
samen, moeten aan de fundamentele

eisen voldoen. Voorbeelden van deze

eisen zijn:

• Een constructie moet zodanig zijn

ontworpen en uitgevoerd dat zij niet

zal worden beschadigd bij voorvallen

als ‘de gevolgen van menselijke fou-

ten’.

• Mogelijke schade moet worden verme-

den of beperkt door de juiste keuze

van één of meer van de volgende

maatregelen:                         

• kiezen van een constructietype, dat

een geringe kwetsbaarheid ten aan-

zien van de bedreiging heeft;                                                

• kiezen van een constructietype en

constructief onderwerp, die het

optreden van aanvaardbare lokale

schade zonder bezwijken kunnen

weerstaan;                                                                                 

• zoveel mogelijk vermijden van con-

structieve systemen die kunnen

bezwijken zonder waarschuwing; 

Een glasbalustrade wordt veelal toegepast op plaatsen met veel hoogtever-

schil. Om redenen van (doorval)veiligheid moet de constructie, vaak een com-

binatie van aluminium en glas, aan hoge eisen voldoen. De nieuwe NEN 2608:

2011 ‘Vlakglas voor gebouwen – Eisen en bepalingsmethoden’, die naar ver-

wachting eind dit jaar in het nieuwe Bouwbesluit wordt opgenomen, geeft een

procedure waarmee het niveau van schade (hoeveelheid te verwachten breuk)

kan worden ingeschat. De norm heeft gevolgen voor het berekenen van glasba-

lustrades en BRL 4107.

Ter plaatse van een niveauverschil

van meer dan 1 meter (nieuw-

bouw) eist het Bouwbesluit een afschei-

ding. Deze afscheiding moet aan

omschreven eisen voldoen die een voor-

geschreven niveau van betrouwbaar-

heid garanderen. Met betrouwbaarheid

wordt zowel de kans op falen alsook de

manier van falen (plastisch gedrag)

bedoeld. 

NEN-EN 1990

NEN-EN 1990 ‘Eurocode – grondslagen

van het constructief ontwerp’ stelt de

eisen aan de betrouwbaarheid van con-

structies. Die eisen worden zowel aan de

belasting- als de materiaalzijde gesteld.

De norm omschrijft de fundamentele

eisen: de betrouwbaarheid, de manier

van falen en de kans op falen van een

constructie. Een glazen balustrade

bestaat uit verschillende onderdelen. Al

deze onderdelen, zowel individueel als

A A N  O N D E R Z I J D E  B E V E S

NEN 2608: 201
op bereke

Doorsnede van Q-Smart

van Q-Railing, een systeem

met lijnvormige inklem-

ming. Foto: Q-Railing
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• De keuze van betrouwbaarheidsni-

veaus voor een bepaalde constructie

behoort rekening te houden met de

mogelijke gevolgen van bezwijken in

termen van levensgevaar, letsel en

eventuele economische verliezen.

Het mag duidelijk zijn dat om aan deze

eisen te kunnen voldoen, als het om

glasbalustrades gaat ten alle tijden

gebruik zal moeten worden gemaakt

van gelaagd glas. Immers, omdat de

constructie een lokale schade moet kun-

nen weerstaan (lees dat deze schade de

betrouwbaarheid niet te veel mag aan-

tasten), zal een beschadigde constructie

voldoende belastbaar moeten kunnen

blijven. Het mag niet zo zijn dat de

belaste constructie bij het ontstaan van

schade faalt, zoals met gewoon float- of

gehard glas het geval is. Gelaagd glas

kan weliswaar breken, maar het glas

blijft door de folie aan elkaar kleven.

Belastingen bij niveauverschil

De van toepassing zijnde belastingen 

ter plaatse van een niveauverschil zijn

op dit moment omschreven in NEN

6702: 2007 art.8.2.6. Na de invoering

van de Eurocodes zullen deze belastin-

gen worden aangestuurd door middel

van NEN-EN 1991-1 nationale bijlage

art.6.4. De partiële factoren worden dan

omschreven in NEN-EN 1990 en NEN

2608: 2011. Het niveau van deze belas-

tingen varieert afhankelijk van

gebruiksfunctie. 

In het geval van een volglazen balustra-

de zijn de volgende belastingen de

belangrijkste. Lijnlast q;rep 0,3 t/m 3kN

per m1 en een geconcentreerde belas-

ting f;rep van 0,2 t/m 1,00 kN. De hoog-

te waar het zwaartepunt van deze belas-

ting aangrijpt, is 1 m1 voor vloeren tot

13 m1 boven het maaiveld en 1,2 m1 bij

vloeren hoger dan 13 m1.

Sterkte-eigenschappen glas

NEN 2608; 1997, die door het Bouwbe-

sluit aangestuurd wordt, geeft geen

mogelijkheden om een glasopbouw

samen te stellen die is opgebouwd uit

gelaagd glas. NEN2608-2 (01-06-2007)

heeft als toepassingsgebied hellend glas.

Officieel geeft de norm ook geen moge-

lijkheden om een glasopbouw samen te

stellen voor een volglazen balustrade,

maar ze kan wel als leidraad worden

gebruikt. In deze norm worden sterkte-

eigenschappen genoemd voor ther-

misch versterkt en thermisch voorge-

spannen glas. Voor gelaagd glas geeft de

norm aan dat bij een kortdurige belas-

ting zoals wind (5 seconden) de dikte

van het gelaagde glas monolitisch

bepaald mag worden, dat wil zeggen

dat de dikte van beide glasbladen bij

elkaar opgeteld mag worden 66.2 is dan

ongeveer 12 millimeter. Echter bij belas-

tingen die langer dan 5 seconden aan-

E V E S T I G D E  G L A S B A L U S T R A D E S  V E I L I G  T O E P A S S E N

Omdat ze ons met de neus op de feiten drukken, herhalen we deze foto’s nog eens, ook al zijn helaas wat onscherp. Het gaat om 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. Foto’s: Cees Isselmann / Kohler Peutz

>>

011 van invloed 
rekenen glasbalustrades
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houden, zoals ook bij balustraden, gaat

de norm uit van nagenoeg geen samen-

werking tussen de glasbladen. Hiermee

wordt bedoeld dat twee gelamineerde

ruiten van bijvoorbeeld 6 millimeter in

berekeningen niet als 12 millimeter

mogen worden opgenomen, maar als

ongeveer 8 millimeter.

BRL 4107 Balustraden  

Naast voornoemde normen wordt ook

Beoordelingsrichtlijn BRL 4107 (09-05-

2007) Balustraden gebruikt voor het toe-

passen van glasbalustrades. Een BRL is

geen norm, maar verwijst naar normen

en omschrijft hoe een product kan wor-

den getoetst conform de Nederlandse bou-

wregelgeving. Voldoet een product aan

een BRL, dan wordt daarop een KOMO-cer-

tificaat afgegeven en dat is veelal een vrij-

brief voor toepassing in ons land. Een

transparante methodiek die veel tijd en

geld bespaart, want een product dat over

KOMO beschikt hoeft voor gebruik in een

volgend bouwwerk niet telkens opnieuw

te worden getoetst. Er is echter wel een

belangrijke voorwaarde: de achterliggen-

de BRL op basis waar een KOMO-certifi-

caat wordt opgegeven dient wel te klop-

pen en BRL 4107 doet dat niet volledig.

breuk). Dit is vreemd daar, zoals we hier-

boven hebben gezien, deze eisen wel wor-

den gesteld door zowel NEN 6700 (Bouw-

besluit) als NEN 1990 (Eurocode). Wel

moet worden vermeld dat de eisen met

betrekking tot betrouwbaarheid in NEN

6700 niet zo duidelijk omschreven zijn

als in NEN 1990. Het is dus absoluut

noodzakelijk dat BRL 4107 op korte ter-

mijn herschreven wordt en producten

met een KOMO-certificaat, gebaseerd op

deze BRL, niet automatisch als zijnde

‘conform Bouwbesluit’ worden toegepast. 

Soorten bevestiging

Hoe dan wel een volglazen balustrade te

berekenen? Uitzonderingen daar gela-

ten worden glasbalustrades doorgaans

aan de onderzijde ingeklemd. Twee

typen bevestiging zijn gangbaar in de

markt: de lineaire (doorlopende)

inklemming of de plaatselijke inklem-

ming met puntbevestigingen. Beide sys-

temen geven met een gelijke glasop-

bouw verschillende belastbaarheden.

Indien bevestigd met puntbevestigin-

gen, is de toe te laten belasting veel

lager dan bij het systeem met de lijnvor-

mige inklemming. Bij het eerst genoem-

de systeem ontstaan er namelijk ter

plaatse van de glashouders, of zelfs ter

plaatse van de gaten, hoge spanningen-

concentraties. Dit in combinatie met

het feit dat de toelaatbare spanningen

bij thermisch voorgespannen glas ter

plaatse van de gaten veel lager liggen

dan op het oppervlakte. Slecht afge-

werkte gaten zijn nog zwakker. Alge-

meen kan dan ook worden gesteld dat

een systeem met plaatselijke inklem-

ming met puntbevestigingen altijd dik-

ker glas nodig heeft dan een lijnvormig

systeem.  

Ook de vorm van de ruit heeft een func-

tie. Een parallellogram vraagt dikker

glas dan een rechte variant. In de markt

De BRL verwijst onder hoofdstuk 10

‘Overzicht documenten’ naar NEN 2608;

1997. Deze verwijzing is vreemd daar

deze norm alleen te gebruiken is voor het

toetsen van rondom opgelegd glas, niet

voorgespannen niet gelaagd, op windbe-

lasting. Zoals eerder aangegeven: NEN

2608; 1997 is geen norm op basis waar-

van de sterkte-eigenschappen van glas, en

dus ook niet die van glas voor balustra-

den, kunnen worden getoetst. Op het

moment dat de BLR uitkwam, was er een

voorlopige versie van NEN 2608-2 gepu-

bliceerd, een herziene versie van NEN

2608. Het kan zijn dat hierdoor verwar-

ring is ontstaan, daar deze aangepaste en

in 2007 van kracht geworden norm wel

de benodigde eigenschappen kan vers-

trekken. Echter, het toepassingsgebied

van NEN2608-2 2007 sluit volglazen

balustraden uit. Om toch sterkte-eigen-

schappen van glas in relatie tot balustra-

den aan de norm te kunnen ontlenen,

was minimaal overleg met de verant-

woordelijke normcommissie noodzake-

lijk geweest. In de BRL wordt geen proce-

dure omschreven om tot een betrouwba-

re oplossing te komen. Er worden geen

eisen gesteld aan de belastbaarheid bij

een bepaalde mate van schade (lees

> NEN 2608: 2011 van invloed 

op berekenen glasbalustrades

Een reling over een glas-

balustrade heeft con-

structief voordelen, maar

is geen noodzaak, zoals

hier bij het toegepaste

GM railing. Foto: Market /

GM railing
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wordt dit tot op heden echter nauwelijks

onderkend. We geven een voorbeeldbere-

kening van beide systemen aan de hand

van de drie versies van NEN 2608. 

Berekening lineair systeem

Het betreft een glasopbouw te toetsen

met de zwaarste belasting q;rep = 3,00

kN/m1 waarbij Yf:q = 1,5 en h = 1,2 m1

(1,15 m1 hoogte q;rep = 100 mm).                                                                         

NEN 2608; 1997: geen oplossing.

NEN 2608-2; 2007: geen samenwerking

van het gelaagde glas D =   

Fmt;u;d;thermisch voor gespannen =

75,83N/mm2  

D = 

d;1 =  14,31 mm, dus gelaagd en ther-

misch voorgespannen 15.pvb.15 mm

Ontwerp NEN 2608; 2011: twee uitwerkin-

gen.

• Het handmatige model geeft geen

samenwerking van gelaagd glas Fmt;

u;d;rand;thermisch voorgespannen =

73,85N/mm2 gelaagd en thermisch

voorgespannen 15.pvb.15 millimeter.

• De norm geeft de mogelijkheid om de

geleidingsmodulus van PVB afhanke-

lijk van tijd en temperatuur te bepa-

len. Door deze geleidingsmodulus mee

te nemen in een efficiënt rekenmodel

is het mogelijk dunner glas toe te pas-

sen. De benodigde glasopbouw is dan

gelaagd en thermisch voorgespannen

12.pvb.12 millimeter.

Beoordeeld op basis van sterkte zou de

glasopbouw minimaal 1212.pvb ther-

misch voorgespannen glas moeten zijn

in geval van q;rep = 3 kN/m1. 

maximaal toe te laten niveau 58,22

N/mm2. Deze glasopbouw voldoet dus

in geen geval aan de eisen die het Bouw-

besluit aan een dergelijke toepassing

stelt. De reden dat er desalniettemin, in

de praktijk, geen sprake is van falen

komt doordat een belasting van 1,5 kN

loodrecht op de ruit onmogelijk aan te

brengen is. Bovendien zal de leuning

een deel van de belasting overdragen

naar de naast gelegen ruiten.  

Daar alle onderdelen van de construc-

tie aan de eisen moeten voldoen, kij-

ken we naast het glas ook naar de pro-

fielen en doppen

Extrusieprofiel

Vaak worden lineair ingeklemde syste-

men gecombineerd met een alumini-

um profiel. Hiervan zijn vele varianten

op de markt van verschillende aanbie-

ders. Als legering wordt over het alge-

meen ALmgsi 0,5 toegepast hardheid

F22. Dit type legering is goed te extru-

deren. Wanneer dit profiel H-vormig is,

is er eenvoudig een minimale dikte

voor dit profiel te bepalen op basis van

sterkte. 

Dikte; plastisch =          

dit geeft bij een q;rep van 3 kN/m1 een

D > 13 mm. Voor een extrusieprofiel in

Berekening systeem
met puntbevestigingen

Het is niet mogelijk om een serieuze

berekening te maken van een met glas-

houders bevestigde ruit zonder de eindi-

ge-elementen methode (FEM), de reken-

methode om de sterkte-eigenschappen

van ingewikkelde constructies te bereke-

nen. Op basis van de in markt gevoerde

systemen, met doppen van rond 60 milli-

meter en een EPDM 3 millimeter als pak-

king, is hieronder het resultaat van een

berekening zien. De belasting is F;rep = 1

kN en de glasopbouw betreft thermisch

voorgespannen gelaagd glas 8.pvb.8 mil-

limeter. Deze configuratie wordt op de

markt verhandeld als voldoende voor de

genoemde belasting. Het plaatje is de uit-

voer van een berekening met Mepla. 

Uit de berekening blijkt dat er trekspan-

ningen rondom het gat linksboven ont-

staan met een niveau van 169,44

N/mm2. Volgens NEN2608;2011 is het

Glasbalustrade met puntbevestiging in het kantoor van Bouwfonds te Delft. Foto: Verwol / Fedde de Weert

De uitvoer van een berekening met Mepla van een

glasopbouw met puntbevestigingen. Beeld: Ron

Kruijs, Glasimpex
q; rep.Y f;q.h.4

Fmt;u;d
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Auteur

De auteur is lid van de normcommissie

CEN/TC250/WG3-Structural Glass en

werkt mee aan het maken van de Euro-

code glas. In Nederland behoort de

technisch medewerker van Glasimpex

uit Schiedam tot de specialisten op het

gebied van constructief glas. Kruijs

publiceert over dit onderwerp regelma-

tig in Glas in Beeld. 

> NEN 2608: 2011 van invloed 

op berekenen glasbalustrades
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de andere gebruiksfunctie voldoet een

dikte van circa 8 millimeter. 

Dit betekent dus dat voor een q;rep van

3 kN/m1 een speciaal extrusieprofiel

noodzakelijk is. Dit klopt ook met het-

geen wordt aangeboden op de markt.

Puntbevestigingen met glashouders   

Het niveau van trekspanningen ter

plaatse van gaten (glashouders) is afhan-

kelijk van de volgende parameters. Iede-

re parameter heeft zijn eigen invloed: 

• diameter dop; grotere dop geeft lagere

spanningen,

• stijfheid pakking; hogere stijfheid

heeft lagere spanningen,

• hart op hart afstand doppen verticaal;

grotere afstand geeft lagere spanningen,

• hart op hart afstand doppen horizon-

taal; kleinere afstand geeft lagere

spanningen,

• randafstand doppen horizontaal; klei-

nere afstand geeft lagere spanningen.

Het is dus niet mogelijk om zonder rand-

voorwaarden een toepassingsgebied te

omschrijven.

Betrouwbaarheid, voorbeeld lineaire
bevestiging

Wanneer één van de ruiten zou breken

moet de overgebleven glassamenstelling

nog in staat zijn q,rep=3 kN/m1 te kun-

nen dragen. 

Minimale glasdikte  d =   

d= 16,50 millimeter. Dit betekent dat

opbouw minimaal uit 19.pvb.d;2 moet

zijn. De samenstelling van het ongebro-

ken gelaagde glas moet dus de complete

belasting kunnen dragen (inclusief par-

tiële factor). Wanneer echter een leu-

ning toegepast wordt, kan de leuning

ter plaatse van de beschadigde ruit, de

lijnbelasting overdragen naar de aan-

grenzende ruiten. Zowel de leuning als

de aangrenzende ruiten zullen dan

moeten worden getoetst op deze belas-

de (hoeveelheid te verwachten

breuk) kan worden ingeschat. Afhan-

kelijk van de plaats waar de balustra-

de toegepast wordt, in een woning is

de kans op een schade en de gevol-

gen daarvan anders dan bij een

metro, moet rekening worden

gehouden met breuk van één of

meerdere bladen. Eind dit jaar zul-

len de Eurocodes in het Bouwbesluit

worden aangestuurd. Dit heeft gevol-

gen voor het berekenen van glasba-

lustrades. Zo zal BRL 4107 voor die

tijd moeten zijn herschreven. Deze

nieuwe BRL zal, mede onder invloed

van NEN 2608; 2011 duidelijk ver-

schillen van de bestaande.       <

Ron Kruijs, Glasimpex Schiedam

tingcombinatie. Hieronder is deze bere-

kening voor de aangrenzende ruiten

uitgevoerd met Mepla. De opbouw

gelaagd thermisch voorgespannen glas

12.pvb.12 millimeter voldoet.

Toetsing van een ruit gelaagd glas

12pvb12 mm van 1300 x 1200 mm op

een belastingcombinatie van q;rep = 3

kN/m1 en F;rep = 1,3 .0,5 .3 = 1,95 kN.

Fmt;u;v(optredend) = 76,24 N/mm2  

Fmt;u;d (toelaatbaar)= 80,10N/mm2. 

De glasopbouw voldoet. 

Conclusies

Bij het toetsen van een glasbalustrade

moet rekening worden gehouden met de

benodigde betrouwbaarheid. Een onder-

deel daarvan is het restdraagvermogen

bij een schade. NEN 2608; 2011 geeft een

procedure waarmee het niveau van scha-

Berekening uitgevoerd met Mepla voor de aangren-

zende ruiten bij een lineair systeem. De opbouw

gelaagd thermisch voorgespannen glas 12.pvb.12

millimeter voldoet. Beeld: Ron Kruijs, Glasimpex

F; rep..h.6
Fmt; u; d

Bij glas dat met glasklemmen in een balustrade is bevestigd, krijgt het glas bij de glasklem de mees-

te spanning te verduren. Méér dan op de plaats waar de stootbelasting aangrijpt. Beeld: Roman

Abrahams, Pilkington
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