 
nieuw stadshart voor Rotterdam aangestuurd,  
je zou het het epicentrum van de wederopbouw 
kunnen noemen. Tot 2009 heeft het er gestaan 
– toen was het de beurt aan Rem Koolhaas om 
iets neer te zetten over de restanten van het 
oorspronkelijke timmerhuis. De toren die er nu 
staat is de nieuwste eyecatcher van de stad, 
gebouwd op historische grond. Twee zijden van 
het voormalige Stadstimmerhuis, van architect 
Koops, staan nog en zijn gerestaureerd. De 
nieuwbouw sluit daar op aan, is er als het ware 
aan ‘vastgeklonken’.
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L I C H T  E N  L U C H T
Het Timmerhuis is een stad in een stad. Met een 
museum, winkels en horeca in de plint en op de 
eerste verdieping het stadskantoor, waar dage-
lijks zo’n tweeduizend ambtenaren in- en uitlo-
pen. Daarbovenop staan twee torens met 84 
appartementen. ELLE Decoration nam de lift 
naar de twaalfde en mocht binnenkijken in het 
appartement van Ossip van Duivenbode en 
Celine Leonard. En dat van hun zoontje Boaz, 
bewoner van met stip de coolste kinderkamer 
van de stad. Van Duivenbode leverde als archi-
tectuurfotograaf ook de foto’s voor deze repor-
tage. ‘De locatie, het licht en de buitenruimte 
trokken ons over de streep,’ vertelt hij over hun 
beslissing om een dubbele hoekwoning in het 
Timmerhuis te kopen, op een moment dat die 
alleen nog maar op tekening bestond. ‘Op Google 
Earth heb ik SketchUps gemaakt om ons beter 

voor te kunnen stellen hoe het zou zijn om hier 
te wonen. Ik zag dat je vanuit elk hoekje in huis 
contact hebt met buiten. En dan waren er ook 
nog zes schuifpuien die open kunnen en een 
enorm dakterras.’
En dus tekenden ze ervoor. Het was 2013, ze 
woonden toen nog in een flat bij Hofplein, op de 
elfde. ‘Vanaf ons balkon konden we de bouw van 
ons nieuwe huis stap voor stap volgen.’ Van 
Duivenbode slaat tegen een stuk staal in de hoek 
van zijn woonkamer. ‘Ik heb gezien hoe ze deze 
palen plaatsten, en hoe raampartijen aan hoge 
kranen als blaadjes door de lucht dwarrelden. 
Als het hard waaide hield je soms je hart vast.’ 
Van waar hij staat heeft hij een uitzicht van  
270 graden over de stad. 
Het stadhuis, de Markthal, een stukje 
Erasmusbrug, de stroom met winkelend publiek 
op de Hoogstraat, heel veel andere woon- en 

MUSEUM 
ROTTERDAM
In de plint van het piepjonge 

Timmerhuis huist een oude ziel. 

Drie tentoonstellingen laten je 

Rotterdam ontdekken zoals het is, 

was en wordt.  Met zeecontainers 

vol collectiestukken, maquettes 

en stadsgezichten uit de jaren 

vijftigh en zestig en standbeelden 

van doodgewone 

Rotterdammers met een bijzon-

dere kijk op hun stad.

museumrotterdam.nl

Wie naar beneden 
kijkt, ziet het 
Stadhuis, de 
Coolsingel, het 
Laurenskwartier.
Op ooghoogte zijn er 
echter vooral wolken 
en vogels om van te 
genieten.
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STADSTIMMERHUIS
Het stadstimmerhuis of de stads-

timmerwerf was vroeger een 

gebouw in een stad waar het 

materiaal voor de stadswerken 

werd opgeslagen en later daar-

naast woon-werkruimte van de 

stadstimmerman: de bouwmees-

ter die werkte in opdracht van de 

stad. Rotterdam heeft meerdere 

stadstimmerhuizen gekend, het 

eerste aan de Westewagestraat 

(tot 1599) en daarna aan het 

Haringvliet. Het werd gaandeweg 

uitgebreid, zowel letterlijk als 

figuurlijk. De landmeetkundige 

dienst werd er gehuisvest. 

Halverwege de negentiende 

eeuw werd het huis nog uitge-

bouwd met een extra vleugel en 

drie woningen. Het bevatte des-

tijds oa het gemeentearchief. Het 

huidige Timmerhuis bevindt zich, 

net als dat uit 1950, aan het 

Rodezand, pal achter het 

Rotterdamse stadhuis.

timmerhuisrotterdam.nl

kantoortorens, maar ook: buurappartementen. 
Want de ‘pixels’ waaruit het Timmerhuis is 
opgebouwd, zijn trapsgewijs gestapeld, wat het 
leven in het gebouw een stuk minder anoniem 
maakt dan dat in de meeste rechttoe-rechtaan 
woontorens. Van Duivenbode: ‘We hebben best 
veel contact met buren, doordat je elkaar kunt 
zien.’ Natuurlijk is het een risico, een woning 
kopen waar je nog nooit een stap binnen hebt 
gezet. Je kunt van tevoren niet precies weten 
hoe het zal zijn, als het af is. 
Sommige dingen hadden de bewoners inderdaad 
niet voorzien. Celine Leonard: ‘Vanmorgen 
zaten we hier op de bank met de pui open in de 
zon, komt er opeens een zwerm wilde ganzen 
voorbij. Gewoon op ooghoogte. Dat zijn dingen 
waar je van tevoren niet bij stilstaat.’ 
Ook genieten ze erg van de steeds veranderende 
luchten en van de stilte, boven. 

‘Vooral het contrast met beneden vinden we 
leuk,’ vertelt Leonard. ‘Ik werk als verloskundige 
en als ik ’s nachts uit bed word gebeld, kleed ik 
me in alle stilte aan, de stad daar beneden lijkt in 
diepe slaap. Tot ik beneden uit de lift stap.  Dan 
sta ik midden in het Rotterdamse uitgaansleven.’ 

V O O R U I T G A N G
Als wij diezelfde lift naar beneden pakken, stap-
pen we uit in de entreehal van het Timmerhuis. 
Een grote, open ruimte met toegang naar buiten, 
naar koffiebar Kaffi – ‘Hier zitten altijd wel bu-
ren om een praatje mee te maken,’ aldus Van 
Duivenbode – of naar Museum Rotterdam, het 
stadsmuseum. Hier is het contrast tussen 1950 
en 2016 het best zichtbaar. Het staal en glas van 
Koolhaas versus de bakstenen uit de jaren vijf-
tig. Vroeger pijler van aanpakken en noeste 
arbeid, nu vooral een icoon van vooruitgang.
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