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HOOFDSTUK 9

Kassen en broeibakken

Veel tuinicrs n'illen bctcr tocgcrust hun tuinhobbv kunnen beocfcncn, zonc'lcr stcrk
afhankclijk te zijn r.'an wccr, r-incl en seizoenen. Hierbij kan ccn kas cen zeer nrrttig
hulpmiclclel zijn, *'arrrin u rtLstig kunt x'crkcn als hct Lruiten te l<oud is of als hct
regcnt. Bovenclicn k:rn een grote kas bij ccn verzorginqs of bcjalrdentehuis icleaal
zijn orn dc plantenlicfhcbbcrs van het tehuis brj clkaar tc brcngcrr. Zo kan de kas
ook een socirle functic hcbbcn. De kas moct cchtcr gemakkelijk tc ondcrhouclen
ziln, econ,,rnirelr r,rq,rrnrr] ktrnncn surJcn cn \'ror,/icn ziirr r,rn ucnocg.rutomrti-
schc instrllaties orn dc planter-r gezond te houclen als u ecn tijdjc rfn'ezig bent.

op het Línhertab/et std.tt een tlutomatisch Ít,dtergeelrystaeLn en een tablet mer
zandbed. Op bct rechtertab/et staat eeil apttrt brcteibakje rtct tldarachtcr een rte,i.,el-
installatíe on stek ddn (lc.t,ortel tt,brergett. c)tdcr dit tablet zitten enleele..,er-
-odrmíngsb uízen.
Bot'en in de kas zit een thern()stLlat. Daarnaast is cen scherminstalLatíc aanu'czig.
De ranen itordan dllta/ntltisch gcopend en gesloten. Attn de achterkattt zit een re-
ge lpanceL. 69
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De kassen die het gemakkeliikst ziin te onderhouden' ziin gemaakt van aluminium;

í;;;;;g;r.fi1J"a te worden en vraa€it geen onderhoud'

Plaats een kas zo dicht *:;iliï; itt rluii J- ae aanleg van waterleiding en elec-

triciteit eenvoudiger ,. Áït.t' Zer zo mogel;if -.lák 
dt ihtttt' bij de kas z.odat de

deuren tegeno'r., "lk""t 
ïJ-t;'b;tdJt í' h"t tt't"o"diger om van kas naar

schuur en omgekeerd tt *;;ï;; óïit" t" r*'ekbakjes' Nog gemakkeliiker is om

;::ïil*Xï::*::ïït stocl in cie kas' zodat zittend kan woftien gewerkt' Maak

<le stellingen voor de f"ftfttï^it' breder dan 60 cm zodat de pianten achteraan ge-

makkeliik te bereiken 'iil";;;;ii"t" 
Ut'p,otiins en theimostatisch geregelde

wàrmte creëren iat'rt giïti-"ï",,.taigl.ttatn;t; J: planten en maken het werk

;:ï::i::il van deze uitrusting is kostbaar' maar een volledig geautomatiseerde

l.tt f.ït langzaam worden opgebouwd'

Begin met een hetel"cht- oi tttt buisverwarmins Pleats ook een broeibakje om

stekken wortel te r"t'-' "iit*'* 
orn zaad teÏ'ttn ontkit'.']en Dit Yerlaagt de

brandstofkost.,', o',,'d"t"iï'ï;;tibÏ;Leen hogere temperatuur qtl,::dt" kt'

worden dan de rest "'" 
d:l;'' D"ot htl '^nb'".titn 

t'"t een goede isolatie kunt u

ook vrij veel op de brandstof besparcn'

Het telen van planten tÏ';;.J"ï;;.r, ,r.rt..kk.lijke hobby. Het vergt dagelijkse

zorg en aandacht' 8."'k;ï;i;^ ".,rrtJig.in 
gebt"ík is' dient begoten te worden'

vraagt temPer",rr'.t,to"ttoË t'-t ,not' g"-ltitht ett, 
"f 

geschetmd worden',

Er bestaan in principe';;:;;;;J kassen' Dt'h'lut muurkas en de 
'rijstaande

kas.

De muurkas
De muurkas is meer geschikt voor de kleine tuin omdat hij minder ruimte in beslag

neemt. Bovendien is t";;;";k;';t go"tlkoptt tt ut'*"*tn dan een Vrijstaand

model. U h.bt i--tt'ïi;;;; ;";tt;verlies' Een srotcre besparint krijgt u door

het piaatsen van een '"il'ï"ï,'"i*ti;iJ.'."t 
dt t""tt'lt verwarming' Ook is het ge-

makkelijker o* a. g.rl.-*';,;";, elektricireit.leidingen doul. te trekken vanuit

huis in het muurkasie' it ttïrtrt;iït;;;;; Plt;tting ''In een aanbouwkas is echter

beperkt.
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Hij mag niet zomaar tegen iedere muur staan. Ideaal zou ziin als de muur waarte-
gen de kas wordt geplaatst oost-west loopt. Maar hij zou eventueel ook op het zui-
den of het westen mogen liggen. De deur moet aan de westkant liggen van een kas

op het zuiden en aan de zuidkant van een kas op het westen. Plaats nooit een aan-

bouwkas tegen een muur op het oosten of noorden. Denk ook aan een extra goede

fundering van het kasje, zodat het niet kan gaan zakken ten opzichte van het huis.

De vrijstaande kas

De vrijstaande kas heeft als voordeel dat hij meer ruimte biedt. U kunt hem overal
in de tuin neerzetten. Het beste plekje kan ervoor worden uitgezocht. Maak de toe-
gankelijkheid zo gemakkelijk mogelijk dat wil zeggc'n zo dicht mogelijk bi; huis. U
wilt er immers regelmatig naar toe, ook in de winter. De water-, gas- en elektrici-
teitsleidingen kunnen bovendien als bijkomend voordeel zo kort mogelijk gehou-
den worden.
De lichtinval zal altijd ruim voldoende zijn, mits het licht vanuit het zuiden maar
niet weggenomen wordt door een groot obstakel (huis, boom).

Een kas voor een rolstoeltuinier
Als u vanuit een rolstoel werkt moet u goed lettcn op de navolgende punten alvo-
rens een kas te kopen.

Grootte
Het pad door het midden van de kas, moet minstens 90 cm breed zijn en de tablct
ten voor de planten aan icdere kant 60 cm breed. Dit brengt dc totalc breedte op
210 cm. Een werklengte van zo'n 240 cm is wel wenselijk, zodat de kleinste afme-
ting van een kas 210x24A cm bedraagt. Bij grote kassen, waar meer mensen in wer-
ken, moct het middenpad minimaal 180 cm breed zijn.

De deur
Een rolstoel maakt een vrije doortocht van minstens 90 cm noodzakelijk. Een
schuifdeur is gemakkelijker te opcnen dan een scharnierende deur. Aan de schuif-
deur moeten op + 90 cm hoogte aan beide zijden grote stevigc handgrepen zitten
om de deur gemakkelijk te kunncn opcnen en sluiten. Let cr bij het aanbrengen van
de binnenhandgrepen op dat de deuropening 90 cm blijft in de geopende toestand!

Toegang
Zorgt u vooral voor een grote draairuirnte vóór de kas, zodat u de rolstoel dwars
kunt manoeuvreren om de schuifdeur tc opcnen. Een geplaveide ruimte van 175 cm
in het vierkant is ruim voldocnde. De meestc bestaandc kasscn hebben een vrij ho-
ge dorpel;2 cm hoogte kan iemand zelfstandig ncmen. Is de dorpel hoger dan moet
er een hellingbaan aangelegd worden. De hele kas, ook onder de tabletten, moet
betcgeld worden mct gladde trottoirtcgcls (hygiënisch), zodat hct goed berijdbaar
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Draaicirleel t'an een rolsrceL

Tabletten
Dc tabletten en u,erktafels, moeten een minimale ondcrhoogte.hebben va'68 cm

bij getrapte ".-l"uni,1gt']"'.)f;i 
;; bij rechte armleuningen' wilt u er mct de rol-

stoel onder kunnen .t1a.rt'"nt tl;tftt u"-t htt tablct mag niet meer zijn dan 60 cm'

Dit is de reikwiidte vanuit zittende positie'

Rolstoel gebruik.r, *o.'à'.'" f';i'^[* tilr'';ken, v an Ot ji!'::::: Ït^::i::t 
dat geen

dubbelcïrbl.tt.n gekozcn wordenl dc rol:toel krn cr dan wccr nret onoer'

Het verbreden van een deur van een kas

De meeste cleuropeningen van kassen zijn te smal om een rolstoel door te laten' Bij

il;Ë,;;.;;nL.pr"Ïat *trken kan de de."opening verbreed worden'

Het onderhoud van de kas

Een aluminium kas is her gemakkelijkst in onderhoud. Een dergelijke kas wordt

;;.;;;;;;; tehoeft nooit Àec' gc"e 'fd 
of gebeitst tc worden'

Conclusie
Inhetvoorgaandezijneenaantalwensenvanderolstoeltuiniergenoemddiehet
hem mogelijk nl"k.r, ,ij-,.,-i.,i"r-,.rrrry zo intcnsief mogeliik tc. beoefcncn. Samenge-

vat luiden die wensen: "i"Inl'-tltt-, 
u"n*tgt het onderhoud' deuropeninEi van mlnl-

maal 90 cm cn geen t..floogàt drcmpel (max' 2 cm) bij het naar binnen riiden' He-

laas moet dr., ,1. .o.,.lrrï;ï;.d." ;,.okken, dat slechts een beperkt aantal typen

aan deze ciscn voldoet.
overdcinrichtingcnderr-rogelijklreclenVaneenkasisvoldoendeliteratuurvoor-
handen.
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bruikbaarheid
werkblad (hoogte en diepte werkblad)

werkblad:
i.v.m. het onderrijden van
de rolstoel de ruimte on-
der het werkblad mini-
maal 77 cm houden

aanbevolen maat voor de
hoogte van het werkblad:
80 cm

de bruikbare maten lig-
gen tussen 77 en 85 cm

werkhoogte belangrijker
dan werkvlakhoogte waar
mogelijk individueel te
bepalen

ÈF
n.b. verwarmingsbuizen
in de kas zoveel mogelijk
naar achteren plaatsen

' afschermen i.v.m. ver-
brandingsgevaar van de
benen

ruimte onder het werkblad
ca.68 cm max. hoogte: 85

cm

NVR
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Toegankeliike kas zontler drernpel e n me t schuil'deur'

71 Gentakkeliik op te tillen tlakse I me t bebuLp '-dn ee n katrol en tegengeu-icbt



Losse kweekbakken in de tuin
Een koude bak buiten in de tuin, liefst tegen het huis aan op het zuiden, beschermt
planten en zaailingen in het voorjaar. De zaden kunnen al wat vroeger uitgezaaid
worden en krijgen in de kweekbak toch enige bescherming tegen plotselinge nacht-
vorst. Bovendien verwarmt de voorjaarszon de zaden onder glas .eel beter. S1a,

kool en éénjarige bloemen kunnen in cen koude bak een maand eerder gezaaid
worden dan in de open lucht.
Er zijn kweekbakken van aluminium en glas met bovenop schuiframen. Het voor-
deel van aluminium is dat het geen ondcrhoud nodig heeft. Schuiframen ziin ge-

makkelijker te bedienen dan glazen ramen die moeten worden opgetild. De laatste
vergen meer kracht van de tuinicr.
Bij giazen ramen die als cen deksel moeten worden opgetild kan via een katrol ge-
bruik wordcn gemaakt van ecn contragewicht, zodat er minder kracht gebruikt
hoeft te worden. Een dergelijk deksel kan feitelijk op elke kweekbak gemonteerd
worden. Om de bereikbaarheid van de kweekbakken beter te maken zouden de
bakken op een stcllage mocten worden gezet van zo'n 4a cm hoogte. Dit kan be-

reikt worden door óf de bak op een 40 cm verhoogde border te zetten, óf door een

houten plateau te maken en daar de bak op te zetten.
Gebruik bij verhoogde kweekbakken goede tuingrond of compost. Bovendien
moet de grond clk voorjaar vcrwisseld worden om uitputting van de aarde te vooÍ-
komen.


