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Beste rozenvrienden,  

Het tuinbezoek bij Gust in september viel tussen twee periodes van lockdown. Elkaar nog eens te 
ontmoeten, zij het op gezonde afstand en met een mondkapje, was goed. Ik vond het belangrijk dit te 
kunnen doen. Op onze website vind je een fotoverslag.  

Het winteruur is er weer, waardoor de avonden nog wat langer worden. Om de dreiging van het COVID-
19-virus in te dammen nam de regering haar toevlucht tot een lockdown.  Terecht, want gezondheid is 
ons grootste goed. Gedurende enkele maanden kunnen we met Rozenvrienden geen activiteiten 

organiseren. Door de recente maatregelen worden onze contacten weer sterk beperkt, maar daarom nog 
niet onze bewegingsvrijheid. Het knuffelcontact doet ons deugd. Voor onze gezondheid, zowel fysiek als 
mentaal, is het noodzakelijk dat we regelmatig wandelen of fietsen. Zo blijven we fit. Tot we weer eens 
samen kunnen komen.  

Onze tuin gaat in winterslaap omdat er te weinig licht is en het steeds kouder wordt. Daarom blijven wij 
ook liever binnen. Maar naar buiten gaan moeten we zeker doen. Tegelijk kunnen we in onze tuin speuren 

naar het mooie dat er te zien is deze winter. Geen bloeiende rozen weliswaar, maar er zijn zoveel planten 
die deze donkere dagen oplichten. Dat doen ze met hun kleur, met hun glanzend blad of met hun geur.  
Zei ik: ‘geen bloeiende rozen’? Wat dan gezegd van het winterroosje? Helleborus niger, soms ook 

kerstroos genoemd, kan al net voor kerstmis bloeien. Helleborus orientalis met kleurige bloemen bloeit 
wat later en draagt ook de naam lenteroos. De helleborussen en enkele geurige winterbloeiers lokken op 

warmere dagen bestuivers naar mijn tuin. En in het begin van de zomer trekken weer andere insecten 
naar mijn tuin voor de moschatahybride ‘Rose of Hope’ van Jef Orye met haar sterke fruitige rozengeur. 

 

Deze nieuwsbrief zal je wat verstrooiing brengen. Het vervolg van het interview van Andreas Barlage met 
Jens Krüger en Thomas Proll leert ons meer over aspecten die een invloed hebben op de wegen gevolgd 

bij de veredeling. Over 150 jaar Lens Roses is veel te vertellen en een vriend van het huis, Roger, belicht 
enkele aspecten. André Casteels en Magda leiden reeds 45 jaar een bloemen- en rozenteelt met verkoop 
en legden zich de voorbije 20 jaar zich toe op rozen. We bezochten hun toontuin.  We feliciteren van harte 
beide bedrijven. 

Jos 
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LENS ROSES: 150 jaar kweek en ontwikkeling van de beste tuinrozen. 

 
Louis Lens senior (1848-1924) sticht in 1870 de 
boomkwekerij die nauwelijks een halve hectare 
groot is. Vanaf 1908 begint hij met de productie van 
rozen. Dan worden er reeds 500.000 
rozenonderstammen gekweekt voor de groothandel. 
 
1903: Zijn oudste zoon Emile stapt in de zaak, 
gevolgd door Victor en Henri in 1905. In 1929 
introduceert Victor zijn eigen rozen. Hij zal in totaal 
meer dan 50 rozen veredelen. Vanaf 1930 
produceren ze jaarlijks op 28 ha anderhalf miljoen 
rozelaars in 900 soorten. Honderdduizend rozen zijn 
bestemd voor Parijs: tijdens de zomer vertrekken 
volledige treinwagons met bloemen en in de winter 
worden de planten verkocht aan de kwekers rond 
Parijs. Victor Lens neemt in 1945 de leiding van de 
kwekerij over. Enkele variëteiten zijn ‘Ville de Malines’, 
‘Cardinal Mercier’, ‘Madame Louis Lens’, ‘Climbing Gloria 
Mundi’ en ‘President van Ost’. 
 
Een jaar later vervoegt Louis Lens junior de zaak. De moederplanten zijn tijdens de Tweede 
Wereldoorlog verloren gegaan. Daarom moet hij samen met een meestergast op zoek gaan bij hun 
klanten in binnen- en buitenland naar de vroeger gekweekte rozen om stekken te verzamelen.  
 
Louis Lens brengt in 1954 zijn eerste creatie ‘Papillon Rose’, een succesrijke roze floribunda, op de 
markt. Vier jaar later volgt ‘Dame de Cœur’. In alle landen van de wereld is ze nog steeds terug te 
vinden. ‘Dame de Cœur’ zorgt voor een belangrijke doorbraak in de 50-jarige carrière van Louis Lens als 
rozenveredelaar.  
 
‘Pascali’ wordt in 1963 op de markt gebracht. Het is de mooiste witte snijroos en tot op heden nog 
steeds de meest onderscheiden Belgische roos. Ze wordt in 1991 opgenomen in de ‘WFRS Rose Hall of 
Fame’, de meest prestigieuze internationale onderscheiding voor een roos. Tot op heden kregen er nog 
maar 17 rozen deze onderscheiding. 
 
Op de rozenconcours ziet hij tot zijn groot ongenoegen dat de rozen die daar door de jury’s verkozen 
worden niet altijd een verbetering of een nieuwigheid zijn. Zo geraakt Louis een beetje uitgekeken op 
het veredelen van theehybriden en trosrozen.  
Bij een bezoek aan Kew Gardens in Londen samen met Jan Spek, zijn Nederlandse vriend rozenkweker, 
ontdekt Louis ‘Ballerina’ en ‘The Fairy’. 
 
Louis Lens begint er in 1970 zijn kruisingen mee. Deze brengen eerst niet veel op. Maar als hij Rosa 
multiflora var. Adenochaeta x ‘Ballerina’ en ‘Robin Hood’ kruist heeft hij succes. Tussen 1975 en 2000 
komen er een 63-tal variëteiten uit voort. ‘Violet Hood’ volgt in 1975 en ‘Woody’ in 1978. Daarna volgen 
er een hele reeks moschatahybriden die de genen van ‘Ballerina’ niet kunnen ontkennen. 
 

Het bedrijf van Louis Lens in 1931-1932 
Uit: Uitbundig bloeiende rozen (Ann Velle) 
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Met ‘Rush’ (1983), een van zijn meest 
succesvolle veredelingen, behaalt hij vele 
prijzen en nog steeds vindt men haar 

aangeplant in alle belangrijke rozentuinen. 
Ook zijn moschata-musici’s worden even 
beroemd als hun muzikale geniën. Denken 
we maar aan ‘Puccini’, ‘Schubert’, ‘Sibelius’, 
‘Verdi’, ‘Vivaldi’, ‘Paganini’, ‘Ravel’. Andere 
afstammelingen van ‘Ballerina’ zijn 
‘Matchball’, ‘Alden Biesen’, ‘Ambiance’, 
‘Brigitte de Villenfagne’, ‘Françoise Drion’, 
‘Frisson Frais’, ‘Pink Magic’ en ‘White Magic’, 
... 
 
Tijdens zijn lange loopbaan brengt Louis Lens 

ongeveer 300 nieuwe rozen op de markt en behaalt hij er ongeveer 500 prijzen mee. ‘Guirlande 
d’Amour®’ is zeker één van de populairste rozen die hij heeft gecreëerd. Op ‘helpmefind roses.com’ 
staan er 248 vermeld. 
 
Laurent Neels, eminent lid van onze ‘Rozenvrienden’, was jarenlang secretaris en dikwijls ook chauffeur 
of vertegenwoordiger van Louis Lens. Laurent noemde Louis Lens ‘Papa Moschata’ omdat hij als geen 
andere dit rozenras verder ontwikkeld heeft. ‘Louis is de enige, echte erfgenaam van Joseph Pemberton 
en de Bentalls en van Peter Lambert’ (zie onze Nieuwsbrief van mei-juni 2020: ‘Lens Roses, 150 jaar 

jong’). 
 
Als Louis begin jaren negentig aan stoppen denkt, blijkt dat de ouders hun drie kinderen in een totaal 
andere studierichting georiënteerd en gestimuleerd hebben. Ze hebben een uitstekende opleiding 
afgerond en hun carrière succesvol uitgebouwd. 

 
In diezelfde periode is een jonge student 
tuin- en landbouwarchitectuur zijn eindwerk 
aan het maken over ••• ROZEN. Zijn naam: 
Rudy Velle. Samen met zijn echtgenote Ann 
komen ze met Louis in 1992 tot een akkoord 
om de Boomkwekerijen Louis Lens over te 
nemen. Op het einde van de carrière van 
Louis kwam de bescherming van rozen op. 
Maar Louis geloofde meer in een 
gentlemans agreement zoals die er 
voorheen altijd was. Na zijn overlijden zijn 
Ann en Rudy gestart met het deponeren van 
het ‘Lens-Roses’ merk en dit wereldwijd. 
Daaronder werden nog een aantal van 

Louis’ soorten beschermd. Daarna zijn ze gestart 
met het afsluiten van contracten met kwekers in Frankrijk, Duitsland, Denemarken, de Tsjechische 
Republiek, Polen, Italië, Nederland en later Japan en nu ook in Nieuw-Zeeland. Dit jaar staan Ann en 
Rudy reeds 29 jaar aan het roer van Lens-Roses. 

‘Dinky®’ staat begin oktober nog prachtig in bloei 

 

Bottels en  bloemen van moschata’s tegelijkertijd 
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Hun eerste succes begint nogal dramatisch als blijkt dat een overijverige stagiaire al de bottels van hun 
eerste kruisingswerk heeft weggeknipt bij het schonen van de planten. Gelukkig kan Louis hen 
geruststellen met de tip om in de herfst her en der rozenbottels te plukken en die te zaaien. Dit is een 

gouden tip. Het wordt Anns eerste van haar vele volgende successen: ‘DINKY®’ behaalt een 10-tal 
prestigieuze prijzen op internationale rozenconcours. De zaken gaan goed en 2015 is de start van 
enerzijds de aanleg van een nieuwe rozentuin, gebaseerd op de recentste mode voor wat betreft 
tuincriteria en anderzijds een nieuw bedrijfsgebouw, ingepakt met klimrozen. In de inmiddels volwassen 
geworden tuin van 2 500 m2 staan 600 variëteiten verspreid over verschillende perken. Ook de website 
wordt volledig vernieuwd. En de laatste hand wordt vandaag nog gelegd aan het plaatsen van QR-
codeplaatjes bij de rozen. Bezoekers kunnen dan op hun mobieltje onmiddellijk alle info over de roos, 
waar ze voor staan, te weten komen. Probeer het nu met deze foto. 

 
Samen met Sébastien Declerck, Wim Van 
Wassenhove en Wouter Velle, hun 
enthousiaste medewerkers, staan Ann en Rudy 
sterk in hun schoenen om de uitdagingen van 
de 21ste eeuw te trotseren. Naar alle landen 
van Europa en zelfs overzee naar Japan, 
Nieuw-Zeeland, Ile de la Réunion, ... worden 
rozen uitgevoerd. 
 
Dit brengt ook bijkomende verplichtingen met 
zich mee. Om hun exportvergunning te kunnen 

behouden worden door het Federaal 
Agentschap voor Voedsel Veiligheid (FAVV) 
driemaal per jaar grondstalen van hun 
productievelden op gezondheid onderzocht. 
Daarom worden op de 2 ha grote 

productievelden het eerste jaar Tagetes ‘patula’, die antibiotische stoffen in de grond aanmaken, 
ingezaaid en in het najaar in de grond ingewerkt. Het tweede jaar worden in maart de onderstammen 
geplant en in juli geoculeerd. In november van het derde jaar worden dan de nieuwe rozen gerooid. 
Slechts het 8ste jaar zaait men opnieuw tagetes op het eerste productieveld in. Zo wordt de cyclus 
telkens herhaald om de grond optimaal gezond te houden.  
 
Vandaag bieden Lens-Roses een 800-tal rozensoorten aan in hun catalogus.  

 
Hun drie nieuwste introducties (verkrijgbaar op blote wortel vanaf november) zijn (de foto’s zijn 
hierboven geschikt van links naar rechts): ‘Jean de Bruges®’, een herbloeiende rugosahybride met ronde 
trossen kleine anjervormige,  lichtroze bloemen; ‘Folle Framboise®’, een bloemrijke lage 
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frambooskleurige trosroos die verkleurt naar lilaroze; ‘Smiling Sun®’, een heester met gele enkele 
bloemen die de hele zomer herbloeit. 
 

 
 

En voor 2021 staat reeds ‘Prince Charles de Luxembourg®’ gepland. Het roosje met code ‘VEL17mpada’ 
behaalde vorig jaar in Le Roeulx de ‘Certificat de mérite’ en op het rozenconcours van Baden-Baden dit 
jaar de zilveren medaille voor heesterrozen en de ‘Ereprijs van het Groothertogdom van Luxemburg’. Op 
5 oktober jl. werd deze roos in de tuin van het kasteel van Munsbach gedoopt met de hertogelijke naam 
‘Prince Charles de Luxembourg’. Niet zomaar een nietszeggende naam van een historische 
hoogwaardigheidsbekleder maar dit vijf maanden jonge prinsje is de eerste in lijn als erfelijke opvolger 
van zijn vader Guillaume Groothertog van Luxemburg. Zijn grootvader Groothertog Henri, inmiddels zelf 
65, vierde diezelfde dag 20 jaar op de troon. 
 
Geconsulteerde literatuur: 

- Louis Lens, de Elegantie en de Roos: ISBN 90-209-3919-x 

- Uitbundig bloeiende rozen, de mooiste moschata van Lens Roses: ISBN 978-90-209-9623-4 

- 101 Rozen zonder zorgen: ISBN 978-90-223-3066-1 

- Onze nieuwsbrief Rozenvrienden van mei-juni 2020 
Roger 

 

Doop van ‘Prince Charles de Luxembourg®’ ‘Prince Charles de Luxembourg®’ 

Zomerzicht op de toontuin van Lens Roses 
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De toontuin van Casteels Rozen. 

Als plantenliefhebbers in de Leliestraat 2 in Putte 

aankomen stormen ze snel langs het verkoopcentrum 
recht naar het pottenveld. Daarvoor komen ze natuurlijk: 
rozen kopen, zoals zijn website (rozenkopen.be) zegt. Dat 
enorme unieke pottenveld mag er zijn: meer dan 15 000 m2 
groot met meer dan 1 200 verschillende variëteiten van 
rozen. Een enorme kans om de bloemen goed te bekijken, 
te voelen en te ruiken. Zo kunnen we de roos of rozen die 
we wensen het best kiezen. De planten en bloemen 
moeten vooral zichzelf aanprijzen. Men zou er een halve 
dag in kunnen rondkuieren, genietend van de 
kleurenpracht en de rijkdom aan geuren. 

Maar wanneer ik mijn wagen op de parking zet, kijk ik tegen 

een haag aan. Meestal gaat men er snel aan voorbij om 
rozen te kopen. Achter die haag ligt een mooie toontuin, 
waar rozen ontegensprekelijk de hoofdrol spelen, samen 
met enkele andere heesters en vaste planten. We 
wandelen via het rechter pad waar we al onmiddellijk een 
verrassing zien: een twee meter hoge klimroos ‘Xantippe’. Maar is dit geen trosroos die normaal maar 60-
70 cm hoog wordt? De witte bloemen met een lichtroze schijn ontluiken uit roze knoppen.  In onze 
nieuwsbrief van november-december 2018 schrijven we 
al dat André vindt dat je een rozenstruik enkele jaren 
moet volgen, voor je beslist hoe je die wil toepassen in de 
tuin. Snoeien, zoals beschreven in de klassieke boeken, is 
niet altijd de beste keuze. Deze ‘Xantippe’ is prachtig als 

klimmer.  

Iets verder zie ik hoog opgroeiende struiken van 
‘Midsummersnow’®, een veredeling van Martin Vissers. 
De trossen roomwitte knoppen met botergele topjes 

openen zich tot helderwitte bloemen.  Deze schitterende 
roos, die bloeit van juni tot oktober, behaalde talrijke 

onderscheidingen, waaronder de ‘Elite roos van Le 
Roeulx’ en ‘Gold Standard Rose’ (GB).  Ik kijk ook recht 
naar een prieeltje, met links ’Ghislaine de Feligonde’ 

(Turbat) en rechts ‘Cinderella’ (Kordes), die over het 
prieeltje groeit. Rechts merk ik ook nog de witte ‘Keros’ 

(Harkness) met bloemen die geuren zoals de egelantier en 
‘Morning Mist’ (Austin) met koperrode enkele bloemen. 

Als ik hierbinnen even verpoos op het bankje, droom ik 
weg in een reusachtige wolk van geurende bloemen.  

‘Xantippe’ 
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Even verder kijk ik tegen een heel grote 

heester aan, helemaal vol bloemen. Dit 
zou ’Mini Love’ (Warner) zijn. Zoals de 

naam het zegt is dit een miniroosje dat 
slechts een halve meter hoog en breed 
wordt en mooi is in een pot. Spijtig dat dit 

roosje slechts eenmaal bloeit. Maar hier, 
in de tuin van André, is deze roos een 

metershoge reuzenheester, echt een 
eyeopener. En dat nu juist ‘Eyeopener’ van 
Interplant de moeder is van ‘Mini Love’. 

Deze roos maakt wel gebruik van een spar 
om goed recht te blijven, maar daarvan 

zien we enkel de top. 

 

We draaien linksom, want rechts is er nog een toegang tot het 
pottenveld maar voor ik rozen koop, wil ik de toontuin helemaal 
zien. Eerst zie ik ‘Eden Roos’ ook gekend als ‘Pierre de Ronsard’ 
(Meilland). Het contrast met de in zuil geschoren rode beuk op 
de achtergrond geeft extra uitstraling aan deze sterke roos. Ik 
merk dat even verder ‘Stanwell Perpetuel’ (Lee), herkenbaar aan 
zijn typisch blad, zijn eerste bloeiperiode heeft gehad maar al 
knoppen heeft om weer te bloeien. De roze Wichuraiana 
ramblerroos ‘American Pillar’ (Van Fleet) leunt over de scheiding 
met het pottenveld. Ze zal tijdens de winter veel sier maken met 
haar oranjerode bottels. Voor ‘American Pillar’ begint de 
opgaande stokroos ‘Althea Rosea’ zich klaar te maken om te 
bloeien. Ze zal witte bloemen krijgen. En vooraan zijn de struikjes 
van de roze roos ‘Rody’ (Tantau) en de witte ‘Brautzauber’ 

(Noack) verstrengeld. Juist voor de 
conifeer staat ‘Bouquet Parfait’ (Lens) 
en links ervan groeit de 
zomerbloeiende klimroos ‘Paul’s 
Scarlet Climber’ (Paul). Zoals ik heel in ‘t 
begin al opmerkte zijn er in deze tuin 
ook veel vaste planten te vinden. 

Vooraan, bijna op het einde van mijn 
wandeling merk ik nog de pioen ‘Sarah 
Bernhard’ met grote lichtroze bloemen. 
Misschien moet je volgende keer toch 
even tijd uittrekken voor deze 

spectaculaire tuin. 

Jos 
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Alles begint met het veredelen 

Vervolg van het dubbelinterview van Andreas Barlage met Jens Krüger en Thomas Proll  uit het 

Rosenjahrbuch van het ‘Gesellschaft Duetscher Rosenfreunde e.V.’. 

Over oculeren en zo… 

A.B.:  Zijn bepaalde soorten rozen gemakkelijker te vermeerderen door oculeren dan andere? 

J.K.: In ons huidig assortiment zie ik geen verschil. Wij oogenten altijd op Rosa canina ‘Inermis’. Van onze 

klanten horen we dat de rozen met deze onderstam goed bloeien. 

T.P.: Wij gebruiken ook Rosa canina ‘Inermis’ en we kunnen bevestigen wat Jens beweert. Dat een roos 
niet goed groeit op deze onderstam heeft eerder andere oorzaken zoals de weersomstandigheden, de 
kwaliteit van het enthout of soms een zwakke onderstam. 

A.B.:  Speelt de kans om goed te vermeerderen op hoogstam een rol bij de selectie van een roos of wordt 
dit later beoordeeld? 

J.K.: Dat komt pas op de laatste plaats. Eerst moeten ze alle eigenschappen van een goede roos hebben. 

T.P.: Pas op het einde van de selectie van een tuinroos testen we de rozen op stam en daarvoor heb ik 

jaarlijks een contingent van 100 onderstammen Rosa canina ‘Pfänders’ ter beschikking. De meeste 
soorten groeien op hoge stammen compacter dan de struikvorm. Wat me opvalt is dat sommige nieuwe 
rijkbloeiende trosrozen heel mooi ogen op stam. Persoonlijk vind ik theehybriden op stam in een tuin niet 

goed, alhoewel juist daar veel naar gevraagd wordt door de klanten. Daarentegen zijn de moderne 
edelroos-types met bossige groei en bloemen in trossen zoals ‘Cherry Lady’ of ‘Winter Sun’ zeer mooi als 

stamroos.  

A.B.:  Hoe komt het dat sommige soorten toch A-kwaliteit geklasseerd worden, ook al hebben ze maar 
twee takken vanuit de ent? Wie bepaalt dit? 

J.K.: De kwaliteitscriteria worden opgesteld door de ‘Bundes Deutscher Baumshulen’. Het geeft de klanten 
een richting. B-kwaliteit met twee takken is prijsgunstiger en wordt veel gebruikt voor het openbaar groen 
omdat daar grote aantallen nodig zijn. Enkele maanden na het planten tonen rozen van beide 
kwaliteitskenmerken vergelijkbare groei. B-kwaliteit rozen die stevige groeikrachtige twijgen hebben, 

zullen na strenge snoei net zoveel twijgen maken als A-kwalitieitrozen en zeker zo goed bloeien. 

T.P.: Er zijn maar weinig soorten die het 
eerste jaar na het oculeren een sterke 

tendens hebben om slechts twee takken 
te maken. Ik denk hier spontaan aan 

twee soorten ‘Eden roos’ van Meilland 
en onze eigen ‘Lions-Rose’. Het gaat hier 
niet over zwakke planten; deze rozen 

vertakken minder gemakkelijk. Nadat ze 
geplant zijn in een tuin groeien ze ook 

goed. Of een plant als A-kwaliteit 
aangeboden wordt, wordt bepaald door 
het bedrijf. Dit kwaliteitskenmerk geldt 
enkel voor rozen die met naakte wortel 

‘Eden Rose®’  



NIEUWSBRIEF ROZENVRIENDEN  

november-december 2020 

9 
 

verkocht worden en wordt niet gebruikt bij containerrozen. Door de stijgende verkoop van rozen in pot 

en de daling van de verkoop van naakte wortel-rozen is dit onderscheid van minder belang. 

A.B.:  Speelt de mogelijkheid om rozen door stekken te vermeerderen een rol bij de selectie van rozen? 

J.K.: Dat kan belangrijk zijn en is 
afhankelijk voor wie die rozen 
bestemd zijn en hoe ze zullen 
toegepast worden. Onze 

‘Bienenweide®’ en ‘Starlet®’ Rosen 
worden deels gestekt. We stekken 
ook de planten die voor openbaar 
groen bestemd zijn. De gestekte 
rozen worden verkocht onder het 

kenmerk ‘CityFlor®’. Klanten in de 
Verenigde Staten van Amerika zijn 
reeds enige tijd overgeschakeld op 
deze manier van vermeerderen en 
dat volgen we. We zijn steeds 

verrast te zien dat rozen dan 
helemaal anders groeien. Dit is sterk afhankelijk van de klimaatzone. Bijvoorbeeld, in de klimaatzone ten 
noorden van Arizona groeien ze hoger en bloeien ze minder goed dan de geoculeerde rozen. Dat moeten 
we nog verder onderzoeken. In de USA blijkt de groei van rozen op eigen wortel sterk klimaatafhankelijk. 
In de hitte van Arizona bloeien rozen zoals ‘Admiral’ en ‘Gartenträume’ tot zeven keer per seizoen. 

Volgens experten werden de voorbije vijf jaar 80 % van de rozen in de USA door stekken vermeerderd.  

T.P.: Ook wij testen onze rozen om te zien of ze via stekken kunnen vermeerderd worden, alhoewel de 
vraag in Duitsland in het noorden van Europa niet groot is, afgezien van enkele soorten en rozen voor het 

openbaar groen. Als de klimaatveranderingen ons verder brengen naar hete en droge zomers, zullen veel 
tuinen, zowel de openbare als de privétuinen, uitgerust worden met automatische bevloeiing zoals in 
Zuid-Europa reeds de gewoonte is. Maar het is duidelijk dat rozen die diep wortelen beter droogtestress 

doorstaan. De wortelstructuur is eigen aan een bepaalde soort rozen, zoals het deel dat boven de grond 
uitsteekt ook soortafhankelijk is. 

Gelijkaardige rozen die niet op een 
onderstam geënt zijn, kunnen heel 

sterk verschillen door het verschil van 
de wortels. In de Verenigde Staten 
vermeerderen we de meeste rozen 

door stekken omdat er bijna geen 
personeel is dat goed en snel kan 

oculeren. Oculeren wordt daar 
uitzonderlijk gedaan. We hebben geen 
keuze: elke roos die naar Amerika gaat 
moet gemakkelijk door stekken te 
vermeerderen zijn, hoe goed ze het 

ook als geoculeerde roos in Europa 
doet. Met een slogan uitgedrukt: “Als 
vermeerderen door stekken niet lukt, is 
er geen carrière voor die roos in Hollywood”. Maar we kunnen dit criterium niet gebruiken bij het 

‘Bienenweide® Rosa’ (foto: Tantau) 

‘Fraulein Maria’ (foto: T. Proll) 
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ontwikkelen van nieuwe rozen. Dan werken we met het principe “proberen en mislukken” met zowel 

tegenslagen als successen. Het was een verrassing te zien dat in Wasco, Californië, onze nieuwste 
Parfuma®-roos ‘Fräulein Maria’ en de theehybride ‘Courage’ heel goed op eigen wortel groeien en struiken 

worden met een mooie structuur. Dit hadden we niet van dit type rozen verwacht. 

A.B.:  Is de overweging om over te gaan naar vermeerderen door stekken een gevolg van de toenemende 
rationalisering van de tuinbouw? 

T.P.: Vermoedelijk speelt dit mee. 

Maar er komen ook andere 
ontstellende berichten, vooral uit 
Frankrijk waar bedrijven moeite 
hebben om personen te vinden die 
goed kunnen oculeren. Die tuinlieden 

werken tijdens de zomer in Europa en 
in de winter vermeerderen ze rozen in 
Australië en Nieuw-Zeeland. Het zijn 
oculatiespecialisten die werken voor 
alle grote rozenbedrijven en die per 

oculatie betaald worden. Het is een 
uitstervend ras aan ‘t worden. Dat is 
ook een heel zware job en erg pijnlijk 
voor de rug en knieën. Hiervoor komen enkel topfitte personen in aanmerking. Bij het einde van zijn 
opleiding kan een leerling ongeveer 2 000 oculaties per dag doen. Maar een geoefend enter doet er 

ongeveer 6 000 per dag. De topper, een Poolse dame, die door haar collega’s ‘de wereldkampioen’ 
genoemd wordt, maakt gemakkelijk 8 000 oculaties per dag, die bovendien ook nog allemaal lukken! Als 
er meer specialisten van dit niveau zouden zijn, moesten we ons geen zorgen maken over de 
vermeerdering van rozen via onderstam. Maar de combinatie van handigheid en snelheid is steeds 
moeilijker te vinden, zodat we ook in Europa in de toekomst meer aangewezen zullen  zijn op het 
vermeerderen door stekken. 

A.B: Wat vinden jullie van meristeemcultuur, het kweken van rozen uit kleine stukjes plantweefsel? Wordt 
dit in de toekomst belangrijk?  

T.P.: Vooreerst: weefselcultuur is erg duur en daarom financieel niet interessant. Maar er zijn wel 

pogingen geweest. En daaruit blijkt dat als een roos goed kan vermeerderd worden door stekken, 
weefselcultuur ook succesvol is. En als een stek moeilijk wortels ontwikkelt, dan lukt het ook niet goed 
met meristeemcultuur. Het stekken is veel goedkoper. De keuze is snel gemaakt. 

J.K.: Wij hebben dezelfde ervaring. 15 jaar geleden hadden we een experiment om zo bodembedekkende 
rozen te vermeerderen. We hebben enkele variëteiten getest en de kosten stonden niet in verhouding tot 

het resultaat. Om mutaties uit te sluiten, bestraalden we enkele stukken enthout met Röntgenstralen. 
Omdat we maar een klein gebied kunnen bestralen, kunnen we ook maar een klein aantal ogen 
behandelen. Uit elk oog konden we maar een klein aantal nieuwe planten bekomen. Dan stelde ik voor 
om eerst weefselcultuur te doen, dan te bestralen en te delen om veel planten te bekomen. Maar er 
waren te veel mutaties en de nieuwe planten waren van slechtere kwaliteit dan de moederplant. 

A.B: Gebeurt het dat een roos er op het veld er veelbelovend uitziet, maar toch niet goed verkoopt? 

Oculeren is zwaar werk en heel belastend voor de rug 
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J.K.: Inderdaad, het komt voor dat de verkoop totaal 

anders verloopt dan we verwachten. Onze ‘Rokoko®’-
reeks met sterk gevulde relatief kleine bloemen in grote 

trossen verkoopt goed in tuincentra, maar valt niet in de 
smaak tijdens tuinbeurzen. Misschien komt dat omdat 
de bloemen nauwelijks geuren. Ook versta ik niet dat 

‘Avec Amour’ geen topper is. Het was een prima roos op 
het veld, die in vergelijking met ander goed verkopende 

theehybriden beter was. De naam is heel aantrekkelijk en 
ze heeft heel veel onderscheidingen behaald: Gouden 
Roos van Den Haag, Gold Standard Rose van de Royal 

National Rose Society, Zilver in Genève, Beste 
theehybride in Belfast, Zilver in Kortrijk, de ‘Ladies Price’ 

en publieksprijs in Hradec Králové. Het ontgoochelt me 
dat ‘Avec Amour’ niet goed in de smaak valt bij de 
klanten.    

Op de vraag of het voorspelbaar is dat een variëteit in de 
smaak valt bij het publiek, herinner ik me volgende 
bemerking van een rozenkeuring in Baden-Baden. In de 

groep van de internationale jury geleid door Thomas 
Hawel van het Rosarium van Sangerhausen, beweerde 
iemand dat een excellente roos je moet toefluisteren: 
“Kom dichterbij en beoordeel me van nabij”. Als een roos 
dit niet doet, mist ze iets essentieels. Dit vind ik zo belangrijk dat ik tijdens de zomer luister naar het 

fluisteren van de rozen. 

T.P.:  Mij verwondert het dat de ADR-
perkroos ‘Sweet Honey’, met heel veel 
goede eigenschappen, niet zo goed 
verkoopt. Misschien verandert dit omdat 
ze dit jaar gekozen werd als “Rose of the 
Year”. Hopelijk komen de foto’s en de 
beschrijvingen van deze roos in grote pot 
overtuigend over. Als iemand de roos 
bloeiend in een groot perk gezien heeft, 
blijft ze niet in het geheugen plakken. 
Maar omdat men zelden nieuwe rozen in 

heel grote perken aangeplant ziet, speelt 
dit argument geen grote rol bij de 
aankoop van een roos.  We hadden 
trouwens al plannen om deze roos die 
dateert van 2014, op de lijst van “af te 
voeren variëteiten” te zetten op basis van 
verkoopcijfers. Ze krijgt nu een tweede 
kans en ze verdient dit echt wel. 

  

‘Avec Amour®’ (foto: RosenTantau) 

‘Sweet Honey®’ (Foto: Kordes Rosen) 
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A.B: Waren er ook rozen die echt flopten? 

T.P.: Tja, echte tegenvallers hebben we beiden niet gehad, want een slechte variëteit komt nooit in de 
handel, wat ook de reden mag zijn. Na 25 jaar activiteit in het bedrijf ben ik heel streng geworden bi j de 
selectie voor nog betere rozen. Dit heeft soms voor gevolg dat goede oudere variëteiten achterhaald 
worden, alhoewel velen ze nog heel goed vinden. Ik vind het spijtig dat de geel -rode ADR-roos ‘Die 
Sehenswerte’, zo snel na de invoering reeds op de 
afvoerlijst komt omdat de verkoopcijfers zo laag 

zijn. Men vraagt zich dan af hoe dit komt. 
Misschien wordt de keuze van de kleur van de 

bloemen bepaald door de tijdsgeest. In de jaren 
1990 was de kleur fluweelrood met goudgele 
onderkant, zoals bij ‘Kleopatra’ top. Maar nu 

vinden we ze niet meer in tuinen. 

J.K. Ik denk dat de kleur geel me achtervolgt. Van 
de gele trosroos ‘Lampion’ verwachtte ik heel 
veel. Toch bestellen de klanten ze niet. Misschien 
omdat ze nauwelijks geur heeft, ook al blinkt ze 

voor alle andere kenmerken uit. 

A.B: Wat vind je jouw grootste successen? 

J.K. Voor mij persoonlijk liggen volgende eigen kruisingen me nauw aan het hart: de purperrode ‘Soul’, de 
zacht abrikooskleurige ‘Matthias Claudius’ en de zilver-roze theehybride ‘Desirée’. Op de vloek van de 
gele kleur blijkt ‘Candela’ een uitzondering te maken. Het is een toproos die ook nog goed verkoopt.  

T.P.: Terugkijkend op mijn begintijd 
ben ik blij dat ‘Jasmina’ een stevige 

vaste plaats in ons assortiment heeft 
verworven. Het is een interessante 
kruising tussen een heesterroos en 
een rambler met een ideale 
combinatie van geur en gezondheid. 

Dit geldt ook voor de twee ‘Parfuma®’-
rozen ‘Gräfin Diana’ en ‘Rosengräfin 
Marie Henriette’. Het succes ervan is 
een groot plezier voor de veredelaar. 
Ook vind ik de vele positieve reacties 

op de ‘Silhuetta®’-reeks heel 
bemoedigend. Blijkbaar is zowel de 

groot- als de kleinhandel sterk 
geïnteresseerd. Wanneer men als 

veredelaar meer dan tien jaar aan een project als dit van de ‘Silhuetta®’-reeks werkt, hoopt men op goed 
resultaten en wenst men die rozen in de tuinen te zien bloeien. Wanneer een toeschouwer tijdens de 
rozenkeuring in Baden-Baden riep: “Eindelijk een doorbloeiende ‘Chevy Chase’”, glimlachte ik inwend ig, 
denkend dat dit een zaailing van 2008 was en dat er nog andere schoonheden in die reeks te vinden zijn.  

A.B: Heeft de rozenmode of de trends in het tuinieren invloed op uw werk? Welke rozen worden op dit 
moment het meest gevraagd of gekocht? 

‘Lampion® ‘ 

‘Jasmina®’ 
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J.K.: Rozenvariëteiten die aantrekkelijk zijn voor 

insecten zijn op dit ogenblik het alfa en omega. Dit 
begon drie jaar geleden met alarmerende 

berichten in de pers en is nog steeds het geval. Wij 
hebben onze ‘Bienenweide®’-reeks daarvoor 
gemaakt, maar de voorbije jaren was dit nog geen 

groot succes. Omdat er in de media nog steeds 
veel aandacht is voor de achteruitgang van de 

insectenbevolking zijn we blij dat we deze reeks 
behouden hebben. De ‘Bienenweide®’-rozen 
groeien heel compact. Daarom combineren we ze 

met andere insectenlokkende planten die ook 
nog een verschillende groeivorm hebben. We 

bevelen ze aan voor natuurlijke tuinen. 

T.P.: O ja, de bijvriendelijke rozen horen bij ons in 
de ‘NektarGarten®’ collectie. Rozen met 
enkelvoudige bloemen waren decennialang 

voorbehouden voor echte rozenliefhebbers en het was toen nogal vreemd dat iemand een voorkeur had 
voor dit type rozen. Ongeacht hoe goed een variëteit werd gevonden door vaklieden uit de tuinwereld, 

ze bleef lang in de rekken van de tuincentra staan. Ik herinner me nog goed dat ‘Fortuna’ in 2007 de 
Gouden Roos behaalde. Ze stond er in een groot perk met 80 planten, die een tapijt van enkelvoudige 
bloemen vormden. Een Nederlandse collega vroeg me hoeveel van de in opslag bewaarde 100 000 rozen 
we zouden verkopen. Toen waren de verkoopcijfers inderdaad heel laag maar dat is intussen helemaal 
veranderd, want nu is ze werkelijk echt in de mode. Het is een nuttige en welkome trend, maar daarvoor 

moeten geen nieuwe variëteiten 
gemaakt worden. Er zijn heel veel rozen 
die al lang geduldig wachten in de 
schaduw van ons assortiment om 
tevoorschijn te komen.  En hun moment 
is nu gekomen. Het is een beetje 
beangstigend te zien hoe de slinger van 

de voorkeur nu in de richting van 
enkelvoudige bloemen gaat. Ze verkopen 
zeer goed in de tuincentra terwijl de dikke 
goed gevulde rozen wat in de 
verdomhoek zijn terechtgekomen. Ze zijn 

niet goed voor de voeding van insecten 
en zouden er zelfs verantwoordelijk voor 

zijn dat ze verhongeren! Van extremen 
gesproken. 

A.B: Is dit het einde van goed gevulde rozen? 

T.P.: Zeker niet, hopelijk blijft de zojuist beschreven hysterie een uitzondering. Toch is de vraag van 

gevulde rozen enigszins gedaald, terwijl deze van bijvriendelijke rozen gestegen is. De totale verkoop is 
nauwelijks veranderd. We hebben een gelijkaardige verschuiving gezien toen de goed gevulde rozen de 
dominantie van de theehybriden doorbraken. Maar door de voorkeur van Rusland en de Oost-Europese 

‘Bienenweiden®Gelb’ 

‘Dolomiti®’ 
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landen voor theehybriden hielden ze goed stand. Dat verklaart ook waarom Austinrozen, die goed in de 

smaak vielen in West-Europa, in Oost-Europa toch niet zo populair werden. 

J.K.: We hebben toch de indruk dat onze ‘Nostalgie®’ rozen het niveau van Austin rozen halen. Hier is het 
afwachten wat de toekomst brengt. 

 A.B: Zijn er trends met betrekking tot de bloemkleur? 

J.K.: We zien bij de verkoop dat alle kleuren gewenst zijn. Bij de snijrozen in de groothandel was 14 jaar 

geleden een voorkeur voor verscheidene tinten van roze. Maar dat is nu veranderd: ‘goede’ kleuren 
variëren nu van zuiver geel, maar ook nuances van roze tot bessenrood. Donkerrood was altijd al in de 

mode. Rozen met middelgrote bloemen die in grote aantallen geproduceerd worden voor de 
supermarkten hebben steevast of rode, of roze, of witte bloemen. 

T.P.: Mijn ervaring is dat bij de tuinrozen de kleurentrends niet zo snel veranderen in vergelijking met 
snijrozen. Bij de snijrozen zijn nog altijd, en dat reeds tientallen jaren, de zonnige kleuren onveranderlijk 
populair. Dat zijn de zachte tinten van geel, oranje, abrikoos, koper en amber. Knalgeel wordt heel weinig 
gevraagd. Er zijn geen signalen dat dit in de nabije toekomst zal veranderen. De voorbije jaren zijn de 
kleuren in het gebied paars, wijnrood, violet bij de graag geziene kleuren opgekomen.  Maar als men 
vraagt naar de kleuren die echt in de mode zijn, hoort men verschillende antwoorden. Een tuinarchitect 
is een ontwerper die naar het totaalbeeld kijkt waarbij de kleurencombinat ies moeten leiden tot een 
kunstwerk. Zij kiezen voor toon-op-toon samenstellingen waarbij roze en pastelkleuren in elkaar 
overvloeien. Bij veel vrouwen zien we een gelijkaardige houding. Mannen zijn eerder voor sterke 
contrasten waarbij goudgeel een 
fluweelrood naast elkaar geplaatst 
worden, soms tot wanhoop van hun 
echtgenotes. Opvallend bontkleurige 
rozen, zoals de oranjekleurige en gele 

met rode rand, worden door 
tuinarchitecten geweerd met het 
argument dat ze moeilijk te 
combineren zijn met andere kleuren. 
Nochtans zijn het die rozen die aan de 
top staan van de verkoop van rozen 
in tuincentra. Misschien stimuleren 

deze kleuren tot impulsaankopen. 
Alhoewel er zeker rozenliefhebbers 
zijn die deze kleuren eerder ordinair 
vinden, zijn ze door de grote massa 
graag gezien. De talrijke 

publieksprijzen bij rozenwedstrijden 
getuigen daarvan. Misschien verkopen ‘Flaming Star’ en ‘Summer of Love’ veel beter dan de pastel 
abrikooskleurige ‘Sweet Honey’. 

A.B: Last but not least: heeft de naam van een variëteit invloed op de aankoop ervan? Hoe? 

J.K.: De inspanning om een goede naam te kiezen voor een roos loont zeker. Het is moeilijk om te weten 
te komen of het juist de naam van de roos ‘Heidi Klum’ is of de kleur of de goede geur die een koper ertoe 

brengt om die cultivar te kopen. Het kan ook een samenspel van deze aspecten zijn. ‘Aspirin’ kan door de 
naam wat afschrikken, maar het is nog steeds een heel goede roos. Goed klinkende namen, zoals ‘Augusta 

‘Summer of Love®’ 
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Luise’ en ‘Sophie Luise’ ondersteunen de 

uitstraling van een variëteit. Door de betekenis 
van ‘Friedenslicht’, met als synoniem ‘Eirene’, 

heeft deze roos aan belang gewonnen. De 
gekozen namen moeten aantrekkelijk en 
gemakkelijk uit te spreken zijn. ‘Perennial Blue’ 

ligt daarom moeilijk omdat niet iedereen goed 
Engels spreekt en de betekenis van de naam 

niet goed vat. De Duitse naam moet soms 
aangepast worden omdat die in andere landen 
niet aanspreekt. ‘Hansestadt Rostock’ heet 

daarom in Groot-Brittannië ’Queen Bee’ en in 
Frankrijk ‘Mystique’. Persoonlijk vind ik de 

groepsnaam van onze nieuwe rugosa’s 
‘Strandperle’ goed gekozen. Sinds ik 
verantwoordelijk ben voor de doop van de 
rozen heb ik gemerkt dat niet alleen de naam 
van een cultivar belangrijk is, maar ook het 

verhaal of de geschiedenis eraan verbonden. 
De naam kan ook naar een beroemde 

persoonlijkheid verwijzen. Daarbij spelen de 
keuze van de peter en de meter ook een grote 
rol. Een speciaal verhaal zijn de rozen gekozen 

voor liefdadige doelstellingen. De dopen van de 
rozen ‘Friedenslicht’ en ‘Martin Luther Rose’ 

vonden plaats in een bijzondere omgeving en 
dienden voor een goed gekozen project. De 

verkoop van een roos wordt ook gestimuleerd door er de naam van kunstenaars aan te verbinden. Na het 
succes van ‘Kaffe Fassett Rose’, genoemd naar de artiest en ontwerper van quilts, heeft Thoms SjøLander 
‘Chippendale’ gebruikt als motief voor boorduurwerken. Een tijd geleden heeft de componist Povl Balsev 

toegezegd om voor elke roos in de reeks ‘Piano®’ een piano partituur te schrijven. Er zijn nog veel 
mogelijkheden in deze richting. 

T.P.: Treffende namen zijn een heel 
belangrijke factor door de herinneringen 
die erdoor opgeroepen worden. We staan 
open voor allerlei projecten en krijgen 

talloze aanvragen, maar soms moeten we 
ze om verkoopargumenten afwijzen. De 

naam kan soms een handicap zijn, zoals 
bijvoorbeeld bij de wit-rode trosroos 
‘Rossige Landdrostei’. “Die Drostei” is heel 

bekend in de regio Pinneberg omwille van 
de historische gebouwen van de Deense 

administratie. Buiten Pinneberg roept die 
naam bitter weinig op en we vermoeden 
dat de slechte verkoopcijfers daarmee 
verband houden. Het is anders een 

‘Perennial Blue’ 

‘Rosengraefin Marie Henriette®’ 
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bijzonder goede roos. Het namen geven van historische en hedendaagse beroemdheden aan de 

‘Parfuma®’-rozen is een succes, afgezien van het feit dat sommige personen buiten Duitsland nauwelijks 
bekend zijn. Engelse namen vormen geen probleem meer. Soms nemen we nog een risico zoals bij ‘Ile de 

Fleurs’ die dit jaar gedoopt werd op het bloemeneiland Mainau. Het is nog afwachten of dit een goede 
keuze is.  

Vertaling: Jos 

 

 

Het leven loopt niet altijd over rozen, 

Af en toe moet je een stekel verwijderen 

En wees blij dat op de takken met stekels mooie bloemen staan. 

 

Verantwoordelijke uitgever: Jos Rogiers 

Werkten mee aan deze nieuwsbrief: Berna, Gust, Roger, en Jos. 

 ‘Flaming Star®’ 


