Het perceel van Boomkwekerij Van Straalen,
met links de VDH-foliekas

Van der Heide Agro geeft
gebruikte foliekas een
tweede leven
Net als nieuw en een gunstig kostenplaatje
De bouw van gebruikte kassen is momenteel
in zwang bij kwekers. Het scheelt niet alleen in
de portemonnee, maar de gerenoveerde kas is
ook (bijna) net als nieuw. Van der Heide Agro in
Boskoop legt zich helemaal toe op de handel in
en bouw van tweedehands foliekassen. Eigenaar Cees van der Heide, zo’n 40 jaar geleden
de grondlegger van VDH Foliekassen, bezit een
schat aan kennis en ervaring op dat gebied.
Boom in Business maakt een rondje langs drie
kwekers die een beroep op hem deden en
kozen voor een gebruikte VDH-foliekas.
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De eerste halte is bij Boomkwekerij J.P. van
Straalen jr. in Luttelgeest, die is gespecialiseerd
in tuinplanten. Het bedrijf heeft momenteel
twee gerenoveerde foliekassen in gebruik. Een
ervan is een VDH-foliekas die 2400 vierkante
meter inneemt. Kweker Marco van Straalen is
vol lof over de kas en wil dat graag toelichten.
‘We waren op zoek naar extra ruimte, vooral
voor het overwinteren en de kweek van een
aantal bamboesoorten. Dat wil je eigenlijk niet
in een glazen kas doen, omdat die al gauw te
warm wordt en de planten dan te slap worden.
Het voordeel van folie is dat het echt goede
zonlicht erdoorheen komt, wat bij glas niet het
geval is. Ook moesten de zijkanten en het dek
van de kas open kunnen, zodat je een buitenklimaat kunt creëren.’
Gunstig kostenplaatje
Door een klein toeval stuitte Van Straalen op de
gebruikte VDH-foliekas. Tijdens zijn zoektocht
naar een geschikte kas bekeek hij onder meer
een bestaande foliekas in België, maar daar zat
geen zijluchting in. Van Straalen nam vervolgens contact op met Cees van der Heide voor

een kostenraming voor het aanbrengen van
zijbeluchting. ‘Cees wees ons erop dat hij nog
een dergelijke gebruikte foliekas had liggen, en
wel van kwekerij A. Th. Verkleij in Boskoop. Toen
ging het balletje rollen, waarna Van der Heide
Agro de hele montage van de kasconstructie
op zich nam. Daar hadden we veel profijt van,
want dit bedrijf kan wat gemakkelijker aan
bepaalde onderdelen komen en specifieke problemen oplossen.’
Vooral het gunstige kostenplaatje was voor Van
Straalen een reden om voor de gebruikte VDHfoliekas te kiezen. ‘Nieuw is eigenlijk ook maar
relatief. Bij een foliekas vervang je de folie toch,
want dat is het enige dat slijt. De constructie is
nog prima. De aanschaf is puur omdat het voordeliger is. Daarnaast draag je met hergebruik
ook bij aan duurzaamheid.’
Diffuse folie
De opbouw van de kas, die in 2019 in gebruik
werd genomen, verliep op rolletjes. Er werd
onder meer nieuwe diffuse folie op gelegd.
‘Hierdoor is het licht mooi verdeeld in de kas.
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ACHTERGROND
De kweker is vol lof over de ondersteuning van
Van der Heide Agro. ‘De samenwerking tijdens
de bouw en daarna loopt gesmeerd. Als bijvoorbeeld een motortje niet lekker loopt, wordt
dat meteen opgelost. Omdat het een van de
eerste gebruikte kassen was die Van der Heide
renoveerde, hebben zij er ook veel van opgestoken, zo bleek uit een gezamenlijk evaluatie.
Bij toekomstige projecten zal ik zeker weer aan
Van der Heide Agro denken.’

Cees van der Heide

Van der Heide Agro

Wanneer we op een warme zomerdag de zijkanten en het dek openzetten, verschilt het
binnenklimaat nauwelijks van het buitenklimaat.’ Verder is de constructie goed gereinigd,
want op sommige plaatsen zat ijzeraanslag. ‘Je
hebt altijd wel wat opknapwerk en moet wat
dingetjes aanpassen, maar de kas staat er nu als
nieuw. We kunnen er een flinke tijd mee vooruit’, stelt Van Straalen.

De VDH-kas van Van Straalen met nieuwe diffuse folie

Kas als winkel
De volgende stop is in Denekamp bij Kwekerij
Timmerhuis, die zich richt op perkgoed. Op het
perceel staan twee gebruikte VDH-foliekassen.
Eigenaar Theo Timmerhuis nam de eerste kas
zo’n zes jaar geleden over van collega John
Schiphorst in Denekamp, die stopte met zijn
kwekerij. ‘Wij hebben die kas gedemonteerd en
zelf met het personeel weer opgebouwd. Het
is een 4,80 meter brede kap met een hoogte
van 3,50 meter, met aan één kant zijluchting.
De folie hebben we er zelf op gespannen en
later hebben we ook nog schermdoek in de kas
aangebracht. We gebruiken de kas eigenlijk als
winkel, onder meer voor de thuisverkoop van
zomerbloeiers in het voorjaar. Deze kas is voor
de teelt van perkgoed ideaal.’
De keus van Timmerhuis voor een gebruikte
kas was voornamelijk gebaseerd op het kostenplaatje. ‘Voor een lagere prijs heb je een kas
die als nieuw is. Eigenlijk maakt het niet uit of
de kas vijf of tien jaar oud is; met nieuwe folie
erop is die up-to-date en maakt het nauwelijks
verschil.’

Boomkwekerij J.P. van Straalen jr.
Boomkwekerij J.P. van Straalen jr. is
gespecialiseerd in tuinplanten. Een van
de hoofdteelten is wilg op stam, Salix.
Daarnaast kweekt het bedrijf Fargesia
(een bamboesoort), allerlei siergrassen en
Euonymus. Van Straalen richt zich hiermee
op de bovenkant van de markt en levert
voornamelijk aan exporteurs en tuincentra.
Boomkwekerij J.P. van Straalen jr. werd in
1979 opgericht door Hans van Straalen,
die toen begon met kweken naast de
ouderlijke boerderij in Waddinxveen.
Om te kunnen uitbreiden, verhuisde
de kwekerij in 1997 naar Luttelgeest in
de Noordoostpolder. Hier verrees een
moderne kwekerij op een perceel van 4
hectare, dat later werd uitgebreid met
2 hectare. Het perceel bestaat uit 7000
vierkante meter glas, een kleine 3500 vierkante meter folie en de rest is buitenveld.
Inmiddels is ook zoon Marco actief in het
bedrijf.
In 2020 breidde Timmerhuis uit met nog een
VDH-foliekas. Dit is een 6,40’er met tweezijdige
beluchting, die afkomstig is uit Andelst en
gebouwd in de periode 1986/1988. ‘We hadden een open tunnelkas staan en waren op
zoek naar een foliekas. Ik had op een gegeven
moment een gebruikte kas op het oog en
kwam via via uit bij Cees (van der Heide, red.).
Ik kocht de kas van hem; vorig jaar september
was de kas gereed en hij is nu al ruim een jaar
operationeel. We telen er overwegend perkgoed, zoals wandhangers. Het staat er nu vol
met bouwhekken’, glimlacht Timmerhuis.
Ondanks de bijna 35-jarige leeftijd van de constructie heeft de make-over een moderne kas
opgeleverd. ‘De pagoden waren kapot; die hebben we vervangen, evenals enkele profielen.
Ook hebben we er hulpstukken bij gekregen.
Van boven tot onder hebben we er zelf nieuwe
folie op gespannen. Als het materiaal maar
goed gegalvaniseerd is, gaat de kas heel lang
mee. Dit hebben we allemaal via Cees geregeld.
De samenwerking liep op rolletjes. Ook voor
onderdelen kunnen we daar altijd terecht’, zegt
een contente Timmerhuis.
Cabriokas ideaal
De laatste locatie die wordt aangedaan,
is Innové Plants in Someren, een kwekerij
gericht op de kweek van Hortensia, Helleborus
en sierheesters in de koude kas. Ook hier is

www.boom-in-business.nl - 6/2021

73

ACHTERGROND
Innové Plants
Innové Plants in Someren is een kwekerij
met Hortensia, Helleborus en sierheesters in
de koude kas. Het perceel bestaat uit 3000
vierkante meter tunnelkas, ruim een hectare containerveld en 6000 vierkante meter
kas. De oprichter van Innové Plants, René
Coppelmans, is sinds 1993 tuinbouwondernemer in hart en nieren. Hij begon met
het kweken van komkommers, en kweekte
daarnaast vanaf het begin planten als
hobby. Sinds 2008 richt hij zich helemaal
op het kweken van planten.
ook helpen afbreken wegens verplaatsing van
onze kwekerij in het verleden. Dat is toch iets
anders dan een cabriokas demonteren. Dit is
echt een vak apart. Het gaat om veel zwaarder
en steviger materiaal. Samen met Van der Heide
hebben we de folie erop gespannen.’

De gerenoveerde VDH-cabriokas van Innové Plants

een gebruikte VDH-foliekas opgebouwd. De
oprichter van Innové Plants, René Coppelmans,
begon ooit met het kweken van komkommers,
maar schakelde in 2008 over op de kweek
van planten. ‘Ik wilde met een klein oppervlak
toch een goede boterham kunnen verdienen.
Komkommer is een bulkproduct. Met een
boomkwekerij kun je je beter onderscheiden
met producten die de markt vraagt.’
Aanvankelijk gebruikte Innové Plants de glazen
kassen waarin eerst komkommer werd geteeld
voor de plantenteelt. ‘Maar ik zag dat de gewassen het niet goed deden. In de zomer werd het
veel te heet onder het glas en moest je extra
water geven. Daardoor zat er teveel rek in de
planten en groeiden ze nogal wild en slap. Om
sterke producten te krijgen, moeten ze eigen-

lijk buiten staan. Het probleem is echter dat je
zo’n heen-en-weergesleep hebt, als de planten
buiten moeten staan en weer naar binnen
moeten wegens het weer. De ideale kas is in dit
geval zo’n cabriokas. Die zijn echter behoorlijk
prijzig. Daarom besloten we een tweedehands
kas te bouwen. Zo hebben we voor het bedrag
van een nieuwe kas een compleet ingerichte
gerenoveerde kas, met alles erop en eraan. De
onderbouw is zo robuust dat de kas wel veertig
jaar meegaat.’
Coppelmans nam de VDH-cabriokas over van
de firma Esposa in Bruchem. Samen met een
gespecialiseerd kassensloopbedrijf hielp hij mee
bij het afbreken en weer opbouwen van de kas
op zijn perceel. ‘Ik heb onze oude glazen kassen

Verzekering
De Somerense kweker is verguld met de cabriokas, die inmiddels twee jaar in bedrijf is. ‘Nu
staan de planten in de zomer binnen en in de
winter buiten. Het is ideaal dat je ze niet hoeft
te verplaatsen. De folie op de kas, die minder
direct licht doorlaat dan glas, is ook een pluspunt. Boomkwekerijproducten hebben minder
licht nodig; ze groeien vaak ook beter als ze een
beetje in de schaduw staan. Nu kun je de planten beter koel en actief houden door het dak
te openen en de schermen te sluiten. Dan is de
temperatuur in de cabrio vaak lager dan buiten
door de activiteit van de planten. De Skimmia
en Pyrus die er nu in staan, doen het hierdoor
goed.’
Coppelmans heeft een tip voor kwekers die ook
een tweedehands kas willen bouwen. ‘Neem
eerst contact op met je verzekering. Ooit veranderen de normen en moet een gebruikte kas
hier en daar versterkt worden om daaraan te
voldoen. Dat kun je beter van tevoren aanpassen dan later, als de kas klaar is. Dit is echt een
belangrijk aandachtpunt.’
Al met al oordeelt de kweker uit Someren positief over de support van Van der Heide Agro.
‘Naast het aanbrengen van de folie heeft Cees
heel bruikbare adviezen gegeven. En als we een
onderdeel tekort komen, wordt dat probleem
naar alle tevredenheid opgelost. De samenwerking loopt dan ook gesmeerd.’

BE SOCIAL
Timmerhuis gebruikt de foliekas voor de thuisverkoop van zomerbloeiers in het voorjaar.
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