
trades en andere afscheidingen bij een

hoogteverschil van meer dan 1 meter

gelaagd veiligheidsglas worden toege-

past. Bij een incident mag het glas

beschadigen – er mogen barsten in

komen –, maar het geheel moet dicht

en doorvalveilig blijven. Volgens het

Bouwbesluit moeten constructies in dat

kader niet alleen worden berekend,

maar ook getest met de slingerproef die

in NEN 6702 wordt beschreven. De afde-

ling Bouw- en Woningtoezicht van een

gemeente vraagt uit het oogpunt van

veiligheid regelmatig om zo’n slinger-

proef. Glas inclusief constructie moet

immers weerstand kunnen bieden

tegen de voorgeschreven stootbelasting.

Die slingerproef blijkt terecht, want

vaak zijn de berekeningen wel in orde,

maar gaat het mis door onvoldoende

aandacht tijdens de uitvoering.

Eerst testen, dan uitvoeren

Bij de slingertest wordt gebruik gemaakt

van een zak die is gevuld met 50 kilo-

gram glasparels. Voorheen was dit zand

(toen ook wel bekend als de zandzakslin-

gerproef). De slingerproef test de con-

structie in zijn geheel. Als er fouten zijn

gemaakt, komen die met behulp van de

Het nut van slinger p
glasbalustrade klapt o

Stel, een kantoormedewerker strui-

kelt en valt tegen een glazen

balustrade. Of een kind rent in zijn spel

tegen een glazen pui ter plaatse van

hoogteverschil. In die gevallen moeten

de betrokken personen beschermd zijn

tegen doorval. Daarom moet in balus-

Een glazen balustrade moet de impact van een met glasparels gevulde zak van

50 kilo, die model staat voor een struikelende persoon, kunnen weerstaan. Het-

zelfde geldt voor een glazen pui die dienst doet als afscheiding bij een hoogte-

verschil. Maar regelmatig sneuvelt het glas of de bevestigingsconstructie tijdens

een slingerproef. Vaak blijken kleine fouten in ontwerp of uitvoering de oorzaak. 

Een bevestiging met een glaspaneel vóór en ná de slingertest. De bevestiging is instabiel, waardoor

het glaspaneel eruit geslagen wordt. 
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proef aan het licht. Meestal blijkt het

glas wel stevig genoeg, maar leiden

denk- en uitvoeringsfouten bij de bevesti-

gingen tot onveilige situaties. Door vóór

de bouw te testen met een mock-up, zijn

veel dure problemen te vermijden. De

slingerproef is werk voor deskundigen.

Omdat vooraf nooit te zeggen is waar

iemand de ruit zal raken, moet de glas-

parelzak op de meest kritische plaats

inslaan. Waar dat precies is, is een kwes-

tie van technisch inzicht en ervaring. 

Neem een ruit die op vier punten is

bevestigd. Wanneer de slingerproef in

het midden wordt uitgevoerd, wordt de

kracht verdeeld over alle bevestigings-

punten. Het punt van inslag moet dus-

danig gekozen worden dat een maxima-

le belasting moet worden opgenomen.

Dit punt kan per situatie verschillend

zijn. Voor glasconstructies in daken en

vloeren bestaat, naast de voorgeschre-

ven berekeningen, een valproef. Daarbij

valt de glasparelzak van een bepaalde

hoogte op het glas en blijft er, als het

goed is, een tijd op liggen. Wanneer het

gewicht minstens vijftien minuten blijft

L E R E N  V A N  P R A K T I J K F O U T E N

r proeven:
pt om bij vijftig kilo

Een glazen balustrade met een glaspaneel vóór en ná de slingertest. Door te korte busjes in de

metalen verbindingen onderaan, klapt de hele balustrade om tijdens de test. Helaas is het

beeld wat onscherp, maar interessant genoeg om te tonen.

Detailfoto van de bevestiging van een glazen balus-

trade na de slingertest. Beide gelamineerde glas-

platen zijn volledig gehard, waardoor het geheel na

breuk geen enkele stevigheid meer heeft. 

liggen, is de constructie doorvalveilig.

Die vijftien minuten zijn nodig om

degene die op het glas is gevallen in vei-

ligheid te brengen.

Kunststof busjes te kort

Een voorbeeld ter verduidelijking. In een

nieuw gebouw schermen glazen balustra-

des de vides af. Iedere balustrade bestaat

uit een gelamineerd glaspaneel van twee

10 millimeter dikke, volledig voorgespan-

nen floatglasruiten. Het paneel is aan de

onderzijde met rozetten aan de bouw-

kundige constructie gemonteerd. Volgens

de berekeningen van een constructeur

was alles daarmee in orde, maar tijdens

de slingerproef klapte de balustrade om

en bleef alleen nog aan de folie hangen.

Het venijn bleek in een klein detail te

schuilen: de kunststof busjes die contact

tussen de rand van de ruit en de bevesti-

gingsbouten moeten vermijden, waren

minder lang dan de dikte van de ruit. De

rozetten waren met een maximaal

moment aangedraaid, waardoor bij de

inklemmingen een te hoge spanning in

het glas ontstond en tijdens de slinger-

proef de maximaal opneembare trek-

spanning in het glas overschreden werd.

De oplossing was in dit geval eenvoudig:

busjes aanbrengen die voldoende lang

zijn, waardoor de klemdruk beter wordt

gedoseerd. Tijdens verschillende slinger-

proeven in een mock-up bleef de verbe-

terde constructie overeind. Nadat de

balustrades in de praktijk waren aange-

50-51-52_Praktijkfouten:50-51-52  07-04-09  15:54  Pagina 51



> Het nut van slingerproeven: glasbalustrade klapt om bij vijftig kilo

Glaslat niet vast
De slingerproef kan leiden tot verrassende

uitkomsten. Glas dat volgens de bereke-

ningen voldoende stevig is, werd bijvoor-

beeld geplaatst in een metalen profiel en

aan de buitenzijde vastgezet met een

glaslat. Bij de slingerproef bleef de ruit

weliswaar heel, maar door de schok ver-

vormden het profiel en de glaslat; de

glaslat kwam los en daardoor viel de ruit

alsnog uit de sponning. In dit geval had

de glaslat beter moeten worden vastgezet

of had moeten worden gekozen voor een

constructie met de glaslat aan de stootzij-

de. Een ander voorbeeld uit de praktijk is

glas dat in een balustrade met U-vormige

klemmen was bevestigd. Bij een slinger-

proef bleek het glas weliswaar voldoende

stevig, maar door de schok verboog het

glas, er kwam spanning op de inklem-

ming, de inklemming week en het glas

viel eruit. Soortgelijke resultaten hebben

zich bij meer slingerproeven voorgedaan.

Met enige regelmaat blijkt dat bevestigin-

gen niet voldoende sterk zijn, bijvoor-

beeld wanneer deze loskomen van de

bouwkundige onderconstructie.

Een balustrade van 8 millimeter thermisch voorgespannen glas kan geen weer-

stand bieden tegen de slingerproef. 

In deze versterkte brandwerende ruit die een vide afscheidt, is geen opening

ontstaan. Deze ruit is dus doorvalveilig. 

Niet veilig: deze ruit is samen met de glaslatten en rubberen beglazingsprofie-

len uit het kozijn geslagen. 

past, werden de slingerproeven her-

haald, en nu met het gewenste resul-

taat. Toch geven we hier aanvullend

advies: beide ruiten bestaan hier uit vol-

ledig gehard glas, dat bij breuk in kleine

korrels uiteenvalt. Na breuk houdt de

folie de stukken wel bij elkaar, maar het

geheel heeft geen stevigheid meer,

waardoor niet wordt voldaan aan veilig-

heidsbeglazing volgens NEN 3569. Wan-

neer was gekozen voor een volledig

geharde ruit, gelamineerd met een half

geharde ruit, zou het geheel na breuk

een steviger geheel gebleven zijn, en

geen ‘natte vaatdoek’ zoals nu.

Details 

In nieuwe gebouwen komen vaak nieuwe

oplossingen en uitvoeringen voor, waar-

bij glas steeds vaker en op spectaculairde-

re manieren wordt toegepast. Betrokken

bedrijven moeten alert zijn, want in de

praktijk blijkt dat het venijn in de details

zit. En omdat de details van buitenaf niet

allemaal zichtbaar zijn, geeft het kopië-

ren van de oplossing van een ander nooit

volledige zekerheid. Nogmaals: de erva-

ring leert dat het glas meestal wel vol-

doende stevig is, maar dat denk- of uitvoe-

ringsfouten op de loer liggen. Gebouwen

moeten veilig zijn. Bedrijven die op die

veiligheid beknibbelen door dunner glas

te gebruiken of door te bezuinigen op de

bevestigingen, nemen een risico. Wan-

neer ze de regels uit het Bouwbesluit niet

nakomen, overtreden ze de wet en bren-

gen de veiligheid van anderen in gevaar.

Dat geldt ook voor glasbedrijven die,

al of niet onder druk van de aanne-

mer, bezuinigen op glas, detaillering

en montage. <

Rik Vollebregt

bron: Cees Isselmann

Foto’s: Kohler Peutz BV

In de slingerproef

wordt een met glas-

parels gevulde zak

van 50 kilogram

gebruikt. 
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