Een rijk verleden
De oorsprong van Boogaerdt Hout ligt in 1741 te Rotterdam,
waar toen in één van de houtzaagmolens aan de Hooge
Zeedijk de houtkoperij van Ary en Bart Boogaerdt gevestigd
was. Op 6 mei 1811, ten tijde van de Franse bezetting, koopt
Meindert Boogaerdt de zeskantige houtzaagmolen ‘De Karper’
te Krimpen aan de Lek.
In 1845 wordt de nieuwe en grotere houtzaagmolen ‘Weltevreden’ gebouwd. In 1856 werd, even buiten het dorp, de eerste
stoomzagerij van Nederland gebouwd. In 1986 ontving de
Boogaerdt groep het predicaat ‘Koninklijk’.
Sinds 2005 is de Koninklijke Boogaerdt groep uitgebreid
met een nieuwe Business Unit: Crown Deck/Royal Deck
(www.royaldeck.nl). Dit zelfstandig opererend bedrijf is
helemaal gespecialiseerd in het leveren en monteren van
scheepsdekken voor de Super-Yacht bouw. In 2012 werd het
in 1986 verkregen predicaat Koninklijk voor 25 jaar verlengd.
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Uw partner
voor al uw houtwensen

Uw partner
voor al uw houtwensen

Jarenlange ervaring

Bewerkingen

Boogaerdt Hout is onderdeel van de Koninklijke Boogaerdt groep en sinds 1741 actief in hout. We zijn begonnen

Boogaerdt Hout is importeur van diverse houtsoorten uit alle delen

als zaagmolen en uitgegroeid tot een brede, moderne houthandel met eigen importkanalen en een uitgebreide

van de wereld. In Krimpen a/d Lek hebben wij continu voorraad

machinale. Boogaerdt Hout is specialist in diverse houtsoorten en een betrouwbare partner voor vele doelgroepen

in diverse aanvoermaten. Ter aanvulling hierop kunnen wij in onze

in West-Europa. Onze medewerkers zijn specialisten op hun gebied en beschikken over ruime kennis en ervaring

eigen machinale nagenoeg alle houtbewerkingen op maat voor

om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Klantgerichtheid hebben wij hoog in het vaandel staan. Aanvullende

u uitvoeren:

kernwaarden voor ons zijn: kwaliteit, ﬂexibiliteit en leverbetrouwbaarheid. Samen met u zoeken wij graag naar
duurzame oplossingen in hout.

• Schaafbewerkingen
• Rondhoutzagen
• Overige houtbewerkingen
• Prefab houtconstructies
• Drogen
Hiermee zijn we dus zeer ﬂexibel en kunnen we iedere wens op

Weg- en waterbouw

maat en snel vervullen. Na het zaagwerk zijn alle andere denkbare
bewerkingen mogelijk voor een halﬀabricaat of door u gewenst
prefab eindproduct op maat. Ook voor het sorteren op sterkte
zijn wij in het bezit van de nodige certiﬁcaten om het hout voor
constructieve toepassing met CE keurmerk te kunnen leveren.
Naast deze activiteiten met onze eigen productiemiddelen kunnen
wij samen met een aantal vaste externe partners nog meer

Bouw (utiliteit en woningen)

Houthandel

Timmer- en deurenindustrie

toegevoegde waarde bieden:
• Vingerlassen van dekdelen

Jacht- en interieurbouw

• Lamineren
• Gronden/afwerken

Onze houtsoorten
Abachi

Kijk ook op www.boogaerdthout.nl

Azobé

Bangkirai

Beuken

Bilinga

Eiken

Mahonie

Meranti

Europees
Douglas

Essen

Iroko

Kersen

Lariks

Merbau

Okan

Oregon Pine

Teak

Western Red Cedar

Industrie en scheepsbouw

Onze doelgroepen

