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World Port Center, Rotterdam

Baken voor

Aan de verticale 

geleding is nog 

de oorspronkelijke

bedoeling te zien 

om de toren in 

twee fasen te bouwen.

ir. P. Lagendijk en ir. G.L.H.M. Henkens
Paul Lagendijk is projectleider en George
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De laatste jaren lijkt de hybride construc-
tie bezig met een wedergeboorte. Zo
komt het World Port Center (WPC) 
constructief sterk overeen met de Hoge-
school voor Muziek en Dans, ook in
Rotterdam1. Ook andere recente gebou-
wen laten vaak een combinatie van staal
en beton zien2. Maar nieuw is deze 
aanpak niet. Het 75 m hoge gebouw 
bijvoorbeeld op Woudestein, naast Brain-
park I in Rotterdam (toen bekend als de
Economische Hogeschool), uit 1962 heeft
al een constructief concept dat sterk is
verwant met het World Port Center3.

Initiatief
Het gebouw staat op de Wilhelminapier
in Rotterdam, vlak naast het voormalige
hoofdkantoor van de Holland Amerika
Lijn, tegenwoordig bekend als Hotel
New York. De Wilhelminapier is onder-
deel van de Kop van Zuid, een plan van
midden jaren tachtig dat de leegkomen-
de haventerreinen rond de Binnen-,
Spoor- en Rijnhaven geschikt maakt
voor wonen en werken4.
Het gebouw is een eerste invulling van
het Masterplan voor de pier, dat de
Engelse architect Lord Norman Foster
enkele jaren geleden tekende. Het initia-
tief voor de bouw kwam van ING
Vastgoed Ontwikkeling, dat een kan-
toorgebouw van ongeveer 40.000 m2

bvo met parkeergelegendheid voor 308
auto’s voor ogen had. Dit gebouw zou
in twee fasen worden gebouwd; voor de
eerste fase was toen al een huurder
bekend, het Gemeentelijk Havenbedrijf.
De bouw van de tweede fase zou vol-
gen, zodra de markt daarom vroeg.
In januari 1996 gaat een ontwerpteam,

met Norman Foster als architect aan het
werk. Het ontwerp moet voldoen aan de
hoge eisen van ING aan verhuurbaar-
heid en efficiency. De belangrijkste daar-
van luidt: het verhuurbare gedeelte van
het bruto vloeroppervlak (bvo) moet
minstens 85% bedragen en niet meer
dan 10% van dit verhuurbare oppervlak
mag inpandig zijn.
Opvallend was dat ING niet zozeer 
was geïnteresseerd in de kosten, maar in 
de rentabiliteit. Zo’n benadering lijkt
logisch, maar is toch niet zeer gebruike-
lijk. De resultaten zijn bijvoorbeeld te
zien in de bijzonder slanke kolommen
en de kernwanden die boven een
bepaalde hoogte verjongen. Dat levert
meer verhuurbare vierkante meters op.

Ontwerp
Foster ontwerpt een toren die in twee
delen kan worden gebouwd. Naderhand
besluit ING het gebouw toch in één keer
neer te zetten, maar de oorspronkelijke
bedoeling is nog goed te zien. De twee
delen, een oostelijk van ongeveer 80 m
hoog en een westelijk van 100 m hoog,
zijn visueel en constructief gekoppeld
door een nadrukkelijk zichtbare kern van
ongeveer 125 m hoog.
Bovenop deze kern staat een ‘kraaien-
nest’, geaccentueerd door een luifel en
een terras. De geheel beglaasde ruimte
en glazen balustrades bieden een adem-
benemend uitzicht over Rotterdam, de
rivier en de verre omgeving. Deze top
van het gebouw is een belangrijk deel
van het architectonische ontwerp.
Een grote luifel accentueert de looproute
over de Wilhelminapier en verbetert het
windklimaat op maaiveldniveau.

Kop van Zuid
In de gebouwen van de Engelse architect Norman Foster

gaan architectuur, constructie en functionaliteit schijn-

baar moeiteloos samen. Schijnbaar, want zoiets kan alleen 

door een intensieve dialoog tussen de betrokkenen. Zo

ook bij dit World Port Center aan de Maas in Rotterdam,

dat afgelopen juni in gebruik werd genomen. De draag-

constructie is hybride, wat betekent dat sommige onder-

delen van staal en andere van beton zijn. In de meeste

gevallen werken ze constructief samen, wat de constructie

dus ook composiet maakt. 

Overzicht van de complete staalconstructie. 
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wanden, onder de vloer van de tweede
verdieping, een zware trekband ge-
maakt die het noordelijke en zuidelijke
deel van de wanden koppelt.
In langsrichting van het gebouw zijn de
twee kernen niet op elk vloerniveau
gekoppeld met lateien. Dat heeft als
voordeel dat de kernen zo afzonderlijk
kunnen worden gemaakt. Om de hori-
zontale verplaatsing aan de top en met
name de rotatieverschillen tussen beide
kernen bij wind te beperken, zijn de
twee kernen op drie niveaus gekoppeld
met een wand: in de kelder, op de 
technieklagen van niveau 21 en 22 en
op niveau 29 en 30. Op deze niveaus
hinderen deze verdiepinghoge koppe-
lingswanden het gebruik minimaal.
Deze laatste koppeling is zichtbaar in de
gevel.

Skelet
De draagconstructie rond de kernen
moet zich lenen voor een hoog bouw-
tempo. Daarnaast is een laag gewicht
vereist, om zettingen zoveel mogelijk 
te beperken. Het aantal hijsbewegingen
mag niet te groot zijn, en windgevoelige
elementen mogen niet voorkomen. Be-
kistingen, die ook weer moeten worden
weggenomen, moeten zo weinig moge-
lijk worden gebruikt. Ten slotte heeft een
vloer met een vlakke onderzijde en een
beperkte dikte de voorkeur, bij grote
kolomafstanden in de gevel.
Gekozen wordt een staalplaat-beton-
vloer waarvan de ribben 300 mm hoog

Twee betonnen kernen
Voor de stabiliteit worden verschillende
constructiesystemen overwogen. Voor-
zieningen in de gevel komen niet in 
aanmerking, omdat die het uitzicht
belemmeren. Dat maakt een betonnen
kern tot een voor de hand liggende
keuze. Die kern wordt in twee delen
gesplitst en zo compact mogelijk gehou-
den, om zo veel mogelijk verhuurbaar
oppervlak te krijgen. Functioneel een
goede oplossing, maar constructief zijn
die twee kernen onvoldoende. De hori-
zontale verplaatsingen bij wind in
dwarsrichting voldoen niet aan het crite-
rium van h/750. Deze eis is zwaarder
dan de norm voorschrijft, maar bij deze
gebouwopzet nodig om schade aan
afbouwconstructies te voorkomen.
Om de stabiliteit in dwarsrichting te ver-
beteren, wordt onder meer een outrig-
ger-constructie overwogen. Maar uitein-
delijk wordt ervoor gekozen de wanden
aan weerszijden van de kernen, langs de
beide bouwdelen constructief te benut-
ten. Een H- of kokervormige doorsnede
is constructief gezien wel efficiënter voor
het opnemen van horizontale belastin-
gen dan een wand, maar in dit ontwerp
zijn wanden toch de beste oplossing.
Op het entreeniveau zitten in deze wan-
den grote sparingen. Om de krachten
uit de wanden goed rond deze sparin-
gen naar de fundering te leiden, via de
kernen en kolomschijven, zijn de deur-
openingen in deze wanden op de twee-
de verdieping verplaatst en is in deze

De twee kernen zijn op drie plaatsen gekoppeld

om de horizontale verplaatsing aan de top 

en de rotatieverschillen tussen beide kernen 

bij wind te beperken.

De locatie, zo prominent aan de rivier,
vraagt volgens de architect om een
gevel met zo min mogelijk obstakels.
Daarom worden alle voorzieningen 
bijeengebracht in de kern. In de weste-
lijke kern komen vier zogeheten high-
rise liften die stoppen op de niveaus 0,
1, 16 en hoger. De zes low-rise liften 
in de lage toren stoppen op alle ver-
diepingen tot en met de 17e. De 16e en
17e zijn dus overstapstations.
De verdiepingen zijn zo ingericht dat
verhuur in vier delen mogelijk is. De 
vrije hoogte is over het gehele opper-
vlak gelijk, wat de indelingsflexibiliteit 
maximaal maakt. De kanalen van het
luchtbehandelingssysteem, een constant-
volumesysteem met individuele naver-
warming, liggen boven het plafond.
De technische installatieruimte ligt op
de bovenste verdiepingen van de lage
toren. Een gunstige plaats omdat de
doorsneden van de kanalen zo kleiner
zijn dan bij plaatsing bovenin de hoge
toren. Nu splitst direct na het verlaten
van de technieklaag namelijk al een 
deel van de kanalen af. Dat levert weer
een paar extra verhuurbare meters 
op. Retourkanalen ontbreken; de lucht
wordt afgezogen via het plenum tussen
draagvloer en plafond.
Vlak voor de aanbesteding wordt de
ondergrondse parkeergarage van 308
naar 515 parkeerplaatsen vergroot.
Peter Wilson, de architect van het Luxor
Theater, ontwerpt daarbovenop een
landschap. 

Het World Port 

Center staat op de

Wilhelminapier, 

naast Hotel New York.

De Wilhelminapier 

is onderdeel van 

de Kop van Zuid. 

De toren heeft een 

duidelijke kop met 

een eigen gezicht. (f
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zijn en de spiegel daartussen slechts 
90 mm. Uitgevoerd in normaal beton
weegt deze vloer maar 3,3 kN/m2. Extra
wapening in de ribben en de druklaag
zorgt voor de vereiste brandwerendheid
van 60 minuten; bekleding is verder niet
nodig. Tussen de ribben, op een onder-
linge afstand van 0,6 m, is ruimte voor
installaties. Een nadeel van zo’n vloer is
dat hij niet al te hoge puntlasten kan
opnemen.
De staalplaten rusten op de onderflens
van de stalen liggers die zijn opgeno-
men in de dikte van de vloer. Die liggers,
opgebouwd uit een gehalveerd HE-pro-
fiel met daaraan een brede onderflens
gelast, overspannen van de kern naar de
kolommen in de gevel. De onderflens is
brandwerend bekleed, zodat de ligger
nu 60 minuten haalt. Bij de kern rusten
de liggers scharnierend op een stalen
oplegschoen. De aansluitingen aan de
kolom zijn momentvast om de con-
structiehoogte van de vloerligger te ver-
kleinen.
De dwarsdoorsnede van de kolommen is
binnen 0,5 m2 gehouden, waardoor ze
tot de verhuurbare meters worden gere-
kend, wat de huuropbrengsten weer
wat hoger maakt. Ook belemmeren
slanke kolommen het uitzicht minder.
Om zo’n kleine dwarsdoorsnede bij een
hoog gebouw mogelijk te maken, is
gekozen voor een met beton omstort
HE-profiel, dat naar boven verjongt. Op
de onderste bouwlagen bestaat de
kolomdoorsnede voor ongeveer 25% uit

staal, dat ongeveer 80% van de nor-
maalkracht opneemt. Het bestek schreef
hier een HE360M-profiel met opdikpla-
ten voor, dat naderhand is vervangen
door een samengesteld profiel. Op de
bovenste verdiepingen zou het beton
alleen traditioneel worden gewapend; in
plaats daarvan besluit de aannemer ook
hier een praktisch staalprofiel toe te pas-
sen, om de montage te vereenvoudigen.
Bij de staal-beton kolommen leiden hori-
zontale verstijvingen tussen de kolom-
flenzen het steunpuntmoment van de
stalen ligger in de kolom in. De beton-
dekking van minimaal 50 mm op het
staalprofiel maken de kolommen vol-
doende brandwerend; de eis luidde 60
minuten.
Het bestek voorziet in geprefabriceerde
stalen elementen, bestaande uit een lig-
ger waaraan het opgaande kolomdeel
van één verdieping momentvast is 
verbonden. Op deze ligger worden de
staalplaten uitgelegd. Na het aanbren-
gen van de wapening wordt eerst de
vloer gestort en daarna de omstorting
van de kolom, waarna de volgende
cyclus kan beginnen.
Maar deze oplossing voldoet niet aan de
cyclustijd die de aannemer voor ogen
heeft. Deze stelt verschillende varianten
voor, zoals kolommen van twee ver-
diepingen hoog, waaraan vooraf een 
liggerdeel momentvast is verbonden; 
de rest van de ligger wordt daaraan
scharnierend verbonden. De keuze valt
op een oplossing met kolommen van

Verticale doorsnede in dwarsrichting van de onderste bouwlagen, tussen 

de twee kernen. Om de krachten uit de stabiliteitswanden goed langs 

de sparingen naar de fundering te leiden, zijn de deuropeningen op de tweede

verdieping verplaatst en is een zware trekband gemaakt die het noordelijke 

en zuidelijke deel van de wanden koppelt.

c. Kolommen van
twee verdiepingen
hoog, waaraan 
de liggers ter 
plaatse momentvast
worden verbonden
(voorstel aannemer;
uitgevoerd).

a. Geprefabriceerde
elementen, be-
staande uit een 
ligger waaraan het
opgaande kolom-
deel van één ver-
dieping momentvast
is verbonden 
(volgens bestek).

b. Kolommen van
twee verdiepingen
hoog, waaraan
vooraf een ligger-
deel momentvast 
is verbonden (voor-
stel aannemer).

Onderzochte varianten voor 

de opbouw van het skelet.
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Constructieve opzet van een standaardverdieping.

Twee betonnen kernen en wanden zorgen voor 

de stabiliteit. De staalplaat-betonvloeren rusten 

op liggers tussen de kernen en gevelkolommen.

a. gehalveerd HEB500 + aangelaste onderflens 
400x22 mm; in gebied van kolom tot 1700 mm uit
kolomas dikte onderflens minimaal 28 mm; 30 mm
toog in ligger
b. gehalveerd HEA500 + aangelaste onderflens
400x20 mm; in gebied van kolom tot 1700 mm uit
kolomas dikte onderflens minimaal 28 mm; 25 mm
toog in ligger

De dwarsdoorsnede van alle gevelkolommen 

is binnen 0,5 m2 gehouden en op alle ver-

diepingen gelijk. Ze bestaan uit een met beton

omstort staalprofiel dat naar boven verjongt.

Horizontale verstijvingen tussen de kolomflenzen

leiden het steunpuntmoment van de stalen ligger

in de kolom in. Betonnen prefabelementen 

vormen tegelijk borstwering en een strook vloer.
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De consoles van de luifel sluiten met een pen-gat verbinding met massief

stalen pennen scharnierend aan op de kolommen.

De onder- en bovenrand van de luifel sluiten excentrisch op elkaar aan om plaats te

maken voor de hemelwaterafvoer. De bekleding van de luifelconstructie bestaat uit

sandwichpanelen en glasplaten.
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Principedetails van de oplegging

van de staalplaat-betonvloer en

van de geïntegreerde vloerligger.
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twee verdiepingen hoog, waaraan de lig-
gers ter plaatse worden momentvast
worden verbonden. Door de helft van de
kolommen boven de even niveaus te
koppelen en de andere helft boven de
oneven niveaus, is de inzet van arbeid
evenwichtig. Ze worden onderling gelast,
om afwijkingen in de vlakheid van de
kopse kanten op te vangen. Deze ver-
bindingen hebben geen kopplaten of
flens- en lijfstuikplaten.
Er wordt rekening gehouden met op-
gelegde vervormingen op de kolom- en 
liggerconstructie. Deze ontstaan door
verplaatsingsverschillen als gevolg van
verschillen in elastische verkortingen
door normaalkracht, verkortingen door
kruip en krimp en zettingen. Om de ko-
lomverkortingen enigszins te compen-
seren, hebben de kolommen enige 
overlengte. De kolomverkortingen, bij
de optredende belastingen ongeveer 
50 mm, zijn tamelijk groot; dat is een
nadeel van het gebruik van hoogwaar-
dige materialen en daardoor een gerin-
gere doorsnede. 

Fundering
Al sinds de bouw van de Medische Facul-
teit is bekend dat in Rotterdam op grote
diepte een samendrukbare grondlaag
voorkomt, de zogeheten Laag van Ke-
dichem. Bij hoge gebouwen, die op een
klein oppervlak een zeer grote belasting
uitoefenen, veroorzaakt deze laag aan-
zienlijke zettingen. Op de Wilhelminapier
blijkt de omvang van dit samendrukbaar
pakket groot. Om de verticale belasting
uit de hoogbouw zo veel mogelijk te
spreiden, worden de palen waar mogelijk
schoor geheid. Dan is voor de hoogbouw
uiteindelijk een zetting te verwachten 
van 80 tot 100 mm. Bij de oplevering
bedraagt deze 40 tot 50 mm.
De kelder is bij de aansluiting met de
toren flexibel verbonden zodat zakkin-
gen niet leiden tot schade of lekkages.

Bouwkundige dwarsdoorsnede 

van de gevel. Het hier zichtbare

gedeelte vloer is onderdeel van 

het prefab borstweringselement.
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Om te voorkomen dat de keldervloer
onder de hoogbouw al bij de oplevering
lager ligt dan in de aangrenzende par-
keergarage, wordt de vloer in het gebied
van de toren hoger gelegd.
Om de horizontale belastingen op het
gebouw met beperkte verplaatsingen te
kunnen opnemen, worden groepen
palen schoor geheid (tot 4:1) en wordt
de buigstijfheid van de palen benut.
Omdat het gebouw aan diep water
staat, is er namelijk nauwelijks voorland
beschikbaar om de horizontale belastin-
gen op te nemen.

Luifel
De luifel, die bijna 11 m uitkraagt, hangt
met consoles aan de gevelkolommen.
Elke console in het ronde gedeelte
draagt maar liefst 115 m2 luifelopper-
vlak. De vloeren van niveau 2 en 3 zijn
massief in plaats van een staalplaat-
betonvloer, om de grote horizontale
belastingen uit de luifel te kunnen opne-
men. De kolommen zijn berekend op de
grote dwarskracht. 
De onder- en bovenrand van de luifel
sluiten excentrisch op elkaar aan om
plaats te maken voor de hemelwater-
afvoer. Om de belastingen op de luifel te
bepalen, worden windtunnelmetingen
uitgevoerd. De tabellen die NEN 6702 
voor winddruk op luifels geeft, zijn in
beginsel namelijk niet opgesteld voor
zulke luifelconstructies, maar meer voor
overkappingen. Een meting in de wind-
tunnel is betrekkelijk eenvoudig, omdat
toch al metingen nodig zijn om de
windhinder te kunnen verminderen. De
windrichting wordt in vierentwintig
stappen van 15˚ rondom het gebouw
gevarieerd en op negen plaatsen wor-
den de drukken gemeten. Uit tabel 1
blijkt dat de windrukken voor de neer-
waartse belasting vergelijkbaar zijn met
de waarden in NEN 6702; de opwaartse
belasting daarentegen is aanzienlijk lager.

Tabel 1. Windrukken op de luifel, gemeten in de windtunnel.
meetpunt Ct neerwaarts Ct opwaarts
1 0,16 –0,10
2 0,12 –0,27
3 0,13 –0,23
4 0,30 –0,17
5 0,09 –0,11
6 0,23 –0,13
7 0,40 –0,28
8 0,44 –0,30
9 0,41 –0,54
NEN 6702 0,50 –1,40

Tabel 2. Windrukken op de terrasconstructie niveau 31-33, 
gemeten in de windtunnel.
meetpunt Ct neerwaarts Ct opwaarts
10 0,21 –1,94
11 0,09 –1,70
12 0,00 –1,09
13 0,10 –1,62
14 0,25 –1,87
NEN 6702 0,20 –1,30

Projectgegevens
Opdracht ING Vastgoedontwikkeling, Den Haag • Architectuur Foster
& Partners, London • Assistentie architect en directie Bureau Bouw-
kunde, Rotterdam • Constructief ontwerp Aronsohn raadgevende
ingenieurs, Rotterdam • Ontwerp installaties Hiensch Engineering,
Badhoevedorp • Windtunnelonderzoek Peutz & Associes, Mook •
Advies bouwkosten BBN, Houten • Uitvoering HBG Utiliteitsbouw,
regio West, Capelle aan den IJssel • Staalconstructie Oostingh Staal-
bouw, Katwijk • Data begin ontwerp januari 1996, begin bouw mei
1998, oplevering november 2000.

Technische gegevens
Hoofdafmetingen hoogte dakrand 123 m, vierendertig bouwlagen
boven maaiveld, twee bouwlagen onder maaiveld, 40.000 m2 bvo
(excl. parkeerkelder), vrije hoogte standaard kantoorverdieping 2,7
m, bruto verdiepingshoogte 3,5 m • Liggers overspanning 9,4 m,
staal-beton, staalkwaliteit S355, gehalveerd HE500A-profiel met aan-
gelaste onderflens 400x22 mm • Kolommen lengte twee bouwlagen,
staal-beton, staalkwaliteit S355, staalprofiel afhankelijk van ver-
dieping: samengesteld profiel, HE360M, HE400B, HE400A • Vloer
Comflor 210, staalkerndikte 1 mm, overspanning 7,2 m (rechte
bouwdeel) tot 7,8 m (ronde bouwdeel), ribben h.o.h. 0,6 m, dikte
300 mm bij ribben, 90 mm daartussen • Fundering toren ongeveer
500 voorgespannen prefab palen 450x550 mm2.

Vanwege het beperkte aantal meetpun-
ten wordt voor de luifel een belasting-
factor 2 aangehouden in plaats van 1,5.
Om temperatuurvervormingen in de lui-
fel niet te belemmeren, is de luifel naast
de kern gedilateerd. V-vormige verban-
den op de koppen van het gebouw sta-
biliseren de luifel in zijn vlak. De krachts-
verdeling in de luifelconstructie wordt
bepaald door een driedimensionale
schematisering in DIANA.

Kraaiennest
De terrasconstructie op niveau 31 steekt
rondom 5 m uit buiten de gevellijn. 
Om de constructiehoogte binnen te
beperken, zijn de liggers grotendeels
geïntegreerd in de dikte van de vloer. Het
uitkragende deel verloopt in hoogte 
om de constructiehoogte aan de buiten-
rand te verkleinen. Het gedeelte van de
liggers boven het plafond is geïsoleerd,
om een koudebrug te voorkomen. 
Zeven meter boven het terras hangt 
een dichte luifel. Ook voor het dimen-
sioneren hiervan wordt de windtunnel-
proef gebruikt. Uit tabel 2 blijkt dat de
neerwaartse belasting bij benadering 
overeenkomt met de waarde die in 
NEN 6702 is opgenomen; de opwaartse
belasting is echter zo’n 50% hoger. 
Voor de windbelastingen is dezelfde vei-
ligheidscoëfficiënt gehanteerd als voor
de luifel beneden.
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Het terras van roostervloeren van 

het kraaiennest rust op uitkragende 

liggers die ook de vloer binnen dragen. 


