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‘Ik startte in 1992 met het verkopen van plan-
ten op de markt’, vertelt Marcel de Jong. ‘Van 
lieverlee kocht ik een stuk grond erbij, ging ik 
meer zelf kweken en verkocht ik ook steeds 
vaker vanuit het bedrijf. Tot twee jaar geleden 
stond ik nog op de markt, al was het toen nog 
maar minimaal. Samen met mijn vrouw Elma en 
een weekendhulp kweken en verkopen we nu 
alleen nog op onze kwekerij in Boskoop.’ 

Wie op de site van Handelskwekerij Marcel de 
Jong kijkt, ziet in het assortiment uiteenlopen-
de producten staan. Japanse esdoorn of Acer in 
diverse soorten en maten, bamboe, Portugese 
laurier, een selectie vaste planten, grassoorten, 
Pieris, Sedum en eenjarig zomergoed. De mees-
te planten en bomen kweken Elma en Marcel 

zelf. Op de kwekerij komen zowel particulieren 
als hoveniers.

Gratis af te halen
In 2019 koopt De Jong een aangrenzend 
perceel om de kwekerij verder uit te kunnen 
breiden. Naast de bestaande glaskas van 
700 m2 wil de kweker dan een foliekas plaatsen 
of bouwen. In de beoogde kas van 600 m2 
kunnen de stekjes op tafels staan en kunnen 
de bladhoudende bomen en vorstgevoelige 
potplanten overwinteren. De zoektocht naar de 
juiste oplossing begint.

Marcel: ‘We keken eerst, eerlijk gezegd, naar 
een zo goedkoop mogelijke oplossing, zoals 
een gratis af te halen tunnelkas. We dachten 

ook dat een foliekas niet mogelijk was, omdat 
600 m2 nu eenmaal niet zo groot is. Maar gaan-
deweg krijg je steeds meer informatie en dus 
meer kennis. We bezochten Plantarium 2019 
in Hazerswoude en bekeken kassen in onze 
omgeving. Daar bleken ook kassen van VDH 
Foliekassen te staan, solide gebouwde, mooie 
kassen. Maar ja, wij dachten dat onze kas daar-
voor te klein was.’

Geen hinderende palen
Tijdens Plantarium raken Marcel en Elma in 
gesprek met Cees van der Heide, samen met 
zoon Lucien oprichter van VDH Foliekassen, in 
dezelfde regio gevestigd als de kwekerij. Cees: 
‘Wie het kleine niet eert, is het grote niet weerd, 
zeg ik altijd maar. Dat onze kassen over de hele 
wereld en in allerlei formaten te vinden zijn, 
komt doordat wij veel en vaak kassen op maat 
maken. Zéker in Boskoop! Natuurlijk hebben wij 
onze standaard spanten van bijvoorbeeld 14,40 
meter lang, maar als dat niet uitkomt, passen 
we de constructie aan. Voor De Jong betekende 
dit spanten van 14 meter. Dus ook de kas voor 
De Jong konden wij maken; we hebben hem in 
januari geplaatst.’

Storm na storm
‘Voor ons was belangrijk dat er geen palen in 
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gekochte perceel een foliekas voor stekjes en overwinteraars. Als het even kan zonder palen in het 

midden, want die staan maar in de weg. Omdat De Jong veel bomen in kuip kweekt en verkoopt, is 

er ook een minimale hoogte nodig. Met het zoeken naar een oplossing groeit ook de kennis over 

foliekassen.
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het midden zouden komen; dat werkt belem-
merend’, aldus Elma de Jong. ‘We hebben nu 
een Venlokas, met eenzijdige gootluchting, 
aangedreven door een tandheugelsysteem. De 
kasoppervlakte is in één keer overkapt, zonder 
tussenpalen. De constructie van de foliekassen 
van VDH is sterker en dat geldt ook voor de 
folie. Door het gebruik van deze folie hebben 
we niet altijd meer schermdoeken nodig. De 
kas is midden januari geplaatst en heeft inmid-
dels al meerdere stormen moeten trotseren, 
maar hij staat er nog net zo stevig en strak bij.’

‘We maken alles op maat voor een redelijke 
prijs’, aldus Cees, die veertig jaar geleden zijn 
kassenbedrijf oprichtte. ‘Inmiddels vind je onze 
foliekassen over de hele wereld: Guatemala, 
Japan, West-Europa, noem maar op.’ In 1996 
ging Cees verder met zijn zoon Lucien, in 2005 
kwam zoon Ben in het bedrijf. Ondertussen 
is ook de derde generatie actief binnen VDH 
Foliekassen: kleinzoon Bernardus bedient de 
Duitstalige klanten vanuit de Duitse vestiging. 

Het geraamte wordt door VDH zelf ontwikkeld 
en de folies zijn van een sterke kwaliteit. ‘Bij De 
Jong hebben we een diffuse folie geplaatst die 
het licht breekt, zodat de planten stressvrijer 
en compacter groeien. We adviseerden de folie 
Hyplast UVT235 special met een lichtdoorla-
tendheid van circa 89 procent en circa 30 pro-
cent diffusiteit (haze). De folie is 235 micron dik 
en heeft daardoor een nog langere levensduur 
dan onze andere folies, die ook sterk zijn. Op 
deze folie zit zes jaar fabrieksgarantie!’

De ene folie is de andere niet
Om de juiste folie te kunnen kiezen, overlegt 
VDH altijd met de klant. Welk gewas moet er in 
de kas groeien, hoe hoog moeten de lichtdoor-
latendheid en de diffusiteit (haze) zijn – dat zijn 
vragen die beantwoord moeten worden. De 
juiste folie heeft een positieve invloed op de 
groei van het gewas. Het aanbod bestaat uit 
thermische anticondensfolies van 0,18 mm tot 
0,235 mm dik met een wisselend percentage 
lichtdoorlatendheid. Cees van der Heide: ‘Bij de 
PE-folies ligt dat tussen de 88 en 90 procent.’

Dankzij uv-stabilisatoren in de folie worden de 
negatieve effecten van het ultraviolette licht 
tenietgedaan en wordt de levensduur van de 
folie verlengd. Er zijn ook uv-open folies; deze 
laten een hoog percentage van de uv-B straling 
door. Voor sommige gewassen, zoals groente 
en sierplanten, is dit belangrijk. Door het anti-
fog additief in de folie vloeit het condenswater 
op de folie uit; het wordt afgevoerd naar de 
goten en uiteindelijk uit de kas geleid. Hiervoor 
zijn speciale aluminium goten ontworpen. De 
thermiciteit van een folie wordt uitgedrukt in 
een percentage: hoe lager het percentage, hoe 

beter. Dankzij minerale vulstoffen en/of gebruik 
van EVA ontstaat een barrière die een te sterke 
afkoeling in de nacht voorkomt.

Alles geregeld
Marcel: ‘VDH Foliekassen nam ons zo’n beetje 
alles uit handen. We hebben zelf de vergunning 
aangevraagd en ook het heien zelf geregeld, al 
had VDH dat laatste ook voor ons kunnen doen. 
Verder regelde VDH Foliekassen alles. Nu staat 
de kas er, zoals gewenst tegen een bestaand 
schuurtje aan gebouwd. En hoewel we tot nu 
toe geen vorst hebben gehad, staan er toch 
veel planten in. Dan waaien ze in ieder geval 
niet om.’
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Sinds jaren werken Cees van der Heide en 
zijn zonen nauw samen met het Belgische 
foliekassenbedrijf Heuvel-Folie-Serres 
bvba. Samen ontwikkelen zij de sterke 
constructies voor de foliekassen. TNO, 
Wageningen UR en andere universiteiten 
in Nederland en Duitsland geven advies en 
ondersteunen bij de berekeningen van de 
constructies. Commercieel gezien werken 
de bedrijven onafhankelijk van elkaar en 
bedienen ze hun eigen markt. Zo is Heuvel-
Folies-Serres bvba bijvoorbeeld actief in 
België en Frankrijk en plaatst VDH kassen 
in onder meer Nederland, de Duitstalige 
landen, Groot-Brittannië en buiten Europa.  

‘Voor ons was 
belangrijk dat er 
geen palen in het 
midden zouden 
komen; dat werkt 
belemmerend’

Marcel de Jong Cees van der Heide met kleinzoon Bernardus
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