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Ook op de beurs aanwezig was Frank Coenders 
met zijn kwekerij Frank Coenders Rozen. Op de 
valreep liep Coenders langs de standplaats van 
VDH Foliekassen om eens wat informatie in te 
winnen. Hij was op zoek naar een bedrijf dat 
zijn eerste foliekas kon bouwen. Coenders: ‘Wij 
stonden op de beurs in Essen en op de vrijdag-
middag, de laatste dag van de beurs, ben ik snel 
nog even langsgegaan bij de stand van VDH. 
Het eerste contact is toen gelegd.’ Coenders 

kweekt met zijn bedrijf onder andere rozenon-
derstammen, een- en tweejarige rozen, stamro-
zen en akkerbouwgewassen voor de vruchtwis-
seling. Het familiebedrijf in Grubbenvorst houdt 
de productie van het assortiment tuinrozen in 
eigen hand. Dat doet het al sinds de oprichting 
in 1990. Aanvankelijk was de kwekerij volledig 
gericht op vollegrondsrozen en -stamrozen; 
vanaf 1993 werden potrozen aan het rijtje  
toegevoegd. 

Grondig te werk
Coenders had al een tijdje gebrek aan binnen-
ruimte. In combinatie met een huurcontract 
dat afliep, deed dat Coenders beslissen een 
nieuwe kas te bouwen. ‘De plannen om een 
eigen kas te bouwen waren er al voordat we 
binnenruimten gingen huren. We waren het 
gesjouw tussen de verschillende locaties zo zat 
dat we op eigen grond wilden gaan bouwen. 
Omdat we wisten dat de huur zou eindigen, zijn 
we ons op de IMP Essen gaan oriënteren. We 
spraken verschillende bedrijven en VDH sprak 
ons eigenlijk direct aan.’ Dat Coenders gron-
dig te werk is gegaan, blijkt uit het feit dat hij 
verschillende locaties heeft bezocht waar door 
VDH gebouwde foliekassen staan, gewoon om 
bevestigd te krijgen dat VDH Foliekassen voor 
hem de goede keuze was. ‘We hebben gekeken 
of alles constructietechnisch voor elkaar was. En 
VDH zit in Boskoop. Ze hebben daar ook kassen 
voor boomkwekerijen neergezet. Ze zijn bekend 
in de regio. Dat gaf voor ons de doorslag.’

Mooi klimaat in de kas
In juli 2018 gingen de werkzaamheden van 
start, beginnend met de fundering.  

Rozenkweker Frank Coenders ervaart het gemak van folie in zijn gloednieuwe kas

Dat beurzen voor goede netwerkmomenten zorgen, weet iedereen. Beetje bijpraten met vaste  

klanten, potentiële klanten overtuigen van het unique sellingpoint van je bedrijf, het hoort er  

allemaal bij. En soms resulteert dat eerste contact op zo’n beurs direct in een mooie opdracht. Dat  

gebeurde VDH Foliekassen. Dit familiebedrijf (drie generaties werken er bij de onderneming) is elk 

jaar te vinden op de toonaangevende internationale tuinbouwbeurs IPM Essen. ‘Al 35 jaar is Duitsland 

een grote afzetmarkt voor VDH Foliekassen, dus deze beurs is voor ons heel belangrijk’, legt Cees van 

der Heide uit. ‘We zien er veel klanten voor wie we al vier of vijf keer een project hebben uitgevoerd.’
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‘Door de uv-lichtdoorlatend-
heid van folie kunnen we 
compactere planten kweken’
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In december 2018 werd de kas in gebruik 
genomen. Coenders is blij met het verloop van 
het hele bouwproces. ‘We moesten een vrij 
strak schema aanhouden om de betonvloer op 
tijd klaar te krijgen. Af en toe moesten we iets 
aanpassen of de plannen verschuiven, omdat 
verschillende partijen naast elkaar moesten 
werken. Maar mede dankzij VDH Foliekassen 
is dit goed verlopen en was de kas snel klaar.’ 
Coenders is blij met het eindresultaat. ‘Binnen 
is er een mooi klimaat. Voor zover we het nu 
kunnen bekijken, is het goed stuurbaar, maar 
het kweken begint pas in het voorjaar.’ Dan zal 
Coenders er de vruchten van gaan plukken.
 
Profiteren van uv-licht
Opvallend is dat dit de eerste foliekas is voor 
Frank Coenders Rozen, een keuze die bewust is 
gemaakt. Coenders: ‘We hebben één andere  
kas; dat is een cabrioletkas van glas. Verder  
hebben we ervaring met de huurkas, een  
traditionele Venlo-kas. Nu hebben we gekozen 
voor een foliekas omdat we gebruik willen 
maken van het uv-licht dat door de kas heen 
gaat. Daardoor kunnen we compactere planten 
kweken. Een bijkomende reden is dat de kans 

op hagelschade bij een foliekas kleiner is dan bij 
een glazen kas.’ Coenders koos voor een breed-
kap met dubbelzijdige doorlopende nokluch-
ting. Door de hoge lichtdoorlatendheid komt er 
voldoende uv-straling binnen in de kas. De helft 
van het oppervlak kan gelucht worden door de 
scharnieren in de nok. De twee kappen zijn 9,60 
meter, op een tralie van 19,20 meter. ‘De grote 
overspanning van 19,20 meter is bijzonder; dat 
zie je niet vaak. Maar het past bij ons bedrijfs-
systeem, zo’n brede tralie.’ De kas is uitgevoerd 
met een betonvloer, zodat de kweker overal kan 
rijden en geen last heeft van de staanders. ‘De 
grote doorrijhoogte zorgt voor een hoge kas en 
dus een groot volume lucht. Daardoor zijn er 
minder klimaatschommelingen in de kas.’ 

Perfectionistische vakmensen
Voor VDH Foliekassen telt niet alleen het eind-
resultaat. Ook service staat hoog in het vaandel 
bij het bedrijf. ‘Wij werken net zo lang door tot 
de we de klant tevreden hebben gesteld. Zo 
werken wij. Voor we beginnen met de bouw van 
de kas, stellen we een duidelijk contract op, dat 
we altijd nakomen. En als er tijdens de bouw 
kleine aanpassingen gedaan moeten worden, 

gaan we altijd met de klant het gesprek aan’, 
vertelt Van der Heide. Daarnaast houdt VDH 
de klant tevreden met de geboden garantie. 
‘Die garantie geeft Van der Heide, omdat we 
een eersteklas product bouwen. Wij maken de 
Mercedes onder de foliekassen.’ Wat Coenders 
het meeste opviel, is het perfectionisme waar-
mee VDH te werk ging. ‘Ze hebben een goed 
team van mensen die allemaal vaklui zijn.  
Ze weten precies wat ze doen. Van tevoren 
spraken we goed af wat we wilden hebben. 
Ze beginnen pas met bouwen als alles perfect 
geregeld is.’ Het resultaat van die duidelijke 
afspraken is dat dingen ook gebeuren zoals ze 
zijn afgesproken. ‘Maar ze behouden tijdens het 
hele proces hun flexibiliteit. En als het dan een 
dagje langer duurt, is dat niet erg.’
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‘We waren het gesjouw tussen de 
verschillende locaties zo zat dat we  
op eigen grond wilden gaan bouwen’

Frank Coenders Grubbenvorst


