Wim-Jan Paauw:

‘Lelies broeien
is een kunst’
Per week verwerkt Dutch Lily Masters 500.000 à 600.000
lelies. Dat zijn jaarlijks tussen de 26 en 31 miljoen stelen. Bij de
officiële start van het bedrijf in november 2020 waren dat er
nog 20 miljoen, maar de collectie met ‘meesterwerken’ is sinds
juni 2021 uitgebreid door de commerciële samenwerking met
Lilies of Life.
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lleen een plaquette in het gebouw herinnert bezoekers eraan
dat de kassen en het kantoorpand in Rijnsburg voorheen toebehoorden aan Paauw Lilies. Aan de weg,
op de balie en overal in het pand staat
nu ‘Dutch Lily Masters’. Dit is de nieuwe
bedrijfsnaam na de fusie van Paauw Lilies,
Dutch Lilies en Imanse Quality Lilies in
november 2020. De huisstijl is overal tot
in de puntjes doorgevoerd en siert uiteraard de bloemenhoezen, maar ook dozen,
vrachtwagens en al het reclamemateriaal.
Hoewel november 2020 de officiële datum
van de fusie was, werkten de drie bedrijven al sinds begin 2020 samen. Michel van
Marwijk was al in dienst als verkoper voor
Paauw, en sinds maart 2020 is hij hoofd
verkoper voor de hele groep geworden. Vol
trotst spreekt Van Marwijk over het bedrijf: “Door met elkaar samen te werken,
hebben we een breed sortiment en meer
volume. Dat was nodig, want exporteurs
groeien en hebben grotere aanvragen.
Door de fusie hoeven we bijna nooit ‘nee’
te zeggen, want wij kunnen die orders
invullen.”
Lelies voor deze orders snijdt het bedrijf
niet in de kas. In Rijnsburg komen de
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containers met lelies naar de verwerkingsruimte en worden daar pas gesneden.
Mede-eigenaar Wim-Jan Paauw: “De lelies
staan binnen 1 minuut in het water.
Dat is gunstig voor de kwaliteit.” In de
ruimte staan twee lijnen, zodat er twee
verschillende cultivars gesneden en gebost
kunnen worden. Op het moment van bezoek wordt op beide lijnen lelie ‘Frontera’
gesneden, die het bedrijf exclusief in Nederland broeit. In de verwerkingsruimte is
een showruimte, waar het bedrijf nieuwe
soorten test. “In de showruimte kunnen
wij zien hoe nieuwe soorten bloeien, hoe
de houdbaarheid is en of de kleur mooi
blijft”, geeft Van Marwijk aan.
Het verkoopteam bepaalt welke soorten
in het sortiment komen en gebroeid gaan
worden. Dit wordt twee tot drie jaar van
tevoren vastgesteld, vertelt Paauw. “Wij
overleggen met kwekers. Als wij willen
opschalen, dan moeten er wel genoeg
bollen zijn.” Dat is niet altijd makkelijk
volgens hem: “De gezondheid van de bol
is een zorgpunt. Wij hebben grote partijen
nodig. Als je 1 miljoen bollen hebt en daar
zit een hoog percentage ziek in, dan hebben wij daar een heel jaar last van. Gezien

Hollandse Meesters
In november 2020 fuseerden Paauw Lilies, Dutch Lilies en Imanse Quality Lilies. De drie bedrijven gingen samen verder als Dutch Lily Masters. “In het buitenland zijn de Hollandse Meesters erg
bekend. Met deze naam kunnen we meeliften op die bekendheid”, licht Wim-Jan Paauw toe. Samen
met André Imanse en Klaas Wagenaar is hij eigenaar van het bedrijf dat tachtig medewerkers in
dienst heeft. Hun ‘Masterpiece collection’ bestaat uit twaalf cultivars die ze jaarrond broeien. “Lelies
broeien is een kunst. Het is ook een kunst om kleine lelies te voeren.” Met deze laatste uitspraak
refereert Paauw naar de commerciële samenwerking met Lilies of Life. Onder Dutch Lily Masters
worden sinds juni 2021 hun geurloze en speciale lelies verkocht.
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Wim-Jan Paauw (links) en Michel van Marwijk.

Niet alle lelies van Dutch Lily Masters
komen uit Rijnsburg vandaan. Het bedrijf
is actief op nog zes andere locaties.
Gezamenlijk heeft het bedrijf 25 ha kas.
Daar komt verandering in. Het bedrijf
heeft namelijk een stuk grond van 20 ha
gekocht langs de A4 bij Rijsenhout. “We
willen de modernste leliekwekerij van de
wereld neerzetten”, zegt Paauw. “Je moet
onder andere denken aan energieneutraal
en het gebruik van biologische bestrijding
in plaats van chemie.” Momenteel is een
haalbaarheidsonderzoek gaande.

NIEUWE GENERATIE

het volume dat we nodig hebben, kunnen
we niet wachten totdat de bollen zijn
gerooid. We moeten ze eerder vastleggen,
maar dan heb je nooit de goedkoopste bollen.” Bij de keuze van het sortiment wordt
rekening gehouden met de wensen van de
klant, licht Van Marwijk nog toe. “Verder
gaan we uit van onze eigen kracht. Wij
kiezen soorten waar wij in geloven.”

BASIS
Dutch Lily Masters is gestart met één lijn:
de ‘Masterpiece collection’. Deze telt twaalf
cultivars, variërend in de kleuren wit, roze,
donkerroze en combinaties daarvan. “De
markt bestaat voor 95% uit roze en witte
OT’s en Oriëntals”, verklaart Van Marwijk
12

de kleuren. De twaalf hoofdrassen broeit
het bedrijf jaarrond. “Van tweekoppers tot
zware kwaliteit met zes of meer knoppen”,
meldt Paauw. De lelies worden voornamelijk verkocht aan exporteurs in Europa.
Het is de taak van Van Marwijk om vraag
en aanbod zo goed mogelijk met elkaar te
matchen: “Ik moet het aanbod finetunen.”
Door de warme dagen deze zomerperiode
kan het in de kas ook wel eens hard gaan
met de groei, zo maakte Van Marwijk recent
nog mee. “We hadden ineens 30.000 stelen
in aanbod in plaats van 10.000. Dat zet ik
een actie op met een klant.” De verkoper
laat weten dat ze veel werken met ‘standing
orders’, doorlopende opdrachten. “Dat geeft
een basis waarop je kunt vertrouwen.”

Bloemstylist Dorien van den Berg is in
de schuur boeketten aan het maken van
lelies uit de nieuwe LA-lijn die onder de
naam ‘Perfume free collection’ wordt
gevoerd. Deze lijn vormt samen met de
‘Limited editions’-lijn de nieuwe generatie
van Dutch Lily Masters. De lelies van deze
twee nieuwe lijnen komen van Lilies of
Life. Met dit bedrijf is Dutch Lily Masters
in juni 2021 een commerciële samenwerking aangegaan. Deze lelies worden
nu onder het label Dutch Lily Masters
aangeboden. De lijn met geurloze lelies
bestaat uit vijf kleuren; rood, roze, wit,
geel en oranje. Wie kijkt naar de cultivars,
ziet dat de lijn bestaat uit meer dan vijf
LA’s. “Omdat we jaarrond deze kleuren
leveren, zitten er meerdere cultivars in de
lijn”, verklaart Paauw. In de ‘Limited editions’-lijn zit nu een sortiment lelies die
tijdelijk of beperkt beschikbaar zijn. Ook
voor deze lijn is het streven om jaarrond
te kunnen leveren, maar dat hangt af van
het aantal beschikbare bollen. De markt
voor noviteiten is klein maar groeiende
volgens Van Marwijk: “Door de noviteiten
als merk neer te zetten, willen we meer
herkenbaarheid creëren. Inkopers en
exporteurs weten niet altijd dat dit soort
lelies bestaan. Daarom sturen we de boeketten van Dorien van den Berg naar onze
klanten zodat ze kunnen kennismaken
met ons nieuwe product.”
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