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WERKEN OP HOOGTE OP HET KASDEK
Door de steeds hogere kassen en smalle goten vormt werken op hoogte een veiligheidsrisico
waardoor ernstige ongevallen kunnen ontstaan. Deze ontstaan als men het evenwicht verliest
tijdens lopen in de goot en door het glas (onvoldoende draagkracht) en naar beneden valt. Op het
kasdek worden de volgende werkzaamheden verricht.
Krijten
Het krijten (schermen) van kassen is een maatregel die wordt getroffen om het klimaat in een
kas te beïnvloeden en zodoende een optimale omgeving voor de planten te creëren.
Het krijten wordt van oudsher uitgevoerd met de hand, lopend door de goot van de kas. In
toenemende mate worden deze werkzaamheden machinaal verricht.
Reinigen
Het reinigen wordt zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant uitgevoerd met als doel om
krijtresten en andere vervuiling te verwijderen en daardoor de lichtdoorlatendheid van het glas
te vergroten. Het reinigen van de kas wordt in toenemende mate machinaal en soms volledig
geautomatiseerd uitgevoerd.
Vervangen van kapot glas
Het vervangen van kapot glas wordt zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant uitgevoerd.
Aan de buitenkant kan gebruik gemaakt worden van een repairshuttle.

Wat is de gewenste situatie?
Het werken op het kasdek leidt niet tot veiligheidsrisico's.

Maatregelen
Voorzie de kas van een servicerail waardoor gebruik van krijtmachines
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mogelijk is. Is dit niet mogelijk dan dient bij handmatig krijten gebruik
gemaakt te worden van een zogenaamde gootrollator.
Zorg voor jaarlijks onderhoud servicerail, servicedok.
Geef instructie over veilig werken op het kasdek.
Maak vooraf afspraken (ook met loonwerker) ten aanzien van veilig
werken (zie checklist voor aanvang werkzaamheden op kasdek).

Checklist
DAGELIJKSE PRAKTIJK
Werk niet op het kasdek bij windkracht 6 of hoger.
Controleer deugdelijkheid servicerail en servicedok. Maak hierbij gebruik van
constructierapporten en certiﬁcaten. Het totale aanwezige gewicht mag de belastbaarheid
niet overschrijden.
Zorg voor een goed begaanbare en bereikbare werkplek.
Controleer of het servicedok goed is bevestigd in de servicerail en goed steunt op de
onderrail.
Maak alleen gebruik van gekeurd materieel met een deugdelijke leuning. Indien dit niet
mogelijk is, dient een veiligheidsharnas met demper en lijn gedragen te worden. zie
valbeveiliging.
Controleer of er geen mensen onder je aan het werk zijn.
Weersomstandigheden
Draag bij regen regenkleding
Draag bij koude doorwerkpakken
Draag bij zonnig, warm weer hoofdbescherming en zonwerende kleding. Zorg voor
zonnebrandcrème om de huid te beschermen.

TOELICHTING OP DE MAATREGELEN
NIEUWBOUW
In het kasontwerp dient een servicerail en een servicedok te worden opgenomen om bij gebruik
van machines en hulpmiddelen voor het krijten of reinigen van het kasdek hulpmiddelen van kap
naar kap te verplaatsen.
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BESTAANDE BOUW
Om het lopen door de goot te voorkomen (lees valgevaar te voorkomen) dient de mogelijkheid te
worden bezien om de kas van een servicerail te voorzien waardoor gebruik van krijtmachines
mogelijk is. Is dit niet mogelijk dan dient bij handmatig krijten gebruik gemaakt te worden van
een gootrollator.

GOOTROLLATOR
Door het gebruik van deze voorziening wordt valgevaar voorkomen tijdens het lopen in de goot.
Tijdens werken met de gootrollator moet een harnasgordel worden gedragen.

Speciﬁcaties gootrollator:
Deugdelijke, stabiele constructie
Voorzien van hekwerk
Voorzieningen voor bevestigen harnasgordel

WERKEN OP HET KASDEK
WERKEN MET MACHINES OP DE KAS
Gebruik alleen CE gemarkeerde machines.
Zorg voor instructie van de medewerkers op de machine.
Op de machine mogen nooit meer personen meerijden dan waarvoor deze is toegerust.
Zorg bij werken in het donker voor verlichting op de machine zodat de werkplek en
eventuele gevaren goed zichtbaar zijn.
Het werken in de kas onder een machine is niet toegestaan. Waarschuw personen die in
de kas aan het werk zijn wanneer op het kasdek werkzaamheden met een machine
worden verricht en overleg (eventueel met de loonwerker) over de plaats en het
tijdschema van de werkzaamheden.

WERKEN ZONDER MACHINES OP DE KAS
Om het kasdek te bereiken dient veilig, goedgekeurd klimmateriaal te worden gebruikt.
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Een rolsteiger verdient de voorkeur om hulpmiddelen zoals dekkarren veilig van kap
naar kap te kunnen verplaatsen.
Breng hulpmiddelen zoals dekkarren met mechanische hefkracht op het kasdek.
Bij het werken op het kasdek ten behoeve van handmatige krijt- of reinigingswerkzaamheden moet gebruik worden gemaakt van deugdelijke, stabiele en veilige
hulpmiddelen zoals dekkarren gootrollator e.d.

Gebruik een harnasgordel bij het werken op een dekkar.
Werk alleen met daglicht vanaf een dekkar of ander hulpmiddel
Werk alleen op het kasdek bij een windkracht < 6bft.

