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‘Altijd proberen om
het beter te doen’
Burleigh Flowers is een leliebroeierij in
Silvan, Australië. Luke de Wit, wiens
achternaam zijn van oorsprong Nederlandse
roots verraden, is managing director van
het bedrijf. Na de eerste klap van corona,
lijkt het tij zich nu gunstig te keren voor de
leliebroeier.

Luke de Wit
26 jaar

Managing Director Burleigh Flowers

zal gebeuren, maar het proberen is een uitdaging
waarvan ik geniet. Ik kijk ernaar uit om ze weer
eens te bezoeken zodra internationale reizen weer
toegestaan en veilig zijn.”

Ik word gelukkig van…
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In deze coronatijd…
“Loopt de verkoop boven verwachting goed, na de
eerste terugval aan het begin van de pandemie.
Dat komt vooral doordat de grenzen gesloten zijn
en luchtvracht duur is, waardoor er veel minder
importbloemen op de markt zijn. Wat ik ook geleerd
heb is dat de vraag naar bloemen het ‘lipstick-effect’
heeft: in tijden van economische crisis is het kopen
van bloemen net als lippenstift een kleine uitgave
die een feel good effect heeft. Als de volgende crisis
zich aandient hoop ik de afleveringskanalen zo goed
mogelijk in stand te kunnen houden door communicatie en samenwerking. We weten inmiddels dat
mensen graag bloemen willen blijven kopen nadat
de ze de kast hebben volgestopt met wc-papier.”

Wat mij drijft is….
“De kwaliteit steeds beter te krijgen. Soms denk
ik dat het een eindeloze uitdaging is, maar dat
is ook het leuke ervan. Altijd proberen om het
beter te doen. Ik denk vaak terug aan de tijd dat ik
werkervaring opdeed in Nederland. Ik werkte bij
Bakker, Bredefleur en Floriënt. Om hun kwaliteit te
evenaren probeer ik dingen te implementeren die
ik daar gezien en geleerd heb, die bij ons klimaat
en onze situatie passen. Misschien dat dat nooit

“Nog een rondje lopen door de kas aan het eind
van de dag, als iedereen naar huis is en de radio
uit staat. Als het gewas er goed uitziet, de verkoop
voorspoedig loopt en de prijzen goed zijn, ben ik
erg tevreden. Dat is een prachtig moment.”

Over vijf jaar…
“Hoop ik dat meer consumenten in Australië met
grote regelmaat bloemen kopen voor eigen gebruik,
het liefst elke week. In Australië kopen mensen
vooral bloemen als geschenk en niet zozeer voor eigen gebruik. Als consumenten meer bloemen voor
zichzelf zouden kopen, zou dit voor meer stabiliteit
in de markt zorgen, denk ik. Om dit te realiseren is
goede marketing belangrijk.”

Ik zie nog kansen….

Volgende
keer
BART
AMMERLAAN
“De volgende
kandidaat is Bart
Ammerlaan van
Westend Bulb BV
in Anna Paulowna.
Hij is mijn neef
en wij kopen
bloembollen bij
hen.”

“Voor een exporteur die zich als agent opstelt voor
zijn klanten. Op die manier kunnen wij directer
contact hebben met bollenkwekers en meer informatie krijgen over de bollen die we kopen. Ik heb
het gevoel dat de beste bollen altijd bij de Nederlandse broeiers blijven, door de goede relatie die is
opgebouwd tussen kwekers en broeiers. Als Nederlandse broeier kun je meekijken hoe de lelie door
de seizoenen heen groeit bij de bollenkweker. Wij
zijn afhankelijk van informatie uit de tweede hand.
Misschien is het tijd dat internationale broeiers
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zoals wij ook van dat voordeel kunnen profiteren.”
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