
4.06. Venlo's warenhuis, Huissen,  
gemeente Lingewaard, Gelderland 

  

Venlo’s warenhuis 

Ter plaatse 
1968 - 1999. 

Deel van een groter complex uit Huissen. Een warenhuis is een grote 
broeikas. Hier werden groenten gekweekt zoals sla, snijbonen, andijvie, 
komkommer, aardbeien, tomaten, en ook wel snijbloemen zoals 
chrysanten en fresia's. 

 
In het museum 

Sinds 1999. 
Thans onderdeel van de kwekerij. De constructie bestaat uit 

eenvoudige en gestandaardiseerde geprefabriceerde onderdelen. 
Hierdoor heeft de kweker een naar verhouding groot oppervlak onder 
glas tot zijn beschikking, voor niet te veel geld. De bouw kon 
gemakkelijke en snel plaats vinden. Dit type werd aangeduid als Venlo's 
Warenhuis, omdat het daar voor het eerst werd toegepast. 
Het bestaat uit een serie kappen met elk ca. 3,20 m overspanning. In 
het museum wordt de kas gebruikt in de kwekerij en voor exposities 
van bijzondere planten. 

 
Literatuur 

Gids 2014 pag. 73 
 
Andere teksten webstie NOM 
De Venlo-kas. Nét wat je nodig hebt in een crisis 

Goed en ook nog goedkoop: de Venlo-kas is in de crisisjaren ’30 de 
juiste kas op het juiste moment. In de decennia daarvoor wordt er ook 
al groente en fruit in kassen geteeld, maar die zijn altijd behoorlijk 
kostbaar omdat er veel materiaal voor de constructie nodig is. Het 



geheim van het Venlose ‘warenhuis’ is juist dat de constructie heel 
eenvoudig is gehouden, zodat ze veel goedkoper te bouwen zijn. Nét 

wat je nodig hebt in een economische crisis. 
Bovendien laten Venlo-kassen, door het grote glasoppervlak, extra 

veel licht door. De gewassen gedijen daardoor uitstekend. De Venlo-kas 
wordt dan ook snel populair en blijft lang in productie. Deze kas dateert 
uit 1968 en is nog tot 1999 onderdeel van een kassencomplex in 
Huissen. 

 
Hier geplaatst in 1999 

Het 'warenhuis' werd gebruikt voor het kweken van groenten en 
snijbloemen. In vergelijking met andere kastypen was dit een goedkope 

versie met een eenvoudige constructie. De kas is in 1999 naar het 
Openluchtmuseum overgeplaatst. 

 


