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Aalsmeer, bouw van nieuwe breedkapkas (spantenkas), foto ca. 1960, Collectie Historische Tuin Aalsmeer. 
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OVER DE AUTEURS

Mevr. A. Bakker (1956) studeerde kunstgeschiedenis met als specialisatie moderne kunst aan de Rijksuniversiteit 
Utrecht. Publiceerde en leverde researchbijdragen op breed cultuurhistorisch terrein, onder meer over kastelen en 
de ontstaans- en ontwikkelingsgeschiedenis van tuinen. Schreef een tweetal gidsen bij cultuurhistorische fietsrou-
tes en teksten voor educatieve projecten beeldende vorming ten bate van het onderwijs en kunstenaarsprojecten.

Dhr. C. van Dam (1953) is beheerder/conservator van de Historische Tuin Aalsmeer. Sinds 1978 is hij verantwoor-
delijk voor de opbouw en het beheer van deze museumkwekerij. In samenwerking met de Stichting Oud Aalsmeer 
is vooral in de beginfase van de Tuin veel onderzoek gedaan naar het hoe en waarom van de Aalsmeerse Tuin-
bouw. Hij had het geluk om rond 1980 nog met oudere kwekers te kunnen spreken. De meeste hadden de overgang 
van boomteelt naar bloemisterij nog van nabij meegemaakt of via hun vader daarvan veel over gehoord. Ook in 
Oud Nuus, de kwartaaluitgave van de Stichting Oud Aalsmeer, is na die begintijd over de oude gebruiken van de 
kwekers met daaraan verbonden de opmars van de kassen veel gepubliceerd. Het verhaal over Aalsmeerse kassen 
is in samenwerking met de volgende drie deskundigen geschreven: 

Dhr. H.M. Alderden (1952) heeft als kwekerszoon eerst vele jaren op een trekheesterkwekerij gewerkt en is 
inmiddels al weer tien jaar werkzaam bij exporteurs op de bloemenveiling. Ook is hij al 35 jaar bestuurslid 
van de Stichting Oud Aalsmeer. Als verzamelaar van oude ansichtkaarten en foto’s heeft hij een schat aan 
feiten en kennis in huis over Aalsmeer van vroeger.

Dhr. P.W. van der Meulen (1930-2012) is in 1948 bij de Coöperatieve Tuinbouw Aankoop Vereniging 
(C.T.A.V.) begonnen als administrateur. Vanaf 1960 tot aan 1968 was hij als tekenaar werkzaam op de afde-
ling kassenbouw bij dit bedrijf. Nadat in 1970 de kassenbouw afgestoten werd, is hij tot aan zijn pensione-
ring in 1990 als vertegenwoordiger/verkoper voor deze tuinbouwcoöperatie werkzaam geweest en kwam 
zodoende bij veel kwekers op het bedrijf. Als vrijwilliger heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan het 
beschrijven van de fotocollectie van het gemeentelijk archief van Aalsmeer. Hieruit zijn drie boeken ver-
schenen over Aalsmeer in oude foto’s. Als medeoprichter van de Stichting Oud Aalsmeer en als bestuurslid 
(26 jaar), waarvan vijf jaar als voorzitter, heeft hij jarenlang zich ingezet om oude gebruiken te behouden 
en karakteristieke panden op de monumentenlijst te krijgen en heeft hij jarenlang geprobeerd het oude te 
behouden in Aalsmeer. Als lid van de commissie genealogie heeft hij mede onderzoek gedaan naar de stam-
bomen van ca. 70 oude Aalsmeerse families. Vanuit dit onderzoek zijn zes boeken gepubliceerd, waarin al 
deze families behandeld zijn.

Dhr. H. van Tol (1944) is kwekerszoon en heeft enige tijd bestuursfuncties gehad in de culturele raad. Als 
werknemer (chauffeur) bij Bosman Kassenbouw heeft hij de groei van de kassenbouw in Aalsmeer en omge-
ving van dichtbij meegemaakt.

Dhr. E. Geytenbeek (1958) heeft bosbouw richting rentmeesterij gestudeerd aan de Hoge Bosbouw en Cultuur-
technische School te Velp, thans Hogeschool Larenstein. Hij is auteur van het boek Oranjerieën in Nederland (Cana-
letto 1991), het resultaat van zeven jaar onderzoek en studie in zijn vrije tijd. De interesse voor buitenplaatsen is 
ontstaan doordat hij bewoner is van de Ridderhofstad Hindersteyn te Langbroek. Sinds 1972 heeft hij samen met 
zijn familie veel tijd gestoken in het herstel van huis, tuin en park van deze buitenplaats. Hij heeft dan ook veel 
praktische ervaring opgedaan, ook bij het gebruik van kassen in de moestuin.

Dhr. G.P.A. van Holsteijn (1935) is geboren in Wateringen. Na de opleiding op de middelbare tuinbouwschool in 
Naaldwijk heeft hij zeven jaar plantkundig onderzoek gedaan naar plantenteelt zonder aarde bij TNO. Van 1966 tot 
1995 heeft hij gewerkt als onderzoeker op het Proefstation voor de Groenten en Fruitteelt onder glas. Een belang-
rijk deel van zijn onderzoek daar had betrekking op de relatie plantengroei en licht bij de belangrijkste teelten 
onder glas. Daaruit is zijn interesse ontstaan voor de vlakglasproductie en de geschiedenis van het glasgebruik in 
de tuinbouw.
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Dhr. M. van Hunen (1969) studeerde materiaalkunde aan de Technische Universiteit Delft. Aansluitend werkte 
hij als materiaalkundige bij een ingenieursbureau. Sinds 1997 werkt hij voor de Rijksdienst, eerst als coördina-
tor instandhoudingstechnologie voor de RDMZ en momenteel als senior specialist conservering en restauratie 
bij de afdeling Monumenten en Collectie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Hij adviseert over 
metselwerk, mortels, beton, metalen, gevelreiniging, vochtproblematiek en conserveringstechnieken. 
Ook was hij zeven jaar als programmaleider Restauratiekwaliteit verantwoordelijk voor de ontwikkeling van 
normering en certificering en is hij momenteel deelprogrammaleider instandhouding van het programma Aard-
bevingen en Erfgoed. Hij werkt ook als gastdocent bij de Hogeschool Utrecht, post-HBO-cursus Bouwhistorie, 
Restauratie en Monumentenzorg en voor het Nationaal Restauratie Centrum. Daarnaast is hij bestuurslid van de 
WTA Nederland-Vlaanderen en zit hij als waarnemer van de RCE in het College van Deskundigen van de stichting 
ERM.

Dhr. A.A.G. Immerzeel (1955) is conservator van het Westlands Museum voor Streek- en Tuinbouwhistorie 
sinds 1992. Van 1987 tot 1992 was hij werkzaam als beheerder bij het Westlands Centrum voor Streekhistorie, 
één van de drie instellingen die in 1992 fuseerden tot het Westlands Museum. Immerzeel heeft geschiedenis 
gestudeerd aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en aldaar in 1983 afgestudeerd, hoofdvak Contemporaine 
geschiedenis. Na het afstuderen o.a. gewerkt als archeologisch medewerker bij de Rijksdienst voor het Oudheid-
kundig Bodemonderzoek (ROB).

Mevr. M. Kok (1968) studeerde kunstgeschiedenis (specialisatie Bouwkunst) aan de Universiteit Utrecht. Ze 
werkt bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed als senior adviseur architectuurgeschiedenis. Ze schreef 
diverse artikelen over gebouwd en groen erfgoed.

Dhr. B.H.J.N. Kooij (1953) is sinds 1981 als bouwhistoricus in dienst bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erf-
goed. Ruim twaalf jaar heeft hij bouwhistorisch onderzoek verricht voor delen van de ‘Geïllustreerde Beschrij-
ving’ in de reeks De Monumenten van Geschiedenis en Kunst. Vervolgens heeft hij enkele jaren gewerkt voor het 
Restauratievademecum. Voor deze veelzijde en veelomvattende uitgave schreef hij in samenwerking met B. Olde 
Meierink het boekje Fruitmuren in Nederland, RV bijdrage 17.
Vanaf 1994 werkte hij voor de nieuwe serie Monumenten in Nederland. Dit 12-delige overzichtswerk is in 2006 
is voltooid. In 1999 heeft hij de Werkgroep Historische Kassen in Nederland opgezet. In 2011 verscheen de bro-
chure ONDERHOUD EN RESTAURATIE VAN HISTORISCHE PLANTENKASSEN. Thans is hij projectleider bij onder-
zoeksprogramma’s.

Mevr. D. Koper-Mosterd (1972) is architectuurhistorica en werkt als adviseur monumenten bij het Atelier 
Rijksbouwmeester. Ze werkte sinds 1996 bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de laatste jaren als senior 
adviseur architectuurhistorie. Daarvoor was zij consulent waardestelling en consulent historische buitenplaat-
sen bij het RCE. Ook was zij onder meer betrokken bij de problematiek van het omgaan met historische interieu-
rensembles en bij de herbestemming van (groen) erfgoed.

Mevr. H. van der Leest-Brand (1938) is op latere leeftijd aan een deeltijdstudie geschiedenis aan de Universi-
teit van Utrecht begonnen. Op haar tweeënzestigste studeerde zij af bij Erik Nijhof in de sociaal economische 
richting met het onderwerp: ‘Opkomst en ondergang van de glastuinbouw in Vleuten-De Meern’. Zij woont in De 
Meern en kende veel tuinders wiens bedrijven inmiddels uit Vleuten en De Meern moesten plaatsmaken voor de 
nieuwe stad Leidsche Rijn. Dat was niet altijd gemakkelijk want het waren meestal familiebedrijven van vader 
op zoon. Om deze streekgeschiedenis niet verloren te laten gaan heeft zij in 2002 een boek geschreven Een eeuw 
Tuinbouw in Vleuten-De Meern, dat door de Historische Vereniging Vleuten, De Meern, Haarzuilens werd uitgege-
ven. Met de kennis van dit boek en met de verzamelde foto’s heeft zij hoofdstuk 6.4 geschreven.
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Dhr. L.H.M Olde Meierink (1955) is architectuur- en bouwhistoricus en heeft kunstgeschiedenis en nieuwe 
geschiedenis gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Utrecht en Archeologie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij 
was in 1987-‘88 verbonden aan het Buro für Baugeschichte in Berlijn, van 1989- ‘92 aan het Bureau Monumenten 
van de Provincie Utrecht en van 1992-‘94 als cultuurhistoricus aan Stichting Particuliere Historische Buitenplaat-
sen (PHB).
Hij was in 1995 medeoprichter van het in Utrecht gevestigde Bureau voor Bouwhistorie en Architectuurgeschie-
denis (BBA) dat op het ogenblik een van de grootste particuliere bureaus op gebied van architectuurgeschiedenis 
en bouwhistorie in ons land is. In hetzelfde jaar was hij medeoprichter van het bureau SB4, bureau voor histori-
sche tuinen, parken en landschappen. Het onderzoek naar de kassen deed hij binnen dit bureau, waaraan hij tot 
2007 was verbonden. In 2008 trad hij in deeltijd in dienst bij de Nederlandse Kastelenstichting als wetenschap-
pelijk medewerker. Hij is tevens oprichter van uitgeverij Matrijs, van de Stichting Kastelen Lexicon Nederland, 
van de Stichting Het Nederlandse Interieur (SHNI) en van de Stichting Werkgroep Adelsgeschiedenis. Hij heeft 
zitting in het dagelijks bestuur van de Wissenschaftliche Beirat van de Deutsche Burgenverein en heeft zitting in 
het Kuratorium van het Europäische Burgeninstitut. Hij heeft veel gepubliceerd in het bijzonder over kastelen en 
buitenplaatsen. Hij werkte mee aan vijf delen van de reeks Monumenten in Nederland, was hoofdredacteur van 
Kastelen en ridderhofsteden in Utrecht (1995), redacteur van 1000 Jaar Kastelen in Nederland (1996) en Kastelen in 
Limburg (2005) en samen met Yme Kuiper van Buitenplaatsen in de Gouden eeuw (2016). 

Dhr. Th. van Straalen (1938) trad, na het behalen van het diploma’s M.U.L.O  A en U.T.S. bouwkunde en het vervul-
len van de militaire dienstplicht, in 1959 in dienst bij de Rijksdienst voor de Monumentenzorg, toen nog gevestigd 
in ’s-Gravenhage, als tekenaar bij de toenmalige afdeling documentatie. In de avonduren heeft hij schriftelijk het 
P.B.N.A.-diploma bouwkundig opzichter-tekenaar behaald. In 2003 is hij als bouwkundig consulent bij de voor-
noemde dienst met pensioen gegaan. 
Hij was lid van de Monumentencommissie van de gemeenten Midden-Delfland en Westland en bestuurslid van 
de Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen in Zuid-Holland en lid van de Technische Commissie van de Stichting 
Menno van Coehoorn. Tevens was hij docent aan het Nationaal Restauratie Centrum te Amsterdam.  

Dhr. A.J. Vijverberg (1933-2017) werd geboren in het Westland. In 1949 behaalde hij het diploma van de lagere 
tuinbouwschool. In 1962 studeerde hij af aan de Landbouw Hogeschool in Wageningen (richting Plantenziekte-
kunde). In 1967 werd hij benoemd tot hoofd van de afdeling Teelt en kasklimaat op het proefstation in Naaldwijk. 
Van 1977 tot 1984 werkte hij in Aalsmeer als Consulent voor de Tuinbouw en adjunct-directeur van het Proefsta-
tion voor de Bloemisterij. Daarna werd hij benoemd tot Consulent voor de Tuinbouw in het Zuid-Hollands Glasdis-
trict. Vanaf 1990 tot aan zijn pensionering vervulde hij de functie van Consulent voor de Landbouw in Zuid-Hol-
land. In 1996 promoveerde hij aan de Landbouw Universiteit te Wageningen op het proefschrift: ‘Glastuinbouw in 
ontwikkeling. Beschouwingen over de sector en de beïnvloeding ervan door de wetenschap.’ Hij publiceerde o.a. 
over de geschiedenis van de druiventeelt rond 1850 en de geschiedenis van het tuinbouwkundig onderzoek.
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In voorliggende publicatie komen alle aspecten van historische kassen en kassenbouw in Nederland aan de orde. 
Hoofdstuk 1 betreft een introductie op het onderwerp: de kas, een goed licht doorlatend, fragiel bouwwerk voor 
het telen of het in cultuur brengen van gewassen. In de kasruimte wordt een aangepast kunstmatig klimaat in stand 
gehouden. Historische kassen komen voor in de glastuinbouwgebieden als het Westland, Aalsmeer en Vleuten, op 
buitenplaatsen, vooral in de provincies Utrecht, Gelderland en Overijssel, en tenslotte in botanische tuinen zoals 
van Amsterdam, Leiden en Utrecht.
Bestudering van de geschiedenis van de kassen in Nederland en in het bijzonder de technologie van kassen heeft 
tot twee decennia geleden vrijwel niet plaats gevonden. Een moeilijkheid bij kassen is dat er geen eenduidige ter-
minologie is. Oude termen blijken op buitenplaatsen en in de glastuinbouw nog lang te zijn gebruikt. Kassentermen 
kunnen ook verschillen per regio en per tijdsperiode. Aan de hand van contemporaine literatuur konden de diverse 
benamingen worden geduid.
Bij kassenonderzoek dienen ook de (broei)bakken en oranjerieën te worden betrokken, omdat het kassenterrein 
met al zijn onderdelen als een eenheid werd gezien. Een belangrijk onderdeel is de broeierij, maar die wordt thans 
nergens meer onderhouden; de praktijkkennis van broeimest is thans vrijwel geheel verloren gegaan. In de acht-
tiende en negentiende eeuw werden tot de onderdelen van broeikunst gerekend: glazen klokken, broei-bakken of 
mest-bedden, run-bakken, stook- of vuurbakken, zonne- of trek-bakken, stook- of vuur-kassen, run-kassen, zonne- 
of trek-kassen en oranje-huizen.
Een onderverdeling van kassen kan op verschillende wijzen geschieden. Naar doeleinde zijn de volgende drie 
groepen te benoemen: kassen in botanische tuinen en dierentuinen, hier als collectiekassen aangeduid; kassen in 
tuinen van particulieren, zowel bij woonhuizen en op buitenplaatsen; kassen in de commerciële glastuinbouw, hier 
als productiekassen aangeduid. In de kassen zijn typologisch de volgende vier hoofdgroepen te onderscheiden: 
halfvrijstaande kassen of muurkassen, vrijstaande kassen, complexkassen of complexen en tenslotte samenge-
stelde kassen. Kassen kunnen ook worden onderscheiden naar het gebruikte bouwmateriaal: hout, ijzer, beton 
en aluminium. Een combinatiekas is een multi-functioneel gebouw waarin een oranjerie en/of wintertuin wordt 
gecombineerd met een warme en koude kas. Niet expliciet tot het gebied van de kassen te rekenen zijn de serre, de 
wintertuin en de oranjerie, die alle aan de orde komen.
Een probleem bij de bestudering van kassen is dat er in Nederland geen kassen meer zijn ouder dan het tweede 
kwart van de negentiende eeuw. Het bouwmateriaal is immers zeer onderhoudsgevoelig en bovendien verdwijnen 
door de voortdurende schaalvergroting in de glastuinbouw verouderde kassen relatief snel om plaats te maken 
voor nieuwe, meer geavanceerde kassen. Bovendien is de belangstelling voor behoud van kassen in de glastuin-
bouw relatief laag. Collectiekassen lopen gevaar door verlegging van het wetenschappelijk botanisch onderzoek 
naar nieuwe onderzoeksgebieden. Alleen kassen op buitenplaatsen lijken relatief recentelijk door de bescherming 
als ensemble (beschermde historische buitenplaats) relatief goed beschermd te zijn. Herbestemming van kassen 
is vrij moeilijk wanneer men de essentie wil behouden. Een aantal kassen bleef behouden in tuinbouwmusea als 
Naaldwijk, Aalsmeer en Lent.

Hoofdstuk 2 behandelt de geschiedenis van kassen. De ontwikkeling van de kas staat tot in de tweede helft van de 
negentiende eeuw niet op zichzelf maar moet gezien worden tegen de achtergrond van de ontwikkeling van botani-
sche tuinen en buitenplaatsen. Pas na 1880 wordt de ontwikkeling van kassen vooral bepaald door de ontwikkeling 
van de glastuinbouw. Aan de hand van contemporaine zeventiende- en achttiende-eeuwse handboeken en beeld-
materiaal is een beeld geschetst van de ontwikkeling van kassen. Het bekende handboek van de stadhouderlijke 
hovenier Jan van der Groen uit 1669 vermeldt kassen als eerste, maar hij verstond er koude bakken onder. 
Het verzamelen was in de zeventiende eeuw een vrij algemene bezigheid door de belangstelling voor empirische 
natuurwetenschappen. In een havenstad als Amsterdam waar dagelijks vanuit verschillende windstreken schepen 
aanmeerden, was het aanleggen van naturalia geen groot probleem. Een belangrijke rol speelde een kleine groep 
Amsterdamse liefhebbers, zoals Johan Roeters, die zich in de jaren 1660 bezighouden met het kweken van subtro-
pische planten, die men laat overwinteren in oranjerieën. Uit het combineren van een oranjerie met een bak zal 
zich de kas ontwikkelen, waarvan de oudst bekende in 1682 in de Amsterdamse hortus werd gebouwd. Voor zover 
bekend zijn de eerste kassen in Nederland gebouwd en niet in de Engeland, Duitsland, Frankrijk of andere landen. 

Voor de kennis van de ontwikkeling in de late zeventiende eeuw en de achttiende eeuw zijn de handboeken van 
Pieter de la Court van der Voort en Johann Hermann Knoop van belang. Uit hun handboeken krijgt men een goed 
beeld van de innovatie op het gebied, die ook in buitenland nauwlettend werd gevolgd. In de loop van de tweede 
helft van de achttiende eeuw en de eerste helft van de negentiende eeuw verliest Nederland steeds meer de voor-
sprong die men had op het gebied van kassen. Terwijl men in de ons omringende landen voor de hoven en univer-
siteiten grote plantenkassen met ijzer en glas bouwt, zou het eigenlijk nog tot het midden van de negentiende eeuw 
duren voordat in Nederland met behulp van ijzer en glas kassen werden gebouwd met grote glasoppervlakken. 
Vooral in de botanische tuinen en in bescheiden mate aan het hof ziet men invloed van het buitenland. 
In de loop van de tweede helft van de negentiende eeuw neemt het aantal en de variëteit van kassen in botanische 
tuinen en op buitenplaatsen sterk toe. Nieuw was op buitenplaatsen de combinatie van oranjerieën met warme en 
koude kassen.
Vooral de introductie van de gemengde stijl in de tuinarchitectuur waarin veel bloemenborders worden toegepast, 
is van belang. Vanaf 1880 heeft de ontwikkeling van de glastuinbouw in het Westland en ook in Aalsmeer invloed 
op de kassen op buitenplaatsen. Terwijl de ontwikkeling van kassen op buitenplaatsen rond de Tweede Wereldoor-
log ten einde loopt, neemt de rol van Nederlandse glastuinbouw in de innovatie van kassen zo toe, dat Nederland 
aan het eind van de twintigste eeuw haar gezaghebbend rol terug heeft.

In hoofdstuk 3 worden de collectiekassen nader bekeken. De eerste collectiekassen werden gebouwd in botani-
sche tuinen. Deze tuinen werden vanaf het einde van de zestiende eeuw opgericht, meestal als Hortus Medicus, 
en waren verbonden aan de medische faculteiten van wetenschappelijke instituten. In de tuinen werden planten 
verzameld en gekweekt ten behoeve van onderzoek en onderricht aan de studenten en voor de geneesmiddelen die 
apothekers bereidden uit de planten. De oudste hortus in Nederland is de Hortus Botanicus in Leiden, gesticht in 
1587. In het hoofdstuk wordt nader ingegaan op het ontstaan van de diverse horti en tuinen, evenals op de bouw-
geschiedenis van de in de tuinen gebouwde collectiekassen en kleinere kassen. De geschiedenis van de oude, nog 
bestaande botanische tuinen in Leiden, Amsterdam en Utrecht wordt nader belicht. Deze oudere tuinen zijn divers 
van opzet, maar hebben als overeenkomst dat ze gelegen zijn nabij of in de binnenstad van de betreffende universi-
teitssteden en dat ze zeer nauw verbonden waren of zijn met wetenschappelijke instituten. Ook wordt een over-
zicht gegeven van de niet meer bestaande academische horti in Franeker, Groningen en Harderwijk. Ook de jongere 
hortus in Haren, de nieuwe botanische tuin in Utrecht op De Uithof en de hortus van de Vrije Universiteit komen 
aan bod. Deze wat jongere tuinen liggen aan de randen van de steden, daar waar men meer ruimte ter beschikking 
had. Er staan royale kassencomplexen.
De relatie tussen de tuinen en de wetenschappelijke wereld is tegenwoordig minder hecht, maar de tuinen hebben 
nog altijd een groot maatschappelijk nut omdat zij andere, waardevolle functies hebben. Behalve het leveren van 
bijdragen aan (universitair) onderwijs, worden botanische tuinen vooral gebruikt voor de educatie en voorlichting 
van het grote publiek en is een belangrijke functie van veel tuinen het herbergen van collecties die deel uitmaken 
van de Nationale Plantencollectie.
Behalve de universiteiten met een medische faculteit, richtten ook de Technische Hogeschool in Delft (thans Tech-
nische Universiteit Delft) en de Universiteit Wageningen cultuurtuinen in. Wetenschappers verbonden aan deze 
instellingen hadden eveneens behoefte aan ruimte waar zij planten konden verzamelen en kweken ten behoeve van 
hun onderzoek naar een nuttige, algemene of industriële toepassing van gewassen en het (tuinbouw)onderwijs. In 
Delft is de tuin nog nagenoeg compleet aanwezig. De tuin in Wageningen is vrijwel geheel verdwenen.
Ook in dierentuinen staan en stonden collectiekassen. Dierentuinen hebben altijd een sterke band met de plan-
tenwereld gehad. Enerzijds maakte de kunstmatig aangelegde plantenwereld deel uit van de leefwereld van de 
dieren, anderzijds droeg het groen bij tot een parkachtige omgeving waarin het goed toeven was voor de bezoeker. 
Bepaalde dierentuinen, zoals de Haagsche Dierentuin, hadden het nadrukkelijk in hun doelstelling staan om de 
botanische wereld aan de bezoeker te presenteren. Een deel van de te presenteren plantenwereld stond opgesteld 
in en bij de dierenverblijven en in speciale kassen. 
In veel stadskwekerijen, ook wel aangeduid als stadskweektuinen of plantsoenendiensten, waren oorspronkelijk 
ook bijzondere collectiekassen aanwezig. Men kweekte er éénjarigen voor in de plantsoenen en heesters en bomen 
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voor straten, groenstroken en parken. Vaak hield men in oranjerieën planten zoals palmen voor representatieve 
doeleinden en ter opfleuring van gemeentelijke instellingen, zoals het stadhuis. In enkele gevallen was er een 
tropische kas waar bijzondere planten werden gehouden als bananenbomen, koffieplanten etc. De functie van der-
gelijke collecties planten zal vooral een educatieve zijn geweest. Omdat tegenwoordig plantsoenonderhoud vaak 
wordt uitbesteed aan particuliere bedrijven en perkplanten veel van de veiling worden betrokken, zijn de meeste 
locaties in omvang sterk gereduceerd of geheel opgedoekt. 
Tot slot zijn er in Nederland nog enkele moderne en enkele kleinschalige collectiekassen die vanwege hun col-
lectie, hun historische context en of hun ontwerp, vermeld worden, zoals wintertuinen. Kort gesteld is de defi-
nitie van een wintertuin: een licht doorlatende verpozingruimte waarin planten een belangrijk onderdeel van 
de inrichting vormen. Daarmee is tevens het grootste verschil met een oranjerie vervat, die in eerste instantie 
primair bedoeld was als overwinteringsruimte voor planten.
Verschillende factoren hebben geleid tot de creatie van wintertuinen. Te noemen zijn een veranderende kijk op 
natuur en wonen, het ontdekken van verre onbekende werelden en het daarmee samenhangende verzamelen 
en tentoonstellen van exotische levende planten en dieren, en als laatste de ontwikkelingen in de techniek. De 
opkomst van nieuwe bouwmaterialen zoals ijzer en glas én toepassingen van nieuwe bouw- en constructie metho-
den (skeletbouw) maakten het mogelijk op een transparante en lichte manier te bouwen. Deze ingenieursbouw in 
combinatie met nieuwe verwarmingsmethoden was uitermate geschikt voor het maken van een wintertuin. In een 
glashal met zo min mogelijk onderscheid tussen binnen en buiten kon een aan het paradijs herinnerend tropisch 
landschap gecreëerd worden. 
De bouw van wintertuinen in Nederland vindt op een kleinschalige en bescheiden schaal plaats en kenschetst zich 
in de eerste plaats door zijn verbinding met het woonhuis. Ze werd in het algemeen aangesloten op de voor gasten 
toegankelijke delen van de woning zoals de bibliotheek, biljartkamer en salon. De constructie was zo licht moge-
lijk en voor een optimale lichtopbrengst vaak witgeschilderd. Een ander kenmerk is de aanwezigheid van verwar-
ming nodig voor het houden van vorstgevoelige (tropisch) planten. 
Een van de eerste voorbeelden van een echte wintertuin in Nederland is de niet meer bestaande wintertuin van 
buitenplaats Spaarnberg bij Santpoort gebouwd in 1834 - 1835 in opdracht van de zeer rijke bankier Adriaan van 
der Hoop, een fervent liefhebber, verzamelaar en amateur-kweker van exotische planten. In heel Nederland zijn 
private, vaak bescheiden wintertuinen te vinden: 
Jagtlust te ’s Graveland (1899), De Matanze te Terwolde (1887), Sluishoef te De Bilt (ca.1856), Villa Rams Woerthe 
te Steenwijk (1899), Zionsburg te Vught (ca. 1885). De grootste is Cantonspark in Baarn gebouwd in 1914 – ’15 
in opdracht van August Janssen, directeur van Indische Cultuurondernemingen. Dit is de enige, nog bestaande 
wintertuin van formaat in Nederland. 
Naast private wintertuinen ontstonden ook publieke wintertuinen, vaak in gebruik als horecagelegenheid. Het 
bekendste voorbeeld is de wintertuin van Hotel Krasnapolsky uit 1879 naar ontwerp van G.B. Salm. Een grote gla-
zen kap gevangen in een smeedijzeren constructie van spanten en gedragen door gietijzeren kolommen overdekte 
de wintertuin. De rechthoekige, 14 meter hoge ruimte is op verdiepingshoogte voorzien van een galerij die door 
middel van gietijzeren hangers aan de kapspanten was bevestigd. Langs de galerij waren wandbespanningen met 
tropische landschappen met trompe-l’oeuil effecten (niet meer aanwezig) geschilderd door Belgische decoratie-
schilder A. Graux. Grote palmen stonden langs de randen terwijl de ruimte werd gevuld met tafeltjes en stoelen. In 
het midden bevond zich een spiegelgrot met daarop een enorme waaierpalm. 
De wintertuin vormt heden ten dage nog steeds een interessante bouwopgaaf. Een eigentijdse voorbeeld is het 
spraakmakende Eden Project te Cornwall van de hand van architect Nicolas Grimshaw. Zo zijn er verschillende 
voorbeelden te noemen van moderne wintertuinen. De combinatie van een ruimte voor planten waar mensen 
kunnen recreëren is nog altijd een actueel gegeven.

Hoofdstuk 4 behandelt vervolgens kassen op buitenplaatsen. Kassen op buitenplaatsen zijn in de late zeventiende 
eeuw voortgekomen uit de bakken- en oranjeriecultuur, en naar voorbeeld van de collectiekassen met de nood-
zaak om tropische planten op te bergen en te bestuderen. Al heel snel werden kassen echter ook ingezet voor de 
fruitteelt. Uit de landelijke inventarisatie in de jaren 2000-2004 blijkt dat de meeste nog bestaande historische 

kassen bij buitenplaatsen en kastelen staan; er was bijna geen buitenplaats waar geen kas aanwezig was. Van deze 
oude kassen zijn geen exemplaren meer uit de zeventiende en achttiende eeuw bewaard gebleven, maar wel nog 
enkele uit de vroege negentiende eeuw en later. Er zijn veel oude kassen afgebroken en dus voorgoed verdwenen. 
De verdwijning is te verklaren uit het feit dat nagenoeg alle kassen tot het midden van de negentiende eeuw gro-
tendeels van hout waren en dus een beperkte levensduur hadden. 
Er zijn twee hoofdtypen te onderscheiden: de muurkas voor de fruitteelt en de vrijstaande tabletkas voor de 
bloementeelt waarvan een deel is gebruikt voor de kweek en instandhouding van exclusieve plantenverzamelin-
gen. Werden in het begin alleen muurkassen gebruikt voor het onderkomen van tropische planten, korte tijd later 
ontdekte men het voordeel van fruitteelt in kassen. Pas in het begin van de negentiende eeuw ontstaan de eerste 
vrijstaande kassen, op een moment dat de verwarmingsinstallaties met heet water beter werden. Even vóór het 
midden van de negentiende eeuw worden kassen voor het eerst ook van ijzer gebouwd, met als positief gevolg 
een betere lichtopbrengst en dus een betere groei. Specifieke vrijstaande groentekassen zijn niet veel gebouwd. 
Daarvoor gebruikte men doorgaans verschillende soorten bakken. De bakkencultuur dateert zeker al vanaf het 
midden van de zeventiende eeuw. In die begintijd werden ook al glasklokken en lantaarns gebruikt bij de teelt van 
gewassen.
In de zeventiende en achttiende eeuw werden buitenplaatsen vooral als zomerresidentie gebruikt; later wor-
den zij permanent bewoond. Er is dan ook een sterke groei in de toename van kassen in het laatste kwart van de 
negentiende eeuw en in het begin van de twintigste eeuw te zien. De opdrachtgevers waren in bijna alle gevallen 
eigenaren die goed bij kas zaten. Ná de Crisistijd en de Tweede Wereldoorlog is de cultuur op de buitenplaatsen 
sterk veranderd en zijn vele in handen van bedrijven gekomen met als gevolg dat de kassencultuur verdween. Er 
waren ten tijde van ons onderzoek nog maar zes buitenplaatsen in Nederland waar de oude moestuin- en kas-
sencultuur in stand wordt gehouden met de hulp van een tuinbaas en waar een tamelijk compleet ensemble van 
kassen, bakken en fruitmuren aanwezig is. Daarvan is de helft in particulier bezit.
In de achttiende eeuw zijn het architecten of bouwkundigen die kassen ontwierpen en tekenden naar voorwaar-
den van de opdrachtgever en naar voorbeeld van de al bestaande kassen en voorbeelden in de literatuur. In de 
negentiende en twintigste eeuw blijven architecten, soms ook stadsarchitecten, ontwerpen maken voor kassen, 
maar daarnaast gaan tuinarchitecten zich ook nadrukkelijk bezig houden met kassen. Bekend is dat de Amster-
damse tuinarchitect Leonard Anthony Springer (1855 - 1940) vele ontwerpen van buitenplaatsen heeft gemaakt 
ten behoeve van prijsvragen en opdrachtgevers. Op deze ontwerpen hebben kassen een duidelijke plaats toegewe-
zen gekregen. Van de tuinarchitecten J.D. Zocher jr. en H. Copijn zijn ook ontwerpen bekend.
In de tweede helft van de negentiende eeuw diende zich een derde groep van ontwerpers aan: kassenbouwers en 
kassenleveranciers van buitenplaatskassen. Zij bouwden niet alleen kassen maar leverden en installeerden vaak 
ook allerlei technische voorzieningen. Over het algemeen zijn ontwerptekeningen van kassen -zelfs ook uit de 
twintigste eeuw- maar weinig bewaard gebleven. Om tot een keus te komen, liet de opdrachtgever soms meerdere 
ontwerpen maken of nodigde enkele ontwerpers uit een voorstel te doen. 
In het buitenland waren ook vele kassenbouwfirma’s aanwezig, maar uit ons onderzoek is gebleken dat zij een 
relatief beperkt aantal kassen hebben geleverd. Van deze geplaatste kassen is weinig meer teruggevonden. De 
hoge kosten voor een buitenlandse kas zal de reden zijn waarom er relatief weinig in Nederland zijn gebouwd. 
Men importeerde wel materialen en onderdelen uit het buitenland, zoals profielijzer en ketels, maar de bouw liet 
men merendeels over aan lokale bouwers.
De meeste Nederlandse en buitenlandse kassenfirma’s gaven een catalogus, brochure, folder, album of prijscou-
rant uit. Afbeeldingen van gerealiseerde projecten stimuleerde de planvorming bij de kopers. 

In hoofdstuk 5 worden kassen bij oranjerieën, kerken en kloosters en woonhuizen behandeld. In de zeventiende 
en achttiende eeuw waren oranjerieën vrij gesloten en donker. In de negentiende eeuw zijn zij steeds meer op 
kassen gaan lijken. Grote openslaande deuren verschijnen aan de voorzijde en zelfs glazen daken en ramen en 
deuren in de zijgevel. De tendens was steeds meer licht in de oranjerie en in de kas. Er is een aantal oranjerieën 
waar zowel de kas- als de oranjeriefunctie tegelijk aanwezig is; dergelijke overgangstypes worden oranjeriekas-
sen genoemd. Daarnaast zijn er oranjerieën waar al of niet tegelijkertijd kassen tegen aan gebouwd zijn. De oudste 
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voorbeelden dateren uit de negentiende eeuw. Vanaf het midden van de negentiende eeuw werden behalve kassen 
ook meer en meer serres bij woonhuizen en buitenplaatsen ontworpen. Serres hebben doorgaans geen planten-
functie.
De ligging van historische kassen bij woonhuizen is minder eenduidig dan bij buitenplaatsen, maar zij zijn vrijwel 
altijd tegen of in de directe omgeving van het huis geplaatst. De bouw tegen het huis, al of niet gelijktijdig met 
het huis, heeft het voordeel dat men vanuit huis het kasje kan bereiken. Een tweede voordeel is dat een eventuele 
verwarming eenvoudig aan te sluiten is op het aanwezige of het te bouwen verwarmingssysteem. De kassen heb-
ben vrijwel unaniem een zeer bescheiden omvang en dienen enerzijds tot het houden van kamerplanten en soms 
enkele oranjerieplanten, anderzijds voor het zaaien en of kweken van groenten en andere gewassen. Een enkel 
kasje of compartiment dient voor druiventeelt. Door de komst van goedkope hobbykasjes in aluminium en ijzer 
zijn vele oude houten kasjes verdwenen.
Bij of tegen tuinders- of bloemistenwoningen kwamen ook kassen voor maar door veranderingen in de markt, 
door ander beheer van buitenplaatsen en andere maatschappelijke ontwikkelingen is er vrijwel geen plaats meer 
voor kleinschalige plantenteelt. Dit heeft tot gevolg gehad dat ook dergelijke kasjes vrijwel allemaal zijn verdwe-
nen. 
Bij katholieke kerken en kloosters komen vanaf het midden van de negentiende eeuw kassen voor. Zij dienden om 
de planten zoals palmen, azalea’s en andere bloeiende planten op te bergen. Bij christelijke feestdagen en andere 
belangrijke momenten werd de kerk met planten versierd. Deze kassen waren veelal oranjeriekassen en geplaatst 
tegen de kerk of een van de bijruimten, maar wel zo dat de kas vanuit de kerk snel bereikbaar was. Door de verso-
bering in de katholieke kerk die vanaf de jaren 60 van de twintigste eeuw optrad, was er geen plaats meer voor de 
planten met als gevolg dat de planten en de kassen werden afgestoten. Slechts een klein aantal is bewaard geble-
ven. Bij kloosters zijn ook kassen in de moestuin gebouwd voor het eigen levensonderhoud, maar ook zij hebben 
door de maatschappelijke veranderingen en het teruglopen van het aantal kloosterlingen hun functie goeddeels 
verloren.
Bij boerderijen komen buiten hobbykasjes voor eigen gebruik vrijwel geen kassen voor. Hier en daar komen er bij 
akkerbouwbedrijven glazen gebouwtjes voor die veel op kassen lijken. Deze in hout uitgevoerde gebouwtjes wor-
den zogenoemde pootaardappelbewaarplaatsen genoemd en dienen om de pootaardappels te laten spruiten. De 
bouw vond plaatst globaal plaats in de periode kort vóór de Eerste Wereldoorlog tot kort na de Tweede Wereld-
oorlog. Door de verregaande mechanisatie op boerderijen hebben geavanceerde pootaardappelbewaarplaatsen 
hun functie verloren en verdwijnen daardoor meer en meer uit beeld.

In hoofdstuk 6 wordt de ontwikkeling van de beroepsmatige teelt van tuinbouwgewassen onder glas geschetst. 
Tuinbouw omvat de teelt van gewassen onder beschermde omstandigheden. Aanvankelijk werd glas gebruikt voor 
twee verschillende doeleinden: het vervroegen van gewassen en het overwinteren van gewassen. Het eerste doel 
speelde een grote rol in de groenteteelt. De ontwikkeling van platglas heeft zich dan ook vooral afgespeeld in deze 
sector. Onder platglas waren gewassen te vervroegen maar er konden ook gewassen geteeld worden die in ons 
klimaat nauwelijks of niet te telen waren zoals meloenen en komkommers. Het tweede doel, het overwinteren van 
gewassen, speelde vooral in de bloemisterij. De oranjerieën zijn bekende overwinteringsplaatsen bij kastelen en 
landgoederen.
Op het gebied van kassenbouw liep Nederland rond 1900 achter op de ons omringende landen. Belangrijke 
ontwikkelingen op het gebied van de glastuinbouw zijn ontleend aan kennis uit de ons omringende landen die we 
hier hebben leren gebruiken en / of hebben aangepast aan lokale omstandigheden. 
De groei van de glastuinbouw in Nederland is eerst echt van start gegaan met de komst van de éénruiter uit België. 
De éénruiter was goedkoper en beter (grotere lichtdoorlatendheid) dan de tot dan toe in gebruik zijnde typen 
glasbedekking. Twintig jaar na de introductie van de éénruiter telde Nederland circa 200 ha platglas. De drui-
venserre werd in Nederland geïntroduceerd in 1892, eveneens vanuit België. Slechte resultaten bij de teelt langs 
muren en concurrentie van onder meer Belgische druiven op de Nederlandse markt leidden tot deze stap. Soort-
gelijke ervaringen leidden in 1903 tot de introductie van komkommerkassen uit Engeland. Slecht weer in ons land 
en concurrentie van Engelse komkommers op de Duitse markt vormden hiervoor de aanleiding. In 1906 werd 

het eerste warenhuis gebouwd zoals eerder gedaan was op het kanaaleiland Guernsey. Hierbij werden éénruiters 
omhoog gebracht waardoor een grote, vrije ruimte ontstond waarin gewassen geteeld konden worden. De Venlo-
kas – voor het eerst gebouwd aan het einde van de jaren twintig van de vorige eeuw – verschilt hiervan doordat 
deze goedkoper en beter is. De kas is goedkoper doordat er minder hout voor nodig is. De kas stond vele jaren 
bekend als het ‘crisiswarenhuis’. De kas is beter omdat de lichtdoorlatendheid ervan groter is en de kas minder 
kieren heeft. Praktisch alle verbeteringen van de Venlokas zijn gekenmerkt door ‘goedkoper en beter’. 
De belangrijkste drijvende kracht achter de ontwikkeling van de tuinbouw en dus ook de glastuinbouw is de 
markt. De groenteteelt is tot ontwikkeling gekomen langs de stadsranden. Een belangrijke factor in de ontwikke-
ling van het Westland is de nabijheid van Engeland via de haven van Rotterdam. Het tuinbouwgebied Breda heeft 
sterke stimulansen ondergaan van de spoorwegverbinding naar Antwerpen. Verbeteringen in het transport zijn 
hand in hand gegaan met verbeteringen in de agrarische bedrijfsvoering.
De Nederlandse agrarische sector heeft vanaf 1900 en heel sterk vanaf 1950 zich regionaal gespecialiseerd. Die 
regionale specialisatie van de primaire bedrijven leidde tot het ontstaan van samenwerkingsvormen tussen agra-
riërs (onder meer veilingen). In de gebieden ontstonden ook gespecialiseerde toeleveringsbedrijven. De samen-
werkingsvormen, met name die op het terrein van de afzet, maakte specialisatie op het primaire bedrijf mogelijk 
en daarmee rationalisatie van de bedrijfsvoering. Genoemde rationalisatie werd mede mogelijk gemaakt door het 
proces van verwetenschappelijking dat sterk door de overheid ondersteund is. Onderzoek, onderwijs en voorlich-
ting zijn vele jaren de wegen geweest waarlangs de overheid de agrarische sector ondersteund heeft. Een sterke 
groei van de productiviteit, zowel naar kwaliteit als kwantiteit heeft dit tot gevolg gehad.
Het Westland is sinds het begin van de negentiende eeuw een belangrijk tuinbouwgebied. Door de situering aan 
de kust, met zachte winters en matige zomers en meer zonuren, waren de Westlandse tuinbouwproducten eerder 
oogstrijp en brachten daardoor een hogere marktprijs op. Door gebruik van muren en windsingels kon men de 
teelt nog meer vervroegen. Een volgende stap in de beïnvloeding van het klimaat was het gebruik van glas en het 
bouwen van kassen. Het Westland en de Westlandse tuinders hebben een belangrijke rol gespeeld in de ontwik-
keling van kassen voor de tuinbouw. Het gebied zou uiteindelijk uitgroeien tot een van de belangrijkste glastuin-
bouwgebieden ter wereld en staat sinds het midden van de twintigste eeuw bekend als ‘De Glazen Stad’.
Vanaf het begin van de negentiende eeuw nam het gebruik van tuinmuren in de Westlandse tuinbouw enorm 
toe. Al snel daarna is men gaan experimenteren met het plaatsen van losse ramen tegen de tuinmuren, waaruit 
omstreeks 1850 de eerste muurkassen ontstonden. Bij de eerste muurkassen stond het glas in een hoek van 45 
graden tegen de tuinmuur. Later werd in het glasdek een knik aangebracht, de zogenaamde knie, waardoor een 
beter bruikbare werkruimte ontstond. Een logische opvolger van de muurkas was de kopkas, waarbij het glas tot 
twee ramen boven de muur uitstak en er als het ware een kleine glazen kap op de muurkas kwam. Dit vergrootte 
de binnenruimte van de muurkas, waardoor de luchtcirculatie beter werd. In de muurkassen werden voorname-
lijk druiven geteeld, maar ook perziken en pruimen. Op het einde van de negentiende eeuw ontstonden de eerste 
tweezijdige kassen, men plaatste twee muurkassen tegen elkaar en liet de muur weg. Zo ontstond de kniekas of 
druivenserre. Een aparte ontwikkeling was de A-kas, die ook een tweezijdige kas was, maar dan met een ongebro-
ken dek. Deze kas werd voornamelijk gebruikt voor perziken en pruimenbomen.
Een aparte ontwikkeling was het gebruik van broeibakken. Hiervoor gebruikte men losse ramen met veel kleine rui-
tjes en vanaf 1875 de zogenaamde éénruiter. Hiermee vormde men lange rijen met platglas, die in enkele of dubbele 
bakken geplaatst werden. Onder platglas werden komkommers geteeld, maar ook peen, sla, andijvie, bloemkool en 
meloenen.
In het begin van de twintigste eeuw begonnen verschillende tuinders in Loosduinen te experimenteren met het 
omhoog brengen van platglas, waardoor er één grote, aaneengesloten glazen kas ontstond, het warenhuis. Deze 
kas was speciaal bedoeld voor de teelt van tomaten, waar omstreeks 1900 steeds meer vraag naar kwam. Dit 
model bleek zo succesvol, ook voor andere teelten, dat het uiteindelijk het meest voorkomende type kas werd. De 
moderne hedendaagse kas is nog steeds gebaseerd op het warenhuistype.
Aalsmeer was een vooraanstaand tuinbouwgebied. In het midden van de zeventiende eeuw begon men met het 
kweken van fruitbomen die onder andere verkocht werden aan eigenaren van landgoederen en buitenplaatsen. 
Daarnaast ontwikkelde men gaandeweg de aardbeienteelt en breidde men het assortiment gewassen steeds meer 
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uit. Door contacten met de grote steden kwam er in de negentiende eeuw steeds meer vraag naar bloemen en 
verschoven de telers hun aandacht richting de bloemisterij. Al in 1872 bouwde men een houten bloemistenkas. 
Dit was de eerste kas in de Nederlandse beroepstuinbouw. Daarna kwamen er steeds meer kassen, allerlei typen 
maar voornamelijk van hout. De kennis en geschiedenis van de hele Aalsmeerse tuinbouwontwikkeling, vanaf de 
zeventiende eeuw tot het einde van de twintigste eeuw, is jarenlang verzameld door een groep Aalsmeerders en is 
nu op een levende wijze aanschouwelijk gemaakt in museum De Historische Tuin Aalsmeer.
Vóór de Tweede Wereldoorlog is er op kassengebied al veel ontwikkeld. Door de crisis in de jaren 30 van de vorige 
eeuw vielen er vele bedrijven weg. Na de Tweede Wereldoorlog heeft de kassenbouw een poosje stil gelegen door 
gebrek aan materialen en durf om te investeren. Hoewel er in de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw veel kassen 
zijn gebouwd in en rond Aalsmeer, werd daardoor de Aalsmeerse kassenbouwers niet van geprofiteerd. Eigen-
lijk waren de kassenbouwers uit Aalsmeer timmerlieden die de overstap naar andere materialen niet durfden te 
nemen. Van de kassenbouwbedrijven van vóór de Tweede Wereldoorlog zijn er heel weinig overgebleven.
Een ander probleem was de slechte verkaveling in het oude tuinbouwgebied. Omdat dit probleem niet op te los-
sen was, waren veel bedrijven genoodzaakt om naar andere gebieden uit te wijken bij bedrijfsuitbreiding. Veel 
van de van oorsprong Aalsmeerse bedrijven zijn dan nu ook te vinden op grondgebied van Uithoorn, de Haarlem-
mermeer of Amstelveen. Ook de schaalvergroting in de bloemisterij heeft vooral in de jaren 90 van de vorige eeuw 
heel veel bedrijven doen besluiten te stoppen. Men kan dit het beste begrijpen, als naar de omzetcijfers van de 
veiling wordt gekeken. Momenteel is het zo, dat van de 1.5 miljard euro omzet op de veiling Royal FloraHolland 
locatie Aalsmeer minder dan 10% uit de sectie Aalsmeer komt.
Behalve dat Aalsmeer zelf eigenlijk geen kassenbouwindustrie meer heeft, heeft zij als productiegebied van 
bloemen en planten ook afgedaan. Deze ontwikkelingen geven aan, dat de vroeger zo plaatsgebonden tuinbouw 
nu een wereldwijde vlucht heeft genomen, waarbij de prijs van grond en arbeid de belangrijkste factoren zijn 
geworden. 
Op de eerste tuinderij in Vleuten ‘De Ida Maria State’ werden omstreeks 1905 de eerste druiven- en perziken-
kassen gebouwd. De bedrijfsleider van deze tuinderij B. Boers begon enkele jaren later voor zichzelf en werd 
de voortrekker in dit gebied voor vestiging van tuinders die uit het Westland, Utrecht en van elders kwamen. In 
1930 telde Vleuten 77 tuinbouwbedrijven met vele druivenkassen, schoorstenen en veel plat glas. Het glasareaal 
bleef toenemen: 37 ha in 1960 tot 68,4 ha in 1972 met steeds modernere kassen. In deze tijd gingen veel groen-
tekwekers over op de rendabelere bloementeelt. Er moest gemoderniseerd en vergroot worden om als bedrijf te 
overleven. Het bloeiende tuinbouwgebied van Vleuten-De Meern was een van de modernste van Nederland. Het 
Rijk besloot om op dit kassengebied het stadsdeel Leidsche Rijn te bouwen. De tuinders zijn vertrokken. Twee 
schoorstenen, een waterreservoir met een klein kasje aan ‘t Zand zijn gerestaureerd als herinnering.

In hoofdstuk 7 komen diverse technische aspecten van de kas aan bod. Verschillende onderdelen van kassen en de 
bijbehorende technische voorzieningen zoals verwarmingsinstallaties worden besproken. Van wezenlijk belang 
voor de ontwikkeling van kassen is naast de industrieel vervaardigde bouwmaterialen als ijzer, glas en beton ook 
de ontwikkeling van plantvriendelijke verwarmingssystemen. Werden tot het tweede kwart van de negentiende 
eeuw broeimest, run en luchtverwarming de methoden om kassen te verwarmen, daarna kwam er een heetwater-
verwarmingsysteem, thermosyphon genoemd, op de markt. Het was de rijke bankier Van der Hoop uit Santpoort 
die in 1828 William Atkinson raadpleegde voor een dergelijk systeem voor zijn bloemenkas. Het nadeel van het 
vaak lekken van luchtverwarmingsysteem was met dit nieuwe systeem voorgoed voorbij. Vanaf 1829 nam de ther-
mosyphon een grote vlucht in Nederland. Door de komst van elektriciteit is het systeem als maar meer verbeterd. 
Dit had direct tot gevolg dat pompen in de systemen konden worden gebouwd en was de verdiepte opstelling van 
de ketel –vaak in een kelder in de grond- overbodig geworden.
Ook is er aandacht voor gereedschappen die specifiek en vaak bij kassen werden gebruikt. Uit de collecties van 
diverse musea is geput om een beeld samen te stellen. Tot de ‘gereedschappen’ kunnen ook worden gerekend 
een smalspooraanleg zoals die bij glastuinbouwbedrijven voorkwam, maar nu vrijwel geheel is verdwenen. Ook 
andere vormen van oud-vervoer rond glastuinbouwbedrijven worden kort belicht.

In hoofdstuk 8 komen de kassenbouwers aan de orde. Vanaf de late zeventiende eeuw tot ongeveer het midden 
van de negentiende eeuw werden kassen uitsluitend in hout uitgevoerd. De bouwers waren doorgaans lokale aan-
nemers en timmerlieden. Rond het midden van de negentiende gaat men -mede door de invloed uit het buiten-
land- ijzeren kassen bouwen. De bouwers waren smederijen en constructiewerkplaatsen, althans wat betreft het 
ijzerwerk. Dikwijls kwam in een samenwerkingsverband met een aannemer, een timmerman, een schilder en een 
glaszetter de kas tot stand. Maatwerk, variatie en kleinschaligheid karakteriseren de gerealiseerde werken.
Rond 1880 komen er vanuit de beroepstuinbouw vragen naar goedkope kassen. Aannemers en timmerbedrijven 
leverden ook nu de houten kassen. Vanuit de lokale smederijen in het Westland ontstonden de gespecialiseerde 
kassenbouwers. Werd in het begin slechts het ijzeren frame geleverd, gaandeweg boden zij als specialist totaal-
pakketten aan, inclusief verwarming. Tegenwoordig zijn de Nederlandse kassenbouwers wereldwijd actief. Unifor-
miteit, standaardisatie, normbladen, innovatie en grootschaligheid kenmerken de branche van kassenbouwers die 
werken voor de beroepstuinders.
Kassen van gewapend beton werden in Nederland hoofdzakelijk tussen 1904 en 1940 op de markt gebracht, met een 
uitloop tot in de jaren zestig. Van de ooit talrijke exemplaren is ten gevolge van innovaties in de tuinbouwsector en 
woningbouw weinig meer over. Naast de incidentele aanleg van kelders in stookkassen bestond de eerste toepassing 
van gewapend beton in de kassenbouw uit het vervangen van roeden in kassen van hout. Streven naar duurzaam-
heid en het vergemakkelijken van onderhoud leidde tot de productie van geheel uit beton vervaardigde exemplaren, 
waarvan de eerste in 1904 werden gebouwd, naar model van de bestaande kassen. Fabrieksmatig vervaardigde 
kassen bestonden uit handzame onderdelen in giet- of stampbeton die op de plaats van bestemming werden gemon-
teerd. Het modulaire systeem maakte een grote diversiteit aan modellen mogelijk. Kasvoeten werden ter plaatse 
gestampt of gestort, in een later stadium ook geprefabriceerd. Om verplaatsing te vergemakkelijken kwamen 
standaards in gebruik, die zonder fundering op de grond konden staan. Fabrikanten bleven experimenteren met de 
samenstelling van het beton, de toeslagstoffen, de bevestiging van het glas en kwaliteit en plaatsing van de wapening 
met name ten bate van duurzaamheid en lichtopbrengst. Na de Tweede Wereldoorlog kreeg het materiaal vooral 
toepassing in combinatie met gegalvaniseerd ijzer, aluminium of hout. Ondernemingen die zich hebben beziggehou-
den met de productie van betonkassen waren vaak gevestigd in het afzetgebied, een gering aantal begaf zich op de 
landelijke markt.

Hoofdstuk 9 behandelt de bouwmaterialen en constructiewijze van kassen. Glas is het belangrijkste bouwmate-
riaal voor een kas. Het heeft veel unieke eigenschappen, maar daarnaast ook enkele belangrijke nadelen zoals de 
grote breukgevoeligheid en het relatief grote gewicht waardoor een stevige en dus dure kasconstructie noodza-
kelijk is. Er wordt daarom al lang gezocht naar geschikte vervangers. Er worden vanaf omstreeks 1980 weliswaar 
kunststofkassen gebouwd, maar die blijken voor de meeste teelten nog steeds meer nadelen dan voordelen te 
hebben. 
Glas wordt al minstens 5000 jaar door mensen gemaakt. De grondstoffen waarmee glas nu wordt geproduceerd 
verschillen nauwelijks van een paar duizend jaar geleden. Ze bestaan nog steeds hoofdzakelijk uit zand of kiezel, 
een smeltmiddel, soda of potas en kalk. Hieraan worden glasscherven toegevoegd om het smeltproces te bevorde-
ren en energie te sparen.
Het glas dat in de tuinbouw wordt gebruikt is het zogenaamde vensterglas, dat niet verschilt van het vlakglas dat 
voor andere doeleinden wordt gebruikt. Een zo hoog mogelijke lichtdoorlaat is een absolute vereiste, maar een 
onbelemmerd doorzicht is daarentegen onbelangrijk waardoor glas met kleine onvolkomenheden, zogenaamde 
B-en C-keus, mede door de lagere prijs prima geschikt is voor gebruik in de tuinbouw.
De productie van glas heeft de laatste honderd jaar een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Het is van het zware 
ambachtelijk blazen tot in het begin van de twintigste eeuw in korte tijd gegroeid naar een volledig geautomati-
seerde massaproductie rond 1960. Zonder deze spectaculaire ontwikkeling had de glastuinbouw in de twintigste 
eeuw nooit zo hard kunnen groeien.
Nederland is vanwege een gebrek aan de benodigde brandstof voor het smelten van zand en de bereiding van 
potas nooit een groot glasproducerend land geweest. Het hier gebruikte vensterglas is dan ook tot in de twintig-
ste eeuw bijna volledig geïmporteerd uit ons omringende landen, vooral uit België. Toen kolen konden worden 
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gebruikt als brandstof én soda fabrieksmatig werd geproduceerd was de vestigingsplaats van een glasfabriek 
alleen nog afhankelijk van het feit of de grondstoffen gemakkelijk konden worden aangevoerd en werden ook in 
Nederland glasfabrieken gevestigd. Gedurende de Eerste Wereldoorlog is de productie van vensterglas uit de in 
1909 opgerichte glasfabriek in Maassluis erg belangrijk geweest voor de groei van de glastuinbouw, vooral in het 
Westland. In Tiel wordt vanaf 1963 vensterglas geproduceerd; het is vanaf die tijd een zeer belangrijke leverancier 
van glas voor de Nederlandse tuinbouw.
Voor toepassing in de tuinbouw is zowel door telers als tuinbouwvoorlichters en onderzoekers aan de lichtdoor-
laat van het glas altijd grote waarde gehecht. Vaak is verondersteld dat glas met een diffuse lichtdoorlaat of glas 
dat de kleur van het doorgelaten licht veranderde beter zou zijn voor de groei van de gewassen. Bij proeven is 
daar echter nooit wat van gebleken. Daarom wordt tot op heden bijna uitsluitend glas gebruikt dat het licht onge-
wijzigd, loodrecht voor ongeveer 90% doorlaat. 
Glasbreuk is altijd een groot probleem geweest waardoor de grootte van de afzonderlijke ruiten beperkt werd. 
Vooral de laatste 100 jaar is als gevolg van mechanische productie de grootte van de afzonderlijke ruiten aanzien-
lijk toegenomen. De toename van de dikte van 2 naar 4 mm en de meer uniforme en nauwkeurige afmetingen, 
gekoppeld aan een relatief lage prijs voor grote ruiten hebben geleid tot het gebruik van zeer grote ruiten (maxi-
maal 2,57 m x 1,50 m) waardoor kassen zijn ontstaan met hoge lichtdoorlaat van het dek.
De eerste kassen werden vrijwel geheel in hout uitgevoerd. Door hun beperkte levensduur werd in de loop van de 
achttiende eeuw baksteen ingezet om meer duurzame kassen te realiseren. Tot het tweede kwart van de negen-
tiende eeuw waren dit naast glas de belangrijkste bouwmaterialen. Als houtsoort werd hoofdzakelijk grenen 
toegepast. Voor nog duurzame collectiekassen is sporadisch hardhout zoals teakhout toegepast. De eerste kassen 
bestonden uit eenvoudige lessenaars gedekt met kasramen.
Kort voor het midden van de negentiende eeuw werd ijzer als bouwmateriaal geïntroduceerd. Dit was aanzienlijk 
later dan de omringende landen die een aanzienlijke ijzerindustrie hadden. Door de toepassing van ijzer waren er 
andere kasvormen mogelijk zoals ronde en paraboolvormige kassen. Gietijzer is in tegenstelling tot het buitenland 
minimaal toegepast evenals natuursteen. Beton heeft als bouwmateriaal hoofdzakelijk in de glastuinbouw toe-
passing gevonden. Het komt zowel als prefab-betonnen onderdelen als ter plaatse gestorte onderdelen voor. Als 
hulpmaterialen werden zink, lood, stopverf, tegels, dakpannen, verf en isolatiemateriaal toegepast.
Door de beperkte omvang van de kassen zijn ook de draagconstructies in de diverse materialen beperkt in 
uitvoering gebleven. Over de kleur van kassen in de zeventiende en achttiende eeuw is weinig bekend, maar uit 
de negentiende eeuw is door onderzoek komen vast te staan dat zij vrij donker waren geschilderd in de kleuren 
groen, grijs en bruin. Pas nadat het wetenschappelijk onderzoek in glastuinbouw op gang komt, worden meer 
lichte kleuren toegepast. Eigenaren gaan er zelfs toe over –gestimuleerd door de verschillende publicaties- hun 
kassen lichter over te schilderen.

Hoofdstuk 10 gaat tot slot over onderzoek naar kassen en onderhoud en restauratie. Oude kassen kunnen in een 
sterke verwaarloosde situatie verkeren, waardoor veel details zijn verdwenen. Onderzoek is van wezenlijk belang 
om meer over de kas te weten te komen. Alleen door zorgvuldig technisch en bouwhistorisch onderzoek is de 
bouwgeschiedenis te bepalen. Om een restauratie goed en verantwoord voor te bereiden, is ook onderzoek nodig. 
In bepaalde situaties is op basis van onderzoek naar wens een gedeeltelijke of complete reconstructie mogelijk. 
Om kassen te behouden voor ons nageslacht, zullen onderhoud en restauratie van kassen ter hand moeten worden 
genomen. Zonder onderhoud zal een kas sneller in verval raken en zullen de weersinvloeden sterker hun greep 
krijgen op de kas. Goed onderhoud kan de levensduur sterk verlengen. Zonder onderhoud hebben onze kassen 
weinig toekomst.
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