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In de tunnelkas met de opplant van het eigen sortiment valt hij op: Hosta ‘Ben Ver-
nooy’ heeft een veel bredere crèmegele rand dan andere cultivars. Dat is de meest 
zichtbare eigenschap van deze mutant van ‘First Frost’. Rian Vernooy van Vernooy 
vof uit De Zilk voegt er nog twee andere, waardevolle kenmerken aan toe. “Hij is beter 
bestand tegen slakken en tegen zonnebrand. Dat laatste is bijzonder voor een cultivar 
met zoveel geel in het blad.”
Hosta ‘Ben Vernooy’ is een tetraploïde mutant van ‘First Frost’, gevonden door Mar-
co Fransen uit Ter Aar. “Mijn in 2006 overleden man Ben en zijn vorig jaar overleden 
broer Paul Vernooy werkten al jaren met Marco samen als het ging om nieuw sorti-
ment en dat doen Harry van Dongen en ik als huidige directie van Vernooy vof nu 
nog steeds. Deze Hosta viel echt op en uit eerbetoon aan mijn man hebben we deze 
noviteit zijn naam gegeven.”
Sindsdien is de markt voor deze cultivar gaandeweg gegroeid. “Bij Hosta vraagt dat 
gewoon tijd. De eerste jaren waren we nog volop bezig met vermeerderen. Daarna 
kun je kleine aantallen uitleveren en pas de laatste paar jaar zijn er grotere aantallen 
beschikbaar. Onze klanten pakken deze cultivar goed op. Vooral de brede crèmege-
le rand en het feit dat hij beter bestand is tegen slakken zijn argumenten om hem te 
verhandelen.”
Het introduceren van een nieuwe cultivar als ‘Ben Vernooy’ vraagt veel energie. “Sho-
wen op tentoonstellingen, zoals Keukenhof, is belangrijk, maar ook ’s zomers je rela-
ties uitnodigen om het nieuwe sortiment te laten zien. Wij zoeken het echt in bijzon-
der sortiment. Naast ‘Ben Vernooy’ hebben we bijvoorbeeld ‘Blue Mouse Ears’, een 
blauwgroene cultivar met klein blad die de hele zomer door blijft bloeien. Ook heb-
ben we geurende selecties en enkele met rode stelen.”
In totaal teelt Vernooy vof zo’n zeventig variëteiten van Hosta. Daarnaast zijn pioen-
rozen al vele jaren een vast bestanddeel in de teelt en handel. Dat begon al toen Har-
ry van Dongen zijn pioenensortiment via Vernooy in de handel bracht en dat is na 
zijn toetreding tot de directie alleen maar belangrijker geworden. Rian Vernooy: “De 
populariteit van de pioen blijft groeien. De bloem is populair en dus neemt de vraag 
van bloementelers in binnen- en buitenland nog steeds toe.”
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HOSTA ‘BEN VERNOOY’

Keuze genoeg binnen de Hosta. Toch zijn er introduc-

ties die om welke reden dan ook opvallen. Dat geldt 

zeker voor de cultivar ‘Ben Vernooy’, die Vernooy vof in 

De Zilk exclusief teelt en verhandelt. Een Hosta met een 

verhaal.

Hosta ‘Ben Vernooy’

Rian Vernooy


