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Grondleggers Hogla pakken door ‘na diep dal’

Norbert en Joyce Klemann, grondleggers van Hogla, hebben een nieuwe start 

gemaakt. Nadat zij met Glasimport Greenhouses vanuit Kwintsheul succesvol 

waren in de kassenbouw, hebben ze sinds 2013 hun handen vrij voor de 

activiteiten die Hogla groot hebben gemaakt: de handel in glas (Glasimport 

Trading) en de levering en montage van glas voor de projectmatige markt 

(Glasimport Projects). Terug naar de basis en dat natuurlijk vanuit het aloude 

kantoor aan de Van Leeuwenhoekstraat in Reeuwijk.

terug naar de basis
Glasimport:

Norbert Klemann loopt al weer een 

kleine veertig jaar mee in het glas, 

maar het vuur in zijn ogen is nog lang 

niet gedoofd als het om glas gaat. Zijn 

internationale netwerk is groot en hij 

kan nog steeds bogen op de betrouw-

bare naam die hij sinds 1982 met Hogla 

heeft opgebouwd, ook al heeft hij met 

pijn en moeite afscheid moeten nemen 

van het bedrijf dat hij heeft opgericht en 

grootgebracht. ‘We komen uit een zeer 

diep dal, maar de handel in glas zit in 

mijn bloed. Met een nieuw team en een 

spreiding van activiteiten denken we 

continuïteit te kunnen bewerkstelligen.’

Pijnlijke periode in kaart

Hoe gevoelig ook, voor het in kaart 

brengen van de nieuwe werkzaamhe-

den moeten we terug naar de pijnlijke 

periode die Klemann in 2013 heeft 

afgesloten. Sterker nog: voor een 

compleet beeld gaan we terug naar de 

wortels van het bedrijf met de start van 

Lutimex begin jaren vijftig. De naam 

was afgeleid van de oprichter, de heer 

Van Luttervelt en zijn handelsactivitei-

ten: im- en export. In 1953 kwam Henk 

Klemann, de vader van Norbert, bij 

het bedrijf. Hij ging zich richten op de 

verkoop van ventilatoren, de bekende 

fannetjes die jarenlang in rond uitge-

sneden glas zijn toegepast. Norbert 

kwam in de jaren zeventig bij het bedrijf 

na ‘als broekie van twintig’ eerst stage 

te hebben gelopen in Wallonië, glazen 

tafelbladen te hebben verkocht in Duits-

land en ook nog voor Buva te hebben 

gewerkt. In 1981 nam hij Lutimex over 

en toen hij een jaar later de kans kreeg 

de Europese handel in de specials van 

PPG over te nemen, startte hij naast 

Lutimex met Hogla.

Hogla groeide snel, profiteerde zoals 

zo veel bedrijven van de hausse in 

isolatieglas en maakte naam met een 

scala aan internationale vertegenwoor-

digingen, waaronder naast PPG het 

brandwerend glas Pyroguard van CGI. 
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In 2005 kocht René Hendriks zich in, 

afkomstig van Saint-Gobain, en werd 

de Hogla Groep opgericht. Naast Hogla 

zelf maakten daar nog twee bedrijven 

deel van uit: Vetrad voor de handel 

in glas bestemd voor PV-panelen en 

het in 2007 overgenomen Glasimport 

Kwintsheul, met een bijna vijftigjarige 

geschiedenis in glas voor de kassen-

bouw. Hoewel de drie takken van het 

bedrijf in eerste instantie alle succesvol 

waren, sloeg de crisis hard toe. ‘Met 

name Vetrad kreeg het moeilijk’, ver-

duidelijkt Klemann, ‘en de problematiek 

van het bedrijf had z’n weerslag op de 

hele groep. Eind 2012 zijn we op een 

haar na volledig omgevallen. Om te 

overleven moesten we de groep split-

sen, waarbij wij verder zijn gegaan met 

Glasimport Kwintsheul. Hoe verdrietig 

ook: dit betekende voor ons na ruim 

dertig jaar afscheid nemen van Hogla. 

Er was geen andere keus.’

Nieuwe structuur

Na de financiële afhandeling van de 

splitsing medio 2013 heeft Klemann 

zijn handen vrij om ‘oude’ activiteiten 

op te pakken en zo zijn naast Green-

houses ook Projects en Trading aan 

de werkzaamheden van Glasimport 

toegevoegd. In de nieuwe structuur is 

Klemann meerderheidsaandeelhouder. 

De overige aandelen zijn in handen 

van Lucien Knetemann, reeds sinds 

2007 directeur van Glasimport (nu 

Glasimport Greenhouses) en Leendert 

van den Heuvel die afgelopen januari 

is gestart als directeur van Glasimport 

Projects. Totaal werken 27 mensen bij 

de drie bedrijven, waarvan de helft bij 

Greenhouses. Klemann: ‘We starten op 

het dieptepunt van de markt, qua omzet 

en prijzen kan het alleen maar beter 

worden.’

Glas in Beeld: Kun je aangeven 

waarom jullie denken dat er 

veel potentie zit in Glasimport 

Greenhouses?

Knetemann: ‘In de kassenbouw werd 

vroeger C-kwaliteit glas gebruikt, tegen-

woordig is de kassenteelt een hightech 

sector waarin de meest hoogwaardige 

soorten glas worden toegepast. Het 

langjarig gemiddelde in de kassenbouw 

op de Nederlandse markt is 300 hec-

tare per jaar. In 2010 en 2011 was het 

dieptepunt met nog maar 100 hectare. 

Inmiddels trekt de markt weer aan, 

maar we zijn nog ver weg van een 

gezonde situatie. Daar staat tegenover 

dat de drie tot vier grote Nederlandse 

spelers die de tuinbouw bedienen 

internationaal actief zijn. Nederland is 

kennisland en door in landen als de VS, 

Canada, Mexico, Rusland en Australië 

te bouwen worden de volumes meer 

dan gecompenseerd. Glasimport be-

hoort van oudsher tot de top twee: we 

>>

En hoe vergaat het Hogla?
Directeur René Hendriks van Hogla antwoordt: ‘Wij zijn 

elke dag druk bezig om onze plek in de markt te behou-

den. Ik zou kunnen zeggen dat wij willen groeien maar dat 

is in de huidige markt niet reëel. Het is nog te vroeg na 

de splitsing van Glasimport om een artikel aan Hogla te 

wijden. Vanaf september verwacht ik dat wij echt aan kun-

nen geven waar wij staan, waar wij naar toe gaan en wat 

wij in de huidige markt aan activiteiten ontplooien.’
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zetten een paar miljoen meter per jaar 

af, waarvan ongeveer de helft diffuus 

glas. Wij lopen voorop in productontwik-

keling. In samenwerking met de Uni-

versiteit Wageningen testen we continu 

welk glas het beste past bij welk ras. 

Een zoektocht naar de juiste mix van 

lichtdoorlaat, anti-reflectie en verstrooi-

ing. Ook het gebruik van beschermende 

coatings speelt mee: niet alleen voor 

het behoud van de lichtdoorlaat maar 

ook om onderhoudskosten te redu-

ceren. Hoogwaardige glassoorten die 

vanwege de grootte van de ruiten en 

de veiligheid ook nog eens gehard zijn. 

We zitten diep in de markt, kennen de 

vraag en streven naar een advies op 

maat waarbij de locatie, de lichtinten-

siteit en lichtinvalshoek en de te telen 

rassen bepalend zijn voor de keuze van 

het glas. Een enorm leerzaam vakge-

bied. Wetenschap ja. Vandaar ook onze 

samenwerking met Interfloat, waarbij 

we wederzijdse exclusiviteit zijn over-

eengekomen en samen optrekken bij 

het ontwikkelen, uitbouwen en wegzet-

ten van Interfloats productrange: Vetra-

sol Diffuse Greenhouse Glass.’

Glas in Beeld: Welke markten 

bedienen jullie?

Klemann: ‘We richten ons niet alleen 

op Nederland, maar vooral ook op de 

export. Onze klanten zijn Nederlandse 

en buitenlandse kassenbouwers. Met 

onze opgedane kennis kunnen we van 

toegevoegde waarde zijn door mee te 

denken en te adviseren. Het gaat vaak 

om grote projecten. Momenteel wordt 

in Terneuzen een kas gebouwd met 

160.000 vierkante meter diffuus glas en 

in Rusland komt er een project aan van 

400.000 vierkante meter. Het gaat hier 

om duizenden ruiten gehard glas met aan 

twee zijden een anti-reflectiecoating. De 

directe lichtdoorlaat is 97 procent en de 

Haze-factor, de maat voor verstrooiing, is 

55 procent. Je ziet steeds vaker dat grote 

winkelketens zelf groenten gaan telen, 

dat is hier ook het geval met onder meer 

tomaten en komkommers. Een enorm 

potentieel, waar we door onze naam en 

internationale contacten vroegtijdig bij 

worden betrokken om mee te denken. 

Ongeveer 80 procent is inmiddels export, 

maar ook de Nederlandse renovatie komt 

er aan. Van de kassen in het buitenland 

is nog 90 procent foliekas. Een enorme 

vervangingsmarkt. Door de keuze voor 

duurzamer en hoogwaardiger glas zijn 

de klimatologische omstandigheden veel 

beter te sturen, waardoor het rendement 

van de teelt wordt vergroot.’

Glas in Beeld: Welke rol gaan 

de twee nieuwe takken van het 

bedrijf spelen?

Klemann: ‘We beginnen natuurlijk niet 

op nul. Trading en Projects maken nu al 

ongeveer de helft uit van onze omzet. 

Onze kennis van de markt is groot en 

de handel zit in onze genen. Daar-

naast vullen we ook het pakket van 

Greenhouses aan met serviceglas naar 

aanleiding van stormschades; toch zo’n 

200.000 vierkante meter float op jaar-

basis. We richten ons op een regionale 

functie als glashandel waarbij we schil-

ders, aannemers, glasbedrijven maar 

ook bouwers van balkonhekken willen 

bedienen. Kijk, de smelters maken 

een terugtrekkende beweging na de 

periode van voorwaartse integratie, 

waarbij marktaandeel is gekocht door 

bedrijven over te nemen. Deze trend 

biedt ruimte voor spelers zoals wij. We 

hebben met alle smelters een goede 

De kassenteelt is een hightech sector waarin de meest hoogwaardige soorten glas worden 

toegepast. Het diffuse glas voor deze Nederlandse kas is door Glasimport Greenhouses geleverd.
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relatie maar ook in China kennen we de 

weg. Zo maken onze afnemers gebruik 

van onze internationale marktkennis, 

inkoopkracht en logistieke kennis.’

Glas in Beeld: Hoe denkt Pro

jects een positie op de markt te 

kunnen veroveren?

Van den Heuvel: ‘Ik kom uit een echte 

glasfamilie, vandaar dat ik me bij 

Glasimport onmiddellijk thuis voel. 

Mensen met passie voor glas. We zijn 

klein gestart maar hebben omdat we 

het product, z’n vele mogelijkheden 

en de weg kennen, duidelijke toege-

voegde waarden. Het gaat ons niet om 

de vele meters isolatieglas van de wei-

nige nieuwbouwprojecten die er nog 

zijn. We richten ons op specialistische 

toepassingen, zoals recent de binnen-

beglazing van de bioscoop in Gouda 

en voor het hoofdkantoor van Kubo in 

Monster. We denken mee, calculeren, 

toetsen het glas aan de regelgeving 

en werken voor het plaatsen van het 

glas samen met onderaannemers. En 

wat voor Trading geldt, geldt ook voor 

ons: de smelters trekken zich terug, 

bedrijven die de kantjes er vanaf lopen 

vallen om en dat biedt ruimte voor seri-

euze spelers met kennis van zaken en 

oog voor kwaliteit.’

Glas in Beeld: Wat heb je tot slot 

geleerd van de afgelopen jaren 

en hoe hangt de vlag er nu bij?

Klemann: ‘Ik heb geleerd de risico’s en 

belangen beter te spreiden en dat be-

taalt zich nu uit. Onze orderportefeuille 

is zeer goed gevuld. Joyce en ik hebben 

Glasimport Projects denkt mee, calculeert, toetst het glas aan de regelgeving en werkt voor het 

plaatsen van het glas samen met onder aan nemers.

Precrushed 

beloopbaar 

glas, een 

project van 

Glasimport 

Trading.

In samenwerking met de Universiteit Wageningen test Glasimport Greenhouses 

welk glas het beste past bij welk ras. Een zoektocht naar de juiste mix van 

lichtdoorlaat, anti-reflectie, verstrooiing en beschermende coatings. 

de knop omgezet. We zijn enorm gemo-

tiveerd, hebben veel energie en bovenal 

een betrokken team mensen dat er net 

als wij voor wil gaan. Het accent ligt nu 

op het op de rit zetten en managen van 

de bedrijven, maar er komt steeds meer 

tijd en ruimte voor hetgeen waar ik het 

meest plezier in heb: de handel in glas. 

Wat is gebeurd, is gebeurd. Het was niet 

makkelijk om afscheid te nemen van 

Hogla, maar het diepe, emotionele dal 

ligt achter ons.’   < 


