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Bremmer Boomkwekerijen heeft een lange fami-
liegeschiedenis. In 1929 begon Cor Bremmer 
als rozenkweker in Hazerswoude. In de jaren 60 
startte zoon Paul zijn eigen bedrijf in Waddinxveen. 
Begin jaren 70 werd door zijn zoons Piet en Jaap 
grond gekocht in Waddinxveen. Zij zetten het 
ouderlijk bedrijf voort. Ze begonnen als één van 

de eersten met het kweken in pot. Zo legden ze de 
grondslag voor de containerteelt. Tegenwoordig 
staat alweer de volgende generatie aan het roer 
bij Bremmer Boomkwekerijen. Het bedrijf is 
gespecialiseerd in coniferen. Op de twee locaties 
aan de Henegouwernesse en Kromme Esse in 
Waddinxveen vindt de teelt plaats van respectie-

velijk sierconiferen in drieliter- en vijfliterpotten 
en haagconiferen in vier- tot vijftienliterpotten. De 
totale oppervlakte beslaat twaalf hectare. 

Meer coniferen in de kas
Eerder dit jaar is er een nieuwe kas bijgekomen 
op de kwekerij. Mede-eigenaar Cornelis Bremmer 

Als kweker van coniferen is het voor Bremmer Boomkwekerijen in Waddinxveen van groot belang dat de kassen waarin de planten gekweekt worden, 

optimaal presteren. Daarom maakt Bremmer al jaren gebruik van foliekassen. Vanwege het uv-doorlatende materiaal, het zonwerende effect en de 

flexibiliteit die ze met zich meebrengen, zijn de kassen van VDH Foliekassen al jaren favoriet bij de kweker.
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Bremmer Boomkwekerijen 
breidt uit met nieuwe foliekas 
van VDH Foliekassen
Flexibele toepassing van groot belang voor kweek coniferen
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vertelt waarom de nieuwe foliekas noodzakelijk 
was: ‘De aanleiding van de aanschaf van de nieuwe 
kas was de verbreding van het sortiment coni-
feren. Er kwamen meer soorten bij die in de kas 
gekweekt moeten worden. Voordat deze nieuwe 
kas geplaatst werd, hadden we al een foliekas, 
maar die werd te krap. De nieuwe kas is direct 
naast de oude geplaatst.’ De kas is ontworpen en 
geplaatst door VDH Foliekassen. Bremmer: ‘De kas 
is in het voorjaar geleverd. Het is een cabrioletkas 
met enkelvoudige luchting, een wat ouder type. 
Hier hebben we voor gekozen omdat de kas die 
er al stond ook een wat ouder type is. Het leek 
ons beter één type te hebben. VDH kon deze kas 
nog leveren met nieuw materiaal. Daar zijn we erg 
tevreden over. En het is een flexibele kas: we heb-
ben van sommige soorten grote aantallen staan, 
van andere soorten kleine aantallen. Per luchtings-
afdeling is dit makkelijk te sturen.’

Flexibele kassen
Bremmer heeft al vaker foliekassen laten plaatsen 
door VDH. In 2003 werd de eerste kas gebouwd 
en in 2010 bouwde VDH een nieuwe verwerkings-
ruimte. Het voordeel van foliekassen is volgens 
Bremmer dat de folie uv-doorlatend is en dat ze 
flexibel zijn. ‘Ik kan de kap van de cabrioletkas 
openzetten, zodat ik ook de buitenteelt in de kas 
kan kweken. En bij regen gaat de kas weer dicht. 
In de koude kas overwinteren de temperatuurge-
voelige coniferen. De coniferen die verbranden in 
de hete zon kunnen we in de kas kwijt om ze te 
beschermen. De kap doen we dan dicht. De kas 
bestaat niet uit een heldere folie, maar uit diffuus 
folie dat een deel van de felle zon tegenhoudt, 
maar er komt wel licht binnen. Dit geeft een mooie 
verdeling van het licht in de kas. In de nieuwe 
kas is één luchtafdeling van 500 vierkante meter 

bedekt met een melkwitte folie, die zorgt voor een 
schaduwrijk gedeelte. Daardoor kunnen we ook 
soorten die veel schaduw nodig hebben in de kas 
zetten.’

Optimale groei 
VDH Foliekassen bestaat al 30 jaar en maakt 
gebruik van de nieuwste technieken en duurzame 
materialen. De foliekassen zijn geschikt voor 
groente, fruit, bloemen en bomen. VDH werkt 
met zogeheten thermische anticondensfolies van 
0,18 tot 0,235 millimeter dik. Het percentage licht-
doorlatendheid ligt tussen de 88 en 92 procent, 
afhankelijk van het type folie. De keuze voor het 
percentage doorlatendheid is afhankelijk van het 
gewas en een aantal maatgevende eisen. Met de 
klant wordt altijd overlegd welke uitvoering van 
de folie het geschiktst is, met als uiteindelijk doel 
dat de folie zorgt voor een optimale groei van het 
gewas.
Er zijn verschillende factoren die daarvoor zor-
gen. Zo zitten er uv-stabilisatoren in de folie, die 
de negatieve effecten van uv-licht blokkeren. 
Hierdoor gaat de folie langer mee. De toevoeging 
van minerale vulstoffen en het gebruik van EVA 
(ethyleenvinylacetaat) zorgen dat de kas ’s nachts 
niet te veel afkoelt. Er blijft geen condens op de 
folie staan door speciale additieven in de folie. Het 
water loopt van de folie af en wordt opgevangen 
in aluminium goten die hier speciaal voor ontwor-
pen zijn.

Productie in eigen hand
VDH heeft uv-blokkerende en uv-doorlatende 
folies in het assortiment. De folies die uv B-straling 
doorlaten, hebben als voordeel dat de afharding, 
kleuring en compacte groei van de planten worden 
bevorderd. Daarnaast zorgt de folie voor diffuus 

licht, erg belangrijk voor de plant. De verstrooiing 
van het licht voorkomt slagschaduwen, waardoor 
ook de onderste bladeren genoeg licht krijgen 
en de plant in zijn geheel beter kan groeien. Alle 
kassen kunnen ook met dubbele folie geplaatst 
worden. De twee lagen folie met lucht ertussen 
zorgen ervoor dat tot 40 procent energie bespaard 
kan worden ten opzichte van een kasdek met 
enkel glas.

VDH Foliekassen houdt de productie van de kassen 
volledig in eigen hand, van ontwerp tot eindpro-
duct. Daardoor kunnen verschillende kastypes op 
maat gemaakt worden, aangepast aan de wensen 
van de klant. Om aan de kwaliteitsstandaarden 
te blijven voldoen, laat VDH zich adviseren door 
TNO, Wageningen UR en andere universiteiten in 
Nederland en Duitsland.
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