
Arie van Veen van A.L. van Veen

Glasspecials vraagt het zichzelf

wel eens af. Hoe kan het toch dat het ze

in Woerden goed gaat? ‘Het antwoord is

‘De fabriek van Glas Trösch in Buochs

in Zwitserland is de meest geavan-

ceerde die ik ooit heb gezien. 

De brandwerende beglazing wordt

onder supermoderne omstandigheden

geproduceerd, volledig geautomati-

seerd. Echt hightech. Er ligt weer een

uitnodiging om naar Zwitserland te

gaan, maar, tegen de marktomstan-

digheden in,  hebben we daar op

korte termijn geen tijd voor. Er lopen

grote werken en we zijn volop in

onderhandeling met opdrachtgevers

over nieuwe projecten.’
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ruiten Stratobel 88.2 gelaagd glas van

AGC Westland in de afmeting 1.700 x

3.100 millimeter. ‘Met partijen als het

Kenniscentrum Glas voor een inventari-

satie van de risico’s, Frank de Graaff

voor het glastechnisch advies en Muyen

voor het ondersteunend materieel, en

met gebruikmaking van onze eigen

minilift van Viavac, zorgen we voor een

compleet projectplan dat verder gaat

dan een offerte met opsomming van

glastypen en prijzen. Voor grote aanne-

mers gaat ook in deze tijd veiligheid en

arbovriendelijkheid nog steeds boven

alles en als wij dan met adviezen komen

waar ook zij van leren, dan spreekt ze

dat aan. Aannemers spreken met elkaar:

het opbouwen van een goede naam kost

jaren, terwijl je voor een slechte naam

maar weinig fout hoeft te doen. Dat is

een van de redenen waarom wij projec-

ten zo gedegen aanpakken en van A tot

Z begeleiden.’

Een andere reden die Van Veen noemt,

is de vestigingsplaats ‘in de kern van de

Nederlandse economie.’ En hoewel ook

in het Groene Hart de vlag van de

woningbouw er op z’n zachtst gezegd

niet florissant bij hangt, speelt het

bedrijf in op de verschuiving waar meer

bedrijven van profiteren: de opkomst

van de bouw in de zorgsector en de

renovatie van scholen. ‘Projecten waar

het accent meer ligt op kwaliteit en vei-

ligheid, dan op meters maken. Kijk, de

bouw heeft  jarenlang op z’n tenen gelo-

pen; het aanbod was 130 procent en nu

is dat percentage misschien nog maar

70 of 80. Maar ook een deel van die

taart biedt voldoende mogelijkheden, >>

5 )  -  A . L .  V A N  V E E N  G L A S S P E C I A L S  U I T  W O E R D E N

‘Dergelijke groei nooit verwacht’

Arie van Veen draait al even mee in de glassector. Hij startte in de jaren zeventig op de glasdivisie

van Rebeta in Harmelen met nutsbedrijven en gemeenten als opdrachtgevers. Het isolatieglas kwam

van Rapid Pane. 

‘Ik was 27 en dacht, ik begin voor mezelf. Mijn vrouw Paula komt uit een ondernemend gezin dus

van die kant werd het alleen maar gestimuleerd. Zij is ook nog steeds werkzaam binnen het bedrijf.

We zijn in 1980 in Bodegraven gestart, maar de eerste jaren was het vooral vallen en opstaan. Door

schade en schande word je wijs; maar als je nagaat welke bedrijven uit de regio uit die tijd nog over

zijn, dan hebben we het blijkbaar goed gedaan. We hebben een goede naam opgebouwd en daar

zijn we trots op. Momenteel hebben we 21 vaste medewerkers en tal van betrouwbare en vakbekwa-

me onderaannemers. ‘Alle onze operationele mensen zijn VCA-gecertificeerd. Pieken vangen we in de

onderaanneming op; het is vandaag de dag nu eenmaal niet meer met een schaartje te knippen. We

gaan alleen in zee met partijen die de klus zelf klaren, dat werkt positief naar twee kanten toe.

Samen er voor gaan met relaties van jaren her, zowel aan inkoop- als verkoopzijde. Wij willen zaken

doen op basis van vertrouwen en kwaliteit, zeker in deze tijden.  Als je zo met elkaar omgaat, win je

het op lange termijn altijd. Zo hard als het met het bedrijf is gegaan, is ook het product glas geëvol-

ueerd. Dat maakt werken met glas ook zo interessant.’

De nieuwe Renault Master van Van Veen, uitgevoerd met uitschuifbare bin-

nenresteelen van Lansing. Foto: A.L. van Veen Glasspecials

soms eenvoudig. We komen onze afspra-

ken altijd na, ook als het pijn in de por-

temonnee doet, maar dat is niet het

enige. We gaan en staan voor kwaliteit.

Ons projectteam is ervaren; een mix

van calculators en projectleiders met

veel kennis van zaken. Onze ervaring is

dat grote opdrachtgevers geen risico’s

willen nemen. Op papier is het veel

lucratiever een project in de markt te

zetten, maar in de praktijk komt een

lage prijs als een boemerang terug.

Goedkoop is nog steeds duurkoop, zeker

bij complexe werken.’

Van A tot Z begeleiden

Ook met een gedegen projectbegelei-

ding maakt het in 1980 opgerichte

bedrijf het verschil. Als voorbeeld

noemt Van Veen een dit najaar gemaakt

werk voor Dura Vermeer Bouw op de

bovenste acht verdiepingen van de Wes-

terlaantoren in Rotterdam. Tot 70 meter

hoogte zijn 64 balkons beglaasd met

eglazing 
m gedegen advies’

Arie van Veen: ‘Met adviezen op het gebied van

arbo en veiligheid ontzorgen wij een opdrachtge-

ver.’ Foto: GBO
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vooral omdat het grootste deel daarvan

uit glas met toegevoegde waarden

bestaat: zonwerend, veiligheids- en

brandwerend glas. Juist die specials heb-

ben wij in ons pakket.’ Keuzes durven

maken. Ook dat is volgens Van Veen een

onderscheidende eigenschap. ‘Je moet

niet alles willen pakken: van spider-

gevels bijvoorbeeld blijven we af, op het

gebied van interieurglas verwijzen we

naar  Van Dijken en voor installatieglas

hebben we weer andere gespecialiseerde

aandacht voor EW-beglazing, vlamdicht-

heid en stralingsbeperking, waar wij in

ons land veel waarde aan hechten. Met

het programma van Trösch zijn we vol-

ledig voorbereid op het Bouwbesluit

2012 en de veranderingen in de Neder-

landse regelgeving voor binnensituaties.

Het is een lange weg voordat je alle tes-

ten rond hebt, maar samen met Efectis

hebben we de balans weten te vinden

tussen vertalen van bestaande rappor-

ten enerzijds en het doen van nieuwe

testen anderzijds. We zijn dan ook klaar

voor een bredere marktbenadering.’

Van Veen was van oudsher een grote

afnemer van Pyroguard, maar het

accent is de laatste jaren naar het

brandwerende glas van AGC verschoven:

Pyrobel en Pyrobelite. Daar komt nu

Fireswiss bij. ‘We zijn vrij ondernemer’,

legt Van Veen uit, ‘het is maar net wat

de markt vraagt. Maar met Fireswiss op

voorraad zijn we sowieso veel flexibeler;

we kunnen het zelf versnijden of verza-

gen. Dan is het aan de eigen organisatie

om het waar te maken. De nadruk ligt

allereerst op schaalvergroting: lijntjes

uitzetten, dealers zoeken. Wat het pro-

duct onderscheid? EW30 in grote forma-

ten, daar kunnen we de projecten op

binnenhalen. 

Voorwaarden voor succes

Projectleider Arjan Verheul voegt zich

bij het gesprek. Hij trekt de kar van

Fireswiss en schetst de voorwaarden

voor succes. ‘De grote spelers - AGC,

Saint-Gobain en Pilkington - hebben al

jaren ervaring in brandwerende begla-

zing en hun pakket stap voor stap uitge-

breid. Saint-Gobain heeft er zelfs een

gespecialiseerde dochter voor opgericht,

Vetrotech. Glas Trösch is relatief recent,

in 2003, met Fireswiss gestart, maar

wilde het procesmatig wel in één keer

goed doen. Die inhaalslag heeft veel

ontwikkeling en tijd gevraagd, en de

partijen. Je kunt het zes, zeven keer

goed doen bij een klant, echter maar

één keer fout.’

Brandwerende beglazing

In september kondigde Van Veen de uit-

breiding aan van het pakket brandwe-

rende beglazing van het Zwitserse Glas

Trösch. Fireswiss opschuimend brand-

werend glas is een naam die al langer

voorkomt op de Nederlandse markt,

maar na het rondkomen van alle testen

en vertalen van alle rapporten is de tijd

nu rijp het glas breder in de markt te

zetten. Van Veen heeft de exclusieve ver-

koop voor Nederland en werkt voor de

productie van brandwerend isolatieglas

samen met bedrijven als LHV en Acon-

glas die over CE-level AoC 1 beschikt.

Van Veen: ‘Het eerste contact met

Trösch dateert van 2006, maar de plan-

nen voor een Europese uitrol van Fires-

wiss gingen al snel de ijskast in. De voor-

keur ging uit naar de thuismarkten, de

Duitsprekende landen, waar EI, dus

vlamdichtheid en temperatuurisolatie,

wordt geëist. Pas later kwam er meer

> ‘Brandwerende beglazing vraagt om gedegen advies’

Bamboe kozijnen 

Glasspecials, de naam van Van Veen zegt het al. Een voorbeeld

van een bijzonder project is het leveren en monteren van 1.300

vierkante meter akoestisch veiligheidsglas voor de nieuwsbouw

van ROC Mondriaan in Den Haag. De kozijnen zijn van enorm hard

bamboe (1.000 kg/m3), waarop het onmogelijk is de glaslatten te

tackeren vanwege het gevaar voor splijten van het bamboe.

Schroeven blijkt een goed alternatief. Het werk loopt naar wens en

het gebouw wordt volgend voorjaar in gebruik genomen.

Het plaatsen van balkonbeglazing op de bovenste acht verdiepingen van de Westerlaantoren in Rotterdam. De 64 balkons zijn beglaasd

met ruiten 88.2 gelaagd glas van AGC Westland in de afmetingen 1.700 x 3.100 millimeter. Foto’s: A.L. van Veen Glasspecials
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fabriek lijkt wel een laboratorium met

de productie in geconditioneerde ruim-

ten waar robots het brandwerende glas

geautomatiseerd maken, uiteraard met

de befaamde Zwitserse precisie. Het

resultaat is ongekend, niet alleen qua

functionele performance, maar ook

esthetisch: het glas is volledig vlak, het

kent visueel nagenoeg geen vertekenin-

gen.’

De vraag komt volgens Arjan vooral uit

de markt van houten kozijnen. ‘Het

voordeel van de inhaalslag die Trösch

heeft gemaakt, is dat ze nu met minder

dik glas dezelfde resultaten in hout

behalen. De grote spelers hebben op de

aangescherpte eisen ingespeeld door

hun producten steeds zwaarder te

maken. In Zwitserland is het andersom

gegaan: daar zijn ze met 15 millimeter

begonnen voor de top van de EW30-

markt en van daaruit dunnere produc-

ten gaan ontwikkelen. Voordeel van de

samenwerking is dat we hebben kun-

nen meedenken over de testmaten, dat

lukt bij de grote concerns niet. Voor let-

selveilig glas, klasse 2B2, volstaat 9 mil-

limeter. Tel daar onze korte levertijden

bij op - flexibele maatvoering uit voor-

raad versus vaste maten op bestelling –

en je begrijpt waarom onze verwachtin-

gen zo hoog gespannen zijn.’

Grote afmetingen

In oktober heeft Van Veen twee projec-

ten geleverd met Fireswiss Foam 30-11L

en 30-15: MFC te Elst en het Mondriaan

College in Leidschenveen. Verheul: ‘Het

gaat om glas in XXL-afmetingen: 30

minuten brandwerend, geluidswerend

enkelglas, in houten kozijn in afmetin-

gen van 2.100 x 2.700 millimeter. Van

dit type glas, getest is in 550 kg meranti

(de in Nederland gangbare zwaarte voor

houten kozijnen- red) hebben we Neder-

landstalige testrapporten van Efectis

beschikbaar.’

Toch laat projectleider Verheul zich als

het om de verkoop van Fireswiss gaat al

net zo voorzichtig uit als zijn werkgever.

Fireswiss programma

Het programma Fireswiss brandwerende beglazing van Glas Trösch dat door A.L. van Veen Glasspecials op de Nederlandse markt wordt gebracht bestaat uit Fireswiss Cool en

Fireswiss Foam. Bij de ontwikkeling van de producten is extra aandacht besteed aan een goede aansluiting van de testen op de praktijksituaties, zoals die in houten kozijnen in

Nederland voorkomen. Op dit moment zijn vanuit voorraad leverbaar Fireswiss Cool 30-7, Fireswiss Cool 30-9, Fireswiss Cool 30-11L, Fireswiss Foam 30-15 en Fireswiss Cool 60-

15. De drie laatste genoemde glassoorten zijn ook leverbaar met een matte folie.

Op basis van de testen bij IFT Rosenheim heeft Efectis een rapport opgesteld voor de toepassingmogelijkheden van het snijdbare Fireswiss Cool 30-7 2(B)2 9 millimeter in hou-

ten kozijnen. De maximaal toegestane afmetingen voor de EW30 classificatie voor Fireswiss Cool 30-7 2(B)2 en (NEN 3569 letselveiligheidseklasse 2(B)2) zijn: breedte 1.250 mil-

limeter, hoogte 3.000 millimeter en oppervlakte 3,75 vierkante meter. Het is noodzakelijk dat de brandeigenschappen van het houten kozijn minimaal vergelijkbaar zijn met het

vuren kozijn (420 kg/m3) waarin de beglazing door IFT Rosenheim werd getest. Voor gebruik in grotere afmetingen 30 minuten brandwerend glas heeft Glas Trösch de oplossing

gevonden in Fireswiss Foam 30-15 dat toepasbaar is in meranti kozijnen (of gelijkwaardig) met een gewicht van minimaal 550 kg/m3. Daarnaast is het glas getest in eiken kozij-

nen. Fireswiss Foam 30-15 voldoet aan zowel de EI30 als de EW30 classificatie. De maximaal toegestane afmetingen voor de EW/EI 30 classificatie voor Fireswiss Foam 30-15

(NEN 3569 letselveiligheidsklasse 1(B)1 zijn: breedte 3100 millimeter, hoogte 3100 millimeter en oppervlakte 7 vierkante meter. In de praktijk houdt dit in dat de maximale lever-

bare afmetingen begrensd worden door de productieafmeting van 3.100 x 2.120 millimeter. De geluidswering is eveneens onderzocht en vastgesteld op 38 dB. Zowel Fireswiss

Cool als Fireswiss Foam mogen volgens de rapporten worden toegepast als éénzijdig brandwerend isolatieglas. Hierbij moet er tijdens de montage wel rekening gehouden wor-

den met het monteren van de brandwerende ruit aan de vuurzijde. Uit praktijkervaring weet Van Veen dat een juiste toepassing en detaillering samengaat met de beschikbaar-

heid van een duidelijk rapport. Voor alle Fireswiss glastypen zijn daarom de Efectis-rapporten in het Nederlands beschikbaar. Meer informatie: www.vanveenglas.nl

‘Net als Trösch bouwen we het lang-

zaam op: we kunnen het ons niet per-

mitteren steken te laten vallen. We zijn

het traject serieus ingegaan: we hebben

geïnvesteerd in een nieuwe wasmachine

en een bibliotheek voor opslag van het

brandwerend glas. Maar ook is aan-

dacht geschonken aan het opleiden van

onze medewerkers; het gaat om een

duur product en uiteindelijk bepalen zij

mede de kwaliteit. We hebben voor de

snelservice een nieuwe Renault Master

in gebruik genomen, uitgevoerd met

uitschuifbare binnenresteelen van Lan-

sing. Nog iets te wensen? Misschien een

waterjet ter vervanging van de zaagma-

chine. Architecten ontwerpen steeds

grilliger en daar kun je met een water-

jet optimaal op in spelen.’ <

Marco Groothoff

Promotiebeeld van Fireswiss. Foto: Glas Trösch
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