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Beste rozenvrienden, 

Het werkjaar 2022-2023 vieren we ons tienjarig bestaan Rozenvrienden. 

We hebben dit al gevierd met een ledenfeest in het Sint Jansbergklooster van Zelem en we zullen in 2023 
daarom een feestelijke nieuwjaarsactiviteit houden op 28 januari 2023. 

Ik denk dat we terecht fier mogen zijn op onze vereniging. Jaarlijks organiseerden we een meerdaagse 
reis in één van de ons omringende landen. We bezochten meermaals Duitsland, Frankrijk en zelfs Groot-
Brittannië (waar ze en week na ons vertrek stemden om niet meer bij Europa te horen. Toeval?). Voor 
2023 staat een meerdaagse reis naar het noorden van Nederland gepland. 

We kunnen zeggen dat we de mooiste rozentuinen bezocht hebben zoals de rozentuinen in Parc de la 
Tête d’Or, La Bagatelle en Roseraie de l’Hay in Frankrijk, Deutsches Rosarium Dortmund, Rosengarten 
Zweibrucken, Rosengarten Langensalsa en Europa Rosarium Sangerhausen in Duitsland om er maar 
enkele te noemen.  

We waren te gast bij bekende rozenveredelaars en kregen uitleg hierover bij Tantau, Kordes, André Ève, 
David Austin en Lens Roses. Ook bij ons lid, Martin Vissers, ook een gerenommeerd veredelaar, werden 
we hartelijk ontvangen en kregen uitleg over veredelen en over het oculeren. 

Jaarlijks hielden we drie bijeenkomsten in het cultureel centrum van Lummen waar we telkens een 
spreker hebben uitgenodigd. Steeds was het een gezellig samenkomen van onze leden. 

Elk jaar waren we te gast in de tuin van Gust en Blanche voor de snoeilessen. Het is steeds het eerste 
samenkomen van het jaar tussen de rozen zelf. We kregen er uitleg van experten in het snoeien van rozen. 
De ontvangst bij Gust en Blanche is altijd top. Gezelligheid is hier altijd troef. 

Ook stonden er jaarlijks één of twee dagreizen op het programma. Vorig jaar waren dat een bezoek aan 
Lens rozen en aan de Floralien van Gent. Bij Rudi en Ann Velle kregen we een zeer uitgebreide uitleg. 

Enkele van onze leden hebben hun tuin opengesteld voor een bezoek door onze vereniging. We zijn hen 
zeer dankbaar voor de hartelijke ontvangst, die we telkens kregen. 

Aanvankelijk bestond het bestuur van Rozenvrienden uit 9 leden. Maar zoals in elke vereniging is dat 
aantal bestuursleden wisselend. Ook al zijn ze nu niet meer actief in het bestuur, de oud-bestuursleden 
werken nog steeds mee bij de organisatie van alle activiteiten. We zijn hen heel dankbaar voor het werk 
dat ze voor onze vereniging hebben gedaan. 

Onze leden zijn allen gepassioneerd door rozen en hebben juweeltjes van tuinen. Enkele leden zijn ook 
beroepsmatig bezig met rozen en Luc ontvangt zelf bussen rozenliefhebbers in zijn tuin. Enkele van onze 
leden zijn gewaardeerde rozenkeurders in rozenwedstrijden zoals in Kortrijk en Le Rœulx en Den Haag 
of voor de keuringen van Excellence Roses. Sommige leden van Rozenvrienden behaalden met hun 
nieuwe rozen belangrijke prijzen in rozenwedstrijden.  

We hopen dat we in de toekomst nog mooie evenementen kunnen organiseren. Waarschijnlijk zullen 
enkele, gekende evenementen terug op ons programma staan.  Tips voor nieuwe activiteiten zijn altijd 
welkom. Laat ons ook weten of je graag jouw tuin even openstelt voor een bezoek van vrienden. 

Het mooiste wat ik in deze jaren in onze vereniging heb beleefd is de hartelijkheid en de vriendschap van 
onze leden. Moge de toekomst nog vele fijne ontmoetingen in petto hebben voor onze leden. 

Robert 
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Workshop snoeien 

Op zaterdag 11 maart om 14 uur begint onze jaarlijkse snoeiactiviteit. Dit jaar zijn we hiervoor weer 
welkom bij Blanche en Gust, Rummenweg 172 in Herk-de-Stad.  De deelnamekosten bedragen 5 € per 
persoon. Het zal ook mogelijk zijn om die dag de meststof MIX2 te kopen. Onze gastheer en gastvrouw 
zullen zorgen voor koffie en versnaperingen tijdens het gezellig samenzijn.  Later verneem je hierover 
meer. 

 

Excellence rozen 2022 

Elf rozen ontvingen het predicaat Excellence Rozen 

In 2022 verdienden 11 buitenrozen het predicaat Excellence Roses. Ze werden uitverkoren uit 27 
inzendingen uit Nederland, België, Duitsland en Frankrijk. Er zijn nu 66 rozen in het sortiment van 
Excellence Roses. Deze keuring wordt georganiseerd door de Cultuurgroep voor Rozen en 
Rozenonderstammen. Je kan ze allemaal terugvinden op de website: Excellence Roses – KVBC.  In het 
rapport van de Cultuurgroep lezen we: Excellence Roses zijn sterke, gezonde, rijk- en doorbloeiende rozen, 
die zonder inzet van gewasbeschermingsmiddelen een goed resultaat geven in particuliere tuinen en de 
openbare ruimte. De rozen die dit jaar de eindbeoordeling hebben ondergaan, zijn in het plantseizoen 
2019/2020 geplant.  Gedurende drie seizoenen beoordeelden keurmeesters de rozen op verschillende 
momenten in het jaar. Van de 27 rozen hebben 11 het predicaat Excellence Roses verdiend, zowel 
floribundarozen, heesterrozen, theehybriden als één klimroos.  
 
Deze keuringen worden uitgevoerd in Nederland in het Rosarium van Boskoop, het Rosarium van 
Winschoten en De Rozenhof in Lottum. Voor België gebeuren de 
keuringen nu in de Rozentuin van het Vrijbroekpark in Mechelen 
en De Kleine Boerderij in Merksplas.  
 
Korte omschrijving nieuwe Excellence Roses  

‘Bienenweide Rosa’, ook gekend als ‘Bee’s Paradise® Pink’ 
(‘Tan11659’) kan als bodembedekker en als lage struik gebruikt 
worden. De enkele roze bloemen staan in dichte trossen. Ze 
geuren nauwelijks, maar de opvallende gele meeldraden maken 
van de bloemen echte bijenlokkers. Deze roos heeft een heel 
sterke eerste bloei en blijft goed doorbloeien tot in de herfst. De 
struik wordt een 70 cm hoog en 90 cm breed en staat ook goed 
in een vaste plantenborder. In Vlaanderen worden de 
bijenlokkende rozen van Tantau ook verkocht onder de naam 
‘bijenweelde’ en deze dus als ‘Bijenweelde Roze’. In 2017 
verkreeg deze roos al het ADR-kenmerk en in 2019 verkreeg ze 
in de Grand Prix de la Rose de eerste prijs voor 
landschapsrozen. (Foto Rosen Tantau) 

 

 

‘Bienenweide Rosa’ ©Rosen Tantau 
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‘Carmen Würth’ (‘Korjupvio’) is een theehybride van Kordes uit de reeks Parfuma Rosen. Ze heeft gevulde, 
intens geurende, violet-roze bloemen (7-8 cm).  De bloemen hebben een complexe geur waarin we appel 
en citrusvruchten ontdekken, maar ook de klassieke rozengeur met aspecten van de Damascener roos, 
geranium, kruiden en vanille.  Ze groeit opgaand en bossig en wordt 1 meter hoog en 40 cm breed. Deze 
roos verkreeg in 2019 het ADR-kenmerk en werd in verschillende rozenkeuringen bekroond met prijzen 
voor de geur. 

 

 

 ‘Limona’ (‘Kormonali’) heeft gevulde licht geurende citroengele bloemen, die een diameter van een 
achttal centimeter hebben. Ze is ontstaan uit een bestuiving die in 2005 werd gedaan door Alexander 
Kordes. Deze theehybride, uitgebracht in 2016, heeft een opgaande groei en wordt een meter hoog en 
vijftig centimeter breed. Deze roos kreeg het ADR-kenmerk in 2017 en werd in 2018 in Kortrijk bekroond 
met een Gouden Roos. 

‘Medal Amorina‘ (‘Ruiri0109A’) is een Floribunda roos van De Ruiter 
Innovations en Boot & Dart Boomkwekerijen die werd uitgegeven in 
2019. De struik groeit snel dicht en wordt tot 1 meter hoog maar groeit 
breder uit. Meest kenmerkend is het kleurcontrast tussen de gele 
bekervormige dubbele bloemen met golvende randen en het opvallend 
roodbruine jonge blad. De roos verdiende in 2019 een Gouden Medaille 
in Kortrijk. De heester kan ook toegepast worden als bodembedekker. 

‘Midsummersnow’ (‘VISsnowit’): Deze Floribunda roos van Viva 
International heeft licht geurende, helderwitte bloemen met opvallende 
gele meeldraden en donkergroen blad. De knoppen zijn roomgeel met 
rozerode blos en de jonge takken zijn opvallend purperrood. Ze bloeit 
met tussenpauzen tijdens heel de zomer. De struik groeit tot 70 cm hoog 
en 40 cm breed. Martin Vissers vertelt hierover: ‘De enige bottel van de 
kruising ‘Echo ‘x ‘Rush®’ waaruit ‘Midsummersnow®’ zou ontstaan, werd 
op 20 oktober 2001 geoogst.’ Dat jaar werden uit een beperkt aantal 

‘Medal Amorina’©De Ruiter  
Innovations 

‘Limona’© Kordes Rosen 

‘Midsummersnow’ © Martin 
Vissers 

‘Carmen Würth’© Kordes Rosen 
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zaailingen toch volgende toppers geselecteerd, allen uit verschillende ouders: ‘Peter Paul Rubens’, 
‘Taxandria®’, ‘Eeuwige Passie®’, ‘New Dreams®’ en ‘Sweet Blondie®’.  ‘Midsummersnow®’ behaalde een 
Gouden Medaille in 2009 bij de keuring in Le Roeulx en in 2010 in Kortrijk. In 2011 werd ze bekroond met 
de Gouden Roos van Den Haag en in 2015 verwierf ze de status van Gold Standard Rose in Groot-
Brittannië.  

 

 ‘Orangerie’ (‘Korgeriora’) is een Floribunda roos van Kordes met goed gevulde, helder oranje bloemen 
met een diameter van een achttal centimeter. Ze geuren nauwelijks. De struik wordt een kleine meter 
hoog en breed. Deze roos kreeg in 2016 het ADR-kenmerk en werd in 2018 in Kortrijk gelauwerd met een 
Gouden Roos. 

‘Peach Melba’ (‘Kormelpea’) is een klimroos van Kordes met licht geurende, gevulde, abrikoos-oranje 
gekleurde bloemen met een diameter van 7 cm. Ze kan twee en een halve meter hoog en een meter breed 
worden. In 2019 verdiende ze het ADR-kenmerk en ook talrijke onderscheidingen in rozenkeuringen over 
heel de wereld. Dit jaar werd ze Rose of the Year in Groot-Brittannië, een onderscheiding die toegekend 
wordt door de Royal Hortical Society na advies van de Vereniging van Rozenveredelaars. 

‘Princesse Stéphanie Grande-Duchesse Héritière de Luxembourg’ (‘Visalochild’) is een Floribunda roos 
van Martin Vissers met zalmroze dubbele bloemen met een lichte geur. De bloemknoppen zijn 
donkerrood-oranje. De bloemen hebben een diameter van 7 cm. De struik wordt tot 120 cm hoog en 60 
cm breed.   

‘Roseromantic’ (‘Korumneza’) heeft halfdubbele, hoofdzakelijk zalmroze bloemen, waartussen enkele 
roomkleurige en gemengdkleurige bloemen. Het is een dicht groeiende Floribunda roos van Kordes. Ze 
wordt 70 cm hoog en 60 cm breed.  

‘Sweet Romanza’ (‘Spekboyka’) is een Floribunda roos van Jan Spek Rozen met licht geurende, gevulde 
roomwitte bloemen met een zachtroze zweem. Ze wordt 60 cm hoog en 40 cm breed. In 2022 verdiende 
ze de Gouden Roos in de Rozenwedstrijd van Hradec Králové. 

 

‘Orangerie’© Kordes Rosen 

 

‘Peach Melba’© Kordes Rosen 

 

‘Princesse Stéphanie’ ©Martin 
Vissers 
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‘White Valeda’ (‘Boruiehiva’) is een Rugosa-hybride van De Ruiter Innovations en Boot & Dart 
Boomkwekerijen. Halfgevulde zeer lichtroze bloem, bottelvormend. Deze heesterroos start laag en groeit 
snel breed uit. Wordt 70 cm hoog en is geschikt voor een haagje omdat alle planten gelijkmatig in de 
hoogte groeien.   

 

De vijf favoriete tuinrozen van Chris en Theo. 

Theo is bestuurslid en de webmaster van Rozenvrienden en Chris verzorgt de bloemstukken voor onze 
activiteiten. Ze hebben een mooie tuin in Lommel. (Teksten en foto’s van Chris en Theo) 

‘Pretty Sunrise’ 

Gekweekt door: Alain Meilland (1940) 
Theehybride. 
Oranjeroze bloemen, lichtgeel centrum, 
koperen schakering. 
Milde geur. 
Gemiddelde diameter: 5,5 cm 
Bloeivorm: grote trossen. 
Zomerbloei met verspreide latere bloei. 
Goed vertakt, lichtgroen blad. 
Hoogte: 70 tot 90 cm 

 

  

‘Roseromantic’ ©Kordes Rosen ‘Sweet Romanza’©Jan Spek Rozen 
‘White Valeda’ ©De Ruiter 
Innovations 
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‘Märchenland’ 

Milde geur, dubbele trosbloemige 
bloemvorm. 
Bloeit het hele seizoen. 
Hoogte: 160 cm 
Kweker: Mathias Tantau (1946). 
Matig tolerant tegen ziektes. 
Herbloei; tweede bloei eveneens 
overvloedig. 
 

 

 

‘Geschwister Scholl‘ 

Witte, bijna witte Polyantha.  
Gekweekt door: Anni Berger (1904 – 1990) 
Geïntroduceerd in Duitsland door GPG Rote 
oktober, Bad Langensalza in 1974 
Bloeit het hele seizoen. 
 

 

‘Laguna’  

Scharlakenrood, sterke geur. 
Bloeit het  hele seizoen. 
Grootbloemige klimmer. 
Gekweekt door: Tim Herman Kordes, 
Duitsland 1994. 
Sterke fruitige geur. 
45 tot 55 bloemblaadjes, trosbloemig. 
Hoogte: 250 cm; breedte: 100 cm. 
                                 

 

‘Mermaid’ 

Klimmer.  
Grootbloemig, lichtgeel. 
Amberkleurige meeldraden, matige geur. 
Continue bloei, hele seizoen. 
Hoogte: 455 tot 760 cm. 
Breedte: tot 610 cm 
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Bourbonrozen 

Bourbonrozen horen tot de groep van oude rozen. Ze hebben nog niets van hun tuinwaarde verloren en 
worden ook nu nog veel toegepast. Over de oorsprong bestaat onduidelijkheid. Een mogelijkheid is dat 
de eerste Bourbonroos werd ontdekt op het eiland Réunion in de Stille Oceaan. De oude naam van dit 
eiland was ‘Île de Bourbon’. Daar was het, helemaal in het begin van de negentiende eeuw, de gewoonte 
om de velden te omheinen met rozenhagen. De stekels zouden wilde dieren van het veld houden. Volgens 
de botanicus Nicolas Bréon bestonden die hagen uit een rij Chinese rozen (‘Old Blush’ of ’Parsons Pink 
China’ misschien?) en een rij ‘Red four Seasons’. Mogelijk werd met deze laatste Rosa x damascena 
‘Quatre Saisons’ bedoeld. Tussen de struiken van die hagen vond Edouard Perichon een roos die er anders 
uitzag. Ze had goed gevulde vlakke bloemen. De nog niet geopende bloemen hadden ronde knoppen. 
Anderen, waaronder Rudolf Geschwind, beweren dat de roos een veredeling is van Rosa Chinensis en al 
lang in Calcutta bestond. Van daaruit werd ze verspreid over heel de wereld, ook naar het eiland Bourbon. 
In elk geval is het een spontane hybride die van de Franse botanicus Narcisse Desporte de 
wetenschappelijke naam Rosa x borboniana kreeg. 

In 1819 zond de heer Bréon zaad van deze roos, ‘Rose Edouard’, naar Antoine Jacques in Neuily. Deze was 
toen hoofdtuinier van de hertog van Orléans. Eén van de rozen genaamd ‘Rosier de l’Isle de Bourbon’, 
gewonnen uit dat zaad, werd in 1821 door Redouté geschilderd en getekend met de ‘verlatijnste’ naam 
‘Bourbonia’. Het was een herbloeiende struik met gevulde lichtroze bloemen.  Bréon stuurde ook stekken 
naar de ‘Jardin des Plantes’ in Parijs, waar Joseph Neumann hoofdtuinier was en naar de rozenkwekerij 
‘Alphonse Dubreuil’ in Rouen. Beide rozenkwekers boden de roos te koop aan onder de naam ‘Rose 
Neumann’, respectievelijk ‘Rose Dubreuil’.  

Van de bourbonrozen, die al voor 1830 
werden aangeboden, bestaan er 
waarschijnlijk geen meer, behalve 
‘Gloire de Rosomânes’ met 
karmijnrode bloemen. Deze werd voor 
1925 door Plantier in Lyon gekweekt en 
door Vibert op de markt gebracht. Deze 
gevulde geurende roos herbloeit goed. 
Omdat ze niet lijkt op de oorspronkelijk 
bourbonrozen, wordt vermoed dat 
Plantier een roos wilde veredelen door 
rosa chinensis semperflorens of een 
afstammeling ervan te kruisen met 

Rosa x damascena ‘Quatre Saisons’.  Van rosa chinensis semperflorens erfde ze de kleur en de 
bloeirijkheid. Ze kwam in 1827 in Engeland terecht, waar ze de naam 'Ragged Robin' kreeg. Zo is ze ook 
bekend in de Verenigde Staten. Ze is ook gemakkelijk door stekken te vermeerderen en werd in Californië 
als onderstam gebruikt.  ‘Gloire de Rosomanes’ is een belangrijke roos met als afstammelingen van de 
eerste generatie: ‘Géant de Batiales’, ’Général Jacqueminot’, ‘Gruss an Teplitz’. Recente rozen zoals ‘Auf 
die Freundschaft’, ‘Julia Child’ (=‘Absolutely Fabulous’), ‘Easy Does It’, ‘Fellowship’, ‘Grossherzogin Luise’ 
(Kordes, 2008), ‘Hot Chocolate’, ‘Raspberry Kiss’, ‘Sunny Knock Out’ en ‘Talbot House’ zijn verre 
afstammingen (23ste generatie!) van ‘Gloire de Rosomânes’.  

Veel Franse veredelaars kruisten met de bourbonrozen en zo ontstond in de negentiende eeuw een 
duizendtal rozen van dit type. Hiervan zijn er nu, wereldwijd, nog ruim 150 te vinden. Sommige cultivars 
leven heel lang.  Eén van de meest bekende bourbonrozen is ‘Souvenir de Malmaison’ (Jean Beluze, 1843), 
een herinnering aan het kasteel ten westen van Parijs waar Napoleon I en zijn echtgenote Josephine de 

‘Gloire des Rosomânes’ (foto JR) 
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Beauharnais verbleven. De gekwartierde zachtroze bloemen hebben een sterke theerozengeur. Volgens 
Hedi Grimm, die samen met haar man de rozenverzameling van het Bergpark Wilhelmshöhe restaureerde, 
is het de beste bourbonroos als men ze maar de verzorging geeft die ze nodig heeft. Vermoedelijk is 
‘Souvenir de Malmaison’ een zaailing van 'Mme. Desprez' (Desprez, 1831), één van de eerste 
bourbonrozen, die zelf een zaailing was van 'Rose Edouard', gekozen door de hobbyveredelaar Desprez. 
De vader van 'Souvenir de la Malmaison' is waarschijnlijk de theeroos 'Devoniensis'. Dit verklaart waarom 
‘Souvenir de la Malmaison eigenschappen van theerozen vertoont. In het Franse tijdschrift "Journal des 
Roses" (1909/10) kan men het volgende lezen: "De bloemen van 'Souvenir de la Malmaison' werden naar 
de markt in Lyon gebracht. Daar verkochten ze heel goed. Béluze dacht eraan deze bijzonder mooie roos 
niet in de handel te brengen (mogelijk omdat hij geen concurrentie met de snijrozen wenste). Maar hij 
was zo gelukkig met het bezit van dit juweel dat als iemand in zijn tuin kwam, hij die persoon goed in ’t 
oog hield uit vrees dat die stekken zou stelen. Men vertelde ook dat mevrouw Béluze vanachter het 
venster in het huis de bezoekers in het oog hield.”  

‘Beauté de Versailles’ (1846, Charles-Denis 
Souchet) heeft karmijnrode gevulde 
komvormige tot vlakke bloemen met een 
diameter van 8 cm. 

Van Jean Laffay (1795-1878) zijn nog twee 
bourbonrozen overgebleven, die heel goed 
bloeien in juni: ‘Great Western’ (1838) met 
heel karmijnrode tot purperrode sterk 
geurende bloemen en ‘Coup d’ Hébe’ (1840) 
met komvormige goed gevulde grote 
bloemen die ook sterk geuren. ‘Great 
Western’ wordt tot 1,5 m hoog, maar maakt 
veel uitlopers en bloeit slechts eenmaal. 
‘Coup d’ Hébe’ wordt 2 m hoog en heeft een 
heel zwakke nabloei.  

‘Louise Odier’ (Margottin 1851) heeft relatief grote gevulde roze bloemen, geurt goed en herbloeit. De 
plant wordt 1,8 m hoog en de takken buigen lichtjes. Mogelijk werd deze roos door James Odier genoemd 
naar zijn dochter. Ze werd door Margottin verkocht. Soms wordt ‘Mme de Stella’ vermeld als synoniem 

voor deze roos, maar dit is mogelijk niet correct. 

‘Madame Isaac Pereire’ (Garçon, 1876) werd door Jules Margottin, zoon 
van de hoofdtuinier van ‘Jardin du Luxembourg’ Jacques-Julien 
Margottin (1817-1892), in 1880 op de markt gebracht. Ze heeft grote 
sterk gevulde komvormige bloemen die in trossen met een klein aantal 
bloemen op een tak verschijnen. Ze geuren heel sterk met de typische 
oude rozengeur verrijkt met de geur van frambozen. De struik wordt tot 
2 m hoog en herbloeit goed. Bovendien maakt ze grote bottels. Door 
haar grootte kan ze ook als klimroos toegepast worden. De bladeren zijn 
gevoelig voor schimmelziekten. Deze roos wordt ook wel ‘Le 
Bienheureux de la Salle’ genoemd. 

'Honorine de Brabant' werd in 1916 door Rémi Tanne in Frankrijk 
ontdekt en op de markt gebracht.  De dubbele bloemen geuren sterk 
en zijn bleekroze met rozerode en violetroze strepen. Ze hebben een 

‘Coup  d’Hébe’ (foto JR) 

‘Madame Isaac Pereire’ (foto JR) 
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gekwartierde bloemvorm. De struik wordt tot 1,80 m hoog en breed en eventueel kan er in september 
een zwakke tweede bloei optreden. 

‘Variegata di Bologna’ (Massimiliano Lodo 1909) is door Gaetano Bofiglioli e figlio in 1909 op de markt 
gebracht. De bloei begint later in de zomer. De bloemen zijn wit of lichtoze en kersrood gestreept, goed 
gevuld en eerder bolvormig met een doorsnede van 10 cm. Er verschijnt meestal één per tak aan een 
struik die 1,5 m tot 3 m hoog wordt. 

'Zéphirine Drouhin' (Bizot, 1868) bloeit meermaals tijdens de zomer met donker fuchsiaroze gevulde 
bloemen. Ze verschijnen meestal alleen en hebben een zoete Damascener geur. Speciaal aan deze roos is 
dat ze haast zonder stekels is.  Om die reden figureerde deze roos in de detectiveroman ‘Sad Cypress’ van 
Agatha Christie. Plaats ze vooral in volle zon, zo dat de wind er los doorheen kan waaien. Zo hebben de 
bladeren minder last van schimmelaantastingen, want op minder goede plaatsen is ze gevoelig voor 
witziekte en sterroetdauw. Ze kan goed geleid worden langs een klimsteun en zo ruim twee meter hoog 
worden.  Volgens Charles Quest-Ritson in "Climbing Roses of the World" (2003) is 'Zéphirine Drouhin' een 
kruising van een Boursault roos en een Remontant hybride. 'Kathleen Harrop' is een door A. Dickson in 
1919 uitgebrachte sport van 'Zéphirine Drouhin'.  'Kathleen Harrop' is een stekelloze rambler met lichtroze 
goed geurende gevulde bloemen. 

‘Boule de Neige’ (François Lacharme 1867) is een opgaand groeiende struik die tot 1,25 cm hoog wordt. 
De bloemen zijn roomwit en gevuld. Ze geuren sterk. 

‘Queen of Bourbons’ (Mauget, 1834) heeft sterk geurende gevulde roze bloemen en bloeit eenmaal 
tijdens de zomer. De bloemen verschijnen in trossen. De struik kan 2 tot 4 meter hoog worden en 
anderhalve meter breed en is tolerant voor schaduw. Deze roos kan gebruikt worden als heester, in hagen, 
in borders en ook geleid worden langs een zuil.  In de herfst verschijnen decoratieve bottels. Ze bloeit op 
meerjarig hout, zoals veel eenmaal bloeiende rozen. Het is belangrijk dit te weten bij het snoeien. Deze 
roos is ook bekend als ‘Bourbon Queen’ en ‘Reine des Îles de Bourbon’ 

De eerder bolvormige bloemen van ‘Reine Victoria’ (Joseph Schwartz 1878) zijn bij het openen 
karmijnroze en worden geleidelijk zuiver roze. Ze geuren goed. De struik wordt anderhalve tot twee meter 
hoog en ruim een meter breed en bloeit meermaals met tussenperiodes tijdens de zomer. De bladeren 
zijn gevoelig voor zwarte vlekken. 

‘Mme Pierre Oger’ (ontdekt door Pierre Ogier en op de markt gebracht door Charles-Felix Verdier in 1878) 
is een sport van ‘Reine Victoria’ met roomwitte tot lichtroze bloemen, die aan de rand een donkerroze 
tint hebben. De bloemen zijn eerder bolvormig. De roos heeft verder dezelfde eigenschappen als ‘Reine 
Victoria’. 

'Zigeunerknabe' (Rudolf Geschwind 1909 en 
door Lambert in dat jaar op de markt gebracht) 
is in de Engelstalige gebieden gekend als ‘Gipsy 
Boy’. Geschwind heeft veel goede winterharde 
rozen veredeld. Deze rozenstruik is een zaailing 
van de multiflorahybride ‘Russelliana’, gekruist 
met een bourbonroos. Deze roos bloeit 
eenmaal met donkerrode tot violetrode 
bloemen in trossen. Ze geuren licht. Het is een 
sterk groeiende struik. Omdat deze struik bloeit 
op ouder hout is het nodig onmiddellijk na de 

‘Zigeunerknabe’ (Foto: JR) 
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bloeiperiode te snoeien, maar dan mist men wel de grote bottels.  Zo blijft het wel een mooie gezonde 
struik. 

Zoals bijna alle rozen vragen bourbonrozen heel voedzame en goed doorlatende grond. Onder die 
voorwaarden zullen ze redelijk gezond blijven en goed bloeien. Het worden mooie struiken, omdat ze 
goed vertakken. De takken zijn goed voorzien van grote haakvormige stekels die aan de basis relatief 
breed zijn. De bladeren hebben vijf tot zeven glanzende deelbladen, die aan de voet rond zijn en een spits 
uiteinde hebben. De bloemen zijn middelgroot en bekervormig, meestal dubbel of gevuld. Ze vormen ook 
redelijk goed bottels, waarvan de zaden gemakkelijk kiemen. Dit verklaart ook waarom er rond 1840 veel 
bourbonhybriden beschikbaar waren. 

Hoe snoeien we bourbonrozen? Matig groeiende heesters worden sterk teruggesnoeid. Door ze redelijk 
kort te snoeien, stimuleren we de groei van sterke takken dicht tegen de grond. Bij sterk groeiende rozen, 
die ook als lagere klimroos kunnen toegepast worden, knippen we de jongste takken een derde terug, 
terwijl de zijtakken tot de helft ingekort worden. 

Bronnen Eilike Vemmer, Rosenbogen 3 en 4/2009. Sangerhauser Rosenschule 2011, 2014 

www.helpmefind.com/roses 

 

Lens Roses snoeien 

Leer snoeien als een pro! 

 

Even opfrissen hoe u rozen snoeit?  

Doen! 
 

Maart is het ideale moment om de rozen te snoeien en traditiegetrouw organiseren we 

rozensnoeilessen. 
 

Donderdag 23 februari om 10u (NL) met extra aandacht voor snoei van heesters en 

moschatahybriden. 
 

Vrijdag 24 februari om 14u (NL) met extra aandacht voor de snoei van klimrozen. 
 

Zaterdag 25 februari om 10u en 14u. (NL) 
 

Vrijdag 3 maart om 10u (NL) met extra aandacht voor de snoei van klimrozen. 
 

Zaterdag 4 maart om 10u (NL) 
en om 14u (FR) 

 

Bijdrage: 10 Euro, inclusief koffie en versnapering.  
 

 

Inschrijven: klik op deze link: Events | Lens Roses (lens-roses.com) 
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A Winter’s Tea Tale. 

Een winters theeverhaal. 

De winter is het seizoen van genieten en tot rust komen. Net zoals de 
wintertuin, die nu ingedommeld lijkt maar kracht verzamelt voor de 
komende lente. 

Hoe fascinerend kan in de winter een blik naar buiten zijn? Een 
berijmde tuin, witte schoonheid met binnen de gezellige warmte, die 
ons beschermt tegen de vrieskou. 

We zouden onze gasten eens kunnen ontvangen bij een feestelijk 
gedekte theetafel met mooie kandelaars, het beste servies, de geur van 
versgebakken scones met verse gelei.  Achteraf een lekkere 
chocoladetaart…  Een kopje thee verwarmt immers de innerlijke mens! 

Of zoek je comfortabele zetel en geniet met een goed boek van een 
lekker kopje thee. Meer moet het niet zijn! 

 

Recepten: 

Hartige scones met zongedroogde tomaat, chorizo en verse rozemarijn 

Ingrediënten (voor 15 scones): 

 

 

450 g zelfrijzende bloem 

150 g ijskoude boter 

1 theelepel bakpoeder 

1 snuifje zout 

50 g chorizo (in fijne stukjes gesneden) 

50 zongedroogde tomaten ( in stukjes gesneden) 

1 grote soeplepel fijngehakte verse rozemarijn 

2 grote eieren 

150 ml karnemelk 

1 losgeklopt ei 

Bereiding: 

Verwarm de oven voor op 200°. Doe de bloem in 
de kom van de foodprocessor en voeg de koude 
boter, het zout en het bakpoeder toe. Laat het in 
de foodprocessor kort mixen. Meng de 
karnemelk met de eieren en de fijngehakte 
rozemarijn. Voeg toe aan de bloem, evenals de 
zongedroogde tomaten en de chorizo. Meng 
alles voorzichtig met een houten lepel. Stort het 

mengsel op een bebloemd werkoppervlak. Rol 
het deeg uit tot het 3 cm dik is. Steek met een 
bebloemde ring van 6 cm diameter de scones uit. 
Plaats op een bakblik. Bestrijk met losgeklopt ei 
en bestrooi met verse rozemarijn. Bak 10 
minuten in de voorverwarmde oven. 
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Gelei van blauwe, pitloze druif met cava en een 
vleugje roos 

 

 

 

Ingrediënten: 

Cava 

Rozensiroop 

Geleisuiker 

Bereiding: 

Laat de druiven zachtjes koken met het deksel op de pot totdat ze openspatten (of plet ze halverwege 
met de pureestamper) en giet ze vervolgens door een puntzeef. 

Om het een beetje feestelijk te maken: meet het volume druivensap, deel door 2 en voeg deze 
hoeveelheid cava toe.  Op 1,5 l druivensap/ cava voeg je ook 2 soeplepels rozensiroop toe. Breng aan de 
kook met de juiste hoeveelheid geleisuiker. Giet in steriele potjes en laat afkoelen. 

De combinatie van de sappige blauwe druif met de sprankelende cava en een vleugje roos is subliem op 
een warme scone! 

The do’s en dont’s van de Britse thee-etiquette 

De thee wordt altijd door de gastvrouw uitgeschonken.  Bij een uitgebreide theetafel kan de dochter of 
een dichte vriendin van de familie helpen. Het is onbeleefd om als gast zelf thee in te schenken. 

Keurig thee drinken doe je door het lepeltje voorzichtig heen en weer te bewegen. Grote wilde 
cirkelbewegingen zijn niet gepast. 

Een scone met mes en vork eten is not done. Het mes dient enkel om de scone met clotted cream of jam 
te besmeren. 

Een scone wordt nooit met een mes doormidden gesneden, maar wordt horizontaal gebroken. 

Lepel jam of clotted cream eerst op je bord en nooit op de scone zelf. Smeer op je halve scone net genoeg 
jam voor een hapje. Eet dit op en besmeer dan het ander deeltje van de scone. 

Het juist formaat voor het taartbordje waarop je finger sandwiches, scones of taart serveert, is 15 tot 20 
cm. 

Bron: De theeroos, Valérie Hallin, Stichting Kunstboek 2019 ISBN 978-90-5856-633-1 

Thee beleven doorheen de seizoenen. Het boek kan besteld worden op:  De Theeroos 

 
Verantwoordelijke uitgever: Jos Rogiers 

Werkten mee aan deze nieuwsbrief: Berna, Robert, Theo en Chris en Jos. 

©voorzitter@rozenvrienden.be 


