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Amsterdam, Hortus Botanicus, interieur drieklimatenkas: compartiment met subtropisch klimaat (rechts), foto G.J. Dukker 2001, no. 339.603 
Collectie RCE. Luchtbruggen zijn in de ruimte gebouwd zodat bezoekers de planten van bovenaf kunnen bekijken.

Amsterdam, Hortus Botanicus, interieur drieklimatenkas: compartiment met woestijnklimaat. 
foto G.J. Dukker 2001, no. 339.602 Collectie RCE.



Vleuten, het drogen, rijgen, sorteren van tabaksbladen in één van de druivenkassen tijdens de Tweede Wereldoorlog, foto gemaakt door 
W.P.F.M. van Schaik uit Utrecht 10 augustus 1943, fotocollectie Historische Vereniging Vleuten, De Meern en Haarzuilens. V.l.n.r. Wendel de 
Goey, Dirk de Goey, Bertus Zwamborn, L. Gondelach, J. Gondelach en Koos de Water.
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Voorwoord

De bloemen op onze tafel, de groenten op ons bord. Dagelijks hebben wij allemaal met kassen te maken. Sinds 1650 
maken we in Nederland voor de productie daarvan gebruik van kassen, glazen bouwsels waarin de warmte en de 
vochtigheid flink op kunnen lopen. Een onderwerp waar voorheen weinig kennis over voorhanden was. De uitgave 
Kassen in Nederland schenkt hier aandacht aan. Om de cultuurhistorische waarde van oude kassen deskundig te 
kunnen beoordelen en om de betrokkenen goed te kunnen adviseren bij de restauratie ervan, bracht de Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed de historische exemplaren in ons land in kaart. Daarbij zijn vele foto’s en tekeningen 
gemaakt, die terug te vinden zijn in de online beeldbank van de dienst. De kennis die we daarbij hebben opgedaan, 
delen we graag met iedereen die te maken heeft met het onderhoud of de restauratie van een historische kas. En met 
de liefhebbers van dit deel van onze agrarische geschiedenis.

De afgelopen twintig jaar is in ons land de belangstelling voor historische kassen sterk gegroeid. In verschillende 
tijdschriften is erover gepubliceerd en meerdere kassen op buitenplaatsen en in botanische tuinen zijn in ere 
hersteld. De in 2011 verschenen Rijksdienst-brochure Onderhoud en restauratie van historische plantenkassen heeft 
in de praktijk zijn nut bewezen. Het gaat trouwens niet alleen om de kas zelf, maar ook om de omgeving waarin hij 
functioneert. Generaties lang hebben tuinders er gewerkt. Met respect voor hen en de geschiedenis is het aan te 
raden om verantwoord met het bouwwerk om te gaan, zonder dat dit overigens hoeft te leiden tot blokkering van 
nieuwe ontwikkelingen.

Deze uitgave is tot stand gekomen in samenwerking met het Westlands Museum in Honselersdijk en de Historische 
Tuin Aalsmeer. Daarnaast gaven verschillende deskundigen, historische verenigingen, archieven en andere musea 
hun medewerking aan deze studie. Mijn nadrukkelijke en welgemeende dank gaat uit naar allen die eraan hebben 
bijgedragen. Stichting In Arcadië heeft haar kennis en kunde ingezet om het uitgebreide manuscript voor een breed 
publiek geschikt te maken.

Ik ben buitengewoon verheugd om u deze bijzondere uitgave te mogen presenteren. Deze studie gaat zeker niet 
alleen over het verleden en het heden van kassen, maar met nadruk ook over hun toekomst. Het hoofdstuk Behoud: 
Onderzoek, onderhoud en restauratie kan eigenaren, gebruikers, architecten en restauratoren helpen meer zicht te 
krijgen op het herstel ervan. Ik hoop van harte dat deze publicatie zal bijdragen aan een brede, algemene waardering 
voor onze historische kassen.

Amersfoort, mei 2019

Susan Lammers
Algemeen directeur van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Den Haag, de dierentuin aan de Benoordenhoutseweg, interieurfoto uit ca. 1930 van de grote kas met cactussen, no. 3103 Spaarnestad Foto-
archief, Haarlem.
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TEN GELEIDE

Met deze publicatie willen wij de lezer een beeld schetsen van de bestaande en verdwenen historische kassen in 
Nederland. Daarbij wordt niet alleen de ontstaansgeschiedenis in beeld gebracht, maar ook de ontwikkelingen die 
zich vanaf de zeventiende eeuw voordoen. Bij alle voorbeelden en onderdelen is zoveel mogelijk uitgegaan van wat 
er recent in de praktijk is aangetroffen. Onderzoek en inventarisatie vormen dan ook de basis voor deze publicatie. 
Op enkele historische locaties zijn de in het oog springende moderne kassen ook meegenomen in de beschrijvin-
gen.

Het idee voor het maken van een boek over plantenkassen is ontstaan in de tijd dat ik samen met Ben Olde Meie-
rink werkte aan Fruitmuren in Nederland, RVbijdrage 17 (Zeist 1997), een uitgave van het Restauratievademecum 
(RV), deels losbladig en deels in losse studies, zogenaamde bijdragen. In 1994 en 1995 bezochten wij diverse 
buitenplaatsen met bijzondere fruitmuren. Tijdens deze bezoeken viel ons de trieste conditie van veel kassen bij de 
fruitmuren op. Gaandeweg het onderzoeksproces bleek dat er weinig kennis en literatuur over buitenplaatskassen 
in de bibliotheek van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg (RDMZ, tegenwoordig Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed) aanwezig was, maar buitenlandse literatuur des te meer. Wel is er in de achttiende- en negentiende-eeuw-
se literatuur bij andere onderwerpen zoals tuinen iets over kassen en hun bouw te vinden, maar een Nederlands 
basiswerk over kassen ontbrak dus. Verder onderzoek toonde aan dat over de glastuinbouw aanzienlijk meer te 
vinden is.

De aandacht voor oude monumenten zoals kerken en kastelen en voor jongere monumenten zoals fabrieken en 
stations heeft geleid tot een groot aantal publicaties. Voor vele soorten en typen monumenten was er aandacht, 
maar de kassen vielen als het ware tussen wal en schip. Een landelijk overzicht, een ontwikkelingsproces en 
een beoordelingskader ontbraken. Voor het beoordelen van een kas op kwaliteit, waarde, ouderdom en herstel 
waren geen in- en externe deskundigen. Dit heeft er in het verleden bijvoorbeeld toe geleid dat op de buitenplaats 
Fraeylemaborg in Slochteren de oudst nog bestaande vrijstaande kas in Nederland in 1986 niet werd beschermd, 
terwijl de buitenplaats met alle opstanden wel werden beschermd. De twee muurkassen, die tot de oudste in hun 
type en zelfs tot de oudste kassen in Nederland mogen worden gerekend, vielen hetzelfde lot ten deel. Er is in 1991 
nog weliswaar een aanvraag voor bescherming ingediend, maar die werd afgewezen. Later is een en ander alsnog 
bijbeschermd.

In het voorjaar van 1998 heb ik het initiatief genomen om documentatie te gaan verzamelen over kassen. Dit 
project is toen ‘Kassen in Nederland’ gaan heten. Om uitvoering te geven aan het project is de Werkgroep Histo-
rische Kassen in Nederland geformeerd. Diverse deskundigen binnen de RDMZ zijn gevraagd zitting te nemen in 
de werkgroep en actief bij te dragen aan de doelstellingen. De leden van de werkgroep waren: Martijn Mehrtens, 
Mariël Kok, Dorothée Koper-Mosterd (allen buitenplaatsdeskundigen), Michiel van Hunen (materiaaldeskundige), 
Ben Kooij (bouwhistoricus). Als zesde extern lid is oranjeriedeskundige Erik Geytenbeek gevraagd. De hoofd-
doelstellingen die de werkgroep had geformuleerd waren: 1. Kennis over kassen en de cultuur in en rond kassen 
te verzamelen; 2. Kennis bijeen te brengen over het restaureren van kassen die kan dienen bij de advisering van 
nieuwe restauratieprojecten; 3. Een inventarisatie te maken van bestaande kassen tot ca. 1940; 4. Een inventarisa-
tie te maken van belangrijke verdwenen kassen; 5. Een gemotiveerd voorstel doen voor aanvullende bescherming; 
6. Het realiseren van een Nederlands basiswerk en 7. Het maken van een informatiefolder over het restaureren van 
kassen.

De huidige groep van beschermde kassen geeft een onevenwichtig beeld van de grote verscheidenheid die in 
Nederland nog aanwezig is. Van de glastuinbouw is relatief weinig beschermd, in tegenstelling tot de kassen op 
buitenplaatsen, die voor een belangrijk deel wel zijn beschermd. Wanneer wordt gekeken naar locatie, ouderdom, 
type, soort en functie is gerichte bescherming en aanvulling mogelijk en ook wenselijk.
Bouwhistorisch onderzoek van kassen is nieuw in Nederland. De verzamelde onderzoeksgegevens zijn verwerkt in 
de verschillende hoofdstukken. Ook oral history bleek in de praktijk van vooral de tuinbouw succesvol te zijn. Via 

oud-eigenaren, oud-medewerkers of andere betrokkenen kunnen vele interessante gegevens over het werken in 
en om de kas boven water komen.

Dank gaat uit naar alle auteurs die een bijdrage hebben geleverd en naar iedereen die ons met raad en daad 
terzijde stond. Ook gaat onze dank uit naar de leden van toenmalige directie van de RDMZ onder leiding van 
Fons Asselbergs die ons de gelegenheid hebben geboden en de middelen hebben meegegeven om deze studie te 
verrichten. Steun vonden wij bij het oud-hoofd van de afdeling Cultuurwaarden en deskundige op het gebied van 
industrieel erfgoed Peter Nijhof en zijn opvolger Erik Kleijn, die ervoor hebben gezorgd dat er groen licht kwam 
voor deze studie en er in 1999 een formeel directiebesluit kwam. De directie van de later genoemde RACM onder 
leiding van directeur Kees de Ruiter gaf ons de ruimte om het manuscript te maken. Tot slot heeft Michaela Hans-
sen van de RCE geholpen de stap te zetten naar het digitaal ter beschikking stellen van de studie. 

Om de aantrekkelijkheid van deze uitgave te vergroten en om aantal interessante onderwerpen uit te lichten is 
een reeks intermezzo’s geschreven. Naast enkele bedrijven, personen, bijzondere gebouwen gaat de aandacht ook 
uit naar de introductie van enkele kasgewassen in ons land. De destijds aan de RDMZ verbonden architectuurfo-
tografen IJsbrand Heins, Joop de Koning, Ton van der Wal, Gerard Dukker, Chris Booms en Kris Roderburg hebben 
met elkaar vele honderden foto’s van kassen, moestuinen, gereedschappen en andere onderdelen vastgelegd.

Met deze publicatie, waarvoor veel pionierswerk is verricht, probeert de werkgroep landelijke aandacht en 
erkenning voor historische kassen te krijgen. Met deze uitgave is zeker niet het laatste woord over kassen 
geschreven. In archieven, op onbekende plekken, in boedelbeschrijvingen, op zolders bij particulieren en meer 
plaatsen zijn nog vele historisch interessante gegevens niet ontsloten. Aanvullingen zijn dan ook zeer welkom. 
Hopelijk zal deze studie een gunstig onthaal vinden bij velen die geïnteresseerd zijn in de geschiedenis van kas-
sen, bij de eigenaren, de beheerders, tuinbazen en bij allen die in de kassen werken.

Amersfoort, mei 2019

Ben Kooij
Namens de Werkgroep Historische Kassen in Nederland

Over deze uitgave

Hoewel het onderzoek van de Werkgroep Historische Kassen in Nederland rond 2005 grotendeels was afgerond, 
had het publiceren van het manuscript, mede vanwege de omvang, wat voeten in de aarde. In samenspraak met 
Erik Geytenbeek, die van het begin af aan belangeloos als vrijwilliger bij het kassenboek betrokken is geweest, 
heeft Stichting In Arcadië het in 2017 op zich genomen Kassen in Nederland uit te geven als digitale publicatie. 
De afgelopen twee jaar zijn hiervoor fondsen en subsidie geworven, is tekst- en beeldredactie verricht en zijn 
het boek en de website vormgegeven. Hiermee is de enorme hoeveelheid kennis over de geschiedenis en ontwik-
keling van (planten)kassen in Nederland en daarmee samenhangend de geschiedenis en ontwikkeling van de 
tuinbouw in Nederland voor het grote publiek ontsloten en gratis beschikbaar gesteld. 

Amersfoort, mei 2019

Nina Wijsbek
Stichting In Arcadië
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