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PERSBERICHT 
 

Bredefleur bouwt verder aan de toekomst 
Uitbreiding van locatie Moerkapelle 
 

Moerkapelle, 15 maart 2023 – Leliekwekerij Bredefleur neemt in 
Moerkapelle de locatie van de buren over; een voormalig 
potplantenbedrijf. Op dit moment is Bredefleur gevestigd met 5,5 hectare 
kas in Moerkapelle en 8 hectare in Luttelgeest. Door deze aankoop breidt 
het bedrijf zijn oppervlakte uit met circa 8 hectare kas. 
 
Integratie de komende jaren 
De huidige locatie in Moerkapelle wordt geïntegreerd met de nieuwe aangekochte 
kassen tot een grotere, toekomstbestendige leliekwekerij. De directie van Bredefleur, 
bestaande uit de broers Peter, Thomas en Levi Evers, is voornemens om de 
integratie de komende jaren uit te rollen. De jongste broer Ruben Evers krijgt ook 
een rol op de nieuwe locatie. 
 
Ruimte in de markt 
“Afgelopen jaren hebben we geprobeerd uit te breiden, maar vanwege te hoge 
bouwkosten lukte dat niet, tot onze buurman te koop kwam”, vertelt Levi Evers. “We 
zien ruimte in de markt. Onze klanten vragen naar andere producten, maar 
momenteel hebben we te weinig vierkante meters kas om aan de vraag te voldoen. 
Deze aankoop geeft ons de kans onze kwaliteit, exclusiviteit en continuïteit te 
vergroten. Verder zijn we een jong en ambitieus bedrijf en merken we dat de markt 
langzaam afschaalt, terwijl de leliemarkt niet krimpt. Er is dan ook ruimte om ons als 
bedrijf verder te ontwikkelen en wij springen graag in dat gat.” 
  
Over Bredefleur 
De internationale leliekwekerij Bredefleur in Moerkapelle en Luttelgeest is een 
familiebedrijf, opgericht door Piet Evers en in 2019 overgedragen aan zijn zonen 
Peter, Thomas en Levi. Het bedrijf wil door verbinding met leveranciers, relaties en 
medewerkers de keten ten goede veranderen; met duurzame afspraken en groei 
voor iedereen. Door op deze manier samen te werken kan het bedrijf exclusieve 
lelies kweken van hoogwaardige kwaliteit, geproduceerd met respect voor mens, 
natuur en dier. 
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Noot voor de redactie: 
Voor meer informatie en/of (extra) beeldmateriaal kunt u contact opnemen met Levi 
Evers, M 06 10857756 of Caroline Nederpelt, Marketing & Communicatie,  
M 06 51107515 of mail naar Marketing@Bredefleur.nl.  
 

 
 

Fotobijschrift: 
De directie van Bredefleur, bestaande uit de broers Levi, Peter, Thomas (van rechts 
naar links), is voornemens om de integratie de komende jaren uit te rollen. De 
jongste broer Ruben Evers (geheel links) krijgt ook een rol op de nieuwe locatie. 
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