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Beste rozenvrienden,  

Tijdens onze workshop ‘Rozen oculeren’ van 8 augustus gaven enkele leden ons de gelegenheid om te 
zien hoe rozen vermeerderd worden. Oculeren is nog steeds een ruim toegepaste methode om rozen te 
klonen, alhoewel het stekken toch steeds meer veld wint. Het werd ook een gezellig weerzien bij een tas 
koffie en een stukje taart. En dat deed heel veel deugd na de lange periode van anderhalve meter afstand.   

In juni stonden de rozenstruiken te pronken. Zo mooi hadden we ze zelden gezien. Ze waren bovendien 
heel gezond. Maar dan begon de zomer, een zomer die zeker de geschiedenis zal ingaan als de natste 
zomer sinds eeuwen. Op vele plaatsen had de regen tragische gevolgen, op andere bleef het bij somber 
weer. Wel kregen de rozen meer ziektedruk door de grote vochtigheidsgraad. Diverse bladvlekkenziekten 
doken op, ook op rozen waarvan we dachten dat de bladeren een zeer grote weerstand hadden.  Toch 
moeten we dit probleem niet overdrijven. Op de enkele bladeren met vlekken na, bleven de struiken 
gezond en bloeiden ze redelijk goed. Misschien hadden we graag wat meer bloemen gezien, maar 
daarvoor is heel wat zonlicht nodig. Deze zomer kon beter.  Wil je meer weten over mogelijke 
probleempjes met rozen, dan kan je de volgende URL- raadplegen: 
https://data.secureserver.be/hosting/pcs/Publicaties.nsf/webopen/FB6622D7BD049D02C125853D0026C969/$File/PUBL_W

WSALG_BrochureZiektenEnPlagenRoos_NL.pdf. Om die problemen zoveel mogelijk te beperken en te bestrijden 
is het aangewezen om de sterkte van de plant te bevorderen. Dit kan met correcte bemesting, aangevuld 
met bladvoeding of een behandeling met lavapoeder. 

In deze nieuwbrief lezen we het vervolg van het kleurrijke verhaal van Roger over de Chinese rozen en 
een verslag over de rozenkeuring in Kortrijk. Verder leggen we uit hoe we pas geoculeerde rozen 
verzorgen en geven we de resultaten van de keuring in Le Roeulx. Ik wens je veel leesplezier. 

Jos 
 
 

Voordracht over duinrozen door Marnix Bakker. 

Tijdens onze herfstvergadering van 14 november 2021 zal Marnix Bakker een voordracht geven over 

Pimpinellifolia. Deze samenkomst vindt plaats in GCOC Oosterhof Lummen en begint om 14 u. Marnix 

Bakker genoot een opleiding in de tuinbouwsector en is een  ervaren rozenkenner. Hij geeft regelmatig 

praktijklessen over snoeien en verzorgen van rozen en schrijft artikels over rozen in diverse tijdschriften. 

Over zijn voordracht over duinrozen vertelde hij het volgende:  "Het wordt een voordracht over Canadese 

schoonheden, begraasde reuzen uit de Altai-hoogvlakte en Europese, ondergrondse duinrozen.  

Rozenkenner Marnix Bakker neemt in zijn diapresentatie de aanwezigen mee in de wondere wereld van 

de wilde duinroos, de cultuurselecties ervan en de hybriden die er uit ontstaan zijn. Er zullen beelden voorbij 

komen van bloeiende, eeuwenoude Scots Roses en experimentele Frühlingsrosen, maar ook laat Marnix 

Bakker het mysterieuze grijsblauwe blad van de herbloeiende duinrozen eens van dichtbij zien. En heeft u 

al eens goed naar rozenstekels gekeken? Van zachte beharing naar geurige klieren, stevige prikkers, 

meedogenloze haken tot vingerlange schermen... ze zijn allemaal te vinden binnen de bredere groep van 

de pimpernelrozen, die meer soorten omvat dan alleen de inheemse duinroos. Marnix neemt u mee in zijn 

verwondering over al die vormen en probeert om hun verschillende functies in beeld en onder woorden te 

brengen." 

  



NIEUWSBRIEF ROZENVRIENDEN  

September-Oktober 2021 

2 
 

Hoe onze pas geoculeerde rozen verzorgen? 

Heb je deelgenomen aan onze workshop ‘Rozen oculeren’? Dan 

vraag je je zeker af wat je nu verder moet doen met de bewerkte 

onderstam of onderstammen. Je kan alvast controleren of je 

succes hebt. Verwijder daarvoor het beschermplastiekje. Als de 

oculatie gelukt is zie je het groene oogje tussen het verticale 

sneetje. Als het oogje bruin of zwart geworden is, is het oculeren 

niet gelukt. Verder heb je twee mogelijkheden.  

Je laat de struik in de pot staan. Geef dan steeds voldoende water. 

Het is goed de roos met de pot in de grond te steken. Maak 

hiervoor een putje dat ongeveer half zo diep is als de pot hoog. 

Plaats de pot erin, vul aan zodat de pot stevig vastzit en geef ruim water. Controleer tot aan het begin van 

de winter of de grond in de pot goed vochtig blijft. Dit is nodig om groeistilstand te vermijden. Voor het 

vriest moet je de oculatie beschermen door aan te aarden. 

Ofwel plant je de struik nu al in de tuin waarbij je erop let dat de oculatie een paar centimeter onder de 

grond kan komen. Voorlopig laat je de oculatie vrij. Begin november kan je aanaarden zodat de oculatie 

beschermd is tegen vorst. Ook nu let je erop dat de grond vochtig blijft om geen groeistilstand te krijgen. 

Half maart snoei je dan een halve centimeter boven de oculatie alles weg. In de lente zal het oogje uitlopen 

en met wat geluk bekom je drie takken. Als er toch maar één of twee twijgen tevoorschijn komen, knijp 

je het topje weg als ze ongeveer tien centimeter zijn. Daarna zal uw struik mooi vertakken. 

 

 

De geschiedenis van de Chinese rozen (deel 2) 

In de vorige aflevering lazen we dat fossiele sporen van rozenbladeren van tenminste 40 miljoen jaar oud 
in China gevonden zijn en dat men er al 2 500 jaar geleden tuinrozen hield. 

Eén van de eerste wetenschappers, die de invloed van de uit China afkomstige rozen op de Europese 
rozenveredelingen bestudeerd heeft, is Dr. C.C.Hurst. 

In 1941 werd zijn studie in een wetenschappelijk tijdschrift gepubliceerd.  Hij bedacht de term “Stud 
Chinas” om de aandacht te vestigen op de vier best gekende uit China geïmporteerde rozen: ‘Slater’s 
Crimson China’, ‘Parson’s Pink China’, ‘Hume’s Blush Tea-Scented China’, en ‘Park’s Yellow Tea-Scented 
China’. 

 

 

 

 

Oculatie gelukt! 
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‘Slater’s Crimson’ of ‘Slater’s Crimson China’ 

Dit is de best gedocumenteerde herbloeiende rode roos uit China.  

Een kapitein van de Oost-Indische Compagnie zag in de botanische tuin van 
Calcutta een hoogrode roos en stuurde ze naar Gilbert Slater, een directeur 
van de Oost-Indische Compagnie in Londen die ze in 1789 introduceerde als 
Rosa semperflorens.  Ze wordt 60 tot 150 cm. Omdat ze herbloeiend is en 
mede door haar opvallende donkerrode kleur, zorgde ze destijds voor heel 
veel opwinding in de rozenwereld. De zuiver rode kleur van onze moderne 
rozen komt voort van deze roos. 

Pierre Joseph Redouté schilderde tenminste negen rode ‘China’s’ maar geen 
enkele is duidelijk naar Slater’s roos genoemd. 

Ze kreeg een hele reeks andere namen op haar identiteitsfiche: ‘Belfield 
(Bermuda mystery rose)’- ‘Bengal Rose’ – ‘Bengale Commun’ – ‘Bermuda 
Belfield’- ‘China Rose’ – ‘Chinese Monthly Rose’ - ‘Crimson China Rose’ – 
‘Daily Rose’ – ‘Gulsurkh’ – ‘La Bengale’ – ‘Old Crimson China’’ – ‘Red China’ – 
R.chinensis – Rosa chinensis Jacq. – R.chinensis semperflorens – Rosa 
chinensis var. chinensis – Rosa chinensis var. semperflorens (Curtis) Koehne 
– Rosa indica L. – R.semperflorens – Rose du Bengale – ‘Rosier à feuilles 
variables’ -  ‘Rosier de la Chine’ – ‘Rosier du Bengale’ – ‘Semperflorens’ 
(China,1790).  

 

‘Parson’s Pink’ of ‘Parsons’ Pink China’ (= Old Blush) 

Dit is mogelijk een heel oude roos omdat een gelijkaardige roos voorkomt in vroege Chinese schilderijen.  
Waarschijnlijk werd ze in 1752 in Europa voor het eerst bekend in Zweden.  Ze bereikte Engeland 
omstreeks 1759, Frankrijk rond 1798, en werd in Duitsland door Roessig genoemd in 1799. Haar naam 
kreeg ze in 1793 van een Mr. Parson uit Rickmansworth, waar ze in zijn tuin groeide. 

Genetisch onderzoek heeft uitgewezen dat ze de genen bevat van een vorm van Rosa gigantea en van 
‘Slaters Crimson’ of R. chinensis semperflorens (Jay 1999). 

‘Parsons Pink’ bewees één van de meest invloedrijke rozen te zijn. Ze is de ouder samen met R.moschata 
van de eerste Noisette, ‘Champney’s Pink Cluster’.  En door haar spontane kruising met een 
Damascenerroos op het in de Indische Oceaan gelegen eiland Bourbon, nu Île de la Réunion genoemd, 
werden de Bourbonrozen geboren. ‘Parsons Pink’, Noisettes en Bourbons, alle gaven ze hun eigen bijdrage 
van de vroege Theerozen.  Ze worden 90 tot 305 cm.  

Rosa chinensis var. 
semperflorens (Curtis) 
Botanical Magazine 7-8: t.284 
1794 
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Haar andere namen zijn: ‘Bengale Cramoisi’ – ‘Bishop Pompallier’s Rose’ – ‘Blush China’ (Old Blush) – 
‘Chang Wei’ – ‘Common China’ – ‘Common Monthly’ – ‘Daily Blush’ – ‘Kut’s Gulab’ – ‘Last Rose of Summer’ 
– ‘Old Blush’ – ‘Old Pink Daily’ –‘ Old Pink Monthly’ – ‘Ordinaire’ (china, Unknown pre 1793) – ‘Pallida’ 
(China, Unknown pre 1793) – ‘Pink Monthly Red’ – Rosa x odorata ‘Pallida’ – ‘Rose Semi-Double’ – ‘Rosier 
des Indes commun’.  

 

 

Hume’s Blush of ‘Hume’s Blush Tea-scented China’ 

In 1809 kwam deze roos aan in Engeland bij Sir Abraham en Lady Amelia 
Hume in Hertfordshire. Ze werd verstuurd vanuit Canton door Reeves in 
opdracht van Abrahams neef, Alexander Hume die daar verantwoordelijk 
was voor de Oost- Indische Compagnie. In 1810 werd de roos in de 
handel gebracht door Colville’s Nursery.  En hoewel Engeland en 
Frankrijk in oorlog waren, werd de zeeblokkade door Engeland even 
opgeheven om de roos te laten bezorgen aan keizerin Joséphine de 
Beauharnais, echtgenote van Napoleon Bonaparte.  Haar collectie rozen 
in Malmaison, haar kasteeldomein, was wereldberoemd en het was daar 
dat Pierre Joseph Redouté in 1817 ‘Hume’s Blush’ schilderde onder de 
naam R.indica fragrans.  Ze wordt slechts 30 tot 60 cm. 

Haar overige namen zijn: ‘Bengale à odeur de thé’ – Rosa indica fragrans 
Redout. & Thory synonym – Rosa indica odoratissima Lindley – Rosa 
odorata (Andrews) Sweet – Rosa odorata Thea – Rosa odorata var. 
odorata – Rosa x odorata (hort ex. Andrews) Sweet – ‘Rose de la Chine 
carnée’ – ‘Rosier des Indes odorant’ – ‘Sweet-scented China’ – ‘The commun’ – ‘Thé ordinaire’ – ‘Thea 
carnea’. 

 

 

 

 

‘Old Blush China’ in Coloma (eigen foto) 
RWi)  

 

‘Old Blush China’ (eigen foto) 

 

Hume’s Blush Tea-scented 
China (eigen foto) 
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‘Parks Yellow’ of ‘Parks’ Yellow Tea-scented China’ 

Kleur: lichtgeel – bleek zwavel- tot strogeel.  Ze wordt 100 tot 150 cm. 

In 1823 stuurde de Royal Horticultural Society John Parks naar China om chrysanten te verzamelen maar 
tevens ook om uit te kijken naar gele rozen. Hij bracht in 1824 twee gele rozen terug mee naar huis: 
R.banksiae lutea en de roos die zijn naam kreeg.  Waarschijnlijk is de originele roos uitgestorven.  In zijn 
studie van 1941 benadrukte Dr. Hurst dat de roos sinds 1882 niet meer beschikbaar was en dat hij zich bij 
de beschrijving gebaseerd had op het R. indica sulphurea werk van Pierre Joseph Redouté. 

‘Parks Yellow’ was een delicate roos die wèl voor goede nakomelingen zorgde als bv. ‘Devoniensis’ 1838 
en ‘Safrano’ 1839. 

Haar overige namen zijn: ‘Flavescens’ (syn. ‘Park’s Yellow’) – ‘Jaune ancien’ (tea) – ‘Jaune ancienne’ – 
‘Lutescens Flavescens’ – ‘Old Yellow Tea’ – Rosa indica var. ochroleuca Lindley – Rosa odorata ochroleuca 
Rehd. – Rosa x odorata ochroleuca – ‘Rose thé à fleurs jaunes’.  

 

Besluit 

Dat er maar vier stud China rozen (“oerrozen”) waren, is maar een mythe.  In werkelijkheid kwamen er 
veel meer rozen uit China en waarschijnlijk ging er ook meer dan één naar dat land. 

Een afstammeling van ‘Park’s Yellow Tea-scented China’ in de orangerie van Lens Roses (eigen foto) 
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Moderne rozen hebben heel veel te danken aan Chinese species en hun hybriden.  Denken we maar aan 
een nieuw aantal chromosomen (2n=14), herbloeien, andere geuren, nieuwe kleuren zoals echt 
donkerrood, roze dat verdonkerde in de tijd, zachtgeel dat verbleekte, en bloemen met slankere knoppen.  
Ook de groeiwijze was verschillend: wijdvertakt en struikend, en de jonge blinkende bladeren die meestal 
roodbruin waren. 

De bloedlijnen van ‘Parson’s Pink’ en de rode China’s speelden een belangrijke rol bij het veredelen van 
de Bourbons, de Noisettes, de Remontant hybriden, de China hybriden, de Thees en uiteindelijk de 
Theehybriden en de Floribunda’s.   

‘Hume’s Blush’ en ‘Parks’ Yellow’ waren eigenlijk Chinese Theerozen.  Wanneer ze gekruist werden met 
elkaar en met China’s, Bourbons en Noisettes, gaven ze hun geur, vorstgevoeligheid, zachte kleuren, 
bloemen met gracieuze knikkende knoppen en zijde-achtige bloemblaadjes door aan een nieuwe 
rozenklasse, de Theerozen.   

En voor de liefhebber die de vier namen absoluut wil onthouden hebben we nog een hulpzinnetje in petto: 
alleen SLATER zag PARSON BLUSH-en (blozen) in het PARK.      

Bronnen: 

Tea Roses, Old Roses for Warm Gardens ISBN 9781877058677(hbk.) 

China-Rosen und ihre Gesichte: Eilike Vemmer – Sangerhäuser Rosenschule  

Wiki(m)(p)edia 

Tekst en foto’s: Roger Willeghems 

 

Internationale rozenkeuring en Rozenfeest te Kortrijk 

 
Op 25 juni 2021 kwam de internationale jury samen in het Provinciaal rosarium te Kortrijk voor de 
jaarlijkse beoordeling van de rozen in de proeftuin. Dit rozenconcours werd een speciaal event. Naast het 
keuren van de rozen was er ook de doop van een nieuwe roos en een huldiging en een herdenking van 
een aantal verdienstelijke rozendeskundigen. Maar is er nog wel een behoefte aan nieuwe rozen? 
 
 
Groot aanbod nieuwe rozen 
Voor de 60ste keer werden de rozen gekeurd in de Kortrijkse rozentuin. De voorzitter van de 
internationale jury was dit jaar mevrouw Marga Verwer. Deze rozenexperte is voornamelijk actief in de 
Nederlandse rozenvereniging, maar is ook verantwoordelijk binnen de World Federation of Rose 
Societies (WFRS) voor de eenvormigheid en normering bij de rozenconcours wereldwijd. 
In totaal werden 93 nieuwe rozen voorgedragen door de internationale telers voor een eindjurering in 
Kortrijk. Het was een boerenjaar voor de rozen. De rozen stonden in volle pracht. De permanente jury 
elimineerde heel weinig rozen voor de eindronde. De internationale jury bestond uit 33 groen- en 
rozendeskundigen en 14 rozentelers uit 5 landen (België, Nederland, Frankrijk, Denemarken en 
Duitsland) verzorgden inzendingen en hoopten op de Gouden roos award Kortrijk 2021. 
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Dit jaar waren de Thé-hybriden, 
floribunda’s en de heesterrozen het 
sterkst vertegenwoordigd, namelijk 
samen goed voor 80 inzendingen. De 
Gouden roos award 2021 Kortrijk 2021 
werd finaal toegekend aan de roos 
‘Impala’ van de teler Kordes met 74,60 % 
(in perk 213 van de proeftuin). Het gaat 
om een perzikkleurige floribundaroos. 
Daarnaast werden er nog 5 gouden en 6 
zilveren medailles toegekend. De laatste 
jaren is er internationaal bij de keuringen 
meer aandacht voor de geur. In Kortrijk 
werden er dit jaar 4 extra geurende rozen 
bekroond. Het viel de jury op dat dit jaar 
heel weinig rozen ziekteverschijnselen         

vertoonden, wellicht door de secure selectietechnieken van de telers maar ook door het passende weer 
met voldoende gedoseerde zon en regen. Bepaalde kleuren blijven internationaal goed scoren, zoals rose 
en perzik evenals rozen met meerdere kleuren of gecombineerd met geur. Het blijft echter moeilijk om 
meerdere voorkeuren te combineren in één ideale roos. Uitzonderlijk dit jaar in de Kortrijkse proeftuin 
waren ook de uitbundig bloeide klimrozen waarvan dit jaar zelfs de klimmer ‘Peach Melba’ van Kordes 
een zilveren medaille kon wegkapen. 

De internationale rozenjury 2021 in actie in de proeftuin te Kortrijk 

De keuring van de klimrozen 
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Hebben we nog behoefte aan nieuwe 
rozen? 
De roos is een bloem met een respectabele 
genealogie. Reeds eeuwen is men op zoek 
naar nieuwe soorten, kleuren en vormen. 
De oude Rosa gallica was in de eerste 
plaats ook een medicinale plant die pas 
secundair als sierplant aangewend werd. 
Heden horen we kritiek op het gebruik en 
zelfs op de teelt van nieuwe rozen. Zijn er 
niet teveel rozen op de markt? Is er nog 
wel een behoefte om het rozenassortiment 
te vergroten? De normen en trends 
wijzigen met de jaren en we zien heden dat 
er in het openbaar en privaat groen veel 
belang gehecht wordt aan de natuurlijke 
plantengroei. De roos blijft echter een 
belangrijke sierplant zowel in privaat 
alsook in openbaar groen. Dit was ook de 
insteek van de West-Vlaamse 
gedeputeerde voor land- en tuinbouw, de 
heer Bart Naeyaert, tijdens zijn toelichting 
op de prijsuitreiking te Kortrijk. Zelfs het 
beheer van groen, zoals bij het maaien van 
gazons, wordt heden soms in twijfel 
getrokken en geminimaliseerd. Sierplanten 
worden daarbij soms vies bekeken terwijl 

ook de natuurlijke planten, bijvoorbeeld in bloemenweiden, in de eerste plaats voor hun decoratieve 
sierwaarde en hun bonte kleuren en verrassende habitus hoog gewaardeerd worden. De sierwaarde van 
planten, hetzij cultuurplanten zoals rozen of natuurlijke planten, is voor iedereen een belangrijk 
beoordelingscriterium. Nieuwe rozensoorten vervangen veelal oudere types. Bepaalde oudere rozen 
beschikken niet over duurzame eigenschappen en zijn bijvoorbeeld gevoelig aan ziekten. Heden zoeken 
de telers naar rozen die voldoen aan hedendaagse normen op vlak van ziektebestendigheid, groeivorm, 
groeikracht, onderhoud, bloei, kleur, klimaat, insectenvriendelijkheid, levensduur en heel zeker ook sier- 
en geurwaarde. Er is met andere woorden een permanente zoektocht om het DNA van rozen te 
verbeteren, te vernieuwen en uit te breiden. De rozenfamilie, met al zijn variatie in kleuren en vormen, 
blijft een belangrijke vertegenwoordiger in onze openbare parken en tuinen en is tevens zeer goed te 
integreren in onze hedendaagse natuurlijke tuinensembles. Denken we daarbij ook aan de botanische of 
wilde rozen.  

Vernieuwde aandacht voor ons rozenassortiment 

Langs de ene kant is er misschien kritiek op de teelt en het gebruik van rozen, langs de andere kant zijn 
rozen zeker niet oubollig en zien we ook een permanente waardering voor het rozenassortiment. Daarbij 
is er meer aandacht voor de natuur- en cultuurbeleving van oude rozensoorten en evenzeer van nieuwe 
ontwikkelingen en verbeteringen in het assortiment. We denken in België aan een aantal recente 
initiatieven, die de populariteit van rozen moeten bevestigen.  

De Gouden Roos Kortrijk 2021 van Kordes (foto: JR) 
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Zo zien we concreet dat bij de renovatieplannen voor de tuinen van de Nationale Plantentuin te Meise er 
grote aandacht is voor en er ruim geïnvesteerd werd in de recente aanleg van een nieuwe eigentijdse 
rozentuin. Daarbij worden niet enkel historische rozen geshowd maar is er ook plaats voor nieuwere 
soorten in een rozentuin met een eigentijdse vorm en filosofie. 

We vernemen ook dat de bekende rozentuin en internationale rozencollectie van de Vlaamse 
Gemeenschap in de kasteeltuinen van Coloma in Sint-Pieters-Leeuw in de nabije toekomst zullen 
gerenoveerd worden op basis van een internationale ontwerpwedstrijd, die thans aan de gang is onder 
leiding van de Vlaamse Bouwmeester.  

Ook de Provinciale rozentuin te Kortrijk, onder dagelijks beheer van het onderzoekcentrum INAGRO en 
met als grote troef de integratie van de proeven in het Europese netwerk van rozenproeftuinen, werd de 
laatste jaren grondig gerenoveerd waardoor er een boost ontstond in de planning en het management 
van deze rozentuin. Aangezien het provinciebestuur nu volle eigenaar is van het kasteelgebouw en van 
het gehele parkdomein, werden de rozentuinen ook opgenomen in de communicatiestrategie van de 
provincie om hun eigen groendomeinen en thematuinen optimaal te promoten en open te stellen voor 
een ruim publiek. Naar aanleiding van het Rozenfeest 2021 werd ook de onthaalbrochure van de 
rozentuin Kortrijk volledig vernieuwd.  

We verwijzen ook nog naar de jaarlijkse testen en 
keuringen op nieuwere rozensoorten door het 
Proefcentrum voor sierteelt en groen (PCS) te 
Destelbergen. Ook het Provinciaal domein 
Vrijbroekpark te Mechelen zet zich thans volop in om 
rozen op hun hedendaagse waarde te keuren en uit te 
testen. Zowel in het PCS, als in het Rivierenhof in 
Deurne worden de komende jaren rozen gekeurd op 
hun waarde voor het openbaar groen. 

Rozen zijn duidelijk niet uit het gezichtsveld van onze 
tuin- en natuurcultuur verdwenen, integendeel! 

 

Bewogen huldigingen en herdenkingen  

Te Kortrijk werden ook een aantal personen gehuldigd. 
In de eerste plaats de voorzitter van de Belgische 
rozenvereniging Vrienden van de roos, namelijk Frans 
Thomas. Naar aanleiding van zijn 75ste verjaardag 
werd hij letterlijk in de bloemen gezet door het 
internationale gezelschap. Frans had een carrière bij 
ILVO en heeft als plantkundige een grote ervaring 
opgebouwd met rozen en bromeliaceae. Ter ere van 

hem werd nu een roos van VIVA international gedoopt als Rosa ’Frans Thomas’. Het is een grootbloemige 
trosroos met dieprode knoppen, een oranjegeel hart en bruinrode stengels. 

Verder werd ook de hovenier van het rosarium van kasteelpark ‘t Hooghe, Gerdy Vandevelde, 
gehonoreerd naar aanleiding van zijn pensionering. 

Frans Thomas, Voorzitter van de Vrienden van 
de Roos, werd gevierd met een eigen roos Rosa 
‘Frans Thomas’. (foto JR) 
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Tot slot werd nog hulde gebracht aan overleden juryleden, namelijk rozenspecialist en fotograaf Bernard 
Lafaut en aan erevoorzitter van de Vrienden van de roos, Mevrouw barones Lily de Gerlache de Gomery. 
Beiden overleden in de loop van 2020. 
 

Geslaagd Rozenfeest 

Om de 2 jaar organiseert het 
Provinciebestuur West-Vlaanderen een 
Rozenfeest in het Kasteelpark ‘t Hooghe te 
Kortrijk. Het werd opnieuw een geslaagde 
editie op 27-06-2021 met meer dan 1 500 
bezoekers. Het rosarium blijft het hele jaar 
gratis toegankelijk en gedurende de zomer 
wordt een publieksprijs ‘Stad Kortrijk’ 
georganiseerd waarbij de rozenliefhebbers 
kunnen aanduiden welke 5 rozen ze het 
mooist vinden in de demotuin. Het gebruik 
van rozen blijft populair bij de ware 
tuinliefhebbers. Op p. 12 vermelden we de 
volledige lijst van de prijswinnende rozen. 

 

Meer info: 

Internationale rozentuin Kortrijk- Doorniksesteenweg 218 te 8500 Kortrijk 

www.rozentuinkortrijk.be 

 
Tekst en foto’s: Dirk Vandromme, secretaris K.H.Sint-Fiacre 

 

 

 

Rozenkeuring in Le Roeulx, 2021 

Vrijdag 3 september om 9 u ‘s morgens kwamen de internationale jury en de ontwikkelaars van nieuwe 
rozen samen in de tuin van het oude hospitaal Saint-Jacques, die nu de wedstrijdtuin is van de 
Internationale rozenkeuring. Bijna twee jaar hebben ze gewacht om weer eens rozen te keuren. Na de 
kennismaking werden we verwelkomd door de voorzitter van de gemeenteraad en ook door de voorzitter 
van de Rozenwedstrijd van Le Roeulx, Emmanuel Delhove, de dagvoorzitter van de deze 58ste keuring, 
Daniel Boulens en de voorzitter van de permanente jury, Jean-Jacques Claustriaux. Om 10 uur begon de 
internationale jury met de keuring van 113 cultivars die werden ingediend door 30 veredelaars uit 10 
landen.   Onder een stralende zon, anders dus dan wat we deze zomer gewoon waren, begonnen ze aan 
hun taak.   

’s Namiddags volgde de proclamatie van de resultaten van 2 jaar keuring voor heesters en drie jaar keuring 
voor klimrozen door de permanentie jury en een halve dag werk door de internationale jury. Een jury van 

Kasteel ’t Hooghe (foto JR) 
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rozenveredelaars koos uit de toppers van de wedstrijden van 2019 en 2020 de Rose Elite du Le Roeulx 
2020 en 2021. Voor de beoordeling worden de rozen in groepen verdeeld en voor elke groep krijgen de 
beste rozen een onderscheiding: botanische rozen, klimrozen, parkrozen, trosrozen met enkele bloemen, 
trosrozen met gevulde bloemen en ‘tige unique’, zeg maar de theehybriden. De rozen die in de prijzen 
vielen, blonken uit door hun gezonde bladeren, wat gezien het weer van de voorbije zomer, toont dat het 
gezonde struiken zijn.  

 Wat waren de toppers?  Het ligt voor de hand dat we enkel de rozen vermelden die reeds in de handel 
zijn. Bij de botanische of natuurlijk ogende rozen won ‘Jean de Bruges’ van Lens Roses de Gouden Medaille 
met 76 % en de prijs voor de beste geur. ‘Jean de Bruges®’ is een herbloeiende rugosahybride met ronde 
trossen kleine anjervormige, lilaroze bloemen met een diameter van 4 cm. In tegenstelling tot de 
informatie op de website zijn ze heel geurig. Ze geuren naar een evenwichtige mengeling van 
lentebloemen: cyclamen, meiklokjes, maarts viooltje. De struik heeft ruwe, middelgroene bladeren met 
een lichtgrijze waas en kan 1,5 m hoog en breed worden.   De roos ‘Jean de Bruges®’ kreeg bovendien de 
speciale prijs ‘Grand Prix de la Ville du Roeulx’, wat toch wel een bijzondere eer is.  

Rose Elite du Roeulx 2020 werd ‘Taranis®’, die vorig jaar in de Concours de Rose Nouvelle van Nyon, 
Zwitserland, ook een Gouden Medaille won. De kleine struik heeft langwerpige dichte trossen met kleine 
roze bloempjes met een wit centrum. Ze kreeg de naam van de Keltische god van de donder, die door de 
Romeinen werd vergeleken met de god Jupiter. Een nog in de handel te brengen roos van Kordes werd 
Roos Elite du Roeulx 2021.  

L: ‘Jean de Bruges’ en R: de Gouden Medaille wordt door de heer Daniel Boulens overhandigd aan 
de vertegenwoordiger van Lens Roses  

 

Martin Vissers en de Rose Elite du Roeulx 
2020 ‘Taranis®’ 

Marga Verwer, van de WFRS overhandigt de 
Grand Prix de la Ville du Roeulx 
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Verantwoordelijke uitgever: Jos Rogiers 
Werkten mee aan deze nieuwsbrief: Berna, Dirk Vandromme, Roger en Jos. 

Gouden Roos Award Kortrijk 2021: de resultaten 

Impala Kordes Rosen Floribunda 74,60% 

Gouden Medaille 

MR-933-FLO Meilland International Floribunda 73,06% 

WR-901-SHR Meilland International Heester 71,98% 

Coral Lions-Rose   Kordes Rosen Floribunda 71,63% 

14-267                  ILVO Heester 71,38% 

JS-940-FLO         Meilland International Floribunda 70,07% 

Zilveren medaille 

KO 10/8155-07   Kordes Rosen Floribunda 69,62% 

‘Voilà’ Jan Spek Floribunda 69,29% 

AM-932-FLO Meilland International Floribunda 68,92% 

Kim-I-1364 André Eve Floribunda 68,87% 

‘Peach Melba’ Kordes Roses Klimroos 68,65% 

RT 13799 Tantau Floribunda 68,58% 

Geurende rozen 

‘Evelibleu’ André Eve Floribunda 6,74/10 

14.15395.02 Delbard Floribunda 6,42/10 

‘Fraulein Maria’ Kordes Rosen Floribunda 6,00/10 

‘Borneo Odore’ Interplant Floribunda 5,96/10 


