
Eindelijk duidelijkh

NEN 2608 is opgenomen in het Bouwbe-

sluit (1992) en heeft daarmee een wette-

lijke status. Dat geldt uiteraard ook voor

NEN 6702, de norm voor constructieve

sterkte en veiligheid van materialen, die

raakvlakken met de 2608 heeft. Om de

materie nog wat complexer te maken:

er is nog een derde norm van toepas-

sing voor het bepalen van glasdikte en

samenstelling, NEN 3569, die zich richt

op letselveiligheid, maar deze norm is

niet opgenomen in het Bouwbesluit.

Om meer duidelijkheid te creëren over

het gebruik van voornoemde normen,

heeft de glasbranche in 2003, herzien in

2008, een tabellenboek uitgegeven, geba-

seerd op NEN 2608 en NEN 6702, een

handig hulpmiddel voor de juiste glas-

keuze en het bepalen van samenstelling

en dikte in concrete toepassingen. Hulp-

middel zonder wettelijke status en daar

heeft de schoen tot op heden altijd

gewrongen. In het tabellenboek is door

de sector onder invloed van NEN 3569 de

lat hoger, veiliger, gelegd dan je op basis

van berekeningen zou mogen verwach-

ten. En daar deze norm, in tegenstelling

De aanstaande normen werden

gepresenteerd tijdens een semi-

nar van het Kenniscentrum Glas op 16

juni in het Bouwhuis te Zoetermeer.

Daar werd nog eens duidelijk dat de

glassector al jaren worstelt met het her-

zien van beide normen en het verhogen

van de status van NEN 3569. Aan die

worsteling lijkt nu een einde te komen.

Achtergrond

De veel toegepaste en in feite belangrijk-

ste glasnorm NEN 2608 dateert al weer

van 1991 met wijzigingen doorgevoerd

in 1997 en 2001. Bij de invoering van

deze laatste versie is ook de nummering

omgezet: deel 1 als basis voor het bepa-

len van de glasdikte en deel 2 voor niet-

verticaal glas. Om aan te geven hoe las-

tig het is een norm gedegen te wijzigen

of aan te vullen: al in 1995 was sprake

van een tweede deel gericht op niet-ver-

ticaal glas. Aansluitend op deel 2 startte

de voorbereiding van een derde en later

vierde deel, bestemd voor beloopbaar en

constructief glas. Die delen zullen er

nooit komen, daar de aanstaande NEN

2608 2009 daar reeds (deels) in voorziet.

G R O E N E  

Naast vlaklasten zoals wind, sneeuw, eigen gewicht en dergelijke zal

NEN 2608 2009 ook rekenmethoden bevatten voor punt- en lijnlasten,

zoals bij glas toegepast in balustraden. Foto: Verwol / Fedde de Weert

Op dit moment wordt er de laatste hand gelegd aan nieuwe versies van NEN 2608 en NEN 3569. NEN 2608 2009 zal het huidige deel 1

‘Weerstand tegen windbelasting’ en deel 2 ‘Niet-verticaal geplaatst glas’ volledig vervangen en bepalings- en rekenmethoden geven voor

verticaal en niet-verticaal geplaatst vlakglas. Naast vlaklasten zoals wind, sneeuw, eigen gewicht en dergelijke zal de norm ook rekenme-

thoden bevatten voor punt- en lijnlasten, zoals bij glas toegepast in balustraden. Daarmee komen toepassingen die nu nog onder NEN

3569 ‘Veiligheidsbeglazing in gebouwen’ vallen, in NEN 2608 en worden daarmee wet. De nieuwe NEN 3569 is daarmee behoorlijk afge-

slankt. De verwachting is dat de groene versie van beide normen september gereed zullen zijn en in 2010 definitief van kracht worden.
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tot de andere twee, geen wet is, gold (en

geldt) dit ook voor het tabellenboek. De

sector doet al jaren pogingen de 3569 in

het Bouwbesluit opgenomen te krijgen.

Tevergeefs, de ambtelijke molens draaien

daarvoor te traag, en hoewel een glasspe-

cialist ‘geacht wordt op de hoogte te zijn

van de stand der techniek’ (en dus moet

weten dat 10 millimeter ongehard glas

minder veilig is dan gehard dan wel gela-

mineerd glas), is NEN 3569 altijd een

beetje in die wetteloze status blijven han-

gen. Door delen van de norm in NEN

2608 op te nemen, komt hier voor

bepaalde situaties nu een eind aan.

Veiligheid boven alles

Naast de behoefte uit de markt meer

duidelijkheid te creëren over hoe NEN

2608 in relatie tot NEN 6702 optimaal

kan worden gehanteerd, inclusief het

opkrikken van de status van delen uit

NEN 3569, is er nog een reden om beide

normen te herzien. De laatste jaren zijn

diverse rapporten over constructieve vei-

ligheid van glas verschenen. Hieronder

is die van VROM-Inspectie, waarin aan-

bevelingen worden gedaan naar aanlei-

ding van achttien incidenten met gevels

en glasconstructies. Incidenten die in

kaart zijn gebracht door de Onderzoeks-

raad voor Veiligheid, beter bekend als

de Commissie Van Vollenhoven die we

op elk gebied tegenkomen waar onze

veiligheid in het geding is. In de groene

versie van NEN 2608 zijn de conclusies

en aanbevelingen uit dit rapport waar

mogelijk verwerkt.

Hoe belangrijk het is dat glas veilig

wordt toegepast, bleek nog eens uit de

eerste twee inleidingen tijdens het met

ruim honderd deelnemers drukbezoch-

te seminar van het Kenniscentrum Glas.

Paul den Hertog van Consument en Vei-

ligheid en Cees Isselmann van Gevel-

technisch bureau Köhler Peutz richtten

zich in hun presentaties op ongevallen

met en schades door glas. De eerste

door het aantal letsels door glas en de

oorzaken daarvan in kaart te brengen.

De tweede door het behandelen van

enkele spraakmakende schadegevallen

uit het rapport van Van Vollenhoven.

Uit cijfers van Consument en Veiligheid

blijkt dat zich jaarlijks circa 6.800 men-

sen op de spoedeisende hulp melden

met een verwonding door glas en 17

procent hiervan houdt hier ‘zeker’ en

18 procent ‘waarschijnlijk’ blijvend let-

sel aan over: oftewel ruim 3.300 men-

sen. Het gaat hierbij om zowel ongeluk-

ken door geweld, sport als in werk- en

privésituaties. Deze laatste groep is ver-

reweg in de meerderheid met 6.000

ongelukken thuis, waarvan ruim twee-

derde (65%) als oorzaak ‘door glas heen

gegaan’ heeft. Locaties van het glas: een

ruit in bovenste helft van de deur, een

grotendeels glazen deur en een raam 

(> 1 meter boven de grond). Het zijn

deze ongelukken die met de toepassing

van gehard en gelaagd veiligheidsglas

én, niet te vergeten, door het aanbren-

gen van ‘signalering’ (markering op het

glas) voorkomen kunnen worden.

Isselmann toont met zijn input vanuit

de praktijk voor artikelen in Glas in

Beeld regelmatig aan dat het construc-

tief verantwoord toepassen van glas van

vele factoren afhankelijk is. Zijn eerder

geplaatste foto’s van de omgeklapte

balustrade, elders in deze uitgave nog

eens afgebeeld, spreken boekdelen: de

theoretische glasberekeningen zijn in

orde, in de praktijk blijkt, door foute

detaillering of montage, de kwaliteit

echter onvoldoende. Tijdens zijn presen-

tatie in Zoetermeer ging Isselmann in

op enkele incidenten met glazen gevels

en overkappingen en de belangrijkste

aanbevelingen van VROM-Inspectie die

hieruit voortgekomen zijn: 

- beperk de kans op nikkelsulfide-inslui-

tingen door het gebruik van de heatso-

aktest en verplicht de test door opna-

me in NEN 2608,

- glas is altijd onderdeel van de keten,

die keten is zo sterk als de zwakste

schakel en dat is lang niet altijd het

glas zelf: zorg voor optimale, desnoods

gecertificeerde samenwerking, voer

glazen overkappingen uit met gelaagd

veiligheidsglas, 

- zorg dat NEN 3569 en daarmee het

gebruik van veiligheidsglas wordt

opgenomen in het Bouwbesluit,

- zorg voor prestatie-eisen inzake

gebruiksveiligheid,

- breng bestaande glazen gevels en over-

kappingen in kaart (<10 jaar) en neem

indien noodzakelijk preventieve maat-

regelen.

NEN 2608 2009

Het voorgaande in ogenschouw geno-

men, is het voor de Normcommissie

Vlakglas geen sinecure geweest tot gewij-

zigde, werkbare normering te komen.

Hoewel nog niet definitief, is nu al wel

duidelijk dat beide normen beter han-

teerbaar zullen zijn en het beoogde doel,

veiliger met glas, wordt gehaald. Dit

mede omdat de meest belangrijke van

bovenstaande verbeterpunten door de

normcommissie zijn verwerkt. Ruud

Ottens van Saint-Gobain Glass Solutions,

tevens de stuwende kracht achter de

nieuwe norm, en Peter van Dijk van het

kheid over
glasdikte en -samenstelling

Letsels door vlakglas. Jaarlijks aantal spoedeisende hulp behande-

lingen. Bron: Letselinformatiesysteem, Consument en Veiligheid.

Privé-ongeval 6.000 88%

Arbeidsongeval 380 6%

Geweld 320 5%

Sport 90 1%

Totaal 6.800 100%

E N E  V E R S I E  N E N  2 6 0 8  E N  N E N  3 5 6 9  I N  D E  M A A K
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jes uiteenvalt, het breukpatroon van

thermisch gehard veiligheidsglas.

Verwijzend naar NEN-EN 12600 worden

in de nieuwe NEN 2608 onder meer de

volgende classificaties gevraagd:

- een niet-verticaal geplaatste ruit met

enig deel boven 3,5 meter van de aan-

sluitende vloer dient minimaal de clas-

sificatie 1(B)1, oftewel gelaagd glas, te

hebben; onder de 3,5 meter is dit 1(B)1

of 1(C)1, dus gelaagd of gehard glas, al

voldoet niet al het gelaagde glas aan

klasse 1(B)1 en niet al het geharde glas

aan klasse 1(C)1,

- de onderste ruit van niet-verticaal

geplaatst isolatieglas dient de classifi-

catie 1(B)1 dient te hebben en de

bovenste ruit minimaal 1(C)2 of 1(B)1

wanneer die begaanbaar dient te zijn

voor onderhoud of reparatie,

- een ruit als afscheiding ter plaatse van

een hoogteverschil dient minimaal

1(B)1 geclassificeerd te zijn,

- verticaal geplaatst enkel glas, niet

rondom opgelegd, moet minimaal

2(B)2 of 1(C)2 als classificatie hebben,

- bij dakramen en daklichten mag hier

van worden afgeweken (mits enig deel

zich niet hoger dan 3,5 meter boven de

vloer bevindt): het enkel glas of de bin-

nenste isolatieruit mag in plaats van

de classificatie 1(B)1 ook 2(B)2 of 1(C)2

hebben.

In het verlengde van de eisen aan het

bezwijkgedrag gelden ook eisen buiten

NEN-EN 12600 om. Zo zal thermisch

voorgespannen glas, toegepast boven

publiekstoegankelijke ruimten of met

enig deel boven 3,5 meter, tenminste de

heatsoaktest moeten hebben ondergaan.

Glas toegepast als deel van een traptrede

of vloer moet gelaagd zijn. Is dit glas

thermisch voorgespannen dan moeten

dit tenminste drie lagen zijn. Een vertica-

le secundaire draagconstructie, denk aan

een glazen vin, moet altijd van gelaagd

Kenniscentrum Glas lichtten tijdens het

seminar de belangrijkste wijzigingen toe.

Ze behandelden respectievelijk de con-

structieve veiligheid (NEN 2608) en de

letsel- en gebruiksveiligheid (NEN 3569).

De nieuwe NEN 2608 omvat straks verti-

caal en niet verticaal geplaatst glas,

vloerafscheidingen, dakbeglazing

begaanbaar voor reparatie en onder-

houd, vloeren en trappen en secundaire

constructies, zoals glazen vinnen en bal-

ken. De norm omvat geen glas dat deel

uitmaakt van de hoofddraagconstructie.

Bij het maken van een berekening zul-

len de volgende stappen moeten worden

genomen: 

- beoordeling van de situatie,

- het maken van een veilige glaskeuze

op basis van bezwijkgedrag,

- berekening van de belastingen,

- invoeren van de glassamenstelling, 

- berekening van de spanning en vervor-

ming,

- toetsing van de sterkte (uiterste grens-

toestand) en doorbuiging (bruikbaar-

heids- en grenstoestand) aan de hand

van NEN 2608.

De eisen aan het bezwijkgedrag voor het

maken van een veilige glaskeuze zijn

nieuw in de norm. Dit betekent dat NEN

2608 straks zal verwijzen naar NEN-EN

12600 ‘Glas voor gebouwen, slinger- en

stootbelastingproef en classificatie’.

Deze norm maakt, op basis van de stoot-

proef met het kruiwagenwiel, onder-

scheid in drie glasclassificaties: 

A: het glas bezwijkt en valt uiteen in

scherpe stukken, het breukpatroon

van ongehard floatglas,

B: het glas bezwijkt, maar de stukken

blijven bij elkaar en er ontstaan geen

openingen groter dan 76 millimeter,

het breukpatroon van gelaagd veilig-

heidsglas en

C: het glas bezwijkt, waarbij het glas vol-

ledig desintegreert en in kleine stuk-

> Eindelijk duidelijkheid

Eén van de door Commissie Van Vollenhoven beschreven incidenten. Een gla-

zen kap heeft het begeven, het glas is (gelukkig) in netten opgevangen.

Foto: Cees Isselmann / Kohler Peutz

Typisch breukpatroon door nikkelsulfide-insluiting. Foto's: Cees Isselmann /

Kohler Peutz

Factor voor het breukgedrag uit de groene

versie van NEN 2608.

Type breukpatroon volgens kb
NEN-EN 12600

Type A 1

Type B 1,15

Type C 1
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veiligheidsglas zijn gemaakt of er moet

een tweede draagconstructie zijn. Het-

zelfde geldt voor niet-verticaal glas, zoals

een balk, met dien verstande dat als

gehard glas is toegepast het glas hier ook

minimaal drie lagen moet hebben. 

Met deze eisen alleen ben je er uiteraard

niet: aan de hand van het tweede deel

van de norm moet worden aangetoond

dat het toegepaste glas voldoende sterk

is. Zo geldt voor vlakglas toegepast als

vloer, traptrede, secundaire glasconstruc-

tie of een eenzijdig ingeklemde ruit dat

moet worden aangetoond dat de rest-

sterkte na glasbreuk voldoende is om de

voorgeschreven belastingen op te nemen.

De toetsing op de sterkte (uiterste grens-

toestand) hiervan moet worden uitge-

voerd met de waarden 1 als belastingfac-

tor en 1,4 en 1,2 voor de materiaalfactor.

NEN 2608 geeft straks, net zoals in de

oorspronkelijke versie, formules voor de

berekening van de toetsing van de uiter-

ste grenstoestand en de buigtreksterkte

van ongehard en voorgespannen glas. De

norm benoemt daarbij de factoren voor

de oppervlaktestructuur, het breukge-

drag, de randkwaliteit en modificatiefac-

tor (zie de tabellen). Ook de doorbuiging,

isochore druk en belasting door isochore

druk staan in de norm, evenals de bere-

keningmethodiek voor de uiterste grens-

toestand van gelaagd glas. 

Het voert te ver om de formules hier te

behandelen; de groene versie maakt

meer duidelijk. In zijn presentatie in

Zoetermeer benadrukte Ottens dan ook

hoe belangrijk het is dat de sector com-

mentaar geeft op gemaakte keuzes, aan-

names en formules. In het verlengde

van de norm zal een nieuwe praktijk-

richtlijn verschijnen (NPR 3599) met uit-

gewerkte rekenvoorbeelden. 

NEN 3569 2009

Door het in de nieuwe NEN 2608 opne-

men van glazen overkappingen, glas

grenzend aan een aansluitende vloer,

terrein of water, glas als onderdeel van

een vloerafscheiding, niet-rondom opge-

legd verticaal geplaatst glas, glas als

vloer en traptrede én dakramen en dak-

lichten worden de belangrijkste toepass-

ingen uit NEN 3569 wettelijk verplicht.

De norm richt zich, ter voorkoming van

lichamelijk letsel bij ongevallen door

het breken van glas, nu alleen nog op

het volgende toepassingsgebied: 

- verticaal geplaatst vlakglas,

- waarvan de dagmaat groter is dan 150

millimeter en 

- het niveauverschil niet meer dan 1

meter.

De norm is niet van toepassing op glas

dat slechts, lees alleen, bereikbaar is

voor onderhoud en reparatie. 

Ook NEN 3569 verwijst naar de classifica-

ties van NEN-EN 12600. Een tabel met

diverse gebruikfuncties in woningen,

kantoren, winkels en dergelijke maakt in

NEN 3569 onderscheid in twee klassen,

waarin per gebruiksfunctie een classifi-

catie wordt genoemd (zie de tabel 1).

Afhankelijk van het type constructie en

bij een bepaalde hoogte en niveauver-

schil, verwijst de norm in een volgende

tabel (2) dan naar een van de twee klas-

sen. Als aanvullende eis geldt voor isola-

tieglas dat het veiligheidsglas zich aan de

stootzijde moet bevinden. Bij een deur-

constructie (inclusief zijlicht tot 1500

mm breedte) is dat aan beide zijden. Van-

uit het Arbobesluit is het gewenst marke-

ring op ooghoogte aan te brengen. Ken-

niscentrum Glas zal net als voorheen een

overzicht uitbrengen waar in één oogop-

slag duidelijk is welke classificatie in

welke situatie wordt gevraagd.

In zijn conclusies gaf Van Dijk aan dat

hoewel het toepassingsgebied van de

gewijzigde norm veel kleiner is en ook

nu de wettelijke status niet duidelijk is,

de aansluiting met NEN 2608 veel beter

is en veel onduidelijkheden daarmee

worden weggenomen. Bouwen met vei-

liger glas wordt daarmee vanaf eind

2009 hopelijk een feit.

Voor meer informatie: www.kenniscen-

trumglas.nl. De groene versies van de

normen zijn nog niet gereed; zodra dit

wel het geval is maken we hier melding

van op  www.glasinbeeld.nl. Via

www.nen.nl zijn de groene versies dan

te bestellen. <

Marco Groothoff

De keten is zo sterk als de zwakste schakel: vaak is nikkelsulfide-

insluiting oorzaak van breuk, maar ook foute materiaalkeuze, detaille-

ring of montage kunnen oorzaken zijn. Wanneer de kunststof pakkin-

gen verpulveren, is contact tussen metaal en glas de oorzaak. 

Foto: Cees Isselmann / Kohler Peutz

Factor voor de randkwaliteit (alleen ter plaat-

se van de randzone) uit de groene versie van

NEN 2608.

Randafwerking volgens EN-ISO 12543-5 ke
Gesneden 0,8

Afgescherpt 0,9

Vlak geslepen 0,9

Vlak mat geslepen 1

Glanzend gepolijst 1

Gezaagd 0,6

Water gesneden 0,9

Modificatiefactor kmod uit de groene versie van NEN 2608. Waar-

den voor de corrosieconstante c.

Glasoppervlak randzone middenzone

Glasoppervlak grenzend aan een 16 27

hermetisch gesloten spouw van 

isolatieglas (RV < 10%)

Oppervlakte gelaagd glas 16 18

grenzend aan de kunststof 

tussenlaag

Overige situaties 16 16

Factor voor de oppervlaktestructuur uit de

groene versie van NEN 2608.

Materiaal ksp ksp x fg:k
Floatglas 1,0 45 MPa

Geëmailleerd floatglas 0,6 27 MPa

Figuurglas 0,8 36 MPa

Geëmailleerd figuurglas 0,6 27 MPa

Spiegeldraadglas 0,8 36 MPa

Figuur draadglas 0,6 27 MPa

Gematteerd glas - 23 MPa

Tabel 1 groene versie NEN 3569. Vereiste classificatie van het

breukpatroon van verticaal geplaatst glas.

Gebruiksfunctie Klasse 

I II

a. woningen etc 2B2 of 1C2 -

b. kantoren etc 2B2 of 1C2 3B3 of 3C3

c. winkels 2B2 of 1C2 3B3 of 3C3

d. sporthallen 2B2 of 1C2 3B3 of 3C3

e. industriehallen 2B2 of 1C2 -

f. bibliotheken 2B2 of 1C2 -

g. overig1 - -
1 vlakglas in een niet-constructieve toepassing
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