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Twee kwekerijen over hun ervaringen met foliekassen

‘Met folie creëer je een  

buitenklimaat in de kas’ 

Linders Kwekerijen beschikt al sinds 2003 over een 

foliekas, gebouwd door VDH Foliekassen. Jeroen 

Linders, oprichter van Linders Kwekerijen, legt die 

keuze uit. ‘Wij werken al vanaf onze beginjaren 

samen met VDH. Zij bouwden hun eerste kas op 

ons terrein in 1985, destijds nog van glas. Dat is 

heel goed verlopen. Toen we in 2003 een nieuwe 

kas wilden bouwen, hebben we daarom weer voor 

VDH gekozen. Deze keer echter geen gewoon glas, 

maar een foliekas.’

Folie was in die tijd nog vrij nieuw. Linders: ‘De 

gebouwde kas beschikt over doorlopende nok-

luchting, waardoor er veel lucht binnenkomt. Er is 

dubbele folie aangebracht en aangezien wij ook 

vloerverwarming hebben, blijft de teelt vochtvrij 

en hoeven we vrijwel niet te stoken.’ Vooral het 

concept met doorlopende beluchting bevalt goed. 

Foliekassen worden al jaren gebouwd voor de sierteelt en de boomkwekerij. De één zweert erbij, de ander ziet er het nut niet van in. Tijd om de proef 

op de som te nemen. Boom in Business vroeg twee kwekerijen met foliekassen van VDH Foliekassen BV naar hun ervaringen: Linders Kwekerijen uit Ell 

en Boomkwekerij Ruud van der Werf uit Boskoop. 
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Toen Linders twee jaar geleden een extra kas liet 

bouwen, wilde hij er dus één volgens hetzelfde 

principe. Linders: ‘Voorheen deden wij een deel 

van onze teelt op een externe locatie, maar deze 

hebben we afgestoten. We hadden toen een 

nieuwe kas nodig die puur voor de teelt was. Onze 

eisen waren nauwelijks anders dan bij onze eerste 

kas in 2003. Voor de bouw van de nieuwste kas 

heb ik bij drie partijen een offerte aangevraagd. 

Uiteindelijk viel de keuze toch weer op VDH, 

waarna zij hun derde kas op ons terrein gebouwd 

hebben.’

Vaste planten

Bij Linders in Ell worden vaste planten gekweekt 

in potten van negen centimeter. Foliekassen zijn 

voor de sierteelt echt een uitkomst, vindt Linders. 

‘Bij de kassen kunnen de ramen tot boven de nok 

open. In combinatie met de folie, die de uv-straling 

niet uitfiltert, kun je nagenoeg een buitenklimaat 

creëren. In de winter kun je overtollig vocht buiten 

de kas houden en de temperatuur in de hand hou-

den. Gedurende de rest van het jaar zorg je ervoor 

dat het niet te warm wordt en dat er genoeg lucht 

is. Specifiek voor deze teelt werkt folie erg goed. 

Dat is ook de reden dat folie inmiddels vrij veel 

wordt toegepast.’ Voor Linders is de lichtrege-

ling het belangrijkst aan de foliekas. ‘Doordat de 

uv-straling niet uitgefilterd wordt, heeft de plant 

geen strekking. De plant groeit niet in de lengte en 

meer gedrongen. Juist bij vaste planten is dat van 

belang.’

Het prijsverschil tussen een foliekas en een nor-

male kas is volgens Linders klein. ‘Al kun je de kas 

natuurlijk zo uitgebreid aankleden als je zelf wilt’, 

zo merkt hij op. De folie heeft een garantie van 

zeven jaar en gaat zo’n tien jaar mee; voor de kas 

staat een levensduur van ongeveer dertig jaar. 

Linders is erg tevreden over zijn investering in 

foliekassen. ‘Ik heb zeker geen spijt van mijn beslis-

singen om voor folie te kiezen. Vooralsnog zijn er 

in mijn ogen ook geen betere oplossingen beschik-

baar. Ik sta achter mijn keuze; mocht ik een nieuwe 

kas laten bouwen, dan zou ik wederom voor een 

foliekas kiezen. De samenwerking met VDH ver-

loopt altijd prettig. Zij komen hun afspraken na en 

leveren prijstechnisch ook prima.’

Duidelijke meerwaarde

Ook Boomkwekerij Ruud van der Werf uit Boskoop 

maakt gebruik van foliekassen van VDH. Van der 

Werf was er vroeg bij: al in 2001 nam zijn bedrijf 

de eerste foliekas in gebruik. Ruud van der Werf 

legt uit: ‘Ik had in die tijd een nieuwe kas nodig 

en ben me toen gaan oriënteren om te kijken wat 

er allemaal al gebouwd was. Er waren toen twee 

grote spelers op de markt: Rovero en VDH. De 

keuze is op VDH gevallen.’ Folie had in die tijd een 

duidelijke meerwaarde, legt Van der Werf uit. ‘Folie 

laat uv door, iets wat in die tijd met glas technisch 

nog niet haalbaar was. Bovendien heb je met folie 

een wat vochtiger klimaat in de kas, en dat is goed 

voor onze teelt.’ Van der Werf teelt op zijn kwekerij 

hoofdzakelijk clematis.

Ruim vijftien jaar later heeft Van der Werf drie folie-

kassen van VDH op zijn terrein staan, waarvan de 

meest recente afgelopen winter is gebouwd. Sinds 

hij met folie werkt, gaat zijn voorkeur ernaar uit om 

dat ook in nieuwe kassen te blijven doen. Van der 

Werf: ‘Je wilt niet met verschillende kastypen wer-

ken, want dan zou je per kas op een andere manier 

moeten werken. Dat geeft bepaald geen rust in 

de teelt.’ Een foliekas op zich maakt volgens Van 

der Werf niet direct het verschil; het draait vooral 

om de manier van werken. ‘Uiteindelijk maakt de 

gebruiker het verschil. De kas is slechts een onder-

deel van het hele teeltproces, maar wel een deel 

dat je goed voor elkaar wilt hebben.’

Volgens Van der Werf is er overigens geen massale 

overstap van het één naar het ander. ‘Je ziet eigen-

lijk geen trend richting alleen glas of folie: overal is 

diversiteit. Dat komt vooral doordat iedere kweker 

andere eisen stelt. Het is moeilijk om glas en folie 

één op één te vergelijken.’ Zelf is Van der Werf in 

ieder geval tevreden over de foliekassen van VDH. 

Bij zijn oudste foliekas ging de folie vijftien jaar 

mee; afgelopen jaar is het vervangen, waarmee hij 

dus voorlopig weer even vooruit kan.

‘Bij nieuwbouw zou ik 

wederom voor folie kiezen’
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