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Een plaats waar het hele jaar door bloemen 
bloeien. Waar lente, zomer, herfst en winter elk 
hun eigen kleurenspektakel bieden. Waar het 
aangenaam toeven is. Op een zonnig terras, of 
in de schaduw onder een boom als een natuur-
lijke parasol. Een vakantie-idylle die bereikbaar 
is. En dat gewoon thuis.

Terwijl de reisbranche zucht onder de coron-
acrisis, bleek de eigen tuin dit jaar meer dan 
ooit een topbestemming. Hoveniers doen er 
hun voordeel mee en met hen de kwekers en 
leveranciers van tuinplanten. De oproep ‘stenen 
eruit, planten erin’ van gemeenten en water-
schappen sluit naadloos aan bij de behoefte 
van particulieren om tuinen aantrekkelijker te 
maken. ‘Van de coronacrisis hebben wij daar-
door geen last’, zegt Evert Jansen van Laxsjon 
Plants, die terugblikt op een buitengewoon 
goed jaar. Dit ondanks het feit dat de ople-
vering van nieuwbouwwoningen stagneert, 

en daarmee de aanleg van de bijbehorende 
tuinen. Gelukkig voor Laxsjon Plants vond het 
aanbod aan planten tegelijkertijd grif zijn weg 
naar bestaande tuinen.

De particuliere markt voor vaste planten, 
bomen en heesters van hoveniers heeft Laxsjon 
Plants volgens Jansen ‘een extreem druk jaar’ 
bezorgd: ‘De vraag naar tuinplanten is enorm.’ 
Niet zozeer ondanks, maar waarschijnlijk juist 
door corona, meent hij. Mensen zitten veel 
thuis en gaan hun tuin meer waarderen. ‘Ze 
zien hem als een stukje natuur om het huis en 
willen er iets moois van maken.’ Vaak blijkt dat 
best wat te mogen kosten. ‘Onder meer door 
de toegenomen aandacht voor de eigen tuin in 
tijdschriften en op tv zijn mensen goed op de 
hoogte van de mogelijkheden. Ze weten wat ze 
willen. Samen met de hoveniers moeten wij dat 
ook zien te leveren.’

Nijvere hoveniers bezorgen Laxsjon Plants topjaar

Groene tuinen zijn in opmars. Particulieren 

willen genieten van wat groeit en bloeit en heb-

ben bedrijven die daarvoor zorgen een goed 

jaar bezorgd. Om aan de diverse verlangens 

van klanten te voldoen, werkt de handelsfirma 

Laxsjon Plants samen met hoveniers aan de 

optimalisering van beplantingspakketten.
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De tuintrend is planten erin
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Voor de continuïteit van de levering van alle 
soorten, ook die waarnaar de vraag plotseling 
sterk toeneemt, helpt het volgens hem dat 
Laxsjon Plants ‘zeer internationaal’ georiënteerd 
is. ‘We leveren door heel Europa, maar kopen 
ook in diverse landen in. Ons uitgebreide net-
werk komt in deze omstandigheden goed van 
pas.’

Winter
Jansen ziet een toegenomen bewustzijn onder 
tuineigenaren van hoe belangrijk groen is voor 
het welbevinden, van henzelf en van de natuur, 
die ze gretig verwelkomen. Om bijen en vlin-
ders aan te trekken, willen ze graag een tuin 
waar altijd volop bloemen in bloei staan. In het 
voorjaar, de zomer, de herfst en zelfs de winter. 
Dit is ook aantrekkelijk voor het oog, natuurlijk. 
Het hele jaar door moet de tuin er goed uitzien. 
Winterbloeiers en planten waarvan het blad 
jaarrond groen blijft, zijn daarom in trek.

Wie de specifieke sfeer van een zuidelijk vakan-
tieland zoekt, schaft planten aan die horen bij 
het favoriete oord. Jansen merkt een omhoog-
geschoten vraag naar mediterrane beplanting. 
‘Zoals palmen en olijfbomen. Daarmee halen 
mensen het vakantiegevoel naar hun tuin.’ Met 
zachte winters, zoals de afgelopen jaren, moe-
ten dergelijke planten het volgens hem ook in 
Nederland goed kunnen uithouden. Al blijft er 
een extra risico, weet hij, want er kan ook weer 

eens een strenge winter komen.

Een veiliger keuze hoeft ook allesbehalve saai 
te zijn. De variatiemogelijkheden met het regu-
liere aanbod blijken bijna onbegrensd. Met een 
keus uit meer dan duizend soorten en cultivars 
is het niet vreemd als een klant door de planten 
de denkbeeldige tuin niet meer ziet. De hove-
nier is een welkome adviseur, die, zo meent 
Jansen, vervolgens weer gebaat is bij een 
goede advisering door zijn leverancier. Want 
alleen al de kennis van alle namen is voor velen 
een uitdaging. Laat staan dat elke hovenier alle 
kennis paraat heeft van verschillende bloei-
tijden en groei-eigenschappen, of van nieuw 
ontwikkelde cultivars, met op hun beurt ook 
weer andere eigenschappen. ‘Veel klanten van 
hoveniers willen in elk geval gemengde bor-
ders met planten die goed bij elkaar passen en 
waar altijd bloemen in bloei staan. Wij kunnen 
meedenken met de hovenier en samen komen 
tot de best passende combinatie.’

Budget
Het is niet per se noodzakelijk om veel soorten 
in de tuin te hebben om hem compleet te krij-
gen, onderstreept Jansen. Hij legt uit dat voor 
elke tuin van elk formaat en voor elk budget 
passende oplossingen mogelijk zijn. Hij noemt 
in dit verband Geranium ‘Rozanne’. Die wordt 
veel besteld vanwege de lange bloeitijd, die 
loopt vanaf juni-juli tot de eerste vorst, dus 

algauw tot eind november. Met deze soort 
ben je dus in één keer al een heel eind. Het is 
kortom geen toeval dat Geranium ‘Rozanne’ 
bij Laxsjon Plants als de spreekwoordelijke 
warme broodjes over de toonbank gaat. Voor 
de winter is er daarna Helleborus. ‘Deze bloeit al 
vanaf december en is er tegenwoordig in vele 
soorten. Dan is alleen het voorjaar nog vacant, 
waarin sowieso veel mogelijk is qua bloei.’

Bij uitgebreidere plantpakketten groeien de 
mogelijkheden voor een seizoensgebonden 
bloei met bijpassende karakteristiek. Erg in trek 
voor de herfst is momenteel de herfstanemoon, 
zegt Jansen. ‘Die staat mooi in bloei in het 
najaar, tot het gaat vriezen.’ Ook andere klas-
sieke herfstbloeiers zoals Sedum blijven volgens 
hem gewild.

Herfstkleuren
Naast vaste planten zijn ook heesters en bomen 
in trek; de vraag is over de hele linie groot. 
Het beeld is dat grote tuinen plaats bieden 
aan grote bomen en kleine tuinen aan kleine. 
Speciaal voor het wisselende seizoensbeeld 
zijn er bomen die na de zomer, in het najaar, 
opvallend mooie herfstkleuren laten zien. 
‘Liquidambar is vanwege deze extra sierwaarde 
al een paar jaar sterk in opkomst, net als 
Parrotia. Zowel de herfstkleur als de vorm van 
deze kleine meerstamboom geeft een extra 
sierwaarde.’

Door de vraag naar wintergroen is verder lau-
rier in opmars. ‘Voor het mooie groene blad. Hij 
is bovendien ook leverbaar als leiboom.’ Ook de 
horizontale variant van de leibomen, de dak-
bomen, doen het goed. Deze groeien dankzij 
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Parrotia persica, meerstam Geranium ‘Rozanne’ Liquidambar in de herfst

‘Mensen zitten door corona vaker thuis 
en gaan hun tuin meer waarderen’
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enige sturing uit tot een dakvorm. Die takken 
vormen dan een horizontaal min of meer vlak 
dak. Bijvoorbeeld een dakplataan: ‘Dan heb je 
een natuurlijke parasol.’

Bij veredelingsbedrijven en – vaak min of meer 
bij toeval – soms ook bij kwekers, ontstaan 
regelmatig nieuwe varianten met nieuwe of ver-
beterde eigenschappen. ‘Die kunnen ook reden 
zijn voor een veranderende plantkeuze’, schetst 
Jansen. Bijvoorbeeld als zo van een wegens 
ziektegevoeligheid in onbruik geraakte soort 
een minder ziektegevoelige variant beschikbaar 
komt.

Onderhoud
Ooit gewilde soorten die de minder populair 
zijn geworden, zoals Hortensia, zijn dat vaak om 
specifieke redenen, zoals ziektegevoeligheid, 
of een anderszins grote onderhoudsgevoelig-
heid, waardoor ze niet passen bij de wensen van 
deze tijd. Want, weet Jansen, het is een trend 
dat stenen plaatsmaken voor planten, maar de 
groene tuin moet net als de stenen variant zo 
weinig mogelijk onderhoud vragen. Bekende 
bodembedekkers zoals Vinca en Hedera blijven 
succesnummers dankzij hun bijdrage aan de 
onderhoudsvriendelijkheid van tuinen. ‘Omdat ze 
snel een dichte bodembedekkende mat vormen 
en daardoor onkruidgroei tegengaan.’ Intussen 
blijkt Hortensia, ‘met zijn voorheen wat oubollige 
imago’, dankzij veredelingswerk klaar voor een 
nieuwe glorietijd. ‘Er zijn veel nieuwe soorten 
gekomen die onderhoudsvriendelijker zijn en 
een lange bloeitijd hebben.’

Behalve in plantkeuzes ziet Jansen een opval-
lende ontwikkeling in de gevraagde grootte. 
‘Mensen willen de beoogde mooie tuin meteen 
hebben en niet wachten tot de planten zijn 
opgegroeid. De verkoop van de grotere formaten 
is enorm gestegen.’ Ze kosten meer; hem hoor je 
daarover niet klagen. Maar de kopers krijgen ook 
waar voor hun geld. Het zou volgens hem nog 
weleens kunnen meevallen hoeveel duurder een 
en ander echt uitpakt: ‘Als door de keuze voor 
grotere potmaten een border snel dicht is, heb je 
minder onkruidgroei en dus minder onderhoud. 
En je kunt meteen genieten. Dat kun je ook zien 
als een kostenbesparing.’‘Alle vier de seizoenen moet het beeld 

goed zijn, ook in de winter’

Vlinderlokkende vaste planten
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