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6  Vernooy Plants, vaste plantenteelt 
 

 
Rian Vernooij en Huub van Dam van Vernooy Plants (foto’s René Faas) 
 
De Bollenstreek staat bekend om de mooie bollenvelden, het afwisselende landschap, het 
unieke cultureel erfgoed en de bloeiende agrarische bedrijven. Wie kennis wil maken met de 
mensen achter al dat fraais, krijgt die kans op de jaarlijkse Agrarische Open Dag Bollenstreek in 
Bedrijf. Op zaterdag 10 augustus a.s. zetten zes agrarische bedrijven aan de Zilkerbinnenweg in 
De Zilk tussen 10.00 en 16.00 uur hun deuren open. In de Flower Science mini-Spiegel geven 
wij je alvast een eerste indruk. 
 
Aan de Zilkerbinnenweg 65 ligt Vernooy Plants, 
een vasteplantenkwekerij, die is gespecialiseerd 
in hosta’s en pioenrozen. Het bedrijf bestaat 20 
jaar en ontwikkelt zelf nieuwe variëteiten, op basis 
van uitgangsmateriaal dat afkomstig is van eigen 
weefselkweek. Op die manier kunnen de 
gezondste hosta’s en pioenplanten worden 
geteeld. De planten worden afgehard in de 
tunnelkassen van het bedrijf, dat ook een locatie 
in Noordwijk heeft. Er werken zes mensen.  
De planten die Vernooy teelt, dienen vooral als 
uitgangsmateriaal voor professionele kwekerijen. 
Zij kweken de planten verder op en leveren ze aan tuincentra en grootwinkelbedrijven. Maar 
Vernooy teelt ook hosta’s en pioenen in potten voor de directe verkoop. 
Tijdens Bollenstreek in Bedrijf kun je bij Vernooy Plants zien hoe hosta’s en pioenrozen worden 
geteeld. Bezoekers kunnen alles vragen wat ze willen weten over het telen van vaste planten. Er 
worden voortdurend rondleidingen gegeven. Je kunt ook je eigen hostaplantje planten. Buiten 
wordt een parcours ingericht waarop kinderen met waveboards en andere voertuigen kunnen 
spelen.  



www.vernooyplants.nl 
 
De Agrarische Natuur- en Landschapsvereniging Geestgrond is te gast bij Vernooy. Zij vertellen 
graag over hun projecten met agrarisch natuurbeheer in de Bollenstreek, zoals het tellen en 
beschermen van bollenvogels en vleermuizen en het wandelen over boerenlandpaden in het 
Wandelnetwerk Bollenstreek. 
 
Meer weten? Kom dan zaterdag 10 augustus tussen 10.00 en 16.00 uur zelf een kijkje nemen. 
Alle zes bedrijven liggen aan de Zilkerbinnenweg in De Zilk. De route is ongeveer 1,5 kilometer 
lang. Er rijdt een tractortreintje langs de bedrijven, waar je op- en af kunt stappen. Fietsen en 
auto’s kun je parkeren bij de deelnemende bedrijven. 
 


