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Ongeveer 13 jaar geleden begon vader Jan de 
Vries als directeur bij het Boskoopse bedrijf 
Boot & Co. Waar door het overlijden van direc-
teur eigenaar Jack Boot een acuut leiderschaps-
probleem was ontstaan. Vanaf dat moment 
ging het snel. Al na enkele jaren kocht Jan de 
Vries 100 procent van de aandelen van de fami-
lie Boot. Weer enkele jaren nam Boot & Co col-
lega-concurrent Darthuizer over. Een overname 
overigens die door de familie de Vries hardnek-

Boot & Dart behoort qua grootte in ieder geval tot de absolute top van Nederland. Vriend en vijand 

bewonderen de manier waarop ze in Nederland aanbestedingen winnen en tegelijk ook weer onder 

de radar opereren. Ook Europees wil het bedrijf doorgroeien. De nieuwe directeur Albert de Vries 

–per 1 september aangetreden- droomt zelfs van een plek in de Europese boomkwekerij top 10.
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Albert de Vries droomt van een 
plek voor Boot & Dart in de 
Europese top 10
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kig als een fusie wordt omschreven. Inmiddels 
heeft de familie ook de laatste pluk  aandelen 
van het oude Darthuizer  in bezit en zijn tot de 
holding ook twee grote vaste planten bedrijven 
toegetreden: Griffioen Wassenaar bv waarvan 
het hoofdkantoor is verhuisd naar Boskoop en 
recent De Noordhoek vaste planten BV, waar in 
de coulissen Sicco de Boer (ex Decker-Jacobs) 
wordt klaargestoomd om de rol van directeur 
over te nemen . Overigens heeft Albert de Vries 
direct weinig van doen met Griffioen en De 
Noordhoek. Van deze bedrijven wordt verwacht 
dat ze hun eigen broek ophouden. Wel zijn er 
sterke leveranciersrelaties.

Niet opgegroeid
De huidige directeur Albert de Vries is een 
groot deel van het bovenstaande al weer 
geschiedenis: ‘Ik ben niet opgegroeid op dit 
bedrijf, maar op het vorige bedrijf van mijn 
vader handelskwekerij ‘De Dryaden’ in Lelystad.
Boot & Dart is nu ongeveer een jaar of tien 

eigendom van de familie De Vries. In die peri-
ode is enorm veel gebeurd. Op dit moment 
bedraagt de jaarlijkse omzet ongeveer 35 
miljoen Dat is aanmerkelijk veel meer dan de 
25 miljoen van vijf jaar geleden. “Albert de 
Vries: ‘Wij zijn enorm gegroeid door de fusie 
met Darthuizer in 2015. ‘  Bijzonder trots is De 
Vries junior wat dat betreft op het feit dat zijn 
bedrijf als enige in de sector grootschalig bezig 
is met het ontwikkelen van nieuwe cultivars 
specifiek voor openbaar groen. ’Dat is echter 
niet het enige waar junior tros op is. Per 1 
september -tegelijk met het aantreden van De 
Vries als directeur- heeft Boot & Dart ook een 
nieuwe hoofdkantoor geopend. Boot zat al 
sinds mensenheugenis aan het Rijneveld, maar 
de kantoren daar waren veel te klein voor het 
groeiende leger verkopers, inkopers en logis-
tieke medewerkers.  Achterin het perceel heeft 
het bedrijf op de Halve Raak nu een compleet 

nieuw kantoor betrokken, dat meer recht doet 
aan de status  van het bedrijf zonder protserig 
te zijn. De Vries over zijn nieuwe kantoor: ‘Wij 
gaan voor kwaliteit zonder opsmuk.’ Het enige 
wat De Vries oprecht schijnt te spijten is dat 
er door corona geen gelegenheid is om de 
markt , klanten, omwonenden en leveranciers 
te tonen hoe het nieuwe pand er uit ziet via 
een of meerdere opendagen.  Boot & Dart pro-
duceert in Boskoop op ongeveer 5 hectares.  
Betrekkelijk weinig als je dat vergelijkt met de 
belangrijkste productielocatie in Zundert waar 
op ongeveer 120 hectare wordt geproduceerd.  
Overigens zijn er ook in Zundert plannen om 
nieuwe bedrijfshallen en kantoren te bouwen. 
De grond daarvoor is al gekocht.  De Vries 
junior zegt daarover ‘Eerst maar eens sparen. 
We hebben nog geen vastomlijnde planning 
dat we echt gaan bouwen in Zundert.’

4 min. leestijd
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De directeur kondigt aan dat dat er een 
opvolger van Geranium Rosanne in de 
pipeline zit, die binnen een of twee 
jaar wordt geïntroduceerd.
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Uw portaaltractor specialist 
Voor zowel 3wd en 4wd tractoren tot een 

maximale doorgang van 250cm 
 

Gebr. Ezendam BV is al vele jaren bezig met de ontwikkeling 
en produc e van machines voor de boomwekerijsector.  Ze 
hebben interna onaal naam en faam gemaakt met de 
Globus vormsnoeimachines en de Globus combi 
kluitsteek/vormsnoeimachines. Door ontwikkelingen in de 
markt zijn ze zich ook gaan toeleggen op de ontwikkeling en 
produc e van portaaltractoren.  
 
Alles is hierbij mogelijk: o.a. plantgatenboren, vormsnoeien, 
kluitsteken, ondersnijden, scho�elen, (LVS)rijenspuiten. 
Rijenkunstmeststrooien met variabele afgi e. Eventueel kan 
dit alles  volautoma sch op GPS . 
 
He  u wensen wat betre  een portaaltractor? Kijk op 

 of neem contact op. Gebr. Ezendam BV 
komt met een oplossing! 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Gebr. Ezendam BV 
Oonksweg 35 
7622 AW Borne (NL) 
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0031-74-2669197 
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Selectie
In de markt waar Boot & Dart opereert is het 
een totale uitzondering. Een bedrijf dat groot-
schalig inzet op selectiewerk. De reden daarach-
ter is tweeledig. Nieuwe soorten hebben als het 
goed is eigenschappen, die beter aansluiten bij 
wat klanten in het openbaar groen verwachten. 
Daarnaast kun je met nieuwe soorten ook beter 
onderscheiden als je in staat bent deze nieuwe 
soorten in een bestek te laten opnemen. De 
Vries junior wil onverminderd doorgaan met het 
ontwikkelen van deze nieuwe soorten en lijkt 
zelfs het tempo op te willen schroeven waar-
mee nieuwe soorten worden geïntroduceerd. 
Iedereen weer dat het vele jaren kost voordat 
om een nieuwe soort te ontwikkelen. Dat mag 
voor junior in de toekomst wel wat sneller. ‘We 
mogen iets minder voorzichtig zijn en wat snel-
ler nieuwe soorten op de markt brengen.’ Over 
wat we dan exact mogen verwachten blijft De 
Vries vaag met één uitzondering: De nieuwbak-
ken directeur kondigt aan dat dat er een opvol-
ger van Geranium Rosanne inde pipeline zit, die 

binnen een of twee jaar wordt geïntroduceerd. 
Bijzonder is verder dat het bedrijf op veel fron-
ten bezig is nieuwe soorten te ontwikkelen. Van 
rozen tot en met vaste planten inclusief op klei-
nere schaal zelfs laanbomen. De belangrijkste 
selectiecriteria die Boot & Dart daarbij hanteert 
zijn naast gezondheid en bloeikracht ook bio-
diversiteit en geur. Compacte groei is ook een 
belangrijk aspect. In de openbare ruimte wil je 
vanwege verkeersveiligheid en sociale veilig-
heid meestal geen heel hoge planten, maar 
plantengroepen waar je makkelijk overheen 
kunt kijken.

Een ander aspect waar De Vries in de komende 
jaren verder op door wil groeien is biologische 
productie. Dat aandeel zal volgens De Vries 
sterk worden uitgebreid. Simpelweg omdat hier 
een groeiende vraag naar is bij institutionele 
klanten. De Vries: ‘Wij zijn een van de weinige 
die Skal gecertificeerde producten kan leveren. 
Wij zijn met uitstek instaat om van vaste plant 
tot en met laanboom biologisch geteelde pro-

ducten af te leveren.. De directeur bevestigt 
daarbij het verhaal dat biologische productie 
wel iets is wat klanten willen, maar tussen willen 
en echt in de praktijk doen zit op dit moment 
nog een groot gat. ‘Veel gemeentes hebben 
nog niet de focus’.

Een op korte termijn veel belangrijk aspect is 
wat budgetten gaan doen onder invloed van 
de huidige corona crisis. Het wetenschappelijk 
bewijs voor het enorme belang van groen ligt 
er, maar blijven de budgetten ook intact?
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Het bewijs voor het enorme belang 

van groen ligt er, maar blijven de 

budgetten ook intact?

Be social 
Scan of ga naar:  

www.boom-in-business.nl/article/34318/
albert-de-vries-droomt-van-plek-boot--dart-in-
europese-top-10


