Dutch Lily
Masters is er
dan eindelijk…
In januari maakten Paauw Lilies, Dutch Lilies en Imanse
Quality Lilies bekend een fusie te onderzoeken. In
werkelijkheid hoefden toen alleen nog de puntjes op de ‘i’
worden gezet. Toen kwam corona. Het zorgde voor zowel
vertraging als versnelling. Na een lange radiostilte mag
iedereen het nu weten: Dutch Lily Masters is geboren.
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WIM-JAN PAAUW | PAAUW LILIES
Wim-Jan Paauw is de derde generatie Paauw
Lilies en produceert in 8,5 hectare kassen in
Rijnsburg tien miljoen stelen lelies, zowel
Oriëntals als OT-lelies, respectievelijk 60 en
40%. Zo’n tien soorten worden jaarrond geteeld
en daarnaast ook tien meer seizoensgebonden
specials in een zo breed mogelijke sortering: van
twee knoppen tot het heel zware. Het zijn bijna allemaal roze en witte soorten en een klein
beetje geel. Ze gaan via Royal FloraHolland naar
de top twintig exportbedrijven die de betere
bloemengroothandel beleveren, in een straal
van maximaal 1.000 km.
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uim 20 miljoen lelietakken per
jaar produceert Dutch Lily Masters. Het bestaat officieel sinds
1 januari uit een volledige fusie
tussen Paauw Lilies, Imanse Quality Lilies
en Dutch Lilies. Dat betekent vooralsnog
zes teeltlocaties, totaal 20,5 hectare kas. De
nieuwe bedrijfsnaam is ook de merknaam.
“Het liefst hadden we de lancering groots
en feestelijk aangepakt, maar corona
maakt dit begrijpelijkerwijs onmogelijk”,
zegt Wim-Jan Paauw. De drie ondernemers hadden deze feestelijkheid in mei al
gepland, maar vanwege corona vonden ze
het nieuws ongepast. De radiostilte wordt
nu doorbroken. “We moéten nu wel. Onze
oude bloemenhoezen zijn op”, grapt André
Imanse. De drie ondernemers (zie kaders)
plantten twee jaar geleden het zaadje. Ze
stelden zich de vraag of ze over tien jaar
nog toekomstbestendig zouden zijn. De
conclusie was dat een krachtenbundeling
dit zou versterken. Paauw: “Aan onze
afzetkant worden bedrijven steeds groter.
Om aan hun vraag te kunnen voldoen, is
onze samenwerking een logische stap. Ook
hadden we een overlappend sortiment
en we werden soms tegen elkaar uitgespeeld. We zijn drie gezonde bedrijven die
toegevoegde waarde in elkaar zien bij een
krachtenbundeling. Bovendien hadden we
een goede klik. Het is dus echt een fusie
uit kracht.”
Toen in maart corona toesloeg, werd
versneld de directe verkoop van de drie
bedrijven naar Rijnsburg gehaald en één
verkoper aangesteld. Paauw: “Onder druk

wordt alles vloeibaar. We hadden een aantal zaken in coronatijd nog niet juridisch
geregeld, maar je spreekt vertrouwen
naar elkaar toe uit. Dan pak je dingen aan
en op en ga je uit kostenoogpunt dingen
platslaan. Het waren moeilijke tijden
maar daarin samen optrekken, biedt veel
steun.”

VEEL KENNIS OPGEBOUWD
In assortiment hebben de bedrijven veel
kennis opgebouwd, dus daarin gaan ze
niet veel wijzigen. Juist in de afzet vullen
ze elkaar aan. Paauw Lilies is sterk gericht
op de bloemengroothandel en Imanse
en Dutch Lilies zijn gespecialiseerd in
het beleveren van de hoogwaardige, met
name Engelse, retail. Imanse: “Met één
bedrijf kunnen we alle Europese klanten beleveren en beter bedienen. Alleen
het allerlichtste segment hebben we
niet.” Bollenkweker en mede-eigenaar
Klaas Wagenaar daarover: “Doordat we
bloemengroothandel en retail beleveren,
is het makkelijker om meerdere maten
van een soort gebruiken. Dit geeft ook een
voordeel richting de kweker dat hij zijn
hele opbrengst kwijt kan en bijvoorbeeld
niet alleen de maten 18-20 en 20-22.”
Per 1 januari zijn de soorten, in totaal
zestien, verdeeld over de locaties. De vijf
rassen waar overlap in zat, staan nu op
één locatie in Lisserbroek. Dat geeft meer
rust en bespaart productie- en arbeidskosten, maar leidt ook tot kwaliteitsverbetering en uniformere partijen. Imanse: “Het
schipperen tussen soorten in één ruimte
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SORTIMENT
DUTCH LILY MASTERS
De cultivars van het nieuwe bedrijf
Dutch Lily Masters zijn: Santander,
Signum, Albareto, Frontera, Praiano, Tabledance, Marlon, Maldano,
Marengo, Pico, El Capitan en Dalian.
Daarnaast teelt het bedrijf nog zes
soorten exclusief.

op het gebied van bijvoorbeeld klimaat,
watergift en belichtingsregime is voorbij. De focus ligt op wat voor één soort
het beste is.”

BOLLENINKOOP
“We produceren daar waar we het
dichtst bij de afzet zitten, zodat de
logistieke lijnen kort zijn”, gaat Imanse
verder. Zo is de distributie van de
directe verkoop nu gecentraliseerd in
Rijnsburg, dicht bij de belangrijkste
exporteurs. Op meer vlakken wordt
geld bespaard, zoals op marketing,
verkoop en administratie. De bolleninkoop is gecentraliseerd en wordt door
twee personen gedaan. Dat bollenkweker Wagenaar meedoet in Dutch Lily
Masters, kent voordelen. Een derde van
de benodigde leliebollen voor Dutch
Lily Masters komt uit Chili. Deze levert
Wagenaar Chile bijna allemaal (90%).
De rest van de bollen komt bij Nederlandse kwekers vandaan. Wagenaar:
“Het is belangrijk dat we de vraag
vanuit de broeierijkant invullen en niet
vanuit het aanbod van onze bollenkwekerij. Overschot en onverkochte bollen
moeten niet het broeischema bepalen”,
licht hij toe. De verwachting is dat het
bedrijf teruggaat in locaties, ‘waarvan
één nieuwbouwlocatie’. Imanse: “We
zijn in een vergevorderd stadium daar
stappen in te zetten. Dat is ook de
kracht van een fusie: je bent nu kapitaalkrachtiger om een grotere investering aan te gaan.”

KLAAS WAGENAAR | DUTCH LILIES,
WAGENAAR LELIES EN WAGENAAR CHILE

ANDRÉ IMANSE | DUTCH LILIES EN
IMANSE QUALITY LILIES

Als Wagenaar Lelies leverde het bedrijf met
teeltlocaties in Nederland en Chili al ruim
twintig jaar leliebollen aan Paauw Lilies en
Imanse Quality Lilies. In 2014 ontstond de eerste samenwerking tussen Wagenaar en Imanse: Dutch Lilies. Dit gezamenlijke broeibedrijf
gaat mee in de fusie. Wagenaar Lelies blijft daar
los van bestaan. Wagenaar Lelies zit in Heerhugowaard en teelt 18 hectare in Drenthe en 8 in
Frankrijk op contract. Een deel van deze teelt is
bestemd voor de vermeerdering en gaat daarna als schubmateriaal naar Chili. “De virusvrije
teelt is voor ons beter in de hand te houden
in Nederland.” In Chili staat zo’n 50 hectare.
Zo’n 35% van de bollen gaat naar Nederlandse
broeiers, de rest wordt geëxporteerd naar onder
andere Azië, Costa Rica, Ecuador en Australië.

Imanse Quality Lilies heeft vier locaties. De
grootste is die in Lisserbroek van 3,5 hectare,
dan nog één in Honselersdijk van 2,5 hectare en
twee in Almere, van 2 en 1,5 hectare. In totaal
kweekt het bedrijf tussen de 8 en 9 miljoen stelen (70-75% Oriëntals en 30% OT’s). Sinds 2014
participeert Imanse samen met Klaas Wagenaar in nog een locatie in Almere, de broeierij
Dutch Lilies. Uit deze kas van 2,5 hectare komen
zo’n 2,5 miljoen stelen OT’s. Al zo’n vijftien jaar
levert Imanse Quality Lilies ‘premium-lijnen’,
waarvan Engelse retailketens de grootste afnemers zijn. “Zo’n 35% van onze productie gaat
naar deze markt.”
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