Den Haag, 15 november 2018

Griffioen Wassenaar nu ook Groene Stad Charta Partner
Griffioen is een familiebedrijf dat voeling houdt met ontwikkelingen in de samenleving en
daar in de bedrijfsvoering op in speelt. De toetreding van deze gerenommeerde vaste
plantenkweker tot de kring van Groene Stad Charta Partners onderstreept dat. Vanuit een
rijke traditie heeft Griffioen Wassenaar zich ontwikkeld tot een marktgericht, internationaal
opererend, innovatief bedrijf.
De basis van Griffioen Wassenaar werd in 1923 gelegd door de grootvader van de huidige
directeur Bert Griffioen. Hij begon als één van de eersten in Nederland een vaste
plantenkwekerij.
Alles in dit 95 jaar oude bedrijf draait om vaste planten. Griffioen Wassenaar bedient er
twee verschillende markten mee: consumenten via de tuincentra en de professionele markt
van het openbaar groen.
Met het ‘Hello Garden’ thema heeft het bedrijf zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een
gerenommeerde speler op de tuincentrummarkt in Noordwest Europa. Vaste planten voor
de consument dus. Parallel daaraan heeft Griffioen een goede naam opgebouwd bij
Nederlandse gemeenten met het vaste plantenconcept ‘Green to Colour’. Griffioen ontwerpt
en verzorgt kleurige, duurzame beplantingen in de openbare ruimte. Van ontwerp tot
realisatie.
Bert Griffioen over zijn keus om de Groene Stad te gaan ondersteunen: ‘Maatschappelijk
verantwoord ondernemen behoort tot de kernwaarden van ons bedrijf. Net als vele andere
mensen van goede wil staan we regelmatig stil bij de vraag ‘hoe laten we de aarde achter
voor volgende generaties?’. We zetten ons al langer op verschillende manieren in om een
bijdrage te leveren aan een betere, ‘groenere’ wereld. Dat komt terug in onze bedrijfsvoering,
in ons sortiment en in het goed doordachte ‘Green to Colour’ programma. Duurzaamheid is
een belangrijk vertrekpunt in ons denken en doen. Wij vinden dat deze opvatting al jaren op

een goede, creatieve en inhoudelijke manier wordt uitgedragen door stichting De Groene
Stad. Het is een belangrijk initiatief dat geboren is in de groene sector. Aan de verdere groei
van De Groene Stad dragen we als Griffioen graag een steentje bij’.
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Nadere inlichtingen
Mireille van Velde, Projectbureau De Groene Stad, Wassenaarseweg 22, 2596 CH Den Haag.
Mail m.vanvelde@degroenestad.nl
Bellen kan ook: 070 – 369 71 38 of mobiel 06 124 09 669.

