
   38 Glas in Beeld

Verschil maken door mee te denken

A.L. van Veen Glasspecials heeft het glas geleverd en gemonteerd voor de 

renovatie en uitbreiding met onder meer lokalen voor naschoolse opvang van 

het scholencomplex MFA Hilversum-Zuid. Het glasbedrijf uit Woerden wist 

de oorspronkelijke detaillering van het glas dusdanig aan te passen dat de 

esthetiek van de gevel is verbeterd, met behoud van de doorvalveiligheid.

school mooi én veilig
Renovatie

Het project is een ontwerp van Snelder 

Architecten uit Naarden, Slingerland 

Bouw uit Nijkerk is de aannemer. In het 

ontwerp was het glas in de erkers aan 

de boven- en onderzijde voorzien van 

een gekleurde, doorzichtige, oranje 

folie. Bijkomende eis was de noodzaak 

de ruiten doorvalveilig uit te voeren, 

omdat zich onder het glas geen borst-

wering bevindt. 

Werken met glas vraagt ook vanuit het oogpunt van veiligheid continu aandacht. Zie de kadertekst.

Beglazing
AGC Westland:

8 mm gehard Energy – 15 argon 

– 88.2 gehard Stratobel Color EZ 

(90 m2)

A.L. Van Veen Glasspecials:

gelaagd glas 33.1, 66.2 Sound 

Control, 88.2 matte folie en 33.1 

met matte folie (85 m2)

Fireswiss Cool  30-7 2(B)2 EW30 

en Fireswiss Foam 30-15  EI30 

(45 m2) 
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Renovatie
  ARJAN VERHEUL

Structureel gestapeld

In de oorspronkelijke detaillering was 

deze wens ingevuld door drie ruiten 

structureel op elkaar te stapelen, waar-

bij de bovenste en onderste ruit met 

een oranje Vanceva-folie uitgevoerd zou 

worden. De binnenruit van het isolatie-

glas werd daarbij links en rechts met 

klemmen op de achterconstructie ge-

fixeerd. Deze methode maakte verticale 

kolommen ter plaatse van de glasnaden 

noodzakelijk. Bij deze oplossing bleven 

de randkaders zichtbaar en werd de 

overgang tussen de blanke en gekleurde 

ruiten onderbroken door de niet te ver-

mijden zwarte randkaders van het iso-

latieglas. Hierdoor ging een groot deel 

van de gewenste uitstraling verloren. 

Van Veen Glasspecials wist in sa-

menwerking met AGC Westland een 

oplossing uit te werken waarmee zowel 

aan de esthetische wensen kon wor-

den voldaan als de doorvalveiligheid 

gewaarborgd kon worden. Door het 

aanpassen van de glasdikte kon de 

overspanning tussen de inklemming 

aan de boven- en onderzijde worden 

overbrugd zonder extra kolommen aan 

de binnenzijde toe te hoeven passen. 

Zo is uitsluitend de randverbinding tus-

sen de verschillende ruiten zichtbaar 

gebleven. Het toegepaste glas is Stra-

tobel Color EZ in de kleur Tangerine. 

Met de keuze voor deze glassoort  zijn 

onnodige horizontale, zwarten lijnen 

in de gevel voorkomen. In het gelami-

neerde glas zijn meerdere gekleurde 

Vanceva-folies met blanke folies ge-

combineerd en zo kon de overgang 

van de blanke naar de gekleurde folies 

tijdens het productieproces feilloos 

worden weggewerkt. De isolatieglas-

ruiten wegen tot 300 kilogram per stuk; 

om die reden is de montage door Van 

Veen in samenwerking met Jan van der 

Wind Transport uit Boskoop uitgevoerd 

met een autolaadkraan.   < 

Foto’s en veiligheid
Werken met glas vraagt ook vanuit het oogpunt van veilig-

heid continu aandacht. Wie de arboregels onder een loep 

legt, zal in de praktijk regelmatig tegen soms nauwelijks uit 

te voeren projecten aan lopen. Wel of geen ladder, wanneer 

handschoenen, dan wel polsbeschermers gebruiken? Het 

zijn soms lastig te beantwoorden vragen en Glas in Beeld 

loopt dan ook regelmatig tegen projecten aan waarvan je 

vanuit het oogpunt van veilig werken wel eens je vraagtekens 

bij kunt zetten. En moeten we ze dan wel of niet publiceren? 

Het voorgaande hebben we ook voorgelegd aan A.L. van 

Veen Glasspecials naar aanleiding van de door het bedrijf 

aangeleverde foto’s. Het antwoord van het bedrijf, dat be-

kend staat om z’n veilig werken, is het volgende: ‘We heb-

ben het werk doorgenomen met Rick Bregman, adviseur 

Arbo & Veiligheid van Kenniscentrum Glas en hij is het 

eens met de door ons gemaakte keuzes. Ja, je mag kort 

werken op een ladder en de monteur heeft ook niets in z’n 

handen. De vraag over handschoenen is terecht, maar het 

gaat om gehard glas. Beide zijden zijn dus rondom afge-

scherpt, daardoor niet scherp en geen risico op snijletsel. 

De monteur staat niet onder maar achter de ruit en boven-

dien moet je de ruit wel kunnen begeleiden en sturen.’

Feilloze overgangen tussen de blanke en gekleurde 

folies in het gelamineerde glas.
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