
   8 glas in beeld

Mogelijkheden constructief glas zijn oneindig voor wie durft

Eind 2012, kort voor de viering van het honderdjarig jubileum van Koninklijke 

Burgers’ Zoo in Arnhem werd tijdens werkzaamheden met een vorkheftruck de uit 

1996 daterende glazen brug aan het Anton van Hooffplein stuk gereden. De dragende 

balken werden volledig weggeslagen, de glazen brug bleef in tact. Door goede 

samenwerking van Burgers’ Zoo met ABT en Alverre Techniglas was het mogelijk de 

loopbrug nog voor het jubileum in een geheel nieuwe vorm op te bouwen.

Glazen brug Burgers’ Zoo

constructieve glazen brug van isolerend 

dubbelglas opent een wereld aan toe-

passingen.

Een brug te ver?

Het eerste ontwerp voor een glazen brug 

van ABT stamt uit 1994. Het was de 

glazen brug voor het kantoor van archi-

tectenbureau Kraaijvanger in Rotterdam. 

Toegepast glas: gelamineerd gehard 

glas. De brug voor Burgers’ Zoo volgde 

twee jaar later van gelamineerd fl oatglas 

en in 1998 werd door ABT een verge-

lijkbare brug voor de dierentuin met 

daarin een glazen trap geconstrueerd. 

De charme van die tijd was dat bij afwe-

zigheid van glasnormen beroep werd 

gedaan op het verantwoordelijkheidsbe-

sef van de constructeur. De discussies 

tussen ABT en glasleveranciers als 

Alverre waren levendig, op de grens van 

wat mogelijk was. De constructeur wilde 

een zo sterk mogelijke brug op basis 

van gehard glas, de glasleverancier een 

breukveilige brug, dus gelamineerd fl oat. 

Gaandeweg het ontwerpproces ontstond 

er meer begrip voor elkaars belangen en 

kropen de uitgangspunten dichter naar 

elkaar toe en werd in Arnhem althans 

een brug gebouwd van gelamineerd 

enkel fl oatglas.

Lopen op glas op grote hoogte blijft voor 

velen een spannende ervaring. Illustra-

tief voor hoe mensen veiligheid ervaren 

is de reactie op de schade aan de brug 

in Rotterdam. Vandalen hadden met een 

beugelfl es de zijwand van de brug aan 

diggelen gegooid. Het veiligheidscon-

cept van gelaagd glas werkte, want hoe-

wel het geharde glas brak, bleef de brug 

door de gelamineerde ruiten in tact. Het 

panische telefoontje van de opdrachtge-

Gebroken 

glazen brug, 
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Glazen brug Bugers’ Zoo
Opdrachtgever: Koninklijke Burgers’ Zoo, Arnhem

Ontwerp & Engineering: ABT, Velp

Realisatie: Alverre Techniglas, Oldenzaal

Ontwerp: november 2012

Realisatie: februari-maart 2013

opent wereld aan toepassingen

Dit artikel gaat nader in op de bij de 

herbouw van de brug door ABT toe-

gepaste berekeningsmethodiek en de 

gehanteerde veiligheidsfactor. Ook geeft 

het een blik in de toekomst van wat 

constructief met glas mogelijk is. En die 

mogelijkheden zijn oneindig voor wie 

durft, aldus auteur ir. Erwin ten Brincke, 

projectleider constructies bij ABT: de 
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Glazen getrapte brug (1996) Koninklijke Burgers’ Zoo, 

Arnhem. Ontwerp: Wiegerinck, Arnhem. Engineering: ABT, 

Velp. Realisatie: BAM/Veromco. Foto: Burgers’ Zoo, Arnhem

Glazen brug (1994) Kraaijvanger, Rotterdam. Ontwerp: Kraaijvanger, 

Rotterdam Engineering: ABT, Velp. Realisatie: Alverre Techniglas, Almelo. 

Foto: Kraaijvanger

 CONSTRUCTIEVE TOEPASSINGEN  IR. ERWIN TEN BRINCKE

ver leerde ons dat bij het blind slaan van 

een geharde ruit mensen zich minder 

veilig voelen dan wanneer er een paar 

scheuren ontstaan, zoals bij floatglas. 

Wat was voor ons de les hieruit? Bij con-

structief glas kunnen we daar kort in zijn: 

pas, daar waar mogelijk glas met zo min 

mogelijk sterkte toe. En bij twijfel over de 

haalbaarheid? Testen doen.

Glas is veilig, ook zonder staal

De dikte van glas wordt berekend aan 

de hand van de recent herziene NEN 

2608 - Vlakglas voor gebouwen- Eisen 

en bepalingsmethode. Vanuit construc-

tief oogpunt is het volgens ons zaak 

de nieuwe glasnorm niet te letterlijk te 

nemen. NEN 2608 geeft richting aan 

veiligheid voor diverse onderdelen, maar 

bij glasconstructies gaat het om het ge-

heel en niet om de onderdelen. Dat was 

duidelijk het geval bij de brug in Arnhem: 

ondanks dat de constructieve liggers 

waren bezweken, was de brug nog in 

tact. Goed constructeurschap is in onze 

ogen het zorgen voor een secundaire 

krachtsafdracht. Dat maakt additionele 

staalconstructies overbodig. Want glas is 

veilig, ook zonder staal.

Normaliter keert een verzekering bij 

schade alleen een gelijksoortig object 

uit. In het geval van de brug was dat 

niet mogelijk omdat de bouwregelgeving 

sinds 1996 behoorlijk is veranderd. Het 

huidige Bouwbesluit geeft strengere 

eisen in termen van duurzaamheid, 

waardoor een brug in enkelglas niet 

meer kan voldoen. Gesteund door de >>

Nieuwe glazen brug (2013) voor Koninklijke Burgers’ Zoo te Arnhem. Ontwerp en engineering: ABT, 

Velp. Realisatie: Alverre Techniglas, Oldenzaal. Foto: Burgers’ Zoo, Arnhem

Detail van de nieuwe brug. De liggers 

worden horizontaal gesteund door 

de vloer. De wanden dragen het dak 

en bieden weerstand tegen doorval. 

Detail: Alverre Techniglas, Almelo
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verzekering hebben we de kans ge-

kregen om een aangepaste, duurzame 

variant te maken en wel in isolerend 

dubbelglas.

Opbouw

De nieuwe brug kent een opbouw waar-

bij de liggers de glazen vloer dragen. Uit 

de berekeningen blijkt dat de liggers ho-

rizontaal gesteund moeten worden door 

de vloer, daarom is er een structurele kit 

tussen de vloer en ligger aangebracht. 

Een bijkomend voordeel is dat de vloer 

aan één zijde fysiek wordt gesteund 

door de geïsoleerde vloer. Naast de 

glazen liggers staan de glazen wanden. 

Verticaal gezien dragen zij zichzelf als-

mede het dak van warm gebogen glas. 

Horizontaal gezien moeten de wanden 

de doorvalbelastingen weerstaan.

Oorspronkelijk pasten de wand en de 

ligger binnen de breedte van de opleg-

ging. In de nieuwe situatie kan dat niet 

meer, vanwege de extra breedte die de 

spouw vraagt. In detail is het opgelost 

door de wand hoger te zetten en een 

stalen voet in de bestaande oplegging 

aan te brengen.

Grote verschillen

Wanneer de oorspronkelijke samenstel-

ling uit 1996 naast die van 2013 wordt 

gezet, valt op dat nergens meer floatglas 

wordt toegepast. Dat valt grotendeels 

terug te brengen op constructeurschap. 

Glasconstructies waren een kleine twintig 

jaar terug nog geen gemeengoed. De 

uitgangspunten waren vanuit constructief 

oogpunt bespreekbaar. Met gezond ver-

stand werd een puntlast van 3 kN vijftig 

jaar lang op een oppervlak van 100 x 100 

millimeter op de rand van de vloer als on-

mogelijk bestempeld. Door iedereen.

Helaas is daar in 2013 minder ruimte 

voor. Enerzijds doordat projecten di-

verse belangen hebben die worden 

ingedekt door normen. Anderzijds zijn 

de honoraria van engineers dusdanig 

onder druk komen te staan dat er binnen 

de opdracht geen ruimte is hun nek uit 

te steken. Zij verschuilen zich achter de 

norm. Maar wie mooie glasconstructies 

wil maken, zal moeten stoppen zich in te 

dekken, zich te verschuilen.

En het wordt nog veel mooier
Wie zijn nek durft uit te steken, zal volgens ABT ontdek-

ken dat veel meer met glas mogelijk is dan de huidige 

praktijk laat zien. Laat je niet beperken door de (glas)

normen, is het credo van het bureau uit Velp dat naar 

eigen zeggen ‘productontwikkeling en innovatie hoog in 

het vaandel heeft staan’. Bekende voorbeelden van con-

structief ‘een stap verder gaan’ met glas zijn het gebruik 

van golvend glas in Museum aan de Stroom te Antwerpen 

en de zogenaamde ‘stikselverbinding’ in glas, zoals in de 

glazen trap van Heerema Marine Contractors te Leiden.

Door een golvende ruit te combineren met een vlakke 

ruit ontstaan nieuwe mogelijkheden. Die zijn onder meer 

gebruikt bij het ontwerp van de 6 meter lange glazen brug 

voor de renovatie van het Raadhuis te Vlaardingen. De 

gebogen plaat wordt gebruikt voor sterkte en stijfheid en de 

vlakke plaat als loopvlak. Wat ons betreft hoeft de toepas-

sing niet beperkt te blijven tot bruggen. Veel van de huidige 

opgaven hebben te maken met renovatie, waarbij vaak een 

vide wordt gemaakt om meer daglicht naar binnen te krij-

gen. De ultieme droom om een volledig glazen constructie 

te maken komt hiermee steeds dichterbij. De balk dient, 

naast zijn constructieve functie, als goot in het dak.

Details van de wandoplegging. In 

de bestaande situatie (links) rust de 

wand onderin de oplegging. In de 

nieuwe situatie is een stalen blok voor 

een verhoogde oplegging gebruikt. 

Details: Alverre Techniglas, Almelo

Lokale windvormfactoren.De wandliggers zijn berekend op de belasting van het dak 

en trek- en drukkrachten.

Museum aan 

de Stroom te 

Antwerpen met 

de toepassing 

van golvend 

gebogen glas. 

Foto: ABT, Velp

Tabel 1: Glassamenstelling

1996 2013
Ligger  101010.4 float 101010.4 half gehard
Vloer 1515.2 float 1515.2 – 15.44.2 gehard, voorzien van matte folie
Wand 1010.2 float 88.2-15-8 gehard
Dak 88.2 float 88g.2-15-6hg gehard-half gehard, voorzien van zonwerende coating
Kit Dow Corning 797 Dow Corning 895
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Beschouwingen en veiligheidsfilosofie

Het opstellen van uitgangspunten is het 

belangrijkste van de berekening. Bepaal 

vooraf de veiligheidsfilosofie, belas-

tingen alsmede de montagevolgorde. 

Cruciaal is de detaillering: een goede 

glasconstructie begint bij een goede 

detaillering. Om de brug verzekerbaar te 

krijgen, heeft ABT de veiligheidsfilosofie 

van de nieuwe glasnorm gevolgd op 

elementniveau, i.c. methode van Fine & 

Kinney (NEN2608:2011+C1, bijlage D). 

De variabelen zijn op de volgende ma-

nier ingeschat:

WS = 3 (ongewoon maar mogelijk)

BS = 1 (enkele malen per jaar)

ES = 15 (één dode)

RS = 3 * 1 * 15 = 45

Volgens tabel D.1 (NEN2608:2011) moet 

de volgende schade berekend worden 

aan het constructieve element: laterale 

breuk aan één zijde. Dit is toegepast 

voor alle onderdelen.

Ook is de berekeningsmethodiek vol-

gens de laatste normen toegepast: 

belastingen volgens NEN-EN-1990 

alsmede NEN2608:2011+C1. Daarnaast 

zijn de bestaande opleggingen een aan-

dachtspunt: de brug wordt iets zwaarder 

en het glas heeft meer inbouwbreedte. 

Op basis van de bestaande opleggin-

gen, alsmede de nieuwe regelgeving is 

er uiteindelijk gekozen voor gehard glas.

Belastingen

De brug ligt lager dan de aangrenzende 

gebouwen zodat met sneeuwophoping 

op het dak is gerekend (maximaal 2 kN/

m2). Aangezien de brug de verbinding 

vormt tussen kantoren is een gelijkmatig 

verdeelde belasting van 3 kN/m2 aange-

houden, alsmede een puntlast van 3 kN 

op 50 x 50 millimeter.

Berekeningen

Interessant zijn de kipberekening van de 

liggers en de wand die in twee richtingen 

wordt belast. De eerste is theoretisch 

opgelost, de tweede met het EEM-pro-

gramma Scia Engineer.

De ‘Theory of elastic stability’ vormt 

de basis van de kipberekening ge-

combineerd met kipkromme b volgens 

staalnorm NEN-EN 1993. Dit is veilige 

aanname omdat deze uitgaat van een 

grotere excentriciteit (e=L/250) dan de 

aluminiumnorm EN 573 (e=L/333).

Uit de berekening volgt dat de ligger 

steun nodig heeft uit de vloer.

De meest ingewikkelde belastingen staan 

op de wand: verticale belasting uit eigen 

gewicht en dak, gecombineerd met hori-

zontale belasting uit wind en doorval. Bij 

de verschillende belastingen ontstaan op 

verschillende punten maximale spannin-

gen. Door de hoge wand zijn de spannin-

gen ten gevolge van verticale belastingen 

verwaarloosbaar: 0,2 N/mm2.   < 

Voorbeeld van de zogenaamde 

‘stikselverbinding’ van glas bij 

Heerema Marine Contractors te 

Leiden. Foto: ABT, Velp

Ontwerp voor een glazen brug voor het Raadhuis te Vlaardingen. Ontwerp en 

detail: Kraaijvanger, Rotterdam

Tabel 2: Belastingen

1996 2013
Wind  0,50 kN/m² lang+kortdurend 0,56 kN/m² 5 sec
Sneeuw 2,00 kN/m² lang+middellang 2,00 kN/m² 1 maand
Personen 3,00 kN/m² lang+middellang 3,00 kN/m² 50 jaar

1,00 kN       lang+kortdurend 3,00 kN       50 jaar
Doorval 0,5 kN/m   lang+kortdurend 0,8 kN/m   5 min

1,0 kN       lang+kortdurend 1,0 kN       5 min

Glazen vide of daglichtopening. 

Ontwerp: ABT, Velp

Volledig glazen dak. De balk dient, 

naast zijn constructieve functie, als 

goot in het dak. Ontwerp: ABT, Velp
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