HOSTA

Specialist Emiel van den Berg maakt voor
Greenity een reeks artikelen over vaste planten. Daarin behandelt hij steeds een bepaald
aspect van een familie of groep. Deze keer:
het assortiment Hosta.

Nieuwkomers
nog altijd welkom
Hosta draait al heel lang mee binnen het sortiment en via kruisingen en
weefselkweek is de hoeveelheid variëteiten inmiddels immens.
Toch blijven nieuwkomers welkom, de klant wil zich nog altijd graag laten
verrassen. Zo wordt gezocht naar bijvoorbeeld roodbladige variëteiten en
variëteiten met anders dan witte of lila bloemen.
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n de tweede druk van Herwig’s
Practische Tuin-Encyclopaedie (1949)
beschrijft A. J. Herwig drie Hosta: H.
coerulea, H. japonica en H. sieboldiana. In haar Het nieuwe vaste planten
boek (1973) benoemd Mien Ruys er zes: H.
albomarginata, H. tardifolia, H. sieboldiana var. elegans, H. ‘Hyacinthina’ en H.
sieboldii met de variëteit ‘Alba’. Wie er
de Naamlijst van Vaste Planten 2016-2020
op naslaat, ziet dat inmiddels ruim 700
verschillende Hosta benoemd zijn.
Heemskerk Vaste Planten biedt er ongeveer 200 aan, alles in de volle grond.
De levering – blote wortel – begint rond
half november en het grootste deel gaat
richting VS en Rusland, een kleiner deel
blijft binnen Europa. De keuze is steeds
gebaseerd op wat de klant mooi vindt en
wat commercieel goed te verkopen is.
“Een goede foto is cruciaal omdat veel
vanuit catalogi wordt verkocht”, vertelt
Eric Augustinus. Kweektechnische aspecten tellen zeker ook. “Wat niet goed groeit
en zongevoelige cultivars die we niet buiten kunnen kweken, vallen af.” Nog een
criterium is of een nieuwkomer voor de
klant meerwaarde heeft, onderscheidend
is. “Bijvoorbeeld H. ‘Francis Williams’ is
gewoon goed. Een vergelijkbare nieuwkomer met kwekersrecht, duurder dus,
is overbodig. Daarom ook nog behoorlijk
wat oude bekenden binnen ons aanbod.”
Daarnaast uiteraard veel nieuwe introducties, bijvoorbeeld H. ‘First Blush’ met blad

dat roodbruin getint is tot in juni de zon
sterker wordt. “Het begon met Hosta met
donkerrode bladstelen, nu is de zoektocht
gefocust op rood blad dat ook tot in het
najaar de rode kleur vasthoudt. Daarvoor
zoeken we in de sporten bij de weefselkweek en we kruisen ook zelf, we hebben
onze eigen professionele hybridiseur in
dienst.”
Meer gevuldbloemig staat ook op het
verlanglijstje én andere bloemkleuren dan
het lila en wit dat nu bekend is. “Stel dat
we een echte geelbloemige vinden…”

Eric Augustinus vindt de recente eigen
introductie H. ‘Sorbet’ een topper. Deze witbonte
Hosta heeft rode bladstelen en komt vroeg uit
zijn winterrust en is dus vroeg op te potten.
Daarnaast blijft de plant tot lang in het seizoen
mooi. “En vanwege de goede groei is deze
variëteit ook eenvoudig te kweken.”
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Jan van den Top met H. ‘Bridal Falls’, een sport uit H. ‘Niagara Falls’. De laatste is een
populaire groenbladige Hosta met tamelijk grote hangende bladeren met een sterk gegolfde
rand. Deze ‘Bridal Falls ‘heeft als extra de brede witte bladrand. “Tot mijn verbazing heeft
deze brede rand niet tot gevolg dat de groei veel minder is.”

Bij Kwekerij Sevenhills behoort de klein blijvende H. ‘Halcyon’ nog altijd tot de toppers.
Het relatief dikke, berijpte grijsblauwe blad blijft de eerste jaren smal, later verandert het
naar hartvormig. Langer dan 20 cm wordt het zelden. De bloemen zijn lavendelgrijs tot bijna
wit, de bloemstengels komen niet boven de 40 cm uit.

Geurende bloemen is niet echt een gevraagde eigenschap en dikbladig is vooral
gevraagd binnen Europa omdat Hosta hier
altijd geassocieerd wordt met slakken.
“Binnen Europa is het bekende blauwbladig
populair, in de VS en Rusland zijn ze veel
meer met vernieuwing bezig.” Daarom stopt
het zoeken naar nieuw volgens Augustinus
nooit. “De klant wil geen stilstand.”
32

Bij Hosta-prominent Jan van den Top
staan tussen de 1.200 en 1.500 verschillende Hosta. “In verband met mijn leeftijd
ben ik wel aan het afbouwen. Minder dan
25% staat nog vermeld op de website.” Opvallend is dat de oude bekende Hosta hier
ontbreekt. “Die zijn overal te koop.” Het
populairst bij hem zijn momenteel de minivormen, vooral die uit de Mouse-serie.

Daarnaast is er veel vraag naar variëteiten
met rode en paarse bladstelen waarvan
het rood ook in de nerven van het blad te
zien is en verder vragen verzamelaars om
extreme kleurvariaties, zoals bij ‘Stitch
Genes’, ‘Flemish Lion’, ‘Bullfrog’, ‘Sharon Stone’, ‘Milk Road’ en selecties uit
‘Striptease’ – ‘Eros’ is een voorbeeld – en
‘Streaker’, die in het gekleurde bladcentrum een ander gekleurd centrum hebben
gevormd. “Deze extreme soorten zijn niet
in weefselkweek te maken. Van het andere
aanbod is overigens ook slechts zo’n 40%
in weefselkweek te maken, de rest geeft
veel te veel off types, die snijden we.”
Hij blijft verrast door de steeds weer
verschijnende nieuwe sporten en is blij dat
enkele kwekers zich richten op het zaaien
van tetraploïde planten. “Hier verwacht ik
nog heel veel van, omdat deze een betere
uitstraling hebben.” Die betere uitstraling
zit in steviger blad, minder gevoeligheid
voor slakkenvraat en felle zon – sommige
worden zelfs mooier in de zon – en de
vaak duidelijkere bladtekening.
De planten die Van den Top aan zijn collega’s levert staan in P9, planten voor zijn
particuliere klanten staan in een 15 cm- of
17 cm-pot. “Versturen doen we met blote
wortel, naar ruim 25 landen. Hooguit 2%
blijft in Nederland.” Hij kweekt virusvrij
in pot, een duurdere manier van opkweken dan in de volle grond. “Mechanisatie
in de volle grond is eenvoudiger en bij
mij zijn er extra kosten voor potten en
potgrond.” De potgrond die hij gebruikt is
erg luchtig. “Water geven is eenvoudiger
dan water verwijderen.”
Tuincentra en bouwmarkten kijken
volgens hem alleen naar de inkoopprijs en
kiezen voor goedkoop opgepotte vollegrondplanten. “Een groot percentage hiervan is besmet met het Tabaksratelvirus,
Mozaïekvirus of Hosta Virus X. Naktuinbouw doet hier niets tegen, net zomin als
de politiek. Een groot schandaal, met als
gevolg dat er in Europa al honderdduizenden tuinen besmet zijn. Voor ons een probleem.” Hij denkt dat dit, als het eenmaal
bekend raakt bij het grote publiek, voor
veel ophef gaat zorgen.
Voor Hosta in grote potmaten is Van
Woudenberg Tuinplanten binnen Europa
een van de grootste partijen. Hosta wordt
hier aangeboden van 13 cm- tot 23 cmpot. “De verkoop is de laatste vijf tot tien
jaar redelijk in balans”, vertelt Rick van
Woudenberg. Er wordt op naam geleverd,
waarbij oude bekende toppers als ‘Francis
Williams’ en ‘Elegans’ (H. sieboldiana
‘Elegans’) inmiddels zijn verdrongen door
onder andere ‘Halcyon’, ‘June’, ‘Patriot’,
‘El Niño’ – “een topper” – en ‘Blue Mouse
Ears’. Het zijn stuk voor stuk variëteiten
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H. ‘Francis Williams’ (syn. H. sieboldiana ‘Francis
Williams’) is al vele decennia onovertroffen met
het dikke, diep generfde en blauwgrijze blad dat
een groengele rand heeft. De habitus is fors, tot
80-90 cm hoogte. Deze Hosta ontving in 1986
een Award of Garden Merit van de Engelse Royal
Horticultural Society.

die in 2009 al door de American Hosta
Society vernoemd werden in hun populariteitsonderzoek. Noemenswaardig is nog
‘Touch of Class’, een tetraploïde sport uit
‘June’ met blauw blad dat in het centrum
geel gestreept is, in 1999 geïntroduceerd.
Ook opvallend zĳn ‘Branching Out’ uit
2016, met glimmend groen blad en vertakkende bloemstelen, en ‘Devon Green’ uit
2005, een sport uit ‘Halcyon’ met dik glanzend groen blad. “Goede partnerships in
hostaland brengen ons verder om de verbeterde soorten op de markt te brengen.”
Hosta is bĳ Van Woudenberg op naam te
kopen of als mix. “Afhankelĳk van wat de
klant vraagt.” Mixen zĳn samen te stellen
met bĳvoorbeeld blauwbladige, geelbonte
of witbonte Hosta.

anders, met minder plantenkennis, naar
tuinen en planten kĳkt dan hĳ gewend
is. De echte liefhebbers, die voor bĳzonder sortiment en nieuwe introducties
komen, zitten toch vooral bĳ de groep
oudere tuinbezitters. “Voor hen blĳf ik bĳ
collega’s nog altĳd bĳzondere Hosta in bescheiden aantal inkopen. Simpelweg ook
vanwege onze liefde voor het vak.”
Voor wie de ontwikkelingen bĳ Hosta op

de voet wil volgen, is er nog De Nederlandse Hostavereniging. Deze stelt zich ten
doel om de kennis over en de belangstelling voor Hosta te vergroten. De vereniging organiseert onder meer excursies,
reizen en lezingen. Wie op de website de
toppers van dit moment bekĳkt, ontdekt
de enorme rĳkdom aan bladvormen en
-kleuren die er momenteel binnen Hosta
te bewonderen is.

HOSTAVERENIGING
Henk en Elly Zevenbergen staan met
hun Kwekerĳ Sevenhills bekend om het
grote aanbod. “Nog altĳd boven de 1.250
verschillende soorten en cultivars”, vertelt
Henk. Bĳ Hosta houdt de kwekerĳ vast
aan een aantal oude bekenden die zich inmiddels ruimschoots hebben bewezen. Hĳ
noemt H. sieboldiana ‘Elegans’, H. ‘Halcyon’, H. ‘Francis Williams’ en H. ‘Francee’. Een meer recente introductie die hĳ
er graag vast bĳ wil houden is H. ‘Valley’s
Glacier’, blauwbladig met een geel randje.
“Dit zĳn ook de Hosta waarvan mensen
vaak aantallen kopen, voor groepsaanplant. Anders is dat bĳ bĳvoorbeeld de
dwergvormen uit de Mouse-serie.” Daarbĳ
merkt hĳ ook op dat de jongere generatie

Alle hoop is gevestigd op roodbladige Hosta. Spraakmakend is al
H. ‘First Blush’ waarvan het blad roodbruin is getint tot het moment
dat in juni de zon sterker wordt. Al meteen het eerste jaar is er groot,
roodgekleurd blad. ‘First Blush’ is inmiddels goed beschikbaar, maar bij
Heemskerk voor aankomende winter al uitverkocht.
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