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glasstec 2022: succesvolle herstart 

Mondiaal toonaangevende vakbeurs onderstreept haar betekenis in 

het ‘Internationale Jaar van het Glas’ 

 

glasstec heeft haar betekenis voor de mondiale glasbranche met de 

herstart van de live-beurs na de door de pandemie afgedwongen pauze 

duidelijk onderstreept. 936 exposanten uit 47 landen demonstreerden 

aan 30.000 vakbezoekers uit 119 landen tijdens het ‘Internationale Jaar 

van het Glas’ op indrukwekkende wijze het prestatievermogen van de 

branche. Centraal stonden hierbij de wereldwijde trends 

klimaatbescherming, resources-besparing, urbanisering, duurzame 

waarde en well-being, maar ook actuele uitdagingen zoals de hoge 

energiekosten, problemen in de leveringsketens en personeelstekorten. 

decarbXo, die met haar aanbod rondom de decarbonisatie van de 

industrie parallel aan de eerste drie beursdagen van glasstec 

plaatsvond, werd in deze samenhang als een zinvolle aanvulling 

ervaren.  

 

“glasstec 2022 kwam precies op het juiste moment om de glasindustrie 

na de veranderingen door de pandemie en de moeilijke economische 

tijden weer een oriëntatie te kunnen bieden. De feedback van de 

deelnemers is daarbij eensluidend: als live-beurs biedt glasstec in een 

unieke, geconcentreerde format een platform voor een intensieve 

uitwisseling van ervaringen en kennis op mondiaal niveau, maar ook een 

ongeëvenaarde line-up aan innovaties en oplossingen,” aldus de 

samenvatting van Erhard Wienkamp, directeur van Messe Düsseldorf 

GmbH.  

 

Deze indruk deelt ook Egbert Wenninger, CCO en lid van de directie van 

Grenzebach Maschinenbau GmbH, voorzitter van het Forum 

Glastechnik binnen de VDMA en tevens voorzitter van de 

exposantenadviesraad van glasstec: “We zijn heel tevreden over het 

verloop van de beurs! Het was absoluut de juiste beslissing om weer aan 

glasstec deel te nemen. We merken dat er een positieve stemming onder 

onze teams, de klanten en nieuwe contacten heerst. De branche heeft 

http://www.glasstec.de/
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de persoonlijke ontmoetingen en de mogelijkheid om innovaties van 

machines op één locatie te kunnen zien en letterlijk te kunnen begrijpen, 

de afgelopen jaren simpelweg gemist. We zijn ons nog veel meer bewust 

van de betekenis van een beurs als glasstec en we verheugen ons dan 

ook nu al op de volgende editie over twee jaar.” 

 

Veel beslissingsbevoegden, hoge internationaliteit 

Meer dan 75 procent van de vakbezoekers kwam uit het buitenland naar 

Düsseldorf. Daarmee ligt het aandeel van internationale gasten 

wederom op een zeer hoog niveau en wordt de mondiaal 

toonaangevende positie van glasstec voor de branche in dit 

‘Internationale Jaar van het Glas’ bevestigd. Het Jaar van Het Glas is 

door de Verenigde Naties voor 2022 uitgeroepen, om zo de 

wetenschappelijke, economische en culturele betekenis van het 

materiaal glas en zijn belangrijke rol binnen de thema’s van de toekomst, 

waaronder klimaatbescherming en CO2-reductie te onderstrepen.  

 

Met maar liefst 75 procent van het totaal aantal bezoekers, toonde het 

aantal leidinggevenden dat bij investeringsbeslissingen is betrokken, 

eens te meer de kwaliteit van de vakbeurs. De bezoekers waren in de 

regel zeer te spreken over het aanbod van glasstec. Ruim 90 procent 

gaf aan het doel van het bezoek te hebben bereikt. Bij een grote 

meerderheid stond het zoeken naar nieuwe leveranciers, noviteiten en 

trends op de voorgrond. 

 

Niet alleen het brede aanbodspectrum van exposanten maakt dat 

glasstec zo aantrekkelijk voor beslissingsbevoegden is; ook het 

eersteklas vakprogramma met speciale tentoonstellingen en 

conferenties draagt hieraan bij. glasstec biedt daarmee een omvangrijk 

platform voor kennistransfer en toont alle doelgroepen – van ambachten 

tot architectenbureaus, van glasverwerkers tot glasproducenten en van 

toeleveranciers voor de industrie tot aan technologieaanbieders – de 

innovaties en oplossingen waar zij naar op zoek zijn. 

 

glasstec conference – de denktank voor de glasindustrie 

Het programma van de glasstec conference bundelde de branche-

knowhow uit theorie en praktijk, en stond in het teken van de vijf globale 
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trendthema’s klimaatbescherming, resourcesbesparing, urbanisering, 

duurzame waarde en well-being.  Dagelijks werden de bezoekers van 

glasstec tijdens de lezingen rondom glasproductie, glasverwerking en -

veredeling, maar ook glasproducten en -toepassingen, over actuele 

ontwikkelingen en trends geïnformeerd. De conferentie werd bovendien 

via de website van glasstec gestreamd. 

 

Vooruitblik. Duurzame architectuur met glas – het Internationale 

Architectuurcongres 

Tot de traditionele bestanddelen van het vakprogramma, behoort ook het 

International Architecture Congress. Acht vertegenwoordigers van 

gerenommeerde architectuur- en ingenieursbureaus, die pionierswerk 

op het gebied van plannen en bouwen met glas verrichten, 

presenteerden de circa 100 deelnemers hun bijzondere thema’s. Er werd 

onder meer gediscussieerd over de vraag welke bijdrage glasgevels 

voor het onafhankelijker worden van fossiele brandstoffen en het 

welbehagen van mensen in een opwarmend klimaat zouden kunnen 

leveren, en welk potentieel op het gebied van techniek en design glas 

binnen de architectuur kan bieden. 

 

Innovatieve tentoonstelling glass technology live 

De innovatieve tentoonstelling glass technology live stond centraal 

binnen het vakprogramma en toonde onder de titel ‘NEXT IN GLASS’ 

met spectaculaire tentoonstellingsstukken de nieuwste trends en 

resultaten uit wetenschappelijk onderzoek. Ze gaf daarmee inzichten in 

en vooruitblikken op het prestatievermogen van de branche. De 

innovatieve tentoonstelling werd door het hogeschoolnetwerk van de vier 

technische universiteiten van Darmstadt, Delft, Dortmund en Dresden 

georganiseerd.  

  

https://www.glasstec-online.com/en/Program/glasstec_conference/Architecture_Congress
http://www.glasstec.de/2530
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Handwerk LIVE en WorldSkills Germany@glasstec 

De speciale area Handwerk LIVE en hal 10, toonde dit jaar wederom de 

belangrijkste noviteiten voor het glasverwerkende ambacht in praktische 

toepassing. Bij de WorldSkills Germany@glasstec traden jonge 

glaszetters uit heel Duitsland tegen elkaar aan, om een plek op de 

deelnemerslijst van de EuroSkills 2023 in Polen te kunnen bemachtigen. 

Maximilian Kröger uit Dieburg was degene die er bij de WorldSkills 

Germany@glasstec met de winst vandoor ging. 

 

Het ift Rosenheim toonde met een live-demonstratie over de 

vuurbestendigheid van brandwerend glas, hoe glas in het geval van 

brand ruimtes veilig af kan sluiten. Het vakprogramma werd 

gecompleteerd door de speciale tentoonstelling ‘glass art’, waar 

kunstobjecten van glas werden gepresenteerd. 

 

START-UP ZONE – marktentree voor jonge ondernemers uit de 

glasindustrie 

De glasstec START-UP ZONE bood aan in totaal 11 jonge, innovatieve 

ondernemers een uitstekend platform om te netwerken en om 

vakinformatie uit te wisselen met de topbeslissers uit de glasindustrie. 

Bezoekers van deze zone werden getrakteerd op nieuwe, innovatieve 

toepassingen en oplossingen. 

 

Eerste decarbXpo impuls voor energietransitie binnen de industrie 

en commerce 

De eerste internationale vakbeurs voor industriële en commerciële 

decarbonisatie, decarbXpo, sloot een dag voor het einde van glasstec 

succesvol haar deuren. Rond de 100 exposanten uit 15 landen, 

presenteerden in hal 9 van het beursterrein van Düsseldorf hun 

technologieën en oplossingen. De beurs en de drie gelijktijdig 

plaatsvindende conferenties bewezen, dat investeerders en industriële 

gebruikers een grote interesse voor nieuwe technologieën en 

samenwerkingen op het gebied van klimaatbescherming aan de dag 

leggen. De parallelliteit aan glasstec zorgde daarbij voor meer aandacht: 

productiebedrijven uit de glasindustrie bezochten de decarbXpo om  

 

http://www.decarbxpo.de/


 

 

 

gesprekken te kunnen voeren over het reduceren van de energiekosten 

en de CO2-emissies.  

 

De volgende editie van glasstec vindt in lijn met de tweejaarlijkse cyclus 

van 22 tot en met 25 oktober 2024 in Düsseldorf plaats.  

 

 

 

  

 

Pressekontakt glasstec  

Daniel Krauß / Brigitte Küppers                           

Tel.: +49(0)211/4560-598/-929 

E-Mail: KraussD@messe-duesseldorf.de  / KueppersB@messe-duesseldorf.de 


