
Bert Griffioen 40 iaar werkzaam
bii Griffioen Wassenaar BV
Afgelopen vrijdag, 4 september,
werd uitgebreid gevierd dat Bert
Griffioen, directeur van Griffioen
Wassenaar BV alweer 40 jaar werk-
zaam is bij deze groothandel. Door

vrienden en familie werd Bert eens
goed in het zonnetje gezet. Binnen-
kort leest u in deze krant, onder het
kopje'Dorpsgenoten' meer over deze
bijzondere Wassenaarder. (Foto: pr.)



ËJ"t was bii ziin geboorte al duideliik dat hii ziin werkzame leven'in
I lde planten zou doorbrengen maar weinig mensen zullen bedacht
hebben dat ziin bedriiven zouden uitgroeien tot die van marktleider op
ziin gebied in Noordwest-Europa. Dagelijks riiden tienduizenden men-
sen over de Riiksstraatweg langs zijn ronde bedriifshal en Rieweldach-
tige woning zonder te beseffen dat hier een ware plantenfabriek is
gehuiwest waar milioenen vaste planten gekweekt worden. Maar niet
alleen het zakeliike houdt hem bezig. Ook maatschappeliik is hii actief
biivoorbeeld bii de Rotary Leidschendam Duivenvoorde en ondanks ziin
drukke en reizende bestaan heeft hii toch nogtiidvoor een mooie hobby.
Dorpsgenoot van deze week is de innovatieve Bert Griffioen.

vader van drie kinderen en groot-
vader van 4 kleinkinderen.

gekocht". Bert betrok met vrouw en
kinderen de'blokkendooswoning',
bouwde een fraaie hal en begon
ín 1994 op deze locatie met het
kweken van vaste planten.

Wat betreft de handel in vaste
planten is Bert echt een grote spe-
ler. ]aarlijks kweekt hij miljoenen
(!) overjarige winterharde vaste
planten. 60% daarvan levert hij
rechtstreeks aan tuincentra en 40
% levert hii, via zijn 10 jaar geleden
opgerichte 'Green to Colour', aan
gemeenten en provincies, voor
openbaar groen. Zijn kwekerii
is inmiddels in de wereld van de
tuincentra de marktleider. Ben is
voordurend bezig met nieuwe ont-
wikkelingen om zijn planten nog
sterker en gevarieerder te maken.
Het terugbrengen van vaste plan-
ten in de openbare ruimten is daar
een mooi voorbeeld van evenals het
samenwerkingsverband met facco
vd Dool waarmee hij een nieuwe
grondsoort met bodemverbeteraar
heeft ontwikkeld.

"Ik heb het erg naar miin zin en heb
een gouden groep medewerkers die
keihard werken en doen alsof het
hun eigen bedrijf betreft. Ik ben
inmiddels meer de ambassadeur
van mijn bedriif. Ik heb nog geen
opvolger want miin kinderen heb-
ben een andere richting gekozen
maar ik wil dit werk nog heel lang
blijven doen. In ziin spaarzame
vriie tijd geniet hii van ziin bij-
zondere BMW 23 coupé en maakt
hij graag mooie tochten met zijn
vrouw. "We rijden dan op zondag-
middag graag naar één van de
proiecten die we eerder uitgevoerd
hebben. En op zaterdagmiddag kan
ik heerlijk ontspannen en poetsen
aan de auto'.

Door lan Pieter Becker

Bert Griffioen (59) is geboren in
Voorschoten waar opa ooit in 1923 Bert is in die tiid ook maatschappe-
een kwekerij begon op de plek waar liik actief en was destiids bestuur-
nu Intratuin staat. Zijn vader en liik betrokken bij de Rabobank
oom namen in 1960 de zaak over Voorschoten maar ook bij de fusie
en begonnen naast de kwekerij ook met de Rabobank Wassenaar. "Tij-
een tuincentrum. Bert volgde de dens een gezamenlijke vergadering
Rijks Middelbare Tuinbouwschool zat ik toevallig naast een oudere
in Boskoop en duidelijk was dat heer. Het bleek bollenkweker )aap
hii ook in de zaak zou belanden. In vd Marel die vertelde over ziin
1975 kwam hif in loondienst in de bedrijf aan de Rijksstraatweg en
kwekerij van zijn vader en werd dat hij geen opvolger had. Ik heb
vanaf 1980 mede-eigenaar. Bert is hem later benaderd en de grond
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