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Bert Gri�ioen is tijdens het TREx Retail Gala verkozen tot excellence tuinpersoonlijkheid 2019.

Sempergreen won de TuinZaken Retail Award Groen buiten en Intratuin-ondernemer Henrik Vreeman

werd gekozen tot retailer van het jaar.

De prijzen werden op 11 februari uitgereikt tijdens het TREx Retail Gala, voorafgaand aan The Garden Retail

Experience 2020 die op 12 en 13 februari in Vijfhuizen wordt gehouden.

Bert Gri�ioen kreeg naast de titel excellence tuinpersoonlijkheid 2019 ook de TuinZaken Retail Karel

Verdonschot Award 2019. De voormalig directeur van vasteplantenkwekerij Gri�ioen Wassenaar hee�

volgens de jury de tuinbranche altijd op een positieve manier ondersteund en naar buiten gebracht met als

doel de aanleg van meer groen in de tuin en de openbare ruimte. Verder noemt de jury vasteplantenkwekerij

Gri�ioen Wassenaar mega-actief, erg vernieuwend en e�iciënt

’Sempergreen helemaal van deze tijd’

Sempergreen won de TuinZaken Retail Award Groen buiten. Het bedrijf levert complete modules voor

groene daken en wanden. Ze ontwikkelden de place+go sedum tray zodat de consument volgens de jury

gemakkelijk daken kan vergroenen. Daarnaast kreeg het bedrijf wereldwijd grote bekendheid door de

daktuintjes op de nieuwe Utrechtse bushokjes. ’Sempergreen is echt vernieuwend – Het is nog geen keihard

commercieel succes maar wel helemaal van deze tijd’, aldus de jury.

’Intratuin Deventer is een wereldtent’

Intratuin-ondernemer Hendrik Vreeman werd verkozen tot Retailer van het jaar 2019.

Vreeman is eigenaar van Intratuin-vestigingen in Almelo, Apeldoorn, Deventer en Lochem en ontving de prijs

op basis van vernieuwing, historie en succes.

De jury noemde de in maart 2019 geopende vestiging van Intratuin in Deventer de kroon op Vreemans werk.

’Alsof de bezoeker letterlijk een lifestyle magazine binnenstapt’ en ’Vreeman hee� van Deventer een

wereldtent gemaakt.’ Daarnaast is deze zomer de showtuin in Lochem nieuw leven ingeblazen middels de

innovatieve watertuin: een fantastisch branche overstijgend voorbeeld, aldus de jury.

Door  Ron Barendse  - 12 februari 2020
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De prijzen werden op 11 februari uitgereikt tijdens TREx Retail Gala. Op 12 en 13 februari vindt in Vijfhuizen The
Garden Retail Experience 2020 plaats.

Verder waren er prijzen voor VDE Plant (Groen binnen) Coen Bakker Deco (Inrichting en sfeer indoor), elho

(Inrichting en sfeer outdoor), Pokon Naturado (Tuinonderhoud en -gereedschap), Edgard & Cooper

(Dierenartikelen).

Twaalfkoppige jury

De TuinZaken Retail Awards 2019 zijn toegekend door een jury bestaande uit: Peter Admiraal (Ranzijn tuin &

dier), Patrick Coppelmans (TC Coppelmans Nuenen), Peter Paul Kleinbussink (Intratuin), Marcel Koene (TC

De Carlton), Ruud Ottenhof (TC Osdorp), Bart Renkens (TC Leurs), Joke Schalk (Life&Garden Etten-Leur),

Peter Stox (bijSTOX), Hendrik Vreeman (Intratuin Deventer), Brenda Horstra (Tuinbranche Nederland), Anita

Meuleman (TuinZaken) en Tjeerd Posthumus (TPK Media & Events).

Ron Barendse

Ron Barendse is sinds 2009 vakredacteur bij De Boomkwekerij. Hij schrij� onder andere over markt &
afzet en personeel & organisatie.
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