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‘Ik zie kansen
in bijna alles’
Na haar studie Plantenteelt aan de
Hogere Landbouwschool werkte Afke
Schrale als assistent-veredelaar bij
zaadbedrijven. In 1999 startte ze haar eigen
snijbloemenkwekerij in Brabant. Sinds 2002
is zij de eigenaar van Kwekerij Bloeiers, een
kwekerij met eenjarige zomerbloeiers, vaste
planten en bijzondere siervruchten in de
Wieringermeer.

Afke Schrale
54 jaar

Eigenaar Kwekerij Bloeiers

Zo telen we nu diverse soorten Coleus in grote
terraspotten onder het label ‘Blad voor Buiten’. Een
kamerplantje van oma wordt zo een hippe plant
voor het terras.”

Over vijf jaar…
Tekst: Monique Ooms | Fotografie: René Faas

In deze coronatijd…
“Heb ik best getwijfeld: kunnen we onze producten
nog afzetten? Kan onze kwekerij open en onder
welke condities? Gelukkig is het elke keer net goed
gegaan en is de vraag nu misschien wel groter dan
voorheen. Veel mensen hebben het tuinieren
(her)ontdekt.”

Milieu-/duurzaamheidscertificaten zijn…
“Noodzakelijk als je je producten via de tussenhandel wilt afzetten. Wij gebruiken MPS en MPS-GAP.
Wel vind ik het vaak nodeloos ingewikkeld en duur.
Het zou eenvoudiger kunnen.”

Ik word gelukkig van…
“Bloemen en planten. Iets opkweken tot een mooi
product waar een ander weer blij van wordt, is echt
telkens weer mooi om te doen. Ook de nieuwste
soorten uitproberen is steeds weer een uitdaging
die we aangaan.”

We kunnen de vraag vergroten…
“Door nieuwe producten uit te proberen en nieuwe
toepassingen te zoeken voor bestaande producten.

“Wil ik wat meer tijd voor mezelf hebben en
ervoor zorgen dat er iemand naast me staat met
wie ik de verantwoordelijkheid voor de kwekerij
deel. Het is met name elk voorjaar een hele klus
en vergt veel focus om alles goed te regelen. Het
zou fijn zijn om dat te delen. Ook denk ik dat het
goed is om jonge mensen en nieuwe ideeën in het
bedrijf te hebben.”

Mijn omgeving…
“Is de laatste jaren erg veranderd. Wij wonen in de
Wieringermeer, waar de laatste jaren zo’n honderd
heel grote windmolens zijn gebouwd. Daarnaast
nog een aantal datacenters en de plannen blijven
maar komen. Ik heb daar moeite mee. Ons groene,
agrarische landschap verandert in grijs industrieel
met zelfs windmolens in het bos. En dan zijn er
weer nieuwe plannen voor zonne-atollen in het
IJsselmeer. Ik vraag me af wie straks alles weer
opruimt.”

Volgende
keer
PETER KOMEN
“Ik draag Peter
Komen voor als
de volgende
kandidaat.
Hij heeft een
mooi bedrijf
met bijzondere
dahliasoorten en
bol-op-pot.”

Ik zie nog kansen…
“In bijna alles. Wij telen veel verschillende producten voor de particuliere markt maar ook voor tuincentra en bloemisten. Door goed op te letten wat
onze klanten mooi vinden, de trends in de gaten te
houden en veel uit te proberen, komen wij altijd op
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nieuwe ideeën.
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