
ONDERZOEK n In november 2014 introduceerde Wagenin-
gen UR Glastuinbouw de ‘Club van 100’. Een groep bedrijven 
rondom de tuinbouw die zich samen sterk gaan maken voor 
toegepast fundamenteel en strategisch onderzoek bij Wage-
ningen UR Glastuinbouw. De Bloemenkrant portretteert ie-
dere maand één van de deelnemers van deze ‘Club van 100’: 
Wie zijn ze, waarom doen zij mee, en wat hopen zij te berei-
ken? In deze editie: Svensson.
door Esdor van Elten

De tuinbouw wordt steeds meer 
een hightech sector, en zelden is 
dat zo duidelijk zichtbaar als bij 
een toeleveringsbedrijf als Svens-
son. Hier draait het om de optima-
lisatie van het klimaat in de kas, 
om hierdoor een bijdrage te leve-
ren aan een gezonde groei van de 
geteelde gewassen. Senior consul-
tant Hugo Plaisier is al dertig jaar 
werkzaam bij de producent van 
geavanceerde klimaatschermen. 
“Naast het klimaatscherm geven 
wij ook advies aan tuinders over 
de beste oplossing in hún speci-
fieke situatie.” Een ‘kennis driven’ 
product dus, en dat betekent dat 
Svensson zelf veel aan onderzoek 

doet. Daarom stapte het bedrijf 
graag in het Club van 100 project 
van Wageningen UR. “We hebben 
al eerder onderzoeken met de 
WUR gedaan”, aldus Plaisier, “zoals 
het ‘Grip op Licht’ onderzoek naar 
de werking van diffuus licht. De 
Club van 100 past dus heel goed in 
waar we al mee bezig waren.”
 
KRITISCHE PARTNERKEUZE
De Club van 100 is een uniek sa-
menwerkingsverband van heel 
verschillende bedrijven, die soms 
zelfs concurrent van elkaar zijn. 
“In een project als dit is het de 
kunst om met elkaar het precom-
petitieve element te ontdekken. 
Dat is een ontdekkingsreis: waar 
kun je elkaar helpen en verster-
ken?”
Om goed te functioneren in de 
Club van 100 zijn in ieder geval 
twee elementen belangrijk, meent 
Plaisier: “Allereerst: uitgaan van 
je eigen kracht. En ten tweede: be-
seffen dat het niet alleen gaat om 
kennis halen, maar ook om bij-
dragen.” Wat dat betreft moet de 
WUR kritisch zijn in wie ze bij de 
club haalt. Het moet niet primair 
gaan om kwantiteit maar om kwa-
liteit. Het gaat vooral ook om wat 
iemand te brengen heeft. Is een 
bedrijf thuis in de toepassing van 
haar product? En snap je waar het 
in de tuinbouw om draait? Zoek 
serieuze partners die bewezen ken-
nis kunnen bijdragen.”
Wat brengt Svensson dan mee 
naar de Club? “Allereerst 130 jaar 

textielkennis en 35 jaar kennis 
van de tuinbouw”, somt Plaisier 
op. “Daarnaast een eigen R&D af-
deling die veel kennis heeft van 
een uniek product en bijzondere 
materialen, en van de effecten van 
ons scherm op plantgroei, kaskli-
maat en energiehuishouding. En 
vooral: een constructieve houding. 
We zijn een echte gesprekspartner. 
We hebben niet altijd een pasklaar 
antwoord, maar wel een bijdrage.”
 
PUZZELSTUKJES
Svensson maakt binnen de Club 
deel uit van de werkgroep ‘Licht 
& Groei’. De werking van licht en 
hoe dat te beïnvloeden, is een be-
langrijk issue voor het bedrijf. “De 
effecten van lichtsamenstelling, 
de effecten van bijvoorbeeld rood 

of blauw licht, er zijn al veel puz-
zelstukjes bekend, maar het grote 
plaatje ontbreekt. Er bestaan geen 
toegepaste ‘lichtspectrum recep-
ten’ voor de tuinbouw.”
Toch kan de juiste toepassing van 
licht veel waardevols opleveren: 
“Je kunt er een plant beter mee 
‘sturen’. Kleiner houden zonder 
remstoffen te gebruiken, of juist 
sneller laten groeien.” Een afge-

leide hiervan is het belang van 
schermen bij ‘Het Nieuwe Telen’. 
Cruciaal daarbij is dat schermen 
zo lang mogelijk gesloten kunnen 
blijven, waarvoor een maximale 
lichttransmissie van groot belang 
is. Dit is voor Svensson steeds de 
leidraad geweest is bij productont-
wikkeling. Gezamenlijk onderzoek 
bij de WUR draagt hier ook wezen-
lijk aan bij.

De geschiedenis van het Zweedse 
Ludvig Svensson gaat terug tot 1887. 
Sinds 1981 is het bedrijf ook actief 
in Nederland. Begonnen als gor-
dijnfabriek heeft het bedrijf zich 
ontwikkeld tot textiel-, interieur- en 
klimaatspecialist.
 
Inmiddels is de vierde generatie 
in het familiebedrijf werkzaam. 
Vanaf de jaren ‘70 is Svensson zich 
ook gaan richten op de tuinbouw. 
Het bedrijf is marktleider op het 
gebied van schermen, waarmee 
het klimaat in de kas en de licht-
toevoer naar planten optimaal ge-
regeld kan worden. Voor een beter 

overzicht en gerichter advies zijn de 
schermen gegroepeerd in vijf ver-
schillende productfamilies, elk met 
hun eigen karakteristieken: ‘Har-
mony’ zorgt voor hoogwaardig dif-
fuus licht, met ‘Obscura’ kun je de 
planten gedeeltelijk of geheel van 
licht afschermen. Met ‘Luxous’ kan 
de tuinder energie besparen met 
maximale lichttransmissie. ‘Solaro’ 
zorgt voor effectieve zonwering en 
‘Tempa’ biedt een optimale com-
binatie van zonwering overdag en 
energiebesparing ‘s nachts.
Svensson beschikt over een kundig 
team van consultants die samen 
met de tuinder op zoek gaat naar 

de ideale schermdoekkeuze, waar-
bij rekening wordt gehouden met 
specifieke wensen en omstandig-
heden. Specialisatie leidt tot betere 
prestaties. Hoe specifieker de scher-
moplossing, hoe rendabeler een te-
ler kan werken.

Door een uitgekiend voorraadsys-
teem kan Svensson snel en flexibel 
uit voorraad leveren.
Betrouwbaarheid, specialisatie en 
diepgaande kennis bieden de tuin-
der de zekerheid van een optimaal 
kasklimaat. Communicatie mana-

ger Clarinda Gros: “Wij richten ons 
al 35 jaar op de tuinbouwbranche. 
Juist ook omdat wij een familiebe-
drijf zijn, voelen we ons verbonden 
met de tuinbouwsector waar im-
mers ook veel familiebedrijven ope-
reren.”
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‘Een mooi fundament voor de toekomst’
n Hugo Plaisier van Svensson:

Ludvig Svensson, innovatieve klimaat- en schermoplossingen 


