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Beste rozenvriend,  

Wat een verschroeiende zomer hebben we tot nu toe beleefd! Of moet ik zeggen ondergaan? Heel wat 
planten in onze tuinen zijn verdwenen of komen heel verzwakt uit deze droge zomer. De gazons zijn bruine 
tapijten geworden, maar zullen zich snel herpakken. Daarentegen was het voor onze rozen  een 
topseizoen. Ze floreerden bij dit uitzonderlijk warme weer. Zo hebben we al veel kunnen genieten van 
onze mooie rozen. En dat zal nog wel even blijven duren. 

Het Rozenfeest in Lottum was weer een groot succes. Ben je er op bezoek geweest? Ruim 45  000 
bezoekers brachten een bezoek aan de bloemenzee in dit prachtige rozendorp.  

Enkele leden van Rozenvrienden namen deel aan het congres 
‘A Fairy Tale of Roses’ van de wereldfederatie van 
rozenverenigingen, WFRS, in Kopenhagen van 28 juni tot 4 juli. 
Dit congres stond in het teken van het 50-jarig bestaan van deze 
federatie. Tijdens de openingsceremonie werd de roos ‘Fairy 

Tail Rose’ van Poulsen gedoopt door de koningin van 
Denemarken, Margrethe II. ’s Zaterdags werden nog twee rozen 
gedoopt: ‘Rosarians Rose’ van Poulsen (foto links met Pernille 

Poulsen, Mogens Olesen en Inger Schierning)  en ‘Friendship 
Forever’ van Rosa Eskelund (foto rechts hieronder). Tijdens de 
sluitingsplechtigheid werd 

gravin Henrianne de Briey benoemd tot president van de WFRS voor 
de periode 2018-2021. De voordrachten waren zeer boeiend en 
leerrijk, maar nog belangrijker was de kennismaking met zoveel 
rozenliefhebbers en het smeden van vriendschapsbanden over de 
grenzen heen. 

Het weekend 7 tot 9 september worden in Le Rœulx rozenfeesten 
gehouden. Op zaterdag 8 september bezoeken we samen de rozentuin 
en de brouwerij. Voor meer informatie verwijzen we naar de eerder 
verzonden uitnodigingen en de website. 

Jos 

Rozenkeuringen 

In Saverne won Michel Adam met ‘Volare’, 
een klimroos met roze bloemen met een 
nostalgische  komvorm. Met een roze tot 
roomkleurige grootbloemige roos ‘Trésor du 
Jardin’ won deze veredelaar ook de gouden 
roos van Hradec Králové in Tsjechië. In die 
competitie kaapte Martin Vissers maar liefst 
twee eerste prijzen weg: bij de 
grootbloemige rozen werd de gele ‘Jean 

Robie’ ermee onderscheiden en bij de trosrozen verkreeg de dieprode trosroos ‘La Belle Rouge’ deze 
eer. Martin verkreeg er ook eervolle vermeldingen met ‘Princess Claire of Belgium’ en ‘Coloma’. Daar 
verdiende de firma Tantau de eerste prijs met de bodembedekkende struik  ‘Bienenweide Rosa’ met 

La belle rouge 
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purperroze bloemen. Bij de beoordeling van geur van de rozen was de Ladies' Choice  voor ‘Stéphanie 
d'Ursel’ van Ann Velle. Het publiek vond tijdens deze wedstrijd ‘Orangerie’ van Kordes de mooiste roos.  

‘Chateau de Cheverny’ van Delbard werd in La Tacita geselecteerd als ‘The best of the best’. In de 
wedstrijd van Baden-Baden werd floribundaroos ‘Roselina’ van Kordes bekroond. ‘Glorious Babylon 
Eyes’ van Interplant verdiende de eerste prijs in Bagatelle. Deze roos werd ook door de journalisten als 
beste roos gekozen. In de competities van Rome en Lyon verkreeg de persicahybride van Martin Vissers 

een gouden medaille. Het is de eerste klimroos in het gamma van persicahybriden. 

Den Haag: De gouden roos werd toegekend aan de leiroos ‘Groei en 
Bloei’ van Marco Braun. Ze won in 2016 een gouden medaille en de 
geurprijs in Le Rœulx, maar dan onder de naam ‘Paragon’. Het is een zeer 
sterke klimroos, die veel klein gezond blad heeft. Dit groen vormt een 
mooie achtergrond voor het enorm aantal trossen van kleine helderwitte 
bloemen met opvallende helgele meeldraden. Plant ze aan het terras, zo 

kun je het beste genieten van de heerlijke, sterke geur. De publieksprijs 
van de keuring in Den Haag was voor ‘Roter Korsar’ en ‘Gräfin Diana’  won 
de geurprijs. 

 

Rozenkeuring in Kortrijk 

Dynamische werking in Rosarium Kortrijk  

Gouden Roos 2018 toegekend. 

Een grote groep groen- en rozendeskundigen verzamelde op 22.06.2018 opnieuw in de provinciale 
rozentuin van kasteel ’t Hooghe te Kortrijk om in de Proeftuin de nieuwe rozenselecties kritisch te 
beoordelen. Deze internationale jury kon vaststellen dat er in de Rozentuin Kortrijk de laatste jaren sterk 
gewerkt wordt aan renovatie en verbetering. De juryleden 
waren ingegaan op de uitnodiging van het expertisecentrum 
INAGRO. In totaal werden er 77 nieuwe rozenvariëteiten 
gekeurd. De Gouden roos 2018 werd toegekend aan een roos 
van de Vlaamse veredelaar ILVO.  

Een excellente rozentuin. Voor de 57e  keer kwam de 

internationale jury samen te Kortrijk, dit jaar onder het 
voorzitterschap van gravin Henrianne de Briey. Ze is een 
bekend jurylid dat trouw deel neemt aan de jaarlijkse keuring 
te Kortrijk. Ze is ook zeer regelmatig te zien als internationaal 
jurylid in de rozenproeftuinen van Le Roeulx, Den Haag, Parijs, 
Lyon, Saverne, Genève, Rome, Monaco en Madrid. Mevrouw 
de Briey is lid van diverse rozen- en tuinbouwverenigingen in 

binnen- en buitenland. De komende drie jaar is ze aangesteld 
als voorzitter van de World Federation of Rose Societies 
(WFRS). 
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De voorzitter Henrianne de Briey was vol lof over de organisatie en de kwaliteit van de rozentuin te 
Kortrijk. Ze vergeleek de Kortrijkse rozentuin qua uitstraling met die van Monaco. Volgens haar oordeel 
is het rosarium te Kortrijk zeker beter dan veel andere Europese rozentuinen binnen het netwerk van 
proeftuinen. De rozen stonden dit jaar excellent. Opvallend tijdens de keuring van 2018 was dat er 
relatief weinig rozen vooraf geëlimineerd waren. Dit kwam wellicht door het goede weer de laatste 
weken, maar vooral ook door de permanente zorg van de veredelaars om ziekteresistente rozen te telen 

en door de verbetering van de plaatselijke groeiomstandigheden in de rozentuin zelf.  

Veel inzendingen 

De werkgroep die deze provinciale Rozentuin permanent begeleidt, heeft zich de laatste jaren sterkt 
gefocust op kwaliteit, renovatie en promotie. Diverse analyses en ingrepen werden uitgevoerd door 

INAGRO om de tuin nog verder te verbeteren, en met succes. Na bodemanalyses en aanpassing van het 
groeisubstraat in de Proeftuin zien we nu gezondere rozen. Het onderhoud gebeurt verder zonder 
biociden. Door deelname aan diverse rozenkeuringen in binnen- en buitenland en door het verspreiden 

van informatie omtrent deze West-Vlaamse rozentuin, werd de interesse bij diverse rozentelers en -
deskundigen vergroot. Dit jaar waren dan ook 41 internationale keurders aanwezig te Kortrijk, onder 
andere een aantal nieuwe keurders uit Ierland, Italië en Frankrijk. De overige juryleden waren afkomstig 

uit Nederland, Luxemburg, Duitsland en de Gewesten Vlaanderen, Brussel en Wallonië. Met de 
medewerking van de Kortrijkse toeristische dienst en de stadsgidsen wordt de Rozentuin Kortrijk 
veelvuldig bezocht door groepen maar ook door individuele tuin- en bloemenliefhebbers. De laatste 
jaren ontvangt de rozenproeftuin Kortrijk dan ook meer inzendingen van rozentelers. De Rozentuin 
Kortrijk heeft werkelijk een grotere uitstraling gekregen. 

Sedert de renovatie van de rozentuinen van kasteelpark ’t Hooghe is de belangstelling voor deze tuinen 
bij vakman en groenliefhebber alleen maar toegenomen. Vanaf 2004 werden de kasteeltuinen 
heraangelegd en thans etaleren deze tuinen zich in volle glorie. De nieuwe aanleg met nieuwe hagen, 
berceaus, bomen en vooral de nieuwe rozenborders gecombineerd met hedendaagse vaste 
plantensoorten, tonen zich nu in een volwassen toestand. De diverse tuinen rond het kasteel, namelijk 
de Demonstratietuin en de Historische rozentuin, maar zeker ook de Proeftuin, zijn nu schitterend om te 
beleven. Het onderhoudsniveau is er zeer intensief. 

Keuringscriteria te Kortrijk 

De Permanente jury keurt in Kortrijk 5 keer per jaar de rozen in de Proeftuin en bekijkt in hoeverre de 
ingezonden rozen in (West-)Vlaanderen goed kunnen gedijen. Gedurende 2 jaar blijven de rozen in deze 
proeftuin staan om dan finaal beoordeeld te worden door een internationale jury. Dit jaar hebben de 
juryleden zich uitgesproken over de kenmerken ‘gewas’, ‘ziekte’, ‘bloei’ en ‘geur’. 30% van de punten 
gaan naar groeikracht, algemene ontwikkeling en bladertooi; 30 % naar de weerbaarheid tegen 

ongunstige groeiomstandigheden en ziekten; 30 % naar de bloeirijkdom, de decoratieve waarde van de 
bloembotten, de bloeiopvolging, de bloemvorm en de -kleur en ook 10 % naar de geur. Rozengeur was 
altijd al belangrijk, maar krijgt nu bij de beoordelingen internationaal gelukkig meer aandacht. Bijgevolg 

is geurkwaliteit ook voor de selectiehuizen een cruciaal werkpunt. De selectiecriteria te Kortrijk werden 
recent geëvalueerd door de Permante Jury en de Werkgroep Rozentuin van INAGRO en vanaf volgend 
jaar zullen de vaste juryleden het keuringsschema toch licht vereenvoudigen om efficiënter te kunnen 

oordelen over de waarde van de aanwezige rozen in de Proeftuin. 
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Toekomstplannen voor de rozentuin van Kortrijk. 

Reeds jaren dringt de Werkgroep Rozentuin van INAGRO er bij het provinciebestuur, eigenaar van het 
park en het kasteelgebouw, op aan om de rest van het kasteelpark ’t Hooghe verder te renoveren als 
een volwaardig rozenpark. De drie resterende hectaren van dit park in landschappelijke stijl zijn nu nog 
enigszins verwaarloosd maar bieden opportuniteiten voor de realisatie van een themapark met de roos 
als rode draad en met een totale oppervlakte van 5 ha. Niet iedereen was overtuigd van deze noodzaak. 
Het is echter niet de bedoeling om hier bijkomende formele rozentuinen aan te leggen, maar er is wel 
ruimte om specifieke rozentypes te tonen zoals liaan- en klimrozen, heesterrozen, botanische rozen,…  

De laatste jaren zien we wijzigingen en de renovatieplannen zijn reeds gedeeltelijk aangepast. Storende 
gebouwen zijn ondertussen afgebroken en het historisch kasteelgebouw staat in de steigers. De 

voorzitter van de Werkgroep Rozentuin van 
INAGRO, Dr André Calus, getuigde dat 
volgend jaar de internationale jury zal 

ontvangen worden in het gerestaureerde 
kasteel, net zoals vroeger. In de toekomst zal 
de Hogeschool VIVES gebruik maken van het 

kasteelgebouw. Er is momenteel constructief 
overleg met VIVES om geheel het park ook te 
gebruiken als  levend ‘lesmateriaal’ voor hun 
studenten van de bacheloropleiding 
groenmanagement. De groene campussen 
van VIVES en van de nabijgelegen universiteit 
KULAK sluiten aan bij het kasteelpark ’t 

Hooghe en vormen een groene structuur in 
de urbanisatie van het stadsdeel Hoog 

Kortrijk. Het park ’t Hooghe blijft in de toekomst een openbaar provinciaal kasteeldomein waarbij ook 
het Stadsbestuur participeert in de kosten voor het onderhoud van deze belangrijke groenzone.  

Gouden roos, Gouden en Zilveren medailles 2018 

De inzendingen van de rozen waren afkomstig van 14 telers uit  5 landen. De Gouden roos Kortrijk 2018 
is een rozegele perkroos met opmerkelijke meeldraden, een creatie van de Vlaamse veredelaar ILVO 
met een totaalscore van 76,90 % (perk proeftuin nr 70).  De Gouden medailles Kortrijk 2018 gingen naar 
de veredelaars De Ruiter, Kordes en ILVO. De Zilveren medailles werden toegekend aan de 
rozenveredelaars Delbard, Tantau, Kordes, De Reuter, Poulsen en Orard. De rozenveredelaar Kordes 
haalde daarbij 5 Gouden en 5 Zilveren medailles, een opmerkelijke prestatie. De geur werd eveneens 
beoordeeld en ook hier behaalde de firma Kordes de meeste punten met een fel geurende witte 
bodembedekkende roos.  

Illustraties: Jury aan het werk in het rosarium Kortrijk 2018,  Gouden Roos Kortrijk 2018: teler ILVO 

Vandromme Dirk, Secretaris Koninklijke Hofbouwmij. Sint-Fiacre 

  

Gouden Roos van Kortrijk 
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Uitslag van de jury Kortrijk 2018 : voor de volledige uitslag zie 
http://www.worldrose.org/trials/2018/kortrijk/trl_kortrijk.asp 

 

 
 

 

Recept rozenijs 

Het is een recept uit Nederland en het is bestemd voor speciale gelegenheden. Bereidingstijd: 30 
minuten. Invriezen: 3 uur I 

Ingrediënten (voor 4 personen): 250 gram suiker; 6 deciliter water; halve citroen (zowel sap als rasp); 
half kopje rozenblaadjes; 1 lepel gesneden rozenblaadjes; rozenblaadjes om te garneren; halve eetlepel 
rozensiroop; eiwit; poedersuiker 

Bereidingswijze: Kook de suiker en het water. Als de stroop belletjes vormt, dan de citroenschil en de 
rozenblaadjes toevoegen. Laat alles 10 minuten zachtjes koken. Dan zeven en laten afkoelen. Roer het 
citroensap, een lepel in reepjes gesneden rozenblaadjes en de rozensiroop erdoor. Schenk in een 
diepvriesdoos en laat minstens 3 uur vriezen. (elk half uur roeren. ) Voor gesuikerde rozenblaadjes: het 
eiwit losroeren, de blaadjes erdoor halen en door poedersuiker wentelen. Op bakpapier aan de lucht 
laten drogen. Met een wafeltje serveren. 

Smakelijk, 

Berna  (bron: www.mijnreceptenboek.nl) 

https://www.mijnreceptenboek.nl/ingredienten/zoetmiddelen/suiker.html
https://www.mijnreceptenboek.nl/ingredienten/vloeistoffen/water.html
https://www.mijnreceptenboek.nl/ingredienten/citrusfruit/citroen.html
https://www.mijnreceptenboek.nl/ingredienten/bloemen/rozenblaadjes.html
https://www.mijnreceptenboek.nl/ingredienten/bloemen/rozenblaadjes.html
https://www.mijnreceptenboek.nl/ingredienten/bloemen/rozenblaadjes.html
https://www.mijnreceptenboek.nl/ingredienten/eieren/eieren.html
https://www.mijnreceptenboek.nl/ingredienten/zoetmiddelen/suiker.html
http://www.mijnreceptenboek.nl/
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Jardin de l’Abbaye de Valsaintes 

 

Wat doet een rozenvriend als hij op vakantie gaat?  Wel minstens één rozentuin gaan bezoeken, zeker! En 
aldus geschiedde op 24 mei 2018, want dan bezocht ik in de Alpes de Haute-Provence de Jardin de 

l'Abbaye de Valsaintes.   

Valsaintes is een plek vol herinneringen, met een 
geschiedenis die teruggaat tot het paleolithicum of de 

steentijd. Op het rotsachtige terrein zijn historische 
overblijfselen van een Gallo-Romaans bouwwerk, een 
middeleeuws legerkamp en een oud Keltisch heiligdom, 
gewijd aan de zonnegod Belenos, op wie de toponymische 
naam Boulinette gebaseerd is. Boulinettes zijn eivormige 
verhardingen, ontstaan door erosie van 110 miljoen jaar 
oude onderzeese zandsteen. Ze symboliseren de eieren van 
moeder aarde (de drakenrots).  Zij vormden de basis van een 

vruchtbaarheidscultus waarbij een vruchtbaarheidssteen 
werd aanbeden. 

De rozentuin werd in 1997 aangelegd en er worden voor 

de verzorging van de tuin alleen homeopathie en 
essentiële oliën aangewend.  In juli 2011 verkreeg de tuin 
het label 'Jardin remarquable de France'.  Het in 2013 

aangelegde rozenpad toont de botanische ontwikkeling in 
de loop der tijd, aan de hand van informatieborden en 
speciaal geselecteerde rozensoorten.  Zo is er de  Rosa 

Gallica Officinalis, meegebracht 
door de kruisvaarders, en zijn afstammeling 

‘Charles de Mills’.  Verder voert het pad langs 
Chinese rozen, Rosa mutabilis bijvoorbeeld, en 
de eerste moderne  hybride rozen, zoals de 
‘Abbaye de Valsaintes‘.  In 2015 kwam het WFRS 
hier met hun pre-tour op bezoek.  Wie in de 
buurt van Digne-les-Bains, Sisteron, of Aix-en-
Provence met vakantie vertoeft, kan hier een 
goede daguitstap van maken 

 

 

Verantwoordelijke uitgever: Jos Rogiers 

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

‘Cecile Brunner’ 

Abbaye de Valsaintes 

Boulinettes 


