
 
 

 
 
 

Griffioen Wassenaar - GreentoColour 
zaterdag 7 januari 2023 
 

Dit vind je op 10, 11 en 12 januari op de Groene Sector Vakbeurs 
 
Vasteplantenkwekerij Griffioen Wassenaar viert in 2023 haar 100-jarig 
bestaan. Griffioen teelt ruim 800 soorten vaste planten, die in heel Noordwest-
Europa worden geleverd aan tuincentra, hoveniers en voor het openbaar 
groen. Dit kan in stuksleveringen en middels het GreentoColour-
vasteplantenconcept. 
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Op de Groene Sector Vakbeurs wil Griffioen meer naamsbekendheid verwerven bij 
hoveniers en groenvoorzieners. De mogelijkheid tot stukslevering van planten van 
P11-kwaliteit staat centraal. Griffioen is een duurzame kwekerij en is On the way to 
PlanetProof-gecertificeerd. Het leveren van planten op locatie zonder plastic pot is 
een duurzame optie. Enkele voordelen daarvan: geen afval op de locatie, minder 
logistiek en een snellere aanplant. 
 



Bevlogen team en groot sortiment 
In de stand van Griffioen Wassenaar vindt de bezoeker uitgebreide kennis, een groot 
sortiment kwalitatief goede planten in P11, gekweekt met duurzame kweekmethoden, 
en een bevlogen team. 
Verder zijn er inheemse planten voor toepassing in de tuin en in het openbaar groen. 
Na een beperkte pilot in 2021 zijn er het afgelopen jaar planten uit het assortiment 
Wild & Inheems verkocht bij tuincentra in heel Nederland. De vraag van de 
consument naar inheemse planten is groot. 
 
Sinds 2022 verzorgt Griffioen met de Griffioen Academy trainingen en workshops 
over beheer, onderhoud en kennis van vaste planten. 
 
 

Bezoek Griffioen Wassenaar - GreentoColour in hal 3, stand 307 

 

GreentoColour-onderhoud in Almere 
 

 



GreentoColour: kwekerij van Griffioen Wassenaar in Reeuwijk 
  

 

  

Groene Sector Vakbeurs 2023 
In januari luidt de Groene Sector Vakbeurs voor veel groenprofessionals het jaar 2023 
in. Na twee 'ontregelde' jaren zal de beurs weer zijn vertrouwde omvang en datum 
hebben. Het grootste deel van de circa 14.000 bezoekers is hovenier en daarnaast zijn 
ook boomverzorgers, gemeenten en andere overheden, grootgroenvoorzieners en tuin- 
en landschapsarchitecten vertegenwoordigd. Deze brede bezoekersgroep past bij de 
exposantengroep, die ook heel breed vertegenwoordigd is, en varieert van 
groentechniek en automatisering tot plantgoed en tuinontwerp. 
 
Evenementenhal Hardenberg, 10, 11 en 12 januari 2023, 13.00 tot 21.00 uur. 

 


