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Glass Academies Vetrotech

Veel Nederlandse steden, zoals Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Almere, 

moderniseren hun stationsomgevingen en breiden die uit met kantoren en 

horeca- en winkelgelegenheden. Ook de NS wil wonen, werken, recreëren en 

reizen dichter bij elkaar brengen. De bezoekersaantallen, veiligheidseisen, 

vermenging van functies en de wens van een eigentijdse en transparante 

uitstraling vragen om nieuwe mogelijkheden van brandwerende beglazing. 

Vetrotech Saint-Gobain uit Weert organiseerde afgelopen najaar enkele Glass 

Academies over dit onderwerp en slaat hiermee een brug tussen architectuur 

en veiligheid. Sales engineer Mark van Tilborg van Vetrotech doet verslag.

brandveilige stations
Beglazing faciliteert 

Nadat Nederlandse steden zich jaren-

lang alleen aan de randen uitbreidden, 

concentreert de vernieuwing zich nu 

rond de A-locaties in stadscentra bij 

stations. Die trend, gecombineerd met 

de regels uit het nieuwe Bouwbesluit 

2012 en NEN 6069:2011 deden Vet-

rotech besluiten tot het organiseren 

van de Glass Academies. Op het 

programma stonden onder andere de 

gewijzigde wet- en regelgeving en de 

mogelijkheden van de verschillende 

samenstellingen brandwerend glas die 

in deze uitdagende projecten een rol 

spelen. 

Regelgeving brandveilig bouwen

Wat als eerste opvalt in het nieuwe 

Bouwbesluit zijn de nieuwe benamin-

gen zoals de beschermde vluchtroute 

en de extra beschermde vluchtroute. 

Maar inhoudelijk vallen de wijzigin-

gen op het gebied van brandwerende 

beglazing mee. Wie puur praktisch 

kijkt, ziet dat op dezelfde plek meestal 

dezelfde brandwerendheid vereist 

is. Maar dat is de grote lijn; wie zich 

meer in de details verdiept, komt wel 

veranderingen tegen. Niet alleen in het 

Bouwbesluit, maar ook in de NEN-

normen waar naar verwezen wordt. 

Een voorbeeld: in een wand waarvoor 

een EI-criterium geldt moet een ge-

wone glasdeur aan het EW-criterium 

voldoen volgens de vernieuwde NEN 

6069:2001. Voor de zijlichten naast 

die deur is het opletten: wanneer het 

zijlicht meer dan 1.500 millimeter breed 

is, geldt EI. Voor minder breed geldt 

EW aangevuld met EI15. 

EW-beglazing begrenst de warmte-

straling op 15 kilowatt per vierkante 
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Metrostation in Dubai. 

Foto’s: Vetrotech



   30 Glas in Beeld

meter. Hoeveel straling dat is en wat 

de gevolgen daarvan zijn, is behandeld 

in Glas in Beeld nummer 6 – december 

2012. Conclusie: de ene soort EW-be-

glazing is de andere niet. EI-beglazing 

begrenst behalve de straling ook de 

temperatuur op het glasoppervlak. 

Vaak, en zeker bij de bezoekersaan-

tallen in stationsgebouwen, moet 

brandwerende beglazing ook nog in 

de vorm van veiligheidsglas volgens 

de NEN 3569 uitgevoerd worden. 

Over een andere smeulende kwestie, 

de regels voor hoogbouw hoger dan 

70 meter, biedt het Bouwbesluit geen 

nieuw houvast. Laat u goed adviseren; 

elke fabrikant van brandwerend glas 

heeft hiervoor adviseurs in huis. Ook 

rookwering is van groot belang, want 

bij brand vallen de meeste slachtoffers 

door verstikking. Alle E, EW en  

EI-beglazing is rookwerend.

De eisen uit het Bouwbesluit geven 

niet meer dan een minimumniveau aan 

verplichte veiligheid. Verder kijken is 

een must, zo bleek bijvoorbeeld uit het 

Meander Medisch Centrum in Amers-

foort, waar na brand de elektriciteit uit 

viel. De herstart ging mis, waardoor de 

stroom definitief uitviel en patiënten ge-

evacueerd moesten worden. De kleine 

brand veroorzaakte geen ongelukken of 

persoonlijk letsel, maar zorgde wel voor 

kosten en imagoschade. Brandveilig-

heid gaat verder dan het voorkomen 

van persoonlijke en materiële schade: 

een groot deel van de bedrijven die 

worden getroffen door brand gaat fail-

liet, ook al zijn ze verzekerd. 

Stempelen

Alle glassoorten dienen CE gemar-

keerd te zijn. Iedere brandwerende 

ruit krijgt van de grote glasfabrikanten 

een stempel als keurmerk, maar wat 

gebeurt er als het glas wordt toegepast 

in een isolatieglasruit? Alleen bedrijven 

die beschikken over CE level 1 mogen 

dergelijk glas produceren. Voldoen be-

Centraal Station in Antwerpen is ingrijpend gerenoveerd; er 

zijn meerdere brandscheidingen van glas in het gebouw.

Station Rotterdam Blijdorp.
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Kings Cross 

in Londen.

drijven niet aan die eis en produceren 

en leveren zij toch brandwerend isola-

tieglas, dan begaan zij een economisch 

delict. De stempel van de fabrikanten 

op de originele brandwerende begla-

zing zorgt voor schijnveiligheid. Bij 

eenzijdig brandwerende beglazing is 

het stempel, wanneer de ruit goed ge-

plaatst is, leesbaar aan de brandzijde. 

Brandwerende ruiten met interlayer 

worden, vanwege het productieproces, 

bij voorkeur met de stempel onder-

aan geplaatst. De stempel vermeldt 

een naam, maar geen classificatie. Die 

hangt immers ook af van de opbouw, 

de plaatsing en wellicht de afmetingen. 

Duurzaamheid 

Meer dan andere glassoorten is een 

aantal types brandwerende beglazing 

gevoelig voor warmte, koude, vocht 

en UV. Tijdens de bouw, maar ook in 

het gebruik, kan het glas aan weer, 

wind en water zijn blootgesteld. Wan-

neer brandwerende beglazing met 

een interlayer wordt blootgesteld 

aan temperaturen vèr boven normale 

kamertemperaturen, zal deze gaan 

opschuimen. Bij brand is dat gewenst, 

maar niet wanneer een ruit door de zon 

is opgewarmd. Daarom wordt dit type 

brandwerend glas in gevels toegepast 

als een isolatieglas met een zonwe-

rende buitenruit. Omdat de interlayer 

een fractie water bevat, is ook extreme 

koude een bedreiging. Zolang het glas 

nog op de bouwplaats ligt, kan die 

‘bevriezen’. Dat gebeurt bij 10 graden 

onder nul waarbij ‘witte vegen’ in het 

glas ontstaan. Weliswaar verdwijnen 

die voor het grootste deel, en de functi-

onaliteit van het glas wordt er niet door 

aangetast, maar er blijft mogelijk iets 

van zichtbaar. In glas dat niet bestand 

is tegen UV-straling kunnen storende 

luchtbelletjes zichtbaar worden. Goede 

randafdichting is cruciaal om te voor-

komen dat er water tussen de interlayer 

dringt. Ook de keuze voor het gebruik 

van al of niet gehard glas is van belang: 

thermisch voorgespannen beglazing is 

gemiddeld vijf maal sterker dan onge-

hard glas.

Conclusie

Stationsomgevingen zijn vanuit het 

oogpunt van brandveiligheid com-

plex vanwege de verstrengeling van 

functies. Appartementencomplexen, 

kantoren, winkel-, horeca- en andere 

verblijfsruimtes worden steeds vaker 

vlak langs het spoor of in de hal naast 

en boven de sporen gebouwd. Wat 

te doen tegen de gevolgen van een 

treinbrand zodat de boven- en naast-

liggende gebouwen zijn beschermd? 

Stations krijgen tegenwoordig daarom 

glaskappen met brandvaste beglazing, 

zoals recent Amsterdam Sloterdijk. 

Openheid en transparantie zijn de 

architectonische sleutelwoorden bij 

nieuwe stationsomgevingen. De uitda-

ging voor brandveiligheidsspecialisten 

ligt erin om die openheid te combineren 

met veilige vluchtroutes en brandcom-

partimenten. De benodigde afschei-

dingen moeten naast transparant en 

brandwerend vaak ook nog geluidwe-

rend, warmte-isolerend of doorvalveilig 

zijn. De glassector heeft afdoende 

oplossingen om aan al die eisen te vol-

doen. Een goed advies van fabrikant en 

toeleverancier is vanwege de vele para-

meters waar het glas aan moet voldoen 

van doorslaggevend belang.   < 


