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Henk Huijsman van Laxsjon Plants kent het 
klappen van de zweep in de kwekerij. Zijn 
bedrijf, dat hij samen met Loek Jochems 
heeft opgezet, heeft net het driejarig bestaan 
gevierd. ‘We zijn een jong bedrijf, maar wel 
met ruim dertig jaar ervaring in de sector. Deze 
expertise mag je gerust één van onze sterke 
punten noemen. Door die lange ervaring kent 
de hele Nederlandse branche ons inmiddels. 
Klanten waarderen vooral de service en de kwa-
liteit die we bieden met het enthousiaste team 
van Laxsjon Plants.’

Met die excellente vakbekwaamheid heeft 
Huijsman in al die jaren een fijnmazig netwerk 
van kwekers opgebouwd. ‘Mijn naam is bekend 
in de kwekerswereld. Dan maakt het eigenlijk 
niet uit of je voor Laxsjon Plants of een ander 
bedrijf werkt, zolang je maar het vertrouwen 
van de kweker en de klant hebt.’

Schaarste
Laxsjon Plants hoeft doorgaans geen nee te 
zeggen op vragen van klanten. ‘Ondanks de 
schaarste van bepaalde planten kunnen we 
bijna altijd leveren dankzij ons uitgebreide net-

werk van kwekers. Zij zijn in feite de bepalende 
factor; een goede relatie met hen is essentieel. 
De samenwerking met kwekers moet optimaal 
zijn, zodat we de kans krijgen om schaarse pro-
ducten in te kopen en te verkopen.’
Die schaarste ontstaat doordat de vraag naar 
sommige planten toeneemt, terwijl de produc-
tie achterblijft. ‘Bijvoorbeeld: bij bos- en haag-
plantsoen valt al drie jaar op rij de oogst van 
boomzaden tegen. De kwaliteit van het zaad is 
minder vanwege de droogte. Het gevolg is dat 
er minder kiemende plantjes per kilogram zaad 
zijn en dus ook minder plantjes op het zaaibed. 
Als de vraag dan hetzelfde blijft of zelfs wat toe-
neemt, heb je al snel schaarste. In Nederland en 
heel Europa wordt gestreefd naar meer groen; 
dat betekent dus meer planten. Het is een alge-
mene tendens dat bepaalde planten schaars 
zijn, maar als je die als Laxsjon Plants bijna altijd 
toch kunt leveren en een project dus compleet 
kunt maken, is dat zeker een sterke troef.’
Huijsman noemt wat voorbeelden van schaarse 
planten. ‘Laurier was de laatste jaren moeilijk 
te krijgen, maar het is ons wel gelukt om het te 
leveren. In de categorie bos- en haagplantsoen 
was er een tekort aan beuk. Deze hebben we 
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Schaarse planten bijna 
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Het succesverhaal van no-nonsense-leverancier Laxsjon Plants
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toch jaarrond kunnen afzetten, zowel volle-
gronds als in pot. Het gevolg is wel dat de pro-
ducten duurder zijn geworden.’

No-nonsensebedrijf
Huijsman onderschrijft nog maar eens dat het 
juiste netwerk én het juiste team van collega’s 
bij Laxsjon Plants ten grondslag ligt aan dit suc-
ces. ‘Je kent veel kwekers, maar het is belangrijk 
dat zij het jou ook gunnen, dat je een betrouw-
bare naam hebt en dito partner bent. Dan krijg 
je heel veel zaken voor elkaar.’
Niet voor niks is het personeel van Laxsjon 
Plants in drie jaar tijd gegroeid van vijf naar 
achttien mensen. Huijsman en Jochems heb-
ben een team samengesteld met veel ervaring 
in de sector. Dit team is mede bepalend voor 
het succes van Laxsjon Plants. Het bedrijf profi-
leert zich graag als een no-nonsensebedrijf. ‘We 
hebben korte, strakke lijnen en reageren snel 

op klantvragen. Daarnaast is het logistieke net-
werk heel belangrijk. We kopen planten door 
heel Nederland en België. Je moet er vooral 
voor zorgen dat je ze vers binnenkrijgt en nog 
steeds vers aan de klant levert. Een voorname 
factor is dat het transport optimaal functio-
neert. We werken met drie vestigingen: naast 
het hoofdkantoor in Otterlo en de vestiging 
in Zundert huren we een loods in Boskoop, 
vanwaaruit we dagelijks planten leveren aan 
de kwekers in die regio. We kopen ook weer 
planten in om elders voor projecten af te zet-
ten. Verder verkopen we uitgangsmateriaal aan 
kwekers en we kopen de planten later terug 
als ze volgroeid zijn. Daarnaast is er een aantal 
belangrijke soorten planten waarvan we weten 
dat we die elk jaar veel nodig zullen hebben. 
Deze worden bij vaste kwekers op contract 
voor ons gekweekt. Hierdoor kunnen we de 
voorraad op peil houden en de kwaliteit garan-
deren.’

De snelheid van levering is de laatste jaren 
enorm gestegen in de kwekerijsector. 
Huijsman: ‘Wij organiseren de logistiek zelf met 
vaste transporteurs. We hebben twee trailers 
met ons logo erop, één in Nederland en één in 
Engeland. Dat is mooie promotie voor ons. We 
exporteren inmiddels naar 21 Europese landen. 
Ons eigen land is een grote afzetmarkt, maar 
ook Groot-Brittannië en Ierland zijn belangrijk. 
Vanwege de brexit en de onduidelijkheden 
over de gevolgen hiervan hebben we de aan-
dacht naar meerdere landen verlegd, om het 
risico te spreiden.’

Breed assortiment
Het enorm brede assortiment van Laxsjon 
Plants bestaat niet alleen uit heel veel soorten, 
maar ook uit veel plantmaten. Vooral vaste 
planten en grassen in tweeliterpotten zijn heel 
populair. Ook is er een grote keuze uit solitaire 
maten als multistammen en bijvoorbeeld para-
solvormen voor high-end tuinen en projecten. 
‘Als een tuinarchitect met een plan komt, zoe-
ken wij de planten erbij. Dat is een sterk punt 
van ons. We willen zo compleet mogelijk leve-
ren voor een project.’

Laxsjon Plants bedient zowel grote als kleine 
klanten. ‘We leveren een enkele plant als dat 
wordt gevraagd, maar ook duizenden planten 
voor een project. We verzorgen de complete 
levering voor projecten, van klein tot groot. Ons 
klantenbestand bestaat voor een groot deel 
uit hoveniers en groenaannemers, maar ook 

(semi)overheden, landgoederen, bosbouwers 
en collega-kwekers weten ons te vinden. Aan 
collega-kwekekers leveren we veel uitgangsma-
teriaal voor doorkweek. We leveren door heel 
Nederland op franco-basis.’

Naast planten verkoopt het bedrijf steeds meer 
boomzaden aan Nederlandse kwekers. Ook 
groeit het aanbod van natuurlijke bloemen-
mengsels, waaronder het populaire een- en 
tweejarige bijenmengsel. Deze mengsels zijn 
echt een groeiende trend. Laxsjon Plants heeft 
zelf een mooi mengsel samengesteld.
Laxsjon Plants heeft ook aanvullende materia-
len voor de bosaanplant beschikbaar. Belangrijk 
zijn vooral de Laxsjon-boomgroeikokers: ‘Die 
bewijzen hun nut in deze droge zomer extra: de 
plantjes die erin staan, doen het allemaal goed, 
hoewel ze nauwelijks water hebben gehad. 
Er heerst namelijk een microklimaat in die 
koker. Het water dat de plant verdampt, komt 
in de vorm van condens weer op de bodem 
terecht. Dit product was in Engeland en Ierland 
al langer bekend, maar is hier nu ook sterk in 
opkomst. De koker maakt nu een groeispurt 
door, omdat men de resultaten ziet.’

Als het gaat om de Nederlandse bosbouw is 
Laxsjon Plants gespecialiseerd in planten van 
bosbouw- en autochtone herkomst. ‘Het is 
namelijk heel belangrijk dat je iets plant met de 
juiste herkomst. Daarnaast is het autochtone 
plantsoen de laatste tien jaar een hot issue. 
Er is nog steeds een tekort aan autochtoon 
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plantmateriaal voor projecten, terwijl de vraagt 
stijgt. Wij proberen met ons netwerk daaraan 
te voldoen, totdat het op is… En dan is het ook 
echt op en moeten we, in overleg met de klant, 
overschakelen op alternatieve herkomsten.’

Optimisme viert hoogtij
Ook Laxsjon Plants heeft natuurlijk de gevolgen 
van de coronacrisis ondervonden. ‘De pandemie 
heeft er wel degelijk in gehakt, vooral in maart 
en april. Hierdoor kwamen vooral projecten in 
het buitenland stil te liggen. Maar die zijn in de 
zomer allemaal weer opgepakt, waardoor er een 
ruime inhaalslag is gemaakt. Dit had tot gevolg 
dat we de drukste zomer ooit doormaakten. 
Ondanks de hoge temperaturen werd er weer 
volop geplant. We hebben geleverd voor pro-
jecten die af moesten zijn voor een bepaalde 
datum. Veelal was dat beplanting in potten.’
Mits de coronacrisis niet opnieuw roet in het 
eten gooit, is Huijsman positief over de toe-
komst. ‘De groenvoorziening gaat gewoon door. 
Ook leveren we veel aan bosaanplantprojec-
ten en dat is echt een groeimarkt in verband 
met de CO2-problematiek. Daarom kweken en 

leveren we ook steeds meer soorten die kli-
maatproof zijn, zoals Juglans, Ostrya, Castanea 
en Liriodendron. Dit zijn zuidelijke soorten, die 
we afgelopen jaar al veel geleverd hebben voor 
de Nederlandse bosbouw in het kader van de 
klimaatverandering. Ze lijken het allemaal goed 
te doen.’ Al met al is Huijsman een optimistisch 
mens. Samen met Loek Jochems heeft hij dit 
succesverhaal opgezet. ‘Zeker omdat we niet 
gespecialiseerd zijn op één enkel gebied, maar 
een heel breed pakket aanbieden, kunnen we 
succes boeken. In drie jaar tijd hebben we een 
gezond en sterk bedrijf neergezet, waarbij we 
ook voor de toekomst nog groei voorzien. Maar 
we willen ook weer niet te hard van stapel 
lopen, want we zijn in korte tijd al flink uitge-
breid, wat we niet hadden voorzien.’

‘Het is een algemene tendens dat 
bepaalde planten schaars zijn, maar 
wij kunnen ze bijna altijd leveren en 
een project compleet maken’

Laxsjon Plants
Laxsjon Plants heeft inmiddels drie ves-
tigingen. Het hoofdkantoor bevindt zich 
in Otterlo, waar de collega’s van de admi-
nistratie en de in- en verkoop werken. 
Ook wordt vanuit Otterlo de logistieke 
planning gedaan. Op de grote locatie 
in Zundert is de hele logistieke operatie 
gevestigd. Vandaaruit wordt door heel 
Nederland en naar het buitenland gele-
verd. Deze vestiging wordt momenteel 
uitgebreid met nog meer binnenruimte en 
opkuilruimte voor bos- en haagplantsoen. 
In Zundert en omgeving, waar veel plan-
ten worden gekweekt, heeft Laxsjon Plants 
korte lijnen met de kwekers. De derde ves-
tiging staat in Boskoop. Dit is een huurlo-
catie, die is ingericht voor het verzamelen 
van planten. Vanuit Boskoop is er dagelijks 
een rechtstreekse verbinding naar de vesti-
ging in Zundert.
Het bedrijf is Groenkeur- en PlanetProof-
gecertificeerd. Hun slogan luidt: high qua-
lity and excellent service.

Overname Experttrees
Vorig jaar heeft Laxsjon Plants Experttrees 
overgenomen. Deze overname was een 
groot succes en de integratie van beide 
ondernemingen verliep vlekkeloos. 
Hierdoor is er meer afzet aan kwekers 
gerealiseerd van uitgangsmateriaal voor 
doorkweek. Bovendien is de afzet veel 
meer verspreid over Europa, waardoor de 
brexit minder impact zal hebben. ‘Maar we 
zijn er klaar voor – voor zover we er klaar 
voor kunnen zijn. Je weet nooit wat ze nog 
verzinnen en hoe de economische situatie 
zal worden na de brexit, maar we zien die 
met vertrouwen tegemoet.’

Huijsman steekt zijn groeiambities niet 
onder stoelen of banken: ‘Mocht er nog 
een ervaren in- of verkoper rondlopen 
die iets anders zoekt en met ons mee wil 
groeien, dan houden we ons van harte 
aanbevolen en komen we graag met die-
gene in contact.’

Voor meer info: www.laxsjonplants.
com (met een mooie bedrijfsfilm) en de 
Facebookpagina van Laxsjon Plants
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