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Summertime!!!
I see trees of green
Red rose too
I see them bloom
For me and for you
And I think to myself
What a
Wonderful World!

Beste rozenvriend,
Wat een zomer! Reeds vroeg toonden vele rozen hun kleurige bloemen. De struiken bleven wel een
stuk kleiner dan de vorige jaren, wat zeker een gevolg is van het uitzonderlijk droge voorjaar. De rozen
zijn mogelijk ook wat gevoeliger voor aantasting door insecten. Die kleine diertjes zoeken naar voeding
in deze moeilijke tijden. Eens de groei goed op gang is gekomen, zullen we niets meer van de schade
merken. Insecticiden gebruiken is sterk af te raden omdat je zo het evenwicht in de tuin verstoort: de
insecten die de schadelijke diertjes opeten, de predatoren, sterven ook door deze insectendodende
middelen. Geduld is een schone deugd.
Een goed opgebouwde tuin met naast rozen ook andere heesters, bomen en vaste planten brengt op
termijn een natuurlijk evenwicht tot stand.
Reserveer reeds volgende data in jouw agenda.
• 15 augustus: Sid-In in de Rozentuin van André Casteels. Lunch meebrengen, drank kan je ter
plaatse kopen.
• 28 augustus: Feestnamiddag van Rozenvrienden in het Sint-Jansbergklooster in Zelem als
aanloop tot de viering van het tienjarig bestaan van onze vereniging.
Zoals het een nieuwsbrief betaamt, kan je in deze zomerse nieuwsbrief veel nieuws over rozen
vernemen. De belangrijkste resultaten van de talrijke rozenkeuringen, die van mei tot juli plaatsvonden,
nemen hier een belangrijke brok in. Ze worden samengevat door Dane, Roger en Jos. Op 2 mei
brachten we een bezoek aan Lens Roses en de uitzonderlijke Vlaamse plantententoonstelling, de Gentse
Floraliën. Berna maakte hierover een verslag. Laurent heeft over onze vierdaagse reis naar de
Loirestreek ten zuiden van Vendome geschreven. Ook kan je meer lezen over onze dagreis van 26 juni
met het bezoek aan de tuin van Geert en Rita Nica. Eind mei vond in de Plantentuin van Meise de dag
van de bijenrozen plaats. Niet enkel de honingbij, maar tientallen andere bijen en insecten, waaronder
bladluizeneters, bezoeken graag deze rozen. Door ze te planten verhoog je weerom de biodiversiteit van
jouw tuin. Roger deelt met ons de informatie over deze dag en deze voor onze tuinen onmisbare rozen.
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Uit de nieuwsbrief van de Cultuurgroep voor Rozen en Rozenonderstammen
Tijdens de Floriade Expo
2022 in Almere werden de
Excellence Roses 2021
uitgereikt. Helma van der
Louw, voorzitter van de
Koninklijke Vereniging van
Boskoopse Culturen (KVBC),
reikte de certificaten uit in
aanwezigheid van zo’n 25
aanwezigen. Helma lichtte
toe dat de rozen gedurende
drie
jaar
vier
keurmomenten
op
verschillende locaties in
Nederland
en
België
hebben doorlopen. “Een
Excellence Rose betekent
Van links naar rechts: Rudy Velle, Quercus Hanekamp, Martijn Ilsink, Ad
dus echt iets. Maak daar
Volkering, Helma van der Louw, Hans de Ruiter, Margareth Hop en Hetty
Crooijmans. Niet aanwezig: Marco Braun en Martin Vissers. Foto: Cultuurgroep
gebruik van in de verkoop
voor Rozen en Rozenonderstammen.
van de rozen”, adviseerde
ze
de
kwekers
en
veredelaars die een certificaat in ontvangst mochten nemen. Een overzicht van de rozen die in 2021 het
Certificaat Excellence Roos hebben verkregen vind je in onze Nieuwsbrief van januari-februari 2022.

Dagreis Rozenvrienden - 2 mei 2022
Het was vroeg opstaan. De eersten stapten al om 7 u op de bus. In de voormiddag stond een bezoek
gepland aan Lens Roses. Ik was er zeer blij mee want ik was er nog nooit geweest.
We werden door Ann en Rudi
Velle
op
het
terras
ontvangen met thee en
koffie.
In de serre met de Chinese
rozen kregen we uitleg van
Ann. Ze had het over de
herkomst: zo had ze Rosa
gigantea ‘Montecito’ in 1995
als stek meegebracht van
California. De meeste rozen
uit de serre bloeien eenmaal.
Er
zijn
ook
enkele
herbloeiers,
die
in
september terug in bloem
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staan. Water wordt gegeven via een ondergrondse harde druppelbuis. In juni en juli gebeurt de grote
opkuis, zijnde snoeien, ramen kuisen, … .
Enkele namen die ik noteerde waren rosa ‘Fortune’s Double Yellow’ (die al bijna uitgebloeid was), ‘Little
Mermaid’ (een klimroos met een fijn blad; bloeit in juli en augustus), ‘Celine Forestier’, ‘Climbing Lady
Hilingdon’ (geel; doet het ook goed buiten) en ‘Madame Alfred Carriere’, die een echte aanrader is.
Ook ‘Le Vésuve’, die goed ruikt en prachtig bloeit in de orangerie. In de serre heeft ze soms wel een
probleem met bladluizen.
Rudi legt uit dat bijna alle rozen geuren, maar wij ruiken het soms niet. De sterk geurende rozen
verdringen de andere, minder geurende. Verder krijgen we nog een aantal tips. Geef organische mest
met een hoog gehalte aan potas. Dit zorgt voor sterke planten met een stevige celwand. Je kunt ook een
goed verteerde compost geven, die balans in de grond brengt zodat de planten zich kunnen redden. Bij
schildluizen kan er bij de rozen die buiten staan een product gespoten worden op de stam, dat dan een
soort film legt. Of mierikswortelgier geven. Maar bladluizen gaan ook weg als je even geduld hebt en de
natuurlijke vijanden (vogels, oorwormen, lieveheersbeestjes, sluipwespen) hun werk laat doen. Zelfs zou
verse schapenwol aanbrengen op de rozen ervoor zorgen dat de reeën niet van de struiken eten!
Bladrollers zijn een minder groot probleem, volgens Rudi: de roos gaat er niet van kapot.
Daarna hadden we nog tijd om buiten en in de
winkel rond te wandelen. Zo hebben velen nog hun
favoriete roos kunnen aankopen. Ikzelf kocht het
boek: “De theeroos, Thee beleven doorheen de
seizoenen”, geschreven door Valérie Hallin en
uitgegeven door Stichting Kunstboek in 2019 (ISBN
978-90-5856-633-1).
In het boek wordt uitleg gegeven over afternoon
tea in de verschillende seizoenen met recepten van
scones, cake, confituur en staat er informatie over
veel soorten thee. Verder is het boek voorzien van
prachtige foto’s van tafelversiering en allerhande artikels aan rozen gerelateerd, bv. over de theeroos,
over de roos en Redouté, de geschiedenis en de regels van een high tea, … .
Ik ben heel blij met het boek. Een aanrader!!!
’s Middags hebben we heel lekker gegeten in
restaurant ‘De Zwalmkoets’. En daarna richting Gentse
Floraliën. Ik keek er echt naar uit: de 1e keer in mijn
leven. Alhoewel Gent mijn studentenstad was,
bezocht ik nog nooit de Floraliën. Maar in die tijd lagen
mijn interesses iets anders dan nu. Studeren in het
Citadelpark kon toen nog. Ik zat er dikwijls op een
bankje in de zon brieven te schrijven naar mijn lief.
2 mei 2022: De Gentse Floraliën: gewoonweg
PRACHTIG!
Het Lam Gods diende dit jaar als inspiratiebron.
Er waren mospanelen: prachtige schilderijtjes!!!
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Een zeer speciale opstelling van de azalea’s op spiegelkasten deed je denken dat de bloemen zweefden.
Er werd veel promotie gemaakt voor kamerplanten, die getoond werden in mooie interieurs. De
boodschap was: ‘Kamerplanten brengen je interieur tot leven!”
Het mysterieuze bos in ‘het Kuipke’ was de blikvanger en voor mij de max van de tentoonstelling. In het
kader van een ontwerpwedstrijd werd de befaamde wielerpiste omgetoverd tot ‘het Kuipkebos’. Op het
middenplein werden bijna 500 jonge bomen verzameld, ook met een knipoog naar het Lam Gods met de
zon als centraal element en het mystieke karakter van de wandeling. De ontwerpers hopen op deze
manier het brede publiek te sensibiliseren voor de unieke belevingswaarde van bossen en voor de
noodzaak van ontharding.
De “Floralies” zijn het oudste festival van Gent. Het oorspronkelijke thema “mijn paradijs, mijn wereldse
tuin” blijft behouden.
Verder kon de Plantentuin van de Universiteit bezocht worden. Het thema hier was: “Natuur maakt
gezond”. De natuur is om je heen, in en naast je woonomgeving.
Het was een perfecte, goed georganiseerde daguitstap.
Berna Smets

Reis Rozenvrienden Loire (Frankrijk) 17-20 juni 2022
Na drie jaar konden we uiteindelijk weer eens op reis. Deze keer naar de Loirestreek in Frankrijk. Het was
voor ons de vierde keer dat we met de Rozenvrienden op reis gingen na Engeland (2016), de streek rond
Lyon (2017) en Noord-Duitsland (2019).
Het bestuur had geopteerd om met B&V reizen op stap te gaan maar het was Baus reizen uit Wellen die,
door omstandigheden, de reis voor ons verzorgde. Dikke pluim trouwens voor onze bekwame chauffeur
Marc en ook voor zijn zeer comfortabele autocar…
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Dag 1. Er waren twee opstapplaatsen voorzien : Wellen en Bertem…waar we 27 Rozenvrienden oppikten.
Mijn eerste indruk was er één van verwondering….Wat ! Slechts 27 deelnemers….!!! Heeft corona zo’n
effect gehad op de anders zo reislustige rozenvrienden ?
De “moedigsten” vertrokken om 6 uur stipt in Wellen om, een uurtje later, Bertem aan te doen. We
hadden die eerste dag een tocht van liefst 670 kilometer voor de boeg.
De deelnemers hadden een ontbijtpakket meegenomen om zonder problemen de lange voormiddag te
overbruggen. Omstreeks tien uur kwamen we aan bij de “Jardins des Lianes”, 8, rue des Capucins in F
62140 Chériennes : een heuse ontdekking… Een verzameltuin van meer dan een halve hectare,
ongelooflijk mooi en met liefde onderhouden, een mengeling van rozelaars, bomen, struiken, hortensia’s,
een waterputje, hutjes, bankjes, een duiventil… We zagen er een klimmende ‘Bukavu’ van Louis Lens
(nooit tevoren gezien). Het was er leuk om te vertoeven en te converseren met de eigenaars….

Uitleg over de geschiedenis van de tuin en een sfeerbeeld van “Le Jardin des Lianes”

’s Middags werd er geluncht in “Le Vert Bocage” in F 80220 Bouillancourt-en-Séry, een welgekomen
kennismaking met de Franse gastronomie en dito wijnen (hier komen we later nog op terug)…
Onze voorzitter had, de laatste minuut, nog gezorgd voor een ander hotel, MET airco, gezien de zeer hoge
temperaturen. Het avondmaal (le diner) werd genomen in de ”Auberge de la Madeleine” (we zouden daar
in totaal 3 maal het dîner gebruiken)…Weer eens een heuse kennismaking met de Franse gastronomie in
al zijn facetten (apéro met amuses, voor- en hoofdgerecht, kaas, dessert en koffie dat allemaal overgoten
met rode, witte en rosé wijnen)…het kon niet op…
Dag 2. Na het ontbijt gingen we op stap naar het Kasteel van Rivau met zijn boeiend geschiedkundig
verleden waar, o.a. Jeanne d’Arc een grote rol speelde maar waar we niet minder dan 14 tuinen konden
ontdekken met nagenoeg 500 rozenvariëteiten vooral van David Austin en André Eve. Deze tuinen vormen
wat men daar noemt het “conservatoire de la rose parfumée”.
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Chateau du Rivau

’s Middags konden we in open lucht met een schitterend weer genieten van een quiche, een “salade
variée” en….wijn…en dit aan de “table de fées”…
De uitstap ging verder naar Doué-la-Fontaine en de “Chemins de la Rose”. Dit dorp is waarlijk het centrum
van de rozenteelt van de Loirestreek.

Chemin de la Rose

We vonden er 13 000 rozenlaars in meer dan 1 000 variëteiten, allemaal mooi geïdentificeerd met de
naam van de veredelaar, de datum van de winning, de kenmerken, hoogte e.d.m. en dit in een park van
vier hectaren.
Tijdens deze trip werden 350 kilometer afgemaald.
Het dîner namen we voor de tweede keer in Auberge de la Madeleine met… (je vult maar zelf aan…)
Dag 3. Na het ontbijt en voorzien van een lunchpakket (een nieuwigheid voor de reizen van de
Rozenvrienden) gingen we weer eens op uitstap. Ditmaal naar de “Jardins de Roquelin”, eigendom van
Stéphane Chassine, een oude medewerker van André Eve uit Pithiviers (Loiret), een oude vriend van ons
en van Louis Lens trouwens…
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Jardins de Roquelin

De tuin is amper één hectare groot maar werd volgeplant met heel veel rozenvariëteiten, doorgaans oude
rozen zoals ‘Madame Isaac Pereire’, ‘Madame Alfred Carrière’, ‘Charles de Mills’, ‘Duchesse de
Montebello’ en ook talrijke winningen van David Austin, die een heerlijke geur verspreiden.
Na het bezoek reden we naar het Kasteel van Chambord en konden we, tijdens de verplaatsing, ons
lunchpakket in de autocar verorberen.

Het bestuur had voor een bezoek aan het Kasteel van Chambord gekozen omdat het een wereldwijd
embleem is van de Franse renaissance dat behoort tot het werelderfgoed van de UNESCO. Met een
oppervlakte van maar liefst 5 440 hectaren ligt het domein in het grootste park van Europa met een muur
van 32 kilometer.
Verder reden we naar Blois voor een vrij bezoek aan de roseraie en wat vrije tijd. Het dîner voor de derde
keer in Auberge de la Madeleine.
Dag 4. Na het ontbijt begonnen we aan de terugreis maar niet zonder eerst de roseraie van Le Grand
Quevilly (Rouen) te gaan bezoeken. Het is een rozentuin op zijn Engels van 6 hectaren met 3 500 rozelaars
in 280 variëteiten. Zij waren hier ook mooi voorzien van een naamplaatje met uitleg over de roos. Men
werkt zeer ecologisch en past er bijvoorbeeld waterrecuperatie toe. Persoonlijk vonden we wel dat het
park beter onderhouden kon worden.
7
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Roseraie van Le Grand Quevilly

We konden in Rouen een heuse wandeling maken rond de kathedraal en de sfeer errond opsnuiven. De
lunch namen we in Restaurant Pascaline. Na de lunch verder naar huis maar niet zonder het avondmaal
genuttigd te hebben in Valenciennes in “Au Bureau”…
Eerst afscheid genomen van de vrienden van Bertem en dan verder naar Wellen om de reis helemaal af
te ronden.
Weer eens een schot in de …roos, hoe kon het anders…
Laurent NEELS

Naar het Pajottenland: op bezoek bij Geert en Rita – dagreis van 26 juni
Met 50 rozenvrienden bezochten we de Museumtuin en de
tuin van Geert en Rita Nica op zondag 26 juni. Dit was een
bewuste keuze in het grote aanbod van het Pajottenland op
gebied van tuinen en tuincultuur.

Museumtuin Gaasbeek met op
achtergrond fruitbomen in leivorm.

de

De Museumtuin Gaasbeek geniet wereldwijde faam
wegens de unieke verzameling van oude en zeldzame
fruitbomen in diverse leivormen. Een wandeling door deze
tuin brengt ons terug naar de tuincultuur van de
kasteltuinen van de negentiende en twintigste eeuw. De
mooie leivormen met de bijhorende snoeitechnieken tonen
het internationaal erkende vakmanschap van de Vlaamse
tuinlieden van toen.
Dit openluchtmuseum is een
ommuurde tuin waar men klassieke en vergeten groenten
en de sierplanten van vroegere tuinen kan bewonderen. In
de schuur kan men oude teelt- en bewaartechnieken zien.
De lunch werd verzorgd door Eetcafé d’Akte en bestond,
8
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zoals de streek betaamt, uit een Breugelbuffet.
Als Rozenvrienden op reis gaan, hoort er
zeker een bezoek aan een rozentuin bij.
Geert en Rita Nica, uit Lennik, nodigden
ons uit in hun tuin. Graag gingen we in op
deze uitnodiging. En wat ontdekten we
tijdens deze zonnige namiddag? Een
mooi aangelegde en gestructureerde
grote tuin met heel veel rozen, vaste
planten, bomen en sierelementen. We
ontdekten deze parel op de top van een
helling in het Pajottenland. Bij het
binnenstappen valt een statige Catalpa
bignonioides met licht geurende
bloemen op. Vanuit heel de tuin heeft
men een prachtig uitzicht op het wijds glooiende landschap, op
de zendmast van de VRT, op Gaasbeek en zoveel meer… . Rita en
Geert erfden daar de hoeve van hun grootouders die ze
eigenhanding herbouwden tot een mooie woning. Geert
kweekte in het begin fuchsia’s maar via zijn vriend François De
Reu leerde hij rozen waarderen. De rozen werden zijn grote
plantenliefde. Hij oculeert en stekt zelf rozen. We wandelen het
achterliggende gedeelte van de tuin binnen onder een bloeiende
rozenboog, gedecoreerd met de gezonde en heel geurige rozen
‘Lagua’ en ‘’Sweet Laguna’. We wandelen langs een pad met
links en rechts smalle gemengde borders waartussen ook zijn
nieuwe gestekte rozen staan. Veder zien we een kleine
wijngaard, want hun zoon maakt in zijn vrije tijd wijn. In de
borders combineert Geert
rozen, heesters en vaste
planten tot een mooi
harmonieus kleurenpallet. Door grote groepen van planten met
rozen zoals ‘Heidetraum’ en ‘Bo-Nica’, afgewisseld met
groenblijvende elementen biedt de tuin een rustige aanblik. Uit de
mooi rechtop groeiende hortensia’s blijkt dat hij echt groene vingers
heeft. Rita vindt dan dahlia’s heel mooi. Ze kregen dus ook een plaats
in hun tuin.
Heel de namiddag werden op verschillende plaatsen in de tuin
drukke gesprekken gevoerd over de mooie en soms heel speciale
planten in hun tuin. Koffie samen met enkele andere versnaperingen
begeleidden deze onderonsjes.
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We sloten deze uitstap af bij La Vie en Roses,
waar een ruime selectie van gezonde en mooie
rozen ons bekoorde. Natuurlijk wensten we uit
het mooi bloeiende pottenveld een selectie te
maken voor onze tuin. Deze daguitstap, na de
meerdaagse reis van vorig weekend, vormde
een nieuw orgelpunt in deze traditioneel drukke
periode van het jaar. Het was een plezierige
uitstap waar we nog lang herinneringen aan
zullen bewaren.
Jos Rogiers

SNHF Grand Prix de la Rose 14de editie, 14 juni 2022 .
(foto’s van de persmededeling)

De Grand Prix de la Rose van de Société Nationale d’
Horticulture de France wordt georganiseerd door de
afdeling rozen van deze beroepsvereniging. Vrijdag 10 juni
werden tijdens een ceremonie de prijzen ven de 14de editie
van de Société Nationale Horticole de France uitgereikt. De
laureaten van dit jaar zijn:
De “Grote prijs van alle categorieën” behaalde de
heesterroos ‘DEEP LOVE®’ (RT156 35 (Tantau))
‘Deep Love®’ (Rosen Tantau)
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Deze sterke roos heeft gezonde blinkende bladeren en bloeit
uizonderlijk rijk. De intense fuchsiakleurige bloemen hebben
veel charme en zijn lichtjes geparfumeerd. De roos is heel
ziekteresistent en herbloeit.
Als beste theehybride werd
LUMIèRES®‘ (Meivanae (Meilland))

weerhouden:

‘LYON

Deze roos heeft grote witte, geurige bloemen die helderroze
zijn afgeboord. Ze is elegant door haar klassieke vorm en
vernieuwend door het spel van haar evolutieve kleuren.
Haar mooi donkergroen gebladerte is heel ziekteresistent.

‘Lyon Lumières®’ (Meilland International)

Haalde het bij de floribunda’s: ‘TRéSOR®’
(Adafloblanc (Michel Adam))
De zeer bloeirijke plant is bedekt met charmante
geparfumeerde bloemen, met een kleurenpalet
variërend van wit naar lichtoranje, op een mooi
blinkend gebladerte. De roos is zeer ziekteresistent.

‘Trésor®’ (Michel Adam)

Bij de LANDSCHAPSROZEN won ‘LANCELOT®’ (RT125 70
(Tantau)). De struik is bedekt met opvallende delicaat roze
gemarmerde bloemen. De bloei is rijkelijk gedurende het
ganse seizoen.

‘Lancelot®’ (Rosen Tantau)

Prijs van de JURY – Prix Michel Rocher: ‘AZAY-LE-RIDEAU®’
(Evejarah (André Eve))
Deze heel bloeirijke roos toont haar zuiver witte bloemen met
een mooi hart van oranje meeldraden. Het donker en blinkend
gebladerte contrasteert mooi met de kleine bloemetjes die de
bijen heel attractief zullen vinden.
De plant is zeer
ziekteresistent.
Roger Willeghems

‘Azay-Le-Rideau®’ (André Ève)
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Internationale rozenkeuringen.
We vermelden de belangrijkste resultaten van de keuringen van Kortrijk en de ons omringende landen
omdat die keuringstuinen, klimatologisch gezien, representatief kunnen zijn voor onze eigen tuinen.

1) Bagatelle
Op het palmares van de 115de wedstrijd voor nieuwe rozen in Bagatelle prijkt ‘Mel Bee’ van ILVO
als winnaar. Ze behaalde er de eerste prijs. Deze gezonde heester pronkt met grote dichte trossen
roze bloemen en bloeit een hele zomer lang. Voor een volledige beschrijving verwijzen we naar de
bijdrage van Roger “bij”zondere bijenvriendelijke rozen. ‘Bee Proud’ won er een certificaat in de
categorie van de trosrozen.
Met ‘Palsy Walsy®’ behaalt Martin Vissers er de tweede prijs.. Ze draagt trossen van heel kleine
enkele rode bloemen met een klein wit centrum, waartegen de gele meeldraden mooi afsteken.
Het opvallende stuifmeel staat klaar voor de bijen om te plukken. Zijn roos ‘Green Summer’
verdiende het certificaat van verdienste in de categorie bodembedekkende rozen.
‘Divina®‘ van Rosen Tantau won de prijs voor de beste geur. Deze klimroos heeft sterk gevulde
rozen bloemen.
In de groep van de landschapsrozen behaalde ‘Enjoy®’ van Kordes Rosen de eerste prijs en
Martin Vissers met ‘Taranis®’ de tweede prijs.

2) Saverne
In Saverne won de heesterroos ‘VISbanredbig’ van Martin Vissers de Gouden Medaille. ‘VISraroda’,
ook een heester van Martin Vissers, behaalde een certificaat van verdienste. De geurprijs werd
toegekend aan de nieuwe klimroos ‘Divina®’ (‘RT11771’) van Rosen Tantau.

3) Kortrijk
Op 24 juni vond in de tuin van het Kasteel ’t Hooghe in Kortrijk de Internationale Keuring plaats.
Ze wordt georganiseerd door de Provincie West-Vlaanderen, de Stad Kortrijk en Inagro. 39
juryleden onder leiding van dagvoorzitter Hanno Dirckse keurden de 90 nieuwe rozenvariëteiten.
Hij is voorzitter van de Luxemburgse tuinbouwmaatschappij Confrérie Saint Friacre de
Luxembourg en eredirecteur van de Groendienst van de Stad Luxemburg van het Groothertogdom
Luxemburg. De resultaten worden bekomen als een gewogen gemiddelde van de resultaten van
de permanente jury, die de rozen 4 keer keurt per jaar, en die van de internationale jury.
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De Gouden Roos werd toegekend aan de
variëteit ‘KO 10/7456-02’ van Kordes Rosen.
Het is een trosroos met rode enkelvoudige
bloemen met goed zichtbare gele
meeldraden. Gouden Medailles werden
door de jury toegekend aan ‘KO 12/4473-03’
van Kordes Rosen, ‘Mel Bee’ van ILVO,
‘Sternenhimmel®’ van Kordes Rosen,
‘Xenia®’ van Kordes Rosen, ‘RT 15539’ van
Rosen Tantau en ‘Evevilady’ van Roses André
Ève. ‘RT 15539’ van Rosen Tantau en ‘Für
Elise’ wonnen de geurprijs.
‘Für Elise®’, ‘Cayenne®’ en ‘Enjoy®’ van
Kordes Rosen en ‘Landfrauen Rose®’ van
Rosen Tantau wonnen een zilveren medaille.

‘KO 10/7456-02’

4) Baden-Baden
Op dinsdag 21 juni 2022, tijdens de zomerzonnewende, vond
het 70ste internationale rozenconcours van Baden-Baden
(Duitsland) plaats. Dit concours is tot op vandaag nog steeds
één van de meest prestigieuze concours in de rozenwereld.
Voor de Belgische delegatie waren aanwezig: Henrianne de
Briey, Frans Thomas, Martin Vissers, Dane Germeys en Danny
Dewulf. De Gouden Roos van Baden-Baden winnen is dan ook
de droom van vele rozenveredelaars. Dit jaar werd deze voor
het eerst in de geschiedenis gewonnen door een amateurrozenveredelaar, de Ier David Kenny, met de roos ‘Trudy®’, een
felle lichtrode floribunda. De roos is zeer gezond, half gevuld,
toont haar gele meeldraden en bloeit de ganse zomer door.
Het concours zelf vond plaats in de rozenproeftuin “Auf dem
Beutig” waar de rozen in perken van 8 rozen opgeplant zijn.

De roos 'Trudy' (David Kenny)

Toespraak in de rozenproeftuin 'Beutig' door de dagvoorzitter, de heer Sushil Prakash, met op de
achtergrond het zwarte woud.
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Alleen de struikrozen en klimrozen worden er per 3 opgeplant. Zoals de traditie voorziet, werd er
voor het concours een dagvoorzitter aangesteld, en deze keer kwam die eer te beurt aan de heer
Sushil Prakash uit India.
Zoals steeds werd het concours in goede banen geleid door de heer Markus Brunsing, hoofd van
de dienst Tuinen & Parken van de stad Baden-Baden, en dit reeds voor de 20ste keer. Zo wist de
heer Brunsing ons te vertellen dat er tijdens het eerste concours in 1952 twaalf veredelaars
deelnamen. Zelfs vandaag de dag nemen er van deze 12 nog steeds vier rozenhuizen deel,
waaronder ook Lens Roses uit België. In totaal waren er voor deze 70ste keuring 138 rozen
ingezonden door 33 veredelaars uit 12 landen.
De rozen waren echter reeds over hun beste bloei heen. Normaal gezien begint de bloei in BadenBaden meestal in de tweede week van juni, maar deze keer waren eind mei al verschillende rozen
in bloei. Daarom werd er uitzonderlijk 14 dagen voor de internationale keuring een extra keuring
georganiseerd door een commissie van experten. Indien bepaalde rozen niet gekeurd konden
worden tijdens de internationale keuring van 21 juni, dan kregen deze rozen de punten toegekend
die door deze speciale expertencommissie waren toegekend, om er op deze wijze voor te zorgen
dat er geen rozen gediscrimineerd zouden worden.
Voor het 15e jaar op rij was het mogelijk om de prijsuitreiking buiten te laten plaatsvinden in de
rozentuin Gönner-Anlage, welke gelegen is in het centrum van Baden-Baden, langs de Lichtentaler
Allee. Aan het begin van deze prijsuitreiking kreeg ook de gravin Henrianne de Briey, voorzitster
van de World Federation of Rose Societies, het woord. Ze verwees onder andere naar de vele
conferenties die er in de rozenwereld op het getouw staan. Veel van deze conferenties werden
door corona uitgesteld. Zo zal eind oktober in Australië de driejaarlijkse wereldconventie
plaatsvinden en in juni 2023 zal er in België een Heritage Conferentie plaatsvinden (meer info op
https://www.rosabelgica2020.com), waarbij in de voormiddag telkens lezingen worden gehouden
en in de namiddag tuinen worden bezocht. In 2024 zal er tevens een regionale conventie in
Zweden, Scandinavië doorgaan.
Onder de vele rozen die in de prijzen vielen, vallen twee zaken duidelijk op. Ten eerste is er onder
veredelaars en keurders steeds meer aandacht voor bij-vriendelijke rozen. Ten tweede lijkt de
kleur ‘rood’ terug van weggeweest.
De meeste medailles werden gewonnen door het huis van Tantau (Duitsland). De gouden roos van
Baden-Baden werd zoals gezegd gewonnen door de Ier David Kenny met de trosroos ‘Trudy®’.
Deze behaalde 79 punten. Ze was dan ook meteen goed voor een gouden medaille in de categorie
floribundarozen. Zilver in deze categorie ging naar de roos ‘Arifa®’ van Tantau met 75 punten. In
de categorie theehybriden (edelrosen) behaalde het huis van Kordes goud met de roos ’Better
Times®’ (77 punten).
Verder behaalden de Belgische veredelaars de volgende medailles en ereprijzen:
-

-

Het ILVO (Instituut voor Land- en Visserijonderzoek te Melle) behaalde goud (71 punten) met
de roos ‘Bee Gold’ in de categorie minirozen. Tevens behaalde het de “Ehrenpreis der
Deutschen Rosengesellschaft” met de roos ‘Bee Proud‘.
Martin Vissers behaalde een gouden medaille (75 punten) in de categorie struikrozen met de
roos ‘Ubuntu’. Tevens behaalde hij een bronzen medaille met de roos ‘Palsy Walsy®’ in de
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-

categorie bodembedekkers en een bronzen medaille met de roos ‘Fleur de Lune’ in de categorie
klimrozen.
Lens Roses behaalde een bronzen medaille met de roos ‘VEL19druwi’ in de categorie
struikrozen.

Verder werden er ereprijzen en medailles gewonnen door de Deense Rosa Eskelund, de Italiaan
Davide Dalla Libera, en de Franse rozenhuizen André Eve en Meilland.
Voor het eerst is er in de rozenproeftuin te Baden-Baden helemaal niet gespoten geweest. Ondanks
dat er niet meer behandeld wordt, blijken vele rozen toch in zeer goede gezondheid. Dit duidt er
op dat de veredelaars van vandaag veel meer dan vroeger in de eerste plaats op zoek gaan naar
gezonde rozen, en dat is goed voor zowel de natuur, als de mens.

Dane Germeys

5) Den Haag
Op 2 juli waren we aanwezig op deze reeds 60ste uitgave. Het weer was ideaal en voor de 2de keer
werd op deze zaterdag tevens de rozendag voor de inwoners van Den Haag hier in het
Westbroekpark georganiseerd, zij het heel minimalistisch: we zagen in de voormiddag het
optreden van een eenzame zanger en in de namiddag een even eenzame zangeres. Deze laatste
werd wel begeleid door twee muzikanten. Verder was er alleen nog een grimeurstand voor
kinderen. Ook de Hagenaars kon men er op twee handen tellen. Sinds men de organisatie van
donderdag naar zaterdag heeft verplaatst sturen ook de meeste internationale rozenveredelaars
hun kat, naar horen zeggen omdat het voor hen ook weekend is. Het is jammer maar helaas, het
zij zo.
Ook hier heeft men, zoals blijkbaar ook in andere internationale rozenkeuringen, de “GLAMOUR”
van weleer uit besparingsoverwegingen weggelaten. Maar gelukkig hebben deze financiële
ingrepen geen invloed gehad op de kwaliteit van de rozen,
wel integendeel. Van Belgische zijde zagen we veredelaars
Martin Vissers (Viva International) en Leen Leus (ILVO)
aanwezig. Rudy Velle (Lens Roses) moest, geveld door
corona, thuisblijven. Kordes was dan wel als steeds
aanwezig met Thomas Proll en Alexander Kordes.
De uitslagen:
De Publieksprijs ging verdiend naar de roos ‘Better
Times®’ KORtimbett van Kordes.
Het is een theehybride uit hun Eleganza® Collection. De
buitenste bloemblaadjes zijn oranje, roze en de binnenste
perzikachtig van kleur. De lichtgeurende bloemen zijn
groot (8 à 10 cm diameter), rijkgevuld en herbloeien de
ganse de zomer. De roos is heel ziekteresistent.
De struik wordt 100 cm hoog en 40 cm breed.
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De Geurprijs werd in de wacht gesleept door ‘Kiss me Kate®’ KORnagelio van Kordes. Het is een
klimroos uit hun Klettermaxe®-reeks hoewel ze natuurlijk ook haar plaats heeft in hun Parfuma®
Collection. Hoogte tot 200 cm, breedte 80 cm.
De bloem met een diameter van 8 à 10 cm is roze met een donkerder
onderkant en telt tot 90 bloemblaadjes. De geur is sterk met een
dominante frisse geur van geraspte citroenschillen en ondertonen van
groene appel, limoen, myrthe en framboos. De plant is zeer
ziekteresistent.

‘Kiss me Kate’ (Kordes Rosen)

De Gouden Roos van Den Haag 2022 werd
‘Coral Lions-Rose®’ KORzwanlio van Kordes uit
hun Fantasia® collectie en behaalde het ADRpredicaat in 2020.
De bloem is 7 à 8 cm met een kleurenpatroon
van abrikoos-zalm-oranje en heeft een milde
fruitige geur. Ze is goed herbloeiend en is 80 cm
hoog en 50 cm breed. Daardoor is ze ook heel
geschikt als potroos. Ze is zeer ziekteresistent.
De drie hoofdvogels werden dus alle drie
afgeschoten door Kordes die in totaal 15 keer
genomineerd werd.

‘Coral Lions-Rose’ (Kordes Rosen)

Roger Willeghems
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Rozendag voor bijenrozen in de Plantentuin van Meise

Op zaterdag 28 mei 2022 verzamelden 100 mannen, vrouwen, meisjes en jongens met “roos” in hun naam
(en een hart voor bijen) in de Rozentuin van de Plantentuin van Meise voor een exclusief rozenfeest. Zo
wilden ze aandacht vragen voor meer biodiversiteit in onze tuinen en kregen ze een bijenvriendelijke roos
mee naar huis. Het rozenfeest was een initiatief van de rozenveredelaars en -onderzoekers in Vlaanderen:
ILVO, BEST-select, PCS, Viva International en Lens Roses, en met de steun van de Plantentuin Meise en
VLAM.

Roza, Roosje, Rosalie, Mr.Deroose of Mevr. Rosales, het kon allemaal.
Ook ik kwam door mijn door sommigen plaatselijk uitgesproken voornaam “Rozee” in aanmerking. Maar
in minder dan twee dagen werden meer dan 300 aanvragen ontvangen zodat ik samen met meer dan 200
andere kandidaten niet werd weerhouden wegens te laat.
Gelukkig kon ik als bestuurslid van Rozenvrienden als waarnemer aanwezig zijn omdat onze voorzitter
belet had moeten geven.

De opzet van de rozentuin in de plantentuin van Meise.
Inmiddels is de sinds 2019 vernieuwde rozentuin volwassen geworden.
De plantentuin van Meise zet er de botanische roos in de spotlights. De rozen zijn er volgens
verwantschap aangeplant in een landschappelijke rozentuin, ontworpen als twee verweven spiralen.
Recent DNA-onderzoek leverde informatie voor deze unieke aanpak. Met meer dan 100 verschillende
botanische soorten vormt dit één van de belangrijkste rozencollecties ter wereld. Als je de spiralen volgt
leer je hoe wilde rozen vanuit Azië naar Amerika en Europa migreerden. Met die wilde rozen is de mens
aan het kruisen gegaan en zo werd onze tuinroos geboren.
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Aan de buitenkant van de tuin werd een beperkte selectie van cultuurvariëteiten aangeplant, die de
geschiedenis van de rozenteelt in een notendop weergeeft. Hiervoor werd vooral voor selecties van
Belgische veredelaars gekozen.
Om de wilde rozen in bloei te zien ga je best in mei of juni langs, afhankelijk van het voorseizoen. De
rozenbottels kan je gaan bewonderen in de herfst. De cultuurvariëteiten bloeien dan weer heel de zomer
lang.

Maak kennis met 12 BIJ-zondere rozen.
ILVO, Best-select, Viva International en Lens Roses zetten 12 rozen extra in de kijker. Deze rozen wonnen
reeds diverse prijzen en nominaties in nationale en internationale rozenwedstrijden.
Rozen van ILVO
‘Bee Gold’ is een compacte patioroos (H: 30-40 cm) met lichtgele enkelvoudige bloemen (5
bloemblaadjes) met opvallende meeldraden. Deze roos heeft een uitstekende ziekteresistentie en kan
worden aangeplant in de tuin in lage borders, maar doet het ook uitstekend in een pot op het terras. De
eerste bloemen van deze roos verschijnen vroeg in het seizoen. ‘Bee Gold’ is één van de vroegst bloeiende
rozen en biedt van bij de start van de bloei stuifmeel voor bestuivers. In de herfst verschijnen er rode
bottels die voor extra sierwaarde zorgen.

‘Bee Gold’ (ILVO)

‘Bee Proud’ (ILVO)

‘Bee Proud’ is een aparte floribunda roos (H: 80-100 cm) met opvallende veelkleurige bloemen. De
gesloten knoppen zijn rood, de bloemblaadjes zijn oranje tot zalmroze met een geel hart. Bijen en
hommels zijn verzot op de open bloem met opvallende meeldraden en heerlijke geur. De vorm van de
bloemblaadjes zorgt voor een speels effect en bezorgt de bloemen een extra fleurig karakter. ‘Bee Proud’
bloeit een hele zomer lang tot laat in de herfst, vormt bottels en heeft een zeer goede ziekteresistentie.

‘Mel Bee’ is een heesterroos (H: 100-120 cm) en vormt grote dichte trossen met tientallen roze
bloemetjes. Deze roos bloeit een hele zomer lang tot zeer laat in de herfst. Door de opvallende bloeiwijze
en continue bloei is deze roos een blikvanger in elke tuin. Eén stengel van deze roos vormt een prachtig
boeket met roze bloemetjes. De honderden bloemen worden bezocht door talrijke bestuivers. ‘Mel Bee’
is een zeer groeikrachtige en zeer sterke roos met een uitmuntende ziekteresistentie. De roos doet het
18
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‘Mel Bee ’ (ILVO)

‘Tsarina ’ (ILVO)

goed in hoge tuinborders en ook in parken. Snoeien na de eerste bloei is niet nodig en laat toe dat er
decoratieve bottels worden gevormd in de herfst.
‘Tsarina’ is een gezonde floribunda roos (H: 80-100 cm) met een donkergroen dicht bladerdek, de
bloemen zijn champagnekleurig met een zonnegele toets in het hart van de bloemen. De roos bloeit van
juni tot in de herfst. Tijdens de bloei opent de gesloten bloem geleidelijk haar hart en wordt zo
onweerstaanbaar voor bijen en hommels. De roos ‘Tsarina’ werd zo genoemd omwille van haar
geraffineerde kleur en tijdloze verschijning.

Rozen van Viva International (Martin Vissers)
‘Esprit d’Amour®‘ lijkt van ver op een hortensia paniculata (H: 120 cm), biedt een feeëriek schouwspel
van sierlijke bloempluimen, tot wel 80 cm lang, vol met duizenden kristalwitte, heerlijk geurende
bloemetjes met opvallende heldergele meeldraden. Op een zonnige zomerdag is het een gezoem van
jewelste van het drukke bijenvolkje dat helemaal verliefd is op de heerlijke geur van wilde rozen. Deze
unieke sierheester bloeit vanaf juni tot oktober of langer. De variëteit wordt steeds geleverd op eigen
wortel (geen valse scheuten) en kan worden toegepast als border- en perkplant, als landschapsroos of in
ruime potten. Ook als klimroos tot 2 à 3 meter kan hij worden gebruikt.

‘Abellio’
(Viva International)
‘Esprit
d’Amour’
(Viva International)

‘Esprit d’Amour’ (Viva International)
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‘Abellio®’ is een bij de natuur aanleunende rozenvariëteit (H:70-80 cm) met een meer dan uitmuntende
ziekteresistentie. ‘Abellio’ is een ‘paniculata’ roos, dat wil zeggen dat de honderden tot duizenden
enkelvoudige lichtgeurende, bleekroze tot witte bloemetjes in een dicht gevulde tros als een slanke
piramide op de stengel staan. Ze zijn bovendien een ware aantrekkingspool voor bijen en andere
bestuivers. Een prachtig zicht! En een vol bouquet! De bloemenpluim kan tot 50 cm of langer worden.
Daarenboven blijven de bloemetjes lang op de stengel, zijn ze weersbestendig en kleuren ze langzaam
bleker lichtgroenig zonder dat het stoort. Integendeel. En terwijl de eerste bloemen in de late zomer
overgaan in bottels staan er nog volop nieuwe bloemtakken te pronken. Deze variëteit wordt steeds
geleverd op eigen wortel.

‘Mini Pinkie®’ (Viva Internationaal)

‘Un Grand Salut®’ (Viva Internationaal)

‘Mini Pinkie®’ (H: 20-30 cm) is een zeer rijkbloeiende miniatuur struikroos en kan zowel toegepast worden
in perken, in borders als in pot.
‘Un Grand Salut®’ is een floribunda roos (H:70-90 cm) en een ware bloemensymfonie van violetroze en
wit als muzikale noten waarop bijen en bestuivers zoemende zomerdansen opvoeren.

Rozen van Lens Roses
‘Jean Stéphenne®’ is een moschatahybride, heesterroos (H:100-120 cm), die uitzonderlijk rijkelijk bloeit.
De bloemknoppen zijn licht zalmroze en openen tot gevulde crèmeroze bloemen die licht geuren. Ze
staan in reuze trossen die 15 tot 180 bloemen kunnen omvatten, waardoor een bloementros soms twee
derde van de lengte van een tak heeft. Een ‘neus’ omschrijft de geur als natuur, hout en muskaatnoot.
‘Jean Stéphenne’ vormt een breed uitgroeiende struik met dicht gebladerte. Ze maakt gedurende het
groeiseizoen forse overhangende scheuten. Het is een supergezonde plant die het ook goed doet op arme
gronden; het is een bloeirijke roos zonder zorgen.
‘Snow Star®’ is een bodembedekker (H: 40 cm) die schittert door zijn kleine witte, enkele bloemen met
gele meeldraden. De bloemen geuren naar kruiden, staan in grote trossen en zijn doorbloeiend. Het blad
is midden groen, glanzend en groeit goed dicht waardoor het de grond afdekt. Tijdens de herfst
verschijnen kleine oranjerode bottels.
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‘Jean Stephenne’ (Lens Roses)

‘Snow Star’
(Lens Roses)

‘Bukavu’ is een trosroos (H: 100-150 cm) bloeiend van juni tot de eerste vorst met trossen middelgrote
enkele bloemen. Ze trekken van ver de aandacht door hun opvallend karmijnroze kleur met een wit
centrum. De struik is fors rechtop groeiend.

‘Bukavu’ (Lens Roses)

‘Millie Fleurs’ (Lens Roses)

‘Millie Fleur®’ is een forse moschatahybride (H: 50-60 cm of 150-180 cm) met grote pyramidevormige
trossen kleine gevulde lilaroze bloemen die hun meeldraden tonen. Ze verspreiden een frisse geur van
bloemen en trekken bijen aan. De overhangende takken hebben een glanzend groen gezond blad. De
plant wordt na enkele jaren 150-180 cm hoog met een breedte van 200 cm. Ze gedraagt zich als
bodembedekker als ze jaarlijks wordt teruggesnoeid op 30 cm. In dat geval wordt ze 50-60 cm hoog. Een
fleurige verschijning!

Roger Willeghems
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‘Bordeaux’ (Kordes Rosen)
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