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‘Onze sector biedt
jongeren veel kansen’
Al tijdens zijn opleiding aan de middelbare
tuinbouwschool werkte Arie Griffioen in de
vaste planten. Daar begon zijn interesse. Nu
runt hij Fa. Gebr. Griffioen in Reeuwijk samen
met zijn broers Louis en Gerard. De kwekerij
richt zich op de teelt van vaste planten
en klimplanten-in-pot, voornamelijk voor
tuincentra en retail.

Ik word gelukkig van…

Arie Griffioen
56 jaar
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“Het mooie sortiment dat wij door de jaren heen
hebben ontwikkeld en ik merk dat niet alleen ik,
maar een breed publiek enorm kan genieten van
de brede variëteit in planten. Als je tijdens de bloei
ziet dat het wemelt van de bijen, vlinders en insecten, beleef ik daar enorm veel plezier aan.”

Wat mij raakt, is…
“Het gebrek aan belangstelling voor onze sector als
werkgever bij de jonge generatie. Onze sector biedt
jongeren veel kansen en een boeiende werkomgeving. Ik kan niet begrijpen dat je liever bij een
supermarkt werkt dan in de vrije natuur.”

In deze coronatijd…

Kwaliteit is…

“Hebben wij, na een dip van veertien dagen, een
sterke ontwikkeling meegemaakt van de belangstelling van de consument voor tuinplanten. Die
ontwikkeling was al in gang gezet door de bewustwording van de consument dat een beter milieu
bij jezelf begint. Men was al meer bezig om de tuin
onderhanden te nemen, tegels te verwijderen en
planten te poten. Doordat iedereen in coronatijd
meer thuis moest blijven, heeft dit nog een extra
boost gekregen. Nog meer mensen hebben het
plezier van tuinieren ontdekt.”

“Een belangrijke basis, waardoor onze klant met
vertrouwen ieder jaar weer terugkomt.”

Milieu-/duurzaamheidscertificaten zijn…
“Ook voor de ondernemer geldt dat een beter
milieu bij jezelf begint. De certificaten helpen ons
als ondernemers na te denken over de processen en
soms naar alternatieven te zoeken in de bestrijding, of het voorkomen daarvan. Ook biologische
oplossingen zijn soms, mits op tijd ingezet, een
bruikbare oplossing. De administratieve druk is het
enige nadeel.”

Volgende keer

Ik zie nog kansen in…
“De technologische ontwikkeling die eraan komt.
Wij proberen zoveel mogelijk innovatieve ontwikkelingen te volgen, indien toepasbaar, zoals het
mechanisch onkruid bestrijden met zelfstandig
rijdende machines, het monitoren van het gewas
met drones. Deze innovaties staan in onze branche
nog in de kinderschoenen, maar bieden een toenemende kans.”

GIJS LAAN
“De volgende kandidaat is
Gijs Laan, vertegenwoordiger in pioenen en vaste
planten bij CNB. Hij is pas
begonnen, is jong en enthousiast, dat spreekt mij
erg aan.”

Ik wil altijd nog eens…
“Ik ben 56 jaar, gewend om lange dagen te maken
en weinig tijd te hebben voor andere interesses.
Dit is dan ook een vraag waar ik me nu mee bezig
houd. Wekelijks heb ik een halve dag vrij, deze
probeer ik in te vullen met andere interesses. Dus
vraag ik me inderdaad regelmatig af: wat wil ik
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