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‘Ondernemerschap is
dagelijkse uitdaging’
Na de Agrarische Hogeschool in Dronten was
Jolanda van Amerom financieel medewerkster
bij de Rabobank, totdat het ondernemerschap
lonkte. Ze opende in Duitsland een vestiging van
een Nederlandse onderneming in bloembollen
en startte een handelskwekerij voor de verkoop
van bloembollen, vasteplanten
en eenjarigen, inclusief showtuin. Verder is
Jolanda agent voor bloembollenexportbedrijf
Verver Export in Duitsland.

de herdenkingsplaats Marienborn, de voormalige
Duits-Duitse grens. Dat blijft bijzonder en mooi om
over te vertellen.”

Jolanda van Amerom
55 jaar

Eigenaar Handelsgärtnerei
Jolanda van Amerom

Kwaliteit is…
“Belangrijk voor mij en mijn klanten. Daarbij gaat
het om de kwaliteit van het product, maar ook
om de kwaliteit van het ondernemerschap en de
uitstraling van het bedrijf.”

Ondernemerschap is…
Tekst: Monique Ooms | Fotografie: Miek Stap en
René Faas

“Een dagelijkse uitdaging die steeds weer verrassingen met zich meebrengt. Waardoor het bedrijf
steeds weer nieuwe impulsen krijgt.”

Milieu-/duurzaamheidscertificaten zijn…

Ik zie nog kansen in…

“Een kwaliteitskenmerk waarmee je je bedrijf
boven het gemiddelde laat uitsteken. Dit heb ik
onder andere gerealiseerd met het behaalde certificaat ‘Natur im Schaugarten’, dat wordt uitgegeven
door de gARTenakademie Sachsen-Anhalt. Dit
netwerk verrijkt mijn bedrijf.”

“Uitbreiding door specificatie en diversificatie
van het aanbod en producten voor de tuin. Zo wil
ik het workshopaanbod uitbreiden op het gebied
van milieu en biodiversiteit. Door deelnemers te
informeren over de combinatie van bloembollen en
vaste planten, kunnen zij keuzes maken die aan het
milieu en de biodiversiteit bijdragen. Ook wil ik het
informatieaanbod in de showtuin uitbreiden. Verder wil ik als toekomstig lid van ‘Natur im Garten
Deutschland’ mijn netwerk uitbreiden.”

Ik word gelukkig van…
“Een mooie, zonnige dag in onze showtuin met
blije bezoekers die vragen hebben en goede ideeën
opdoen over hoe zij in hun tuin bloembollen
kunnen combineren met vaste planten. Met als
resultaat dat iedere bezoeker vol inspiratie, met een
auto vol met planten en bloembollen, gelukkig en
tevreden naar huis gaat.”

Mijn omgeving…
“Blijft een bijzondere omgeving. Ik woon nu 29
jaar in het voormalige Oost-Duitsland en door de
vredige revolutie kan ik hier wonen en mijn passie
voor bloembollen vormgeven. Zo nu en dan leid
ik Nederlandse scholieren en bezoekers rond op

Wat ik nog wil leren…
“Het spinnen van schapenwol. We hebben jaren
geleden schapen gehad en die heb ik zelf leren
scheren, dus hebben we wol genoeg. Een deel
daarvan gebruiken we op de tuin voor de hanging
baskets, maar er blijft nog genoeg over om mee te
spinnen. Eens zal ik het leren.”

Volgende keer
AFKE SCHRALE
“De volgende kandidaat is
Afke Schrale van kwekerij
Bloeiers in Slootdorp.
Afke is altijd op zoek naar
innovatie en heeft een
bijzondere kwekerij met de
verkoop van eenjarigen,
bloembollen-op-pot en
siervruchten. Afke en ik
kennen elkaar nog van de
Agrarische Hogeschool in
Dronten.”

Bloembollen zijn…
“Mijn passie. Het is voor mij een feest om hier elke
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dag mee te kunnen werken.”
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