
Vliegende start 
AGC Classico

Monumentenglas, ook wel monu-

mentaal glas of historische

beglazing genoemd, is geen genor-

meerd product, in die zin dat de pro-

ductomschrijving ervan genormeerd is

vastgelegd. Er zijn vele soorten en

samenstellingen op de markt, waarmee

producenten inspelen op de vraag uit

de markt ter vervanging van het oor-

spronkelijke glas in monumenten en

historische panden met z’n typische uit-

straling. Dit veelal enkel getrokken glas

voldoet niet meer aan de huidige eisen

van comfort. 

In de Van Verschuerwijk in Arnhem

worden 217 woningen voorzien van

Classico. Daarmee maakt dit monu-

mentenglas van AGC, ‘glas met een

authentieke uitstraling dat voldoet

aan de hedendaagse prestatie-

eisen’, een vliegende start. 
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Kenmerken en productie

Voor 1960 werd glas getrokken en voor

1920 zelfs mondgeblazen. De vervormin-

gen en kleine oneffenheden die deze pro-

ductiewijzen met zich meebrachten

zorgden voor een spel van licht en reflec-

tie. Deze lichte onregelmatigheden zijn

karakteristiek voor oude gebouwen en

monumentale panden. De kunst voor

producenten is dan ook (isolatie)glas te

maken dat een vergelijkbare ‘golvende’

uitstraling heeft, maar toch voldoende

slank gedimensioneerd is om in de

authentieke sponning te passen.

Immers, het glas moet in bestaande

sponningen worden geplaatst, de

authentieke uitstraling bewaren en toch

een hoge isolatiewaarde te halen. 

De eerste leverancier van dergelijk

monumentenglas is Van Ruysdael Glas

uit Delft. Sinds enkele jaren levert ook

Stolker Glas uit Nieuwegein onder de

naam Monuglas een groot, succesvol

assortiment. De Van Noordenne Groep

uit Hardinxveld-Giessendam heeft

recent Da Vinci Glas geïntroduceerd en

AGC is met Classico de vierde noemens-

waardige speler op dit gebied. Voor de

volledigheid: Pilkington levert ook ver-

gelijkbare isolatieglasproducten, maar

dan op basis van één type getrokken

glas: Pilkington Klassiek. Er is nog één

fabriek in Europa, een fabriek in Tsje-

chië, dat nog op de oorspronkelijke

wijze getrokken glas maakt, deze

fabriek is dusdanig verouderd dat het

op z’n laatste benen loopt. Schott is op

grote schaal een nieuwe productie

gestart en levert diverse uitvoeringen,

waarvan Restover de bekendste is. 

Over de naam monumentenglas en het

gebruik van het patent van Van 

Ruysdael Glas loopt al langer een rech-

telijke procedure, waarvan de uitkomst

nog onzeker is.

Classico in Arnhem

Classico van AGC is verkrijgbaar in drie

uitvoeringen. ‘Ambachtelijk’, overeen-

komstig glas dat voor 1920 werd gepro-

duceerd, ‘Klassiek’ conform de periode

1920 en 1960 en ‘Modern’, glas dat na

1960 werd geproduceerd. Afhankelijk

van de samenstelling is een U-waarde

van 1,0 W/m2K en een geluidsreductie

tot 37 dB mogelijk. Classico is verkrijg-

baar in enkel floatglas (Planibel), in

enkel gelaagd glas (Stratobel), in enkel

geluidwerend glas (Stratophone) en in

dubbelglas (Thermobel). In de Van Ver-

schuerwijk wordt Classico Stratobel toe-

gepast. De wijk is sinds kort een Rijksmo-

nument, maar dat betekent bepaald niet

dat ze er als een plaatje uitziet. In het

verleden zijn verschillende a-historische

ingrepen gedaan. Het laatste onder-

houdsschilderwerk heeft zo’n zestien

jaar geleden plaatsgevonden en ook

ingrijpende renovaties ter verhoging van

het wooncomfort zijn achterwege geble-

ven. Dit alles wil de eigenaar, corporatie

Volkshuisvesting Arnhem, voor eens en

altijd oplossen. De wijk moet een monu-

ment worden met veel uitstraling. 

In de wijk worden alle ramen vervangen

voor nieuwe, authentiek gedetailleerde,

ramen. Om het geheel in de sponningen

te krijgen moet gewerkt worden met

relatief dun glas, tot zo’n 7,7 millimeter.

AGC Eijkelkamp Arnhem levert 30.000

ruitjes. Het glas bestaat uit een getrok-

ken glasplaat die door AGC Westland

met twee PVB’s wordt gelamineerd met

een pyrolitisch gecoate, geharde ruit,

die als eigenschap heeft dat ze naast iso-

lerend ook krasvaster is. Een andere

moeilijkheid is dat de architect, Rooding

uit Ellecom, de ramen niet haaks wil

hebben. Ook wil hij geen moderne, afge-

ronde kanten en zelfs het schilderwerk

moet er authentiek uitzien. Gevolg is

dat de bestaande ramen een tikje scheef

worden ingemeten. Verweij Houttech-

niek Woerden maakt de ramen met de

lichte afwijking en AGC snijdt de in

totaal 30.000 ruitjes volgens de aanwij-

zingen met de hand. De gegronde

ramen worden in een loods bij het werk

beglaasd met behulp van het stopverf-

achtige Renoseal van Bloem Sealants, en

dan gelakt. Verweij plaatst de ramen,

waarna Schildersbedrijf Albert Verhoe-

ven Arnhem ze nog een keer aflakt, zo

grof mogelijk met de kwast, want de

architect wil kwaststrepen zien. Het

werk is in 2008 gestart en wordt in de

eerste helft van 2011 opgeleverd. <

Marco Groothoff

H U E R W I J K  G R O O T S T E  P R O J E C T  M O N U M E N T E N G L A S

De architect wil de ramen niet haaks hebben.

Gevolg is dat de bestaande ramen een tikje scheef

zijn ingemeten.

De Van Verschuerwijk is sinds kort een Rijksmonument.

In de wijk worden alle ramen vervangen voor nieuwe, authentiek

gedetailleerde, ramen. AGC Eijkelkamp Arnhem levert 30.000 ruitjes.
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