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Henk Huijsman constateert dat er momenteel 
een grote schaarste aan planten heerst. ‘Ik ben 
veel in overleg met klanten omen project in te 
vullen, meer dan anders. Architecten bedenken 
mooie plannen, maar er moet flink geschakeld 
worden om te inventariseren of het gevraagde 
sortiment beschikbaar is.’

Grote vraag in heel Europa
De oorzaak ligt in de grote vraag in heel 
Europa. ‘De algemene trend is meer aanplant 
en meer groen. Daardoor worden er veel pro-
ducten uit Nederland gebruikt voor groen in 
de rest van Europa. De lokale markt raakt op, 
wordt leeggekocht. Verder is er in bos- en haag-
plantsoen al enkele jaren minder zaadoogst 
vanwege de warme, droge zomers. Dat klinkt 
als een open deur, maar als je minder kunt 
zaaien, heb je minder planten. Als je 10 procent 
minder planten hebt en de vraag neemt met 10 
procent toe, dan heb je een gat. Momenteel is 
de markt niet in evenwicht. Dat geeft tekorten.’
‘Eenvoudige’ planten als Sorbus aucuparia, Acer 
campestre, Tilia cordata en Viburnum opulus zijn 
moeilijk verkrijgbaar. Huijsman: ‘Je kunt derge-
lijke producten niet even opschalen, want dat 
duurt twee seizoenen. Bovendien weet je ook 
niet hoe de markt er over twee jaar uitziet. In 
Nederland heeft men de nieuwe bosstrategie 

neergelegd, die voorziet in de aanleg van ruim 
35.000 hectare bos in de komende tien jaar. Dat 
zou allemaal met autochtone beplanting inge-
vuld moeten worden. Maar als er van autoch-
toon plantsoen niet veel voorradig is, moet je 
eventueel uitwijken naar reguliere aanplant. 
Regulier bosplantsoen is bijna net zo geschikt 
als autochtoon, maar dan moet de klant het wil-
len omzetten naar regulier plantsoen met een 
goede herkomst. Ik hoop dat opdrachtgevers en 
beslissers openstaan voor alternatieven qua her-
komst in verband met de beschikbaarheid.’

Brexit
‘De tekorten op de Nederlandse markt zijn zo 
groot, dat we genoegen moeten nemen met 
alternatieven die verder ook prima van kwaliteit 
zijn. Dit brengt toch belemmeringen met zich 
mee voor de levering aan de klant, zeker omdat 
medio april het plantseizoen voor wortelgoed 
voorbij is. Er is echter in het algemeen een 
enorme schaarste aan plantsoenbeplanting en 
dat heeft natuurlijk gevolgen voor de prijs.  
De markt is eigenlijk oververhit en aan alles 
hangt nu een prijskaartje’, weet Huijsman.
Daarnaast gooit de brexit roet in het eten met 
betrekking tot de handel in planten. ‘Dat geeft 
enorm veel extra werk, onder meer omdat alles 
eerst gekeurd moet worden. Dit is echt een 
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uitdagende tijd die veel druk legt bij iedereen. 
Hopelijk krijgen we niet nog een flinke  
koudeperiode waardoor het seizoen nog  
korter wordt.’

Door het beperkte aanbod verlegt Huijsman 
zijn horizon. ‘Wij gaan nu verder Europa in om 
planten bij elkaar te zoeken. Ook proberen 
we meer bosplantsoen onder contract weg te 
zetten. We zijn wel degelijk aan het opschalen, 
maar het is moeilijk in te schatten hoe het over 
twee, drie jaar is. We nemen daarom niet te 
grote risico’s en breiden voorzichtig uit. Hoe 
vaak hebben we in periodes van schaarste 
niet gezien dat iedereen opschaalt, waarna de 
markt of economie in elkaar zakt en je met al 
die planten blijft zitten.’

De tendens voor de komende jaren is dat er 
meer planten nodig zijn in ons land. ‘Nederland 
is een fantastisch productieland, waar de  
kwekers een hoge kwaliteit planten telen. Die 
kwaliteit is de laatste tien jaar enorm gestegen. 
Er wordt goed gesorteerd en het kwaliteits-
besef is toegenomen. De deelname aan keur-
merken is hoog. Ons land heeft een goede 
naam opgebouwd in heel Europa en onze 
producten zijn gewild. Daarnaast is de lever-
snelheid hoog en de informatievoorziening 
uitstekend. De Nederlandse kwekerij draait 
goed, maar het nadeel is dat het binnenlandse 
aanbod van planten wat achterblijft.’

Taxus probleemgeval
Huijsman: ‘Soms vragen we ons af: er zijn al 
zoveel planten weg, wat moeten we dit voor-
jaar nog verkopen? Neem Taxus baccata, een 
zeer gewild product voor de Nederlandse tuin 
en projecten. Er is al twee jaar een zeer geringe 
zaadoogst van deze plant. De taxus boven de 
100 cm raakt gewoon op. Het duurt wel vijf à 
zes jaar voordat er een kluitplant is gekweekt, 
dus de komende jaren zal taxus een probleem-
geval blijven. Je zou taxus ook uit stek kunnen 
kweken, maar dat geeft toch een andere kwa-
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Projecten van Laxsjon Plants
Laxsjon Plants levert ook beplanting voor 
complete projecten, zowel in binnen- als 
buitenland. Zo heeft het bedrijf onder 
meer vaste planten, grassen en taxuskegels 
geleverd voor de estates van het koninklijk 
huis van Engeland en Schotland. Een ander 
mooi project was The Adare Manor Hotel 
and Golfcource in Ierland, waarvoor Laxsjon 
Plants veel beplanting heeft verzorgd. Maar 
ook in Nederland zijn er grote projecten. Zo is 
er afgelopen jaar opnieuw een mooi en groot 
project compleet geleverd aan de gemeente 
Ede. Dit betreft beplanting voor alle dorpen 
van de gemeente.

Huijsman: ‘Dit was een enorme klus, van 
offerte tot order en ook logistiek gezien, 
waarbij wij voor elk dorp alles op straatniveau 
hebben klaargezet op onze werf in Otterlo. 
Voor elke straat heeft Laxsjon Plants de 

beplanting gebundeld en gelabeld gereed-
gemaakt, zodat het voor de planters van de 
gemeente duidelijk was welke beplanting ze 
voor welke straat konden ophalen voor het 
planten in de desbetreffende wijken. Laxsjon 
had hiervoor de buitenruimte speciaal inge-
richt, zodat alles ook geheel coronaproof kon 
verlopen. In meerdere rondes voor het klaar-
zetten van de beplantingen en het ophalen 
van de planten, had men alles in een tijdsbe-
stek van drie weken geplant. Naast onze ser-
vice was de kwaliteit van de beplanting een 
speerpunt. Gezien de complimenten van de 
opdrachtgever zijn we daarin zeer geslaagd. 
Het is natuurlijk ook prettig om zo in de regio 
aan een project mee te kunnen werken. 
Dagelijks zien we, als we door een straat in de 
buurt rijden, de door ons geleverde beplan-
ting mooi groeien. Zo kunnen we weer tevre-
den terugkijken op een mooi project.’

‘Taxus baccata, een gewild 
product in Nederland, heeft al twee 
jaar een zeer geringe zaadoogst.   
Taxus boven de 100 cm raakt op’

Henk Huijsman



1/202146

ACHTERGROND

liteit dan uit zaad. Voor taxus is ook niet direct 
een vervanger te vinden. Dat geldt eigenlijk 
voor alle wintergroene haagplanten.’
Hierbij speelt de Covid-19-crisis ook een rol. 
‘Mensen zitten meer thuis en gaan minder op 
vakantie, waardoor ze meer geld aan de tuin 
besteden. Zo loopt de vraag naar planten op 
en deze trend lijkt niet te stoppen. Je vraagt 
je af wanneer heel Nederland zijn tuin een 

keer opnieuw heeft ingericht. Ik heb echter de 
indruk dat de corona-periode uiteindelijk gun-
stig uitvalt voor de kwekers, omdat de consu-
ment de tuin meer is gaan waarderen. Zo zaten 
we aan het begin van de crisis in zak en as over 
de negatieve gevolgen voor de markt, maar 
bleek de vraag later in het voorjaar en de zomer 
ontzettend aan te trekken. Vooral ook bij de 
online verkopers aan wie we leveren. Afgelopen 
jaar heeft uitgewezen dat online verkoop goed 
mogelijk is. Tenminste, als de klanten thuis maar 
de kwaliteit krijgen die de prachtige plaatjes 
in de webshop weergeven. Wel is er vorig jaar 
meer wortelgoed vernietigd omdat de coron-
aperikelen en het einde van het wortelgoed-
seizoen dicht bij elkaar zaten. Dat veroorzaakte 
zeker een extra kostenpost voor Laxsjon Plants.’

Vertrouwen in de toekomst
Huijsman ziet tot besluit de toekomst roos-
kleurig en vol vertrouwen tegemoet. ‘We 
draaien volle bak en kunnen het nauwelijks aan. 
Iedereen weet ons te vinden. We bestaan nu 
ruim drie jaar en hebben onze naam inmiddels 
gevestigd. Doorgaans kunnen we schaarse 
planten toch leveren. Dat is ons sterke punt, 
mede dankzij ons goede netwerk. Zijn we bij-
voorbeeld op zoek naar de schaarse taxus, dan 
vinden we toch een kweker die ons nog een 
partij kan aanbieden. Dit geeft veel voldoening.’

Zaad van Taxus

‘De trend is meer 
aanplant en meer 
groen. Daardoor 
worden er veel 
producten uit 
Nederland 
gebruikt in de rest 
van Europa. 
De lokale markt 
raakt op’

‘Als er weinig 
autochtoon plant-
soen voorradig is, 
moet je eventueel 
uitwijken naar 
reguliere aan-
plant. Dat is bijna 
net zo geschikt als 
autochtoon’
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