
Veilig werken 
met CO₂ in de 
glastuinbouw





Voor een tuinder is CO₂ net zo vertrouwd als water of elektriciteit. 
Immers, u werkt er dagelijks mee en u weet dat het veilig is. Maar toch: 
te veel water op het verkeerde moment binnenkrijgen is wel degelijk 
schadelijk. En zo is het ook met CO₂. Een te hoge concentratie CO₂ (meer 
dan vijf procent, ofwel 50.000 ppm) leidt tot hoofdpijn en duizeligheid. 
En boven de tien procent bestaat het risico bewusteloos te raken of zelfs 
te stikken. 

Werken met CO₂ is dus net zo veilig als het werken met water of 
elektriciteit: het gaat goed zolang u zich bewust bent van de mogelijke 
risico’s. Daar gaat deze folder over. Want veiligheid staat bij OCAP hoog 
in het vaandel. En uiteraard wilt ook u dat u en uw medewerkers veilig 
kunnen werken.

Wat is CO₂? 
CO₂ komt vrij bij vrijwel alle verbrandingsprocessen. Het is niet brandbaar 
(werkt zelfs brandvertragend en wordt ook als blusmiddel gebruikt), 
niet explosief en niet giftig. Maar na een half uur tot een uur  kan een  
concentratie hoger dan 8% fataal zijn. Ongeveer 0,04% van de lucht 
bestaat uit CO₂. Wij mensen ademen het dus voortdurend in en ademen 
vervolgens lucht met méér CO₂ uit. Maar te veel CO₂ in de lucht is voor 
mens en dier gevaarlijk. Hoewel CO₂ zich gemakkelijk mengt met de 
omgevingslucht, heeft het de neiging ‘naar beneden te zakken’, 
omdat het zwaarder is dan lucht. Wanneer er onvoldoende beweging 
is in de lucht kan de CO₂-concentratie aan de grond oplopen tot te 
hoge concentraties.

CO₂ in afgesloten ruimtes  
In afgesloten ruimtes zoals ketelhuizen kan een CO₂-lek vrij snel tot 
problemen leiden, omdat de concentratie CO₂ in de ruimte te hoog 
wordt. In eerste instantie zult u wellicht niets ´verdachts´ opmerken. 
Dat is misschien wel het grootste gevaar van CO₂. U kunt gewoon 
ademen, en het duurt even voordat u signalen als duizeligheid of 
hoofdpijn ook echt opmerkt. 
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Denk om gasdetectieapparatuur!  
Ventilatie kan een probleem voorkomen, maar bedenk daarbij wel 
dat CO₂ zwaarder is dan lucht en dus altijd naar het laagste punt zal 
zakken. OCAP adviseert u daarom in alle ruimtes waar ongemerkt en 
onbedoeld CO₂ kan vrijkomen detectieapparatuur aan te brengen. 
De juiste gasdetectieapparatuur, op de juiste wijze aangebracht, is de 
beste garantie dat u of uw medewerkers niet ongemerkt een te hoge 
concentratie CO₂ inademen. Als u een lek vermoedt, sluit dan de 
afleverset af en waarschuw uw installateur. 

CO₂ op uw terrein  
Op uw terrein loopt in ieder geval een leiding naar het afleverstation 
en van het afleverstation naar uw kas(sen). In de praktijk zal zich niet 
gauw een ´spontaan´ probleem met die leiding of het afleverstation 
voordoen. Vrijwel altijd ontstaan problemen ten gevolge van menselijk 
handelen. Graafwerkzaamheden, een ´ongelukje´ met bijvoorbeeld de 
heftruck, of een te zware vrachtwagen die over de leiding of tegen het 
afleverstation rijdt. 

Als u een lek vermoedt in de leiding die naar uw afleverstation leidt, 
of in de afleverset zelf, meldt dat dan meteen bij OCAP via het 
telefoonnummer 088 186 40 00. 

Een grote lekkage zal normaal gesproken snel worden opgemerkt. 
Bijvoorbeeld doordat er een gat in de grond ontstaat als gevolg van 
de wegstromende CO₂. Ook kan het zijn dat het lek zelfs te horen is. 
Blijf altijd op redelijke afstand van het lek en zo mogelijk ‘uit de wind’, 
zodat de CO₂ van u wegwaait. Bedenk ook dat CO₂ vooral dicht bij de 
grond blijft hangen. Bij windstil weer is een afstand van minimaal 
25 meter wenselijk. Hoe harder het waait, des te sneller zal de CO₂ 
zich met de lucht vermengen. Toch blijft het ook dan wenselijk om 
een redelijke afstand tot het lek te bewaren. 



Waarschijnlijker dan zo’n relatief groot lek is een kleine lekkage. Deze 
zijn veel minder gemakkelijk te herkennen. Het lek kan zich onder de 
grond bevinden en de CO₂ stroomt dan mogelijk op enige afstand van 
de leiding pas uit. Dat gebeurt dan ook nog eens met een zeer lage 
snelheid, waardoor de CO₂ zich slecht met de lucht vermengt. 
De niet of nauwelijks met lucht vermengde CO₂ kan bij windstil weer 
naar de laagstgelegen plekken ‘stromen’. Dat kan bijvoorbeeld een 
sloot of greppel zijn, waar dan een laagje lucht met een gevaarlijk 
hoge concentratie CO₂ kan komen te hangen. 

Wees dus altijd alert op de eventuele signalen die een (ondergrondse) 
lekkage kunnen verraden. Bubbeltjes of belletjes ‘lucht’ die bij nat 
weer uit de grond opborrelen zijn een mogelijk teken van een CO₂-lek. 
Als planten in de buurt van een leiding slecht groeien of bloeien 
doordat de grond plaatselijk sterk uitdroogt, kunnen dat ook signalen 
zijn die duiden op een mogelijke CO₂-lekkage. Meld dergelijke 
waarnemingen bij OCAP (zeker als ze zich vóór het afleverstation 
bevinden) of bij uw installateur (als het ná het afleverstation is). 
Neem nooit risico’s. CO₂ is een relatief veilig gas; het kan niet 
exploderen of branden, maar te lang een te hoge concentratie 
inademen is wel degelijk schadelijk. 

Wat te doen? 
Wanneer u in uw kas of op uw terrein te maken 
denkt te hebben met een lekkage, sluit dan de 
afleverset af en waarschuw uw installateur.  
Voorkom problemen in de kas door in ruimtes waar 
zich te hoge CO₂-concentraties kunnen voordoen 
gasdetectieapparatuur aan te brengen. Wanneer u 
een lekkage vermoedt in de afleverset of in de 
leiding die naar uw afleverset loopt, meldt dat dan 
bij het storings-nummer van OCAP, 088 186 40 00. 

Voorkom dat u of uw medewerkers te hoge 
concentraties CO₂ binnen-krijgen. Zorg voor goede 
ventilatie in de ruimtes waar u een te hoge 
concentratie CO₂ vermoedt. En nogmaals: houd er 
altijd rekening mee dat de CO₂-concentratie 
dichtbij de bodem het hoogste is.
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Over OCAP
Door planten meer CO₂ te geven, gaan ze beter en sneller groeien. 
Dat verhoogt de opbrengst en verbetert de kwaliteit van het gewas. 
OCAP gelooft in het zinvol hergebruiken van CO₂ om zo onnodige uitstoot 
en onnodig energiegebruik te voorkomen. Daarom vangen we sinds 
2005 CO₂ af bij industriële bronnen. Die gaat naar tuinders in diverse 
glastuinbouwgebieden. Voor hen is CO₂ een belangrijke voedingsstof, 
die anders verkregen moet worden door aardgas te verstoken. 

Maar het kan nog veel beter 
De glastuinbouw wil verder verduurzamen, op weg naar klimaatneutraal 
ondernemen. Daarvoor is de beschikking over voldoende externe CO₂ 
absoluut noodzakelijk. 

Samen met brancheorganisatie LTO Glaskracht is OCAP dan ook bezig 
een nieuwe, grote bron te ontsluiten. Dan is er, met behulp van een 
seizoenbuffer, steeds voldoende CO₂ beschikbaar voor de glastuinbouw 
in het leveringsgebied van het OCAP-netwerk. 

En kan direct jaarlijks de stook van vele miljoenen kubieke meters 
aardgas en daarmee de uitstoot van honderden tonnen CO₂ worden 
vermeden. Dit stelt de glastuinbouw in staat om over te stappen op 
duurzame warmtebronnen in plaats van de stook van aardgas om 
warmte te produceren.


