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Liv in Wax laat
kopers smelten
De gewaxte amaryllis kennen we al, de decoratieve bloembol
wint de laatste jaren steeds meer terrein in tuincentra en bij
bloemisten. Dat bracht de broers Eric en Mark Warmerdam
van kwekerij WBD uit Voorhout op het idee om ook andere
bloembolsoorten te overgieten met wax. Het merk Liv in Wax
is het resultaat. ‘Er komt nog veel meer moois aan.’
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E

ric en Mark Warmerdam wisten het
zeker: zij zouden geen ‘bollenboer’ worden, ook al waren hun vader, oom en
opa hen daarin voorgegaan. Dus studeerden
ze in andere richtingen en gingen ze hun eigen
weg, los van het bollenvak. Rond het jaar 2000
kwam de ommekeer. Marktgericht produceren
werd steeds belangrijker, net als de profilering
en promotie van het product. De broers zagen
in dat het bollenvak ruimte bood voor ondernemerschap, creativiteit en uitdaging. Ze stapten in het bedrijf en besloten zich volledig te
gaan richten op de broeierij van voorjaarsgewassen op pot. Altijd op zoek naar nieuwigheden en geïnspireerd door de gewaxte amaryllisen, besloten ze te gaan experimenteren met
voorjaarsbollen en wax.

WORSTEL ERAAN
“Dat was nog een aardige zoektocht”, vertelt
Mark Warmerdam, die zich bezighoudt met de
commerciële zaken binnen WBD. “Een amaryllisbol heeft alle voeding die hij nodig heeft
om te kunnen groeien en bloeien in zich. Dat
is anders bij een narcis of een hyacint, die heeft
ook nog een beetje water nodig. Overgiet je
deze bollen met wax, dan drogen ze snel uit.
En dat wil je niet.”
Na enig experimenteren, diende de oplossing
zich aan: de wortels moesten aan het product
blijven zitten en worden meegewaxt. Het resultaat was ook nog eens heel decoratief. “We hebben op testbasis wat producten uitgezet bij klanten om te zien hoe het zou aanslaan. Dat liep
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goed, daarmee zijn we verder gegaan. Door de
juiste cultivars te kiezen en deze volgens een
bepaalde methode te prepareren, lukt het met
een aantal producten goed om ze te waxen en
ze ook nog eens mooi in bloei te laten komen.
Zonder toevoeging van water of aarde. En als ze
zijn uitgebloeid, kun je ze zo in de biobak gooien, het materiaal is milieuvriendelijk.”

ONDER OCTROOI
De productlijn met gewaxte bollen met
wortels is inmiddels onder de merknaam
Liv in Wax, beschermd via een octrooi, in de
markt gezet. “Het octrooi betreft specifiek de verharde wortels. Er zit
veel arbeid in de ontwikkeling en
in het waxen van de bollen op
deze manier, vandaar dat we
voor deze bescherming kiezen.”
Het waxen doet WBD overigens zelf. “We hebben daar een
installatie voor aangeschaft.”
WBD richt zich met Liv in
Wax op het hogere marktsegment: de luxe bloemist in Europa. “We kiezen bewust alleen
voor witte wax vanwege de sjieke uitstraling. Dat de wortels zijn
meegewaxt, verhoogt de decoratieve waarde. We bieden de bollen aan
in een fraaie geschenkverpakking met een
afbeelding erachter van het product in bloei.
Kopers zijn onder de indruk, de eerste reactie
is meestal: ‘wow!’ Dat is natuurlijk geweldig.”

Mark Warmerdam: ‘De witte wax geeft een sjieke uitstraling’

In de winkel kosten de gewaxte hyacinten tussen de 5,50 en 10 euro per stuk, de gewaxte
narcissen tussen de 6 en 11 euro. De broers
hadden verwacht dat Liv in Wax een aanloopperiode nodig zou hebben om aan te slaan.
Dat liep anders. “Voor gewaxte hyacinten hebben we onze target al gehaald. Narcis gaan
we breed neerzetten tijdens de Trade Fair in
Naaldwijk (die nog moet plaatsvinden op het
moment van dit interview, red.), daar hebben
we hoge verwachtingen van.”
Mark heeft wel een verklaring voor de populariteit van het product. “Het is echt iets nieuws
dat tussen een boeket en een potje in zit.” De
kwekerij waakt er echter voor om te grote
aantallen in de markt te zetten. “Het moet een
beetje exclusief blijven.”
We kunnen echter nog wel wat toevoegingen aan de productlijn verwachten. “Op
dit moment werken we aan een aantal nieuwigheden die willen we lanceren tijdens de Trade Fair in Aalsmeer
begin november. In maart komen we
bovendien met een gewaxt product
dat geen bolgewas is, maar een ander
sierteeltproduct.” Hij vindt het moeilijk
om zijn mond te houden over alle ontwik-

kelingen. “Het is zo gaaf dat ik er maar al te
graag over zou willen vertellen.”

WENSENLIJSTJE
Om de producten van Liv in Wax een breder
podium te geven, heeft Mark wat lijntjes uitgezet. “Zo hebben we onder meer contact met
een lifestyle magazine, qua sfeer zouden onze
producten daar mooi in passen.” Ook de contacten met supermarkten en bloemenwinkels
lopen via Mark. Hij noemt zijn verkoopactiviteiten en de samenwerking met zijn afnemers
‘een leuk spelletje’. “Toen Eric en ik samen
begonnen, hebben we een lijstje gemaakt van
de bedrijven waarmee wij wilden samenwerken. Dat lijstje hadden we al snel gerealiseerd,
en we werken nu al heel wat jaren voor die
klanten.”
Hij denkt dat daarvoor verschillende oorzaken aan te wijzen zijn. “Je moet nooit op de
korte termijn denken en voor de snelle winst
gaan. Ook niet naar jezelf toe redeneren of
misbruik maken van het gebrek aan kennis
van de klant. Voor ons staat het belang van de
consument centraal. Als hij terugkomt voor
een herhaalaankoop, verdient de klant geld
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