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Foto voorzijde: Burgundy Ice (Katerstede fotostudio) 

 Foto achterzijde: Rozenborder (Modeste Herwig)

“ Een roos is een roos is een roos”, schreef Gertrude Stein. Maar een roos is veel meer dan alleen maar een roos. De 
roos is de koningin van de bloemen, de bloem van Afrodite, het symbool van schoonheid en liefde, het embleem van 
koningen en koninginnen. De roos is de meest geliefde en geroemde bloem in de geschiedenis.
De eerste tuinrozen werden in het Midden-Oosten gekweekt, vanwege hun schoonheid en geur, maar ook vanwege de 
medicinale eigenschappen van de etherische olie uit de bloemblaadjes. In de 18e en 19e eeuw werden rozen door 
Franse en ook door Hollandse kwekers verder veredeld. Deze dik gevulde, zwaar geurende rozen zijn nog steeds ver-
krijgbaar. Bijvoorbeeld de bourbonroos Rosa ‘Mme Isaac Pereire’ uit 1881. Een goed modern alternatief vind ik de 
Engelse rozen van kweker David Austin. Ze hebben het uiterlijk van ouderwetse rozen: dik gevulde, komvormige 
bloemen die heerlijk geuren. 

Rozen passen in elke tuin en zijn prachtig te combineren met heesters, vaste planten, bloembollen en eenjarigen. 
Vooral de doorbloeiende trosrozen, Engelse rozen en doorbloeiende heesterrozen zijn voor mij favoriet in borders en 
perken. Rozen houden er niet van om helemaal ingesloten te staan. Het is dus de kunst om de juiste combinaties 
te maken. Ik omring de roos bijvoorbeeld met lage vaste planten, zoals het hoornviooltje (Viola cornuta), Diascia 
of het Mexicaans madeliefje (Erigeron karvinskianus). Ook planten met een heel open, luchtige groeiwijze combi-
neer ik graag met rozen. Ze werken zich tussen de rozen omhoog, zonder ze te hinderen. Geschikt zijn ijzerhard 
(Verbena bonariensis), vlasleeuwenbek (Linaria purpurea) of witte kantbloem (Ammi majus). Stamrozen nemen 
maar heel weinig ruimte in, daar is altijd wel een plekje voor te vinden. Ik plant de witte stamroos Rosa ‘Thorn-
hem’ bijvoorbeeld samen met groengele vrouwenmantel en de klokjesbloem Campanula glomerata ‘Alba’ voor een 
uitbundige bloemenzee. 

In deze catalogus van rozenkwekerij De Wilde ziet u rozen in de mooiste kleuren, van lieflijke pasteltinten tot warm 
donker fluweelrood, helder roze of zuiver wit. De beste rozen selecteert u natuurlijk zelf, door vanaf juni rozen- 
kwekerijen, rosaria en open tuinen te bezoeken. Let tijdens uw bezoek op de kleur, de vorm, de hoogte en de bloeitijd. 
Vergeet zeker niet om ook op de geur van de roos te letten en laat u verleiden door de charme van de romantische 
‘koningin der bloemen’. 

Modeste Herwig
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Officiae modio

Officiae modio

welkom bIj 
RozenkwekeRIj de wIlde 

Rozenkwekerij De Wilde dateert al uit 1921. In korte tijd bouwde De Wilde, eens begonnen in 
Bussum, een goede naam op in de wereld van rozenkwekers. Aanvankelijk waren het  
voornamelijk gemeentes en hoveniers die de rozen afnamen, maar allengs vonden ook steeds meer 
particulieren hun weg naar de rozenkwekerij. 
Ook in de 21e eeuw bent u bij De Wilde aan het juiste adres voor veel oude, bekende rozensoor-
ten. Maar ook een groot aantal nieuwe rozen heeft een plekje in ons assortiment. Rozenkwekerij 
De Wilde presenteert u met veel plezier deze nieuwe en bijzondere rozencatalogus, waarin alle ver-
krijgbare David Austin-rozen zijn opgenomen. 

Wat zijn David Austin-rozen? David Austin is een Engelse rozenveredelaar die al jaren fantastische 
resultaten boekt en prachtige rozen heeft gekweekt. Zijn Engelse rozen zijn in de hele wereld 
beroemd, niet alleen door hun fraaie uiterlijk, maar ook door hun kwaliteit en andere uitstekende 
eigenschappen. Rozenkwekerij De Wilde is er trots op met zo’n gerenommeerd veredelaar en kwe-
ker samen te werken.

De Wilde test ook rozen uit kruisingsprogramma’s van andere veredelaars, waaruit steeds weer nieuwe 
variëteiten voortkomen: fraaie, sterke rozen die uw tuin een extra dimensie geven. Wij zijn verheugd  
dat onze rozen en rozenproducten inmiddels op veel plaatsen in Nederland verkrijgbaar zijn. Ook in 
België is een voorzichtige start gemaakt. Wij zijn ervan overtuigd dat u in onze catalogus één of meer 
rozen vindt die een plekje in uw tuin of op uw terras verdienen. Wij wensen u veel plezier bij het  
kiezen en genieten van onze rozen.

Steven van Dalen, 

Rozenkwekerij De Wilde
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Rhapsody in Blue

Ghita Renaissance

Ashram

nieuwkomers

Azubiss
Goed doorbloeiende klimroos met een uitgesproken geur. Deze kleur paars zie je niet veel bij klimrozen.
De lila-blauwe, dubbele bloemen zijn groot en intens geurig. De plant is krachtig en heeft gezonde 
bladeren. Geschikte Trellis Rose als obelisken en zuilen. 300 cm E

Aloha Kordes
Een gezonde, doorbloeiende klimroos met abrikooskleurige, ambergele rozen, verkleurend naar roze tot 
zelfs rood. Deze zachtgeurende roos heeft grote, gevulde bloemen. Zeer ziekteresistent en neemt genoegen 
met armere gronden. 300 cm (Kordes) E

Ashram (Tantau)
Deze prachtige koper-oranje roos met grote, gevlamde bloemen heeft een zachte, fruitige geur. Deze plant 
groeit krachtig en de bloemen zijn regenbestendig. Een goede tuin- en snijroos. 80 cm D

Balmoral (Poulsen)
Doorbloeiende rode roos van Poulsen uit Denemarken. Deze roos heeft een compacte en bossige groei.
Het donkere blad is zeer ziekteresistent. 70 cm (Poulsen) D

Eden rose (Meilland)
Klimroos met gevulde bloemen in crèmewit tot roze. Goed doorbloeiend. Mooi donkergroen blad. Zeer 
ziekteresistent en weinig doorns. Een van de mooiste romantische rozen die ooit is gemaakt is, ook wel 
bekend als Pierre De Ronsard. Geheel voorzien van dubbele rozen met een romantische, ouderwetse look. 
(Meilland 1987) F

Ghita Renaissance
Deze zeer sterke roos heeft gevulde, roze bloemen met een paarse tint. In combinatie  
met het donkere blad is deze roos een aanwinst voor uw tuin. Zeer ziektebestendig. 100 cm (Poulsen) D

Helena Renaissance (Poulsen)
Een zeer geurige, grote bloem met een Engelse, oude vorm en een goede doorbloei. Wordt 150 cm en kan  
als lage klimmer gebruikt worden. De kleur is crèmeachtig met in het midden een zalmroze blos. D

Ilios
Donkerpaarse bloemen aan een compacte struik. Deze roos kan gebruikt worden als perkroos of in potten 
op het terras. Hoogte 60 cm E
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Officiae modio

Officiae modio

Officiae modio

nieuwkomers

Jasmina
Goed gevulde bloemen die in grote trossen bloeien. Goede doorbloeier tot laat in het seizoen. Het blad is 
glanzend groen. Zeer ziekteresistent. (Kordes 2005) E

Kristal Perle
Trossen witte bloemen van een gemiddelde grootte. Halfgevuld. Zeer bestendig tegen ziekten. Het groene 
blad is lichtgroen en glanzend. 60 x 50 cm D

Ledreborg
Een roos met overvloedige, witte bloemen en aantrekkelijk donkergroen blad. Deze nieuwe en aparte  
variëteit heeft gevulde bloemen. 70 cm (Poulsen 2001) D

Munstead Wood (Ausbernard)
De kleur van deze roos is diep karmozijnrood. De groei is vrij bossig, de roos heeft de vorming van een 
brede struik met een goede ziekteresistentie. De bladeren zijn middengroen, de jongere bladeren zijn rood-
brons: wat een mooi contrast! Er is een sterke oude roos geur met een fruitige noot. (David Austin) G

Nadia Renaissance (Poulsen)
Rode, grootbloemige heesterroos die vrij groot kan worden. Sterk blad en niet ziektegevoelig. 
100 cm (Poulsen) D

Rhapsody in Blue 
Een lust voor het oog, dat is wat je mag verwachten van deze roos met zijn mooie, diep paarsgekleurde 
bloemen en grijsgroen blad met een fijne geur. De kleur verandert trouwens in de verschillende stadia van 
de bloei, van blauwpurper naar purperpaars. 120 cm (Warner 2000) G

Sir John Betjeman
Een gezonde en zeer bossige struik van gemiddelde grootte met licht gebogen stengels. De bloemen zijn 
gevuld en dieproze van kleur. Een roos die goed te combineren is met zachtere kleuren. Al met al een sterke 
en gezonde struik die ook in minder goede omstandigheden kan groeien. 100 cm 
(David Austin) G

Tequila (MEIpojona)
Deze roos groeit bossig en heeft donkergroen blad. De rozen hebben een goudgele kleur en zijn halfgevuld.
De roos Tequila is dit jaar op het internationale rozenconcours in Den Haag uitgeroepen tot de beste roos 
van het concours. Kleur, bloei en groeiwijze zijn als beste beoordeeld door de vakjury. 70 cm (Meilland) C

Aloha Kordes

Munstead Wood

Sir John Betjeman
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engelse Rozen
nieuwe rozen in een oude traditie

Gekweekt en geïntroduceerd door David Austin Roses

Engelse rozen vormen een relatief nieuwe groep rozen, die in de jaren ’70 voor het eerst in de aan-
dacht kwam te staan. Deze rozen zijn ontstaan uit kruisingen tussen oude rozen, moderne groot-
bloemige rozen en trosrozen. De Engelse rozen hebben de tere charme en geuren van oude rozen, 
terwijl ze net als de moderne roos een breed kleurenscala hebben en de hele zomer bloeien. De vorm 
van de bloemen lijkt erg op die van een oude roos: ze kunnen kelk- of rozetvormig zijn en hebben 
vaak ontelbare kleine bloemblaadjes, wat een warm en glanzend effect geeft. De blaadjes kunnen 
ook naar beneden staan, zodat de bloemen koepelvormiger worden. De verschillende mogelijkheden 
tussen deze basisvormen zijn bijna onbeperkt.

Deze roos wordt niet alleen om zijn prachtige bloemen gekweekt, maar ook om zijn natuurlijke 
heesterachtige groei, waardoor hij de ideale tuinplant vormt. Deze struiken kunnen ruim ander-
halve meter hoog worden of juist laag blijven, niet groter dan een grootbloemige roos. De roos kan 
bossig of juist prachtig wijd groeien. Sommige hebben een opgaande groeiwijze, waardoor ze goed 
achter andere planten te plaatsen zijn. Laagblijvende varianten kunnen in perken worden gebruikt 
en zijn ook erg populair bij bloemschikkers. Een grote vaas met deze rozen zal de hele kamer in een 
heerlijke geur hullen. Omdat de Engelse rozen uit zo veel verschillende soorten rozen zijn gekweekt, 
kunnen de bladeren ook variëren – mat als een oude roos of glad en glanzend als een grootbloe-
mige, soms met grijsgroene bladeren zoals een Albaroos. 

Van alle soorten rozen, inclusief de oude rozen, hebben Engelse rozen waarschijnlijk de meeste geur. 
Ze staan niet alleen bekend om de kracht en schoonheid van hun geur, maar ook om het aantal 
verschillende geuren die de variëteiten hebben. Zo is er bijvoorbeeld de damascenergeur van de oude 
rozen, de geur van de grootbloemige rozen, mirre, muskus en een fruitige geur – en de vele  
variaties en combinaties hiervan. Robert Calkin, adviserend geurkenner en schrijver, heeft alle  
variëteiten in deze catalogus getest en beschreven. 

We raden u aan Engelse rozen in dichte groepen van twee, drie of meer van één variëteit te plan-
ten. In dergelijke groepen groeien ze samen tot een dichte struik die langer bloeit en beter uitkomt 
in uw tuin. Uiteraard zal in een kleinere tuin een enkele plant voldoende zijn.
Engelse rozen bloeien vrijwel de hele zomer: hierdoor wordt er veel van ze verlangd. Ze reageren dan 
ook goed op ruime hoeveelheden voeding. Een mulch van compost en koemest in de winter en rozen-
mest in het voorjaar en tijdens de eerste bloei zal uw rozen goed doen.
Wanneer u achter de naam van een roos (EPBR) ziet staan, valt deze roos onder de ‘European 
Plant Breeders Rights’. 

Gruss an Aachen

Wife of Bath

Geoff Hamilton
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engelse Rozen
bleek zachtroze

A Shropshire Lad (Ausled) (EPBR) 
Een grote, sterk groeiende struik die het best op zijn plaats is achter in de border. Familie van de ‘Leander’, 
waarvan hij zijn robuuste, gezonde groei en zijn grote, glanzende blad heeft geërfd. De bloemen hebben  
een zachte, perzikroze kleur en iets komvormige rozetten. Een zeer betrouwbare struik die onder redelijke 
omstandigheden al goed groeit. Een heerlijke, fruitge geur van het type theeroos (zie ‘Leander’). 175 x 140 
cm (David Austin 1996) F

Barbara Austin (Austop)
Een charmante roos met een echt ouderooskarakter. De bloemen hebben een vrij informele rozetvorm  
en een bijzonder delicate roze tint. Ze staan op een heesterachtige, ranke plant die aanvankelijk recht groeit, 
maar later geleidelijk buigt. Een sterke geur: een interessante combinatie van een zachte oude roos en sering. 
Genoemd naar de zuster van David Austin. 110 x 80 cm (David Austin 1997) F

Eglantyne (Ausmak) (EPBR)
Een van onze mooiste rozen. Perfect gevormde, zachtroze bloemen. De bloemblaadjes buigen iets omhoog  
bij de randen en krijgen hierdoor bijna een schotelvorm. Een ideale groeiwijze: van gemiddelde lengte,  
bossig en rank. De mooie bladeren en de ziektebestendigheid maken deze roos tot een uitstekende tuin-
plant. De geur is zoet, een bekoorlijke en delicate ouderoosgeur. 120 x 100 cm (David Austin 1994) E

Gruss an Aachen 
Eigenlijk geen Engelse roos, maar hij lijkt er zo op, dat we hem hier hebben geplaatst. De bloemen hebben 
een diepe komvorm en zijn gevuld met vele kleine bloemblaadjes met een zijdeachtige structuur. Ze zijn 
parelroze, maar verbloeien later naar crèmewit. 100 x 100 cm (Geduldig 1909) E

Heritage (Ausblush)
Gracieuze, komvormige bloemen van gemiddelde grootte met een zachte, helderroze kleur in het hart.  
De buitenste bloemblaadjes zijn bijna wit. Deze roos groeit uit tot een mooi gevormde, bossige struik.  
Een herbloeier. Een heerlijke geur met een boventoon van fruit, honing en anjer op een ondergrond van 
mirre. 120 x 120 cm. (David Austin 1984) E

Mary Magdalene (Ausjolly) 
Een zeer charmante variant met dat echte ouderooskarakter, dat moeilijk te kweken is. De bloemen hebben 
een zachte, abrikoosroze tint en fijne, zijdeachtige bloemblaadjes die rond een groene knoop (‘button-eye’) 
zijn geschikt. De bloemblaadjes zijn in het midden klein. De roos heeft een gespreide groeiwijze met mat-
groene ouderoosbladeren. Deze schoonheid heeft een heerlijke theeroosgeur met een vleugje mirre. 
Genoemd naar de kerk van St.-Maria Magdalene in Albrighton (GB). 100 x 100 cm (David Austin 1998) G

Perdita (Ausperd)
Perfect rozetgevormde bloemen, in het midden gekwartierd, abrikoosroze. De groei is sterk en bossig met 
glanzend, diepgroen blad. Goed bestand tegen ziekten en bloeit herhaaldelijk. Een elegante en verfijnde 
roos. Een sterke geur van Engelse roos en mirre met een vleugje theeroos. Won de Edland-medaille voor 
Geur van de Royal National Rose Society. 120 x 80 cm (David Austin 1983) E

Perdita

Heritage

A Shropshire Lad
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Sharifa Asma (Ausreef) 
Een exquise roos met de charme van een oude roos. De bloemen hebben aanvankelijk een ondiepe komvorm, maar vormen 
later een perfecte rozet. Ze hebben een bijzonder subtiele roze kleur die naar de buitenste bloemblaadjes tot bijna wit vervaagt. 
Een opgaande, lage roos. Het is één van de mooiste Engelse rozen. Een typerende heerlijke geur met fruitige ondertonen die 
doen denken aan grapefruit en moerbeiboom. Niet geschikt voor direct zonlicht. 100 x 80 cm (David Austin 1989) E

St. Cecilia (Ausmit)
Middelgrote, iets geopende bloemen in een duidelijk komvormige formatie, uit elkaar gehouden in open trossen die knikkend 
op de stengels staan. De kleur is licht geel-abrikoos, verbloeit tot bijna wit. Een zeer elegante roos. De geur is zeer krachtig en 
zowel opmerkelijk als ongebruikelijk; een geur van Engelse roos en mirre met citroen en amandelbloesem. St. Cecilia is de 
beschermheilige van muziek en muzikanten. 100 x 80 cm (David Austin 1987) F

William Morris (Auswill) (EPBR)
Een grote struik met een aantrekkelijke, buigende groeiwijze en glanzende bladeren. De bloemen zijn van een schattig stralend 
abrikoosroze en hebben een formele rozetvorm. Een bijzonder robuuste en betrouwbare plant, ideaal achter in de border, waar 
hij beter dan de meeste andere rozen tegen wat concurrentie bestand is. Hij heeft een krachtige geur die, hoewel aangenaam, 
moeilijk is te beschrijven. Het is een uitstekende herbloeier, zeker voor een struik van dit formaat. Goed bestand tegen ziekten 
(zie ‘Leander’). 140 x 100 cm (David Austin 1998) G 

Wife of Bath
Aan de bovenkant dieproze en aan de onderkant zachtroze. Er is een sterke mirregeur en de bloei zet zich in zomer en herfst 
continu voort. Hij heeft klein, middelgroen blad. 80 cm. E

Mottisfont Abbey, Engeland
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Officiae modio

warm roze

Anne Boleyn (Ausecret) (EPBR)
Een uitzonderlijk gemakkelijk bloeiende variëteit met een vrij kleine, gespreide bloei. De bloemen hebben 
een mooie rozetvorm en zijn zacht warmroze. Ze groeien in behoorlijk grote trossen en continu. De bladeren 
zijn zachtgroen en glanzen. De algehele indruk van deze roos is er één van aangename frisheid; een lichte 
geur. 100 x 140 cm (David Austin 1999) G

Brother Cadfael (Ausglobe) 
Grote helderroze, bolvormige bloemen – bijna pioenen. Ze zijn nooit lomp en groeien netjes op een behoor-
lijk grote struik, terwijl de bloemen, bladeren en groeiwijze in verhouding zijn. Bloemen die later uitkomen, 
kunnen iets kleiner zijn. De geur is bijzonder krachtig en warm, van het type oude roos, en lijkt op die van 
de oude bourbonroos. 120 x 100 cm (David Austin 1990) E

Cottage Rose (Ausglisten) 
Als u echt een goede tuinroos zoekt met het karakter van een oude roos die de hele zomer bloeit, kunt u het 
beste deze roos kiezen. Hij heeft charmante, middelgrote, vrij komvormige bloemen in een lieflijke, warmroze 
kleur. Zo gauw er een knop opkomt, vindt u ontelbare kleine takjes over de hele plant. Een delicate ouderoos-
geur met een vleugje amandel en sering, die zich verrassend gemakkelijk door een warme kamer verspreidt. 
120 x 90 cm (David Austin 1991) E

James Galway (Auscrystal) (EPBR)
Het is een taaie, ziektevrije roos die bij uitstek geschikt is voor achter in de gemengde border. De bloemen 
zijn groot en gevuld en de talloze bloembladen zijn netjes gerangschikt. De kleur is in het midden prachtig 
warmroze en vloeit naar de rand uit tot lichtroze. 135 x 105 cm (David Austin 2000) G

John Clare (Auscent) (EPBR)
Misschien wel de meest overvloedige Engelse roos, met middelgrote, informeel gevormde kommen in een 
hardroze kleur. De roos groeit vrijwel de hele zomer lang en biedt in volle bloei een prachtige aanblik. 
Slechts een lichte geur. 100 x 80 cm. (David Austin 1994) E

Kathryn Morley (Ausclub)
Zeer grote, komvormige bloemen in een lieflijke, zachtroze kleur. Ondanks de grootte zijn ze prachtig en 
verfijnd gevormd. Een bijzonder mooie roos, met een lichte theeroosgeur, wat zeer ongebruikelijk is voor 
een roos in deze kleur. 120 x 110 cm (David Austin, 1990) E

Marinette (Auscam)
Een unieke roos met zeer lange en spitse, bijna potloodachtige knoppen in een zachtroze kleur, die geleidelijk 
opengaan als een theehybride, waarna ze perfecte, halfgevulde bloemen met een dwarsdoorsnede van ca. 10 
cm vormen. De bloemen worden uiteindelijk crèmekleurig roze. De bloemen staan sierlijk op dunne takken 
in een goede struik. Genoemd naar zangeres Marina Berry, door haar vrienden Marinette genoemd. 
150 x 120 cm (David Austin 1995) F

Mary Rose (Ausmary) 
Een van de meest gekweekte Engelse rozen en u ziet meteen waarom. Een mooi gevormde struik met een 
ranke groeiwijze en mooie bladeren en bloemen, die de hele zomer verrassend regelmatig bloeit. Bekoor-
lijke, roze bloemen met losse bloemblaadjes en een lichte geur. In alle opzichten een goede, zeer betrouw-
bare tuinplant. De geur heeft een ouderooskarakter met een vleugje honing en amandelbloesem (zie ook 
‘Redouté’). 120 x 100 cm (David Austin 1983) E

iae modio

Eglantyne

Cottage rose

Brother Cadfael
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Portmeirion (Ausguard) (EPBR)
De bloemen van deze prachtige, nieuwe roos zijn iets groter dan het gemiddelde. Ze zijn ondiep komvormig en 
hebben een heldere, dieproze kleur. De roos wordt niet erg groot, maar groeit wel breed en bossig. Geschikt 
voor de border en kleinere tuinen. Indien gewenst kan deze roos ook prima in een perk staan. Deze roos is  
naar Portmeiron Potteries Ltd. genoemd, bekend van de Botanische Tuinen en andere prachtige ontwerpen 
van Susan Williams Ellis. Voor de gelegenheid heeft zij een speciaal ontwerp voor de Engelse roos gemaakt. De 
geur (type oude roos) is bijzonder sterk en aangenaam. 100 x 100 cm (David Austin 1999) G

Redouté (Auspale) (EPBR)
Een sport van de ‘Mary Rose’, waaraan deze roos bijna gelijk is. De ‘ Redouté’ is echter zachtroze, dat de 
roos extra charme geeft. Het is een herhaaldelijk, gemakkelijk bloeiende roos met een mooie bossige, ranke 
groeiwijze. De geur heeft een licht ouderooskarakter met een zweem honing en amandel. Piérre Joseph 
Redouté is de beroemdste rozenschilder. 120 x 100 cm (David Austin 1992) E

Scepter d’Isle (Ausland) (EPBR)
Een sierlijke roos met zeer vele komvormige bloemen, waarvan de meeldraden duidelijk zichtbaar zijn.  
De kleur is zachtroze en gaat over in lichter roze op de buitenste bloemblaadjes. De roos groeit vrij rechtop 
en de bloemen groeien boven de bladeren. Een charmante, kleine roos die overvloedig en continu bloeit. 
Sterke geur, een uitstekend voorbeeld van de ouderoosgeur (een vleugje mirre) die werd geïntroduceerd  
met de ‘Constance Spry’. Edlandmedaille voor Geur van de Royal National Rose Society. 100 x 80 cm. 
(David Austin 1996) E

Sir John Betjeman (Ausvivid)
Een gezonde en zeer bossige struik van gemiddelde grootte met een licht gebogen gewoonte. De bloemen zijn 
gevuld en dieproze van kleur. Een roos die goed te combineren is met zachtere kleuren. Al met al een sterke en 
gezonde struik die ook in minder ideale omstandigheden goed kan groeien. 100 x 75 cm (David Austin) G

St. Swithun (Auswith) (EPBR) 
Bijzonder grote bloemen met een wijdopen komvorm, gevuld met gefranjerde bloemblaadjes in lieflijk 
zachtroze, dat overgaat in wit bij de randjes. De roos is lang, robuust en ziektebestendig en heeft grote 
bladeren. Een typische geur van Engelse roos en mirre. Kan ook als lage klimplant worden gebruikt. Ver-
noemd ter gelegenheid van het 900-jarig bestaan van Winchester Cathedral. 140 x 100 cm (David Austin 
1993) F

The Countryman (Ausman) 
Dit is het resultaat van een terugkruising van een van onze Engelse rozen met een oude Portlandroos.  
Het zijn zeer helderroze bloemen met smalle, geplooide bloemblaadjes die geopend een perfecte rozet  
vormen. De roos groeit eerst rechtop, maar buigt geleidelijk tot een gespreide struik. Hij heeft de lange  
bladeren van een Portlandroos. De geur heeft een heerlijk ouderooskarakter, en doet denken aan de geur 
van wilde aardbeien. 100 x 110 cm (David Austin 1987) E

The Herbalist
De bloemen zijn halfgevuld, hebben een donkerroze of karmozijnrode kleur, gaan plat open en tonen  
de gouden meeldraden. De groei is vrij breed, laag en bossig. De overvloed aan bloemen zorgt voor een 
prachtige aanblik in uw tuin. 90 x 90 cm. (David Austin1991) E

The Countryman

Redouté
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lila en Paars

Charles Rennie Mackintosh (Ausren)
De kleur van deze roos varieert tussen lila en lilaroze, afhankelijk van de weersomstandigheden. De bloe-
men zijn netjes komvormig en worden rijkelijk en continu geproduceerd op een ruige, bossige plant met 
veel doorns. Een krachtige geur en een mooie kleur die goed mengt met rozen in andere kleuren, zowel in 
boeketten als borders. 110 x 90 cm (David Austin 1988) E

The Prince (Ausvelvet) 
De bloemen zijn eerst bijzonder diep en warm karmozijnrood, maar verbloeien snel naar even warm diep-
paars - niet te verwarren met de soms vloekende kleuren van vele moderne rozen. Komvormige rozetten, 
donkergroen blad. Heeft veel aandacht nodig. Er is een krachtige ouderoosgeur, lijkend op die van sommige 
donkerdere gallicarozen. 80 x 60 cm. E

William Shakespeare 2000 (Ausromeo) (EPBR)
Zonder twijfel de beste karmozijnrode Engelse roos van dit moment. Nette, opgaande groeiwijze; elke tak 
draagt meerdere bloemen. Deze roos bezit de sterke, warme ouderozengeur die we (soms tevergeefs) bij  
dieprode rozen verwachten. Zeer ziekteresistent. 105 x 75 cm (David Austin 2000) G

Munstead Wood (Ausbernard)
De kleur van deze roos is diep karmozijnrood. De groei is vrij bossig, de vorming van een brede struik met 
een goede ziekteresistentie. De bladeren zijn midden groen, de jongere bladeren zijn roodbrons wat een 
mooi contrast vormt. Er is een sterke ouderoosgeur met een fruitige noot. (David Austin) G

rood

Benjamin Britten (Auscart) (EPBR)
Een variëteit met een ongewone kleur voor een Engelse roos: attractief rood met een zweem oranje. Diep 
komvormige bloemen veranderen geleidelijk in open, iets komvormige rozetten. ‘Benjamin Britten’ is 
bruikbaar als accent te midden van de zachtere tinten van de meeste Engelse rozen. Hij vormt een middel-
hoge struik met een krachtige groei, een dichte groeiwijze en voortreffelijk blad. Er is een intense, fruitige 
geur, met tonen van wijn en perendrups. Deze roos is een herinnering aan het leven en werk van de 
beroemde Engelse componist, dirigent en solist. 120 x 90 cm. G

Falstaff (Ausverse) (EPBR)
Dit is een van de beste rode rozen die we tot dusver hebben ontwikkeld. Deze roos heeft grote, komvormige 
bloemen met veel bloemblaadjes in een warme, donkerkarmozijnrode kleur, die later verandert in een 
aangename, warmpaarse kleur. Deze roos is sterk, bossig en opgaand. De krachtige geur is van het type oude 
roos. 120 x 120 cm (David Austin 1999) G

L.D. Braithwaite (Auscrim) 
Deze roos heeft de helderste karmozijnrode kleur van alle Engelse rozen en is van ver al duidelijk in de tuin 
te zien. Familie van de ‘Mary Rose’. Deze roos heeft veel goede tuinkwaliteiten. De bloemen bloeien wijd 
open, overvloedig en opvallend continu en zijn iets komvormig. De geur is zeer licht, totdat de bloem rijpt 
en een charmante ouderoosgeur krijgt. 100 x 100 cm (David Austin 1988) E

L. D. Braithwaite

William Shakespeare

The Prince
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Noble Antony (Ausway) (EPBR)
Een korte, bossige roos met donkere bladeren. De bloemen hebben een aangename, diepe magentakarmozijn-
rode kleur en volle bloemblaadjes. De buitenste bloemblaadjes draaien terug, waardoor de bloem een per-
fect gestileerde, diepe kom vormt; een bekoorlijke en ongebruikelijke vorm. De ideale roos voor een kleinere 
tuin en voor in de border. Een heerlijk rijke ouderoosgeur. 100 x 75 cm (David Austin 1995) F

Sophy’s Rose (Auslot) (EPBR)
Brede en vrij platte, rozetvormige bloemen in een mooie lichtrode kleur die goed met andere kleuren 
mengt. Het effect is iets anders dan bij andere rode rozen, die de neiging hebben op elkaar te gaan lijken. 
Ranke, bossige groei. Een lichte theeroosgeur. 130 x 110 cm (David Austin 1997) G

Tess of the d’Urbervilles (Ausmove) (EPBR) (Nieuw in 1998)
Grote, geurige bloemen in helder karmozijnrood. In de eerste fase hebben ze een mooie, diepe komvorm; 
de bloemblaadjes draaien terug, waardoor de bloem minder formeel wordt, maar toch bekoorlijk is.  
De bloemen knikken door het gewicht, wat een elegant effect geeft. Robuuste, bossige en gespreide groei. 
Het blad is groot en donkergroen. Genoemd naar een personage van Thomas Hardy. 100 x 110 cm (David 
Austin 1998) G

The Dark Lady (Ausbloom) (EPBR)
Een donkere, karmozijnrode bloem, met vrij los gevormde bloemen die wijd open bloeien. Ze hebben een 
eigen karakter, dat doet denken aan de boompioenbloemen die we soms zien op stoffen en behang.  
Ze staan op een gespreide struik van gemiddelde grootte. Een lichte geur van oude rozen. 100 x 110 cm 
(David Austin 1991) E

abrikoos-, Perzik- en koPertinten

Ambridge Rose (Auswonder) 
Middelgrote bloemen die eerst een mooie komvorm hebben, waarna ze opengaan tot een losse rozetforma-
tie. De kleur is puur abrikoos, later bij de randen lichter. Deze roos bloeit overweldigend en continu op een 
nette, bossige plant. Geschikt voor borders en perken. Een fijne geur van Engelse roos en mirre. 110 x 60 
cm (David Austin 1990) E

Charles Austin (Ausfather) 
Erg grote bloemen met veel bloemblaadjes; de aanvankelijk komvormige bloemen gaan plat open in  
abrikoos en geel, later worden ze iets lichter. Krachtige, bossige en opgaande groeiwijze met groot blad.  
Een fruitige theeroosgeur. 150 x 110 cm (David Austin 1973) E

Crown Princess Margareta (Auswinter) (EPBR)
Een lange, wat gebogen struik, die ideaal is achter in een border. De bloemen zijn behoorlijk groot en vor-
men nette rozetjes in een prachtige abrikoosoranje tint. Deze roos behoort tot de ‘Leander’-groep en zal het 
ook prima doen onder minder ideale omstandigheden. Hij heeft een sterke, fruitige geur van het type thee-
roos. 175 x 150 cm (David Austin 1999) G

Evelyn (Aussaucer) (EPBR)
Bijzonder grote bloem in een oppervlakkige, schotelachtige formatie in abrikoos en roze. De bloem heeft 
talloze bloemblaadjes die geleidelijk terugbuigen en een rozet vormen. Deze roos heeft een geweldige geur 
die lijkt op een oude roos, maar dan met een weelderige, fruitige ondertoon die doet denken aan verse  
perzik en abrikoos. Genoemd naar Crabtree & Evelyn, die hem in hun rozenparfums gebruiken.  
100 x 80 cm (David Austin 1991) E

Crown Princess Margaretha

Charles Austin
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Grace (Auskeppy) (EPBR)
Een voortreffelijke variëteit met bloemen in een prachtig, zuiver abrikoosroze – in het midden wat donkerder, naar de rand 
wat lichter: een kleur die goed samengaat met andere tinten, in het bijzonder donkerrode en paarse. Hij vormt een mooie,  
vertakte, gezonde struik met een goede herbloei. In elk opzicht een uitstekende tuinplant. Heerlijke, warme, sensuele geur. 
120 x 120 cm. G

Lady of Shalott (Ausnyson)
Geel, abrikoos van kleur. Bossige groeiwijze, ook zeer goed bestand tegen ziekten. Bloeit met ongewone continuïteit het hele 
seizoen. 120 x 120 cm. G

Leander (Auslea) 
Dit is een grote, robuuste struik met grote, open trossen van vrij kleine bloemen die perfect symmetrisch zijn gevormd. 
De kleur is warm abrikoos. Glanzende, donkergroene bladeren; ziektebestendig. De roos heeft een heerlijke frambozengeur,  
in de traditie van de theeroos. 200 x 175 cm (David Austin 1982) E

Tea Clipper (Ausrover)
De bloemen hebben een informele rozetvorm en zijn mooi gekwartierd, met een groene knoop die wordt vastgehouden tot 
het einde. De kleur is zacht abrikoos met geel. Het is een grote, tamelijk opgerichte struik met zijn bloemen knikkend op de 
tak. Hij is bijna volledig zonder doorns en bijzonder gezond. Gewoonlijk is de geur een heerlijke mix van thee, mirre en fruit, 
maar soms is het bijna pure citrus. G

Golden Celebration
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Sweet Juliet (Ausleap) 
Mooie, netjes gevormde en middelgrote rozetten met tinten gloeiend abrikoos. De groeiwijze is bijzonder sterk: 
vanuit de voet groeien talloze takken recht omhoog. Deze roos is daarom ook bijzonder geschikt voor een 
plaatsje achter in de border. Betrouwbaar en ziektebestendig. Een heerlijke frisse geur in de theeroostraditie, 
die zich tijdens het bloeien ontwikkelt tot een zacht citroenkarakter. 120 x 100 cm (David Austin 1989) E

geel

Buttercup (Ausband) 
Deze variëteit heeft veel van de gracieuze en elegante ‘Windflower’. De bloemen staan op lange, slanke, bui-
gende stengels en laten hun kopjes iets hangen, wat een fraai effect geeft. Ze hebben een losse komvorm en 
zijn iets meer dan halfgevuld; hun kleur is kopergeel. Een voortreffelijke tuinstruik die het goed doet met 
andere planten. Een aangename geur. 110 x 110 cm (David Austin 1998) G

Charity (Auschar) (EPBR)
Middelgroot met ondiep komvormige bloemen met een echt ouderooskarakter. De kleur is zacht abrikoos-
geel, waarbij de buitenste bloemblaadjes vervagen tot lichtgeel; een mooi tweetonig effect. De bloem heeft 
een zeer krachtige mirregeur. Een uitstekende, bossige groeiwijze, weinig ziekten en een goede herbloeier. 
120 x 90 cm (David Austin 1997) F

Charlotte (Auspoly) (EPBR) 
Exquise, komvormige bloemen van gemiddelde grootte, zachtgeel. De groeiwijze is compact, bossig en vrij 
opgaand. Kortom, een van de mooiste gele Engelse rozen. Een aangename theeroosgeur. 100 x 80 cm 
(David Austin 1993) E

Crocus Rose (Ausquest)
Een zeer robuuste en rijkbloeiende roos met grote, rozetvormige bloemen die aanvankelijk komvormig zijn; 
later krullen de bloembladen om. De kleur is zacht abrikoos en verbloeit op de buitenste blaadjes naar 
roomwit. Heerlijke theerozengeur. 120 x 90 cm (David Austin 2000) G

English Garden (Ausbuff)
Een echte ‘Old Rose’, de opening vlak en perfect gevormd, met talrijke kleine blaadjes. De kleur is een zacht 
abrikoos-geel in het centrum, lichter naar de randen toe. De groei is rechtop, en het blad lichtgroen. 
(David Austin) E

Happy Child (Auscomp)
Heeft brede, licht komvormige bloemen van een uitzonderlijk diepgele kleur - dieper dan die van enige 
andere Engelse roos. Vrij compacte struik. 80 x 70 cm (David Austin) E

Golden Celebration (Ausgold) (EPBR)
Dit is één van de indrukwekkendste Engelse rozen met de grootste bloemen. De kleur is warm goudgeel en 
de bloemen zijn als grote kelken gevormd. Een uitstekend gevormde groeiwijze: een mooie, ronde, iets 
gebogen struik met veel blad. Zeer betrouwbaar. 130 x 110 cm (David Austin 1992) E

Jayne Austin (Ausbreak)
Bijzonder verfijnde bloemen in een volle rozetformatie, met vaak een knop in het midden. De kleur is 
aangenaam zachtgeel naar abrikoos. De bloemblaadjes hebben een glinsterende structuur, wat bijdraagt aan 
de charme van deze roos. Dit kenmerk komt voort uit de nauwe relatie met de oude noisetterozen. De groei-
wijze is dicht met veel takken. Een heerlijke theeroosgeur met een zweempje sering. 110 x 80 cm. E

Happy Child

Golden Celebration
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Jude the Obscure (Ausjo) 
Zeer grote, omgekrulde en kelkvormige bloemen. De bloemblaadjes zijn geel aan de binnenkant en lichtgeel 
aan de buitenzijde. Uitstekende, bossige groeiwijze. Bloeit zeer rijk en doet het bijzonder goed in warme klima-
ten. Een zeer sterke en ongewone geur, met een fruitige ondertoon die doet denken aan guave en zoete witte 
wijn. 110 x 120 cm (David Austin 1995) F

Molineux (Ausmol) (EPBR)
Een uitstekende roos voor perken, doet het ook goed in borders. De roos bloeit bijzonder rijk en continu, 
heeft een opgaande groeiwijze en weinig tot geen ziekten. De bloemen zijn warm geel. Een kenmerkende 
theeroosgeur met een ondertoon van muskus. Winnaar van een Gouden Medaille, de Presidentprijs voor 
de beste nieuwe roos van het jaar en de Henry Edlandmedaille voor de best geurende roos van de Royal 
National Rose Society. 90 x 70 cm (David Austin 1994) E

Pegasus (Ausmoon) (EPBR)
Deze roos is iets anders dan andere Engelse rozen: hij heeft charmante, camelia-achtige bloemen in warm 
abrikoosgeel, dat overgaat in crème bij de randen. De takken buigen mooi en de bladeren glanzen, zoals die 
van een theeroos. Een goede snijbloem met een echte theeroosgeur. 100 x 110 cm (David Austin 1995) F 

Teasing Georgia (Ausbaker) (EPBR) (nieuw in 1998)
Een gele roos met een verfijnde schoonheid. De bloemen groeien in een aangename, komvormige formatie. 
De middelste bloemblaadjes hebben de vorm van een diepe, warmgele kelk, terwijl de buitenste blaadjes 
terugvallen en verbleken tot lichtgeel - een zeer aangenaam, tweetonig effect. Een sterke, maar elegante groei-
wijze, die de bloemen mooi laat zien. Aangename, middelzware theeroosgeur. Goed bestand tegen ziekten 
en een goede herbloeier. Uit naam van Ulrich Meyer naar zijn vrouw genoemd; beiden zijn zeer bekende 
mediafiguren in Duitsland. 100 x 110 cm (David Austin 1998) G

The Pilgrim (Auswalker) (EPBR) 
Deze excellente, zuivergele roos is een combinatie van een bijzonder sterke en gezonde groeiwijze en uiter-
mate delicate en charmante bloemen. Ze zijn vrij groot en gelijkmatig gevormd, met vele bloemblaadjes  
die geopend een platte bloem vormen. Ze hebben een zachte, aangename structuur, waardoor ze zich goed 
lenen voor boeketten. De krachtige geur is in perfect evenwicht tussen een klassieke theeroosgeur en de  
mirregeur van de Engelse roos. 110 x 90 cm (David Austin 1991) E

wit en crème

Glamis Castle (Auslevel) (EPBR)
Zuiverwitte, komvormige bloemen met een typisch ouderooskarakter, en de mirregeur van de Engelse roos. 
Vrij korte en bossige groeiwijze, met talloze takjes, waarop de bloemen bijzonder rijkelijk en continu 
bloeien. Deze roos is daarom bijzonder geschikt voor borders en perken. Koningin Elizabeth I (de koningin-
moeder) is in Glamis Castle opgegroeid, dat bovendien het legendarische toneel van Shakespeares toneel-
stuk ‘MacBeth’ vormt. 90 x 70 cm (David Austin 1992) E 

Winchester Cathedral (Auscat) 
Een lieflijke sport van ‘Mary Rose’ met alle deugden van de moederplant. Deze roos lijkt daar sterk op, 
alleen zijn de bloemen wit. Het algehele effect is voortreffelijk, met veel bloemen op een bossige struik. 
Blijft regelmatig bloeien tijdens de zomer. Soms lopen de bloemen terug naar zachtroze. Een zachte, ouder-
wetse rozengeur met sporen van honing en amandelbloesem. 110 x 90 cm (David Austin 1988) E

Winchester Cathedral
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zomerbloeiende engelse rozen 
De volgende twee Engelse rozen bloeien alleen in de vroege zomer. Ondank hun beperkte bloei- 
seizoen hebben deze variëteiten – zoals de oude rozen - een unieke plaats in de tuin. Ze zijn ideale  
vertegenwoordigers van hun soort en horen op plaatsen waar grote struiken kunnen staan. Het zijn 
prachtige planten die bijzonder gemakkelijk groeien en bloeien. ‘Constance Spry’ en ‘Shrosphire 
Lass’ zijn eersteklas klimmers. 

Constance Spry (Ausfirst) 
Een van onze mooiste heesterrozen. De schitterende, helderroze bloemen zijn van het ouderwetse type en  
uitzonderlijk groot, met een lichtgevende delicatesse die moeilijk te vergelijken is met andere rozen. Het is een 
slordig groeiende struik van ongeveer 2 tot 2.5 m hoog en bijna even breed. Een sterke mirregeur; het was deze 
roos die de mirregeur heeft geïntroduceerd bij het kweken van Engelse rozen. (David Austin 1961) F

Shropshire Lass
Een albarooshybride die veel van het karakter en de charme van de moederplant heeft behouden. Grote, 
platte, enkele bloemen in een delicate, frisroze kleur. Een robuuste, ziektebestendige struik die het prima 
doet onder minder ideale omstandigheden. Een sterke, heerlijke geur in de mirretraditie van de Engelse 
roos. Een bijzonder goede klimroos. 250 x 200 cm. (David Austin 1968) F

engelse rozen voor de vaste Plantenborder

In principe kunt u alle Engelse rozen gebruiken in uw vaste plantenborder. Een paar springen er  
uit en deze vindt u hieronder.

Abraham Darby (Auscot) 
Een mooi gevormde struik met een goede, bossige groei. In de vroege zomer is de plant bezaaid met grote, 
diepe en komvormige bloemen in pastelroze, abrikoos en geel. De bladeren zijn glanzend en vrij modern 
qua vorm. Een uitstekende, krachtige struik met een rijke, fruitige en verfrissende, scherpe geur. Ook zeer 
geschikt als klimroos. 150 x 130 cm (David Austin 1985) E

Francine Austin (Ausram) 
Kleine en glinsterende, witte, pomponachtige bloemen die goed apart worden gehouden door soepele 
stengels in grote, sierlijke trossen. De groeiwijze is mooi gespreid. De mooie struik bloeit onregelmatig tij-
dens de zomer; het resultaat van een kruising met een noisetteroos. Kan ook tegen een muur als lage klim-
roos groeien. Zoete geur, een mengeling van oude roos en muskusroos. 90 x 110 cm (David Austin 1988) E

Geoff Hamilton (Ausham) (EPBR)
Deze roos groeit sterk, gezond en is zeer ziektebestendig. De bloemen zijn warm zachtroze en zien er delicaat 
uit; aanvankelijk komvormig, de buitenste ring bloemblaadjes valt naar achteren en gaat over in wit – een 
fraai effect. 150 x 120 cm (David Austin 1997) G

Gertrude Jekkyl (Ausbord) 
Een zuster van ‘The Countryman’, maar groeit sterker en meer rechtop. Perfecte, kleine, omgekrulde knop-
pen die verrassend uitgroeien tot vrij grote rozetvormige bloemen. De roos groeit robuust en is daardoor 
uiterst geschikt achter in een border. Een heerlijke en evenwichtige ouderoosgeur; typische rozengeur. 130 x 
110 cm (David Austin 1986) E

Gertude Jekkyl
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Graham Thomas (Ausmas)
Een van de populairste Engelse rozen. De bloemen zijn komvormig en middelgroot; hun kleur is buitenge-
woon warm en zuivergeel. De groeiwijze is opgaand, maar bossig en zeer krachtig. Glanzend, lichtgroen blad. 
Een voortreffelijke roos, zowel qua schoonheid als prestaties. Frisse theeroosgeur met een koel en helder 
karakter dat typisch is voor deze kleurgroep. Graham Thomas is één van de invloedrijkste tuiniers van tegen-
woordig en het is met name aan zijn werk als verzamelaar en schrijver te danken dat wij tegenwoordig van zo 
veel oude rozen kunnen genieten. 130 x 110 cm (David Austin 1983) E 

Leander (Auslea) 
Heester/klimroos. Een grote struik die langs een muur tot 350 cm kan groeien. Voor een Engelse roos rela-
tief kleine, nette en formele bloemen in een warme abrikooskleur. Geurig. E

Pat Austin (Ausmum) (EPBR)
Genoemd naar de vrouw van David Austin. Deze roos heeft een volledig nieuwe kleur in de Engelse rozen; 
een heldere koperkleur aan de binnenzijde van de bloemblaadjes, licht kopergeel aan de buitenzijde, een 
effect dat lijkt op dat van ‘Austrian Coper’(R. Foetida Bicolor). De bloemen zijn groot en hebben een diepe 
komvorm, zodat er contrasterende kleuren ontstaan tussen de twee zijden van de bloemblaadjes, een fraai 
effect. Een theeroosgeur met een warme, sensuele ondertoon. 130 x 110 cm (David Austin 1995) E

Winchester Cathedral (Auscat) 
Een lieflijke sport van ‘Mary Rose’ met alle deugden van de moederplant. Deze roos lijkt daar sterk op 
alleen zijn de bloemen wit. Het algehele effect is voortreffelijk, met veel bloemen op een bossige struik; deze 
roos blijft regelmatig bloeien tijdens de zomer. Soms lopen de bloemen terug naar zachtroze. Een zachte, 
ouderwetse rozengeur met sporen van honing en amandelbloesem. 110 x 90 cm (David Austin 1988) G

engelse rozen, de ‘sPray-flowered’ groeP

Deze Engelse rozen, afkomstig van David Austins veredelingsprogramma, hebben we eerder samen 
met bodembedekkers en andere moderne heesters gegroepeerd. We zijn echter tot de conclusie gekomen 
dat het beter is om ze bij de Engelse rozen te zetten. 

Anne Boleyn (Ausecret) (EPBR)
Een absoluut eersteklas borderroos met ontelbaar veel kleine, komvormige en bijna boterbloemachtige 
bloemen op een sterke en zeer gezonde struik. (David Austin) G

Blythe Spirit (Auschool)
Deze roos behoort tot de ‘Spray-Flowered’-groep. Hij heeft een mooie bloem die verschilt van de andere  
variëteiten; de zachtgele bloemen hebben een kleine komvorm en zijn goed verdeeld over de hele plant. Deze 
roos levert vrijwel het hele seizoen bloemen. De roos lijkt vrijwel volledig ziektebestendig te zijn. Het is een 
bijzonder goede tuinplant met een lichte muskusroosgeur met mirre. 140 x 140 cm (David Austin 1999) G

The Mayflower (Austillly)
Deze roos vertegenwoordigt een belangrijke nieuwe doorbraak in de Engelse rozen. Het gaat om een kleine 
heester met charmante, middelgrote, dieproze bloemen die typerend zijn voor de oude rozen. Uniek aan 
deze roos is de volledige resistentie tegen sterroetdauw, meeldauw en roest. De roos heeft een bossige, ver-
takkende groeiwijze, is ongelooflijk vol en heeft smal, matgroen blad. De roos is goed winterhard en heeft 
een sterk ouderozenaroma. 1,2 m x 90 cm, soms groter. (David Austin 2001) G

Anne Boleyn

Pat Austin

The Mayflower
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engelse klimrozen

Er zijn drie Engelse rozen die kunnen worden beschreven als echte klimplanten: ‘Constance Spry’, 
‘Shropshire Lass’, en ‘Snow Goose’. Er zijn echter ook Engelse rozen die als struiken worden geclassi-
ficeerd en 2 tot 2,75 m of hoger kunnen worden als ze tegen een muur of een sterk hek worden gezet. 
Dit is een handige hoogte – en uiteraard is een lage klimplant beter te hanteren.
Vergeet niet dat ze tegen een muur moeten groeien om te kunnen klimmen. Muren zijn meestal droog 
aan de onderzijde bij de basis; klimrozen moeten ongeveer 40 cm van de muur worden gezet, zodat 
ze het vocht kunnen bereiken. Ze moeten ook ruimschoots water krijgen, totdat hun wortels de voch-
tige aarde bereiken. Om de rozen goed te laten presteren, raden we u aan genoeg rozengrond en 
koemest te gebruiken, eventueel met veen.

Abraham Darby (Auscot) 
Een mooi gevormde struik met een goede, bossige groei. In de vroege zomer is de plant bezaaid met grote, 
diepe en komvormige bloemen in pastelroze, abrikoos en geel. De bladeren zijn glanzend en vrij modern 
qua vorm. Een uitstekende, krachtige struik met een rijke, fruitige en verfrissende, scherpe geur. Als  
klimroos wordt hij 250 cm hoog. 150 x 130 cm (David Austin 1985) E

A Shropshire Lad (Ausled) (EPBR) 
Sterke en gezonde groeiwijze, kan tot 275 cm worden, met perzikroze bloemen in een rozetformatie.  
Grote, glanzende bladeren. F

Constance Spry (Ausfirst)
Een van de mooiste klimrozen; de enorme, roze bloemen geven een prachtig massief effect. Helaas bloeit 
deze roos slechts éénmaal per seizoen, maar laat u hierdoor niet afschrikken. Als klimplant ongeveer 400 cm 
hoog. Zeer geurig. F

Graham Thomas (Ausmas)
Heester/klimroos. Deze voortreffelijke, warmgele roos doet het bijzonder goed als klimroos. E

Shropshire Lass
Dit is een roos als ‘Constance Spry’ die, hoewel het een mooie struik is, nog beter groeit als  
klimroos. Grote en platte, halfgevulde bloemen in een delicate, frisroze kleur, die vervaagt tot wit.  
Verdient meer aandacht als klimroos. Geurig. F

St. Swithun (Auswith) (EPBR)
Heester/klimroos. Deze zeer lange struik vormt een goede klimroos van 200 tot 275 cm. Grote, open en 
komvormige bloemen, geplooid met rimpelige bloemblaadjes; zachtroze dat bij de randen vervaagt tot wit. 
Lichte geur. F

Teasing Georgia (Ausbaker) (EPBR)
Heester/klimroos. Een schitterende, warmgele roos met komvormige bloemen, waarvan de buitenste  
bloemblaadjes terugdraaien en verkleuren tot lichtgeel. Deze roos doet het als klimroos net zo goed als in 
struikvorm en kan 250-300 cm worden. Lichte geur. G

Officiae modio

Teasing Georgia

Graham Thomas

St. Swithun
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oude Rozen I
Onder deze groep verstaan we echt oude rozen van vroege Europese origine. Ze bloeien slechts één keer 
in de zomer, maar bieden dan wel een spectaculaire aanblik. Ze zijn uitermate sterk – ze leven bijna 
oneindig en hebben natuurlijk een heerlijke geur. Ze hoeven weinig te worden gesnoeid, bijvoorbeeld 
alleen om de zwakke of oude takken te verwijderen. Het zijn voortreffelijke tuinheesters die alleen 
vroeg in de zomer bloeien. Deze struik fleurt in de nazomer op als u een Clematis Viticella-hybride 
bij de voet van de struik plant.

gallicarozen

De gallicarozen zijn waarschijnlijk de oudste tuinrozen. Ze werden gekweekt door de Grieken en  
Romeinen. In de 17e eeuw begonnen de Nederlanders nieuwe variëteiten te kweken en later ont-
wikkelden de Fransen ze verder. Sommige hebben prachtige kleurschakeringen – vooral de  
karmozijnrode, paarse en mauve tinten – en de bloemen staan in schitterende formaties. Het zijn 
korte, bossige struiken en de meeste zijn heel geschikt voor kleine tuinen.

Beau Narcisse
Een bijzonder mooie en dankbare roos. De roos heeft volle, karmozijnrode en paarsgestippelde bloemen. 
150 x 120 cm (Miellez 1850) G

Belle de Crécy
Bij het opengaan hebben deze bloemen een warme, kersrode kleur, die geleidelijk overgaat in zacht violet. 
Veel mooi gevormde bloemen op sterke, gebogen takken. Rijke geur. Een van de beste gallica’s. 130 x 100 
cm (voor 1848) F

Belle Isis
Een vertederende kleine roos, ideaal voor de kleine tuin, met vrij kleine bloemblaadjes in puur frisroze;  
een bijzonder zeldzame kleur voor een gallicaroos. Een moederplant van de ‘Constance Spry’, met dezelfde 
mirregeur. 100 x 100 cm (Parmentier 1845) F

Camaieux 
Deze prachtige variëteit heeft witte bloemen, karmozijnrood gestreept en gevlekt. De strepen vervagen naar 
magenta en worden tenslotte grijslila. In elk stadium is deze roos fascinerend. Nette groeiwijze; geurt. 
120 x 110 cm (1830) G

Cardinal de Richelieu
Donkere, bijna bolvormige bloemen, zeer donkerpaars. Donkergroen blad en weinig doorns. Stevig terug-
snoeien, uitdunnen en royaal voeden. 120 x 90 cm (Laffay 1840) F

Charles de Mills
Een sterk groeiende gallicaroos met bijzonder grote en weelderige bloemen. Zeer gevulde bloemen met vele, 
opeenliggende bloemblaadjes en in een unieke formatie, die zo plat is dat de bloemen een ‘afgesneden’ effect 
krijgen. De kleur is warm karmozijnrood met een vleugje paars op de oudere bloemen. 140 x 120 cm. F

Ispahan

R. Complicata

Mutabilis
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Officiae modio

Duchesse d’Angoulême
Roodroze, aangenaam delicate bloemen, die hun kopjes iets laten hangen op korte, gebogen takken. 
110 x 100 cm (Vibert voor 1827) G

De la Maître d’École 
Een schitterende bloem die een doorsnede tot 10 cm kan krijgen en een dieproze tint heeft die overgaat in 
lilaroze. De bloem gaat plat open en buigt later uit. Korte takken met fraaie bladeren. 100 x 90 cm (Meillez 
1840) F

Empress Joséphine (R. x Francofurtana) 
Grote, helderroze met warmroze geaderde, halfgevulde bloemen, rimpelige en losse bloemblaadjes.  
Een van de mooiste rozen in deze klasse. Waarschijnlijk een hybride van R. Cinnamomea. Weinig geur voor 
een gallicaroos, maar de bloemen worden wel gevolgd door bottels. Goede, bossige groei. 150 x 110 cm
(1853 of eerder) F

Gloire de France
Een wat slordige struik met gevulde, prachtig gevormde bloemen; mauve in het hart, naar lila bij de randen, 
en bolvormig. 100 x 100 cm (voor 1819) G

Pompon de Bourgogne (‘Parvifolia’ of ‘Burgundy Rose’)
Een echte miniatuurstruik met zeer kleine bloemen van ongeveer 2,5 cm in donker karmozijnrood met  
wijnrood overgoten. Bijzonder klein, groen blad en een dichte groeiwijze, die langzaam wordt opgebouwd. 
Geurig. 100 x 70 cm (voor 1664) F

Rosa Gallica Officinalis (‘Apothekersroos’, ‘Rosier de Provins’)
Naar alle normen een voortreffelijke struik en zeer bruikbaar in de tuin. Grote, halfgevulde bloemen in licht 
karmozijnrood. De bloem opent wijd met een bundel goudkleurige meeldraden. Bloeit bijzonder gemakkelijk 
en rijk en geeft uitermate veel kleur. Een zeer oude roos. 140 x 110 cm. F

Rosa Mundi (R. Gallica Versicolor) 
Een sport van R. G. Officinalis en de Rosa Mund is een struik van dezelfde kwaliteit, maar met karmozijn-
rood-witgestreepte bloemen. Deze zeer opvallende plant geeft een prachtig effect in de tuin. Doet het ook 
goed als een lage haag. 140 x 110 cm. F

Tricolore de Flandre
Halfgevulde bloemen; wit, sierlijk magentapaars gestreept. Glad, lichtgroen blad. Een uitstekende roos met 
prachtige kleuren. 90 x 60 cm (Van Houtte 1846) F

Tuscany Superb
Misschien een sport van de ‘Tuscany’, waarop deze roos veel lijkt. Deze plant is echter minder bossig en 
iets langer. De bloemen zijn groter met meer bloemblaadjes en de meeldraden zijn minder opvallend. 
Warm karmozijnrode kleur die vervaagt tot paars. Geurig. 130 x 100 cm (W. Paul 1848) F

Tuscany Superb

Rosa Mundi

Gloire de France
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damascenerrozen

De damascenerrozen vormen een andere, zeer oude groep, waarvan wordt gezegd dat ze door de 
kruisvaarders mee zijn genomen uit het Midden-Oosten. De rozen hebben over het algemeen een 
aangename, elegante groeiwijze, waarvan de fraai ingesneden bladeren en bloemen mooie 
luchtige bosjes vormen. Bijna alle damascenerrozen zijn geurig. 

Celsiana
Kleine groepjes grote, open en halfgevulde bloemen in lieflijk zachtroze, met goudkeurige meeldraden.  
Deze elegante struik met grijsgroen blad is in elk opzicht een prachtige en excellente roos. 150 x 100 cm G

Gloire de Guilan
Komvormige en gekwartierde bloemen die plat openen in prachtig helderroze. Een mooie, gespreide struik 
met frisgroen blad. Gekweekt in Perzië om de geurige rozenolie. 170 x 120 cm (Int. N. Lindsay 1949) G

Ispahan ( ‘Pompon des Princes’)
Exquise, helderroze, halfgeopende bloemen die geopend hun kopjes iets laten hangen. Bloeit uitbundig, is 
één van de eerste van deze groep die gaat bloeien en blijft het langst bloeien. Zeer geurig. 150 x 100 cm
(vroeger dan 1832) F

La Ville de Bruxelles
Deze variëteit heeft volledig gevulde, warmroze bloemen van een zeer goede kwaliteit. Onder de oude rozen 
is dit één van de variëteiten met de grootste bloemen. Zeer geurig. 150 x 120 cm (Vibert 1849) F

Mme. Hardy
Een bijzonder mooie, witte roos met perfecte middelgrote bloemen, die komvormig openen; later draaien 
de buitenste bloemblaadjes naar beneden, terwijl de binnenste bloemblaadjes omhoog gericht blijven. 
Krachtige takken met goed, lichtgroen blad. De geur heeft een vleugje citroen. 150 x 130 cm (Hardy 1832) F

Mme. Zoetmans
Rozetvormige bloemen met vele bloemblaadjes en een groene knoop (‘button-eye’); wit met een tikkeltje 
roze in het hart. Deze prachtige variëteit heeft een elegante, vrije groei en frisgroen blad. 100 x 100 cm. G

Marie-Louise
Enorme bloemen met vele, dieproze bloemblaadjes, die later omkrullen. Gebogen groeiwijze en goed blad. 
Deze weelderige schoonheid past prima in de kleine tuin. Zeer geurig. 120 x 100 cm (Malmaison 1813) F

Petite Lisette 
Een charmante damascenerroos met miniatuurbloemen met perfecte, kleine bloemblaadjes in een zilverroze 
kleur in open trossen. Uitstekende, ronde en vullende groeiwijze. Geurig. 120 x 110 cm (Vibert 1817) G

Quatre Saisons (‘Autumn Damask’)
Oude roos. Losse, gevulde en helderroze bloemen met een krachtige geur. Gespreide groeiwijze met grijs-
groen blad. 130 x 120 cm. F

York and Lancaster (R. Damascena Versicolor)
Halfgevulde bloemen die soms wit, soms roze en soms een mengeling van beide zijn. Niet opvallend, maar 
een mooie bloem in elegante trossen, met een aangename groeiwijze en bladeren. Heeft rijke grond nodig.
150 x 120 cm (Vroeger dan 1551) F

Gallica Officinalis

Mme Legras de St. Germain

Celsiana
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albarozen

Deze klasse stamt al uit de Middeleeuwen. De kleur ervan beperkt zich tot roze en wit, maar  
de bloemen hebben een delicate schoonheid en steken bijna perfect af tegen het grijsgroene blad.  
De albaroos is een van de sterkste soorten, heeft weinig aandacht nodig en bloeit zelfs onder  
de moeilijkste omstandigheden; hij doet het beter in de halfschaduw dan de meeste rozen. Ze zijn 
vrijwel volledig ziektebestendig en behoeven weinig snoei. 

Alba Maxima (‘Jacobijnroos’)
Deze roos vindt u het meest in oude tuinen, aangezien deze plant zelfs onder de zwaarste omstandigheden 
overleeft. Gevulde bloemen; aanvankelijk roze, later crèmewit. Zeer geurig. 180 x 150 cm. F

Alba Semi-Plena (R. Alba Nivea)
De bloemen staan in groepjes en hebben grote, melkwitte, platte, bijna enkelbloemige bloemen met goudkleurige 
meeldraden, gevolgd door rode, langwerpige bottels. Een mooi gevormde struik met goede, grijsgroene  
bladeren. Verfijnd en schitterend. Gekweekt voor het destilleren van rozenolie bij Kanzanlik in Bulgarije. 
Zeer geurig. 250 x 175 cm. F

Amelia
Grote, halfgevulde, roze bloemen met goudkleurige meeldraden. Beduidend kortere groeiwijze dan de meeste 
albarozen – op het eerste gezicht lijkt deze roos meer op de damascenerrozen. Heerlijke theegeur. 120 x 90 cm 
(Vibert 1823) G

Belle Amour
Komvormige, halfgevulde bloemen in een unieke zacht zalmroze kleur. Mirregeur. Sterk. Gevonden in een 
klooster in Normandië. 175 x 130 cm. F

Celestial
Zeer oud; exquise, kleine knoppen gaan open tot halfgevulde bloemen met goudgele meeldraden. Transpa-
rant zachtroze. Zoete geur. Een sterke, maar nette groeiwijze en gezond grijsgroen blad. 175 x 120 cm. F

Félicité Parmentier
Gevulde, dicht op elkaar staande frisroze bloemen van ongeveer 6,5 cm. Later krullen de bloemen omhoog 
tot bijna rond en worden de randen crème. Een prachtig gevormde en buitengewoon charmante roos. Korte 
groeiwijze voor een albaroos en bossig. 130 x 110 cm (Parmentier 1836) F

Königin von Dänemark (‘Belle Courtisane’, ‘Naissance de Vénus’)
Een van de meest verfijnde Oude rozen. Grote, prachtig gevormde, gekwartierde bloemen in zachtglanzend 
roze; de grijsgroene bladeren vormen een perfect contrast. Bijzonder sterke geur. 150 x 120 cm (1826) F

Mme Legras de St. Germain
Een bijzonder mooie en verfijnde roos in een perfecte formatie, die plat opent en goed is gevuld met bloem-
blaadjes: een camelia-achtig effect. Ivoorwit met geeltinten. Lange, trage en elegante groeiwijze. Levert per-
fecte bloemen. Geurig. 175 x 140 cm (vroeger dan 1848) F

Mme Plantier
Geen echte albaroos, maar hij wordt over het algemeen wel bij de albarozen geclassificeerd. Middelgrote, 
crèmewitte en pomponvormige bloemen in overvloed op elegante, gebogen takken. Dit is een goede struik 
die ook als klimroos kan worden gebruikt. Heerlijke geur. 200 x 175 cm (1835) F

Mme Plantier

Félicité Parmentier

Alba Semi-Plena
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Maiden’s Blush
Frisroze, losse en halfgevulde bloemen in rozetvorm, die plat openen met een overvloedige geur. Een sterke, 
mooi gevormde struik met uitstekend grijsgroen blad. 175 x 140 cm (vroeger dan de 15e eeuw) F

Pompon Blanc Parfait
Kleine, zeer nette, dicht op elkaar groeiende pomponbloemen in een bijzondere, romig-lichtroze kleur op 
korte, twijgachtige takken. De langzame en bijna stijve groeiwijze en het kleine, blauwgroene blad geven deze 
roos een elegant effect. Lichte geur. 130 x 90 cm (1876) G

centifoliarozen, ‘Provencerozen’

De losse, open struiken van de centifolia’s hebben vele doorns en vrij grove bladeren. Over het  
algemeen zijn de bloemen groot, bolvormig en erg geurig. Ze hebben de neiging hun kopjes te laten 
hangen door hun gewicht; vaak geeft dit een fraai effect. 

Blanchefleur
Een sterke roos met appelgroene bladeren en gevulde witte bloemen; roze getint in het midden met puntjes 
rood in de knop. 150 x 120 cm (Vibert 1835) F

Centifolia
De originele roos van deze klasse die soms – misschien ten onrechte – als de ‘Cabbageroos’ bekend staat. 
Het is een elegante, open struik met grote, hangende, diep komvormige bloemen in helderroze, die bij het 
opengaan vele bloemblaadjes laten zien. Veel geur. De roos is vaak te vinden in schilderijen van Neder-
landse meesters. 150 x 150 cm. F

Chapeau de Napoléon (R. centifolia ‘Cristata’, ‘Crested Moss’)
Misschien een sport van ‘Centifolia’. Kan snel worden verward met een mosroos, aangezien de vleugels  
van de kelk erg vergroot zijn en de knop groen omringd is. Dit geeft de bloem overigens een mooi effect. 
Puur roze, iets hangende bloemen. Rijke geur. 150 x 120 cm (Vibert 1826) F

Cottage Maid
Grote, volledig bolvormige bloemen in crèmewit, fijntjes gestreept met lichtroze en een rijke geur. 
Een bossige struik. 160 x 130 cm (Vibert 1845) G

De Meaux (‘Rose de Meaux’)
Een keurig gevormde lage roos met een dichte, twijgachtige groeiwijze, relatief kleine bloemen (5 cm) en  
bijpassende bladeren. De sierlijke, kleine bloemen zijn zuiverroze, netjes gevormd en gevuld met kleine 
bloemblaadjes. Deze roos vormt een goede lage haag. 80 x 70 cm (Sweet, vroeger dan 1789) F

Fantin-Latour
Een charmante roos met prachtig gevormde bloemen en vele bloemblaadjes. De roos is aanvankelijk 
komvormig, maar krult later bij de randen. De roze tint gaat in het hart over naar zachtroze. Deze mooi 
gevormde struik is zijn beroemde naam waard. Delicate geur. 150 x 120 cm. F

Fantin-Latour

De Meaux

Ferdinand Pichard
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Ipsilante
Een van de schitterendste rozen in dit gedeelte, met zeer grote, platte, gekwartierde bloemen in een glanzend lichtroze kleur.  
Een uitstekende, gezonde groeiwijze. Het mooie blad is ziektebestendig. Rijke geur. 140 x 100 cm (Vibert 1821) G 

Paul Ricault
Gevulde, dicht opeengepakte bloemen in overvloed, die plat en gekwartierd openen. Warmroze tint. Goede geur. 
175 x 110 cm (1845) F

Petite de Hollande (‘Pompon des Dames’) 
Een compacte struik met exquis gevormde miniatuur-centifoliabloemen. Een zuivere rooskleur, die iets lichter  
wordt bij de randen. Iets groter dan ‘De Meaux’, zowel de bloemen als de groeiwijze. Zeer geurig. 120 x 90 cm 
(vroeger dan 1800) F

Tour de Malakoff (‘Black Jack’)
Een rijke, weelderige schoonheid met grote, open bloemen: eerst magentapaars, later grijsviolet en vervolgens  
lavendelblauw en grijs – een prachtige combinatie. Het is een lange, elegante en vrij slappe struik die wat  
ondersteuning nodig heeft. Geurig. 200 x 150 cm (Soupert et Notting 185) F

Mountain Snow
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mosrozen

Mosrozen zijn eigenlijk centifoliarozen die op de kelkblaadjes van hun bloemen een mosachtige begroei-
ing hebben ontwikkeld. Dit was het resultaat van een sport of mutatie. Het maakt deze rozen vaak 
nog aantrekkelijker, vooral als ze hun knoppen openen. Het hoogtepunt van hun populariteit bereikten 
ze in het Victoriaanse tijdperk. 

Baron de Wassenaer
De bloemen zijn helderrood, later dieproze-rood. Deze roos kan ook als klimroos gebruikt worden.  
De bloemen zijn wel 8 cm groot; vaak een tweede bloei. 175 x 140 cm (Verdier 1854) F

Blanche Moreau
Deze witte roos geurt sterk, is zeer gevuld en geclusterd. 150 x 100 cm (Robert Moreau 1880) F

Comtesse de Murinais
Schitterende, gevulde, roze bloemen die plat opengaan en tot wit verbleken met groen mos. Een bijzonder 
sterke struik, waarschijnlijk door de invloed van de damascenerroos. Zeer geurig. 175 x 120 cm (Vibert 
1843) G

Gabrielle Noyelle
De zalmoranje bloemen hebben een gele basis, zijn mooi geschaald en geuren sterk en heerlijk.  
Later in de zomer bloeien ze nog eens. 120 x 90 cm (Buatois 1933) F

Goethe
Magentaroze bloemen, enkel en met gele meeldraden. Enkelbladig is uitzonderlijk voor mosrozen.  
Ze hebben veel doorns en fraaie, bemoste knoppen. 120 x 90 cm (Lambert 1911) F

Mousseline (‘Alfred de Dalmas’)
Deze prachtige mosroos heeft het voordeel dat hij goed herbloeit. De gevulde bloemen zijn groot, komvor-
mig en delicaat zacht pastelroze. Zoete geur. Lichtbruin mos. 130 x 100 cm (Portemer 1855) F

Nuits de Young (‘Old Black’)
Een slanke struik met weinig bladeren en zeer donkere, kastanjebruin-paarse bloemen; een unieke kleur. 
Genoemd naar de Engelse dichter. 100 x 100 cm (Laffay 1845) F

Old Pink Moss (‘Common Moss’, Centifolia muscosa)
Dit is de originele mosroos en een van de mooiste. Helderroze bloemen; aanvankelijk bolvormig, geopend 
plat met een heerlijke geur. Elegante groeiwijze en bladeren. 120 x 120 cm (1727) F

Shailer’s White Moss (‘White Bath’, Muscosa alba) 
Een witte sport van ‘Old Pink Moss’ met alle charme van die roos; komvormige bloemen die aanvankelijk 
roze zijn getint. De bloemen openen plat en zuiverwit. 140 x 110 cm (Shailer 1788) F

William Lobb (‘Old Velvet Moss’)
Donkere, karmozijnrode kleur, die al snel overgaat in aangenaam violetgrijs. Een lange, robuuste roos; komt 
het best tot zijn recht achter in een border, waar hij andere struiken goed verdraagt. Veel mos; rijke geur. 
200 x 150 cm (Laffay 1855) F

William Lobb

Nuits de Young

Perle d’Or
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oude Rozen II
De volgende klassen rozen lijken op de rozen in de klasse ‘Oude Rozen I’, maar het zijn over het 
algemeen herbloeiers. Hun blad lijkt meer op dat van de moderne roos, maar de bloemen zijn 
meestal van het echte oude type en hebben een sterke geur. 

chinese rozen 

Deze fraaie rozen bloeien met een constante regelmaat tijdens het hele seizoen. Ze vormen struiken met 
veel takken; ideaal voor besloten plekjes rondom het huis of vooraan in de border, mits ze voldoende 
zon krijgen. De bladeren lijken op die van de moderne rozen, maar zijn iets kleiner en sierlijker.  
Ze hebben een eigen aangename geur. Ze hoeven weinig gesnoeid te worden. 

Hermosa
Dit is een uitstekende kleine struik die mooie, kleine, roze bloemen levert in een bolvormige formatie.  
De bloemen worden verbazingwekkend continu geproduceerd op een bossige groeiwijze. Geurig. Behoorlijk 
sterk. 80 x 80 cm (Marcheseau 1840) G

Mutabilis
Een voortreffelijke Chinese roos die, onder de juiste omstandigheden, zeer continu een heel seizoen lang 
zal bloeien. Puntige, vlammenkleurige knoppen, die opengaan tot vlinderachtige, kopergele, enkele bloemen 
op een luchtige plant; de bloemen verkleuren naar roze en uiteindelijk naar koperachtig karmozijnrood. 
Heeft een warm, beschermd plaatsje nodig. 100 x 100 cm. Als klimroos tot 200 cm. F

Old Blush (‘Monthly Rose’)
Wordt zo genoemd vanwege de regelmaat waarmee deze roos bloeit; vaak tot de kerstdagen. Bescheiden, 
losjes gevormde bloemen in elegante groepjes, in een lichtroze kleur die later overgaat in warmroze, op korte 
takken. In een gedicht van Thomas Moore wordt deze roos beschreven als ‘de laatste roos van de zomer’. 
70 x 70 cm tot 200 cm en hoger tegen een warme muur. (introductie in Engeland 1789) G

Sophie’s Perpetual
Een voortreffelijke, sterke, kleine roos die duidelijk van oorsprong een hybride is. Deze roos draagt kleine 
trossen met vrij kleine bloemen in een mooie, bolvormige formatie. De kleur is wamroze. Gezond, donker-
groen blad. Weinig doorns en ook een goede klimmer. 200 x 130 cm. F

De volgende rozen – ook wel Sweetheart-rozen genoemd – worden vaak opgenomen in de groep Chinese 
rozen en ze kunnen, hoewel ze eigenlijk niet tot deze groep behoren, wel hybriden ervan zijn. Ze hebben 
charmante miniatuurbloemen van het theeroostype met puntige knoppen, die op dunne stengels staan.

Cécile Brunner
Roze miniatuurbloemen in een schitterende theeroosformatie, niet groter dan een vingerhoedje. Een korte 
struik die weinig gesnoeid hoeft te worden. Zoete geur. 100 x 100 cm (Pernet-Ducher 1881) F

Perle d’Or
Charmant, met perfect gevormde miniatuurknoppen van het theeroostype in een warme abrikooskleur, die 
als de bloem open is, bijna crème wordt. Delicate geur. 100 x 100 cm (Rambaud 1883) F

Mme Isaac Pereire

Commandant Beaurepaire

Hermosa
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Portlandrozen

Deze kleine, maar attractieve groep rozen waren enkele jaren voordat de bourbonrozen opkwamen 
populair. Ze zijn bijzonder waardevol, omdat ze goed herbloeien, terwijl ze niet veel van de oude rozen 
afwijken qua bloem, blad en geur. Zeer goed toe te passen in kleinere tuinen. 

Arthur de Sansal
Keurig gevormde bloemen in een donkere, karmozijnroodpaarse kleur op een compacte struik met veel bladeren. 
Enigszins gevoelig voor meeldauw, maar de moeite waard! Rijke geur. 100 x 80 cm (Cartier 1855) G

Comte de Chambord
Deze bijzonder charmante, prachtige roos is een goede herbloeier, waardoor hij ideaal voor kleinere tuinen 
is. Warmroze bloemen met vele bloemblaadjes die plat en gekwartierd openen. Goede geur. 120 x 90 cm
(Moreau-Robert 1860) F

Jacques Cartier
Deze roos lijkt sterk op de ‘Comte de Chambord’. De bloemen zijn groter en even perfect. Prachtige, grote 
en warmroze bloemen in een rozetvorm met een zeer sterke geur. 120 x 90 cm (Moreau-Robert 1868) F

Rose de Rescht 
Een goede, bossige plant met kleine, nette, gevulde bloemen in paarsachtig karmozijnrood die hoog boven 
de vele bladeren staan. Een zeer geurige en goede herbloeier. Robuust. 90 x 70 cm. F

Rose du Roi
Een korte, gespreide struik met mooie, losjes gevormde en halfgevulde bloemen in karmozijnrood, gespikkeld 
met paars. Sterke geur. Een goede herbloeier. 75 x 75 cm (Lelieur 1815) F

The Portland Rose
De originele Portlandroos. Een kleine, bossige struik met halfgevulde bloemen in een heldere, licht karmo-
zijnrode kleur. De bloemen zijn van een goede kwaliteit en herbloeien goed in de herfst. 120 x 90 cm 
(voor 1809) G

bourbonrozen en remontantrozen

De bourbon- en remontantrozen zijn een schakel tussen de echte oude rozen en de moderne groot-
bloemige rozen. Hun bloemen hebben de vorm en geur van oude rozen en kunnen bovendien  
herhaaldelijk bloeien. Ze zijn bijna allemaal zeer geurig. Hier volgen de beste. 

Baron Girod de l’Ain (remontantroos)
Verfijnde, grote, gevulde bloemen in een donkere, karmozijnrode kleur, die aanvankelijk komvormig zijn en 
later wijd opengaan; de bloemblaadjes hebben een dunne witte rand, wat de bloem een aantrekkelijk uiter-
lijk geeft. Een sterke, mooi gevormde struik. Zeer geurig. 120 x 120 cm (Reverchon 1897) F

Baroness Rothschild (remontantroos)
Grote, platte bloemen die dicht worden omlijst door de bladeren; de bloemblaadjes zijn gebogen en vormen 
een schotel. Donkerroze, naar zachtroze bij de randen. Zacht geurend. Een van de mooiste remontantrozen. 
120 x 90 cm (Pernet Père 1868) F

Baron Girod de l’Ain

Rose de Rescht

Comte de Chambord
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Boule de Neige (bourbonroos)
Camelia-achtige, witte bloemen in een excellente vorm en met een zijdeachtige structuur. De bloemen  
zijn ongeveer 7,5 cm in doorsnede en staan in kleine groepjes. Slanke groeiwijze en donkere, leerachtige  
bladeren. Herbloeier. Rijke geur. 160 x 100 cm (Lacharme 1867) F

Commandant Beaurepaire (bourbonroos)
Grote, gevulde en geurige bloemen in een schitterende kleur; lichtroze gevlekt en gestippeld met warmroze, 
paars en scharlakenrood. Een sterke en dichte struik met lichtgroen blad. Een overvloedige bloeiperiode. 
175 x 140 cm (1874) F

Ferdinand Pichard (remontantroos) 
Een van de meest verfijnde gestreepte rozen, die ook nog goed herbloeit. Volle, bolvormige, roze bloemen; 
duidelijk gestreept met karmozijnrood en paars. Rijke geur. 120 x 120 cm (Tanne 1921) F

Honorine de Brabant
Zachtroze met donkerroze spikkels en strepen, maar veel subtieler dan andere rozen van dit type. Deze roos 
bloeit twee keer en staat heel fraai in de achtergrond van een border. Verdraagt halfschaduw. 175 x 150 cm 
(Sport uit ‘Commandant Beaurepair’) F

La Reine Victoria (bourbonroos) 
Charmante, schelpachtige, warmroze bloemen in een komvormige formatie, die in perfect evenwicht boven 
de bladeren staan. Uitstekende, bestendige bloeikwaliteit en een heerlijke geur. 160 x 100 cm (1872) F

Louise Odier (bourbonroos)
Een van de beste en mooiste bourbonrozen. Volle, perfect gevormde en komvormige bloemen. Warmroze, 
lichtjes gekleurd met lila. Sterke, bossige groeiwijze. Continue bloei en voortreffelijke, sterke geur. 
175 x 140 cm (Margottin 1851) F

Mme Isaac Pereire (bourbonroos)
Enorm grote, karmozijnroze, komvormige en geurige bloemen. Zware, vrij open groeiwijze en groot blad. 
Kan ook als klimplant dienen, wordt dan hoger. 170 x 130 cm (Garçon 1881) F

Mme Pierre Oger (bourbonroos)
Een sport van ‘La Reine Victoria’ met dezelfde perfect komvormige, schelpachtige bloemen, maar in licht 
zilverroze. Rijke geur. Slanke groeiwijze en zeer constante bloei. 160 x 90 cm (Verdier 1878) F

Reine des Violettes (remontantroos)
Platte, mooi gevormde, middelgrote bloemen met veel bloemblaadjes in variërende tinten lila en paars. 
Bijna doornloze groeiwijze met donkergrijs blad; het echte karakter van een Oude roos. Een goede her-
bloeier. 120 x 60 cm (Millet Malet 1860) F

Souvenir de la Malmaison (bourbonroos)
Een populaire, oude variëteit die vernoemd is naar de beroemde tuin van keizerin Joséphine bij Malmaison. 
De bloemen zijn groot en zachtroze en worden na enige tijd wat lichter. Eerst komvormig; ze openen plat en 
gekwartierd. Krachtige geur. 100 x 100 cm (Béluze 1843) F

Variegata di Bologna (bourbonroos)
Grote, komvormige en gevulde bloemen in wit of gebroken wit met duidelijke, karmozijnrode strepen,  
die de bloem een aangenaam fris effect geven. Een sterke, losse struik. 160 x 120 cm (Bonfiglioli 1909) F

Mme Pierre Oger

Honorine de Brabant

Boule de Neige
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heesteRRozen
De kracht van deze groep rozen zit voornamelijk in de sterkte, die vaak gepaard gaat met een over-
dadige bloei. Eenmaal bloeiend, herhalende bloei of doorbloeiend – alle typen hebben hun eigen 
schoonheid. Wij hebben de diverse heester- en botanische rozen (wilde rozen) samengevoegd, omdat 
er veel overeenkomsten zijn in hun sterkte en de groei en bloeiwijze. U treft hieronder een zeer  
uitgebreide collectie aan die wij voor u op kleur hebben ingedeeld. Daarnaast hebben we gemeend 
dat het voor u gemakkelijker kiezen is als wij deze omvangrijke groep verdelen in hoge- en lage  
heesterrozen. Vanaf pagina 47 staan de varianten beschreven die tot 70 cm hoogte groeien. 

hogeheesterrozen en botanische rozen

Veel van de hieronder vermelde typen dragen het predikaat ADR®-roos of TOP®-roos. Kiest u een 
dergelijke roos, dan weet u dat ze vrijwel probleemloos uw tuin zullen sieren. De variatie is groot, 
van mooie kleinbloemige rozen, die vaak in grote trossen bloeien, tot fraaie, grote, gevulde bloemen 
die bij veel regen zelfs smetten. Schoonheid zit bij deze rozen juist in de hoeveelheid bloemen. 
U zet hogeheesterrozen vaak in groepen van drie of meer, maar een enkel exemplaar kan eigenwijs  
staan in een border. Geur is niet altijd aanwezig; daarentegen biedt deze groep rozen een grote  
variatie aan bijvoorbeeld bottels, mooie doorns of een herfstkleur.
Hogeheesterrozen kunnen vaak met een iets minder goede standplaats af, maar u geniet volop van 
de veelheid aan bloemen als u goed mest geeft en de zon vrij spel heeft. 

roze en lilatinten

Ballerina
Een korte, sterke heester met hortensia-achtige koppen van kleine, enkele, roze bloemen. Een van de 
betrouwbaarste, continu bloeiende rozen. Iets geurig. 120 x 120 cm (Bennet 1937) C

Bingo Meidiland (Meipotal)
Enkele, kleine zachtroze bloemen met een geel hart. Deze roos met ADR®- en TOP®-roos predikaat bloeit 
rijk met goed verdeelde bloemen. Hij heeft glimmende blaadjes. 80 x 80 cm (Meilland 1991) D

Bonica ’82 (Meidomonac) 
Een uitstekende struik met trossen mooie, kleine, rozerode bloemen die in sierlijke groepjes staan. Mooie, 
nette en gespreide groeiwijze met veel bladeren. Sterke, ziektebestendige herbloeier. ADR®- en TOP®-roos. 
110 x 100 cm (Meilland 1982) C

Bourgogne (Intergog)
Deze krachtige struik met overhangende takken wordt in de herfst overladen met flesvormige, oranjerode 
bottels. Lichtroze, tamelijk grote bloemen. 175 x 150 cm (Interplant 1975) D

Bonica

Ballerina

Bingo Meidiland
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Carmenetta
Een kruising van de wilde roos R. glauca. Het blad is donkerpurper, de bloemen zijn helderroze en enkel en
geuren licht. De bottels zijn rood. 140 x 120 cm (Central Exp. Farm 1923) D

Dagmar Hastrup
Enkelbloemige roos met spitse knoppen die geopend roze zijn, fijntjes geaderd met crèmekleurige meel-
draden. Later in het seizoen verschijnen de bottels van de eerste bloei tegelijk met de latere bloemen. 
110 x 120 cm (1901) D

Felicia
De bloemen zijn zilverroze, in het hart wat donkerder en hebben een sterke, aromatische geur. Een goede  
en sterke, bossige groeiwijze met veel bladeren. Geschikt voor hagen. Een van de beste muskushybriden, 
herbloeiend. 160 x 150 cm (Pemberton 1928) F

Fimbriata
Mooie, lichtroze bloemen waarvan de bloemblaadjes aan de randen gekruld zijn, net als bij een anjer.  
Deze roos heeft een verfijnd voorkomen. Geurig. Minder robuust dan de meeste rugosa-rozen. 140 x 140 cm 
(Morlet 1891) F

Flash Meidiland (Meistocko)
Deze doorbloeiende TOP®-roos, een bossige, traaggroeiende struik, heeft intens donkerroze bloemen met 
gele meeldraden. Hij is sterk en gezond en zorgt voor een dichte bodembedekking. 90 x 80 cm 
(Meilland 1993) D

Fritz Nobis 
Deze prachtig gevormde struik bloeit volop in de vroege zomer. De bloemen zijn frisroze met een donkere  
schakering. De knoppen zijn perfect omgekruld en de roos geeft in de winter prachtige bottels. Een heerlijke 
kruidnagelgeur. 150 x 150 cm (Kordes 1940) E

Frühlingsmorgen 
Een grote en schitterende roos met enkele bloemen. Roze met een geel hart en paars-kastanjebruine  
meeldraden. Niet zo robuust als de andere rozen uit deze reeks, maar deze roos bloeit vrij en lieflijk in de 
vroege zomer. 175 x 175 cm (Kordes 1942) D

Kathleen
Een doorbloeier die zacht geurt naar muskus en pastelroze, open bloemen in trossen draagt, met groot, 
enigszins hangend blad. Hij vormt een mooie combinatie met vaste planten. 100 x 100 cm (Dickson 1909) D

Kiese (syn. R. canina ‘Kiese’)
Deze brede heester produceert enkele, roze bloemen, fraaie oranje bottels en veel donkergroen blad. 
200 x 175 cm (1910) D

Landrover
R.rugosa-hybride, ideaal voor taluds. Weinig onderhoud, doorbloeiend en bottels tijdens de tweede bloei. 
Een sterke, meeldauwvrije roos met enkele bloemen; plantafstand 80 cm. 125 x 150 cm (Van de Berg) D 

Silver River

Kathleen

Dagmar Hastrup
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Marguerite Hilling
Een verfijnde, roze sport van ‘Nevada’; lijkt daar in alle opzichten op. U vindt zelden een mooiere plant  
dan een grote, geronde struik van deze roos in bloei. 200 x 175 cm (Hillings Nurseries 1959) D

Medusa (Noasa)
Afkomstig uit de ‘Flower Carpet’-serie. Het ADR®-predikaat heeft alles te maken met de goede eigen-
schappen: lavendel-donkerroze, gevulde bloemen van ca. 7 cm doorsnee, die licht geuren. Het is een goede, 
hogere bodembedekker. 90 x 90 cm (Noack 1998) D

Mozart
Een doorbloeier met een overvloed aan donkerroze bloemetjes met een wit oog, die in grote 
trossen verschijnen en sterk geuren. 110 x 100 cm (Lambert 1937) D

Mrs Doreen Pike (Ausdor)
Een prachtig rugosa-type met alle charme en geur van een Engelse roos. De vrij grote bloemen staan in een 
mooie rozetvorm en zijn lieflijk warmroze. De groeiwijze is ideaal: laag, iets koepelvormig, netjes en bossig. 
Veel lichtgroen blad. Zeer geurig. Een ideale borderplant. 100 x 120 cm; wordt waarschijnlijk nog hoger. 
(David Austin 1993) E

Penelope
Een sterke en vertakt groeiende, gezonde struik met grote trossen crème-roze bloemen die bijzonder 
overvloedig bloeien; goede herbloeier. Kleine, koraalrode bottels. Geurig. Een van de beste rozen in zijn 
klasse. 150 x 150 cm (Pemberton 1924) D

Pink la Sevillana (Meigeroka)
Eigenlijk is dit een trosroos, maar als doorbloeiende heesterroos is hij beter bruikbaar. Hij heeft halfgevulde, 
zoetroze bloemen en is geschikt voor groepen en vakken. Het is een ADR®-roos met sterk en gezond glanzend 
blad. 100 x 90 cm (Meilland 1983) D

Pink Meidiland (Meipoque)
Deze doorbloeiende ADR®- en TOP®-roos heeft bloemen van 6 cm in doorsnee, die verschijnen in trossen. 
Ze zijn licht zalmroze met een wit hart en gouden meeldraden. 100 x 80 cm (Meilland 1984) D

Polareis (Stronin)
Deze struik is zeer winterhard, heeft zachtroze, gevulde bloemen en is bossig. Hij geurt heerlijk en bloeit 
goed door. 80 x 90 cm (Strobel 1991) D

Raubritter
Een unieke roos met grote trossen komvormige, roze bloemen op een gespreide struik die een heuveltje 
vormt. Bloeit bijzonder rijk, kan over ophogingen of een lage muur groeien. Geen herbloeier. Lichte geur. 
100 x 150 cm (Kordes 1936) E

Robin Hood
Grote trossen met kleine, roze, halfgevulde bloemetjes verschijnen aan deze geschikte, doorbloeiende  
haagplant. 80 x 80 cm (Pemberton 1927) D

Robin Hood
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Romanze (Tanezamor)
Eigenlijk is dit een trosroos, maar als heesterroos is deze doorbloeiende roos met ADR®-predikaat beter 
bruikbaar. De bloemen zijn goed gevuld, donkerroze en zacht geurend. Het blad is donkerrood als het  
uitloopt en wordt later donkergroen. 110 x 90 cm (Tantau 1984) D

R. Complicata
Deze roos, waarschijnlijk een canina-gallica-hybride, heeft bloemen met een doorsnede van ca. 12.5 cm in  
helderroze, met een grote bundel meeldraden. Het is een zeer robuuste, betrouwbare en vrijbloeiende struik 
die ook als klimroos kan groeien. Het is één van de meest verfijnde, enkelbloemige rozen en één van de 
beste heesterrozen. 200 x 150 cm. E

R. Eglanteria (R. rubiginosa) (Eglantier)
Opvallend vanwege de sterke appelgeur van de bladeren die op een warme, vochtige avond de tuin vult. 
Ontelbare roze bloemen die worden gevolgd door ovale, rode bottels. Een robuuste struik. 275 x 275 cm 
(wild in Groot-Brittannië en Noord-Europa) B

R. Glauca (R. rubrifolia)
Zowel de bloemschikker als de tuinier waarderen deze roos om zijn paarsrode blad. De bloemen zijn roze en 
niet erg opvallend, maar toch hebben ze een zekere charme. Donkerrode bottels. 200 x 150 cm
(Midden-Europa) B

R. Mariae Graebneriae 
Dit is een kruising van R. virginiana met R. palustris. Deze roos is geurend en zuiverroze, en een waarde-
volle bodembedekker die prachtige, oranjerode herfstkleuren en kleine, rode, ronde bottels toont. 100 x 125 
cm (H. Dabel 1900) B

R. Paulii Rosea
Prachtige, grote, lichtroze bloemen met een wit hart en goudgele meeldraden. De bloemen hebben een  
zijdeachtige textuur. Een van de mooiste enkelbloemige roze rozen. 100 x 120 cm. D

R. Pendulina
Een opgaande struik zonder doorns, maar met diep kersroze bloemen en hangende, peervormige bottels. 
120 x 120 cm (Midden- en Zuid-Europa) E

R. Pimpinellifolia ‘Stanwell Perpetual’
Een charmante roos, waarschijnlijk een hybride van de Portlandroos. Sierlijke, kleine knoppen die openen 
tot mooie, roze bloemen met het echte karakter van een Oude roos. Deze herbloeier geurt heerlijk. 
150 x 150 cm. C

R. Roxburghii (‘Chestnut Rose’) 
Lichtroze bloemen van ongeveer 7,5 cm, die naar wit verbloeien, en een bundel goudkleurig meeldraden. 
Grote, gestekelde bottels. De schors schilfert als de plant ouder wordt, wat een opvallend effect geeft. 
200 x 175 cm (China-Japan) E

R. Rugosa
Een van de weinige wilde rozen die van nature herbloeit. Bloemen met een doorsnede van ongeveer 10 cm 
in verschillende paarsroze, maar soms ook witte tinten en opvallende, lichte meeldraden. Zeer grote, ronde 
bottels. Doet het goed, zelfs onder slechte, zandige omstandigheden, al blijft hij dan wat lager. Wordt soms 
als haag gebruikt. 175 x 175 cm. A

R. Rugosa

R. Pimpinellifolia ‘Stanwell Perpetual’

R. Glauca
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R. Rugosa ‘Foxi Pavement’ (Uhlwa)
Deze rugosa-hybride heeft grote, dieproze bloemen, die intens geuren. De rode bottels verschijnen al in 
grote aantallen tijdens de bloei. Deze ADR®-roos is doorbloeiend. 80 x 100 cm (Tantau 1989) D

R. Villosa 
Staat bekend als ‘appelroos’ om de uitzonderlijk grote, ronde bottels. Lieflijk, donzig, grijsgroen blad.  
Roze bloemen met een doorsnede van 6,5 cm. 200 x 200 cm (Europa en West-Azië) F

R. Virginiana
Kleine, kersrode-roze bloemen in het begin van juli en augustus. Bronskleurige bladeren die in de herfst  
geel en rood worden. Vele kleine, lang blijvende, rode bottels. Goede bodembedekker. 125 x 125 cm 
(Noord-Amerika) A

Rosy Carpet (Intercarp)
Een TOP®-roos met enkele, donkerkarmijnroze bloemen in grote trossen. Hij is weerbestendig en 
doorbloeiend. 110 x 100 cm (Interplant 1984) D

Rosy Cushion (Interall)
Een uitstekende, afgeronde struik met bijna enkele, helderroze bloemen. Dichte en bossige groeiwijze. 
100 x 100 cm (Interplant 1986) D

Rush (Lenmobri)
De bloemen lijken op grote appelbloesem: witroze met een donkerroze randje in trossen. De doorbloeiende 
plant heeft sterk blad en een opgaande groei. 110 x 100 cm (Lens 1982) D

Sarah van Fleet
Een betrouwbare, gemakkelijke en herbloeiende struik. Grote, iets komvormige, halfgevulde bloemen in een 
helderroze tint met crèmekleurige meeldraden. Vrij opgaande groeiwijze, met het typische blad van een  
rugosaroos. 175 x 150 cm (Van Fleet 1926) C

Scintillation 
Een brede en elegante heester met vele luchtige, halfgevulde, roze bloemen die in grote trossen staan. Ideaal 
groeigedrag; niet alleen als heester, maar ook om over ophogingen, hagen of boomstronken te 
klauteren. Doet het ook goed als klimplant. Deze roos bloeit slechts eenmalig, maar wel lang. Zeer geurig. 
140 x 200 cm (David Austin 1968) F

Smarty (Intersmart)
Sierlijke en enkelbloemige roos met roze bloemen van het type wilde roos op een mooie afgeronde struik.  
Zeer goed. Bijzonder rijk en herhaaldelijk bloeiend. Sterk en betrouwbaar. 125 x 125 cm (Interplant 1979) D

Therese Bugnet
Een buitengewoon sterke struik die volledig ziektebestendig is. Gevulde, warmroze bloemen met het karakter 
van een Oude roos. Deze plant heeft mooi en lang, grijsgroen blad op warmrode stengels. Handig voor de 
wat moeilijkere plekjes. Geurig. 175 x 140 cm (Bugnet 1950) E

Yesterday
Kleine, platte, ramblerachtige bloemen in elegante trossen, met een lieflijke lilaroze kleur. ADR®-predikaat. 
Zoete geur. 80 x 70 cm (Harkness 1974) D

Smarty

Rush

Rosy Carpet
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rood en roodtinten

Crimson Meidiland (Meiouscki) 
De donkerrode bloemen van deze ADR®- en TOP®-roos, met een doorsnee van 7 cm in grote trossen, zijn 
goed regenbestendig. De roos is zeer winterhard en doorbloeiend. 100 x 90 cm (Meilland 1996) D

Eyepaint (Maceye)
Eigenlijk is dit een trosroos, maar als doorbloeiende heesterroos is hij beter te gebruiken. Hij bloeit helderrood, 
met een fraai crèmewit oog in de bloem. Het blad glanst en is donker; de struik is bossig en zeer sterk.  
120 x 110 cm (McGredy 1976) D

Godewind (Korbraufo)
Een sterke en dankbare doorbloeiende roos is dit, die bloedrood bloeit en niet verbloeit. Het blad is 
donkergroen en glanzend. Hij is geschikt voor hagen en groepen. 120 x 100 cm (Kordes 1992) D

Hansa
De mooie, sterke, doorbloeiende rugosa-hybride geurt heerlijk en heeft paarsrode, grote en gevulde  
bloemen, gevolgd door grote, rode bottels in de herfst. 140 x 120 cm (Schaum en Van Tol 1905) C

Hansaland (Korhassi)
Helderrode, halfgevulde bloemen verschijnen in een ware overdaad. Frisgroen blad groeit aan een bossige, 
doorbloeiende, sterke struik, die bovendien mooie, oranjegele herfstkleuren laat zien. 170 x 150 cm
(Kordes 1993) D 

La Sevillana (Meigekanu)
Eigenlijk is dit een trosroos, maar als heesterroos is hij beter bruikbaar, vooral in vakken of groepen. Hij is 
scharlakenrood en verkleurt niet. Het is een ADR®-roos met sterk en gezond, glanzend blad. Doorbloeiend. 
100 x 90 cm (Meilland 1978) D

Meilland’s Rose Amstelveen (Meipopul)
Een bijzondere kleur in het assortiment heesterrozen: koraaloranjerood. De plant is sterk en spreidt goed. 
Deze TOP®-roos is doorbloeiend. 100 x 110 cm (Meilland 1993) D

Moje Hammarberg
Deze struik met gevulde rood-violette, sterk geurende bloemen is doorbloeiend en vormt een sterke, ondoordring-
bare haag. Hij krijgt fraaie, opvallend rode en grote bottels. 125 x 100 cm (Hammarberg 1931) C 

Nur Mahal
Een lage, bossige struik met grote trossen halfgevulde, donkerkarmozijnrode bloemen in een aangename,  
ronde formatie, met opvallende, contrasterende meeldraden. Geurig en herbloeiend. 140 x 140 cm
(Pemberton 1923) E

Pierette Pavement (Uhlater)
Een doorbloeiende ADR®-roos, met karmijn-violette, halfgevulde, heerlijk geurende bloemen. 
Deze sterke bodembedekker krijgt bovendien bottels. 80 x 100 cm (Tantau 1990) D

Oranges and Lemons

La Sevillana

Duftzauber
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Red Yesterday (Harhero) (syn. ‘Red Ballerina’)
Een terecht ADR®-predikaat voor deze doorbloeier met donkerrode bloemetjes met een wit oog, in grote 
trossen. Ook deze struik is sterk en bloeit rijk. Veel frisgroen blad. 90 x 80 cm (Harkness 1974) D 

R. Moyesii 
Een van de mooiste botanische rozen. Donkere, bloedrode bloemen met een diameter van 6.5 tot 7.5 cm  
en contrasterende meeldraden, gevolgd door zeker niet minder mooie, grote, karmozijnrode, flesvormige 
bottels. Een open struik met lange, gebogen takken. Bloeit begin van de zomer. ‘Marguerite Hilling’ en 
‘Nevada’ zijn goede kruisingen uit dit soort. 350 x 300 cm (West-China) D

R. Moeysii ‘Geranium’
Een compactere vorm die geschikt is voor kleine tuinen. Helderrode kleur met nog grotere bottels.  
200 x 150 cm (Mulligan 1938) D

Robusta (Korgosa)
Deze stekelige, doorbloeiende ADR®-roos groeit krachtig en verschaft helderrode bloemen. Het is een goede 
haagplant met donker, gebronsd blad. 160 x 140 cm (Kordes 1979) D

Roseraie de l’Hay
Een sterke, dichte heester met gezonde, appelgroene bladeren. Warm wijnrode, verlengde knoppen die  
openen tot karmozijnrood-paarse bloemen van ongeveer 12 cm, die goed doorbloeien. Sterke geur. Een van 
de meest verfijnde rugosa’s. 175 x 150 cm (Cochet-Cochet 1901) C

Scabrosa
Zeer grote, enkele bloemen met een dwarsdoorsnede van ongeveer 13 cm; karmozijnrood getint met violet, 
gevolgd door vele enorme, oranjerode bottels. Crèmekleurige meeldraden. Een robuuste, gespreid groei-
ende, herbloeiende struik met blad in overvloed. 130 x 150 cm (Harkness) C

Scarlachglut
De vurig scharlakenrode bloemen met gele meeldraden zijn een pluspunt van deze sterke roos, maar dat zijn 
het rode hout en de mooie, grote, peervormige, rode bottels ook. 225 x 175 cm (Kordes 1952) D

Wilhelm
Een overvloed aan karmozijnrode bloemen, die verbloeien naar mauve-karmozijn. Als deze herbloeiende 
roos niet in de knop verwelkt, volgen er rode bottels die tot in de winter kunnen blijven. Iets geurig. 175 x 
150 cm (Kordes 1934) E 

Zigeunerknabe (‘Gipsy Boy’)
Een zeer sterke, stekelige struik met hard, donkergroen blad, goed bestand tegen ziekten. Donkere, violet-
paarse, ‘ouderwetse’ bloemen en oranjerode bottels. Met name bruikbaar voor de wat minder goede plaat-
sen. Bloeit vroeg in de zomer. 150 x 120 cm (Lambert 1909) E

Scabrosa

R. Moyesii ‘Geranium’

Robusta
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abrikoos, Perzik en koPer, oranje

Apricot Queen (interfrico) 
Diep abrikooskleurige bloemen met een doorsnee van 5-8 cm en donker blad maken deze jonge, maar nu al 
populaire doorbloeiende plant geschikt voor combinaties met vaste planten. Hij kan ook solitair toegepast 
worden. 110 x 110 cm (Interplant 1999) E

Buff Beauty
Een van de beste muskusrozen die bovendien tweemaal bloeit. Middelgrote, gevulde bloemen in grote  
trossen in een prachtige, warme, abrikoosgele kleur. Trage groeiwijze en mooi, donkergroen blad, soms  
tropisch weelderig. Theeroosgeur. 150 x 150 cm (1939) F

Claus Groth
Als van deze roos de bloemen geplukt worden, bloeit hij langer in zijn fraaie, zalm-oranje-abrikoosgele tint. 
Hij is fraai gevuld en geurt. De bloei wordt gevolgd door grote bottels. 150 x 120 cm (Tantau 1951) D

Cornelia
Kleine, formele bloemen in een rozetvorm die in grote trossen groeien. De bloemen zijn koperkleurig 
abrikoos, verbloeiend naar koperachtig roze. Een sterke plant met goed, donkergroen blad. Zeer geurig en  
herbloeiend. Vormt een goede haag. 150 x 150 cm (Pemberton 1925) D

Francesca
Lange, abrikoosgele knoppen die opengaan tot grote, losjes gevormde bloemen die na enige tijd verbleken. 
Deze sierlijke struik heeft vele, glanzende bladeren. Heerlijke geur, herbloeiend. 175 x 175 cm
(Pemberton 1922) E

Goldbusch 
Hybride van R. eglanteria. Deze overhangende, brede heester, die zacht geurt, heeft  halfgevulde, grote, gele 
tot zalmoranje-gele bloemen. De oranjegele bottels zijn prachtig. 200 x 175 cm (Kordes 1954) D

R. foetida ‘Bicolor’ (‘Austrian Copper’)
Een schitterende vorm van de ‘ R. foetida’  met helder koperrood op de bovenzijde van de gele 
bloemblaadjes. Hij wenst een warme plaats en niet te veel snoei. 150 x 150 cm. D

Rokoko (Tanokor)
Een prachtige, doorbloeiende plant met zacht abrikoos-pastelroze-crèmegele, grote, goed gevulde bloemen 
met mooie meeldraden. Het blad loopt rood uit en wordt later donkergroen. Deze roos is sterk. 120 x 100 
cm (Tantau 1987) D

Rosa ‘Seasons’ 
Sterke, enkelbloemige roos, met de uitstraling van een botanische roos. Bloemen zijn perzikkleurig en roze, 
soms doorbloeiend naar warmgeel of zacht oranje. Het blad is donkergroen. De roos is goed bestand tegen 
ziektes. 150 x 100 cm. E

Seasons

Cornelia

Buff Beauty
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geel

Agnes 
Volle, gevulde, ouderwetse bloemen; warmgeel en amber met een heerlijke geur. Ziektevrij en sterk. Bloeit 
vroeg, met nog enkele bloemen aan het einde van het seizoen; geschikt als haag. 200 x 150 cm (1922) F

R. x Cantabrigiensis (R. hugonis x R. sericea)
Deze fraaie heester heeft ruim 5 cm grote, zachtgele bloemen in overvloed, vooral eind mei/begin juni.  
Lichte geur. 300 x 300 cm. B

Frühlingsgold
Grote, lichtgele, bijna enkelbloemige roos waarvan de meeldraden donkergeel zijn, zodat deze roos vroeg in 
het seizoen met slingers behangen lijkt. Krachtige geur. Een voortreffelijke en zeer sterke struik, die vroeg in 
de zomer bloeit. 200 x 200 cm (Kordes 1937) D

Gelbe Dagmar Hastrup (Moryelrug) 
Deze gele R. rugosa-cultivar geurt heerlijk rijk en is sterk en gemakkelijk. Hij bloeit uitbundig door.  
90 x 100 cm (Meilland 1985) D

Golden Wings
Dit is een soort heesterachtige versie van de beroemde ‘Mermaid’. Hij heeft grote, bijna enkele, gele bloemen 
met roodbruine meeldraden en een verfrissende geur. Deze roos heeft lichtgroen blad en bloeit voortdurend. 
140 x 140 cm (Shepherd 1956) D

Lichtkönigin Lucia (Korlilub)
Eigenlijk is dit een trosroos, maar als doorbloeiende heesterroos is hij beter bruikbaar. De bloemen zijn 
citroengeel, hebben grote bloembladen en geuren heerlijk. Het blad is lichtgroen, sterk en glanzend. ADR®-
predikaat. 120 x 100 cm (Kordes 1966) D

Postillion
Een zeer sterke, doorbloeiende heesterroos, die warm lichtgele, gevulde bloemen heeft die in knop koper-
geel zijn. Het blad van deze ADR®-roos is donkergroen en glanst. Heerlijke geur. 150 x 100 cm (Kordes 
1998) E

R. Foetida ‘Persiana’
Gevulde, goudgele, ouderwetse bloemen. Als deze roos bij oude rozen wordt geplant, krijgt u een schitterend 
kleurenspel. 150 x 150 cm (Int. 1837) E

R. Hugonis
Crèmegele, schotelvormige bloemen van ca. 5 cm. De bloemen hebben gegolfde bloemblaadjes en staan 
gespreid op gebogen takken met varenachtig blad. Kleine, kastanjebruine bottels. Bloeit in mei. 
175 x 150 cm (midden China) D

R. Pimpinellifolia ‘Harrisonii’ (‘Harrison’s Yellow’)
Zwavelgele, gevulde bloemen die een voortreffelijk effect geven in de tuin. Lichtgroen blad. Geschikt voor 
arme grond. Sterke geur. 150 x 110 cm. D

R. Dupontii

Golden wings

R. Pimpinellifolia
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R. Xanthina Var. Spontanea ‘Canary Bird’ (syn. ‘Canary Bird’)
Heldere, kanariegele bloemen van 5 cm op een heester met een elegante groeiwijze en varenachtig blad. 
Deze roos is niet altijd even sterk, maar heeft een mooie, warme kleur. 200 x 175 cm. E

Wonderland (Dicticktock)
Zachtgele en zachtroze bloemen tooien een doorbloeiende struik met spreidende takken. Het lichtgroene 
blad zorgt voor een fraaie combinatie. 80 x 100 cm (Dickson 1994) D

Yellow Fleurette (Interwell)
Deze TOP®-roos heeft gele, enkele bloemen met oranje meeldraden. De brede struik is sterk en betrouw-
baar. 110 x 100 cm (Interplant 1992) D

wit en crème

Blanc Double de Coubert
Grote, open, zuiverwitte en halfgevulde bloemen met een bijna ‘papieren’ structuur. Een zeer populaire en 
betrouwbare variëteit; bloeit vroeg en bijna ononderbroken tijdens het seizoen. Enkele bottels.
150 x 120 cm (Cochet-Cochet 1892) C

Bouquet Vanille (Delblatin)
Een romantische, doorbloeiende roos met roomwitte bloemen (‘room met vanille’) in trossen bijeen.  
Ze verspreiden een zachte vanillegeur; de struik is bossig. 100 x 90 cm (Delbard 1993) E

Diamond Border (Pouldiam)
Talrijke zuiverwitte, halfgevulde bloemen met een zachte geur staan borg voor een grote toekomst.  
100 x 100 cm (Poulsen 1997) D

Gletcherfee (Kordomal)
Licht geurende, halfgevulde, zuiverwitte bloemen met een doorsnede van 6-9 cm met gele meeldraden  
vormen de charme van deze rijke doorbloeier, die ook nog donker, glanzend blad heeft en een bossige  
groeiwijze. 120 x 120 cm (Kordes 1991) D

Jacqueline du Pré (Harwanna)
Een uitstekende, nieuwe roos die familie is van de Schotse roos. Sierlijke, witte, halfgevulde bloemen met 
een doorsnede van 10 cm en goudkleurige meeldraden. Sterke, bossige groeiwijze en een goede herbloeier. 
Lichte muskusgeur. D

Moonlight
Middelgrote, halfgevulde, crèmewitte bloemen met goudkleurige meeldraden. Deze bloemen worden in 
grote trossen geproduceerd in twee perioden. Roodbruine stengels en donkergroene bladeren. Echte mus-
kusroosgeur. 200 x 140 cm (Pemberton 1913) E

Nevada
Halfgevulde, crèmewitte bloemen met een doorsnede van ongeveer 10 cm met gele meeldraden. De takken 
zijn roodbruin met klein, lichtgroen blad. Vroeg in het seizoen is het een prachtig gezicht als de takken van 
deze plant vol staan met bloemen. Later krijgt deze roos met onregelmatige intervallen bloemscheuten.  
Het vrij drastisch verwijderen van oude takken in het voorjaar is de beste manier om de goede prestaties  
van deze roos door de jaren heen te behouden. 200 x 175 cm (Dot 1927) D

Nevada

Jacqueline du Pré

Yellow Fleurette



51 Officiae modio

Pearl Drift (Leggab)
Deze uiterst gezonde, doorbloeiende kruising van ‘New Dawn’ en ‘Mermaid’ produceert grote bloemen in 
parelmoerwit en fraai glanzend blad. 110 x 90 cm (Le Grice 1980) D

Prosperity 
Grote trossen kleine en heerlijk geurende, ivoorwitte, halfgevulde bloemen met in het hart blosjes  
citroengeel. Herbloeiend. 175 x 140 cm (Pemberton 1919) E

R. x Dupontii (R. damascena x R. moschata)
Grote, zuiverwitte bloemen; verfijnde en perfecte, symmetrische contouren. Matgroen blad; donzig aan de 
onderzijde. Prachtige, geurende roos met mooie, langwerpige, oranje bottels. 175 x 140 cm (Dupont 1817) F

R. Multiflora
Kleine, witte bloemetjes in grote trossen en kleine, oranjerode vruchten. Deze roos is geschikt voor  
boswallen e.d. Deze voorouder van veel ramblers kan wel 400 cm hoog worden. B

R. Paulii (R.rugosa x R. arvensis) 
Een sterke, kruipende heester met zuiverwitte bloemen (ca. 7,5 cm groot) met wigvormige bloemblaadjes. 
Veel bladeren en een sterke, doornige groeiwijze, die een dichte bodembedekking vormt. Kruidnagelgeur. 
100 x 200 cm (Paul 1903) D

R. Pimpinellifolia (‘Duinroos’)
Voorheen R. Spinosissima. Een laaggroeiende heester met veel scheuten, die ideaal is als bodembedekker  
of in arme grond. Mooie, witte bloemen in overvloed in mei en het begin van juni. 100 cm 
(Europa tot Azië) A

R. Rugosa ‘Alba’
Een witte vorm van R. rugosa met grote, enkele en zuiverwitte bloemen met een zijdeachtige structuur.  
De bloemen worden al snel gevolgd door uitzonderlijk grote, oranjerode bottels. Bloeit continu. Een zeer 
goede struik. 150 x 150 cm. A

R. Sericea ‘Pteracantha’
Opvallend door zijn enorme platte, rode, doorzichtige doorns. Als deze doorns jong zijn, schijnt de zon  
er doorheen, wat een schitterend effect geeft. Om nieuwe doorns te stimuleren, moet deze plant flink gesnoeid 
worden. Klein, varenachtig blad; onopvallende bloemen. Uitstekend als afscheiding. 200 x 175 cm. D

Sally Holmes
Een sterk groeiende heester met vele, roomwitte bloemen in grote groepen. De individuele bloemen hebben 
een verfijnde charme, maar staan soms ook dicht op elkaar in de grote trossen. Bloeit lang en goed door. 
TOP®-roos. 120 x 100 cm (Holmes 1976) D

Schneezwerg (‘Snowdwarf’)
Kleine, zuiverwitte, halfgevulde bloemen met crèmekleurige meeldraden verschijnen het hele seizoen lang. 
Goede, dichte groeiwijze met glanzend groen blad en vele doorns. Kleine, oranjerode bottels. 150 x 120 cm 
(Lambert 1912) D

Silver River
Veel witte, kleine bloemen met okergele meeldraden en een sterke geur typeren deze fraaie en lieflijke 
struik. Deze TOP®-roos combineert prachtig met donkere vaste planten. 80 x 70 cm (Lens 1991) D

Sally Holmes

R. Rugosa ‘Alba’

Pearl Drift
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Snowdon
Een dichte, mooi gevormde heester met veel bladeren. De gevulde, middelgrote, rozetachtige bloemen zijn zuiverwit. 
Een goede eerste bloeiperiode, waarna deze roos de rest van de zomer met korte tussenpozen bloemen geeft.  
Deze tuinheester is de moeite waard. 200 x 200 cm (David Austin 1989) F

White Fleurette (Interflowi)
Een bossige groeiwijze, spierwitte bloemen met goudgele meeldraden en het donkergroene blad maken van  
deze doorbloeiende TOP®-roos een ideale achtergrond in een witte tuin. 110 x 110 cm (Interplant 1987) D

Park Rozendael nabij Arnhem
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lageheesteRRozen
Deze groep rozen bevat veel verschillende typen; van sterk kruipende en bodembedekkende rozen tot 
keurige kleine struikjes die zowel in kleine als grote vakken toegepast kunnen worden. Niet voor niets 
hebben wij veel van deze soorten ook als stamroos in onze collectie. De echt kruipende varianten, die 
goed breeduit groeien, kunnen zich vaak prima handhaven op minder goede plaatsen in de tuin. Veel 
types lenen zich voor drogere plaatsen, omdat de bodem goed gesloten raakt en vocht beter wordt vast-
gehouden. In het algemeen plant u lageheesterrozen in grotere groepen, maar voor een klein hoekje is 
een enkel exemplaar ook heel dankbaar. De minder breed uitgroeiende typen, zoals de fraaie ‘Sweet 
Dream’, lenen zich goed voor kleinere tuinen en doen het bijzonder goed in ruime potten en bakken. 
Als u deze groep goed mest en een zonnig plekje geeft, hebt u er veel plezier van en is het onderhoud 
gering. 

roze en lilatinten

Bluenette (Ruiblun)
De ‘Bluenette’ heeft een aparte tint paarsblauw, is sterk en gezond en doorbloeiend. 30 x 30 cm  
(De Ruiter 1982) D

Devon (Poulrijk)
Komvormige, hardroze bloemetjes en lichtgroene blaadjes aan een compact struikje. ADR®-predikaat. 
50 x 50 cm (Poulsen 1993) C

Essex (Poulnoz) 
Enkele, lichtroze bloemetjes lijken sterk op sterretjes; gedrongen groeiwijze. 40 x 40 cm (Poulsen 1990) B

Fredensborg (Poulmax)
Zalm- tot koraalroze, gevulde bloemetjes staan licht geurend in trosjes aan de plant. De struik heeft mooi  
donkergroen glanzend blad. 40 x 50 cm (Poulsen 1994) D

Home and Garden®

Zeer gezonde roos, bloeit in clusters van zeer dubbele, zuiver roze, gevulde bloemen. Lichte parfum geur.
(Kordes 2001) D

Immensee (Korimro)
Geurige, enkele en lichtroze bloemen met de sierlijke charme van een wilde roos. Buitengewoon sterke,
kruipende groeiwijze tot 350 cm breed en 40 cm hoog, die ook naar beneden langs muren kan groeien. 
 Zeer goed bestand tegen ziekten. (Kordes 1984) D

Lavender Dream (Interlav)
Een enorme hoeveelheid lila-roze, halfgevulde bloemetjes die goed verspreid zitten en heerlijk geuren en  
zijn gezonde karakter hebben voor het ADR®-predikaat gezorgd. 70 x 80 cm (Interplant 1985) D

Lovely Fairy (Spervu) 
De hardroze versie van ‘The Fairy’ is deze sterke TOP®-roos, die een goede, doorbloeiende bodembedekker 
is. 45 x 60 cm (Vurens-Spek 1992) D

Home and Garden

Lavender Dream

Bluenette



54

Magic Carpet (Jaclover)
De halfgevulde, mauvekleurige bloemen met een kruidige geur geven deze roos iets aparts. Hij werd in 1996  
Engelands ‘Roos van het jaar’. De gebogen takken zijn bedekt met bloemen en donkergroen blad. Het is 
niet alleen een goede bodembedekker, maar kan ook in bakken en bloempotten worden geplant. 
70 x 100 cm (Jackson & Perkins 1995) D

Magic Meidiland (Meibonrib)
Deze zeer sterke, bodembedekkende heesterroos geurt zacht en zorgt voor halfgevulde, karmijnroze  
bloemetjes. Hij heeft het ADR®-predikaat; succes verzekerd! 60 x 80 cm (Meilland 1992) D

Mevrouw Nathalie Nypels (syn. ‘Nathalie Nijpels’)
Deze uitstekende roos lijkt enigszins op een Chinese roos. Middelgrote, helderroze bloemen. Geurig.
70 x 60 cm (Leenders 1919) D

Mirato (Tanotax)
Deze bodembedekkende roos heeft dieproze, halfgevulde bloemen met fraaie, warm oranje hartjes,  
hij is doorbloeiend en heeft het ADR®-predikaat. 60 x 60 cm (Tantau 1990) D

Pink Bassino (Korbasren)
De enkele bloemen lijken op appelbloesem: ze zijn warmroze met gele meeldraden en staan in trossen  
bijeen. Deze sterke roos, die hoger wordt dan ‘Bassino’, heeft het ADR®-predikaat. Het blad glanst en is 
groen-koperkleurig. 70 x 80 cm (Kordes 1995) D

Queen Mother (Korquemu)
Dit is een mooie, kleine ADR®-roos met halfgevulde, zachtroze bloemen tegen donkere, glanzende bladeren. 
De roos groeit gespreid, mooi rond en is een goede herbloeier met een lichte geur. 60 x 60 cm 
(Kordes 1990) E

R. Nitida 
Een laaggroeiende heester met kleine, roze bloemen in juli, gevolgd door bottels en roodgetinte bladeren in 
de herfst. Met deze roos kunt u uitstekend een lage haag vormen. 70 cm (Noordoost-Amerika) D

Relax Meidiland (Meidarwet)
Een TOP®-roos: zachtroze met lichte aders en mooie meeldraden. Dit struikje is sterk en betrouwbaar en 
bovendien een goede bodembedekker. 70 x 70 cm (Meilland 1993) D 

Sommermärchen (Korpinka)
Niet verblekende, dieproze, halfgevulde bloemetjes geuren licht. Dit struikje vertakt goed en bloeit rijk door. 
Ook een TOP®-roos. 50 x 50 cm (Kordes 1992) D

Sommerwind (Korlanum)
De bloem van dit roosje is even helderroze als ‘The Fairy’, maar is groter, halfgevuld, sterk en prima voor 
kleine en grote vakken. Hij heeft diverse medailles gekregen, o.a. het ADR®-predikaat. 
70 x 80 cm (Kordes 1985) D

Sweet Frederique 
Geschikt voor de kleine tuin: een rijke oogst van donkerroze bloemetjes in trosjes met lieflijke oranje- 
donkergele hartjes; de bloemen verbloeien naar lichtroze. 40 x 40 cm (Interplant 1996) D

Top Hit

Sommermärchen

Magic Meidiland
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Tapis Volant (Lenvoha)
We hebben hem al lang in ons assortiment en daar houden we hem: geurende, wit met roze bloemen aan 
buigzame takken, doorbloeiend. 60 x 60 cm (Lens 1982) D

The Fairy 
Een zeer bruikbare kleine struik met een elegante, gespreide en waaierachtige groeiwijze. Deze TOP®-roos 
heeft talloze kleine, zachtroze pomponbloemen in trossen. Bloeit laat, maar wel continu en rijk. Sterk en 
betrouwbaar. 50 x 80 cm (Bentall 1932) A

The Faun (Pouloma) 
Gevulde roze bloemen van ca. 4 cm in doorsnee, van een donkerder roze dan ‘The Fairy’. Het struikje is 
goed bossig en doorbloeiend. 40 x 50 cm (Poulsen 1990) D

rood en roodtinten

Anna Ford (Harpiccolo)
Een spreidende, bossige plant die vele, halfgevulde, oranjerode bloemen met goudkleurige meeldraden 
draagt. 50 x 50 cm (Harkness 1980) D

Bassino (syn. ‘Suffolk’) (Kormixal)
Vele, helderscharlakenrode, enkele bloemen met goudkleurige meeldraden op een gespreide heester.  
Oranjerode bottels. 30 x 100 cm (kordes 1988) D

Candy Cover (Poulbico)
Een mooi, laag en bossig struikje geeft rozerode bloemetjes met witte strepen; het totaalaanzicht is alsof de 
planten met ‘snoepjes bedekt’ zijn. De bloemen zijn halfgevuld en licht geurend en hebben donkere,  
glimmende blaadjes. 50 x 50 cm (Poulsen 1993) C

Fairy Queen (Sperien)
Met z’n diep scharlakenrode bloemen gedraagt dit struikje zich als de bekende ‘The Fairy’. Een fraai, sterk 
heesterroosje. 45 x 60 cm (Vurens-Spek 1997) D 

Heidefeuer (Noafeuer)
De roodste uit de ‘Flower Carpet’-serie, die veel in gemeenteplantsoenen wordt toegepast, glanzende  
blaadjes, helderrood. 50 x 60 cm (Noack 1995) E

Heidetraum (Noatraum) 
Kleine, halfgevulde, karmijnroze-rode bloemen staan de hele zomer in grote trossen. Lage en gespreide  
groeiwijze, zoals alle rozen uit de ‘Flower Carpet’-serie. ADR®-predikaat. 70 x 100 cm (Noack 1988) E

Pepperoni (Poulmin)
Trosjes enkele, oranjerode bloemetjes met bronsgele meeldraden. Goed doorbloeiend. 60 x 50 cm 
(Poulsen 1994) C

Heidetraum

The Faun

The Fairy
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Robin Redbreast (Interrob)
Deze sterke plant draagt rode bloemen van 4 cm doorsnee met een geel oog. Bossige groei; lange bloei,  
in de herfst gevolgd door mooie rode botteltjes. 45 x 45 cm (Interplant 1985) B

Stars ’n Stripes
Een bijzonder mooie roos, die door R. Moore uit Californië (VS) is gekweekt. De roos lijkt op een heel 
kleine Rosa Mundi en heeft rode en witte strepen. 30 x 30 cm (R. Moore 1980) D

Zwergkönig ’78 (Korkonig)
Stevige takken aan een heel sterk, bossig struikje dragen lichtgroen blad en donker bloedrode, halfgevulde 
bloemen met een doorsnee van 6 cm. 50 x 50 cm (Kordes 1978) D

abrikoos, Perzik en koPeroranje

Euphoria (Intereup) 
Deze doorbloeiende, bossige plant produceert vele zacht oranjegele, middelgrote, enkele bloemen.  
De kleur is bijzonder in deze groep. 70 x 60 cm (Interplant 1995) D

Suntan (Interbronzi)
Halfgevulde bloemetjes, in een fraaie brons-abrikooskleur, vullen het donkere blad van deze goed  
doorbloeiende roos aan. Hij staat fraai in een terracotta pot. 40 x 540 cm (Interplant 1990) C

Sweet Dream (Frymincot) (syn. ‘Sweet Dreams’)
Dit is een voortreffelijke, kleine roos die bossig en opgaand groeit en dicht en glanzend blad heeft.  
De bloemen zijn abrikoosperzik in een bijzonder mooie, gevulde, komvormige formatie. Charmant;  
iets geurig. 50 x 50 cm (Fryer 1988) C

Top Hit (Poultop) (syn. ‘Brillant Hill’)
Een mooi, bossig struikje geeft gevulde oranje bloemen, die nauwelijks verbleken. Het blad is donkergroen 
en glanst. 40 x 40 cm (Poulsen 1993) C

geel

Baby Love (Scrivlul) 
Een kleine, bossige heester met mooie, enkele, heldergele bloemen, die volledig bestand is tegen ziekten en 
het goed doet in lage haagjes. Een bruikbare struik die goed herbloeit. Geurig. 70 x 60 cm (Scriven 1995) E

Berendina (Deldog) 
Deze sterke, bossige roos produceert diepgele bloemen met mooie donkergele meeldraden. Hij bloeit rijk en 
is getooid met glanzende blaadjes. 60 x 60 cm (Delbard 1995) D

Bright Smile (Dicdance)
Slanke, spitse knoppen met een heldergele kleur, laten als ze opengaan meeldraden zien. Nette en bossige 
groeiwijze. Vele glanzende bladeren. 60 x 60 cm (Dickson 1980) D

Suntan

Sweet Dream

Suncharm
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Celina (Noason)
Afkomstig uit de ‘Flower Carpet’-serie. Een goede bodembedekker voor vakken, die gele, halfgevulde  
bloemetjes met kleine meeldraden produceert en lichtgroen blad heeft. Hij bloeit wat later in het seizoen. 
60 x 70 cm (Noack 1997) E

Goldfinch (Interbee)
Voor wie van felle kleuren houdt; knalgele, gevulde bloemetjes verschijnen in trosjes aan deze lage roos.
50 x 50 cm  (Interplant 1994) D

Machana
Deze voor een lageheesterroos vrij grote roos heeft zuivergele bloemen, is doorbloeiend en betrouwbaar  
voor kleine vakken. 40 x 40 cm (McrGredy 1983) D

Midget Gem (Dicvision)
Een mooi onderwerp voor een aquarel: in vele geeltinten verschijnen de geurende bloemen en ze gaan  
vergezeld van bronsgroen blad aan spreidende takken. 50 x 50 cm (Dickson 1994) D

Mr. Joseph Cyril Bamford (Mr. JCB)
Aan een steil opgaande roos verschijnen goudgele, enkele bloemen met rode accenten aan de bloemrandjes. 
50 x 40 cm (Dickson 1994) D

Stardust (Interdust)
Kleine, heldergele, gevulde bloemen ontluiken aan een compact struikje met frisgroen blad. 40 x 40 cm 
(Interplant 1995) C

Suncharm (Harfab)
Lage heester die het zeer goed doet als vakbeplanting. De bloemen zijn geel met abrikoos. 45 x 45 cm 
(Harkness 1998) C

wit en crème

Aspirin Rose (Taniripsa)
Deze mooie en sterke ADR®-roos heeft een klassieke bloemvorm, is halfgevuld en zuiverwit. De struik heeft 
fraai, donker, glanzend blad. 60 x 50 cm (Tantau 1997) D

Elegant Pearl (Intergant)
Grote trossen roomwitte bloemetjes en helder groen blad tooien dit fraaie, rijk bloeiende, lage struikje. 
40 x 40 cm (Interplant 1990) C

Katharina Zeimet 
Oud en bijna vergeten – maar niet door ons! Spierwitte, heerlijk geurende trossen, kleine, gevulde  
bloemetjes. Doorbloeiend, lief struikje. 50 x 50 cm (Lamberts 1901) D

Kristal Perle
Trossen witte bloemen van een gemiddelde grootte. Halfgevuld. Zeer bestendig tegen ziekten. Het blad is 
lichtgroen en glanzend. 60 x 50 cm D

Swany

Aspirin rose

Heidefeuer
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Kent (Poulcov)
Halfgevulde, witte bloemen met gele meeldraden aan een bossige struik die goed uitstoelt. Deze TOP®-roos 
heeft lichtgroen, fijn blad. Hij is gezond en sterk. 45 x 45 cm (Poulsen 1990) C

Little White Pet
Een continu bloeiende sport van ‘Félicité et perpétue’. Groepjes kleine, witte pomponbloemen die volledig 
zijn gevuld. Een sterke, gespreide struik die een klein heuveltje vormt. Delicate geur. Een uitmuntende tuin-
plant. 70 x 70 cm (Henderson 1879) E

Marie Pavie
Groepen sierlijke, frisse, witte bloemen op een mooi struikje. Een favoriet. 50 x 50 cm (Alegatiere 1888) D

Rushing Stream (Austream) (EPBR)
Talloze, kleine, roze bloemen die snel veranderen in wit. Dit is een zeer waardevolle roos met bodembedek-
kende kwaliteiten, die bijzonder continu bloemen levert. Een opvallend sterke roos die ook presteert in 
minder ideale omstandigheden. Uitstekende, helderrode bottels in de herfst. 50 x 110 cm 
(David Austin 1996) F

Schneeflocke (Noaschnee)
Deze zeer sterke bodembedekker uit de ‘Flower Carpet’-reeks geurt en is halfgevuld, doorbloeiend en 
helderwit, met ADR®- en TOP®-roos predikaat. 50 x 60 cm (Noack 1991) E

Schneekönigin (Tanigino)
Een ware koningin! Wit, halfgevuld, met goudgele meeldraden en sterk, mooi glimmend blad. De struik 
heeft het ADR®-predikaat en is dus gezond. Bodembedekkend en goed vertakkend. 
60 x 60 cm (Tantau 1992) D

Snow Ballet (Claysnow)
In het voorjaar moet deze roos goed teruggesnoeid worden. De gevulde, sneeuwwitte bloem staat goed naar 
boven gericht en heeft een doorsnee van 5-8 cm. Het blad is donkergroen en glanst. 40 x 50 cm 
(Clayworth/Harkness 1977) D

Snow Carpet (Maccarpe)
Een kruipende roos die langzaam tot een laag heuveltje groeit en van juni tot oktober bedekt wordt met 
kleine, bijzonder gevulde, witte bloemen. Sierlijk en anders dan de meeste rozen. 40 x 60 cm (McGredy) D

Swany (Meiburenac)
Dit is de crèmewitte versie van ‘Snow Ballet’, maar hij is iets hoger. Hij doet het even goed als bodem- 
bedekker. 60 x 60 cm (Meilland 1977) D

Weisse Immensee (Korwierien)
Lage, kruipende groeiwijze met enkele, zuiverwitte bloemen. Spreidt tot 350 cm, met een hoogte van 40 cm. 
Sterke geur. Herbloeier. (Kordes 1984) D

White Diamond (Interdia)
Zacht geurende, gevulde, witte bloemetjes in trossen hebben een open hart met gele meeldraden. Deze  
elegante heester heeft fraai, donkergroen, glanzend blad. 50 x 50 cm (Interplant 1994) D

Schneeflocke

Snow Ballet

Kent
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Officiae modio

Officiae modio

klImRozen en RambleRs
Rozen komen het beste tot hun recht als ze van boven op ons neerkijken. Het is dan ook verrassend dat de 
beste klimrozen zeldzaam en dus ook moeilijk te verkrijgen zijn. We hebben ons uiterste best moeten doen 
om één van de uitgebreidste collecties van deze rozen samen te stellen. Klimrozen kunnen op oneindig veel 
manieren worden gebruikt en maar weinig planten zijn zo waardevol voor de tuin. Ze worden meestal 
gebruikt als bekleding van huis- en schuurmuren en schuttingen, maar ze kunnen ook uitstekend groeien 
op pilaren, bogen en pergola’s en over hekken. Sterke ramblers kunnen met een beetje hulp in bomen 
groeien, zodat hun bloemen als slingers naar beneden hangen; andere ramblers kunnen in heesters en hagen 
klimmen. Een ander idee: speciale stijlen en trellis waar de rozen overheen kunnen klauteren. Gecombi-
neerd met Clematis Viticella (en hybriden) zal de schoonheid van klimrozen sterk toenemen. 

klimrozen
Het verschil tussen klimrozen en ramblers is dat klimrozen meestal grotere bloemen hebben. Ze staan 
meestal apart of in kleine groepen en herbloeien meestal na de eerste bloeiperiode. Er zijn ontelbaar 
veel klassen, maar uit praktische overwegingen staan ze hier bij elkaar.

klimmende bourbonrozen
Er zijn enkele klimmende varianten van de bourbonroos. Dit zijn sterke klimrozen, met ouderoosbloemen. 
Het zijn vaak goede herbloeiers.

klimmende grootbloemige rozen
Dit zijn meestal sporten van de struikvariant; het zijn dus klimmende soortgenoten. Een zeer bruikbare 
groep voor mensen die van ‘ouderwetse’ rozen houden.

klimmende theerozen
Deze rozen gedragen zich als noisetterozen, maar lijken qua uiterlijk meer op de grootbloemige 
rozen. Ze hebben een warme muur nodig, hoewel ze vaak sterker zijn dan struikrozen.

noisetterozen
Een oude groep rozen met bloemen met een delicate schoonheid. Ze hebben meestal kleinere bloemen 
van het oude rozettentype en een lange, slanke groeiwijze. Het zijn goede herbloeiers, maar ze hebben 
een warme muur nodig als bescherming tegen de vorst.

Aimée Vibert (Noisetteroos) 
Deze lieflijke roos vertoont eigenlijk meer overeenkomsten met ramblers dan met klimrozen en bloeit in  
augustus. Elegante trossen, kleine, gevulde en zuiverwitte bloemen, die in bloei gele meeldraden laten zien. 
Muskusachtige geur. 500 cm (Vibert 1828) G

Aloha Kordes
Een gezonde, doorbloeiende klimroos met abrikooskleurige, ambergele rozen, die verkleuren naar roze of 
zelfs rood. Deze zacht geurende roos heeft grote gevulde bloemen en is zeer ziekteresistent. 300 cm. E

Aloha

Bantry Bay

Azubiss
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Alchemist
Een robuuste klimroos met volle, ouderwetse bloemen in een rozetvorm met een goudgele kleur en een 
oranje gloed. Bloeit vroeg in de zomer. Sterke geur. 450 cm (Kordes 1952) G

Alister Stella Gray (noisetteroos)
Dicht omgekrulde, dooiergele knoppen die prachtige, gevulde, rozetvormige bloemen met een doorsnede 
van ongeveer 7,5 cm worden. De kleine groepen worden gevolgd door grote trossen. 500 cm (Gray 1894) G

Aloha
Een kleine klimroos met grote en komvormige, ouderwetse, roze bloemen. Krachtige geur. Een rijke bloei. 
300 cm (Boerner 1949) F

Altissimo
Lang bloeiende, enkele bloemen met symmetrische contouren en een doorsnede van ongeveer 12,5 cm. De 
bloedrode kleur is doortrokken met karmozijnrood en de roos heeft goudgele meeldraden. Een goede  
herbloeier. Kan ook als heester dienst doen. 300 cm (Delbard-Chabert 1966) E

Amadeus
Bloedrood. Zeer sterk en resistent tegen sterroetdauw en meeldauw. Lichtgeurende, goed gevulde, grote  
bloemen. 250 cm. (Kordes 2003) F

Azubiss
Goed doorbloeiende klimroos met een uitgesproken geur. Deze kleur paars zie je niet veel bij klimrozen.
Niet gevoelig voor ziekten. Hoogte 300 cm E.

Bantry Bay
Zacht zuurstokroze. Deze doorbloeiende roos heeft grote, halfgevulde bloemen. De struik is heel sterk en 
gezond en heeft gemakkelijk te leiden takjes. 300 cm (McGredy 1967) E

Blairi No. 2 (bourbonroos)
Een prachtige roos met diep komvormige bloemen met vele bloemblaadjes en het karakter van de oude roos; 
dieproze in het hart en lichter op de randen. De bloemen staan sierlijk in de plant. 550 cm (Blair 1845) G

Blush Noisette (noisetteroos)
Mooie trossen, kleine, komvormige, halfgevulde bloemen in lilaroze met een prettige kruidnagelgeur. Een 
goede herbloeier. Ook een goede heester. 300 cm (Noisette voor 1817) G

Calypso
Deze roos is tweekleurig: wit met rood en een geel hartje. Het donkergroene blad glanst fraai. Deze zacht  
geurende roos is een doorbloeier en produceert trossen bloemen. 250 cm (Poulsen 1992) E

Chinatown
Zachtgele, dik gevulde bloemen die in trossen bloeien en geuren naar perziken – een dankbare roos, die 
goed doorbloeit, maar wel wat stugge takken heeft. 250 cm (Poulsen 1963) E

Clair Matin
De in trossen groeiende bloemen verlopen van oudroze naar pastelwit en hebben een geel hartje. Deze 
fraaie, geurige, doorbloeiende roos heeft donker gebronsd blad en is eveneens mooi als struik (200 cm).  
Als klimmer wordt hij 300 cm (Meilland 1960) G

Chinatown

Calypso

Clair Matin
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Clb. Bonica
Een prachtige klimmer met trossen kleine, rozerode bloemen. Mooie, nette en gespreide groeiwijze met veel 
bladeren. Sterke, ziektebestendige herbloeier. 300 cm F

Climbing Crimson Glory
Grote bloemen in een donkere, karmozijnrode tint, die openen tot een losse komvorm en uiteindelijk 
paarse tinten krijgen. Een van de mooiste rozen in deze kleur, met vele bloemen. Bloeit vroeg in de zomer, 
later af en toe. Geurt sterk. Doet het goed op een grote pilaar. 500 cm (Jackson en Perkins 1935) F

Climbing Étoile de Hollande
De klimmende sport van de beroemde oude theehybride. Warm karmozijnrood met een bijzonder sterke 
geur. Bloeit laat in de zomer opnieuw. Een rijke en mooie, sterke roos. 500 cm (Verschuren 1919) F

Climbing Lady Hillingdon (theeroos)
De betrouwbaarste theeroos; sterk onder alle gebruikelijke omstandigheden, maar groeit het best langs een 
warme muur. De kleur is warm abrikoosgeel. De knoppen zijn lang, weelderig en wasachtig. Ze openen tot grote, 
losjes gevormde bloemen. Dit is een zeer krachtige, voortreffelijke roos met overvloedige, donkergroene blade-
ren. Hij bloeit met onregelmatige intervallen tijdens de zomer. Rijk theeroosparfum. 400 cm  (Hicks 1917) G

Climbing Mrs. Herbert Stevens (theeroos)
Een vrij sterke roos. De witte bloemen hebben een groene tint en komen uit lange, elegant omgekrulde  
knoppen; ze verspreiden een sterke theeroosgeur. Een van de mooiste en elegantste, doorbloeiende, witte 
klimrozen en een verbetering van ‘Frau Karl Druschki’. 500 cm (Pernet-Ducher 1922) G

Climbing Schneewittchen
Een uitstekende klimroosvariant van de bekende trosroos. Als klimroos lijkt deze roos extra charme te hebben. 
Trossen middelgrote, witte bloemen die herhaaldelijk worden geproduceerd. 350 cm (Cant 1968) E

Climbing Sombreuil (theeroos)
Platte, gekwartierde bloemen in een rozetvorm in crèmewit, soms getint met vleeskleurig roze in het hart. 
Een bijzonder goede oude roos, verfijnd en charmant. Heerlijke theeroosgeur. Goede, sterke herbloeier. 400 
cm (Roberts 1850) G

Compassion
Zonder twijfel een van de beste rozen uit deze klasse; TOP®- en ADR®-roos. Mooi gevormde theehybride-
bloemen met een zoete geur. Zalmroze met een abrikoosoranje tint. Sterke, bossige groeiwijze en vele  
donkergroene bladeren. 350 cm (Harkness 1973) E

Constance Spry 
Zie ‘Engelse Rozen’ voor een beschrijving van deze roos. F

Coral Dawn
Aan de stugge, stekelige takken bloeien gevulde, koraalroze, geurende bloemen in trossen. Deze roos klimt 
goed tegen pilaren en is een krachtige doorbloeier. 400 cm (Boerner 1952) E

Cupid
Roos met grote, bijna enkele bloemen in delicaat roze en abrikoostinten. De bloemen kunnen een door-
snede tot 12,5 cm krijgen en hebben mooie, gegolfde bloemblaadjes. Een sterke klimroos die over struiken 
en bomen klimt. Eenmalige bloeiperiode; grote bottels. 500 cm (Cant 1915) G

Cupid

Clb. Sombreuil

Clb. Schneewittchen
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Desprez à Fleur Jaune (noisetteroos)
Een oude klimroos met een uitzonderlijke schoonheid. Platte bloemen met vele bloemblaadjes van het oude 
type. Warmgele bloemen, getint met perzik en abrikoos; de bloemblaadjes hebben een zijdeachtige structuur 
en een rijke geur. Een sterke roos die goed herbloeit, maar wel een warme muur nodig heeft. 500 cm  
(Desprez 1826) G

Dirigent
Halfgevulde, bloedrode bloemen in trossen produceert deze sterke, doorbloeiende ADR®-roos. 250 cm
(Tantau 1956) E

Dorothy Perkins
Zuiverroze, geurende en gevulde, kleine bloemetjes in trosjes bijeen vullen de glanzende kleine blaadjes aan. 
Deze roos bloeit zeer rijk, eenmaal per zomer. 600 cm (Miller 1901) F

Dortmund
De grote bloemen zijn fel dieprood en hebben een wit hart. Deze roos geurt bescheiden en is een zeer sterke 
doorbloeier. ADR®-predikaat. 400 cm (Kordes 1955) E

Easlea’s Golden Rambler
Grote, botergele bloemen verschijnen apart en in trossen. Fijne, grote, olijfgroene bladeren. Geurt rijk. Hoe-
wel de naam doet vermoeden dat dit een rambler is, lijkt deze roos qua karakter meer op een grootbloemige 
roos. Sterk en betrouwbaar, bloeit eenmaal. 400 cm (Easlea 1932) G

Eden rose (Syn. Pierre de Ronsard)
Klimroos met gevulde bloemen in crèmewit tot roze. Goed doorbloeiend. Mooi donkergroen blad.
Zeer ziekteresistent en weinig doorns (Meilland 1987) F. 

Flammentanz 
Grote, gevulde, eenmaal bloeiende, bloedrode bloemen produceert deze krachtige en gezonde roos met 
ADR®-predikaat. 400 cm (Kordes 1955) E

Fred Loads
Deze sterke doorbloeier wordt bekroond met rijke, warm oranje, lichtgeurende, enkele bloemen. 250 cm
(Fryer 1968) E

Gloire de Dijon (noisetteroos)
Een oude favoriet van de vroegere cottagetuinen, waar deze roos vaak bekend stond als de ‘Old Glory Rose’. 
Grote, bolvormige bloemen die komvormig openen en later plat worden. Vaalgeel, soms getint met roze en 
goud. Bloeit vroeg en de rest van het seizoen goed. Rijke geur. Sterk, maar heeft lucht en ruimte nodig. 
500 cm (Jacotot 1853) G

Golden Showers
Weinig klimrozen bloeien zo gemakkelijk en continu als deze plant. Grote, halfgevulde bloemen in een 
goudgele kleur die verbloeit naar crème en een aangename geur. Een van de beste rozen voor een noordelijke 
muur. Kan ook als heester groeien. 350 cm (Lammerts 1956) E

Goldstern
Deze goudgele roos heeft grote, gevulde bloemen, buigzame takken en klein, blauwgetint blad. De roos 
groeit bossig en bloeit rijk. Het is een echte doorbloeier. 300 cm (Tantau 1966) E

Golden Showers

Gloire de Dyon

Eden rose
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Guirlande d’Amour
Deze populaire, doorbloeiende aanrader komt van de Belgische veredelaar Lens. De struik heeft slappe, 
buigzame takken en heerlijk geurende, kleine, witte, halfgevulde bloemen met gele meeldraden. De takken 
zijn lichtgroen, evenals het blad. 250 cm (Lens 1993) F

Ghislaine de Feligonde
Wordt 3 à 4 m hoog, 2 m breed en is volledig doornloos. De bloemen staan aan lange trossen van 6-12  
bloempjes van ieder 5 cm groot en geuren zoet en muskusachtig. De kleuren varieëren van oranje, lichtabrikoos, 
zachtgeel, roze (rozer bij kouder weer) naar wit/crème. Turbat 1916) G

Händel
Deze roos is tweekleurig: wit met een roze rand. De bloemen zijn groot en geuren licht. Deze stevige  
klimroos is gedeeltelijk doorbloeiend. 350 cm (McGredy 1965) E

Highfield (Harcomp)
Een primulagele soort van de uitstekende ‘Compassion’ en in alle opzichten even goed. Sterke, geurige en  
rijkbloeiende roos. 350 cm (Harkness 1980) E

Jasmina
Goed gevulde bloemen die bloeien in grote trossen. Goede doorbloeier tot laat in het seizoen.  
Het blad is glanzend groen. Zeer ziekteresistent. (Kordes 2005) F

Kassel
De grote bloemen zijn helder steenrood en zacht geurend. De plant is sterk en doorbloeiend. 
250 cm (Kordes 1952) E

Kathleen Harrop (klimmende bourbonroos)
Een zachtroze sport van de bekendere ‘Zépherine Drouhin’ . Deze roos is populair om de aangename kleur. Hij doet 
niet onder voor de ‘Zépherine Drouhin’, maar is minder fors. Zeer geurige herbloeier. 350 cm (Dickson 1919) G

Leaping Salmon (Peamight)
Prachtige, grote theehybridebloemen in zalmroze op sterke, opgaande stengels. Bloeiherhalend, een gewel-
dige geur en goede, ziekteresistente bladeren. 350 cm (Pearce 1986) F

Leverkusen
Mooi gevormde, rozetvormige bloemen in een aangename citroengele kleur. De bloemen staan elegant en 
kleuren mooi met de lichtgroene bladeren. Bijzonder sterk. Een goede bloeiperiode en later af en toe  
bloemen. Citroengeur. Deze roos kan ook als heester groeien. 350 cm (Kordes 1954) E

Mme Alfred Carrière (noisetteroos)
Grote, zoetgeurende en komvormige bloemen; witgetint met een roze vleeskleur. Een sterke, goede oude 
roos die zeer krachtig groeit. Hij is betrouwbaar, bloeit rijk en continu en is bovendien ziektevrij. 
Zeer geurig. 500 cm (Schwartz 1879) G

Mme Grégoire Staechelin
Lange, mooi gevormde knoppen die openen tot halfgevulde bloemen met een doorsnede van 12,5 cm of meer. 
De kleur is een zeer helder, gloeiend roze en er is een heerlijke lathyrusgeur. De bloemtrossen hangen in golvende 
massa’s aan de takken. Een voortreffelijke klimroos, die slechts eenmaal per seizoen bloeit en grote bottels geeft. 
600 cm (Dot 1927) G

Compassion 

Ghislaine de Feligonde

Händel
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Maigold
Grote, open en halfgevulde bloemen in een bronsgele kleur met goudkleurige meeldraden. Een sterke, 
stekelige plant met veel ziektebestendige, glanzende bladeren. Een goede bloeiperiode en later nog enkele 
bloemen. Krachtige geur. Kan ook als heester dienst doen. Uitzonderlijk sterk en robuust – doet het ook 
goed onder slechte omstandigheden. 400 cm (Kordes 1953) E

Meg
De bloemen van deze roos zijn groot en bijna enkel en staan ordelijk, symmetrisch en plat op de takken.  
De kleur is delicaat roze met abrikoos in het hart en roodgouden meeldraden. Bloeit eind juni en herbloeit 
redelijk goed. 400 cm (Gosset 1954) G

Mermaid
Grote, enkelbloemige, zwavelgele bloemen met brede, elegante bloemblaadjes en amberkleurige meeldraden. 
Er is geen klimroos die zo goed herbloeit en beter bestand is tegen ziekten als deze roos. Hij is wel gevoelig 
voor vorst en verdient daarom een beschermde plaats bij de zonnigste muur in de tuin, anders groeit hij 
niet. Een echte klassieker. Niet snoeien, alleen om de oude takken weg te halen. Groeit aanvankelijk vrij 
traag, maar kan toch een hoogte bereiken van 800 cm. Delicate geur. (Paul 1918) G

Messire Delbard
Lichtgroen blad en fluweelrode, gevulde bloemen in trossen karakteriseren deze rijke en betrouwbare  
doorbloeier, die zich gemakkelijk laat leiden. 250 cm (Delbard 1975) E

Naheglut
Zeer grote, gevulde, diep donkerrode bloemen en geurend, glanzend donker blad sieren deze doorbloeiende, 
nieuwe roos. 250 cm (Poulsen 1995) F

New Dawn
Middelgrote bloemen met een zilverachtig roze kleur die naar het hart donkerder wordt. De bloemen staan 
in trossen. Een van de voorlopers van de moderne remonterende klimrozen en nog altijd een van de beste 
en sterkste uit deze klasse. Gezonde, glanzende bladeren; frisse en fruitige geur. Een noordmuur is geen  
probleem voor deze roos, maar de meeste bloemen krijgt hij op een zonnige plek. 400 cm (Dreer 193) E

Night Light
Uit de roodgetinte knoppen komen grote, diep oranjegele, gevulde bloemen in trossen. Een goede door-
bloeier. De bladeren, die groot, glanzend en donker zijn, vormen een mooi contrast met de trossen bloemen. 
250 cm (Poulsen 1982) F

Parkdirektor Riggers
Grote trossen bijna enkelbloemige, donker karmozijnrode bloemen. Sterke en gezonde, donkere, glanzende 
bladeren. Goede herbloeier en hij verdraagt halfschaduw. ADR®-predikaat. 400 cm (Kordes 1957) E

Pas de Deux (Poulhult) 
Een gloednieuwe aanwinst in het assortiment klimrozen. Uniek door de enorm goede bloembezetting en  
de geringe hoogte. De roos produceert zacht honinggele bloemen met crèmegeel; halfgevuld en ongeveer  
9 cm doorsnee. Hij heeft glanzend, gezond blad en is ideaal voor balkons en lage hekwerkjes. 175 x 100 cm
(Poulsen 1999) F

Guirlande d’Amour

New Dawn

Maigold
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Paul Lédé (theeroos)
Lichtgele bloemen met een karmozijnrood hart. Bloeit continu en gemakkelijk. Sterke groeiwijze.  
Robuust. Heerlijke theeroosgeur. 400 cm (Lowe 1913) F

Paul’s Lemon Pillar (grootbloemige roos)
Theeroosknoppen met uitmuntende kwaliteiten; zeer grote, wasachtige bloemen in crème-citroen en groen 
getint in het hart. De bloemblaadjes krullen terug bij de randen. Sterke en robuuste groeiwijze, maar geen 
herbloeier. Krachtige geur. 500 cm (Paul 1915) G

Penny Lane (Hardwell)
Grote bloemen in een lichte honing-champagnekleur met prachtige, nonchalant geplooide bloemblaadjes. 
Een goede doorbloeier met dicht blad. Aangename geur. 400 cm (Harkness 1998) E

Pink Cloud (TOP®-roos)
De diep cyclaamroze, gevulde bloemen geuren zacht. Deze sterke en dankbare roos verdraagt halfschaduw  
en is doorbloeiend. 400 cm (Boerner 1952) E

Salita
Deze doorbloeiende roos heeft lichtend oranje, grote, gevulde bloemen en blad dat donkerrood is als het 
uitloopt en later glanzend groen wordt. De plant groeit traag. 250 cm (Kordes 1987) E

Schneewaltzer
Grote, gevulde, witte bloemen die crème in het hart zijn en een mooi terugrollend uiteinde aan de  
bloembladen hebben, kenmerken deze weerbestendige en doorbloeiende roos. 300 cm (Tantau 1987) F

Scintillation
Deze eenmaal bloeiende roos groeit meestal als een grote, gebogen heester, maar is ook een uistekende  
klimroos met sierlijke, halfgevulde, blosroze bloemen. F

Sympathie 
Fluweelrode, geurende, mooi gevormde bloemen aan een doorbloeiende, sterke en betrouwbare roos. 
ADR®-predikaat. 400 cm (Kordes 1964) E

Warm Welcome (Chewizz)
Een uitstekende miniatuurklimroos met van boven tot onder vele oranjekleurige bloemen. Er zijn maar 
weinig klimrozen die zo continu bloeien. Een uistekende pilaarroos. 225 cm (Warner 1991) E

Westerland
Abrikoosoranje, gevulde bloemen in trossen met een heerlijke, sterke geur zijn karakteristiek voor deze 
doorbloeiende, sterke, fraaie soort. 300 cm (Kordes 1969) E

Zépherine Drouhin (bourbonroos)
Grote hoeveelheden, geurige bloemen in een warme, roodroze kleur, die uitzonderlijk continu worden  
geproduceerd. Hij is soms gevoelig voor meeldauw. Deze roos doet het met name goed op een noordelijke 
muur. 400 cm (Bizot 1868) E

Westerland

Pink Cloud

Zépherine Drouhin
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RambleRs
Ramblerrozen, of eenmaal bloeiende klimrozen, leveren heel veel kleine bloemen in grote trossen. Uit de 
plantbasis groeien vaak sterke, lange stengels. Ze bloeien uitbundig, met veel bloemen, maar slechts een-
maal per jaar (tenzij anders vermeld). Hun groeiwijze is robuust, maar elegant en ze zijn ideaal voor gro-
tere ruimten. Na het bloeien moeten de oudere takken die te dicht opeen groeien, worden verwijderd, maar 
verder hoeven ze over het algemeen weinig te worden gesnoeid. Deze rozen vormen een zeer belangrijke 
groep, die meer aandacht verdient in de moderne tuin. Ze kunnen op vele manieren worden toegepast: over 
grotere bogen en pergola’s, klimmend door struiken en in bomen, voor het bedekken van lelijke objecten of 
gebouwtjes enzovoort. Dat doen ze uitstekend, ook al bloeien ze slechts eenmaal in de zomer. Net als de 
klimrozen bestaan de ramblers uit verschillende klassen. We zetten ze hieronder uiteen.

multiflora-hybriden 
Deze rozen hebben meestal lange takken met kleine bloemen en de groeiwijze is vaak wat stijver dan 
die van andere klassen, waardoor ze meer gesnoeid moeten worden.

semPervirens-hybriden 
Deze ramblers horen tot de elegantste onder de klimrozen en ramblers. Lange, sterke, slanke en 
elegante groeiwijze, met fraaie trossen, kleine bloemen en mooie, kleine bladeren.

wichuraiana-hybriden 
In deze klasse vallen enkele van de mooiste ramblerrozen met een elegante groeiwijze en vaak vrij grote 
bloemen in trossen. Ze hoeven meestal weinig gesnoeid te worden, omdat ze zichzelf verstrengelen in 
schitterende bosjes.

andere ramblers 
Behalve de al genoemde zijn er nog enkele, bijzonder verfijnde ramblerrozen van uiteenlopende ori-
gine, zoals de banksia-rozen, de Boursalt-rozen en de uitstekende ramblers ‘Paul’s Himalayan Musk’ 
en ‘Francis E. Lester’.

Adelaide d’Orléans (sempervirens)
Kleine, crèmewitte, halfgevulde bloemen die elegant aan hun takken hangen, waardoor ze ideaal zijn voor bogen en 
pergola’s. Bijna groenblijvend. Delicate sleutelbloemgeur. Prachtige, geurige en elegante roos. 500 cm (Jacques 1826) G

Aglaia
Grote trossen, abrikoosgele, gevulde bloemen die later naar crèmekleurig verbloeien. Donkergroene bladeren. 
Geurig. 450 cm (Schmitt 1896) G

Albéric Barbier (wichuraiana) 
Gele knoppen die openen tot gevulde, crèmewitte bloemen met een doorsnede tot 7,5 cm, die in kleine clus-
ters staan. Zeer sterke groeiwijze en vele, bijna groenblijvende bladeren. Ideaal voor het bedekken van lelijke 
gebouwen of oude bomen. Bloeit vanaf midden juni, met vaak nog een goede tweede bloeiperiode; verdraagt 
een plaatsje tegen een muur op het noorden. Frisse fruitgeur. 700 cm (Barbier 1900) G

Violette

Albéric Barbier

Bleu magenta
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Albertine (wichuraiana)
Deze populaire rambler heeft roodachtige, zalmkleurige knoppen die openen tot grote, koperachtig roze en 
bijna gevulde bloemen met een sterke geur. Zeer betrouwbaar. 700 cm (Barbier 1921) G

Alexander Girault (wichuraiana)
Ouderwetse, rozerode bloemen die plat en gekwartierd openen – met een prachtig effect als dit massaal 
gebeurt. De roos heeft glanzend blad en is heel bruikbaar door zijn krachtige kleuren, zeldzaam onder de 
ramblers. Zeer geurig. 700 cm (Barbier 1909) G

American Pillar 
Karmijnroze bloemen met een wit hart en goudgele meeldraden in grote trossen bijeen. De krachtige 
scheuten groeien in een seizoen tot 6 m hoog . Het blad is leerachtig en glanzend. Hij bloeit op oud hout, 
later dan andere ramblers. Hij verdraagt halfschaduw goed. 400 cm. F

Bleu Magenta (multiflora)
Met zijn kleine, violet-karmozijnrode bloemen die verbleken tot zachtviolet, is deze roos een van de rijkste in 
kleur van de paarsachtige ramblers, die prachtig contrasteert met andere kleuren. Hij bloeit laat. 500 cm. F

Blush Rambler (multiflora)
Kleine, blosroze, komvormige bloemen in dicht opeengepakte, conische clusters. Deze sterke plant ver-
spreidt een heerlijke geur. 500 cm (Cant 1903) G

Bobbie James (Multiflora-hybride)
Een enorme ramblerroos met uitzonderlijk grote, glanzende, crèmewitte, halfgevulde bloemen. Deze roos  
is ideaal voor het bedekken van grote vlakken; voor pergola’s en lelijke gebouwen, of om in bomen te laten 
groeien. Zeer geurig. 10 m. F

City of York
Gevulde, roomwitte, eenmaal bloeiende, sterk geurende bloemen met een citroengeel hart en helder glan-
zend blad vormen de kwaliteiten van deze roos, die kleiner blijft dan de bekende R. ‘albéric Barbier’. 
400 cm (Tantau 1945) G

Crimson Shower (wichuraiana)
Trossen met helder karmozijnrode, typische ramblerbloemen tegen donkere, glanzende bladeren. Bloeit 
vanaf midzomer tot in september. Wellicht een van de beste rozen met deze kleur. 400 cm (Norman 1951) F

Dentelle de Malines
Uitstekende ramblerroos, maar ook geschikt als bodembedekker. De kleine, helderroze bloemen staan in  
sierlijke, veelbloemige trossen. Een prachtig schouwspel. 500 cm (Lens, introductie: David Austin 1983) G

Emily Gray
Middelgrote clusters halfgevulde, lichtgele bloemen die later verbloeien naar vaalgeel. Fijne, glanzende  
bladeren die, als ze jong zijn, bronskleurig getint zijn. Geurig. Moet jaarlijks iets gesnoeid worden. 400 cm 
(Williams 1918) G

Félicité et Perpétue (sempervirens)
Grote trossen, kleine, dicht opeenstaande pomponbloemen (midden juni) in crèmewit. De knoppen zijn 
getint met roze. Sterke en gezonde groeiwijze die een dichte massa vormt; een delicate sleutelbloemgeur.  
Een van de beste en betrouwbaarste ramblers. 500 cm (Jacques 1827) G

Blush Rambler

American Pillar

Albertine
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Francis E. Lester
Een sterke, volledig betrouwbare roos met grote bossen, kleine bloemen: wit, aan de randen subtiel getint 
met roze blosjes. Ze hebben een sterke geur die ver draagt. Deze roos doet het ook goed als heester en geeft 
vele oranje botteltjes in de herfst. 450 cm (Lester Rose Gardens 1946) G

François Juranville (wichuraiana)
Kleine groepjes, middelgrote bloemen die plat en gevuld bloeien met een sterke appelgeur. De kleur is koraal-
roze, warmer bij het hart en geel aan de basis van de bloemblaadjes. Deze roos wenst een luchtige standplaats, 
zoals pergola’s of een poortje; zet hem niet tegen muren, omdat hij daar meeldauwgevoelig is. Een uistekende 
rambler met glanzende bladeren en een lange, elegante groeiwijze. 600 cm (Barbier 1906) G

Goldfinch (multiflora) (klimmende vorm)
Grote bossen, knopvormige bloemetjes in okergeel, die naar melkwit verbloeien. Typische ramblerbloemen. 
Sterke, bossige groeiwijze. Doet het ook goed als grote heester. Sterke geur. 350 cm (George Paul 1907) G

Kew Rambler
Een hybride van R. ‘ soulieana’  met goede, grijsgroene bladeren en een overvloed aan mooie, enkele,  
hondsroosbloemen in roze met een wit oog in het hart en goudkleurige meeldraden. Bossige groeiwijze  
en een sterke geur. Kleine oranjerode bottels. 600 cm (Kew 1912) G

Léontine Gervais (wichuraiana)
Mooie, losjes gevormde bloemen in een roze kleur, getint met koper en oranje, wat de bloem een elegant 
effect geeft. De groeiwijze is slank maar sterk, met glanzende bladeren. Doet het goed langs pilaren.  
Tot 600 cm (Barbier 1903) G

Lykkefund 
De middelgrote, geurige bloemen hebben een lichte, crèmegele kleur en verbloeien naar wit. Vele bloemen, 
vrijwel zonder doorns. De naam ‘Lykkefund’ betekent: gelukkige vondst. 500 cm (Olsen 1930) G

May Queen (wichuraiana)
Komvormige, roze bloemen van gemiddelde grootte, als van een oude roos. Sterke, bossige groeiwijze en een 
subtiele geur. Doet het goed op het noorden. 500 cm (Manda 1898) G

Mountain Snow
Grote, witte, halfgevulde bloemen met goudkleurige knoppen in grote groepen. Het effect is een waterval 
van bloemen tegen vele, donkergroene bladeren. Het heeft lang geduurd voordat we in de gaten hadden  
dat dit een uitzonderlijk goede rambler is. 450 cm (David Austin 1985) G

Paul Transon (wichuraiana)
Mooie, formele, middelgrote bloemen in koperoranje met vele bloemblaadjes die in kleine bosjes staan.  
Een goede bloeiperiode die vaak wordt gevolgd door verdere bloei in de herfst. Sterke appelgeur. 500 cm 
(Barbier 1900) G

Paul’s Himalayan Musk
Een van de beste en mooiste ramblers. Lange, kruipende groeiwijze tot 10 m. Sierlijke, hangende, open trossen 
met mooie, kleine roze rozetten die elk op een dunne stengel staan. Weelderig, elegant en zoetgeurend.  
Ideaal om in een boom of pergola te laten groeien – eigenlijk overal prachtig! (Paul) G

Paul’s Himalayan Musk

Phyllis Bide

Sander’s White Rambler
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Paul’s Scarlet Climber
Heldere, niet verblekende scharlakenrode bloemen in grote groepen. Sterk en zeer winterhard.  
Doorbloeiend. 350 cm (Paul 1916) E

Phyllis Bide
Een ongewone rambler, omdat het een echte herbloeier is, hoewel hij niet hoog wordt. De trossen gele  
bloemetjes hebben een zalmroze blos en verspreiden een aangename geur. Een sierlijke, kleine roos. 
300 cm (Bide 1923) G

Rambling Rector (multiflora)
Sterke, dichte groeiwijze met veel twijgen en kleine, crèmewitte, halfgevulde bloemen. Heerlijke geur.  
Ontelbaar veel kleine bottels in de herfst. Deze roos kan over struiken klimmen of een dichte heester 
vormen. 600 cm. G

De banksia-rozen vormen een kleine groep, eersteklas rozen, waarvan we u de volgende kunnen 
aanbieden. Ze zijn bijzonder mooi, mar wel gevoelig voor vorst. Als u ze goed beschermt, bloeien ze 
echter goed tegen een warme muur.

R. Banksiae-Banksiae
De geur van deze roos, die bloeit met groepjes kleine, witte roosjes die op knoopjes lijken, doet denken  
aan viooltjes. Hij bloeit in mei/juni. William Kerr ontdekte deze vorstgevoelige roos in Kanton. 600 cm 
(Royal Horticultural Society, 1807) G

R. Banksiae ‘Lutea’
Kleine, gevulde en komvormige bloemen met een lieflijk diepgele kleur, hangen in trossen in mei/juni te 
bloeien, voordat de andere ramblers verschijnen. Een prachtige roos tot 600 cm, al zal hij deze hoogte zel-
den halen. Meegenomen uit China door J.D. Park. Vorstgevoelig (Royal Horticultural Society 1824) G

R. Filipes ‘Kiftsgate’
Een uitzonderlijk sterke klimroos die naar verluidt een breedte van 17.5 meter kan halen. Grote knoppen, 
waaruit in juni-juli kleine, zoetgeurende, crèmewitte bloemen komen, gevolgd door ovale, oranje botteltjes. 
Een prachtige roos om in bomen te laten groeien of lelijke gebouwen te laten bedekken, als er genoeg 
ruimte is. 12 m (Murrel 1964) G

R. Mulliganii (R. longicuspis)
Een massieve groeier; misschien wel een van de grootste klimrozen. Kleine, witte bloemen in enorme  
groepen. Kleine, oranjerode bottels. Fijne, glanzende, donkergroene bladeren. Ideaal om in bomen e.d. te 
laten groeien. 10 m (China) G

R. Rubus 
Gele knoppen, witte bloemen; een doorsnede van ongeveer 4 cm in pluimen tot 1 m.. Deze roos bloeit  
van juni tot augustus. Uitzonderlijk sterke geur. 500 cm (West-China) G

Russelliana (multiflora)
Waarschijnlijk R. multiflora x R. rugosa. Kleine, geurige, halfgevulde bloemen in karmozijnroodachtig 
paars, die in kleine groepjes staan, wat een aangenaam ‘vol’ effect geeft. Zeer robuust en ideaal voor 
moeilijke omstandigheden. 700 cm (1840) G

Rambling Rector

R. Filipes ‘Kiftsgate’

Paul’s Scarlet Climber
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R. Wichuraiana
De ouder van vele ramblers. Van nature een kruipende plant en een ideale bodembedekker. Kan echter  
ook als grote klimroos groeien. Grote trossen, kleine, witte, sterk geurende bloemen. Sterke plant. 700 cm 
(China, Japan) G
 
Sander’s White Rambler (wichuraiana)
Een prachtige, zuiverwitte roos met kleine, halfgevulde bloemen en een aangenaam karakter. Deze late 
bloeier heeft een lange, klimmende/kruipende groeiwijze en een heerlijk frisse geur. In feite is dit de  
verbeterde ‘White Dorothy’. Deze roos is ook een prima treurroos. 600 cm (Sanders 1912) F

Seagull 
Grote trossen, witte bloemen met gouden meeldraden verspreiden een heerlijke, sterke geur in juni/juli. 
600 cm (Pritchard 1907) G

Snow Goose (Auspom)
Deze roos is eigenlijk een kleine, herbloeiende rambler, die tot 350 cm (misschien meer) kan worden.  
De roos draagt trossen, kleine, witte pomponbloemen die goed zijn gevuld met smalle bloemblaadjes,  
wat hen op een margriet doet lijken. Zeer betrouwbaar; zoete muskusgeur.
(David Austin 1996) G

Super Excelsa (Helexa)
Karmijnrode, kleine, gevulde bloemen. De roos is zeer goed te leiden door de buigzame takken. Het is een  
herbloeiende struik en daardoor beter dan de R. excelsa. 500 cm. ADR®-roos. (Hetzel 1986) F

Veilchenblau (multiflora)
Groepen kleine bloemen die donkermagenta openen en verbloeien naar lila, soms witgestreept; kan ook 
blauw lijken. Vrijwel geen doorns, wel een rijke sinaasappelgeur. 500 cm (Schmidt 1909) F

Violette (multiflora)
Grote trossen, kleine, komvormige, karmozijnrood-paarse bloemen die kastanjebruin-paars worden met af 
en toe een witte streep en gele meeldraden. Lichte, fruitachtige geur. Weinig doorns, donker blad. Sterk. 
500 cm (Turbat 1921) G

Wedding Day 
Deze productieve groeier kan hoog klimmen. De bloemen staan in grote groepen. De knoppen zijn  
abrikooskleurig en openen crèmegeel, maar verbloeien al snel naar wit. Uitzonderlijk geurig. 10 m 
(Stern 1950) G

Veilchenblau

Seagull

Wedding Day
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gRootbloemIge Rozen 
Deze groep, die verschillende typen als theeroos, theehybride en moderne roos bevat, hebben wij 
genoemd naar wat ze zijn: grootbloemige rozen. De schoonheid van de grootbloemige rozen zit in 
hun voortreffelijk gevormde, spitse knoppen. Hierbij komen pastelkleuren wellicht het beste tot hun 
recht, al is een karmozijnrode, grootbloemige roos ook een lust voor het oog. Sommige grootbloemige 
rozen geuren heerlijk, andere hebben geen geur. Het zijn productieve planten die baat  
hebben bij een mulch van oude stalmest of koemestpoeder. Grootbloemige rozen mengen goed met 
andere planten in een border en zijn zeer geschikt voor perken en rozenborders en natuurlijk prima 
op hun plaats in een rozentuin.

karmozijnrood, scharlakenrood

Alec’s Red
Grote, kersenrode bloemen met veel bloemblaadjes en een zeer krachtige geur. Sterke, bossige groeiwijze 
met donkergroen blad; een goede herbloeier. Een uistekende roos voor perken. 90 cm (Cocker 1972) D

Black Baccara
Deze roos is doorbloeiend en heeft een zeer donkerrode bloem, bijna tegen zwart aan. Doordat hij  
uitermate geschikt is als snijroos, groeit deze roos niet bossig zoals andere grootbloemige rozen. G

Dame de Coeur
De grote bloemen van deze stevige groeier zijn donkerrood. Deze TOP®-roos heeft donkergroen blad. 
90 cm (Lens 1958) A

Duftwolke
Grote, mooi gevormde bloemen in een koraal-scharlakenrode kleur met een rookachtige waas. Ze staan apart 
of in groepjes. Zeer sterke groeiwijze en een buitengewone geur. ADR®-predikaat. 90 cm (Tantau 1965) C

Duftzauber (Korzaun)
Een uitstekende roos in een warme en fluweelachtige, karmozijnrode kleur. De groeiwijze is sterk en gezond 
en deze roos is ideaal voor perken. Rijke geur. 100 cm. (Kordes 1984) D

Eagle (Haveal)
De opvallend grote en fraai gevormde, donkerrode bloemen staan op lange stelen; prima snijroos. Hij doet 
het uitstekend in perken en is ziektebestendig. 100 cm (Verschuren 1984) C

Erotika (Eroica)
Een vurige, oplichtend rode tint en grote, sterk geurende bloemen kenmerken deze stevige groeier met  
ADR®-predikaat. Deze roos is zeer ziekteresistent en betrouwbaar; een goede snijroos. 90 cm (Tantau 1969) D

Ingrid Bergman (Poulman)
Een uitstekende, warmrode roos met een zeer sterke geur. Deze vertakte plant is robuust en sterk en een 
goede herbloeier. 100 cm (Poulsen 1984) B

Ingrid Bergman

Duftwolke

John Waterer
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John Waterer
Dit is een bijzonder goede, donkerrode roos met een goede bloemproductie. Er is een aangename, maar niet 
te sterke geur. Ze blijven op de vaas lang mooi. 80 cm (McGredy 1970) C

roze en rozetinten

Augusta Louise (Tangust)
Nostalgische roos met reusachtige bloemen. Perzikkleurig met champagne-roze schakeringen. Erg geschikt 
als snijroos voor in de vaas. 80 cm (Tantau 1999) D

Blessings
Deze roos levert continu een overvloed aan mooie, zalmroze bloemen. Krachtige groeiwijze, geschikt voor  
perken. Gezond, betrouwbaar en geurig. 80 cm (Gregory 1967) B

Dainty Bess 
Kan misschien niet echt tippen aan de prestaties van vele moderne grootbloemige rozen, maar deze  
enkelbloemige roos heeft schitterende bloemen. De bloemblaadjes zijn aan de bovenzijde zachtroze,  
aan de onderzijde zalmroze. Zachte hondsroosgeur. 70 cm (Archer 1925) D

Eliza
Deze grootbloemige roos produceert middelgrote, zeer heldere, donkere, roze bloemen. Het blad is dik en 
donkergroen. D

Elizabeth Harkness
Een zachte ivoortint met een roze weerschijn typeert deze prachtige roos. Opgaande groeiwijze, veel donker-
groen blad en een sterke geur. 80 cm (Harkness 1969) C

Kathryn McGredy (Macauclad)
Grote, koraalroze bloemen, zowel alleenstaand als met meerdere bij elkaar en fraai gevormd. Heldergroen 
blad. Vernoemd naar de oudste dochter McGredy. 70 cm (McGredy 1995) C

Mullard Jubilee (Electron) 
Donkerroze, sterk geurende bloemen staan op ferme, sterke stelen met glanzend blad – een echte  
no-nonsense roos. 80 cm (McGredy 1970) B

Paul Shirville (Harquarterwife)
Elegante, perfect gevormde, zalmroze knoppen op een sterke, gespreid groeiende struik met mooi,  
donker blad. 90 cm (Harkness 1983) D

Poker (Havaps)
Deze uitstekende snijroos heeft roze, stevig geurende, grote bloemen op lange stelen. Het is een prima roos 
van een Nederlandse veredelaar en daarbij een TOP®-roos en prijswinnaar. 90 cm (Verschuren 1984) A

Prima Ballerina 
Al jaren is dit een topper in het assortiment: zilverachtig roze, sterk geurende, grote bloemen met lange  
stelen en fraai donkergroen blad. Een zaailing van de bekende ‘Peace’. 70 cm (Tantau 1957) B

Mullard Jubilee

Dainty Bess

Blessings
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Pristine (Jacpio)
Perfect gevormde, witte bloemen, subtiel getint met een zachtroze blos; ze contrasteren mooi met de vele,  
donkere bladeren. Robuust en zeer geurig. 90 cm (Warriner 1978) C

Queen Elizabeth
Deze roos heeft ontelbaar veel helderroze, bolvormige bloemen op lange, opgaande stengels met grote,  
glanzende bladeren. Bijzonder geschikt voor achter in een border of op een plaats waar andere rozen  
misschien niet kunnen groeien. 100 tot 250 cm bij zeer beperkt snoeien. Een onverwoestbare TOP®-roos, 
die ook vaak bij trosrozen wordt ingedeeld. (Lammerts 1954) A

Silver Jubilee
Perfect gevormde bloemen in roze, getint met abrikoos, perzik en crème. Zeer rijke bloeier, met een  
robuuste groeiwijze en uitermate verfijnde, dichte bladeren. Geurig. Een van de allerbeste. Genoemd  
naar het zilveren jubileum van koning Elizabeth van Groot-Brittanië. 90 cm (Cocker 1978) C

Versailles (Delset)
Deze gezonde roos met zijn teer zachtroze, bijna transparante, stevige bloemen en zeer donker blad heeft  
een luchtige standplaats nodig. 85 cm (Delbard 1967) B

West Coast (Macngaura) (syn. ‘Penthouse’)
De grote bloemen in zuurstokroze zijn brutaal en spannend; TOP®-roos. Camelia-achtige platte bloemen 
bij het verbloeien. 90 cm (McGredy 1991) B

abrikoos, oranje en koPertinten

Alexander
Een buitengewoon lange en sterke roos met grote, oranje bloemen – wellicht een van de betrouwbaarste 
theehybriden in deze kleur. 100 cm (Harkness 1972) B

Alpine Sunset
Vormt diverse kleuren: perzikkleurig, roze, abrikoos, crème en geeltinten.De bloemen geuren heerlijk en hebben 
een fraaie, ronde vorm. De plant kan in zeer koude en natte winters bevriezen. 60 cm (Cants 1974) D

Apricot Queen Elizabeth
Alweer een TOP®-roos: zacht abrikooskleurig, zeer grootbloemig, bloemen in trossen, goed vertakkend, 
heerlijk geurend. 100 cm (Verschuren 1983) B

Atlantic Star (Fryworld)
Deze jonge roos is nu al een topper: hij is helder zalmoranje in het hart van de mooie bloemen met een iets 
lichtere tint aan de buitenkant. Zacht geurend, goed voor vakken. 75 cm (Fryer 1993) D

Audrey Hepburn (Twoadore)
Natuurlijk is deze roos vernoemd naar de buitengewoon populaire actrice. De plant is bij uitstek geschikt 
voor de rozenliefhebber, heeft een fruitige geur, en bloemen in gecombineerd roze, geel en crème. Het blad 
is donker en deze snijroos bloeit tot ver in de herfst. 80 cm (Twomey 1992) C

Apricot Queen Elizabeth

Alexander

Queen Elizabeth
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Chicago Peace (Johnago)
Een betrouwbare sport van ‘Peace’ met alle goede eigenschappen van dien: zeer grote bloemen (20-25 cm 
doorsnee) in een warme tint roze-abrikoos met sterk leerachtig blad, zacht geurend. 80 cm (Johnston 1962) 
C

Dawn Chorus (Dicquasar)
Goed gevormde, middelgrote bloemen in warmoranje, tegen mooi, roodgetint blad. Goede herbloeier. 
100 cm (Dickson 1993) D

Doris Tysterman
Goed gevormde, middelgrote bloemen in een heldere, mandarijnoranje tint, die aan de randen van de 
bloemblaadjes warmer wordt. Krachtige, bossige groeiwijze met bronsgroene bladeren. Iets geurig. Een 
goede perkroos. 100 cm (Wisbech 1975) C

Honeycup
Deze fraaie roos met zijn zeer grote en zwaar gevulde, honingkleurige bloemen geurt zacht en is een goed, 
slank gewas. Hij vraagt een zonnige en luchtige standplaats. 90 cm (Pouw 1990) B

Just Joey
Elegante knoppen in koperachtig oranje, roodgeaderd. De openende bloembladeren zijn mooi gegolfd  
en de bloemen blijven mooi tot het einde van de rijke en voortdurende bloei. Vrij gespreide groeiwijze.  
Een goede, heerlijk geurige snijbloem. 80 cm (Cant 1973) B

Mrs. Oakley Fisher
Wellicht een van de mooiste enkelbloemige theehybriden, die kan worden gekweekt als een kleine  
heester en ideaal voorin een border staat, waar hij vrijuit kan groeien. Abrikooskleurig met mooie donkere 
meeldraden. Iets geurig. 80 cm (Cant 1921) D

Tequila Sunrise (Dicobey)
Spitse knoppen in scharlakenrood en goud, die openen tot gele bloemen met rode randjes. Deze uitste-
kende perkroos heeft glanzend blad. 80 cm (Dickson 1989) D

Troika
Middelgrote bloemen in een koperachtig oranje tint. Een robuuste en gezonde roos met glanzend groene 
bladeren en een lichtzoete geur. 100 cm (Poulsen 1972) B

Valencia (Koreklia)
Lichte, kopergele bloemen van gemiddelde grootte; ze beginnen als hoog gecentreerde knoppen, die bij het 
openen komvormiger worden. Gespreide groeiwijze; geschikt voor een border. Zeer geurig. 90 cm (1991) C

Warm Wishes (Fryxotic)
Een voortreffelijke roos met grote en geurige, hoog gecentreerde bloemen in een perzikachtige koraalkleur. 
De groeiwijze is sterk en deze roos herbloeit op een gezonde, goed uigebalanceerde struik met donker, over-
vloedig blad. 80 cm (Fryer 1994) D

Valencia

Just Joey

Doris Tysterman
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geel

Auguste Victoria (intertrico)
Grote, helder warmgele bloemen levert deze goed vertakkende snijroos, met daarbij fraai, donker blad.  
De roos groeit statig en geurt zacht. 110 cm (Interplant 1998) D

Dutch Gold
Grote, goed gevormde bloemen in een niet verkleurend goudgeel op een sterke, opgaande struik. Heeft 
tevens mooi, donker blad. Zeer geurig. 100 cm (Wisbech 1978) B

Elina (Dicjana) (voorheen bekend als ‘Peaudouce’)
Zeer grote, maar uitermate verfijnde bloemen in een bijzonder aangename, lichtgele kleur. Deze halfgevulde 
roos bloeit aan een sterke en gezonde plant. Hij geurt licht en houdt lang op water. TOP®- en ADR®-roos. 
100 cm (Dickson 1984) B

Freedom (Dicjem)
Een van de beste rozen voor perken is deze sterke en bossige plant met warmgele bloemen. Het blad heeft 
een middelgroene kleur en glanst. Deze TOP®-roos bloeit rijk en herhaaldelijk. Goed op de vaas, lichte geur. 
80 cm (Dickson 1983) B

Krown Princess Mary
Zeer ziektebestendige roos met zachtgele, gevulde bloemen. Leerachtig, donkergroen blad. 60 cm D

Maria Hofker (Interhof)
Deze roos werd vernoemd naar de tuinkunstenares Maria Hofker, die hem zelf uitkoos. Mooie, komvormige, 
botergele, middelgrote bloem en middelgroen, mooi glanzend blad. 70 cm (Interplant 1992) C

Peace
Lichtgeel, soms lichtroze getint. Grote, bolvormige en vrij zware bloemen, die geopend het best tot hun 
recht komen. Sterk en volledig betrouwbaar. 100 cm (Meilland 1945) A

Peer Gynt (Korol)
Gevulde, heldergele bloemen, waarvan de bloemblaadjes donkerder verkleuren naarmate de zon meer 
schijnt. Zeer rijkbloeiend en sterk en daarom sinds lange tijd in ons assortiment. 80 cm (Kordes 1968) B

Release (macrelea)
Amberkleurige, licht geurende, platte bloemen in een gedrongen, bossige struik verbloeien naar zachtgeel. 
Deze roos heeft weinig stekels en is geschikt voor perken. 70 cm (McGredy 1984) B

Sutter’s Gold
De bloemen zijn goudgeel met oranje, doorlopen met Indian red en geuren heerlijk. Mooie, lange stelen 
met donkergroen, glimmend blad. Prachtige snijroos: een bijzondere verschijning in de hele groep. 90 cm 
(Swim & Weeks 1950) A

Tivoli (Poulduce)
Grote, halfgevulde, zachtgele bloemen als enorme vlinders. Betrouwbare, sterke groeiwijze; compacte,  
rijkbloeiende en vertakkende struik met donkergroen blad. Lichte geur. 100 cm (Poulsen 1996) C

Karen Blixen

Peace

Elina
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wit en crème

Auckland Metro (Macbucpal) (syn. ‘Metro’)
Deze prima perkroos heeft bloemen in crèmewit, aanvankelijk met een iets roze zweem. Ze zijn gevuld en 
staan vaak met meerdere bij elkaar. Op een zonnige plek is de geur rijk. De bloemen verbloeien als die van 
een camelia. 75 cm (McGredy 1988) C

Karen Blixen (Poulari)
Een goede, prachtig gevormde, zuiverwitte roos die goed bestand is tegen de weersomstandigheden. Sterke 
groeiwijze. Lichtgroen, halfglanzend blad. Geurig. 80 cm. C

Lovely Jubilee
Vernoemd naar het 25-jarig bestaan van de Nederlandse Rozenvereniging in 1991. De bloemen zijn gevuld 
en roomkleurig, verschijnen bij de eerste bloeironde individueel op een steel, maar later komen er meerdere 
bloemen per steel. 80 cm (Interplant 1991) B

Ledreborg
Een roos met overvloedige, witte bloemen en aantrekkelijk, donkergroen blad. Deze nieuwe en aparte 
variëteit heeft gevulde bloemen. 70 cm (Poulsen 2001) D

Lions Rose
Crème-wit met later abrikoos en roze. Goed gevuld en heerlijk geurend. Bloeit bijzonder lang in volle  
trossen en is zeer gezond. 60 cm (Kordes 2002, ADR-roos) D

Memoire (Korzuri)
Zeer grootbloemig, met wel 60 bloemblaadjes in crèmewit per bloem. De roos is goed doorbloeiend, heeft 
mooi donker blad en is zeer ziekteresistent. Hij heeft keurig rechte stelen (wat hem een geschikte snijroos 
maakt) en vormt een bossige struik. In 1998 kreeg hij tijdens het rozenconcours in Den Haag de geurprijs.
90 cm (Kordes 1992) D

Pascali
Prachtig gevormde, crèmewitte bloemen van gemiddelde grootte op een sterke, gezonde plant.  
Een bijzonder goede snijroos met een lichte geur. 90 cm (Lens 1956) B

Polarstern (Tanlarpost)
Deze blijver in ons assortiment produceert zuiverwitte, sterk geurende bloemen op stevige, lange stelen.  
Met z’n donkere blad is dit een uistekende snijroos. 90 cm (Tantau 1982) C

Thornhem (Interway)
Een Nederlander is de veredelaar van deze prachtige roos met grote, witte bloemen, die in het knopstadium 
roze zijn en fraaie, donkerrode meeldraden hebben. 80 cm (Interplant 1991) C

True Love (Rutrulo)
Een must voor de rozenliefhebber is deze roos met z’n zuiverwitte, gevulde bloemen op stevige stelen,  
die ook een uitstekende snijroos is. 80 cm (De Ruiter 1978) B

Blue Moon

Pascali

Aucland Metro
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bijzondere kleuren

Blue Moon (Tannacht)
Deze prima snijroos heeft een goed gevulde bloem, geurt heerlijk en heeft de meest uitgesproken kleur blauw van alle  
rozen in ons assortiment. 100 cm (Tantau 1964) C

Chartreuse de Parma (Delviola)
Met z’n adembenemende geur en fraai gevormde, enigszins platte bloemen in framboos-cyclaam en kleurrijk,  
warm violet is dit een aanwinst voor het assortiment. 90 cm (Delbard 1995) D

Claude Monet (Jacdesa)
Karmijnrood in knop, verbloeit naar een melange van framboos, geel en crèmekleurig champagne – een echt schilderspalet.  
De geur is licht en fruitig. Prima snijroos, ideaal voor vakken. Een echte liefhebbersplant. 80 cm (Jackson & Perkins 1992) D

Die Welt (Diekor)
Mooie, grote, kleurrijke bloem in steenrood, oranje en geel. Deze populaire roos verbloeit naar rozerood. 100 cm  
(Kordes 1976) B

Henri Matisse
Sterke roos met donkergroen blad. Roze-rode met wit gestreepte en gevlekte bloemen in trossen. Mooi in gemengde  
boeketten. Deze roos met grote bloemen is sterk en bloeit rijk. (Delbard 1995) E

Nostalgie (Taneiglat)
Heerlijk geurend, nostalgisch aandoende bloemvorm in fraai crèmewit met kersenrood. Het glanzende,  
leerachtige blad van deze snijroos loopt prachtig donkerrood uit. 100 cm (Tantau 1995) D

Nostalgie



81



82

tRosRozen
De grootste waarde van trosrozen ligt in hun indrukwekkende kleureffect. Er zijn maar weinig  
planten, van welke soort dan ook, die zo veel kleur over zo’n lange periode kunnen produceren. 
Trosrozen zijn over het algemeen robuust en redelijk goed bestand tegen ziekten.

rood en vermiljoen

Amsterdam (Havam)
Compacte, goed vertakkende plant met helder dieporanje bloemen dicht op het gewas. Het blad is fraai  
donker mahoniekleurig en de roos bloeit lang door. Hij is enigszins meeldauwgevoelig, maar ondanks dit 
minpuntje nog steeds in de collectie. 60 cm (Verschuren 1973) A

Cappa Magna (Delsap)
Voor een trosroos heeft deze plant grote, rode, enkele bloemen met gele meeldraden. Hij neigt naar een  
heesterroos door zijn losse groeiwijze. Hij heeft het predikaat TOP®-roos. 100 cm (Delbard 1965) B

City of Belfast
Grote trossen, oranje-scharlakenrode bloemen. Glanzende bladeren die goed bestand zijn tegen ziekte. 
Een betrouwbare perkroos, ook op minder ideale plaatsen. 70 cm (McGredy 1967) C

Mariandel (Korpeahn) (‘The Times Rose’)
Een uitstekende variëteit voor bloemperken. Met zijn grote groepen, karmozijnrode bloemen en donkergroene 
bladeren lijkt deze roos uit te barsten in kleur. Lichte geur. 70 cm (Kordes 1985) C

Nina Weibull
Middelgrote, gevulde bloemen met donkergroen, glanzend blad. Rijkbloeiend met een compacte groei. Zeer 
goed als perkroos te gebruiken maar kan ook als potroos voor het terras of natuurlijk in de border tussen 
vaste planten. 60 cm B

Orange Fire (Interfire)
Deze krachtige groeier heeft feloranje, halfgevulde bloemen. Hij is in het bezit van het TOP®-roos predikaat 
en veel gezond blad, wat hem ook geschikt maakt voor losse hagen. 100 cm (Interplant 1987) B

Pussta (‘New Daily Mail’)
De donkerrode, niet-verkleurende, fluweelachtige bloemen zijn mooi gevuld. Ze staan fier boven de struik. 
Deze ADR®-roos is gezond en sterk en heeft een bossige groeiwijze met donker blad. 60 cm (Tantau 1972) B

Tojo (Mactojo) B 
De fraaie kleur komt goed uit in lage vakken. Deze TOP®-roos heeft donkerrode, naar warm oranje 
verbloeiende, half gevulde bloemen in grote trossen. 70 cm (McGredy 1989) B

Tornado (Kortor)
Voor wie een gemakkelijke roos wil. Scharlakenrode, halfgevulde bloemen zijn goed verdeeld over de gehele 
struik, die bovendien mooi glanzend blad en een bossige groeiwijze heeft. Hij heeft het ADR®-predikaat. 
70 cm (Kordes 1973) B

Tojo

Pussta

Amsterdam



83

roze 

Acropolis (Meicrado)
Een schitterend gezonde en zeer uitbundige trosroos met een opvallend bijzondere kleur. Wit met roze 
gemengd. 60 cm (Meilland) D

Astrid Lindgren (Pouluf)
Warmroze bloemen, halfgevuld in grote trossen en frisgroen blad dat lang blijft, hebben deze betrouwbare 
roos het predikaat TOP®-roos bezorgd. 90 cm (Poulsen 1991) B

Botticelli
Deze doorbloeiende trosroos heeft zachtroze bloemen met een lichte geur. hoogte 60 cm. D

English Miss
Grote trossen, lichtroze bloemen met een sterke, zoete geur. Bloeit rijk en heeft een gezonde, bossige  
groeiwijze. Charmant. 80 cm (Cant 1977) D

Escapade
Mooie, enkelbloemige roos die bijna op een wilde roos lijkt; heeft een violette tint die naar roze neigt. Een 
sterke, overvloedig bloeiende en gezonde groeiwijze heeft deze TOP®- en ADR®-roos. Zoete muskusroosgeur. 
Eenvoudig toe te passen en betrouwbaar. 100 cm (Harkness 1967) C

Kimono
Mooie, zalmroze, goed gevulde bloemen die in grote trossen bijeen hangen. De roos bloeit het hele jaar 
door. Het blad geurt en wordt bij het uitlopen koperkleurig. Het is een uitstekende roos voor vakbeplanting. 
70 cm (De Ruiter 1961) B

Lady of the Dawn (Interlada)
Trossen met halfgevulde bloemen, in verschillende zachte tinten roze; de meeldraden zijn goed zichtbaar  
en combineren fraai bij het verbloeien. 70 cm (Interplant 1985) B

L’Aimant (Harzola)
Een zeer rijkbloeiende en koraalroze trosroos. De individuele bloemen zijn bijzonder attractief en zeer  
geurig. Een eersteklas variëteit. 90 cm (Harkness 1994) D

Leonardo da Vinci (Meideauri)
Deze zeer sterke roos van veredelaar Meilland heeft terecht een TOP®-roos predikaat ontvangen. 
De bloemen zijn diep framboosroze, zeer gevuld, rijk en goed doorbloeiend. De roos geurt zacht en groeit 
bossig. 90 cm (Meilland 1994) D

Make Up (Meixetal)
Een sterke, goed gesloten struik, die zeer gevuldbloemig is. Het is een helderroze TOP®-roos, geschikt voor 
open plekken. 90 cm (MEilland 1987) C

Melrose
Zeer sterke roos van het Rijksstation van Sierplanten Melle, in zoet roze. Deze TOP®-roos is bossig en 
goed doorbloeiend. 70 cm (Melle 1990) C

Leonardo di Vinci

Kimono

L’Aimant
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NDR 1 Radio Niedersachsen
Oudroze, lichter verbloeiend. Bloemen als schaaltjes in grote trossen bijeen, zacht geurend als een wilde 
roos. Deze prijswinnaar heeft mooi, donkergroen blad aan krachtige struiken. 100 cm (Kordes 1996) D

Octavia Hill (Harzeal)
Helderroze bloemen met talloze bloemblaadjes, zoals van een oude roos. Het blad is donkergroen en de 
plant vormt een compacte struik. Lichte damascenergeur. 90 cm (Harkness 1995) D

Pernille Poulsen 
Al 35 jaar lang produceert deze fraaie, betrouwbare snijroos koraalroze bloemen met een voortreffelijke, 
frisse geur. Hij bloeit al vroeg in het seizoen en heeft middengroen blad. 60 cm (Poulsen 1965) B

Pink Fringe (Interpin)
Zuiverroze gekartelde bloemblaadjes in bloemen die in grote trossen verschijnen. 70 cm (Interplant 1990) B

Rainy Day (macraida)
Deze frisse en gezonde plant heeft gevulde, zuurstokroze bloemen met gele meeldraden die bij het ver-
bloeien zichtbaar worden. Licht geurend, TOP®-roos predikaat. 60 cm (McGredy 1982) C

Riberhus (Poulriber)
De winnaar van de Gouden Roos van Den Haag in 1999 is een voortreffelijke struik, waaraan de warmroze 
bloemen goed verdeeld groeien. Heerlijke geur, prima perkroos. 80 cm (Poulsen 1995) D

Sexy Rexy (Macrexy)
Charmante, blosroze, gevulde bloemen, die tot een rozetvorm in grote groepen openen. Een compacte, 
gezonde struik. Een uitmuntende roos. Geurig. 80 cm (McGredy 1984) D

Trier 2000 (Kormetter)
Zachtgeurende, gevulde, lichtroze bloemen doen het goed tussen vaste planten. Het blad loopt rood uit. 
Het is een goede en betrouwbare doorbloeier met het TOP®-roos predikaat. 90 cm (Kordes 1985) B

abrikoos en koPerkleurig

Amber Queen (Harroony)
Grote, amberkleurige bloemen met veel bloemblaadjes, die fraai combineren met het vele,  
donkergroene blad. Een lage en bossige groeiwijze. 60 cm (Harkness 1984) C

Anne Harkness (Harkaramel)
Grote trossen, mooi gevormde, saffraan-oranje bloemen op een lange struik met gezonde bladeren.  
Een goede snijbloem. 110 cm tot 130 cm (Harkness 1980) D

Betty Harkness (Harette)
Deze jonge roos heeft al vijf awards, wat te danken is aan zijn koraaloranje-koperkleurige, stevige bloemen,  
de heerlijke geur en zijn spreidende, bossige karakter. 90 cm (Harkness 1998) D

Daylight (Interlight)
Abrikoosgele gevulde bloemen vormen een mooi contrast met het donkere, mahoniekleurige blad,  
maar zijn ook mooi in combinatie met lage, blauwe en paarse, vaste planten. 70 cm (Interplant 1991) B

Daylight

Amber Queen

Astrid Lindgren
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Easy Going (Harflow)
Dit is een sport uit de gezonde ‘Fellowship’ met goud-amberkleurige bloemen en glimmend middelgroen 
blad. Deze roos is zeer geschikt voor perken. 90 cm (Harkness 1998) C

Fellowship (Harwelcome)
Een buitengewoon rijk bloeiende en probleemloze TOP®-roos met trossen abrikoosoranje, halfgevulde 
bloemen. Zachte geur. 90 cm (Harkness 1992) C

Flora Danica (Poulrim)
Oranje en abrikoos, dieproze buitenste bloemblaadjes, geel gevlamd. Sterke, fruitige geur. Middelgrote tot 
grote, dubbele bloem. Bloeit het hele seizoen. Groot donker glanzend blad. 60 cm (Poulsen) D

Fragrant Delight
Koperkleurig-oranjeroze, geurende bloemen aan een sterke en gezonde, flink doorbloeiende, opgaande 
struik. TOP®-roos. Mooi donker (rood uitlopend) blad. 90 cm (Wisbech Plant Co. 1978) B

Fragrant Surprise (Harverag) (Syn. ‘Samaritan’)
Een bijzondere verschijning is deze roos, waaraan de bloemen zowel gevuld als enkel bloeien, heerlijk geurend 
en met een klassiek uiterlijk – een zacht abrikooskleurige roos voor de fijnproever. 80 cm (Harkness 1991) D

Leersum 700 (Interleer)
Aan deze opgaande roos bloeien halfgevulde, licht abrikooskleurige bloemen met okerkleurige meeldraden. 
De roos heeft donkergroen blad en is een TOP®-roos. 90 cm (Interplant 1979) C

Oranges and Lemons (Macoranlem)
Een mooie, gestreepte variëteit; de bloemen zijn helderoranje met gele strepen. Deze roos heeft een aangenaam, 
fris voorkomen. 90 cm (McGredy 1993) D

Sunset Boulevard (Harbabble)
Overvloedige, warme, zalm-abrikoosroze bloemen van gemiddelde grootte op een uitermate sterke plant die 
goed bestand is tegen ziekten. Zacht geurend. 85 cm (Harkness 1997) D

Terra Jubilee
Deze roos werd door Stan van de Berg aanbevolen voor de Gouden Roos van Den Haag en viel in 1998 in 
de prijzen: goud! Crèmewitte tot champagne- en abrikooskleurige, halfgevulde bloemen hebben  
amberkleurige meeldraden en geuren zacht. 70 cm (Jackson & Perkins 1998) C

Rosa ‘Wim Oudshoorn’
Sterke, halfgevulde trosroos met bloemen in pastelroze met een zachtgeel hart. Goed doorbloeiend. Het blad  
is frisgroen. Deze roos is vernoemd naar de bekende Nederlandse groenauteur Wim Oudshoorn. 60 x 50. D

geel

Tequila (MEIpojona)
Deze roos groeit bossig en heeft donkergroen blad. De rozen hebben een goudgele kleur en zijn halfgevuld.
De roos Tequila is dit jaar op het internationale rozenconcours in Den Haag uitgeroepen tot de beste roos 
van het concours. Kleur, bloei en groeiwijze zijn als beste beoordeeld door de vakjury. 70 cm (Meilland) C

Friesia

Tequila

Easy Going
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Friesia (Korresia)
Dit is misschien wel de beste gele trosroos. De bloemen hebben een bijzonder aangename kleur, zijn  
middelgroot en hebben een goede geur. Zeer ziekteresistent TOP® en ADR®-roos. 70 cm (Kordes 1973) B 

Liesbeth Canneman
Bossig groeiend met warmgele, halfgevulde bloemen en een zachte geur. Vernoemd naar mevrouw Canneman 
die voor de Nederlandse Tuinen Stichting van groot belang is geweest. 100 cm (Interplant 1997) D

Lillian Baylis (Hardelux)
Een bijzondere verschijning onder de trosrozen is deze roos, die gezegend is met veel bloembladen. Het hart 
van de bloem is okergeel, aan de buitenzijde zijn de blaadjes crème. Het is een prima snijroos die heerlijk 
geurt. 80 cm (Harkness 1996) D

Marselisborg (Poulsen)
Een sterke en bossige struikroos. De bloemen zijn vrij groot en warmgeel. De mooie knoppen veranderen  
in komvormige bloemen en houden hun schoonheid. Geurig. 70 cm C

lavendel en Paars

Lavender Pinocchio
grote bloemen in een bruinachtige lavendelkleur die plat en gevuld openen. Een heel mooie roos,  
zowel qua vorm als qua kleur. 70 cm (Boerner 1948) D

Burgundy ice
Middelgrote, halfgevulde bloemen in een warme, paarse tint; een unieke kleur onder de trosrozen.  
Een uitstekende, sterke en bossige plant. Hoogte 90 cm E

Ilios
Donkerpaarse bloemen die bloeien aan een compacte struik. Deze roos kan gebruikt worden als  
perkroos of in potten op het terras. Hoogte 60 cm E

crème en wit

Class Act (Jacare)
Grote, halfgevulde, zuiverwitte bloemen met gele meeldraden zijn in de knop nog crèmewit. Rijkbloeiend  
en gemakkelijk groeiend. 70 cm (Jackson & Perkins 1989) B

Margaret Merril (Harkalay)
Sierlijke, hoog gecentreerde knoppen openen tot parelwitte bloemen met een satijnroze glans. Ze zijn uitge-
sproken delicaat en geuren heerlijk. Het donkergroene blad is ziektebestendig. 75 cm (Harkness 1977) B

Maria Mathilda (Lenmar)
Deze roos heeft zijn TOP®-roos predikaat te danken aan zijn zachtroze openende bloemen die al snel zuiverwit 
en halfgevuld worden en zacht geuren. Deze prima perkroos heeft veel lichtgroen blad. 80 cm (Lens) B

Schneewittchen (Korbin)
Een van de beste trosrozen. Mooie knoppen openen tot middelgrote, gevulde, zuiverwitte bloemen.  
Zeer continue bloei, soms tot in de winter. Een dankbare, bossige ADR®- en TOP®-roos die, als hij licht 
teruggesnoeid wordt, een kleine heester vormt. Geurig. 90 cm (Kordes 1958) B

Schneewittchen

Margaret Merril

Marselisborg
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stamRozen
Stamrozen kunnen waardevol zijn in zowel formele als natuurlijke ontwerpen. Als ze boven kleinere 
planten of rozen in formele perken mogen uitgroeien, geven ze een aangenaam effect. Verder kunnen 
ze worden gebruikt in een gazon, langs een pad of in een vasteplantenborder. Een goed gekweekte 
treurroos kan een fraai middelpunt vormen. Ondersteuning in de vorm van een stevige paal, meteen 
na het planten, is essentieel. Stamrozen hebben veel mest nodig, maar zijn verder gemakkelijk en vor-
men een bron van vreugde in uw tuin (Zie ook de uitgebreide informatie bij de hoofdbeschrijvingen 
van de soorten in de catalogus.).

engelse rozen (stamhoogte 100-110 cm)

Engelse rozen zijn zeer geschikt als stamroos door hun kracht en natuurlijke groei. Als ze op deze wijze 
worden gekweekt, kunt u van nabij van hun prachtige bloemen en rijke, gevarieerde geuren genieten. 

Abraham Darby® (Auscot)
Een mooi gevormde struik met een goede, bossige groei en grote, diep komvormige bloemen in pastelroze, 
abrikoos en geel. Glanzend blad, verfrissende, scherpe geur. EE

Ambridge Rose® (Auswonder)
Warme, abrikoosroze rozetten verbleken iets naar de buitenste randjes. Geurig. GG

Brother Cadfael® (Ausglobe)
Zeer grote, roze kelken met een zeer sterke ouderoosgeur. Vormt een grote kruin. GG

Charles Austin® (Ausfather)
Erg grote bloemen met veel bloemblaadjes gaan plat open in abrikoos en geel. Bossige en opgaande groei-
wijze met groot blad. Een fruitige theeroosgeur. EE

Charles Rennie Mackintosh® (Ausren)
Lilaroze, komvormige bloemen en veel doorns. Een krachtige geur. EE

Charlotte® (auspoly) (EPBR)
Uitmuntende, zachtgele kelken. Theeroosgeur. EE

Cottage Rose® (Ausglisten)
Helderroze rozetten, herbloeiend. Weinig geur. GG

Eglantyne (Ausmak) (EPBR)
Charmante, zachtroze rozetten. Bossige groeiwijze en een delicate ouderoosgeur. GG

Evelyn® (Aussaucer) (EPBR)
Bijzonder grote bloem in abrikoos en roze. Geweldige ouderoosgeur. EE

Mermaid

Paul Shirville

Queen Mother
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Gertrude Jekyll® (Ausbord)
Grote, wamroze rozetvormige bloemen, heerlijke ouderoosgeur. EE

Glamis Castle® (Auslevel) (EPBR)
Kleine, bossige kruin met zuiverwitte, komvormige bloemen. Mirregeur. EE

Golden Celebration® (Ausgold) (EPBR)
Uitzonderlijk grote kruin met grote, goudgele bloemen en een theeroosgeur. EE

Graham Thomas® (Ausmas)
Sterke groeiwijze. Warmgele bloemen met een theegeur. EE

Heritage® (Ausblush)
Sterke, bossige groeiwijze. Charmante, delicate en helderroze, komvormige bloemen. Mirregeur. EE

L.D. Braithwaite® (Auscrim)
Zeer goede stamroos. Helderkarmozijnrode bloemen. Geur van het type oude roos. EE

Leander® (Auslea)
Grote, robuuste struik met grote, open trossen van symmetrische, vrij kleine, abrikooskleurige bloemen. 
Glanzende, donkergroene bladeren; ziektebestendig, heerlijke frambozengeur. EE

Mary Rose® (Ausmary)
Een uitstekende stamroos met een bossige kruin. Roze bloemen, die heel uitzonderlijk, voortdurend 
verschijnen. ouderoosgeur. EE

Molineux (Ausmol) (EPBR)
Warmgele rozetten. Sterke, krachtige, korte groeiwijze; goed bestand tegen ziekten. EE

Noble Antony (Ausway) (EPBR)
Warmkarmozijnrode, koepelvormige bloemen op een bossige groeiwijze. Ouderoosgeur. GG

Perdita® (Ausperd)
Perfect rozetgevormde bloemen, abrikoosroze. De groei is sterk en bossig.  
Ziektebestendige herbloeier, sterke geur. EE

Scepter d’Isle (Ausland) (EPBR)
Mooie, bossige kruinen met charmante, zachtroze bloemen. GG

The Dark Lady (Ausbloom) (EPBR)
Donker karmozijnrode bloemen. Brede groeiwijze. Geur als van het type oude roos. EE

The Pilgrim® (Auswalker) (EPBR)
Zuivergele, vrij grote bloemen, krachtige geur. EE

Winchester Cathedral® (Auscat)
Bossige groeiwijze, veel twijgen. Charmante, witte bloemen. ouderoosgeur. EE

Memoire

William Morris

Clair Renaissance
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gRootbloemIge Rozen en tRosRozen
Grootbloemige rozen en trosrozen zijn vanwege hun bossige en uitstekende herbloeiende kwaliteiten 
ideaal als stamroos.

grootbloemige rozen (stamhoogte 100-110 cm)
Alec’s Red (Cocred) 
Grote, kersrode bloemen met veel blaadjes, sterke geur. Bossige groei. CC

Alexander (Harlex) 
Grote, oranje bloemen. Zeer betrouwbaar. CC

Apricot Queen Elizabeth
Zacht abrikooskleurig, zeer grootbloemig, bloemen in trossen, goed vertakkend, heerlijk geurend. CC

Atlantic Star (Fryworld)
Topper: helder zalmoranje in het hart van de mooie bloemen met een iets lichtere tint aan de buitenkant.  
Zacht geurend. CC

Auckland Metro (Macbucpal) (syn. ‘Metro’)
Gevulde bloemen in crèmewit, aanvankelijk een roze zweem. Op een zonnige plek is de geur rijk. CC

Audrey Hepburn (Twoadore)
Fruitige geur, bloemen in gecombineerd roze, geel en crème. CC

Big Daddy (Macchome)
Goedgevulde, grote, vurige, oranjerode bloemen. CC

Blessings 
Mooie, zalmroze bloemen. Sterk en geurig. CC

Blue Moon (Tannacht)
Goed gevulde bloem, heerlijke geur, zeer uitgesproken kleur blauw. CC

Chicago Peace (Johnago)
Zeer grote bloemen in een warme tint roze-abrikoos, zacht geurend. CC

Claude Monet (Jacdesa) 
Karmijnrood in knop, verbloeit naar framboos-geel-crème champagne, gestreept en gevlekt.  
De geur is licht en fruitig. EE

Dame de Coeur
De grote bloemen zijn donkerrood. CC

Die Welt (Diekor)
Grote, kleurrijke bloem in steenrood, oranje en geel. CC

Pascali

Blanc Double de Coubert

Auckland Metro
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Duftwolke (Tanellis)
Scharlakenrode bloemen met een rookkleurige waas. Sterk en geurig. CC

Elina (Dicjana)
Verfijnde, lichtgele knoppen. Sterk en gezond; iets geurig. CC

Erotika (Eroica)
Vurige, doorlichtend rode tint en grote, sterk geurende bloemen. CC

Honeycup 
Fraaie roos met zeer grote, zwaargevulde, honingkleurige bloemen, geurt zacht. CC

Ingrid Bergman (Poulman)
Dieprode roos me een sterke geur. Krachtige, vertakkende herbloeier. CC

Just Joey
Perkamentkleurig gemengd met koper. Zeer geurig. CC

Karen Blixen (Poulari)
Zuiverwit. Compacte groeiwijze. Geurig. CC

Kathryn McGredy (Macauclad)
Grote, koraalroze bloemen, zowel alleenstaand als met meerdere bij elkaar, en fraai gevormd. CC

Maria Hofker (Interhof)
Mooie, komvormige, botergele, middelgrote bloem. CC

Mullard Jubilee (Electron)
Donkerroze, sterk geurende bloemen staan op ferme, sterke stelen met glanzend blad. CC

Pascali (Lenip)
Mooi gevormde, crèmewitte bloemen. Sterk en gezond; iets geurig. CC

Peace
Lichtgeel, soms met roze zweem. Grote, zware bloemen, die volledig geopend het mooist zijn.  
Sterk en betrouwbaar. CC

Peer Gynt (Korol)
Gevulde, heldergele bloemen, donkerdere bloemblaadjes bij meer zon. Zeer rijkbloeiend en sterk. CC

Poker (Havaps)
Uitstekende roos met roze, stevig geurende grote bloemen. CC

Polarstern (Tanlarpost)
Zuiverwitte, sterk geurende bloemen. CC

Prima Ballerina
Zilverachitg roze, sterk geurende, grote bloemen. CC

Coral Dawn

Fredensborg

Duftwolke
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Queen Elizabeth 
Bijna onverwoestbaar. Vele, helderroze bloemen aan opgaande stangels met groot, glanzend blad. CC

Release (Macrelea)
Amberkleurige, licht geurende, platte bloemen in een gedrongen, bossige struik verbloeien naar zachtgeel. 
CC

Royal William (Korzaun)
Warme, fluweelachtig karmozijnrode kleur. Sterk en gezond, niet al te grote bladeren. CC

Silver Jubilee
Bijzonder grote, mooi gevormde bloemen in roze, abrikoos en perzik. Sterk en betrouwbaar. Geurig. CC

Thornhem (Interway)
Prachtige roos met grote witte bloemen, die in het knopstadium roze zijn en fraaie, donkerrode  
meeldraden hebben. CC

Tintinara (Dicuptight)
Produceert aanvankelijk papaverrode, later warm oranje bloemen met een fraaie, lichte kleuring  
in het hart. CC

Tivoli (Pouldouce) 
De zeer grote, halfgevulde bloem lijkt op een vlinder. CC

Troika
Koperkleurige bloemen. Glanzend blad en licht geurend. CC

True Love (Rutrulo)
Zuiverwitte, gevulde bloemen op stevige stelen. CC

Warm Wishes (Fryxotic)
Grote, geurige bloemen met een perzikkleurige zweem. CC

West Coast (Macnauru) (syn. ‘Penthouse’)
Grote, zuurstokroze, camelia-achtige, platte bloemen. CC

trosrozen (stamhoogte 80-90 cm)
Amber Queen (Harroony)
Grote, gevulde, amberkleurige bloemen met donkere bladeren. Bossige groeiwijze. AA

Amsterdam (Havam)
Compacte, goed vertakkende plant met helder dieporanje bloemen. Het blad is fraai, donker 
mahonie-kleurig. AA

Class Act (Jacare)
Grote, halfgevulde, zuiverwitte bloemen met gele meeldraden zijn in de knop nog crèmewit. AA

Fellowship

Troika

Silver Jubilee
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Daylight (Interlight)
Abrikoosgele, gevulde bloemen, een mooi contrast met het donkere, mahoniekleurige blad. AA

Dablotin (Delpo)
Oranjerode, enkele bloemen met gele meeldraden. AA

Easy Going (Harflow)
Goud-amberkleurige bloemen, glanzend, middelgroen blad. AA

Fellowship (Harwelcome)
Uitbundig bloeiende, gemakkelijke roos met helderoranje, halfgevulde bloemen. Sterke geur. AA

Fragrant Delight
Koperkleurig-oranjeroze, geurende bloemen aan een gezonde, flink doorbloeiende roos. AA

Friesia (Korressia)
Warmgele bloemen, korte, gezonde bloeiwijze. AA

L’Aimant (Harzola)
Roze, uitbundig bloeiende bloemen met een sterke geur. Uitstekende kwaliteit. CC

Lady of the Dawn (Interlada)
Trossen met halfgevulde bloemen, zachte tinten roze; de meeldraden combineren fraai bij  
het verbloeien. AA

Leersum 700 (Interleer)
Halfgevulde, licht abrikooskleurige bloemen met okerkleurige meeldraden. AA

Leonardo Da Vinci (Meideauri)
Zeer sterke TOP®-roos. De bloemen zijn diep framboosroze, zeer gevuld, rijk en goed doorbloeiend. AA

Lillian Baylis (Hardelux)
Het hart van deze bijzondere bloem is okergeel, aan de buitenzijde zijn de blaadjes crèmekleurig. CC

Margaret Merril (Harkala)
Halfgevulde bloemen die zijn bedekt met een satijnroze gloed. Ziektebestendig. Uitzondelijke geur. AA

Maria Mathilda (Lenmar)
Zachtroze openende bloemen, al snel zuiverwit en halfgevuld; zachte geur. AA

Mariandel (Korphean) (syn. ‘The Times Rose’)
Veel, karmozijnrode bloemen, donkergroen blad. Zachte geur. CC

Mountbatten (Harmantelle)
Grote, mimosagele bloemen komen uit fraaie knoppen. Ziektebestendig en geurig. AA

Souvenir de la Malmaison

Elegant Pearl

Atlantic Star
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Pernille Poulsen
Fraaie, koraalroze bloemen en een frisse geur. AA

Pink Fringe (Interpin)
Zuiverroze, gekartelde bloemblaadjes in bloemen die in grote trossen verschijnen. AA

Pussta (New Daily Mail)
Donkerrode, niet-verkleurende, fluweelachtige bloemen, mooi gevuld. Donker blad. AA

Rainy Day (Macraida)
Gevulde, zuurstokroze bloemen met gele meeldraden. Gezond, licht geurend. AA

Schneewittchen (Korbin)
Waarschijlijk de beste trosroos op stam. Talloze, halfgevulde, zuiverwitte bloemen. Vormt een mooie,  
bossige kruin. AA

Sunset Boulevard (Harbabble)
Warm zalmroze, grote bloemen; sterke, ziektevrije groeiwijze. CC

Terra Jubilee 
Gouden roos in 1998. De crèmewitte tot champagnekleurige, halfgevulde bloemen met amberkleurige  
meeldraden geuren zacht. CC

Tojo (Mactojo)
Donkerrode, naar warm oranje verbloeiende, halfgevulde bloemen. AA

trosrozen (stamhoogte 100-110 cm)
Enkele trosrozen leveren wij ook in de stamhoogte 100-110 cm.

Amber Queen (Harroony) CC
Friesia (Korresia) CC
Pernille Poulsen CC
Fragrant Surprise (Haverag) CC
Schneewittchen (Korbin) CC
Sunset Boulevard (Harbabble) EE
Tojo (Mactojo) CC

heesterrozen (stamhoogte 80-90 cm)
De volgende variëteiten zijn in vele opzichten goede stamrozen. Het zijn goede herbloeiers en ze 
vormen fraaie kruinen.

Bluenette (Ruiblun)
Bijzondere, paarsblauwe bloemen. Vormt een doorbloeiende, kleine kruin. AA

Bonica ’82 (Meidomonac)
Brede groeiwijze die iets hangt en zo een goede stamroos vormt. AA

Park Dir. Riggers

Medusa

Cappa Magna
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Devon (Poulrijk)
komvormige, hardroze bloemetjes en lichtgroene blaadjes aan een compact struikje. AA

Elegant Pearl (Intergant)
Grote trossen, roomwitte bloemetjes en heldergroen blad tooien dit fraaie, rijk bloeiende, lage struikje. AA

Essex (Poulnoz)
Enkele, lichtroze bloemetjes lijken op sterretjes; gedrongen groeiwijze. AA

Fairy Queen (Sperien)
Diep scharlakenrode bloemen, fraai en sterk. AA

Fredensborg (Poulmax)
Zalm- tot koraalroze, gevulde bloemetjes aan een bossige struik. AA

Kent (Poulcov)
Halfgevulde, witte bloemen met gele meeldraden aan een goed spreidende, bossige struik. Veel toegepast als 
stamroos. AA

Lilac Mystery (Jacliang)
Zachtlila, halfgevulde bloemen. Goede doorbloeier. Het blad is donkergroen. AA

Machana (Mac)
Doorbloeiende, grote, zuivergele bloemen, vormt een mooi, compact struikje. AA

Magic Meidiland (Meibonrib)
Deze zeer sterke heesterroos geurt zacht en zorgt voor halfgevulde, karmijnroze bloemetjes. AA

Mr. Joseph Cyril Bamford (Mr. JCB)
Goudgele, enkele bloemen met rode accenten aan de bloemrandjes. AA

Pepperoni (Poulmin)
Trosjes enkele, oranjerode bloemetjes met bronsgele meeldraden. Goed doorbloeiend. AA

Robin Redbreast (Interrob)
Rode bloemen met een geel oog. AA

Romanze (Tanezamor)
Donkerroze, gevulde bloemen, die zacht geuren. Mooi, donker blad. AA

Snow Ballet (Claysnow)
Gevulde, sneeuwwitte bloemen met een doorsnee van 5-8 cm. Bijzonder goed op stam, goed bossig. AA

Sommerwind (Korlanum)
Helderroze, halfgevulde bloemen. Vormt een gemakkelijke en mooie struik. CC

Suntan (Interbronzi)
Halfgevulde bloemetjes in een fraaie, brons-abrikooskleur, donker blad, goede doorbloeier. AA

The Herbalist

Sweet Juliet

Claude Monet
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Swany (Meiburenac)
Licht crèmewitte bloemen, vormt een goed model. AA

Sweet Dream (Frymincot)
Abrikoos-perzikkleurige bloemen en dicht, glanzend blad. AA

The Fairy 
Kleine, spreidende struik met vele, kleine, zachtroze bloemen. De takken hangen enigszins en geven een 
mooi effect. AA

The Faun (Pouloma)
Gevulde roze bloemen van ca. 4 cm in doorsnee, donkerroze. Het struikje is goed bossig en  
doorbloeiend. AA

Top Hit (Poultop) (syn: “Brilliant Hit’)
Een mooi, bossig struikje geeft gevulde, oranje bloemen, die nauwelijks verbleken. AA

Twinkle (Intertwink)
Dit goed doorbloeiende, bossige struikje biedt vrij grote, heldergele, gevulde bloemen. AA

Zwergkönig ’78 (Korkonig)
Stevige takken, sterk, bossig struikje, lichtgroen blad en donker bloedrode, halfgevulde bloemen. AA

heesterrozen (stamhoogte 100-110 cm)
Ballerina 
Prachtig afgeronde kruinen met vele trossen, kleine, zachtroze bloemen die goed herbloeien. CC

Berendina (Deldog)
Sterke, bossige roos met diepgele bloemen met mooie, donkergele meeldraden. CC

Bonica ’82 (meidomonac)
Brede groeiwijze die iets hangt en zo een goede, dankbare en betrouwbare stamroos vormt. CC

Lavender Dream (Interlav)
Een wolk lila-roze, halfgevulde bloemetjes, goed verspreid en heerlijk geurend. Ideale stamroos. CC

Magic Meidiland (Meibonrib)
Heesterroos, geurt zacht en zorgt voor halfgevulde, karmijnroze bloemetjes. CC

Pearl Drift (Leggab)
Deze uiterst gezonde, doorbloeiende kruising produceert grote bloemen in parelmoerwit.  
Al van verre een plaatje. CC

Rush (Lenmobri)
De bloemen in trossen lijken op grote appelbloesem: wit met een roze randje. Zeer sterk en dankbaar. CC

Krown princess mary

Ledreborg

Lions Rose
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Sally Holmes
Sterke struik met vele, crèmewitte bloemen in grote trossen. Zeer doorbloeiend. Fraaie en verfijnde  
soort. CC

Silver River
Veel witte, kleine bloemen met okergele meeldraden en een sterke geur. Verdient waardering! CC

Snow Ballet (Claysnow)
Gevulde, sneeuwwitte bloemen met een doorsnee van 5-8 cm. Bijzonder goed op stam, goed bossig. CC

Sommerwind (Korlanum)
Helderroze, halfgevuld; sterk en gemakkelijk. EE

Swany (Meiburenac)
Licht crèmewitte bloemen, vormt een goed model. CC

Tapis Volant (Lenvoha)
Geurende, wit met roze bloemetjes. Bloeit op stam als een tapijt. CC

The Fairy 
Uitstekende groeiwijze voor een stamroos; de takken groeien zijwaarts met waaierachtige trossen,  
zachtroze bloemen. CC

White Fleurette (Interflowi)
Bossige groeiwijze, spierwitte bloemen met goudgele meeldraden. Zeer fraai boven donkere vaste 
planten. CC

Yellow Fleurette (Interwell)
Enkele, gele bloemen met oranje meeldraden. De brede struik groeit als een paraplu. CC

treurrozen (120-140 cm)
Treurrozen kunnen uitzonderlijk goed een middelpunt vormen in bijvoorbeeld een niet te groot perk. 
In een grote tuin staan ze fraai als een rij langs beide zijden van een pad. Hun lange, neerhangende 
takken geven een boeiend effect.

Alberic Barbier
Gele knoppen worden dubbele, crèmewitte bloemen (6 cm doorsnee) in kleine trossen.  
Sterk, bijna wintergroen. Frisse geur, vaak een goede tweede bloei. EE

Félicité et Perpétue
Een uitmuntende stamtreurroos met watervallen van crèmewitte pomponbloemen. Geurig. EE

François Juranville
Groepen koraalroze bloemen waarvan de blaadjes aan de achterkant geel zijn. De bloemen hangen  
bijna tot op de grond. Elegant en geurig. EE

English Garden

Black Baccara

Aloha Kordes
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Guirlande d’Amour
De takken groeien met enige hulp naar beneden; zeer fraai uiterlijk. Zeer dankbaar, doorbloeiend met mooie,  
witte bloemetjes. EE

New Dawn
Takken moeten naar beneden gedwongen worden. Zilverroze bloemen in trossen, gezond glanzend blad.  
Sterk, met een frisse, zachte geur. EE

Parkdirektor Riggers
Takken moeten naar beneden gedwongen worden. Grote trossen karmozijnrode, enkele bloemen. Herbloeier. EE

Sander’s White Rambler
Zuiverwitte, rijkbloeiende roos met halfgevulde bloemetjes, spreidende, soepele groeiwijze, heerlijke geur. EE

Super Excelsa (Helexa)
Grote groepen karmijnrode, gevulde, kleine bloemen. Lijkt op de bekende ‘Excelsa’, maar is een betere  
herbloeier. Iets geurig. EE

Veilchenblau
Trossen kleine bloemen, eerst magenta, later lila, soms witgestreept, soms bijna blauw. Geen doorns,  
rijke citrusgeur. Soepele takken, rijkbloeiend. EE

Lady of Shalott



met succes rozen in uw tuin of oP uw balkon

adr®-roos en toP®-roos
Een roos die het predikaat ADR®-roos of TOP®-roos draagt, verdient dit niet zomaar. Het predikaat ADR® wordt gegeven door 
de Duitse Bond van Boomkwekers en waarborgt de gezondheid van de roos. Jarenlang wordt op verschillende locaties, onafhan-
kelijk van elkaar, de roos getest op bloeirijkheid, kleur, geur en uiteraard ziekteresistentie. Een TOP®-roos heeft vrijwel dezelfde 
tests ondergaan, maar dan uitgevoerd op locaties in Nederland. Het predikaat wordt verstrekt door de Nederlandse bond van 
boomkwekers. In beide gevallen weet u dat het om een zeer goede en gezonde roos gaat.

de Planttijd
Rozen in pot kunt u, zolang het niet vriest, het gehele jaar door planten. Kale wortel rozen, dit zijn rozen die rechtstreeks uit 
de volle grond komen. Deze kunnen worden geplant tussen eind oktober en medio maart.

waar Plant u de rozen?
Zet geen rozen op plaatsen waar heel veel concurrentie is van andere planten of bomen. Als dit onvermijdelijk is, gebruik dan 
eenmaal bloeiende heesterrozen. Deze hebben meer kans van slagen. Rozen hebben ten minste 4 tot 5 uur zon nodig per dag;.
Plant rozen niet op plaatsen waar onlangs gedurende langere tijd andere rozen hebben gestaan. Wilt u dit toch, dan adviseren wij 
de grond uit een ander deel van de tuin te verwisselen met de grond van de plaats waar u de rozen wilt laten groeien. U vervangt 
de aarde tot ongeveer 50 cm diepte. Het gebruik van De Wilde’s rozengrond is uiteraard beter maar kostbaarder, en u zou kun-
nen besluiten alleen de bovenste 20 cm ermee aan te vullen. 
Worden de rozen geplant op een plaats waar geen rozen hebben gestaan, dan bedekt u de grond met een dikke laag rozen-
grond (± 10 cm). Daarna spit u de grond anderhalve spadesteek diep om, zodat de bestaande grond met rozengrond goed ver-
mengd worden. Na het planten mesten met rozenmest. Het is wenselijk daarna de grond te bekalken. Gebruik hiervoor het 
liefst zeewierkalk, want deze kalk is rijk aan sporenelementen.

Plantafstand
De plantafstand van rozen is per groep en vaak binnen zo’n groep verschillend. Voor het gebruik in perken is het wenselijk 
dat een goed gesloten oppervlakte ontstaat. Om dit te verkrijgen adviseren wij van grootbloemige en trosrozen ten minste  
4 stuks per m² te planten, al worden dat in de praktijk vaak 5 stuks. Engelse en oude rozen plant u voor een mooi en vol effect 
in een drietal bij elkaar. Uiteraard worden dat er meer op grote oppervlakten.
Heesterrozen kunnen alleen of in groepjes en als vakbeplanting toegepast worden. Het aantal is afhankelijk van het doel waar-
voor u de rozen wilt gebruiken. In een vasteplantenborder zien we vaak slechts één heesterroos of een groepje van drie. Het 
gewenste effect wordt dan op een eenvoudige manier bereikt. Gebruikt u heesterrozen voor lage vakbeplanting, dan bevelen 
we 3 tot 5 stuks per m² aan. Raadpleeg hiervoor de breedtemaat die bij de heesterrozen vermeld wordt.
Voor klimrozen en ramblers geldt als extra dat u ze ongeveer 40 cm van een muur vandaan plant, zodat ze niet te droog staan door bij-
voorbeeld de uitstekende dakgoot. Ook het uitdrogen door de vochtabsorberende fundering van het huis is zeker in het begin een pro-
bleem. Zorg dus voor een optimaal plantgat! De plantafstand van klimrozen onderling of de afstand tot andere klimplanten is sterk 
afhankelijk van het soort. Het maken van rozenhagen is eenvoudig, de plantafstand is variabel en ligt tussen de 50 cm en 100 cm. 
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het Planten van uw rozen
Rozen houden van ruimte, zowel boven- als ondergronds. Plant u de rozen daarom in een flink plantgat van 
50 x 50 cm. Bij rozen in pot moet u de kluit van de rozen zo veel mogelijk intact houden, want de jonge, 
dunne haarwortels breken snel. U plant de roos zo dat het oculatiepunt (zie figuur 1) zich net onder de 
grond bevindt. In de praktijk houdt u een hoogte van twee vingers dik aan, dit is 3 à 4 cm. De aarde zal nog 
inklinken, zodat de oculatieplaats verder in het seizoen vrij komt te liggen. Druk de grond met uw voet ste-
vig aan en geef het eerste jaar (vooral de eerste maanden) regelmatig ruim water, zodat de roos niet uitdroogt 
en een goed wortelgestel kan vormen.
Na het planten bedekt u de grond met een laag rozengrond. Om de roos in de winter te beschermen tegen 
strenge vorst bedekt u het oculatiepunt, zodat de combinatie kou, schrale wind en felle winterzon geen schade 
kan aanrichten. Dit heet aanaarden of aanheuvelen. Met behulp van een spade schuift u de omliggende grond 
tegen het oculatiepunt. 
Stamrozen worden net als rozen geplant, maar dan wel met een steun erbij. Het plantgat hoeft niet zo diep: de 
hoogste wortel aan de stam mag maximaal 10 cm onder de grond geplant  
worden. Bij stamrozen bedekt u de oculatieplaats in de winter met stro, coniferengroen of de speciale stam-
rozenzak. Deze speciale zak gebruikt u pas als het overdag meer dan 5 ºC vriest. Indien de temperatuur weer 
stijgt, moet de zak weer verwijderd worden!

algemene snoeiregels
In maart snoeit u alle pas geplante rozen als niveau 6 in figuur 2. Deze snoeiregel geldt voor rozen (behalve 
voor klimrozen en ramblers) in het eerste voorjaar. Voor rozen op stam geldt dezelfde instructie, maar dan 
boven de stam en het oculatiepunt. 
In Nederland snoeien we rozen medio maart, als er geen vorst van betekenis meer is. In een zachte winter 
zijn de rozen al uitgelopen, maar ook dan moet u in maart snoeien. Als u te vroeg snoeit, kunnen de jonge 
uitlopers bevriezen door plotselinge nachtvorst. Later snoeien is zeker niet erg en geeft slechts een later 
begin van de bloeiperiode.
Gebruik een scherpe snoeischaar met twee snijkanten, zodat er mooie, gladde snoeiwonden ontstaan,  
waar geen ziekten kunnen binnendringen. Van een roestige of vieze schaar maakt u eerst het draaiende 
mechanisme schoon met een fijn schuurpapiertje en olie. Desinfecteer de schaar zo mogelijk met spiritus 
of alcohol. Hij is nu weer klaar voor gebruik.
Snoei altijd eerst de dode en beschadigde takken en verwijder ze. Ga daarna als volgt te werk:

1.  Engelse rozen, Portlandrozen, bourbonrozen, remontantrozen, Chinese rozen,  
rugosarozen en- hybriden, muskushybriden, en doorbloeiende hogeheesterrozen

Deze rozen moeten jaarlijks ongeveer met de helft of een derde in hoogte worden gesnoeid (zie figuur 2, stip-
pellijn 1). De uiteindelijke hoogte van de plant kan worden bepaald door te snoeien. Over het algemeen geldt 
dat vrij radicaal snoeien, minder maar grotere en meer ontwikkelde boemen oplevert op een lagere en  
compactere struik. Door hem minder radicaal te snoeien groeit de struik langer en natuurlijker en produceert 
hij een overvloed aan bloemen. De planten zullen hierdoor onderin echter kaal worden.

2.  Gallicarozen, damascenerrozen, albarozen, centifoliarozen, mosrozen en éénmaal  
bloeiende heesterrozen

In de eerste twee jaar hoeft u in principe niet te snoeien. Hierdoor kan de plant zich ontwikkelen en uitgroeien. 
In de volgende jaren moeten de jonge, eenjarige stengels met een derde worden ingekort (zie figuur 2, stippellijn 
2).
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Het planten van een struik

3. Botanische rozen

Botanische rozen zijn wilde rozen, waarvan alleen na een aantal jaren af en toe een hoofdstengel moet wor-
den verwijderd om nieuwe scheuten te stimuleren. Snoei deze oude takken helemaal onderin. Hiervoor is 
een takkenschaar geschikt gereedschap. Als u in het najaar takken met bottels in huis wilt zetten, kunt u 
gerust snoeien.

4. Klimrozen

In de eerste 2 tot 3 jaar hoeven deze rozen niet te worden gesnoeid. Snoei de scheuten aan de hoofdtak die 
in het vorige seizoen hebben gebloeit tot 2 à 3 cm. Dit betekent in de praktijk dat u na de snoei een mooi 
verdeeld hoofdtakkenstelsel zoals bij leifruit overhoudt. Aan deze hoofdtakken zitten kleine kapstokjes 
waarop zich nog dezelfde zomer de nieuwe bloeischeuten zullen ontwikkelen. 

5. Ramblers

Ramblers hoeven weinig te worden gesnoeid. U kunt ze het beste gewoon laten kruipen of klimmen. Als ze 
te groot worden, kunt u ze naar wens terugsnoeien. Enkele oudere stengels zullen op den duur wat moeten 
worden ingekort. Bij de Multifloraramblers moet er wat meer van de oudere takken worden ingekort en/of 
uitgedund.

6. Grootbloemige rozen, trosrozen, lage heesterrozen

Omdat deze rozen meestal compact en bossig moeten blijven zodat ze een goed perk vormen, kunt u ze het 
beste goed terugsnoeien. Uitgangspunt is dat u een bossige en goed gevulde rozenstruik krijgt. Het oude 
gezegde ‘Snoei geeft groei en bloei’ gaat hier zeker op. U snoeit deze rozen tot een kwart of dieper dan de  
volgroeide hoogte. In de praktijk snoeit u de grootbloemige rozen en trosrozen wel tot 10 cm terug 
(zie figuur 2, stippellijn 6).

7. Stamrozen

De treurrozen snoeit u nauwelijks (treurrozen zijn eigenlijk klimrozen die op een stam geoculeerd zijn). 
Houd de treurroos luchtig door oude takken vlak bij de stam af te knippen. Scheuten die vorig jaar bloei-
den, snoeit u terug tot 2-3 cm op de hoofdtak. Deze ‘kapstokjes’ leveren veel uitlopers met bloemen op. 
Modelsnoei door de onderste takken gelijk af te knippen kunt u naar eigen inzicht toepassen. De overige 
stamrozen snoeit u altijd goed kort, tot ± 10 cm van de stam. De kroon blijft zo jong en goed in vorm.

de zomersnoei
De zomersnoei van rozen is bedoeld om de her- en doorbloei te garanderen bij soorten die deze bloei-eigen-
schappen in zich hebben. U voorkomt door zomersnoei dat de roos zijn krachten steekt in (ongewenste)  
bottelvorming waarmee hij zijn voortplanting wil veiligstellen. In ons sortiment treft u veel van deze doorbloei-
ende varianten aan in zowel struiken als klimrozen. Voor een goede zomersnoei voert u de volgende stappen uit:
Uitgebloeide bloemen verwijderen en bij bloemtrossen gaat u hiermee door tot de laatste bloem in de tros  
is uitgebloeid. Pas daarna snoeit u tot het eerste vijfblad daaronder en verwijdert u de hele tros. Er ontstaan 
hierdoor nieuwe scheuten met bloemen die u met een tweede bloei zullen verblijden.
Als de bloemen alleen op een tak staan, snoeit u na de eerste bloei direct tot vlak boven het eerste vijfblad 
op die tak. Dit komt vaak voor bij grootbloemige rozen. Zorg ervoor dat u na de snoei alle takjes en bloe-
men opruimt; u verkleint hiermee de kans op ziekten.
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algemeen onderhoud

bemesting, mulchen en watergeven
Door de overweldigende groei en bloei van rozen is extra verzorging noodzakelijk. Bemest in de winter met verteerde koemest 
of gedroogde koemest. Na de voorjaarssnoei is een mulchlaag over de grond goed voor de structuurverbetering van de grond. 
Een mulchlaag is een laag van ongeveer 5 cm half verteerd of geheel verteerd organisch materiaal, bijvoorbeeld compost en 
rozengrond. Ter bevordering van de groei en bloei geeft u in april, mei, juni en juli  De Wilde’s biologische rozenmest of 
mineralen rozenmest. Deze speciale meststof met extra magnesiumtoevoeging werkt snel en doeltreffend. Mest wordt alleen 
door de wortels opgenomen als de grond vochtig is. Geef vaststaande rozen alleen in heel droge perioden water. Een humus-
rijke en ‘levendige’ grond houdt het water goed vast.

ziekten en Plagen
U kunt ziekten en plagen voorkomen door de rozen zo goed mogelijk te behandelen (zie vorige hoofdstuk). Daarnaast speelt 
hygiëne een grote rol. U dient in de herfst alle afgevallen bladeren bijeen te harken en weg te gooien. Als u 
 ’s morgens water geeft in plaats van ’s avonds is de kans op ziekten kleiner. De weerstand tegen ziekten van de  
verschillende variëteiten loopt uiteen, dus als u niet wilt spuiten, moet u uw variëteiten met zorg kiezen. ADR®- en TOP®-
rozen zijn het best bestand tegen de ergste aantastingen.
Sterroetdauw (zwarte stippels met gele randjes op het blad) en meeldauw (grijze pluis op het blad en de stengels) kunt u het 
beste in de hand houden door regelmatig het biologische middel Vital te gebruiken. Wekelijks aanbrengen in maart tot en 
met juni is effectief als preventieve maatregel. Het middel Baycor heeft wat verder in het seizoen een goed effect tegen sterroet-
dauw en meeldauw. Begin hiermee als u een lichte aantasting ziet. Ook spuitzwavel is een beproefd middel.
Bladluis is de enige plaag die voor grote problemen kan zorgen. Dit is zeer seizoensgebonden. Weinig luis kan de natuur zelf 
de baas, want oorwurmen en lieveheersbeestjes zijn dol op deze plaaggeesten. Hang eens nestkastjes op voor mezenfamilies; 
één koolmeespaar voedt zijn kroost met duizenden luizen én rupsen per dag! Als de bladluis wel in groten getale aanwezig is, 
kunt u het beste een biologisch middel inzetten. Er zijn een paar middelen verkrijgbaar die goed werken; chemische bestrij-
ding is beslist niet nodig. Ook chemische huismiddeltjes zoals spiritus met zeep raden we af; de vervuiling en eventuele ver-
branding van de blaadjes is vaak erger dan u denkt. De meeste R. Rugosa-variëteiten zijn zeer gevoelig voor sprays en bijzonder 
goed bestand tegen ziekten: u kunt ze beter niet besproeien. Als u moet spuiten, doe dat dan bij voorkeur ’s morgens vroeg of 
aan het einde van de dag als de warmte en de zon weg zijn.

Rozen worden het mooist als ze geplant worden in groepen van drie bij elkaar. Samen worden ze een mooie dichte struik. 
Engelse en oude rozen plant u het best in een driehoek met een onderlinge plantafstand van 45 cm.



informatie

gebruiksaanwijzing catalogus
U vindt in deze catalogus rozen per soort gerangschikt. Binnen de soorten zijn ze op kleur gezet en binnen de kleur op alfabet 
(dit geldt niet voor de klimrozen en de oude rozen). Een handig register achterin vergemakkelijkt het opzoeken. Bij alle rozen 
staat bovendien aangegeven wat hun belangrijkste karakteristieken zijn: hoe groot en breed ze worden (het eerste getal bij elke 
roos staat voor de hoogte en het eventuele tweede getal staat voor de breedte van de rozenstruik), of ze geuren, of ze bottels 
hebben, of het eenmaal of herbloeiende rozen zijn, of ze kwetsbaar of juist sterk zijn – kortom, alle informatie die u nodig 
hebt om een goede en bewuste keuze te maken uit ale mogelijkheden. 

Productverkrijgbaarheid
Onze producten zijn inmiddels te koop bij een groot aantal verkooppunten in Nederland en België. Op onze website  
www.dewilde.nl kunt u het dichtstbijzijnde verkooppunt vinden. Ook kunt u ons natuurlijk via ons e-mailadres: 
dewilde@dewilde.nl bereiken of telefonisch via onze advieslijn: 0575-512310 / 0575 512208.

rozensnoeidagen en rozendagen
Kijk op onze website www.dewilde.nl voor onze rozenactiviteiten of bel naar onze advieslijn 0575-512310

overige Producten van de rozenkwekerij
Rozenkwekerij De Wilde heeft haar jarenlange ervaring op het gebied van grond en bemesting gebruikt om een aantal meststof-
fen samen te stellen. Deze zorgen ervoor dat rozen met De Wilde-kwaliteit nog beter groeien en bloeien. De mest is verkrijgbaar 
in kleine verpakkingen. Bij het planten van de rozen kunt u De Wilde-rozengrond gebruiken. Deze grond is beschikbaar in zak-
ken van 25 liter. Voor bemesting voor en tijdens de bloei adviseren wij De Wilde’s mineralenmest of biologische mest. Voor een 
goed overzicht van de overige producten verwijzen wij u naar onze website: www.dewilde.nl

102



hoe kiest u uw rozen?

roosvormen

roosvormen

hoe groot worden de rozen?
Als u rozen plant, is het belangrijk de uiteindelijke grootte te weten die iedere variëteit kan bereiken. Voor heesterrozen 
wordt dit aangegeven door middel van de getallen aan het einde van iedere beschrijving. Het eerste getal is de hoogte, het 
tweede getal geeft de breedte aan, bijvoorbeeld 210 cm (hoog) x 140 cm (breed). Achter de klimvariëteiten staat alleen de 
hoogte die ze kunnen bereiken. Voor grootbloemige rozen en trosrozen geven we alleen de hoogte; de breedte is meestal de 
helft van de hoogte. De uiteindelijke afmetingen hangen af van de mate waarin de rozen gesnoeid worden, het type grond, 
de manier van kweken en het plaatselijke klimaat. Grotere heester- en klimrozen kunnen enigszins in hun groei worden 
beperkt door flink terugsnoeien. U kunt deze informatie gebruiken om de juiste variëteit te kiezen voor de betreffende 
plaats. Op kleine bogen kunt u bijvoorbeeld zeer sterk groeiende klimrozen en ramblers beter vermijden, omdat ze daar 
onmogelijk onder controle te houden zijn; grote heesterrozen (210-250 cm) zijn af te raden voor smalle borders.

rozen voor verschillende doeleinden
Ons wordt vaak gevraagd naar suggesties voor rozen die voor verschillende doeleinden moeten worden gebruikt. De volgende 
lijst is zeker niet volledig, maar geeft een goede eerste indruk.

rozen voor slechte standPlaatsen
Zolang er een paar uur zon is, kunnen vele rozen onder zeer slechte omstandigheden groeien als ze voor het planten en tijdens 
het groeien maar ruim worden gevoed met koemest, rozengrond of compost en De Wilde rozenmest. Als algemene regel geldt 
dat eenmaal bloeiende heesterrozen en botanische rozen gemakkelijker aanslaan dan de doorbloeiende variëteiten.

R. pimpinellifolia  R. canina
en hun hybriden  en hun hybriden

R. eglanteria  R. rugosa
en hun hybriden  en hun hybriden

Vlak bij zee hebben enkelbloemige ramblers met kortere bloemblaadjes meer kans van slagen.
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rozen voor schaduwrijke Plekjes
Geen roos zal in volledige schaduw bloeien, maar een aantal variëteiten doet het vrij goed in gedeeltelijke schaduw. Als ze ten-
minste niet te dicht bij boomwortels worden geplant. Albarozen zijn het beste voor schaduwrijke plekjes, maar  
gallicarozen, damascenerrozen, centifoliarozen en rugosarozen kunnen ook aanslaan. In de schaudw kunnen botanische rozen 
en enkele andere heesterachtige rozen naar het licht groeien, waardoor het aardige klimmers kunnen worden.

klimrozen voor schaduwrijke Plaatsjes – 
oP het noorden of minder dan 4 uur zon Per dag

‘Albéric Barbier’   ‘Constance Spry’
‘Félicité et Perpétue’   ‘Gloire de Dijon’
‘Golden Showers’   ‘Mme Alfred Carrière’
‘Maigold’    ‘May Queen’
‘New Dawn’   ‘Park Direktör Riggers’
‘Pennylane’   ‘Pink Cloud’
‘Shropshire Lass’   ‘Veilchenblau’

rozen voor hagen
Rozen kunnen bijzonder goed voor hagen worden gebruikt, als ondoordringbare barrières om mensen of dieren buiten te houden, 
om te mengen met een andere haag of als een aantrekkelijke, bloeiende afscheiding (eventueel gevolgd door bottels) in een tuin.

ondoordringbare barrières

‘R. Sericea Pteracantha’  ‘R. eglanteria en hybriden’
‘R. pimpinellifolia’   ‘R. Rugosa en hybriden’
    ‘R. Paulii’
en hybriden en vele andere botanische en hogeheesterrozen

hoge hagen (200 cm of hoger)

Albarozen    R. rugosa en hybriden
‘Marguerite Hilling’   ‘Nevada’
‘Penelope’  

middelhoge hagen (100 cm tot 150 cm)

‘Ballerina’    ‘Bonica’
‘Buff Beauty’   ‘Buttercup’
‘Charity’    ‘Complicata’
‘Comte de Chambord’   ‘Eglantyne’
‘Golden Celebration’   ‘Golden Wings’
‘Mary Rose’   ‘Pearl Drift’
‘Redouté’    ‘Rosy Cushion’
‘Rush’    ‘Scepter d’Isle’
‘White Fleurette’   ‘Winchester Cathedral’
‘Yellow Fleurette’   en vele andere botanische en hogeheesterrozen
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korte hagen (50 cm tot 100 cm)

‘Bingo Meidiland’    ‘Charlotte’
‘De Meaux’    ‘Katharina Zeimet’
‘Little White Pet’    ‘Meillands Rose Amstelveen’
‘Molineux’     ‘Noble Anthony’
‘Relax Meidiland’    ‘Swany’
en vele andere lageheesterrozen

klimrozen en ramblers voor bomen, struiken 
en hagen en voor het bedekken van minder mooie objecten

‘Albéric Barbier’    ‘Bobbie James’
‘Easlea’s Golden Rambler’   ‘Félicité et Perpétue’
‘Francis E. Lester’    ‘Kew Rambler’
‘May Queen’    ‘Paul’s Himalayan Musk’
‘Rambling Rector’    ‘R. Filipes ‘Kiftsgate’
‘R. mulliganii’    ‘R. rubus’
‘Seagull’     ‘Wedding day’
verschillende R. wichuraiana-ramblers

bodembedekkende rozen
Naast vele hoge en lage heesterrozen kunnen enkele botanische rozen vrijelijk scheuten krijgen en zo de bodem bedekken: R. pimpi-
nellifolia, R. virginiana, R. eglanteria, R. nitida en R. rugosa. Als ze diep worden geplant, kunnen ook R. officinalis, R. pimpinellifo-
lia-hybriden en vele andere soorten breed spreiden.

doornloze rozen

Er is een aantal bijna of volledig doornloze rozen:
Klimrozen/ramblers
‘Blue Magenta’    ‘Goldfinch’
‘Kathleen Harrop’    ‘Veilchenblau’
‘Violette’     ‘Zépherine Drouhin’

Struik

‘Complicata’    ‘John Clare’
‘Mme Plantier’    ‘Mme le Gras de St. Germain’
‘Mistress Quickly’    vrijwel alle gallicarozen
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rozen voor Pergola’s en bogen
Het is van belang dat u niet al te sterk groeiende variëteiten voor dit doel kiest, omdat deze variëteiten moeilijk onder controle te 
houden zijn en bij drastisch snoeien slecht bloeien. De onderstaande soorten hebben een vrij slappe groeiwijze en worden van 
onderen niet snel kaal. Eenmaal bloeiende variëteiten kunnen aanzienlijk verfraaid worden door een Clematis Viticella-hybride 
in de roos te laten groeien. Deze clematissoorten bloeien in de herfst.

‘Abraham Darby’   ‘Adelaide d’Orléans’
‘Constance Spry’   ‘Dorothy Perkins’
‘Guirlande d’Amour’   ‘Laura Ford’
‘New Dawn’   ‘Pas de Deux’
‘Paul Transon’   ‘Phyllis Byde’
‘Salita’    ‘Sander’s White Rambler’
‘Super Excelsa’   ‘Warm Welcome’

rozen voor de vaas
Veel rozen kunnen op de vaas gezet worden. Voor losse gemengde boeketten lenen de Engelse rozen zich goed. Hieronder treft u 
een lijstje aan met andere snijrozen voor formelere boeketten.

‘Alexander’   ‘Anne Harkness’
‘Audrey Hepburn’   ‘Blessings’
‘Duftwolke’   ‘Erotika’
‘Memoire’    ‘Nostalgie’
‘Poker’    ‘Polarstern’
‘Sutter’s Gold’   ‘True Love’

bottelrozen
Rozenstruiken met bottels worden meestal in de tuin geplant om hun mooie herfst- en wintertooi. Daarnaast genieten veel vogels 
van de voedzame en kleurrijke vruchten. Van oudsher worden de bottels gebruikt voor jam en gelei. Tegenwoordig worden takken 
met bottels verwerkt in herfst- en winterboeketten en maakt men de mooiste kransen van geplukte bottels. We hebben enkele opval-
lende soorten voor u op een rijtje gezet.

‘Pink Meidiland’    ‘R. canina’
‘R. glauca’    ‘R. mariae graebneriae’
‘R. moyesii’   ‘R. multiflora’
‘R. nitida’    ‘R. pendulina’
‘R. rubiginosa’   ‘R. rugosa’
 ‘R. villosa’    ‘R. virginiana’

Ramblers:
‘Francis E. Lester’   ‘Kew Rambler’
‘Kiftsgate’    ‘Rambling Rector’
‘R. Filipes’    ‘R. mulliganii’

rozen in Pot
Rozen in een pot moeten ruim behuisd zijn in een pot van minimaal 20 liter. Geef de rozen regelmatig water en voeding. 
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