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WERKEN OP HET KASDEK
DIT STUK IS NOG NIET GETOETST DOOR DE INSPECTIE SZW EN DIENT ALS NASLAGWERK

Bij het werken op een kasdek bestaat het gevaar om van hoogte te vallen. Maatregelen moeten
altijd genomen worden bij een hoogte van 2 ½ meter of hoger. Bij risicoverhogende
omstandigheden, zoals het vallen door glas, zijn maatregelen ook onder de 2 ½ meter
noodzakelijk. 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. Voorheen werd dit lopend door de goot handmatig uitgevoerd. Bij alle
moderne kassen 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.
Herstel- en onderhoudswerkzaamheden, zoals het vervangen van kapot glas wordt zowel
aan de buitenkant als aan de binnenkant uitgevoerd. Aan de buitenkant kan gebruik
gemaakt worden mechanische hulpmiddelen (bijvoorbeeld repairshuttle).

Wat is de gewenste situatie?
Het werken op het kasdek leidt niet tot valgevaar van mens, materiaal
en materieel.

Maatregelen
Voorzie de kas van een servicerail waardoor gebruik van machines
mogelijk is. Is dit niet mogelijk, gebruik dan een zogenaamde
gootrollator.
Zorg voor jaarlijkse keuringen en onderhoud aan het materieel.
Geef instructie over veilig werken op het kasdek, waaronder
bijvoorbeeld het gebruik van de servicerail, gootrollator, enz.
Maak vooraf afspraken (ook met loonwerker) ten aanzien van veilig
werken.
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Aandachtspunten voor medewerkers
DAGELIJKSE PRAKTIJK
Werk niet op het kasdek zonder dat je vooraf een instructie hebt gehad.
Werk niet op het kasdek bij windkracht 6 of hoger, onweer of vorst.
Check of het materieel is gekeurd (minder dan een jaar geleden).
Gebruik een gootrollator bij handmatig werk op het kasdek.
Maak alleen gebruik van gekeurd materieel met een deugdelijke leuning. Als dit niet
mogelijk is, moet je een veiligheidsharnas met demper en lijn gebruiken. Zie valbeveiliging
Controleer of er geen mensen onder je aan het werk zijn.
Zorg dat je alarm kunt slaan.

TOELICHTING OP DE MAATREGELEN
ORGANISATIE EN VOORBEREIDING
Zorg voor een jaarlijkse keuring van de arbeidsmiddelen.
Breng materieel en materiaal met mechanische hefkracht op het kasdek.
Zorg voor deugdelijke, stabiele en veilige hulpmiddelen.
Werk zo mogelijk bij daglicht op het kasdek.
Zorg bij werken in het donker voor zodanige verlichting op de machine dat de werkplek
en eventuele gevaren goed zichtbaar zijn.
Organiseer het werk zo dat er in de kas geen personen zijn als er op het dek gewerkt
wordt. Sluit de toegang van de afdeling eventueel af.
Geef de medewerkers aantoonbaar instructie over de risico’s van het werk en spreek af
welke maatregelen genomen moeten worden. Gebruik bij de instructie de checklist
dagelijkse praktijk.

OPLEIDING EN INSTRUCTIE
Zorg voor medewerkers, die kennis hebben over het uit te voeren werk op hoogte.
Zorg dat zij een aantoonbare instructie hebben ontvangen over het speciﬁeke werk op
het kasdek, de gevaren, de voorbereidingen, welke arbeidsmiddelen geschikt zijn, een
geldige keuringstermijn van de arbeidsmiddelen die bij dat werk gebruikt worden.
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Maak afspraken over de te nemen maatregelen.

NIEUWBOUW
Neem in het kasontwerp een servicerail en een servicedok op om bij gebruik van
machines en hulpmiddelen voor het krijten of reinigen van het kasdek hulpmiddelen van
kap naar kap te kunnen verplaatsen.

BESTAANDE BOUW
Voorkom valgevaar en check de mogelijkheid om de kas te voorzien van een servicerail
waardoor gebruik van bijvoorbeeld een dekwasser of een repairshuttle mogelijk is.
Is een servicerail niet aanwezig, dan kan bij handmatig krijten of schoonmaken een
gootrollator gebruikt worden.

GOOTROLLATOR
Valgevaar wordt voorkomen door een gootrollator te gebruiken bij het lopen in de goot.
Speciﬁcaties gootrollator:
Deugdelijke, stabiele constructie.
Voorzien van hekwerk.
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Kasdek Gootrollator (bron : redusystems.nl)

