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Hoe groen is glas? (1) Milieucertificaten bekijken hele levenscyclus

Bouwopdrachtgevers beginnen regelmatig over een duurzaamheidslabel of 

milieucertificaat voor hun project. Glas wordt dan niet alleen beoordeeld op de 

isolatiewaarde, maar ook op vele andere aspecten zoals mogelijkheden voor 

hergebruik. Daglicht scoort op thema’s als gezondheid en toekomstwaarde.

energie en toekomstwaarde
Glas scoort op

Hoe groen is glas? Natuurlijk: het glas 

dat we maken, isoleert met coatings en 

gasvullingen ontzettend goed en dat 

spaart brandstof. Maar een floatglasoven 

die dag en nacht doordraait, verbruikt 

veel energie. Wegen de voordelen wel 

op tegen de nadelen? Hoe zit het met 

de coatings en metalen om het glas een 

kleur, zeefdruk of zonwerende laag te 

geven? Zijn dat zeldzame grondstoffen 

die uitgeput kunnen raken? Misschien is 

glas helemaal niet zo milieuvriendelijk. 

Maar voordat we gaan doemdenken: 

hetzelfde geldt ook voor andere bouw-

materialen. Denk aan de hoeveelheid 

energie om aluminiumerts te smelten of 

steen te bakken. En glas kan bogen op 

een pluspunt: het is goed herbruikbaar. 

Aan de vraag ‘Hoe groen is glas?’ zitten 

dus zoveel kanten, dat we er in verschil-

lende artikelen op terugkomen. 

In deze eerste aflevering kijken we naar 

duurzaamheid en wat er achter zit. Van 

energielabel tot ‘duurzaamheidsmaat-

latten’ als GPR, Greencalc en Breeam. 

Allemaal beoordelen ze de milieuvrien-

delijkheid van gebouwen en het glas 

speelt daar een rol in.

Van wieg tot graf

Veel glasbedrijven zijn op de één of 

andere manier met duurzaamheid 

bezig. Om een voorbeeld te nemen: de 

leiding van AGC heeft besloten om de 

Cradle-to-Cradle (van-wieg-tot-graf) 

benadering in het bedrijf te introduce-

ren. Cradle-to-Cradle, vaak afgekort als 

C2C, houdt in dat alle onderdelen van 

een product, zonder kwaliteitsverlies, 

hergebruikt kunnen worden. Cathelijne 

Grobbee van BeBeneficial gaf een in-

leiding over C2C bij medewerkers van 

AGC in Nederland en vertelt: ‘Mensen 

laten spullen achteloos achter. Recy-

Glas beschermt tegen weer en wind, zorgt voor daglicht, maar kan ook energie opwekken. De 

toepassing van PV-cellen in koud gebogen glas in de perronoverkappingen van Utrecht CS. Foto: BRS
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De woningen in het ZuidWest Kwadrant te Drunen 

voldoen aan de EPC-eis en hebben C2C zilver 

gecertificeerde Planibel Top N+ beglazing van AGC. 

Foto: AGC Glass Europe

Watertoren Bussum
De gerenoveerde watertoren in Bussum uit 1897 is in 2010 door technologie-

tijdschrift ‘de Ingenieur’ en radioprogramma ‘Vroege Vogels’ uitgeroepen tot 

het duurzaamste bedrijfsgebouw van Nederland. De toren en het bijhorende 

nieuw gebouwde kantoor hebben een Milieu-Index-Gebouw (MIG) van 640. Ter 

vergelijking: duurzame kantoren als Rijkswaterstaat in Terneuzen en het Wereld 

Natuur Fonds in Zeist scoren respectievelijk MIG323 en MIG269. De MIG is de 

uitkomst van een levenscyclusanalyse 

met het computerprogramma Green-

Calc+ van een compleet gebouw. De 

duurzaamheid van de watertoren toont 

zich onder andere in betonnen prefab 

materialen, eigen installaties voor 

energieopwekking, warmte- en kou-

deopslag en een helofytenfilter.

  IR. RIK VOLLEBREGT

clen is niet goed genoeg. Dan beden-

ken we aan het eind van de levensfase 

van een product pas of we er nog iets 

mee kunnen. We moeten aan het begin 

al weten hoe we een product later gaan 

hergebruiken en de grondstoffen eruit 

terugwinnen. Het ideaal is bijvoorbeeld 

een leverancier van een televisie die 

het toestel na vijf jaar terug neemt, 

alle grondstoffen eruit haalt en er een 

gloednieuwe en betere TV van maakt.’

Glasproducent AGC doorliep met vier 

productgroepen (blanke, gekleurde, 

isolerende en zonwerende beglazingen) 

het certificatieproces voor C2C en be-

haalde een zilver certificaat. Voor een 

goud certificaat moet minstens de helft 

van de verbruikte energie duurzaam 

opgewekt zijn. En AGC verdiepte zich 

in de vraag of de energiebesparing met 

isolatieglas opweegt tegen het energie-

verbruik van de floatoven. Het antwoord 

is positief: voor elke ton CO2 die AGC 

bij de glasproductie uitstoot, besparen 

gebouweigenaren zeven tot negen ton 

aan CO2. Een ander resultaat is dat 

AGC in de afgelopen twaalf jaar de hoe-

veelheid verzurende stoffen halveerde, 

die bij glasproductie vrijkomen. 

Productlabel of gebouwcertificaat

Op dit moment is het C2C-certificaat 

echt nog een productlabel. Om de 

simpele reden dat nog niet van alle 

onderdelen van een gebouw C2C-

gecertificeerde versies zijn, is het 

onmogelijk om een echt C2C-gebouw 

te realiseren. Officiële certificaten voor 

gebouwen zijn er dus niet, maar er zijn 

wel opdrachtgevers die menen dat >>

Om een C2C 

productcertifi

caat te behalen, 

bijvoorbeeld 

voor beglazing, 

wordt de hele 

levenscyclus 

van productie 

tot en met 

hergebruik 

beoordeeld.

Het NIOOgebouw in Wageningen is beoordeeld met de duurzaamheidsmaatlat 

GPR. De dakopbouw heeft op de hoeken gebogen isolatieglasruiten van Saint-

Gobain Glass in een opbouw van gelaagd glas met Coollite ST 150 coating en 

een gelaagde 44.2 binnenruit. Foto: Guy Ackermans, NIOOKNAW
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ze er dicht bij in de buurt komen. Een 

voorbeeld is te zien op de Floriade (zie 

Glas in Beeld nr 2 – april 2012) met 

de ‘Innovatoren’ met beglazing van 

Scheuten en Saint-Gobain. 

Behalve C2C zijn er verschillende an-

dere ‘maatlatten’ om duurzaamheid te 

meten. Duurzaamheid is populair, en de 

glas- of geveladviseur die een project-

vergadering binnenstapt ontmoet vaak 

opdrachtgevers die vragen om een 

goede duurzaamheidsscore. En om 

die score ‘hard’ te maken, grijpt men 

naar een maatlat als C2C, Greencalc+, 

Breeam, Leed, GPR of energielabel. 

Alleen al het leren van de afkortingen 

is een studie op zich. Dat er zo’n wild-

groei aan milieucertificaten bestaat, 

bevestigt dat men belang hecht aan het 

onderwerp. Tegelijkertijd zorgt het voor 

onduidelijkheid, want wat betekenen al 

die labels, zijn ze vrijwillig of verplicht 

en wat zijn de consequenties voor 

goedwillende glasbedrijven? 

Greencalc+, om een korte beschrijving 

van de certificaten te beginnen, beoor-

deelt een gebouw aan de hand van de 

gebruikte materialen, energie en water. 

Het energieverbruik omvat ruimtever-

warming, maar ook verlichting, koeling 

en de aanmaak van warm-tapwater. 

Isolerend en eventueel zonwerend glas 

speelt dus een rol in de Greencalc-

score. De materialen waar het gebouw 

uit bestaat, beoordeelt Greencalc met 

een levenscyclusanalyse (LCA). De 

LCA omvat de milieubelasting van 

grondstofwinning, productie, bouw en 

onderhoud tot en met de sloop. Een 

LCA rekent ook emissies van stoffen en 

subjectieve aspecten als gezondheid, 

hinder en aantasting mee.

Breeam staat voor Building Research 

Establishment Environmental Assess-

ment Method. In Nederland beheert en 

coördineert de Dutch Green Building 

Council deze methode. Participanten 

van de DGBC zijn bijvoorbeeld Saint-

Gobain Glass en Glasadviesbureau 

de Graaff. Breeam baseert de duur-

zaamheidsscore op maar liefst negen 

aspecten: management, gezondheid, 

energie, transport, water, materialen, 

afval, landgebruik en vervuiling. Het 

energieverbruik telt voor 19 procent en 

de materialen tellen voor 12,5 procent 

in de eindscore mee.

Leed is een Amerikaans systeem dat 

soortgelijk is aan Breeam. In Nederland 

is het in een handvol projecten toege-

past. Vanwege de Amerikaanse wortels 

zijn sommige multinationals geneigd 

met Leed te werken.

AGC rekende uit 

dat isolatieglas 

zeven keer 

zoveel CO2 

bespaart als er 

bij de productie 

verbruikt wordt. 

Foto: AGC Glass 

Europe

G L A S S  U N L I M I T E D

THERMOBEL TRI PASSIVE GLASS
FOR ACTIVE L IV ING

  

One for 
LIGHT

One for 
ENERGY

One for 
THE PLANET

ONE FOR THE FUTURE 
Thermobel Tri combineert versterkte warmte-isolatie met een hoge lichttransmissie en een zontoetredingsfactor 
die de natuurlijke energiebesparingen optimaliseert. 
Dankzij zijn uitzonderlijke prestaties zet Thermobel Tri ons op een nieuw spoor, dat van duurzame ontwikkeling.   

AGC Flat Glass Nederland - Tiel - Tel +31 (0)344 67 99 22 - sales.nederland@eu.agc.com - www.yourglass.com

112921_AGC_adv_230x310 mm.indd   1 10-10-11   08:50:29
Adv.Clima1 Glas in Beeld.indd   1 18-02-2010   09:19:47

Milieu en duurzaamheid worden ook voor de fabrikanten van glas een steeds 

belangrijker item, getuige deze advertenties van AGC en SaintGobain.
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GPR staat voor Gemeentelijke Prestatie 

Richtlijn en beoordeelt nieuwe en be-

staande gebouwen op thema’s als ener-

gie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit 

en toekomstwaarde. Vaak zijn het ge-

meentelijke organisaties die om een GPR 

berekening vragen. Ook deze methode 

telt punten voor energie- en milieuvrien-

delijke materialen en maatregelen. Zo zijn 

punten te scoren door zuinig aan te doen 

met kit en het vlakglasafval op de bouw-

plaats gescheiden in te zamelen.

Het energielabel geldt voor bestaande 

gebouwen en de EPC voor nieuw te 

bouwen gebouwen. Deze twee be-

rekeningen zijn erg vergelijkbaar en 

kijken alléén naar het energieverbruik 

voor verwarmen, koelen, verlichten en 

warm-tapwater. Naar andere milieu-

aspecten als materialen, water of land-

schap kijken ze niet.

Van vrijwillig naar verplicht 

In april van dit jaar is het vernieuwde 

Bouwbesluit ingegaan. Eén van de 

veranderingen is artikel 5.9 dat eist dat 

de duurzaamheid van een nieuw te 

bouwen woning of kantoorgebouw be-

rekend wordt. Dat kan met Greencalc+, 

GPR of Breeam. Opmerkelijk is dat 

de duurzaamheid wel berekend moet 

worden, maar dat men aan de uitkomst 

geen eis stelt. Op de langere termijn 

kan dat natuurlijk wel gebeuren.

De EPC-regels staan sinds halverwege 

de jaren negentig in het Bouwbesluit 

en dat stimuleerde de opkomst van 

hoogisolerende beglazingen. In de 

loop der jaren zijn de energie-eisen aan 

nieuwe gebouwen steeds strenger ge-

worden. Nu komen toepassingen van 

nóg beter isolerend glas, triple glas en 

isolerende afstandhouders in beeld. 

Het energielabel geldt sinds een paar 

jaar voor bestaande gebouwen die ver-

kocht of verhuurd gaan worden. Vanaf 

2013 wil de overheid het energielabel 

streng gaan afdwingen.   < 

Park 20|20 winnaar  
duurzaamheidsprijs 
Park 20|20 heeft de Share Award gewonnen, een duur-

zaamheidsprijs die wordt uitgereikt in de regio Schiphol. 

AGC leverde het glas voor het nieuwe hoofdkantoor 

van FOX vakanties en twee paviljoens. Het feit dat AGC 

Cradle to Cradle (C2C) gecertificeerd is, was voor pro-

jectontwikkelaar Delta reden om met het concern in zee 

te gaan. De C2C-certificering sluit aan bij de filosofie 

van Park 20|20 te zoeken naar de meest duurzame op-

lossingen in het kader van maatschappelijk verantwoord 

ondernemen en de ambitie van Fox Vakanties om een 

duurzaam gebouw neer te zetten.

Park 20|20 is uit een totaal van 24 inzendingen gekozen 

als het meest duurzame initiatief van de regio. De uit-

reiking vond eind april plaats tijdens het netwerkevene-

ment Share, Sustainable Haarlemmermeer Real Estate; 

duurzaam ondernemen in de gemeente Haarlemmer-

meer. De wens van Fox Vakanties om ‘de kleuren en 

geuren van de wereld’ terug te zien in de architectuur, 

heeft geleid tot een fraai ontwerp van KOW Architec-

tuur met kleurrijke beglazing. Zo leverde AGC ongeveer 

500 vierkante meter doorzichtbeglazing met daarop 

een streeppatroon gezeefdrukt. Het patroon is aan de 

buitenzijde in zeven schakeringen oranje, maar aan 

de binnenzijde voorzien van een witte deklaag, zodat 

het zicht van binnen naar buiten, rustig blijft. Naast de 

doorzichtbeglazing zijn matchende sandwichpanelen 

aangebracht. De rest van het gebouw is voorzien van 

ongeveer 700 vierkante meter Stopray Vision 50, zon-

werende beglazing.

‘Glas speelt een belangrijke rol in de inspanningen van de samenleving om de 

uitstoot van broeikasgassen te verminderen en om de gevolgen van klimaat-

verandering te beperken. Wij streven ernaar om de wereldwijde leider te zijn in 

innovatief hoogwaardig glas en glas oplossingen, die bijdragen aan energie-

besparing en opwekking, in veilig werken en ethisch handelen.’ Dat schrijft 

Pilkington op haar site, waar ook speciale (Engelstalige) brochures te downloaden 

zijn hoe met glas betere Breeam- en Leed-scores te bewerkstelligen zijn.

Achieving BREEAM credits
with AdvAnced glAzing  

products from nsg group 

INDOOR ENVIRONMENTAL QUALITY CATEgORYIEQ Credit 8.1:    Daylight 
1 point

IEQ Credit 8.2:    Views 
1 point

Intent: To provide building occupants a connection between indoor spaces and the outdoors through the introduction of daylight and views into the regularly occupied areas of the building.

Requirements: Achieve daylight luminance levels in 75% or more of regularly occupied spaces. Achieve direct line of sight to the outdoor environment via vision glazing between 30 inches and 90 inches above the finished floor for building occupants in 90% of all regularly occupied spaces.
Increased glazed areas can help to improve indoor environmental quality.  

Advances in glass technology have made it possible to create 
vibrant interiors that connect the users with the outside world. 
Glass is multi-functional; it can be used in vertical or roof applications, providing the same properties as any solid material, 

i.e. comfort, safety and/or security, as well as natural light and a 
view to the outside. 
We offer several glass products with high light transmittance to 
maximise daylight. 
Pilkington Optifloat™ Clear is our high quality clear float glass; 
it has a light transmittance of 90% in 4 mm. Pilkington Optiwhite™ is our extra-clear low-iron glass that 

offers high light transmittance and clarity of view; its light 
transmittance is 92% in 4 mm. Furthermore, our low-emissivity 
glasses also offer medium-to-high light transmittance in addition to their low Ug-value as stated earlier (see also Energy 

& Atmosphere Category - EA Credit 1: Optimize energy performance 1-10 points). 
Pilkington Optitherm™ range of products can still achieve 
80% light transmittance in double IGUs and as much as 73% 
in triple IGUs. 

Along with their excellent solar control and low-emissivity 
properties, the Pilkington Suncool™ products offer a range of 
light transmittance up to 71% in a double IGU. When combined 
with Pilkington Optiwhite™ extra-clear low-iron glass, they can 
achieve up to 73% light transmittance in a double IGU. The use of Pilkington Activ™ in vertical glazing, rooflights 

and skylights can help to ensure high levels of daylight transmittance, by providing an external glass surface free from 
dirt for longer periods than in the case of ordinary glass. At the 
same time condensation is reduced. We also offer a range of glass systems.Pilkington Planar™ structural glazing system and Pilkington 

Profilit™ U-shaped cast glass allow designers and specifiers to 
transform courtyards into cosy interiors, enclose private and 
public outdoor areas under glass roofs and build stunning glass 
façades. They help create building interiors which connect 
occupants with the external environment, combining unbroken 
views of the surrounding nature and high level of natural light 
with the comfort and safety of the internal environment. Pilkington Planar™ can be combined with any glass from the 

Pilkington range therefore providing the same light transmittance as any other glazing. Translucent rather than 
transparent, Pilkington Profilit™ can offer up to 75% light 
transmittance in double skin applications while still providing 
impact safety. This product is ideal in applications such as sports 
centres which tend to lack of natural daylight, as impact safety 
concerns normally restrict glazed areas.Where other requirements (e.g. building regulations) dictate that 

fire resistance should be provided, the use of clear fire protection glass can help to maximize daylight.Our range of fire-resistant products, Pilkington Pyrostop®, 
Pilkington Pyrodur® and Pilkington Pyroclear® help to provide a 
protected, yet comfortable and versatile state-of-the-art glazed 
building environment, founded on daylighting and clear vision 
complying with relevant fire safety regulations, avoiding non-transparent solid roofs, doors and partitions which block 

out views and natural light. 
Project design must be considered to achieve requirements.

Pilkington Group Ltd, European Technical Centre, Hall Lane,  
Lathom Nr.  Ormskirk L40 5UF, United Kingdom.marketing.communications@nsg.com • www.pilkington.com

ABOUT LEED ABOUT NSg gROUPThe LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) green Building Rating System provides a set of standards for the design, construction, and operation of high performance green buildings.
LEED was developed to define “green building” by establishing a 
common standard of measurement and recognise environmental 
leadership in the building industry through a certification process 
of buildings on a point-system for specific building projects. While 
LEED does not certify specific building (glass) products, it does 
recognise that the selection of products play a significant role in 
fulfilling LEED point requirements.
For more information on LEED please visit www.usgbc.org/leed

The mission of the NSg group is to be the global leader in innovative high performance glass and glazing solutions, contributing to energy conservation and generation, working safely and ethically.

Founded in 1918, Nippon Sheet Glass Co., Ltd. acquired the leading 
UK-based glass manufacturer Pilkington plc in June 2006. Today, 
the NSG Group has combined sales of around €5 billion, with 
manufacturing operations in 29 countries and sales in 130 countries, employing some 29,300 people worldwide. The Group 

is one of the world’s leading manufacturers of glass and glazing 
systems in three major business areas; Building Products, Automotive and Specialty Glass.

For more information about NSG Group please visit www.nsg.com

For more information on the products described in this document, please consult our “Product Annex: Glass for Sustainable Buildings”, or visit our website www.pilkington.com
To find out about the key properties of our products in single glazing and Insulating Glass Units please visit www.pilkington.com/spectrum for EN properties or www.pilkingtoncalculators.com for US properties.

AChIEVINg LEED CREDITSwITh ADVANCED gLAzINg  PRODUCTS fROM NSg gROUP 
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