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Vasteplanten voor 

tuincentrumverkoop

Een aanwinst voor de tuin, een feestje voor het oog. Vasteplanten zijn niet weg te denken in een tuin. 

Een mooie variatie geeft bloei van vroeg in het voorjaar tot laat in het najaar. Waar voorheen geen 

planten stonden gonst het nu van de bijen, hommels en vlinders. Met vasteplanten in de tuin is er 

altijd wat te doen. Een verrijking voor de biodiversiteit; het brengt vreugde, ontspanning en door 

minder stenen in de tuin aanzienlijk minder verhitting waardoor het langer aangenaam blijft. Niet 

zomaar wat kreten, tuinieren staat midden in de (maatschappelijke) belangstelling.

Met ons bedrijf, de producten die wij bieden middels ons bewezen concept Hello Garden, vertalen 

wij  die belangrijke signalen in een voor u zakelijk aantrekkelijke propositie. Wat voor een type tuin 

uw klant ook heeft, via de bekende tafelindelingen kunt u altijd optimaal en snel adviseren. Middels 

de heldere thematische indeling verwijst u eenvoudig naar de oplossing waarnaar uw klant op zoek 

is. Het brede en aantrekkelijke sortiment, dat reeds vroeg beschikbaar is en lang beschikbaar blijft, 

met de grote P11 potmaat, zorgt voor een lang verkoopseizoen. Aangevuld met een aantrekkelijk 

najaarssortiment groenblijvers om het seizoen helemaal succesvol af te sluiten.

Hello Garden: drie productlijnen in blauw, groen (kruiden) en zilver (specials), drie duidelijke 

prijsgroepen, één forsere potmaat, een goede verkoopadvisering en een aantrekkelijk rendement. 

Hello Garden: het concept ontwikkeld vanuit de praktijk en daardoor een pijler onder uw groenafdeling.

Samen met u bouwen wij graag aan een gezonde toekomst!

Met vriendelijke groet,

 

Griffioen Wassenaar BV

Stefan Verbunt



Vasteplantenkwekerij Griffioen Wassenaar is opgericht in 1923. 
Vandaag de dag heeft het bedrijf vestigingen in Wassenaar en Boskoop. 

Onder de naam GreentoColour® worden planten geleverd voor het 
openbaar groen. Op de locatie in Boskoop worden de sortimenten 

gekweekt die onder de merknaam Hello Garden worden afgeleverd ten 
behoeve van onze tuincentrum- en groothandelsklanten in Europa.

Griffioen heeft eigen ervaring in de tuincentrumbranche en beschikt 
over veel kennis van de consumentenmarkt.

Door de ligging in Boskoop wordt goed aangesloten op de logistiek. 
Planten kunnen binnen een dag worden uitgeleverd in Nederland.
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HELLO GARDEN

De basis is blauw

De basis van het Hello Garden concept wordt gevormd door 
vasteplanten in blauwe, vierkante 11cm potten van 1,4 liter. 

Het assortiment van jaarrond ruim 600 soorten wordt verdeeld 
over diverse thematafels; opgedeeld naar kleur of gebruik.

•  BL AUWE,  V IERKANTE  1 1CM POT

•  WISSELENDE THEMATAFELS

•  D IVERS  POS-MATERIAAL

•  MODULES  MET  7 - 19  TAFELS

•  VERKOOPONDERSTEUNING

•  VERNIEUWDE WEBSITE  MET 
CONSUMENTENINFORMATIE



11 CM VIERKANT

Beter resultaat met

P11, de standaard maat voor het brede sortiment:

1  MEER  MARGE

2  HOGE OMLOOPSNELHEID
 

3  ZEER  L AGE  DERVING 

4  VEEL  L ANGER VERKOOPSEIZOEN 

5  SNELLER  ‘VOLZETTEN ’ 
VAN DE  TAFELS

6  VEEL  BETERE  HOUDBAAR- 
HE ID  IN  HET  TWEEDE DEEL 

VAN HET  SE IZOEN 

7  V ISUEEL  MOOIE  PL ANTEN  

8  BL I JE  KL ANTEN



DUURZAAM GEKWEEKT

De vasteplanten van Griffioen worden 
duurzaam gekweekt in veenarme substraten. 

De potten worden hergebruikt en staan in 
trays van gerecycled plastic. Er wordt zoveel 

mogelijk gebruik gemaakt van natuurlijke 
meststoffen en slow release meststoffen.

Griffioen kiest voor transparantie waarbij 
milieu-, kwaliteits- en sociale aspecten 

aandacht krijgen. Griffioen Wassenaar is 
MPS-GAP en Groenkeur gecertificeerd en is 

sinds mei 2019 in het bezit van het ‘On the way 
to PlanetProof’-certificaat, een onafhankelijk 

duurzaamheidskeurmerk. 

DIVE R S E  S TA DIA

Het Hello Garden concept 
werkt op het snijvlak van 

sortiment en visualiteit: 
een brede keuze die visueel 
aantrekkelijk is. U als klant 

bepaalt welk stadium u bestelt 
via de webshop: ‘ontluikend’, 

‘frisgroen’, ‘knop/bloem’. 
Binnen het stadium ‘frisgroen’ 
kunt u kiezen uit ‘nog klein’ of 

‘potvol’.

BESTELLEN EN LOGISTIEK

De aanbodlijst in de webshop wordt 
iedere 5 minuten gesynchroniseerd met 

de beschikbare voorraad planten. De 
karbelading wordt automatisch meegeteld 

voor een rendabel transport. Alle planten 
worden geleverd vanaf de kwekerij van 

Griffioen in Boskoop. De levertijd voor 
afnemers in Nederland is één werkdag. Er 
is een goede samenwerking met logistieke 

partners voor het leveren in combinatie met 
andere concepten (bakje-bakje).

ZE E R  L AGE  DE RVING

Het Hello Garden concept heeft 
dankzij de robuuste vierkante P11 pot 

een beduidend langer verkoopseizoen 
dan kleinere maten. Bovendien 

staan er dankzij de grote potmaat en 
trays met ruimte tussen de planten 

minder stuks op de tafels. Een langer 
seizoen betekent meer verkoop en 

procentueel daarmee minder derving. 
De grootte en de kracht van de 

planten, samen met de grotere buffer 
door de potmaat P11 van 1,4 liter, 

dragen verder bij aan eenvoudiger 
onderhoud.

Er wordt samengewerkt met de Bijenstichting, 
Nederland Zoemt, en de Vlinderstichting 

met als doel middels het juiste sortiment 
vasteplanten de biodiversiteit te bevorderen.



THEMA’S
ALPINE / ROTS

BODEMBEDEKKEND
GEUREND
SCHADUW

BIJENLOKKERS
BIJEN & VLINDERLOKKERS

VLINDERLOKKERS
ZOMERBLOEIERS

BLAUW-PAARS
GEEL-ORANJE
ROZE-ROOD
WIT-CRÈME

HAZEN EN KONIJNEN LUSTEN DIT NIET
GRASSEN

KUSTSTREEK
LANDELIJK

POT EN BAK
SLAKKEN LUSTEN DIT NIET

VARENS
BIJZONDERE SOORTEN
NATUURLIJKE KRUIDEN

HERFSTKLEUREN (VANAF HALF AUGUSTUS)
WINTERGROEN (VANAF HALF AUGUSTUS)

MIX & MATCH
BEAUTIFUL COOL

HAPPY BEES
HAPPY BUTTERFLIES
ROMANTIC GARDEN

WILD & FIRE
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K RUIDE NTAFE L

Een apart onderdeel van het 
Hello Garden basisconcept 
is de tafel met natuurlijke 

kruiden in herkenbare 
groene P11-potten. Plaats 

de kruidentafel niet bij 
de vasteplanten op de 

buitenafdeling, maar op de 
afdeling kweken en oogsten. 
Dit is waar de consument de 

kruiden verwachten.

.

SPEC IALS

Een toevoeging op het 
blauwe basisconcept is de 

tafel met bijzondere soorten 
in zilverkleurige P11-pot. 

Tuincentrumbezoekers 
die verrast willen worden, 
kunnen hier terecht. Voor 
wie eens wat anders wil. 

De specials kenmerken zich 
net als de kruiden door een 

afwijkende eenheidsprijs.

BASIS

De blauwe P11-potten 
vormen de basis van het 

vasteplantensortiment 
van Griffioen. 90% van alle 
verkochte planten gaan de 

deur uit in blauwe pot. Een 
sortiment van gemiddeld 

600 soorten wordt verdeeld 
over de diverse thematafels. 

Alle planten in de blauwe pot 
hebben een gelijke prijs.
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PERFECT MIX & MATCH

De Perfect Mix & Matchtafels inclusief speciale tafelbanners en buizenframe met zeildoek 
helpen de consument mooie combinaties te maken en sporen aan tot aankoop van meer 

planten, zonder dat dit meer tijd en kennis vraagt van de medewerker.

5  M IX  &  MATCH TAFELS :

Beautiful Cool, Happy Bees, Happy 
Butterflies, Romantic Garden, Wild & Fire
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ALS ETALAGE

Het buitenterrein

Met GreentoColour® biedt Griffioen een vasteplanten 
totaalconcept voor het openbaar groen. Dit concept is tevens 
toepasbaar rondom het tuincentrum. Met legio voordelen.

•  V ISUELE  U ITSTRAL ING

•  VERKOOPBEVORDERING

•  ONDERHOUDSARM

•  INSP IRAT IE  EN  BELEVING

•  OOK VAN GR IFF IOEN



18

G r i f f i o e n  W a s s e n a a r  B V

BU IT EN P RESEN TAT IE 
T REK T  O MZET  N A A R 

B IN NE N

Onder de naam GreentoColour® realiseert 
Griffioen jaarlijks honderden openbaar 

groen projecten met vasteplanten. 
Een succesvolle doorvertaling is de 
aanplant op het buitenterrein van 

tuincentra. Binnen kan door middel van 
speciale tafels hetzelfde concept aan de 

consument aangeboden worden. 
Inmiddels wordt dit op vele tuincentra 

met succes toegepast.
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MAATWERK EN ONDERSTEUNING

Met regelmaat worden uw verkopen geanalyseerd en 
ontvangt u tips om het rendement op de vasteplanten 

afdeling te verhogen. Samen met u beperken we 
onderhoudskosten en overschotten. We werken naar 
een nog frisser product en presentatie toe, met hoge 

omloopsnelheid. Het optimale aantal tafels met de 
juiste thema’s zijn onderdeel van het advies alsook de 

optimale bestelhoeveelheden en bestelmomenten.

KL ANTGERICHT

De thematische presentatie met een 
eenvoudige selectie speelt in op de 

moderne consument. Per thema 
zijn tafelbanners beschikbaar. 

Voor Mix & Match is er een poster 
op buizenframe beschikbaar. 

De aankoopbegeleiding voor de 
consument bestaat verder uit een 
etiket met basisinformatie en een 

vernieuwde website,  
www.hellogarden.nl voor 
inspiratie en verdieping.

THEMA’S

Er zijn diverse kleur- en 
gebruiksthema’s. Via 
modules van 7 tot 19 

tafels is er voor ieder 
tuincentrumformaat 

een passende presentatie 
met optimale 

omloopsnelheid.

EENHEIDSPRIJZEN

Een hoog rendement per 
m² wordt gerealiseerd door 

een goede marge, hoge 
omloopsnelheid en zeer lage 
derving. Het sortiment heeft 

grotendeels één inkoop- en 
één verkoopprijs. Dit is 

simpel en overzichtelijk met 
eenvoudige mogelijkheden 

voor multibuy. Hello Garden 
is snel en eenvoudig te 

hanteren op de winkelvloer.

L ANG S E IZOE N

Een constant wisselend, 
seizoensgericht aanbod 

per thema zorgt voor bloei, 
diversiteit en attractiviteit. 

Er zijn ruim 600 soorten 
beschikbaar. Vanaf begin 

februari tot en met eind oktober 
zijn er verse planten leverbaar 

in de beste kwaliteit. Het 
sortiment verschuift door het 

seizoen heen met een ‘eigen 
seizoen’ voor iedere plant. 

Hierdoor houdt uw tafel een 
frisse, uitnodigende uitstraling.
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3  L EVERSTAD I A 

Van boven naar beneden: ‘ontluikend’, ‘frisgroen’ 
en ‘knop/bloem’. In de webshop kan op deze stadia 

gefilterd worden. Binnen het stadium ‘frisgroen’ 
kunt u kiezen uit ‘nog klein’ of ‘potvol’.

GEMAK VOOR DE  INKOPER

De Griffioen webshop ‘weet’ welke thematafels 
op het tuincentrum staan en past het 

assortiment hierop aan. Constante actualisatie 
verhoogt de leverzekerheid naar praktisch 100%.

DUURZAAM

Recyclebare tray is gemaakt 
van gerecyclede grondstoffen.



ALPINE / ROTS

BODEM
BEDEKKEND

GEUREND

SCHADUW

BIJEN & VLINDERLOKKERS

ZOM
ERBLOEIERS

NATUURLIJKE KRUIDEN

BIJZONDERE SOORTEN

SOORTEN / TAFEL

Module A (7 tafels) 1 1 1 1 1 1 1 - 22

Module B (9 tafels) 1 2 1 1 1 2 1 - 22

Module C (10 tafels) 1 2 1 1 1 2 1 1 22

Module D (19 tafels, blok) 2 4 2 2 2 4 2 1 11

• Soorten komen niet in meerdere thema’s terug.

• Module D is speciaal ontwikkeld voor tuincentra met een extra hoge omloopsnelheid.

• Module D toont in een blokpresentatie 4 trays per soort. Dit geeft meer rust en 

de klant koopt bewezen grotere aantallen.

MEEST TOEGEPASTE TUINCENTRUMINDELINGEN

PRIJZEN POS-MATERIAAL (EXCL. BTW EN TRANSPORT) 

Presentatietafel

Plantentafel (VK-Pro, aluminium, 3080 x 1680 x 700 mm) € 335,--

Plantentafel met geïntegreerde kaarthouder (VK-Pro, alu, 3080 x 1680 x 700 mm) € 385,--

Frontkaarthouder A4 (VK-Pro, 3000 x 297 mm) € 95,--

Frontkaarthouder A5 (VK-Pro, 3000 x 153 mm) € 47,--

Frontkaarthouder A5 (VK-Pro, 1600 x 153 mm) € 29,--

Prijsmolen voet € 59,--

Prijsmolen prijskaart € 35,--

Prijsmolen compleet € 85,--

Thema’s

Tafelbanners (mat) gelamineerd A4 (2960 x 297 mm) € 35,--

Tafelbanners (mat) gelamineerd A5 (3000 x 153 mm) € 27,50

Tafelbanners (mat) gelamineerd A5 (1596 x 153 mm) € 15,--

Prijskaart A4 vol kunststof (te verkrijgen in algemeen, kruiden en specials) € 1,50

Prijskaart A5 vol kunststof (te verkrijgen in algemeen, kruiden en specials) € 1,--

Mix & Match

Compleet uitgevoerd buizenframe, zeildoek, twee (mat) gelamineerde 
tafelbanners ‘planten 1-10’, incl. benodigde elastieken

€ 325,--

Extra los doek (135 x 120 cm) excl. elastieken € 50,--

Extra los doek (135 x 120 cm) excl. elastieken en incl. twee (mat) 
gelamineerde tafelbanners

€ 120,--

Elastieken per stuk € 1,50

POS -MATE R IA A L

Alle concepten inclusief POS-materiaal zijn gebouwd rondom standaard plantentafels: aluminium VK-Pro tafels van 
3080 x 1680 x 700 mm. De buizenframes meten circa 165 cm breed bij 220 cm hoog. De zeildoeken zijn 135 cm breed en 

120 cm hoog. De buizenframes zijn alleen beschikbaar voor de vijf Mix & Match tafels. Alle andere POS-materiaal is 
beschikbaar voor alle thema’s.

Genoemde prijzen gelden tot 31-03-2020
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BIODIVERSITEIT

Jaarlijks kweekt Griffioen miljoenen vasteplanten in 

een zeer diverse soortenrange. Deze krijgen stuk voor 

stuk een plek in de natuur. Reeds tijdens de teelt is dit 

een feest voor bijen en andere nuttige insecten. Ook 

na uitlevering, in particuliere tuinen en het openbaar 

groen, levert dit beplanting op met een diverse en rijke 

bloei vanaf het vroege voorjaar tot het late najaar. Een 

zegen voor bijen, vlinders en andere insecten. 

Griffioen werkt nauw samen met de volgende 

organisaties die zich inzetten voor biodiversiteit: 

• Nederland Zoemt helpt samen met Griffioen gemeen-

ten aan een betere leefomgeving voor wilde bijen. 

• De Bijenstichting helpt Griffioen bij het opstellen van 

de meest bijenvriendelijke sortimenten.

• De Vinderstichting geeft Griffioen input voor een 

vlindervriendelijk sortiment vasteplanten met als 

doel de biodiversiteit te bevorderen.

• Stichting Steenbreek draagt het multifunctionele 

belang van het groen voor zowel het openbare als het 

private terrein uit.

RECYCLING DOOR KETENSAMENWERKING 

Jaarlijks brengt Griffioen miljoenen plastic potten in roulatie. Hiervoor worden echter geen nieuwe plastics meer 

gebruikt, maar gerecyclede yoghurtbekers en ander consumentenafval. Alle door Griffioen zelf gebruikte potten en 

etiketten worden hergebruikt of gerecycled. Mochten de potten toch bij het consumentenafval terecht komen, dan 

kunnen ze geautomatiseerd gesorteerd en gerecycled worden. Leverancier Modiform noemt dit het ‘designed to 

recycle’-principe.

De nieuwe, lichtgrijze ‘Cool Grey’ trays van Griffioen zijn gemaakt van polystyreen, afkomstig uit koelkasten. Hierdoor 

worden voor de trays eveneens geen nieuwe grondstoffen meer in de roulatie genomen. De trays worden gerecycled. 

Hiertoe biedt Griffioen haar klanten een gratis periodieke retourregeling aan.

De volledig te recyclen potten en trays, vervaardigd uit reeds gerecyclede materialen, zijn het resultaat van een 

intensieve samenwerking met Modiform. Door het ontwikkelen van een speciale productlijn is de milieuwinst groot, 

zonder dat concessies zijn gedaan aan kwaliteit en kostprijs.

DUURZAME PRODUCTIE

Griffioen teelt al haar planten op een wijze waarmee 

het milieu het minst belast wordt:

• Bijenkasten op de kwekerij zijn niet van directe 

meerwaarde voor de teelt, maar bijen leven hier 

graag. Neonicotinoïden zijn jaren niet meer gebruikt.

• Onkruidbestrijding met heet water.

• Turfarm substraat om unieke milieus te sparen.

• Bemesting met langzaam vrijkomende meststoffen.

Griffioen werkt nauw samen met de volgende 

organisaties die zich inzetten voor duurzame productie: 

• MPS: Het MPS-GAP certificaat erkent de inspanningen 

op onder meer milieu, traceerbaarheid en hygiëne.

• NL Greenlabel: Duurzaamheidspaspoort met jaarlijks 

intensieve herbeoordeling.

• Groenkeur: Werken met hoge kwaliteitseisen, volgens 

vastgestelde normen met gediplomeerd personeel.

• PlanetProof: Duurzaamheidskeurmerk voor de vers-

sector dat jaarlijks haar eisen herziet op gebieden als 

lucht-, bodem- en waterkwaliteit. Griffioen is sinds 

mei 2019 gecertificeerd.
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hellogarden.nl

2019/2020-NL  DEZE BROCHURE IS GEDRUKT OP GERECYCLED, CHLOORVRIJ GEBLEEKT PAPIER

GR IFF IOE N WAS S E NAAR BV

Tel +31 (0)70 517 7175 
Fax +31 (0)70 511 8790 

info@griffioenwassenaar.nl 
www.griffioenwassenaar.nl 

Postadres: Postbus 2102, 2240 CC Wassenaar 
Wassenaar: Rijksstraatweg 601 (N44), 2245 CA Wassenaar 

Boskoop: Insteek 54, 2771 AB Boskoop

Hello Garden Brochure: griffioenwassenaar.nl

John Frederiks 
Accountmanagement

John van der Krogt 
Logistiek

Arie Ravensbergen 
Teelt

Marianne Meel 
Administratie

Arthur de Wit 
Accountmanagement

Stefan Verbunt 
Directie


