Totaal voor tuinbouw
Dat de winkel van Horticoop aan het Noordeinde in Roelofarendsveen in de volksmond beter bekend staat
als ‘Jan Zaadje’ zegt iets over de historische band tussen de tuinbouwleverancier en de tuinbouwgemeente
Kaag en Braassem. Het is immers al ruim 59 jaar geleden dat Jan van der Meer (ofwel Jan Zaadje) een winkel
met een op tuinders gericht assortiment opende: van ‘kissies’ tot zaden. Anno 2010 is er veel veranderd,
maar de relatie tussen Horticoop en de glastuinbouw onverminderd sterk. In gesprek met Kees Zevenhoven,
vestigingsmanager van Horticoop Roelofarendsveen.
90.000 artikelen
“Bestond voor Jan van der Meer indertijd zijn klantenkring alleen uit tuinders, vandaag de dag vinden ook
heel veel particulieren hun weg naar onze winkel. We hebben beide doelgroepen dan ook veel te bieden:
ons assortiment bestaat uit maar liefst 90.000 artikelen, allemaal tuin en tuinbouwgerelateerde producten.”
Toch afficheert Horticoop zich onder andere op haar website met de slogan: ‘Totaal voor tuinbouw’. Kees
Zevenhoven: “De verkoop aan particulieren is voor ons belangrijk, maar wij verkopen verreweg het meeste
aan tuinbouwondernemers. Misschien dat mensen daarvan opkijken, het aantal bedrijven in de glastuinbouw
is in de gemeente de laatste jaren immers afgenomen. De overgebleven ondernemingen zijn echter groter en
professioneler geworden en vertegenwoordigen voor ons minimaal dezelfde omzet als voorheen. Wij zullen
daar met ons specifieke tuinbouwassortiment en dienstverlening op in blijven spelen.”
Techniek, advies en werkplaats
Wat niet veel mensen weten is dat Horticoop naast het
winkelassortiment nog meer te bieden heeft aan zowel
particulieren als tuinbouwbedrijven. “Naast onze winkelverkoop
beschikken wij als enige tuinbouwtoeleverancier over eigen po
tgrondproductiebedrijven, onder andere in Zoeterwoude. Ook
leveren wij tuinbouwondernemers bij grote bestellingen vanuit ons
distributie-centrum in de Lier (Westland).
In het Westland is ook Horticoop Techniek gevestigd. Horticoop
Techniek adviseert bedrijven op technisch gebied en ontwikkelt
op individuele bedrijven afgestemde technische oplossingen. Een
voorbeeld daarvan is de waterinstallatie in kassen.Voor bij ons
aangeschafte machines en installaties verrichten wij overigens ook
onderhoud en reparaties. Hiervoor hebben achter in de winkel een
werkplaats waar zowel particulieren als bedrijven terecht kunnen. Ten opzichte van een aantal jaren geleden
is het gebruik van elektronica in allerhande machines gestegen. De kennis daarvan hebben wij in huis.
En als klap op de vuurpijl verkopen wij ieder jaar met Oud en Nieuw vuurwerk. Ik denk dat de meeste
inwoners van de gemeente Kaag en Braassem ons daarvan het beste kennen” besluit Kees met een lach.
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Horticoop Roelofarendsveen
April 1951, opereert na enkele fusies sinds 1 januari
2005 onder de naam Horticoop b.v.
1000 m2 incl.werkplaats.
90.000 artikelen; tuin en tuinbouw gerelateerd
Glastuinbouw en particulieren
4 fulltimers en 7 parttimers
www.horticoop.nl
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