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Woontoren	New	Orleans	in	Rotter-
dam	is	het	eerste	gebouw	in	Neder-
land	waarin	HD400x1086-profielen	
van	hogesterktestaal	S460	zijn	toe-
gepast.	De	berekening	is	niet	zozeer	
complex.	Maar	de	staalkwaliteit	valt	
buiten	de	toepassingsvoorwaarden	
van	NEN	6770,	de	vigerende	norm		
tijdens	het	constructief	ontwerp	in	
2008.	De	constructeurs	moeten	zich	
daarom	beroepen	op	het	gelijkwaar-
digheidsbeginsel	met	een	toespeling	
naar	de	inmiddels	medegeldende		
Eurocode	3.	Specifiek	Histar460	is	
gekozen	om	aan	afwijkende	dikte-	
eisen	te	voldoen.	

HOGESTERKTESTAAL (S460) IN DE BOUW – DEEL 2: REKENEN EN TOETSEN 

Momenteel verrijst in Rotterdam de 158 m 
hoge woontoren New Orleans (afb. 1). Dit 
complex van de Portugese architect Álvaro 
Siza met het constructief ontwerp door 
DHV, is het eerste gebouw in Nederland 
waarin HD400x1086-profielen (veertien  
kolommen van het grootste leverbare wals-
profiel) van hogesterktestaal (S460) zijn  
toegepast. 
De bovenbouw van de toren (vanaf de 3e 
verdieping) bestaat uit dragende betonnen 
wanden en vloeren met een dikte van 30 cm 
en een H-vormige betonnen stabiliteitskern. 
Dit geheel rust op een onderbouw (2e ver-
dieping tot de 3e verdieping) met een recht-
hoekige betonnen stabiliteitskern en daar 
omheen de stalen kolommen (afb. 2). 
De H-vormige stabiliteitskern rust, als  
belangrijk onderdeel van het stabiliteits-
systeem, deels op vier van de stalen kolom-
men. Daarmee zijn de kolommen ook 
onderdeel van het stabiliteitssysteem.

Grote	kolommen	of	S460?
De stalen kolommen worden niet uitsluitend 
belast door eigen gewicht, rustende en ver-
anderlijke vloerbelasting van de bovenbouw, 
maar ook door windbelasting en een perma-
nente belasting voortkomend uit verschil in 
zettingen tussen de kern en de ring van ko-
lommen. Dit laatste is vanwege het funderen 
in de zandlaag boven de Laag van Kedichem.
De kolombelasting varieert voor de lichtst 
belaste kolommen tussen 23.000 kN en 
38.000 kN. De kolombelasting voor de vier 
zwaarst belaste kolommen (onder de  
H-vormige kern) varieert in de uiterste grens-
toestand tussen 40.000 kN en 50.000 kN. 
De belastingverdeling in de zwaarst belaste 
kolom bestaat in de uiterste grenstoestand, 
bij een conservatieve benadering van de  
Kedichemzettingen, uit 44% permanente  
belasting en veranderlijke vloerbelasting, 
38% windbelasting en 18% permanente  
belasting door zettingsverschil. Bij zuivere 
druk, centrisch aangrijpend, bedraagt de 

Dit artikel is het tweede in een korte reeks over het construeren met hogesterktestaal. De eerste aflevering 

(Bouwen met Staal 210) ging over ontwerpaspecten. Deze tweede aflevering geeft informatie over het rekenen 

en toetsen aan constructies van hogesterktestaal specifiek gekoppeld aan de woontoren New Orleans in  

Rotterdam. Het derde en laatste deel geeft met een projectvoorbeeld meer praktische achtergronden.
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1. Artist’s impression van woongebouw New Orleans 
in Rotterdam.

2. Overzicht van de veertien stalen kolommen uit 
HD400x1086 (S460).

3. De berekende kolom, 
profiel HD400x1086.
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staalspanning al 360 N/mm2. Daar komt 
nog dubbele buiging bij. De keuze voor S460 
is in dit geval bijna onvermijdelijk. Andere 
opties zijn een stalen kolom in lagere staal-
kwaliteit met een grotere, duurdere, samen-
gestelde doorsnede of een betonnen kolom 
met beduidend grotere dimensies.

S460,	gelijkwaardigheidsbeginsel
NEN 6770 stelt dat voor overige staalsoorten 
(naast S235, S275 en S355) de representatieve 
waarde van de vloeigrens maximaal 355  
N/mm2 mag zijn. Voor S460 moet daarom 
een beroep gedaan worden op het gelijk-
waardigheidsbeginsel: van een gestelde pres-
tatie-eis of bepalingsmethode mag worden 
afgeweken mits wordt voorzien in (alterna-
tieve) maatregelen die leiden tot een veilig-
heid gelijk aan het niveau dat met de presta-
tie-eis of bepalingsmethode wordt beoogd. 
Deze maatregelen kunnen gevonden worden 
in NEN-EN 1993-1-1 (Eurocode 3). Vanuit 
NEN 6770 wordt hier dan ook naar verwe-

zen op pagina 32 met een toelichting bij  
artikel 7.1.3: ‘Voor het gebruik van staalsoort 
S460 moet een beroep worden gedaan op  
het gelijkwaardigheidsbeginsel. Daarbij  
kan Annex D van NVN-ENV 1993-1-1 
(Euro  code 3) worden gebruikt.’
NEN-EN 1993-1-1 bevat een tabel met nomi-
nale waarden van de vloeigrens en treksterk-
te voor warmgewalst constructiestaal. Ook 
S460M is hierin opgenomen, echter uitslui-
tend voor materiaaldiktes tot en met 80 mm. 
NEN-EN 1993-1-1 verwijst tevens naar de 
productnorm NEN-EN 10025-4. De hieruit 
overgenomen waarden fy = REh (minimum 
vloeigrens) en fu = Rm (treksterkte) zijn 
direct toepasbaar. Voor S460M geldt een  
minimum vloeigrens van ReH = 385 N/mm2 
en een treksterkte van Rm = 490-660 N/mm2 
bij een nominale dikte > 100 mm en ≤ 120 
mm. Voor lange producten is een dikte  
≤ 150 mm van toepassing.
Deze waarden zijn echter nog onvoldoende 
om met een HD400x1086-profiel de belas-
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Woontoren New Orleans rust op  gelijkwaardigheid

ting van 50.000 kN op te nemen. Arcelor-
Mittal biedt (met Histar460) staal dat niet 
alleen voldoet aan NEN-EN 10025-4 maar 
zelfs nog betere chemische en mechanische 
materiaaleigenschappen heeft. Voor mate-
riaaldiktes van 100 mm tot en met 125 mm 
(afb. 3) bedraagt de vloeigrens maar liefst 
fy;d = 450 N/mm2 (afb. 4). Conform EN 
10204 (2.2) kunnen de eigenschappen wor-
den aangetoond. Dat kan eventueel worden 
geëist door de opdrachtgever of Bouw- en 
Woningtoezicht, vanwege de constructieve 
veiligheid. Een externe keurende instantie 
kan het materiaal inspecteren, eveneens 
conform EN 10204 (3.2).

Kolomberekening
De langste kolom is ongeveer 17 m lang.  
De kolom is aan de kolomvoet (b.k. –2-vloer 
= b.k. funderingspoer) scharnierend verbon-
den (afb. 5). De aansluiting tussen kolomkop 
en overgangsconstructie wordt ook gezien 
als een scharnier die horizontaal star is ge-
steund door de betonnen 3e verdiepingvloer. 
De kolom wordt bij de tussengelegen ver-
diepingvloeren (–1-vloer, bg-vloer, 1e en 2e 
verdiepingvloer) horizontaal star gesteund  
(afb. 7).
De maximaal ongesteunde lengte bedraagt 
zodoende 5,15 m. De verdiepingvloeren, 
breedplaat- of in-het-werk-gestorte-beton-
vloeren, zijn opgelegd op prefab dan wel  
in-het-werk-gestorte-betonbalken. De over-
spanningsrichting van de balken varieert 
per verdieping. De balken zijn opgelegd in 
de betonnen stabiliteitskern en aan de stalen 
kolommen. Dit resulteert in excentrisch 
aangrijpende verticale belastingen op de  
kolommen. De grootste belasting grijpt ech-
ter aan bij de kolomkop, zie ook afbeelding 6 
(3e verdieping, 50.000 kN). Excentriciteit in 
deze belasting wordt opgenomen door de 
overgangsconstructie en de erboven gelegen 
betonwanden, en de daarop aansluitende  
betonnen vloeren. Met als gevolg: een  
betrekkelijk eenvoudig model voor de bere-
kening van de kolom. 

Doorsnedecontrole
De doorgaande kolom is gesteund door de 
vloeren die de kolom opdelen in ongesteun-
de lengten. De grootste daarvan is 5,15 m. 

4. Vloeigrens Histar460 in relatie tot de materiaaldikte.
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De buurvelden van dit veld hebben een  
lengte gelijk aan de verdiepinghoogte (res-
pectievelijk 2,7 m en 3,3 m) die boven en  
onder het 5,15 m veld verschillend is. Door 
dit gunstig effect bedraagt de effectieve leng-
te 3,96 m. Hierbij is rekening gehouden met 
een fictieve (lagere) inklemmingsstijfheid 
door de drukkrachten in deze velden. De 
slankheid om de zwakke as bedraagt dan 
lz;buc/Iz = 3960/119 = 33 zodat sprake is van 
een gedrongen kolom (afb. 7). Juist bij dit 
soort niet-slanke kolommen komt het toe-
passen van S460 tot haar recht, omdat bij 
lage slankheden het draagvermogen door  
de hogere vloeigrens aanzienlijk toeneemt. 
De instabiliteitskromme van het profiel staat 
in tabel 6.2 van NEN-EN 1993-1-1. De com-
binatie van hoogte/breedte verhouding  
(h/b = 569/454 = 1,25) en materiaaldikte 
(125 mm) van het HD-profiel valt buiten het 
bereik. Er is door de constructeur voorrang 
gegeven aan de voorwaarde dat het materi-
aal dikker is dan 100 mm. S460 heeft het 

voordeel dat voor beide assen mag worden 
uitgegaan van kromme c (afb. 9) vanwege 
restspanningen door ongelijkmatige afkoe-
ling. Die zijn bij S460 relatief gezien lager in 
vergelijking tot de vloeigrens, in tegenstel-
ling tot S235 t/m S420, waarvoor kromme d 
moet worden aangehouden. De reden hier-
van is dat er in de doorsnede minder rest-
spanningen aanwezig zijn.
In overeenstemming met het gelijkwaardig-
heidsprincipe is de controleberekening uitge-
voerd conform NEN-EN 1993-1-1. De door-
snedecontrole daarvan komt inhoudelijk 
overeen met NEN 6770. Bij maximale nor-
maaldrukkracht is de invloed van buigende 
momenten uit excentrisch aangrijpende 
vloerbelastingen verwaarloosbaar.  
Controle op centrische druk is volgens NEN-
EN 1993-1-1 identiek aan een berekening 
volgens NEN 6770. Bij ongelijke vloerbelas-
tingen ontstaan buigende momenten in de 
kolom. Voor de controle op druk en buiging 
zijn de rekenregels uit NEN-EN 1993-1-1  

gehanteerd die afwijken van NEN 6770/6771. 
De ongesteunde lengte ten aanzien van kip 
is gelijk aan de ongesteunde lengte voor knik 
om de zwakke as. Het theoretisch elastische 
kipmoment is berekend voor een constant 
buigend moment. Desondanks is kip niet 
maatgevend (kipfactor = 1), wat bij een  
dergelijk gedrongen kolom te verwachten is. 

Kolomvoetberekening
De kolomvoet is uitgevoerd met een onver-
stijfde voetplaat van 80 mm dik in staal-
kwaliteit S460N volgens NEN-EN 10025-3. 
In verhouding tot de kolomzwaarte is de 
voetplaat dun. Dit is mogelijk door lokaal 
onder de kolomvoet een hogere betonsterk-
teklasse toe te passen. In de berekening is 
uitgegaan van de mechanische eigenschap-
pen uit NEN-EN 10025-3 wat neerkomt  
op een rekenwaarde van de vloeigrens van 
410 N/mm2 bij materiaaldiktes tot en met 
80 mm. De Nationale Bijlage bij NEN-EN 
1993-1-1 staat toe dat de materiaaleigen-
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5. De kolomvoet is scharnierend verbonden aan de 
funderingspoer.

6. De verdiepingvloer geeft aan vier kolommen  
horizontale krachten af aan de kolomkop.

7. Kolomtekening.
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opgenomen die de krachten concentreert tot 
een relatief klein gebied zodat overdracht 
naar de kolom kan plaatsvinden. 
Vanwege eisen aan het minimum tonnage 
voor productie is zoveel mogelijk van dezelf-
de plaatdikte (80 mm) uitgegaan. De kolom-
kop bestaat uit een samengesteld I-profiel 
met een hoogte van 2,3 m en een lengte van 
3 m. Voor krachtspreiding is het lijf verstijfd 
met uitwaaierende schotten. Door deze  
opbouw speelt de stabiliteit (plooi) van het 
80 mm dikke lijf geen rol zodat de hoge ma-
teriaalsterkte optimaal kan worden gebruikt. 
Let op: de kolomkop is onderdeel van de 
wand en werkt dus mee bij het opnemen van 
eventuele excentriciteiten. Dit resulteert in 
een stijfheidseis aan de doorsnede voor  
buiging uit het vlak van de wand. De aange-
brachte schotten hebben zodoende een dub-
belfunctie: krachtspreiding én stabilisatie. 
Door de schotten ook de ‘standaard-dikte’ te 
geven van 80 mm wordt ruimschoots aan 
deze stijfheidseis voldaan. •
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8. Instabiliteitskromme c voor Histar460.

Norm minimale vloeigrens fy (N/mm2) bij een materiaaldikte t (mm)

S460N t ≤ 16 16 < t ≤ 40 40 < t ≤ 63 63 < t ≤ 80
NEN-EN 10025-3/4 460 440 430 410
NEN-EN 1993-1-1 460 430

10. Vergelijking van de vloeigrens tussen productnorm en NEN-EN 1993-1-1.

9. Keuzetabel (gedeeltelijk) voor knikkrommen (NEN-EN 1993-1-1, tabel 6.2). 

doorsnede begrenzingen knik om de as knikkromme
S235
S275
S355
S420

S460

gewalste profielen
z

z

zzh

b

tf

h/b > 1,2 tf ≤ 40 mm y-y
z-z

a
b

a0
a0

40 mm < tf ≤ 100 mm y-y
z-z

b
c

a
a

h/b ≤ 1,2 tf ≤ 100 mm y-y
z-z

b
c

a
a

tf > 100 mm y-y
z-z

d
d

c
c

schappen worden ontleend aan de product-
norm. De geringe verschillen met de waar-
den uit NEN-EN 1993-1-1 zijn in afbeelding 
9 aangegeven.

Overgang	naar	beton
Aan de kolomvoet vindt belastingoverdracht 
plaats naar de funderingspoer.
Het oppervlak van de kolomvoet is gering in 
relatie tot belasting die naar het beton moet 
worden overgebracht. De belasting wordt 
onder de kolomvoet verspreid in een blok 
hogesterktebeton van C90/105. Het blok is 
dusdanig groot (1,25x1,5x0,5 m) dat de 

spanning gereduceerd wordt tot ongeveer  
27 N/mm2. Het blok beton, aan de voet van 
de kolom, is opgenomen in de funde-
ringspoer, dat is uitgevoerd in C35/45. Een 
kolom wordt via de funderingspoer (vlakke 
plaatfundering met een dikte van 2,5 m)  
ondersteund door zeventien funderings-
palen (prefab 450x450 mm2).

Kolomkopberekening
Aan de kolomkop moet de belasting vanuit 
de betonnen wand (d = 30 cm) worden over-
gedragen naar het staal. Boven de kolom is 
een stalen overgangsconstructie (S460N)  


