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Bepalen glasdikte nog eens kritisch beoordeeld

De norm die nodig is voor het bepalen van de toe te passen glasdikte, NEN 

2608- Vlakglas voor gebouwen- Eisen en bepalingsmethode, wordt binnenkort 

gewijzigd. Recent is besloten de gehele norm nog eens kritisch te beoordelen 

aan de hand van praktijkervaringen en de gewenste aanpassingen eerst in een 

nieuwe zogenaamde ‘groene versie’ op te nemen. 

in groene versie in groene versie 
nen 2608

NEN 2608 is in december 2011 uitge-

geven. Het resultaat van een jarenlang 

en intensief traject waarin baanbrekend 

werk is verricht om een glasnorm te 

krijgen waar op basis van materiaalei-

genschappen en relevante belastingen 

veilige en verantwoorde glassamen-

stellingen konden worden bepaald. 

Maar NEN 2608 is daarmee ook een 

complexe norm geworden waarmee de 

markt ervaring moest gaan opdoen. In 

2012 heeft dit al geleid tot een eerste 

correctieblad. Daar komen nu nog eens 

enkele aanpassingen overheen. In het 

kort kunnen we de grootste wijzigingen 

aldus samenvatten:

•  de partiële materiaalfactoren gaan 

naar beneden,

•  de partiële belasting factoren gaan 

omhoog,

•  de toe te passen glasdikte zal in de 

meeste gevallen wel hetzelfde blij-

ven. 

Bouwbesluit

Maar waarom de ene factor verhogen 

en de andere verlagen? Moet een 

norm worden herzien als de uitkomsten 

nauwelijks veranderen? NEN 2608 

is gemaakt met als uitgangspunt niet 

kostenverhogend te zijn. Met andere 

woorden de uitkomsten moeten, indien 

verdedigbaar, liggen bij datgene we 

gewend waren toe te passen. Aan de 

andere kant mag de norm niet strijdig 

zijn met de Nederlandse wetgeving. In 

Nederland moeten alle gebouwen en 

bouwwerken voldoen aan de eisen van 

het Bouwbesluit. Om de juiste glas-

dikten toe te passen moeten we in het 

Bouwbesluit kijken naar de construc-

tieve veiligheid.

•  Afdeling 2.1 Algemene sterkte van de 

Bouwconstructie.

•  Artikel 2.1 Aansturingsartikel.

•  Een te bouwen bouwwerk is vol-

doende bestand tegen de daarop 

werkende krachten.

Men moet dus kunnen aantonen dat 

de constructie of een gedeelte van 

deze constructie voldoende sterk is. Dit 

aantoonbaar maken staat beschreven 

in artikel 2.4 van het Bouwbesluit. In 

dit artikel staat dat indien de construc-

De dikte van het glas wordt 

bepaald aan de hand van 

de belastingen die op het 

glas komen, bijvoorbeeld 

windbelasting. Foto: Bam
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Groene versie
Een groene versie van een norm is de voorloper op de uit 

te brengen norm. De groene versie van de norm geeft de 

markt de gelegenheid deze norm te bestuderen en toe te 

passen. Aan de hand daarvan kan men commentaar in-

dienen. Deze commentaarperiode duurt drie of zes maan-

den. Na deze periode wordt het commentaar verzameld 

en door de makers van de norm besproken en behandeld. 

Indien er na aanleiding van het commentaar inhoudelijk 

niet veel meer verandert, wordt de groene versie omgezet 

naar de definitieve norm.

 NORMEN  Peter van Dijk

tie is vervaardigd van glas NEN 2608 

toegepast moet worden om de sterkte 

van de constructie te bepalen. Indien er 

gebruik wordt gemaakt van een ander 

materiaal dan dat in het Bouwbesluit 

omschreven staat, is het van belang om 

de sterkte van dat materiaal te bepalen 

aan de hand van de norm NEN-EN 

1990 (Eurocode 0) Grondslagen van 

het constructief ontwerp.

NEN-EN 1990 Eurocode 0

Deze norm wordt door het Bouwbesluit 

aangewezen als het gaat om de bepa-

ling van sterkte eigenschappen van een 

bepaald materiaal, maar ook de be-

trouwbaarheid van het materiaal. Ook 

dient er conform deze norm gekeken 

te worden naar wat er gebeurt met een 

constructie of onderdeel van de con-

structie als deze bezwijkt. 

Op de eerste plaats wordt er in deze 

norm gekeken naar de levensduur van 

het bouwwerk. Gebouwen en andere 

gebruikelijke constructies vallen in 

‘ontwerplevensduurklasse 4’ en daar-

aan gekoppeld is de richtwaarde voor 

de ontwerplevensduur uitgedrukt in het 

aantal jaren. Voor deze klasse is dit 

vijftig jaar. Voor het toepassen van vlak-

glas in gebouwen is dit de meest voor-

komende ontwerplevensduurklasse.

Daarna dient er gekeken te worden 

naar de uiterste grenstoestand (het ma-

teriaal gaat stuk) en de bruikbaarheids-

grenstoestand (het materiaal vervormt 

dusdanig dat het niet meer bruikbaar 

is). Bij de uiterste grenstoestand zijn er 

weer twee punten belangrijk, namelijk:

• de veiligheid van personen,

• de veiligheid van de constructie.

Bij glastoepassingen is altijd de veilig-

heid van personen van toepassing (bij-

voorbeeld NEN 3569 bij naar beneden 

vallende glasscherven), maar zeker 

ook de veiligheid van het constructief 

element (bijvoorbeeld doorvalveiligheid) 

en vaak zelfs van de totale constructie 

(bijvoorbeeld glazen vloeren, glazen 

traptreden en glazen liggers).

Bij de bruikbaarheidsgrenstoestand 

wordt gekeken naar:

•  het functioneren van de constructie of 

delen ervan onder normaal gebruik,

• het comfort van mensen,

• het uiterlijk van bouwwerken.

Bij glastoepassingen wordt het functi-

oneren van de constructie beoordeeld, 

bijvoorbeeld isolerend glas waarbij één 

glasblad zo ver doorbuigt dat de rand-

verbinding losraakt. Met de aanpassing 

van NEN 2608 is er alleen gekeken 

naar het bereiken en toetsen van een 

uiterste grenstoestand. Volgens NEN-

EN 1990 dient de grenstoestand niet 

overschreden te worden bij een combi-

natie van de volgende factoren:

•  belastingen op de constructie of on-

derdeel,

•  materiaaleigenschappen of pro-

ducteigenschappen van de construc-

tie of onderdeel, >>

Iedere toepassing van glas vraagt z’n specifieke berekening, zoals hier glazen 

balustrades met handgreep. Foto: Bouwfonds

Voor het berekenen van de glasdikte zijn 

berekeningsprogramma’s beschikbaar. Foto: Glas-Ci
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•  de vorm en afmeting van de con-

structie en de constructieonderdelen.

Belastingen

De dikte van het glas wordt bepaald aan 

de hand van de belastingen die op het 

glas komen, bijvoorbeeld windbelasting. 

De rekenwaarde van deze belasting 

wordt als volgt bepaald. In de serie van 

NEN-EN 1991 staan alle belastingen 

vermeld waartegen de constructie weer-

stand moet kunnen bieden, zonder stuk 

te gaan. De waarde (de representatieve 

waarden) moet vermenigvuldigd worden 

met een partiële belastingfactor. Deze 

partiële factor houdt rekening met een 

ongunstige afwijking van de waarde 

van de daadwerkelijke belasting ten op-

zichte van de representatieve waarden. 

Anders gezegd: in Nederland kan het 

incidenteel harder waaien dan dat vol-

gens de norm mogelijk is.

Deze partiële factor is eigenlijk voor gla-

zen toepassingen altijd 1,5. In het kader 

van de betrouwbaarheid is het goed om 

te weten wat voor een toepassing het 

bouwwerk heeft. Met andere woorden: 

in welke gevolgklasse valt het gebouw? 

Hierbij wordt gekeken naar de gevolgen 

van het bezwijken van de constructie. 

Een vrijstaande woning of rijtjeswoning 

valt doorgaans in gevolgklasse CC1 

terwijl een appartementencomplex in 

gevolgklasse CC2 valt. Voor beide ge-

volgklassen geldt een andere ‘verme-

nigvuldigingsfactor’. Gevolgklasse CC2 

heeft een vermenigvuldigingsfactor van 

1 terwijl CC1 een vermenigvuldigings-

factor heeft van 0,9. Met andere woor-

den: de in rekening te brengen partiële 

factor bij gevolgklasse CC1 is 1,35 ter-

wijl deze bij gevolgklasse CC2 1,5 is. 

Waar de glaswereld vaak gebruik maakte 

van de waarde 1,35 dient er conform de 

wetgeving gebruik gemaakt te worden 

van 1,5. De in rekening te brengen be-

lastingen worden hierdoor hoger.

Wijzigingen NEN 2608

Omdat de in rekening te brengen be-

lastingen in veel gevallen hierdoor met 

circa 10 procent omhoog gaan, is nog 

een kritisch gekeken naar de materi-

aalfactoren. Conclusie hiervan was dat 

hier conservatief was gerekend en de 

veiligheid van constructies zou niet in 

het geding zijn bij een beperkte aanpas-

sing van de materiaalfactor.

Bij de toe te passen materialen dient 

ook een bepaalde veiligheidsfactor 

te worden toegepast. Voor glas is dit 

sowieso al het geval. Daar waar de 

karakteristieke waarde van glas be-

paald is op 45 N/mm2, is de uiteindelijk 

rekenwaarde van de buigtreksterkte 

lager. Men dien een materiaalfactor 

toe te passen die bij windbelasting een 

grootte heeft van 1,8 en bij overige 

belastingen een waarde heeft van 2. Dit 

houdt concreet in dat de rekenwaarde 

hiermee uitkomt op respectievelijk 25 

en 22,5 N/mm2. Echter, hier zijn we er 

nog niet mee. Deze waarden gelden al-

leen voor kortdurende belastingen zoals 

wind (bij wind gaan we uit van een 

tijdsduur van 5 seconden). Bij langere 

duurbelastingen dient men ook reke-

ning te houden met het verouderen van 

het materiaal (denkt hierbij aan krassen 

in de oppervlakte van het glas). Daarbij 

komen nog factoren zoals: 

•  de oppervlaktestructuur van het glas, 

•  is het glas rondom gevat in een spon-

ning of heeft men te maken met vrije 

zijden, 

•  waar vindt de belasting plaats (in het 

midden van de ruit of aan 1 van de 

zijkanten).

In de groene versie van NEN 2608 zal 

de materiaalfactor in beide gevallen met 

twee tiende worden verlaagd: 1,8 wordt 

1,6 en 2,0 wordt 1,8. Kortom: in beide 

gevallen betekent dit een verlaging van 

10 procent. In ons voorbeeld spraken 

wij over waarden voor de rekenwaarde 

van 25 en 22,5 N/mm2. In de nieuwe 

situatie zullen deze waarden uitkomen 

op 28,13 en 25 N/mm2 en hiermee 

wordt de 10 procent verhoging van de 

in rekening te brengen belastingen ge-

compenseerd.   < 

Bij glastoepas-

singen is altijd 

de veiligheid 

van personen 

van toepassing, 

maar zeker ook 

de veiligheid 

van het 

constructief 

element. Foto: 

Pilkington

Een vrijstaande 

woning of 

rijtjeswoning 

valt doorgaans 

in gevolgklasse 

CC1 terwijl een 

appartemen-

tencomplex in 

gevolgklasse 

CC2 valt. Foto: 

NBVT
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