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Overigens lijkt ook dochter Monique (30), die 
mij samen met Thei ontvangt, in niets op de 
standaard boomkweker, maar dat is voor een 
vrouw, zeker voor een jonge modieuze vrouw, 
nogal makkelijk in deze door mannen gedomi-
neerde wereld.

‘Waar gaan we het over hebben?’ vraagt Thei 
Boonen als we ons settelen in het kantoor 
van de boomkweker. Dat lijkt een makkelijke. 
Het opvallendste thema dat het bedrijf op dit 
moment bezighoudt, is de overdacht aan doch-
ter Monique en zoon Jeroen. Per 1 januari moe-
ten alle aandelen van de bv overgeschreven 
zijn op de volgende generatie. Dat is nog maar 
een kleine stap, maar wel de bekroning van een 
proces al dat vele jaren bezig is. Volgens Thei 
Boonen is het lang de vraag geweest of beiden 
geïnteresseerd waren om het bedrijf over te 
nemen, maar: ‘Per 1 januari verhuis ik naar de 
loonlijst.’

Directiesecretaresse
Om te beginnen dochter Monique Boonen. 
‘Ik heb altijd wel vakantiewerk gedaan op het 
bedrijf van mijn ouders, maar ben na mijn 
opleiding tot directiesecretaresse bij een 
ander bedrijf gaan werken. Pas daar kwam ik 
erachter dat mijn hart toch bij het bedrijf van 
mijn ouders lag. Ik werk nu sinds drie jaar weer 
op de kwekerij, waar ik vooral bezig ben met 
administratie en verkoop, dat laatste samen 
met onze verkoper Frank Verwijlen.’ Voor zoon 
Jeroen was het al veel langer duidelijk dat hij 
in de boomteelt verder zou gaan. Thei Boonen: 
‘Een aantal jaren geleden hadden wij de kans 
om in Beringe een ander bedrijf bij te kopen, 
hier in de buurt. Oorspronkelijk was dit geen 
boomkwekerij, maar het heeft wel lange tijd 
gefungeerd als nevenfiliaal van het failliet 
gegane Decker-Jacobs. Dat bedrijf hebben we 
gekocht en Jeroen is op een deel van dit bedrijf 
met zijn eigen kwekerij begonnen. Een deel van 
zijn productie verkocht hij weer aan ons, maar 
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hij verkocht ook aan anderen.  
Toen eenmaal de beslissing genomen was 
dat hij bij ons in het bedrijf zou komen, is dat 
bedrijf weer ontmanteld en geïntegreerd in 
Boonen-van der Heijden. We hebben nu dus 
twee volledige productielocaties. De ene is  
in Beringe, met 1,5 hectare glas en nog  
1,5 hectare erf. In Heythuysen hebben we 
2 hectare foliekas, 1 hectare folietunnels en 
daarnaast ongeveer 5 hectare containervelden 
en een moerhoek van 1,5 hectare.’

Boonen-van der Heiden is een groot bedrijf met 
een gigantische jaarproductie van ongeveer  
5 miljoen planten. Toch is het niet de filosofie 
van het bedrijf om alles per se zelf te doen. 
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Bodembedekkers
Boonen-van der Heijden is als boomkweker 
met name gespecialiseerd in bodembe-
dekkers voor zowel de institutionele markt 
als tuincentra en dergelijke. Thei Boonen: 
‘Onze klanten zijn voor een derde deel 
tuincentra, voor een derde bedrijven in 
de aanleg en het openbaar groen en het 
overige gaat naar handelaren.’

Simply-Green
Simply-Green is een eigen concept van 
Boonen-van der Heijden. Het bestaat uit 
een sortiment bodembedekkende vaste 
planten en sierheesters. Dit wordt uitgele-
verd in een 12-pack. Het geleverde product 
is direct aan te planten en zorgt binnen 
afzienbare tijd voor een dichtgegroeide 
border. 

‘Wat je goed en  
goedkoop kunt  
vinden op de 
markt, moet je  
niet zelf gaan  
produceren’

Thei Boonen en Monique Boonen
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Boonen-van der Heijden
Boonen-van der Heijden is opgericht in 
1984 door Thei Boonen en Toos van der 
Heijden. Boonen-van der Heijden produ-
ceert jaarlijks ongeveer 5 miljoen planten, 
met name bodembedekkers, het grootste 
deel daarvan (4,7 miljoen) in de potmaat 
P9. Daarnaast worden op kleinere schaal 
cotoneaster, lavendel en hedera gekweekt 
in grotere potmaten. Boonen-van der 
Heijden is gespecialiseerd in bodembedek-
kers – een begrip dat redelijk breed wordt 
uitgelegd. Dit kunnen zowel sierheesters 
als vaste planten zijn, vooral planten die 
voor vakbeplanting worden toegepast. 
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Thei Boonen: ‘Wij gaan niet zelf produceren wat 
we voor een goede prijs ergens anders kunnen 
halen.’ Om diezelfde reden is de boomkweker 
ook niet bang voor de schaalvergroting die nu 
gaande is. Dat zou hem zelfs helpen zijn positie 
te versterken in de markt. ‘Als bedrijven groter 
worden, krijg je vanzelf meer specialisering en 
dat is voordelig voor ons.’

Samenwerken
Thei Boonen: ‘Ik ken mezelf. Ik kan enorm bot-
sen met Jeroen.’ Overigens geeft Boonen senior 
met een brede smile aan dat hij op dit gebied 
wel wat makkelijker aan het worden is. ‘Ik vind 
het belangrijk dat mijn kinderen goede onder-
nemers worden. Dan is het belangrijk dat ze 
niet alles voor niets krijgen. Als je er inspannin-
gen voor moet leveren, wordt het vanzelf jouw 

kindje. Ik weet dat de nieuwe frisse ideeën van 
de volgende generatie moeten komen.’

De complete familie Boonen van der Heijden; vlnr Toos, Monique, Jeroen en Thei  Boonen van der Heijden

‘Ik vind het  
belangrijk dat 
mijn kinderen  
goede onder- 
nemers worden; 
ze moeten niet  
alles voor niets 
krijgen’

BE SOCIAL 
Scan, lees & deel!

Biomassacentrale. De kassen worden gestookt met een eigen biomassacentrale. Die loopt allereerst op oud substraat, maar ook 

op afgekeurde planten. Die worden dan gemengd met houtsnippers.


