BOOMKWEKERIJ

‘Openbaar groen geen sluitp
De renovatie van het Amsterdamse Vondelpark en de rozen
in de kapeltuin van Queen Elizabeth. De CV van Boomkwekerij Boot & Co liegt er niet
om en laat een aantal leuke en
omvangrijke projecten zien.
Maar ook kleine orders worden ingevuld. ‘Wie ‘t kleine
niet eert, is ‘t grote niet weerd’,
vindt directeur Jan de Vries.
Op zijn 120 hectare grote kwekerij speelt duurzaamheid een
belangrijke rol.
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B

egin november is het afleverseizoen bij
Boomkwekerij Boot & Co in volle gang.
Op hoogtijmomenten gaan er 15 trailers per dag de dam af. Dat gebeurt niet alleen
op de vestiging in Boskoop, maar ook in Zundert waar de grootste productie wordt gedraaid.
Om een compleet beeld te krijgen van Boot &
Co mag een bezoek aan de Brabantse locatie
dan ook niet overgeslagen worden. Maar eerst
schuiven we aan bij directeur Jan de Vries op
het kantoor in Boskoop, daar waar het bijna
60 jaar geleden begon. “Oprichter Arie Boot
is hier vlakbij begonnen met het telen van het
Boskoopse product”, vertelt De Vries. “Niet lang
daarna kwam zijn zwager Wim van Eck erbij;
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hij werd de Co van het bedrijf. De teelt werd
uitgebreid met de handel. In de jaren ’60 werd
tevens een locatie in Zundert betrokken. De
zandgronden hier zorgen voor een heel mooi
wortelgestel. Vooral bos- en haagplantsoen en
laanbomen gedijen daar goed.”

OPENBAAR GROEN
In de jaren ’80 kwam de tweede generatie in
beeld. Jack Boot stapte na zijn Heao-opleiding
in het bedrijf. De inmiddels overleden ondernemer werd net als zijn vader getroffen door
leukemie. Om die reden werd de Vries vier jaar
geleden gevraagd om als directeur aan te treden. Hij runde zijn eigen kwekerij in Lelystad
en was leverancier van Boot & Co. Daarnaast
is De Vries tien jaar voorzitter geweest van de
Nederlandse Bond van Boomkwekers. Opvolging voor zijn eigen bedrijf ontbrak en het continueren van Boot & Co bleek een mooie uitdaging. De Vries bouwde zijn eigen kwekerij in
Lelystad af en verhuisde dit voorjaar naar Boskoop. Vanuit hier pendelt hij tussen de vestigingen in Boskoop en Zundert. “Onze productie
in Zundert begon kleinschalig, maar is door de
toenemende vraag naar openbaar groen, vooral uit Duitsland, sterk gegroeid. Zundert functioneert nu als logistiek centrum van Boomkwekerij Boot & Co.”

‘Duurzaamheid is tegenwoordig een voorwaarde
om te kunnen leveren’
De boomkwekerij telt in totaal 120 hectare,
waarvan15 hectare in Boskoop. Hier worden
heesters, coniferen, solitairs en rozen in de
volle grond geteeld. “De rozen in pot staan in
Zundert”, vertelt De Vries. “Daar ligt ons containerveld met een productie van 650.000 potten
per jaar. De zandgronden zijn hier uitermate

geschikt voor, in tegenstelling tot de veengronden in Boskoop. Het containerveld zakt niet
weg en je kunt er prima met tractors en machines uit de voeten. Verder telen we in Zundert
heesters, coniferen, grote solitaire struiken,
laanbomen, bos- en haagplantsoen en vaste planten. Het assortiment is heel divers en
vertegenwoordigt het complete sortiment stedelijk- en landschappelijk groen. Daarnaast
hebben we een aantal eigen kwekersrechtelijk beschermde soorten, afkomstig uit onze
afdeling Research & Development in Boskoop.
Klanten vragen om planten met bepaalde
eigenschappen. Om daar op in te kunnen spelen, gaan we er zelf naar op zoek. We veredelen
rozen, heesters en laanbomen.”

STROOIZOUTRESISTENT
Belangrijk is volgens De Vries dat nieuwe planten oplossingen en meerwaarde bieden. “Zo
hebben we een roos (Rosa ‘Short Track’) in de
markt gezet die resistent is tegen strooizout.
Dat maakt het gebruik van rozen in een middenberm weer mogelijk. Ook hebben we goed
versteelde Hydrangea’s (Hydrangea paniculata
‘Melange’ en Hydrangea paniculata ‘Cocktail’)
in de markt gezet die niet over de weg hangen.
Dat soort eigenschappen zijn voor het openbaar groen heel belangrijk. Op deze manier
proberen we oplossingen aan te dragen en te
voorkomen dat afnemers teleurgesteld raken.
Je wilt niet dat zij overstappen op gras, daar
is naar onze mening de stad niet bij gebaat.
Andere criteria waar we in de veredeling op
letten zijn ziekteresistentie, onderhoudsvriendelijk (onkruidonderdrukkend en zelfschonend) en een hoge sierwaarde. Het kruisen en
selecteren is tijdrovend. Nieuwe soorten worden langdurig getest. Per jaar veredelen we een
paar duizend nieuwe rozen waarvan er uiteindelijk misschien maar één op de markt komt.
Inmiddels hebben we een scala aan eigen producten, verzameld in onze assortimentsboekjes.” Om afnemers wegwijs te maken in het
totale aanbod van Boot & Co heeft het bedrijf
een boek ontwikkeld met 500 verschillende

post meer’
soorten die goed gedijen in de stad. Uitgebreide productspecificaties zijn verzameld in ‘Het
groene handboek’.
“Onze afzet is volledig gericht op de institutionele markt. Afnemers zijn onder andere
gemeenten, waterschappen, woningbouwcorporaties of groenvoorzieners met overheidsgerelateerde of grote opdrachten. Circa 60
procent van onze omzet komt uit de Nederlandse markt. Daarnaast exporteren we door
heel Europa. Zweden, Denemarken, Noorwegen, Oostenrijk, Zwitserland, Duitsland, België, Engeland en Polen zijn onze voornaamste
afzetlanden. Frankrijk is voor ons een groeimarkt. Vanwege het cultuurverschil en de taalbarrière hebben we in België, Engeland en
Polen eigen bedrijven. Zo kunnen we afnemers
in deze landen beter bedienen.”

CENTRALE LIGGING
Boot & Co behoort met haar areaal en 50 vaste
medewerkers tot de vijf grootste boomkwekerijbedrijven van Nederland. Van de totale afzet
komt circa 40 procent van de eigen kwekerij, de
rest wordt op contract geproduceerd of ingekocht op de vrije markt. Volgens De Vries zijn de
vestigingen in Boskoop en Zundert daarbij van
wezenlijk belang. “We zijn aanwezig in de twee
grootste boomteeltcentra en worden omringd
door zo’n 1.000 boomkwekers bij wie we veel
producten inkopen. Zij brengen hun producten
franco bij ons, waarna wij de verdere logistiek
organiseren. Hierdoor kunnen we snel reageren
op de vraag van afnemers. Binnen vijf dagen na
de bestelling wordt een order afgeleverd. Dat is
snel als je nagaat welke weg het product aflegt
van rooien tot aflevering. Onze orders worden
zowel in Boskoop als in Zundert klaargemaakt.
We bekijken vooraf wat bedrijfseconomisch het
handigste is. Elke nacht rijdt er een koppeltrailer tussen beide vestigingen, zodat producten
zo laat mogelijk besteld kunnen worden en ’s
morgens op tijd ter plaatse zijn.”
Volgens de directeur van Boot & Co is het bedrijf
sterk in compleet en in één keer leveren. “Of het

Jan de Vries: ‘Op de juiste tijd, de juiste plaats en compleet leveren, dat is onze kracht’
nu gaat om laanbomen, vaste planten of bloembollen, wij zorgen dat ze op de juiste tijd op de
juiste plek zijn. Duurzaamheid speelt daarbij
een belangrijke rol. We zijn ISO 9001 en 14001
gecertificeerd, wat respectievelijk betrekking
heeft op de bedrijfsvoering en het milieu. Daarnaast hebben we het Milieukeur en MPS Florimark Trade en zijn we bewust met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen bezig. Boot
& Co heeft ook als een van de weinige boomkwekers een substantiële biologische produc-

tie van laanbomen. Afnemers eisen dit vandaag
de dag. Daarnaast vragen zij steeds meer om
onderhoudsvriendelijke producten, die geen
gewasbeschermingsmiddelen behoeven. Dat
betekent dat er veel vraag is naar goedsluitende
beplanting, waarmee onkruid geen kans krijgt.”
Ondanks flinke bezuinigingen ziet de ondernemer de aanbestedingsmarkt de laatste jaren nog
steeds groeien. “Overheden onderstrepen het
belang van openbaar groen. Het is geen sluitpost meer, zoals 10 tot 15 jaar geleden.”
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