NIEUWSBRIEF ROZENVRIENDEN
november-december 2018
Beste rozenvrienden,
We hebben kunnen genieten van een uitzonderlijke prachtige zomer, een zomer speciaal voor rozen. Die
hebben het schitterend gedaan. We hebben er lang plezier aan gehad.
Voorbije jaar was het misschien niet altijd rozengeur, er waren zeker momenten van verdriet. Rozen
dragen stekels, maar ook mooie bloemen. Met onze vrienden overstemmen we de moeilijke ogenblikken.
Daarom is het goed om regelmatig samen te komen. Al pratend over rozen, raken we andere
onderwerpen aan en leren we elkaar beter kennen. We hebben het voorbije jaar veel samen gedaan. We
begonnen met een mooie nieuwjaarsreceptie. Dan kwamen we samen om te snoeien bij Gust of bij
Stefaan. We luisterden naar voordrachten over goede rozen en over Louis Lens en we bezochten tuinen
van medeleden. En we gingen ook op reis: naar Nederland, om onder andere, de botanische rozen in
Belmonte te zien en naar Le Roeulx. Tijdens de meerdaagse reis namen we deel aan het Rosenfest in
Steinfurth en bezochten we prachtige parken en rozentuinen. Hierover kunnen we napraten tijdens ons
nieuwjaarsfeest op 6 januari 2019.
2018 loopt stilaan naar zijn einde. Binnenkort begint de winterse koude. Dan blijven we liefst binnen. We
kijken uit naar volgende zomer. Willen we nieuwe rozen in onze tuin? Welke? In deze nieuwsbrief vind je
informatie over een groot aantal nieuwe rozen van Lens-Roses, Kordes en Tantau. Bovendien lezen we
welke rozen Stefaan De Ridder en Magda en André Casteels bijzonder goed vinden. In volgende
nieuwsbrief laten we anderen aan het woord. Ik wens je veel leesplezier.
Van harte wens ik je, in naam van heel het bestuur, een heel gezellige kerstperiode en een heel gelukkig
2019, een heel goede gezondheid en veel plezier met familie en vrienden.
Jos

Onze herfstvergadering, 10 november 2018.
Onze herfstvergadering werd weer een gezellige
bijeenkomst. We vierden ook onze vijfde verjaardag,
wat we deden met vijfentachtig leden, waarvan vijf uit
Nederland. De gastspreker voor deze bijeenkomst was
Laurent Neels die een mooie voordracht gaf over de
wereldvermaarde Vlaamse rozenveredelaar Louis
Lens. Laurent Neels werkte meer dan dertig jaar samen
met Louis Lens, en kon dus met hart en ziel over hem
spreken. Hij beschreef bondig de geschiedenis van het
bedrijf Lens Roses vanaf de start in 1870 tot nu, met
Rudy en Ann Velle als drijvende krachten sinds 1992.
We leerden over de zoektocht van deze harde werker
om de mooiste tuinrozen te creëren in verschillende groepen: perkrozen, bodem bedekkende rozen,
heesters, waaronder heel veel moschata hybriden, en klimrozen. Tijdens de tweede wereldoorlog volgde
hij een opleiding aan de Rijkstuinbouwschool in Vilvoorde, alhoewel hij tijdens zijn humaniora vooral
gepassioneerd was door wiskunde. In het begin volgde Louis de werkwijze van zijn vader, die zich toelegde
op de teelt van vooral grootbloemige rozen voor kweek onder glas. Maar hij had ook een passie voor
botanische rozen. Vele hiervan werden hem geschonken door rozenliefhebbers uit zijn kennissenkring.
Die kruiste hij met floribunda en grootbloemige rozen, waardoor hij een reeks heel mooie en gezonde
herbloeiende rozen bekwam die heel geschikt waren als tuinrozen. Ook was hij geboeid door de
moschatahybride ‘Ballerina’, en zocht daarom naar gelijkaardige rozenstruiken. Uiteindelijk bracht hij
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meer dan zestig moschata hybriden uit. Louis Lens overleed op 10 mei 2001, hij werd 77 jaar. Van zijn
hand zijn enorm veel rozen, waaronder grootheden zoals Pascali, Dame de Coeur en Rush.
Tijdens de koffie met veel Limburgse vlaai werd er
gepraat over onze dagelijkse zorgen en vreugdes, ook
over rozen en de verzorging ervan. Op het einde van de
namiddag hebben we heel veel rozenplanten verloot,
waaronder heel veel realisaties van Louis Lens. Deze
rozen werden geschonken door sponsors, zoals Lens
Roses, Casteels Rozen, Rosa Mundo, Tuincentrum
Lottum en Kordes. Onze leden beleefden weer een
boeiende, leerrijke en vooral een gezellige namiddag.

Nieuwe creaties van “Lens Roses”
Château de Munsbach
Deze moschatahybride heeft licht geurende,
botergele komvormig gevulde bloemen die naar
crème verbleken. Opvallend zijn de ronde trossen die
tot 30 bloemen kunnen tellen en op stevige takken
staan. De plant heeft een rechtopgaande groei. Het
blad is donkergroen en glanzend, het jonge blad is
bleker. Hoogte 120-150 cm. Bloemgrootte 4 cm.
De roos is genoemd naar de openbare rozentuin bij
het kasteel van Munsbach, aangelegd en
onderhouden door de Luxemburgse rozenvereniging
waar een collectie rozen met Luxemburgse namen is
geplant.
Marc's Jubilee

Marc’s Jubilee
(Lens Roses)

Château de Munsbach
(Lens Roses)

Deze trosroos telt een twaalftal mandarijnoranje middelgrote
bloemen per tros die zeer gevuld zijn zoals de oude rozelaars en
die een aangename fruitige geur verspreiden. De plant heeft
stevige glanzende groene bladeren, een rechtopgaande groei en
bloeit van juni tot de eerste vorst. Hoogte 100 à 120 cm.
Bloemgrootte 6 cm. Marc is een fervente Lens fan uit Frankrijk die
voor zijn 50ste verjaardag zijn naam aan deze roos gaf.

Milhem Pemberton
Deze trosroos herinnert ons aan het verhaal van twee mensen die verbonden werden met elkaar door de
eerste wereldoorlog : de Franse landbouwer Louis Milhem en de Canadese piloot kapitein Frederick
Despard Pemberton. De door de Duitsers neergeschoten piloot werd door Louis Milhem waardig
herbegraven nadat hij door de Duitsers in miserabele omstandigheden in een klungelig gemaakte kist
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Milhem
Pemberton

haastig in de grond werd gestopt. Op 16 september 2017
plantten beide families de roos 'Milhelm Pemberton' op zijn graf.
De trosroos 'Milhem Pemberton' bloeit zeer uitbundig van juni
tot met de eerste vorst met komvormige helderrode bloemen
die verkleuren naar een licht karmijnroze en hun meeldraden
tonen. De bloemen hebben een uitgesproken geur van kruiden
80 cm. Bloemgrootte 7 cm.
Roger Willeghems

Nieuwe rozen in het assortiment van Lens Roses
DAVID AUSTIN ROZEN :
Desdemona : “Exquisitely beautiful, strongly fragrant blooms”
Lichtroze bloemknoppen gevolgd door zeer sterk naar oude
rozen geurende (met hints van amandelbloesem, komkommer
en citroenschil) middelgrote komvormige bloemen.
Bloeiperiode : juni-oktober. Grootte : 110x110 cm. Moschata
hybride. Kan ook in pot.
Olivia Rose Austin : “An outstanding variety with an
exceptionaly long flowering season”
Heeft grote, zeer gevulde, komvormige roze bloemen met een
lichte tot medium fruitige geur. De roos heeft een uitzonderlijk lange bloeiperiode. Grootte 120x110cm.
Leander hybride. Kan ook in pot.
The Poet's Wife : “Beautiful, cupped flowers with a rich, fruity fragrane”
De komvormige gevulde bloemen zijn warm geel en blijven kleurvast, met crème-gele bloemblaadjes aan
de buitenkant. De bloemen hebben een sterke fruitgeur met een vleugje limoen. De trossen tellen een
zestal bloemen en staan op krachtige paars gekleurde takken. 110 x 110 cm. Oude rozen hybride.
BOTANISCHE ROZEN :
Rosa amblyotis : een prachtig roosje voor de natuurlijke tuin met
rood-roze enkele bloemen in kleine trossen. De plant is bijna
stekelloos. 120-150cm. C.A.Meyer 1840
Rosa giraldii var.nanothamus (Boulenger) : ontdekt in Sangerhausen,
heeft een zeer klein blad (nano), vijf tot negen deelblaadjes, veel
stekels en prachtige unieke langwerpig compacte ronde trossen met
kleine roze enkele bloemen. Is afkomstig van zaad van de
Palmengarten in Frankfurt. Een zeldzame maar zeer interessante
rozenheester. 120-150cm
Rosa willmottiae (Hemsley) : hoge sierlijke struik met overhangende
takken met een decoratief grijs-groen, varenachtig blad. De kleine
donkere lila-roze enkele bloemen verschijnen in mei. In de herfst
tooit de plant zich met peervormige oranje-rode bottels. 180-200cm.
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TROSROZEN :
Louise Pommery (Sauvageot B. 2001) : is een bloeirijke roos met grote klassiek gevormde bloemen in
trossen, licht roze in het centrum en bijna wit aan de buitenkant. De bloemen zijn licht geurend en zeer
goed herbloeiend. Uiterst geschikt in pot. Hoogte 50cm.
OUDE ROZEN :
Rose de Alhambra (W.Ruf 2006) : een compacte struik met zeer gevulde rozetvormige, kleine roze
bloemen. Ze hebben de sterke geur van de oude rozen en bloeien van juni tot de eerste vorst. Hoogte
100-120cm. Het is een mutatie van Rose de Resht.
Paul Neyron (Levet 1869) : heeft zeer grote dubbele warm roze bloemen met een zeer sterke rozengeur,
de bloem is iets slordig in het midden, op krachtige stengels. De bloeitijd is juni tot oktober. 125-150cm.
KLIMROZEN :
Super Pink (Louis Lens 1992) : dank zij ons lid Miet, die deze roos nog in haar tuin had staan, terug
opgenomen in het assortiment. Heeft mooie, grote (7-12cm) klassieke bloemen, in een warm roze kleur
zonder neventinten. Sterke en zeer aangename geur. Hoogte 200-250cm. Is de favoriete geurende
klimroos van Elsie de Raedt (cfr.Rozen van de lage landen (1996) p.61)
Purple Splash (T.Carruth 2009) : is een opvallend wit en paars gestreepte klimroos, met grote halfgevulde
bloemen die in grote trossen staan en goed herbloeien. Hoogte 200-300cm.
Night Owl (T.Carruth 2005) : heeft donker wijnrode bloemen (8 tot 12 bloemblaadjes) in grote trossen die
hun gele meeldraden opvallend tonen met een zachte geur van kruidnagel. Hoogte 305-425 cm.
MOSCHATA'S :
Maid Marion (Pemberton 1930) : heeft kleine,
halfgevulde bloemen, wit en verkleurend naar licht roze
bij het verouderen. De bloemen staan in grote trossen
en bloeien continu de hele zomer door. Ze hebben de
typische moschata geur : bloemen en kruiden. Hoogte
100cm.
Juliana von Stolberg (Louis Lens 1995) : is een kruising
van de rozen Brittania en Rush, die onder het code
nummer LLX8868 in het Europa rosarium te
Sangerhausen terecht kwam en daar in 2006 haar naam
kreeg. Het is een zeer bloeirijke heester met grote
enkele bloemen, wit met roze rand. Hoogte 120-150cm
en kan ook als klimmer.
RUGOSA :
Souvenir de Trélazé (Pépinières Delaunay 2010): heeft donkerroodviolette bloemen met een paars hart en zijn zeer geurend. Heel
merkwaardig zijn de opmerkelijke veel kleine bloemblaadjes tussen de
meeldraden. Hoogte 100-150cm.
Roger Willeghems
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Nieuwe rozen van Kordes
´Fleureo´
Kleur: oranje-geel
Afmetingen (H x B): 100x50cm aantal per m²: 4
Diameter van een bloem 8cm
Geur: *
Winterhardheid: **
Bladgezondheid: meeldauw****
sterroet ****
Opmerkingen: bossige recht opgaand groeiende edelroos met
struikend karakter. Goed gevulde bloemen in kleine trossen. Sinds
2016 ADR roos, goede gezondheid.

´Concorde´
Kleur: Geel-crème
Afmetingen (H x B): 80x50cm aantal per m²:4-5
Diameter van een bloem 10cm
Geur: *
Winterhardheid:**
Bladgezondheid: meeldauw ***
sterroet ***
Opmerkingen: bossige en recht opgaande groei, theehybride met
grote nostalgische bloemen, groot dubbel, subtiel geparfumeerd;
schitterend blad en uitstekende weerstand tegen ziekten. Is naar de
luxe 'Concorde' caravan genoemd.

´Alexander von Humboldt´
Kleur: helder rood
Afmetingen (H x B): 40x60cm aantal per m²: 3
Diameter van een bloem: 6cm
Geur: ***
Winterhardheid: **
Bladgezondheid: meeldauw***
sterroet ****
Opmerkingen: breed uitgroeiende struik, vlak. Bodembedekker met
enkelvoudige bloemen en goudgele stuifmeeldraden. Behoort tot het
nectar assortiment (bijen aantrekkend)
en heeft een hoge
bladgezondheid.
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´Poetry´
Kleur: crème roze tot crème abrikoos
Afmetingen (H x B):80x50cm aantal per m²: 4
Diameter van een bloem : 6-7cm
Geur: *
Winterhardheid: **
Bladgezondheid: meeldauw***
sterroet ****
Opmerkingen: krachtig groeiende perkroos met neiging tot struikroos.
Half gevulde, zacht geurende bloemen. Met speels gekerfde bloemblaadjes en met heel veel bloemen.
Glanzend groen, zeer goed gezond loof.
´Amaretto´
Kleur: midden roze
Afmetingen (H x B): 80x50cm aantal per m²: 4-5
Diameter van een bloem: 7cm
Geur: *
Winterhardheid: **
Bladgezondheid: meeldauw ***
sterroet ****
Opmerkingen: krachtig rechtop groeiende met rijk gevulde, zwak
geurende bloemen. Bloemen in bekoorlijk kleurenspel tussen roze en abrikoos. ADR 2016 met hoge
bladgezondheid.
´Peach Melba´
Klimroos
Kleur: roze-abrikoos
Afmetingen (H x B): 200 x 80cm
Diameter van een bloem 4-5 cm
Geur: *
Winterhardheid: **
Bladgezondheid: meeldauw ***
sterroet ***
Opmerkingen: kleine klimroos, ideaal voor kleine tuinen en in
containers. De bloemen zijn dubbel, kleurrijk en geuren fruitig
´Hotline´
Struikroos, rigoroos
Kleur: Donkerroze
Afmetingen (H x B): 50-70cm aantal per m²: 3
Diameter van een bloem: 6 cm
Geur:
Winterhardheid: **
Bladgezondheid: meeldauw ****
sterroet ****
Opmerkingen: Weelderig breed struikje. Met open bloemen zeer kleurrijke trossen. Het gebladerte biedt
een mooi contrast met de bloemen.
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´Tiamo´
Grootbloemig
Kleur: rood
Afmetingen (H x B): 100 x 50 aantal per m²: 4-5
Diameter van een bloem: 8-10 cm
Geur: *
Winterhardheid: **
Bladgezondheid: meeldauw ***
sterroet ***
Opmerkingen: Opgaande struik, theehybride met dubbele bloemen en nostalgische felrode, altijd in
trossen. Zeer goed bestand tegen regen en zon. Met schitterend blad, uitstekende weerstand tegen
ziekten.

´Carmen Wurth´
Floribunda roos in de Parfuma reeks
Kleur: roze-violet
Afmetingen (H x B): 80x50cm aantal per m²:4-5
Diameter van een bloem:8cm
Geur: ***
Winterhardheid:**
Bladgezondheid: meeldauw ***
sterroet****
Opmerkingen: opgaande groeiwijze, floribunda met geurige , grote dubbele
bloemen en zeer hoge ziekteresistentie. Genoemd naar de echtgenote van
ondernemer WÜRTH

‘See you in Purple´
Kleur: wit-crème, violet in het midden
Afmetingen (H x B): 70 x 50cm, aantal per m²: 4-5
Diameter van een bloem: 6-7 cm
Geur:
Winterhardheid: **
Bladgezondheid: meeldauw ***
sterroet **
Opmerkingen: Hybride van R. persica, de bloemen zijn wit en in het midden
paars. De lange bloeiperiode en het ontbreken van stekels maakt deze roos superieur aan de andere rozen
in deze groep. Uitstekende weerstand tegen ziekten
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´Weisse Wolke´
Struikroos
Kleur: wit
Afmetingen (H x B): 120 x 70 cm
Per m²: 3 stuks
Diameter van een bloem: 6-7 cm
Geur: *
Winterhardheid: **
Bladgezondheid: meeldauw ***
sterroet ***
Opmerkingen: recht opgaande groei, rozenstruik met een overvloed aan semidubbele bloemen. De bloemen zijn wit met gouden meeldraden. Het gebladerte biedt een mooi contrast
met de bloemen. Uitstekende weerstand tegen ziekten. Kreeg de ereprijs in 2016 in Baden-Baden.
´Cremosa´
Kleur: pastelroze
Afmetingen (H x B): 70 x 40cm
Per m²:4-5
Diameter van een bloem :6cm
Geur: *
Winterhardheid: **
Bladgezondheid: meeldauw ****
sterroet ****
Opmerkingen: bossige en recht opgaande floribunda met grote dubbele bloemen
en bloemtrossen in charmante kleuren. Uitstekende weerstand tegen ziekten.
Ze kreeg in 2009 het ADR label

Tantau nieuw 2018-2019 (foto’s en informatie: Tantau Rosen)
‘Bienenweide® Bicolor ‘
Kleur: roze enkelvoudige bloemen met wit hart
Afmetingen (H x B): 50x60cm aantal per m²: 4-5
Diameter van een bloem 2-4cm
Geur: *
Winterhardheid: ***
Bladgezondheid: meeldauw****
sterroet ***
Opmerkingen: Breed groeiende struik. Rozen die omwille van de opvallende
meeldraden aantrekkelijk zijn voor bijen. We noemen deze groep in ’t
Nederlands de Bijenweelde reeks . Heel goede gezondheid. Voor beplanting
in groep, maar kan ook in grote pot.
Het kleurengamma waarmee de Bienenweide rozen wordt aangeboden is heel groot: naast deze is er
Bienenweide®
Apricot,
Bienenweide®Rot,
Bienenweide®Gelb,
Bienenweide®Hellrot
en
Bienenweide®Weiss. Bienenweide®Rosa bekwam in 2017 het ADR-kenmerk en in 2019 komt
Bienenweide®Fruity op de markt.
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‘Kaffe Fassett Rose’®
Kleur: purperviolette heel goed gevulde bloemen
Afmetingen (H x B): 80x50cm aantal per m²: 5-6
Diameter van een bloem 10 cm
Geur: ***
Winterhardheid: ***
Bladgezondheid: meeldauw***
sterroet **
Opmerkingen: rechtop groeiende geurende edelroos voor perken, maar ook
goed in pot. Snijbloem.
‘Marietta’®
Kleur: roodviolette gevulde gekwartierde bloemen
Afmetingen (H x B): 80x50cm aantal per m²: 5-6
Diameter van een bloem 10 cm
Geur: **
Winterhardheid: ***
Bladgezondheid: meeldauw***
sterroet ***
Opmerkingen: rechtop groeiende goed geurende edelroos voor perken, maar
ook goed in pot.
‘Matthias Claudius Rose’
Kleur: licht abrikoos gevulde bloemen
Afmetingen (H x B): 130x80cm aantal per m²: 2
Diameter van een bloem 10 cm
Geur: **
Winterhardheid: ***
Bladgezondheid: meeldauw****
sterroet ****
Opmerkingen: heester met licht overhangende takken, kan toegepast worden als solitaire struik, in hagen
en romantische tuinen met vaste planten. Blinkend donkergroen blad. ADR-roos 2017 (foto: verder in
deze nieuwsbrief)
‘Nathalie® Starlet-Rose’
Kleur: karmijn rode bloemen
Afmetingen (H x B): 200x100cm, klimroos aantal per m²: 1
Diameter van een bloem 4-6 cm
Geur: *
Winterhardheid: ***
Bladgezondheid: meeldauw***
sterroet **
Opmerkingen: lagere klimroos die goed in ’t blad zit, waartegen de dubbele bloemen mooi afsteken

9

NIEUWSBRIEF ROZENVRIENDEN
november-december 2018

‘Tropicana’®
Kleur: amberkleurige en oranje gevulde bloemen
Afmetingen (H x B): 120x60cm aantal per m²: 5-6
Diameter van een bloem 10 cm
Geur: ***
Winterhardheid: ***
Bladgezondheid: meeldauw***
sterroet ***
Opmerkingen: Rechtop groeiende sterk naar passievruchten geurende
theehybride voor perken, maar ook goed in pot. Het speciale aroma van de
bloembladen maken ze heel geschikt voor de bereidingen van desserten.

‘Wildberry’®
Kleur: roze
Afmetingen (H x B): 120x60cm aantal per m²: 5-6
Diameter van een bloem 10 cm
Geur: ***
Winterhardheid: ***
Bladgezondheid: meeldauw****
sterroet ***
Opmerkingen: De geurige bloemen hebben de vorm van die van de klassieke theehybriden. De
bloemblaadjes zijn stevig een heel goed bestand tegen regen. Wildberry® groeit compact en staat mooi
in een pot.

Nieuws over de ADR-keuring 2018
Zes nieuwe variëteiten krijgen het ADR-kenmerk
De werkgroep ADR-rozen kwam dit jaar samen in het Saksische Landesamt voor Milieu, Landbouw en
Geologie in Dresden-Pillnitz voor de jaarlijkse evaluatie van de ADR kandidaten. Onder leiding van ADR
coördinator Dr. Burkhard Spellenberg en de voorzitter van het BdB-expertengroep voor rozen, Alexander
Kordes, werden de resultaten van de keuring van nieuwe variëteiten grondig besproken. Ook werd de
toekomst van ADR onder de loep genomen. (BdB: Duitse vereniging van boomkwekers)
Nieuwigheden van de kwekers: Delbard, King, Kordes, Meilland, Nirp, Noack, Poulsen, Schultheis, Tantau
en Wanniger werden gedurende drie jaar in 10 rozentuinen zorgvuldig getest op ziekteresistentie en
tuinwaarde. En dit zonder gebruik te maken van fytoproducten. Als een roos meer dan een bepaald aantal
punten in het beoordelingssysteem behaalt, wordt aan de roos het begeerde ADR-kenteken toegekend.
Hiermee worden de buitengewone eigenschappen van de roos beklemtoond.
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Aanpassingen aan de ADR-keuring
Markus Guhl, diensthoofd van BdB, legde de aanwezige rozenexperts het belang van ADR uit en bedankte
de proeftuinen voor hun inzet voor de ADR-keuring. Het hoofdbureau van BdB verdedigde het standpunt
dat de rassentesten eigenlijk niet moeten gewijzigd worden. Daarom kan ADR in de huidige vorm
verdergaan. Een belangrijke en toekomstgerichte verandering is evenwel dat de toekenning van het ADRkenmerk beperkt wordt tot vijftien jaar. Daarna kunnen rozenkwekers en inzenders van ADR-rozen
beslissen of ze de rozen opnieuw laten testen of dat de roos uit de ADR-lijst moet worden verwijderd.
ADR-inspecteurs en rozenkwekers die aanwezig waren in Dresden-Pillnitz vinden het heel spijtig dat in de
toekomst de testsite in Zweibrücken niet meer beschikbaar is. Door het hoge niveau van deskundigheid
is de rozentuin in Zweibrücken sinds 1972 een van de hoekstenen van deze testen. Gelukkig is vanaf de
herfst 2019 de Staatsschool voor Tuinbouw te Stuttgart-Hohenheim met Mathias Urmetser als 11 de
keuringsplaats beschikbaar. Die organiseren sinds vele decennia de studierichting inlandse houterige
gewassen. Het is ook mogelijk dat vanaf 2019 een nieuwe 12de standplaats zich voor ADR kan engageren.
In de ADR-proeftuinen komen klimaat- en bodemmetingen zowel in het verre noorden als het in zuiden
van de Duitsland in aanmerking. Zo kunnen de rozen in de verschillende tuinen nog beter vergeleken
worden.
Overzicht ADR-soorten van 2018

Nr.ADR
1507

Kweker/

Handelsnaam

Rozen-

Inzender

(Invoering)

groep

Kordes

´Gartenprinzessin
Marie-José´ ®

Bloemkleur

Vulling

Geur

roosrood

gevuld

sterk

Geel midden,

enkel

weinig

Perkroos

In handel sinds 2016
1509

Kordes

´Summer of Love´ ®
In handel sinds 2017

Kleine
Struikroos

1533

Kordes

´Carmen Würth´

Perkroos

Helviolet met gevuld
rozerood

sterk

Perkroos

Helder
roze/rood

½ gevuld

middel

Perkroos

Helder geel

gevuld

geen

Perkroos

Krachtig roze

gevuld

middel

Vanaf 2018 te koop
1515

Kordes
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Toppers van André en Magda Casteels, Casteels Rozen
André rolde via Louis Lens in de rozenwereld. Het was de prachtige
enkelbloemige trosroos ‘Rush’ die hem overtuigde dat rozen zijn
‘business’ zouden worden. ‘Rush’ van Louis Lens is een rechtstreekse
afstammeling de botanische roos Rosa multiflora. Een van de
veredelingslijnen die Louis Lens volgde was het kruisen van de
eenmaal bloeiende wilde rozen met doorbloeiende rozen om zo
mooie heesters te verkrijgen. ‘Rush’ heeft grote enkele roze bloemen
en bloeit uitbundig de hele zomer en herfst. Zoals we op het einde van
dit stukje kunnen lezen, hebben we bij het snoeien enige vrijheid. We
kunnen deze roos snoeien als een perkroos, heel kort, of hoger om
een mooie heester te bekomen. In het eerste geval planten we ze op
een goede halve meter van elkaar. In het tweede geval, nemen we
een meter als plantafstand.

Rush (L.Lens),
Parc de la Tête d’Or, Lyon

‘Stadt Rom’ van Tantau is een schitterende bodembedekker die het op alle types van bodem goed doet.
De struiken groeien heel compact, zijn gezond en heel bloeirijk. De kleur van zalmroze bloemen is heel
stabiel. Op stam geënt is deze roos heel sierlijk. De witte ‘Aspirin’ van Tantau, blijft nog steeds een super
topper van André en Magda.
Zoek je een helrode goed opvallende perkroos? Dan kunnen ze ‘Balou’ van Noack aanbevelen. Ze bloeit
rijk met compacte trossen en wordt niet hoger dan een halve meter en is dus ook geschikt voor in een pot
op het terras. Zoals de twee hiervoor vermelde rozen van Tantau is dit ook een ADR-roos.
We hebben in vorige nieuwsbrieven ‘Prinses Claire van België’
al besproken. Het is een goed geurende heel gezonde roos
van Martin Vissers en ook een van hun favorieten. Het is een
goed gevulde Engelse roos met als vader ‘Abraham Darby’. De
takken buigen nauwelijks door onder het gewicht van de
bloemen, in tegenstelling tot veel Engelse rozen.
En wens je een roos met heel grote bloemen? Dan loont het
de moeite om ‘Yves Piaget’ van Meilland te kopen. De roze
bloemen zijn heel geurig en kunnen als snijbloem ook een
kamer opfleuren.
‘Prinses Claire van België’

Een raad van André: om te weten hoe een rozenstruik het
best groeit, moet je geduld hebben. Laat de plant enkele jaren
groeien om te zien hoe die het mooist is in de tuin. Het snoeien, zoals beschreven in de klassieke boeken,
is niet altijd de beste keuze. Zo heeft hij in zijn tuin een exemplaar van miniroos ‘Mini Love’ van Chris
Warner laten uitgroeien tot een prachtige reuzenheester. Weliswaar met de steun van een conifeer, waar
nu niets meer van te zien is.
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Toppers van Stefaan De Ridder, La Vie en Roses
Bij de nieuwe rozen vindt Stefaan de parfuma rozen van Kordes ‘Großherzogin Luise’ en ‘Freifrau Caroline’
veelbelovend. ‘Großherzogin Luise’ heeft een sterk geurende abrikooskleurige bloemen. De buitenste
bloemblaadjes zijn roomkleurig. Beide groeien ze bossig, worden een halve meter breed. De eerste wordt
een meter hoog en ‘Freifrau Caroline’ heeft purperen bloemen en blijft met 70 cm wat kleiner. ‘Flora
Colonia’ of ‘Kölner Flora’ is een zeer gezonde struikroos van Kordes die ruim een meter hoog en tachtig
centimeter breed wordt. Ze heeft roze bloemen die een sterke rozengeur aangevuld met wat kruidige
aspecten. ‘Nautica’ van Kordes heeft lavendelkleurige bloemen.

‘Kölner Flora’
‘Großherzogin Luise’
‘Matthias Claudius Rose’ is een nieuwe en heel gezonde
struik van Tantau. Ze heeft trouwens het ADR-kenmerk.
Ze wordt 130 cm hoog en draagt matig geurende licht
abrikooskleurige bloemen met een nostalgische vorm.
‘Mary Ann’ van dezelfde veredelaar is wat ouder, maar
heeft dezelfde nostalgische bloemvorm en heeft abrikoze
tot oranje bloemen.
De purperen tot violetroze bloemen van ‘Laudatio’ van
Noack geuren heel goed. De struik, met haar
donkergroene glanzende bladeren is zeer gezond. Ze is
geschikt als perkroos, en de bloemen houden ook lang op
water. Ook binnen, kunnen we daarom van deze roos
genieten. Het is daarom ook een roos in het ‘All-in One’gamma van Noack.

‘Matthias Claudius’

Enkele favorieten tussen de oudere rozen zijn ‘Rose der Hoffnung’, ‘Perla Bianca’, ‘Hansestadt Rostock’
en ‘Black Forest Rose’. ‘Rose der Hoffnung’ werd in 2010 gedoopt door zanger Heino. Een deel van de
winst wordt geschonken aan de organisatie ‘Tour der Hoffnung’ die kinderen met kanker begeleidt. Deze
gezonde roos heeft gele licht geurende bloemen, die na enige tijd naar oranje-rood verkleuren. De
geurende floribunda ‘La Perla Bianca’ heeft reeds haar waarde in vele tuinen van rozenvrienden bewezen.
En ‘Black Forest Rose’ is een zeer goede rijkbloeiende Rigoroos die als grotere bodembedekker heel
geschikt is voor aanplanting in grotere groepen. ‘Hansestadt Rostock’ heeft licht tot matig geurende
bloemen waarvan de amberkleurige tot abrikooskleurig bloemen mooi afsteken tegen de donkergroene
glanzende bladeren.
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Recept Nagerecht: Mousse van verse geitenkaas met rozen en mango

Voor 4 personen: 125 g suiker, 2 zakjes witte thee, 1 mango, 3 eetlepels suiker, 1 eetlepel gedroogde
rozenblaadjes, 3 eieren, 125 g verse geitenkaas
Doe de suiker in een pan met 2,5 dl water. Voeg de theezakjes toe en laat inkoken tot een lichte siroop.
Verwijder nadien de theezakjes. Schil de mango en snij in blokjes. Pocheer de mango in de theesiroop en
mix nadien tot een gladde saus. Verdeel over glazen en zet koel weg. Maak de rozensuiker door de suiker
en de rozenblaadjes in een foodprocessor tot een homogeen mengsel te mixen. Splits de eieren en klop
de eierdooiers schuimig met de rozensuiker. Voeg al kloppend de geitenkaas toe. Klop de eiwitten stijf en
spatel voorzichtig onder het beslag. Lepel de mousse over de mango en zet koel weg om op te stijven.
Berna(Bron: Tijdschrift Nest 43)

Verantwoordelijke uitgever: Jos Rogiers
Werkten mee aan deze nieuwsbrief: Berna, Gust, Robert, Roger en Jos.
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