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“Je hebt bij Luiten één aanspreekpunt”

In 1993 kwam Luiten er voor het eerst over de vloer. Vijftien
jaar en drie verbouwingen later mag de tuincentrumbouwer uit het Westland zich de ‘huisleverancier’ noemen van
GroenRijk Zuidoostbeemster. “We hebben bij Luiten altijd
met dezelfde mensen te maken en dat werkt heel prettig”,
zegt Gert-Jan Waterhout. Met zus Altina is hij eigenaar van
de GroenRijk-vestiging.

Gert-Jan: “Groter kunnen we niet. We zitten nu aan de rooilijnen.”
In Luiten beschikt het bedrijf over een bouwer die het kwaliteitsoordeel
kan doorstaan. “Wij hebben van tevoren goed gekeken bij andere
tuincentra hoe we het wilde hebben. Luiten is dan een bedrijf dat daar
heel goed in kan meedenken. Het grote voordeel is ook dat je maar
één aanspreekpunt hebt. Luiten regelt alle contacten met onderaannemers. We hebben ook altijd dezelfde mensen over de vloer.
Verloop in personeel is er amper bij Luiten. Ook dat vind ik prettig.”

De eerste uitbreiding van GroenRijk Zuidoostbeemster in 1993 was
ook een van de eerste projecten voor Luiten als tuincentrumbouwer.
Anno 2008 behoort het bedrijf uit De Lier tot de belangrijkste
spelers in de markt voor tuincentra. De firma Luiten is actief in binnen- en buitenland.
“Natuurlijk hebben we bij de laatste uitbreiding nog een andere
offerte opgevraagd”, zegt Gert-Jan Waterhout. “Maar we zijn er het
bedrijf niet naar om bij vier bouwers te gaan shoppen. Voor ons telt
veel meer het goede gevoel. Dat hebben we bij Luiten.”
Met het tuincentrum dat Gert-Jan en zus Altina van hun vader overnamen, bestrijken broer en zus Waterhout een groot deel van de
Beemster. “De klanten komen uit een cirkel van zo’n vijfentwintig
kilometer. We zijn een trendy tuincentrum. We proberen zo up to
date mogelijk te zijn.”
In drie fasen bereikte GroenRijk Zuidoostbeemster zijn huidige
oppervlakte van 4.500 m2. De eerste 2.500 m2 werd gevolgd door
500 m2, anderhalf jaar terug volgde de resterende 1.500 m2.
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