‘Geoliede samenwerking
brengt rust’

Mike Groenewegen en Marc van Steekelenburg
van leliekwekerij Gentily kochten in 2018 een 2,2
ha grote kas in ’s-Gravenzande aan om het areaal
lelies uit te breiden op een eigen locatie. Doel
van de overname was om verder te groeien naar
een toekomstbestendig bedrijf. Wat heeft deze
uitbreiding de ondernemers gebracht? “We kunnen
nu voorlopig vooruit en onze ambities waarmaken.”
Tekst: Annemarie Gerbrandy | Fotografie: René Faas
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H

et is rustig op de kwekerij aan de Heenweg in
’s-Gravenzande, in de eerste volle week van het
nieuwe jaar. De lelietelers zitten in een periode tussen kerst en Valentijnsdag in, er worden
traditioneel minder bloemen in januari geteeld, legt Mike
Groenewegen uit. “De meeste telers leveren in deze weken
minder lelies aan de veiling, de prijzen zijn goed vanwege
het lage aanbod. We hebben een groep vaste klanten die met
Valentijn extra veel bloemen wil hebben. Dat betekent dat je
in week 44-45 van het oude jaar meer bollen moet planten.
We broeien liever in januari wat minder bloemen, dan dat
we in februari de klanten niet kunt beleveren.”

PASSIE VOOR TELEN
Leliekwekerij Gentily heeft een areaal van 8 hectare glas,
verdeeld over vier locaties in ’s Gravenzande, Maasdijk en
Kwintsheul. Er worden elf miljoen bollen per jaar gebroeid
van het type Oriëntal, OT en LA. De vestiging aan de Heenweg in ’s-Gravenzande is de hoofdlocatie van de kwekerij.
Groenewegen en Van Steekelenburg hebben van jongs af aan
de passie voor telen meegekregen. Hun grootvaders hadden
al een tuin en de kwekerijen zijn door vaders Leo Groenewegen en Peter van Steekelenburg en ooms René van Steekelenburg en Ad Groenewegen voortgezet. De samenwerking tussen compagnons Mike en Marc dateert uit 2013, sinds 2016
treedt de leliekwekerij onder de naam Gentily naar buiten.
Mike Groenewegen trad in 2006 toe tot kwekerij Natuurlijk
Goed/Groenewegen van vader Leo en oom Ad. De twee broers
hadden destijds twee aparte locaties in ’s-Gravenzande en
Maasdijk. De kwekerij in Maasdijk was net uitgebreid van 1
naar 2 hectare, met een warmtekrachtkoppeling en nieuwe
klimaatcomputer. “Ik was klaar met school en mijn vader
vroeg mij om in het bedrijf te komen werken. Ik was handiger met computers dan mijn vader en oom en ik vond het
leuk om met nieuwe technieken in de kas te werken.” Oom
Ad Groenwegen is in december 2019 uit het bedrijf getreden. De locatie in Maasdijk is verkocht voor industrie, maar
wordt nog tot komende zomer gebruikt.

Mike Groenewegen en Marc van Steekelenburg in de lelies.

SAMENWERKING
Marc van Steekelenburg zocht in 2012 contact met Mike
Groenewegen om te vragen naar diens toekomstplannen.
Het familiebedrijf van Van Steekelenburg, met de naam
De Adelaar, was verkocht voor woningbouw en Marc was
om zich heen aan het kijken hoe zijn toekomst als tuinder
verder in te vullen. Van Steekelenburg mocht na de verkoop
nog zes jaar van de tuin in Kwintsheul gebruik maken, maar
die termijn liep af. Daarnaast waren de grondprijzen in het
Westland in 2010/2011 dusdanig hoog dat het voor jonge
ondernemers lastig was nieuw te bouwen. “Het klikte goed
tussen Marc en mij en ik was toe aan een nieuwe uitdaging”,
vertelt Mike. “Bovendien wisten wij toen al dat de tuin in
Maasdijk ooit zou moeten wijken voor industriegebied.” De
samenwerking tussen de twee jonge ondernemers was dan
ook al snel een feit.
Omdat woningbouw op de locatie Kwintsheul uiteindelijk
niet doorging, konden Mike en Marc deze tuin gaan huren
van de projectontwikkelaar. Mike pakte de in- en verkoop
van het nieuwe bedrijf op, maar kreeg te maken met een
aanbodlijst voor de verkoop van lelies met drie namen
daarop: Natuurlijk Goed, Groenewegen en De Adelaar-nieuw.
Dat riep vragen op bij klanten, vertelt hij. “Die wilden weten
van welke tuin welke lelies afkomstig waren, terwijl we

De kas aan de Heenweg beschikt over 16.000 lux assimilatieverlichting. “Daar gebruiken we in de lelies 50 procent van”, aldus
Mike Groenewegen.
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‘Gentily is een naam die
internationaal goed in
het gehoor ligt’

op bepaalde locaties dezelfde soorten teelden. We wilden
toe naar één naam, die internationaal goed in het gehoor
ligt.” Er werd een marketingbureau in de arm genomen, die
samen met de compagnons de naam Gentily bedacht. De
lelies van alle vier locaties worden nu onder de naam Gentily
verkocht. Mike doet ook de inkoop van de locaties Kwintsheul en Heenweg onder Gentily; Leo en Mike doen samen de
inkoop van de twee andere vestigingen nog onder de naam
Natuurlijk Goed.

AANKOOP NIEUWE KAS

De plantmachine plant jaarlijks 11 miljoen bollen op de vier locaties van Gentily.

Intussen ging het bij Groenewegen en Van Steekelenburg
ook kriebelen om uit te breiden in areaal op een tweede
locatie. De tuin in Kwintsheul bleek met zijn 18.000 m2 niet
meer aan de ambities van de twee jonge ondernemers te voldoen. De compagnons hadden te weinig eigen vermogen om
een lening van de bank voor nieuwbouw te krijgen, dus werd
vooralsnog besloten een kas te huren. In januari 2018 deed
de kans zich voor de kwekerij aan de Heenweg te kopen.
Deze kas uit 2005 was gebouwd door een leliekweker, die in
2010 met het bedrijf stopte. Vervolgens werd de kas aangekocht door een Lisianthus-kwekerij. De eigenaar van dit
bedrijf zette de tuin eind 2017 wegens gezondheidsredenen
te koop. “We zijn in 2010 ook al naar deze kas wezen kijken,
maar toen zijn we door de Lisianthus-kweker overboden”,
aldus Groenewegen. “We zijn blij dat het ons nu wel gelukt
is de kas aan te kopen.”
De compagnons hebben in de zomer van 2018 de eerste
bollen in de kas van 2,2 ha geplant. Er kunnen jaarlijks 2,8
miljoen lelies worden geproduceerd. De kasinrichting is
modern en er is 16.000 lux assimilatieverlichting aanwezig.
“Dat is behoorlijk hoog voor een leliekwekerij”, zegt de
teler. “Daar gebruiken we dan ook 50 procent van. Dat gaat
goed. Alleen als we de teelt willen versnellen, zetten we de
belichting op 100 procent aan.” Volgende maand wordt een
oogstsysteem geïnstalleerd, dat loopt van achteruit de kas
waar het personeel aan het lelies snijden is naar de voorkant
waar de bloemen worden verwerkt. “De Lisianthus-kweker
verwerkte de bloemen op het betonpad. Dat doen wij nu
ook, maar we willen naar een arbeidsbesparend systeem
toe. We hebben tevens in een koelcel geïnvesteerd, om de
bloemen in het weekeinde koel te houden. Wat onderhoud
betreft, merk je wel dat dit een gebruikte kas is. We hebben

Lelies broeien
op vier locaties
Leliekwekerij Gentily van de compagnons Mike Groenewegen (33),
Marc van Steekelenburg (32) en Leo Groenewegen (58) bestaat uit
8 hectare glas verdeeld over vier locaties in het Westland: ’s-Gravenzande (2), Kwintsheul en Maasdijk. Er worden 11 miljoen bollen
per jaar gebroeid van het type Oriëntal, OT en LA. Groenewegen is
verantwoordelijk voor de in- en verkoop op de leliekwekerij, Van
Steekelenburg voor arbeid en klimaat. Vader Leo Groenewegen en
Mike zitten samen in een aparte BV en zijn eigenaar van de locaties ’s-Gravenzande (Groeneweg) en Maasdijk.
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dagelijks werk aan zaken als lampen vervangen en schermdoeken nakijken.”
Groenewegen en Van Steekelenburg streven naar zeven
zekerheden voor de klant: 24-uurs bereikbaarheid, dagverse bloemen, maatwerk en variatie, jaarrond beschikbaar,
goede prijs-kwaliteitverhouding, flexibiliteit en een gegarandeerd vaasleven van tien dagen. “We moeten goed naar de
wensen van de klanten luisteren en continuïteit in kwaliteit
aanbieden”, zegt de Westlander. “De lelie heeft twee lastige
jaren achter de rug. De retail is zoekende, de lelie is voor
de supermarkt een relatief dure bloem. Lelies zijn seizoensgevoelig. Je ziet dat de consument in december liever een
Amaryllis op tafel heeft staan en dat de populariteit van Lisianthus toeneemt. De sector moet harder aan het imago van
de lelie gaan trekken: we hebben inmiddels geurloze lelies
en lelies met minder stuifmeel. Dat moeten we met elkaar
gaan uitdragen. Daarnaast vindt er steeds meer verkoop via
webshops plaats. Dat betekent dat je als teler een constante
kwaliteit moet leveren.”
Ook de Brexit is een onzekere factor voor de Nederlandse
lelieteelt. Engeland is een belangrijk afzetland, aldus Groenewegen. “We zijn heel benieuwd wat er na het vertrek van
het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie gaat gebeuren.
Hoe gaan de grote supermarkten dat opvangen? Wij raken
deze zomer de kas in Maasdijk kwijt: de vraag is of we op
een andere locatie moeten verdergaan. Ik denk dat we beter
eerst de gevolgen van de Brexit kunnen afwachten, om dan
een goed besluit te nemen of nog er ruimte is om uit te
breiden.”

De kas aan de Heenweg in ’s-Gravenzande krijgt volgende maand een
nieuw oogstsysteem, zoals dat al op de locatie in Maasdijk wordt gebruikt.

BETER COMMUNICEREN
Gentily werkt voor een deel van de inkoop van bollen samen
met commissionairs. Ook wordt direct handel met bloembollentelers gedaan, met wie de kwekerij goede ervaringen
heeft. Groenewegen maakt een planning voor een heel jaar
vooruit. Hij denkt dat de communicatie tussen bollentelers, commissionairs en lelietelers beter kan. “Bloembollen
blijven een natuurproduct. Er kunnen ook missers tussen
zitten. Soms hoor je op het laatste moment dat je maar de
helft van een bepaalde partij bollen kunt krijgen vanwege
een slechte oogst. Het is voor ons belangrijk om gezonde bollen op te kweken. Ik betaal liever 1 eurocent per bol meer,
dan dat we slechte bollen hebben. Dat kost aan het einde
van de rit altijd meer geld. We vriezen alle bollen in, om te
voorkomen dat ze in kwaliteit achteruitgaan. Oriëntals en
OT’s plaatsen we voor de lange bewaring in ULO-cellen. Ook
kopen we een klein deel bij in landen als Nieuw-Zeeland en
Chili, voor vers bolmateriaal na de zomer.”
Mike Groenewegen ziet met Gentily voldoende perspectief
voor de toekomst. De ambitie is om ooit een nieuwe locatie
te bouwen, maar dat is qua investeringen nu nog een brug te
ver, weet hij. Grond in het Westland is duur en verplaatsen
naar tuinbouwgebieden in Luttelgeest of Dinteloord is niet
aan de orde. ”Daarvoor zijn we te veel Westlander”, lacht hij.
Samenwerken in de sector wordt steeds belangrijker, denkt
de teler. “Een goed geoliede samenwerking brengt rust. Ik
zou niet meer terug willen naar een bedrijf waarin je alleen
verantwoordelijk bent voor de bedrijfsvoering, hoewel ik
in dit bedrijf ook veel beslissingen alleen neem. Maar het is
goed te weten dat je met iemand kunt sparren. Ik sta ook
open voor andere samenwerkingen, mocht die gelegenheid
zich voordoen. Bedrijven moeten naar de toekomst toe sterker worden.”
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