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Tips voor reparatie

van uw kasdek na een storm of hagelbui
Een flinke storm of een hagelbui kan in één klap
enorme hoeveelheden kasruiten vernielen.
Reparatie van ruiten na een storm levert de laatste
jaren problemen op. Er zijn minder beglazers
beschikbaar en er gelden strengere veiligheids
eisen. Vertraging in het herstel leidt tot meer
schade aan gewassen in kassen.
Wees goed voorbereid
U bent beter voorbereid door vooraf na te denken
over calamiteiten en maatregelen vast te leggen in een
Noodplan. Een onderdeel daarvan is de zorg voor een
glasvoorraad, noodreparatiesets en hulpmiddelen. Zo
kunt u zorgen voor snel herstel van gebroken ruiten.
Denk daarbij aan de veiligheid van uzelf en uw medewerkers.
Schade? Maak uw kasdek zo snel mogelijk,
op een veilige manier, dicht
Door water buiten te houden en uw kasklimaat snel te
herstellen, beperkt u de schadelijke gevolgen voor uw
gewas.
Afhankelijk van de situatie kunt u dit op de vol
gende manieren doen:
1	Provisorisch - een zeer tijdelijke, korte ter
mijn oplossing
	
Doel: de kas tijdelijk zo sluiten dat het water
buiten blijft en uw kasklimaat snel hersteld kan
worden.
	Dit doet u bijvoorbeeld met plexiglas, kunststof
of houten platen. U houdt het water tijdelijk buiten de kas met watergeleiders. Dit zijn plexiglas
plaatjes die het regenwater in de goot houden.
U kunt uw kas tijdelijk sluiten door bijvoorbeeld
kunststof platen in de roede te schuiven en
vast te maken aan de naastgelegen roede. Of
u maakt houten of harde kunststof platen met
rachels aan de roedes en de goot vast.
	
	Let op: het beschadigde deel van uw kasdek
blijft met deze oplossingen zwakker dan de rest

van het dek. Ook helpen deze oplossingen niet om
uw klimaat volledig te herstellen. Plan daarom een
definitieve reparatie direct in.
2 Semi permanent
Doel: de kas zo sluiten dat water buiten blijft en
het kasklimaat hersteld kan worden. Op zo’n
manier dat definitieve reparatie kan iets later
worden ingepland.
	U kunt dit doen met reparatiesets, waarmee
u noodreparaties in het kasdek snel, wind- en
waterdicht kunt uitvoeren. Of u gebruikt hiervoor
reparatieroedes in combinatie met plexiglas of
gesneden halve ruiten.
U kunt deze reparaties zelf uitvoeren. Definitieve
reparatie kunt u later inplannen, bijvoorbeeld bij
een teeltwisseling.
Let op: bij deze oplossing is er vaak extra
lichtonderschepping.
3 Permanent
Doel: de kas weer in oude staat herstellen,
zonder verlies aan lichtsterkte of functionaliteit.
Schakel hiervoor uw kassenbouwer in.
4 	Noodwanden kunnen een onbeschadigd deel
van uw kas beschermen
	Is de schade aan uw kas heel plaatselijk? Dan
kunt u de teelt in het onbeschadigde deel beschermen met een noodwand. Een noodwand is
alleen een goede oplossing als het totale klimaat
(verwarming, scherm, water en lucht) geregeld
kan worden. Hierop moet de inrichting van uw
kas zijn afgestemd. U kunt hier bij uw kasinrichting al rekening mee houden. Vraag eventueel
advies aan onze glastuinbouwspecialisten of kijk
op de website van Interpolis.
Hebt u vragen over dit onderwerp?
Neem dan contact op met uw verzekeringsadviseur.
Hij kan u in contact brengen met de glastuinbouwspecialisten van Interpolis.
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