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Net op tijd voor nieuw Bouwbesluit

In december 2011, net voordat het nieuwe jaar begon, heeft NEN een groot 

aantal nieuwe of herziene normen gepubliceerd. Niet zonder reden, want 

wijzigingen of normen die opgenomen zijn in het nieuwe Bouwbesluit, dat 1 

april verschijnt, dienden uiterlijk in december 2011 gepubliceerd te zijn.

werk van normen
Glasbranche maakt 

tegen het glas aan kunnen vallen of sto-

ten. De eisen voor de toepassing van 

het veiligheidsglas zelf zijn verscherpt. 

Zo worden deuren nu apart benoemd 

en wordt draadglas met veiligheids-

klasse 3B3 volgens EN 12600 niet 

meer als letselveilig glas beschouwd.

Kenniscentrum Glas zal binnenkort met 

een nieuwe tabel komen ‘Toelichting op 

de NEN 3569:2011’ als opvolger van 

het bekende NEN 3569:2001 overzicht 

dat destijds uitgegeven was door de 

Stichting Veiligheidsbeglazing (SVB).

NEN 2608:2011 geeft rekenregels en 

bepalingsmethoden om de glasdikte 

en opbouw te bepalen voor glas dat 

zowel verticaal als niet-verticaal 

wordt toegepast. Foto: AGC

Ook op glasgebied heeft men in de 

normcommissies niet stilgezeten en is 

er een aantal belangrijke publicaties 

verschenen. Roman Abrahams van de 

Technical Advisory Service van Pilking-

ton Benelux geeft een overzicht van 

de belangrijkste gepubliceerde normen 

voor glas.

NEN 2608:2011

Met het verschijnen van de defi nitieve 

versie van NEN 2608:2011 ‘Vlakglas 

voor gebouwen – Eisen en bepalings-

methoden’ is er een eind gekomen aan 

een traject dat ruim tien jaar geleden is 

gestart voor de ontwikkeling van één 

glasnorm voor het bepalen van de glas-

dikte voor bijna alle voorkomende be-

lastingen en situaties. De nieuwe versie 

vervangt de huidige NEN 2608-1 (Verti-

caal geplaatst glas belast door windlast) 

en de NEN 2608:2 (Niet verticaal glas 

belast door eigen gewicht, sneeuw en 

wind). De norm geeft rekenregels en 

bepalingsmethoden om de glasdikte en 

opbouw te bepalen voor glas dat zowel 

verticaal als niet-verticaal wordt toege-

past dat belast wordt door vlaklasten 

zoals wind, eigen gewicht en sneeuw, 

maar ook geconcentreerde lasten zoals 

die bijvoorbeeld gelden voor vloeraf-

scheidingen, vloeren en incidenteel 

begaanbare dakbeglazing. De nieuwe 

NEN 2608:2011 zal aangewezen wor-

den in het nieuwe Bouwbesluit voor 

het bepalen van de sterkte van (bouw)

constructies, vervaardigd uit vlakglas en 

sluit aan op de geldende Eurocodes.

NEN 3569:2011

Met de komst van de nieuwe NEN 

2608 is ook NEN 3569 herzien: NEN 

3569:2011 ‘Risicobeperking van licha-

melijk letsel door brekend en vallend 

glas’. Ten opzichte van de oude versie, 

die inmiddels uit 2001 dateert, heeft 

er een splitsing plaatsgevonden in het 

toepassingsgebied van de norm. Alle 

zaken waarbij het risico op lichamelijk 

letsel ontstaat door het bezwijken van 

het glas (doorvalwering), hebben be-

trekking tot de constructieve veiligheid 

van het glas en zijn nu opgenomen in 

de nieuwe NEN 2608. Denk hierbij aan 

eisen voor het bezwijkgedrag van dak-

beglazingen of vloerafscheidingen bij 

een niveauverschil van > 1 meter, die 

in de oude NEN 3569 wel werden be-

noemd. NEN 3569:2011 gaat nu alleen 

over het voorkomen van lichamelijk 

letsel door brekend en vallend glas dat 

verticaal is geplaatst en dat bereikbaar 

is voor personen. Dat wil zeggen men 

kijkt nu alleen naar het risico van let-

sel dat kan ontstaan doordat personen 

De nieuwe 

NPR 3577 is 

beter leesbaar 

en in detail 

aangepast.
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De Eurocodes die niet direct een relatie hebben met glas, 

maar indirect zeker van invloed zijn op de toegepaste 

glasdikte en glassamenstelling zijn in december ook 

deels aangepast. Foto: Octatube

  ROMAN ABRAHAMS

NPR 3577:2011 

De laatste versie van de NPR 3577 

‘Beglazen van gebouwen’ dateert uit 

2008. Inhoudelijk zijn er met de komst 

van de herziene NPR 3577:2011 weinig 

grote wijzigingen, echter het grootste 

commentaar op de drie jaar oude versie 

was dat die ‘lastig’ te lezen was. De 

nieuwe NPR 3577 heeft een betere 

‘leesbaarheid’ en neemt meteen een 

aantal kleine wijzingen mee, die naar 

aanleiding van de versie uit 2008 als 

commentaar zijn binnengekomen. Ver-

derop in deze uitgave van Glas in Beeld 

wordt er inhoudelijk ingegaan op deze 

nieuwe NPR 3577.

NEN 6069:2011 

De nieuwe NEN 6069 (Brandwerend-

heid) is in de laatste uitgave van 2011 

ruim aan bod gekomen. De defi nitieve 

publicatie van de norm laat ten opzichte 

van de aangekondigde wijzigingen 

geen veranderingen zien. Nog steeds 

zit de grootste wijziging in de brandwe-

rendheidscriteria voor het glas in bin-

nenwanden ter plaatse van scheidingen 

tussen twee brandcompartimenten. 

Voor de buitengevels zal de normcom-

missie in 2012 verder gaan om tot een 

(voor alle partijen acceptabel) voorstel 

te komen voor de brandwerendheiscri-

teria voor buitenwanden en vliesgevels. 

Die zijn nu in de gepubliceerde norm 

ongewijzigd gebleven ten opzichte van 

de oude NEN 6069.

NEN 6075:2011 

Met de komst van de NEN 6075 (Rook-

werendheid) kunnen constructies nu 

ook daadwerkelijk beproefd worden 

op de rookwerendheid. De oude vuist-

regel dat de rookwerendheid van een 

constructie 1,5x de tijdsduur van de 

brandwerendheid op afdichting (E) be-

draagt wordt nog vermeld. Echter, de 

norm stelt dat na 2015 onder andere 

deuren en luiken alleen nog maar daad-

werkelijk beproefd mogen worden. Voor 

dichte wanden, zoals een beglaasde 

wand, zal nog steeds de vuistregel toe-

gepast mogen worden.

Eurocodes

De Eurocodes die niet direct een relatie 

hebben met glas, maar indirect zeker 

van invloed zijn op de toegepaste 

glasdikte en glassamenstelling zijn in 

december ook deels aangepast. De Eu-

rocodes zelf zijn Europees vastgelegd 

en zijn niet gewijzigd ten opzichte van 

de laatste versies, maar de Nationale 

Bijlagen voor Nederland, een soort aan-

hangsel aan de Eurocode met speci-

fi eke eisen of wijzigingen voor ons land, 

zijn wel allemaal herzien. Voor degenen 

die zich bezighouden met berekeningen 

is de basisnorm EN 1990 het uitgangs-

punt. De norm, die grondslagen voor 

het constructief ontwerp bevat en de 

NEN 6700 zal vervangen, is voorzien 

van een nieuwe Nationale Bijlage. De 

reeks EN 1991-1-1 t/m 1991-1-7, de 

Eurocode normen waarin de belastin-

gen staan omschreven zoals onder 

andere wind- en sneeuwbelasting, 

zullen straks de NEN 6702 vervangen 

en zijn eveneens voorzien van nieuwe 

Nationale Bijlagen. Een belangrijke wij-

ziging is dat in de Nationale Bijlage voor 

vloerafscheidingen nu dezelfde punt- en 

lijnlasten zijn overgenomen, zoals die in 

de NEN 6702:2007 staan vermeld.

Alle genoemde normen zijn via het NEN 

verkrijgbaar op www.nen.nl. <


