
 
 

 
 
Veilig repareren van tuinbouwkassen na een calamiteit  
 
Storm en hagel kan in Nederland altijd voorkomen, maar er is altijd kans op een flinke storm.  
Een dergelijke calamiteit kan veel overlast en schade veroorzaken.  
Na een calamiteit zullen gaten op provisorische wijze moeten worden gedicht voordat professionele 
beglazers definitief herstel kunnen plegen. Van belang is dat dit op een veilige manier wordt uitgevoerd. 
Een onderscheid kan gemaakt worden tussen een schade van meer of minder dan 10 ruiten. 
Bij meer dan 10 ruiten wordt het niet veilig geacht de kas te betreden omdat het risico van losliggende 
ruiten niet goed kan worden ingeschat waardoor sprake kan zijn van een gevaarlijke situatie en de 
persoonlijke veiligheid van de medewerkers niet gegarandeerd kan worden. 
Het herstel van de ruiten kan het beste door professionele beglazers worden uitgevoerd.   
 
Werken na calamiteiten  
Na een calamiteit waarbij een schade is van meer dan 10 ruiten zal men moeten terugvallen op 
rampendiensten. De kas kan dan niet meer worden betreden tot de komst van rampendiensten.  
Bij een calamiteit waarbij een schade is van minder dan 10 ruiten moet de ondernemer de risico’s op 
glasbreuk en andere schade en de risico’s voor de veiligheid van zijn medewerkers goed inventariseren 
en de nodige maatregelen nemen. De plaats(en) van de ruitbreuk worden gemarkeerd met gekleurd lint in 
een straal van ± 5 meter rondom de plaats.  
 
Organisatie  
Van belang is dat op (grote) bedrijven één of meer medewerkers speciaal belast zijn met de 
zorg voor de veiligheid. Een (groot) bedrijf kan eigen medewerkers selecteren die de eerste schade 
wegwerken voordat de beglazers en reparateurs komen. Hun werk bestaat uit glasrapen, het dichten van 
gaten in dek en gevel en het getroffen deel van een kas (vaak een hoek). met behulp van een 
provisorische tussen gevel afschermen van onbeschadigde delen. Daarna moeten er professionele 
beglazers en reparateurs komen voor het definitieve herstel van de kas. 
 
Adviezen: 
- Probeer gaten in het kasdek zo snel mogelijk provisorisch te repareren (bijvoorbeeld met kunststof 

of houten platen). Maak hierbij gebruik van middelen waarbij veilig werken kan worden 
gegarandeerd zoals het gebruik van hoogwerkers en reparatieshuttle. 

Denk daarbij aan het volgende: 
- Controleer of er geen mensen onder u aan het werk zijn.   
- Verwijder gebroken glas van boven naar beneden.  
- Draag persoonlijke beschermingsmiddelen:  

- veiligheidshelm (norm NEN-EN 14052:2012+A1:2012, met een hoog   
   beschermingsniveau ten aanzien van vallend glas) 
- armbeschermers 
- veiligheidsschoenen (norm EN ISO 20345, klasse S2 of S3) 
- handschoenen. 

Handschoenen moeten zijn vervaardigd van een snijvast materiaal. Bij de laatste soort kan een rubber 
coating zorgen voor extra grip. Handschoenen van kevlar, aramide vezels, dyneemagaren of 
spectragaren zijn snijvast én soepel. Handschoenen moeten ook de polsen beschermen. 
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