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Rozenvrienden 
Verslag van de reis van 24 tot 28 mei 2017 

Rozentuinen in Lyon en omgeving. 

Met 43 deelnemers vertrokken we voor onze vierde 

meerdaagse reis, die ons bracht naar Lyon en omgeving. Dit is 

zonder meer het centrum van de rozenteelt van Frankrijk en 

waarschijnlijk van heel de wereld. Nu zijn er tien veredelaars 

actief in Lyon en omgeving: Croix, Dorieux, Ducher, Felix, 

Gaujard, Guillot, Laperrière, Meilland, Orard en Reuter.  

Voldoende redenen dus om er naar toe te trekken. Tijdens de 

tussenstops in Saverne en Schiltigheim (Straatsburg) leerden 

we al enkele nieuwe rozen kennen. De avondwandeling in de 

grote rozentuin van het park ‘la Tête d’Or’, het bezoek aan het 

rozenparcours in Chamboeuf en de prachtige tuin van ‘La 

Bonne Maison’ waren onvergetelijke hoogtepunten. De 

verzorgde maaltijden ruim begeleid door gepaste wijnen 

zullen niet snel vergeten worden. De goede sfeer, waartoe 

elke deelnemer zijn of haar steentje bijdroeg, werd door de 

organisatoren heel sterk gewaardeerd. Een stimulans om aan 

het komende jaar te denken. 

De reisploeg. 

Berna, Gust, Hugo, Jos en Roger
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Beste Rozenvrienden,  

Ik stel me voor – Gustaaf Haenraets  -  en ik ben sinds twee 
jaar lid van de Rozenvrienden en heb de reis naar het zuiden 
in de omgeving van Lyon mee ondernomen. Deze reis is 
vlekkeloos verlopen. Alles was goed tot in de puntjes 
geregeld. 

Onze bus was perfect en onze driver Theo een erg vriendelijke 
man met veel humor. 

Er is geen moment dat we hebben gezegd dat het niet goed 
was. Het leek eerder op een culinaire reis met de rozen als de 
kers op de taart. De hotels waar we logeerden waren van 
hoge klasse. Niets ontbrak aan kamer en bed. Alles was nog 
eens perfect. Onze voorzitter en het bestuur moeten we toch 
met veel lof bedanken voor de goede afloop.  

Natuurlijk was er een minpuntje, de Rozentuin van Saverne 
was niet, wat hij normaal had moeten zijn. Daar konden we 
niets aan doen. Het was moeder natuur die de boel een 
beetje verpest had. Toch was er hier en daar een roos die al 
bloeide. 

De rozentuin in Schiltigheim was dan weer een lust voor het 
oog en voor de neus. We zagen veel geurende rozen en de 
planten waren goed verzorgd.   

De tweede avond arriveerden we dan in het groot hotel in 
Lyon. Wat hebben we van de luxe genoten in dit  moderne 
hotel. Het onthaal was goed verzorgd en vriendelijk. Van 
daaruit hebben we de rest van onze reis ondernomen. We zijn 
er drie dagen gebleven. 
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We bezochten iedere dag een ander restaurant en telkens 
was het eten van zeer goede kwaliteit. Gezellig eten, buiten 
onder hoge koepels en in een mooie omgeving. 

Het weer!!! Ja, dat was heet maar zo we hoorden was het hier 
in ons landje niet beter. We trotseerden temperaturen van 
meer dan 30 graden en dat op onze ouderdom. Toch moet ik 
zeggen dat er niets is mis gegaan.  

We hebben enorm veel gedronken en de drank werd ons 
rijkelijk geserveerd door onze vriend Laurent die toch niets 
anders deed dan in de bus op en neer draven. Ik bedank 
Laurent nogmaals langs deze weg voor wat hij voor de 
Rozenvrienden heeft gedaan. 

De terugweg naar het noorden verliep vlekkeloos. Eenmaal in 
België begon de miserie. File, die meer dan een uur duurde. 
Gelukkig hebben we het een en het ander van ons programma 
laten vallen. Anders waren we nooit op tijd terug thuis 
geweest.  

Ik mag Hugo niet vergeten. Hij heeft ons het oude Lyon leren 
kennen. Het mag gezegd worden: een belevenis. Ik kende 
Lyon van vroeger maar dat deel had ik nog nooit gezien. Ik 
hoop dat jullie allen het ook zo ervaren heeft.  

Nogmaals dank aan het hele bestuur voor de goede 
voorbereiding en het verloop van de hele reis.  

Met vriendelijke groeten,  

Gustaaf Haenraets   
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DAG  1 – 24 mei. Van  Hechtel naar Colmar via 
de rozentuinen van Saverne en Schiltigheim 
 

Rozentuin van Saverne 

De rozentuin in Saverne werd in 2002 onderscheiden door het 
Comité Mondial de la Rose en is verkozen als tweede beste 
rozentuin in Frankrijk. Meer dan 8.500 rozen van 550 soorten 
bloeien in de 1,5 hectare grote tuin en vullen hem met rozen-
geur. In 1898 is de vereniging “Amis des Roses” door de 
bekende rozenkweker Louis Walter opgericht. Het doel was 
om met deze Rozentuin de rozenteelt te bevorderen. Boeken 
en tijdschriften stonden ter beschikking van de leden van de 
vereniging. De bekende architect en rozenkweker Peter 
Lambert uit Trier heeft de plannen van de rozentuin 
ontworpen. In 2003 ontving de rozentuin van de World 
Federation of Rose Societies de onderscheiding van excellente 
tuin. Sinds 2004 wordt de tuin onderhouden door het 
stadspersoneel en de rozenvereniging verzorgt de animatie en 
promotie van de rozentuin. We werden ontvangen door 
enkele leden van de rozenvereniging “Amis des Roses”.  In het 

stukje ‘Impressies’ 
van Ivan kan u 
meer lezen.  

Daarna lunchten 
we in het 
restaurant ‘O 
Pizzicato’ in het 
centrum van 
Saverne.  
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De rozentuin van Schiltigheim. 

In het weelderig groene rozenpark werd in 1926 een mooie 

tuin ingericht door een groep rozenliefhebbers, ‘de 

Rozenvrienden van Straatsburg-Schiltigheim’. Op een 

oppervlakte van 30 are staan ongeveer 4500 rozenstruiken, in 

200 variëteiten  en soorten: struik- , stam- , klim- , miniatuur- 

en bodembedekkende rozen waarvan er, niettegenstaande de 

koudeprik van begin mei, er veel mooi in bloem stonden.  

Enkele leden van Rozenvrienden van Straatsburg-Schiltigheim 

onderhouden de tuin het hele jaar en werken aan de 

verfraaiing en de ontwikkeling van de tuin. Daarbij helpt op 

regelmatige basis een tuinman van de stad. Doordat bij het 

onderhoud van de tuin 

geen pesticiden 

gebruikt worden, 

enkel organische 

meststoffen om het 

milieu te beschermen 

en de biodiversiteit te 

bevorderen, zijn er in 

alle seizoenen veel 

vogels te observeren. Foto: de voorzitster van ‘Rozenvrienden 

van Straatsburg-Schiltigheim’ en enkele rozenvrienden.   

 

Bij het vallen van de avond reden we verder naar ons hotel Le 

Roi Soleil Prestige in Colmar. Prima logement! 
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DAG 2  25 mei.  Roseraie Saint Nicolas, Roseraie 
de Cluny en Parc de la Tête d’Or 

Tegen lunchtijd arriveerden we in de Roseraie Saint-Nicolas. 

We lunchten in het restaurant tussen de jachtclub  en het 

golfclubhuis van de rozentuin.  Pascal Laborde bereidde voor 

ons de rasechte Boeuf Bourguignon, vergezeld van een 

heerlijke wijn. Op het programma stond een bezoek aan de 

rozentuin. Maar omdat de wandelafstand heel groot was, 

hebben slechts enkele moedige doorzetters hiervan een 

stukje gezien. In plaats daarvan reisden we naar de abdij van 

Cluny, een benedictijner klooster 

90 km ten noorden van Lyon. Daar 

werd in 2010 een rozentuin 

aangelegd ter gelegenheid van het 

congres van de World Federation 

of Rose Societies. Veel botanische 

rozen waren reeds uitgebloeid. 

Maar toch hebben we daar R. 

Cannibifolia (foto 

hierboven) en de Lens 

creatie van 1996, 

‘Plaisanterie’ (foto 

hiernaast)  kunnen 

bewonderen.  

 



7 
 

Het ‘Parc de la Tête d'Or’ is het stadspark van Lyon en één 
van de grootste stadsparken van Frankrijk. Het werd geopend 
in 1857. Het park is dus even oud als Central Park in New 
York. De nieuwe grote rozentuin werd tussen 1961 en 1964 
aangelegd. Het Parc de la Tête d’Or is de groene long in het 
noorden van Lyon en ligt aan de linkeroever van de Rhône en 
heeft een oppervlakte van 117 hectare. Het park dankt zijn 
naam aan een legende volgens dewelke daar een schat met 
onder andere een gouden beeld van het hoofd van Christus 
door kruisvaarders (ergens tussen de 11de tot 13de eeuw) was 
verstopt. Men heeft de schat nooit gevonden, ook niet met 
behulp van helderzienden.  
 
In het park werden verschillende tuinen ondergebracht. De 
oudste is de ‘Jardin Botanique de Lyon’. Die kwam er na een 
decreet van 1794, dat elke stad met meer dan 300.000 
inwoners een school voor wetenschappen, letteren en 
kunsten moest hebben waarbij een plantentuin verplicht was. 
Eerst werd die tuin ingericht dichtbij het stadhuis (Place 
Sathonay), maar de ruimte bleek al gauw te klein voor de 
4.000 planten. In 1857 werd de botanische tuin verhuisd naar 
‘le Parc de la Tête d’Or’ waar die nu 7 hectare beslaat. Nu 
staan er om en bij 15.000 verschillende planten. In deze 
botanische tuin bevindt zich de historische rozentuin waar we 
zaterdagmorgen in rondwandelden. Tussen 1877 en 1880 
werden de grote serres gebouwd. In het park vinden we ook 
een dierentuin. De 5 hectare groot grote rozentuin werd in 
1964 geopend. Er staan 60.000 rozenstruiken van meer dan 
300 variëteiten, zowel oude als moderne rozen. Nadat we 
onze kamers in het hotel Crowne Plaza in de Cité International 
hadden ingenomen, werd het echt tijd voor een 
avondwandeling door die grote rozentuin. Nog geen tien 
minuten stappen en we bevonden ons tussen een weelde van 
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rozen.  Opvallend is de metershoge moschatahybride ‘Mozart’ 
(foto) van Peter Lambert. Maar we zien er vooral veel rozen 

van Franse veredelaars en in het bijzonder van Meilland. De 
mooie struiken ‘Rush’ en ‘Tapis Volant’ trokken heel veel 
aandacht bij onze rozenvrienden.  Fransen voelen blijkbaar  
veel voor rozen van Louis Lens. Met een heerlijk diner, ruim 
begeleid door wijn, besluiten we de tweede dag. Toch konden  
enkele leden een laatavondbezoek aan de rozentuin niet 
laten. 
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DAG 3 – 26 mei.   Saint-Clair in Caluire et Cuire, 

CHAMBOEUF met De Rose en Rose  
 
Deze morgen waren enkele rozenvrienden vroeg uit de veren 
om een wandeling te maken tussen de rozen in het Parc de La 
Tête d’Or. 

De rozentuin van Saint-Clair in Caluire et Cuire 

In 2011 werd door de gemeenten Caluire et Cuire in 

samenwerking met de Franse rozenvereniging een nieuwe 

rozentuin ingericht. Zoals je op de foto hierboven kan zien 

nabij het hotel aan de overkant van de Rhône. Langs het 

ongeveer 1 km lange wandelpad dat begint aan het rode 

puntje. Langs het pad worden de meest voorkomende 

botanische rozen voorgesteld. Over een oppervlakte van meer 

dan 1500 m² waren 147 plantvakken verspreid met 96 

soorten 

botanische rozen 

en 51 tuinrassen, 

die belangrijk zijn 

geweest voor de 

geschiedenis van 

de roos. Als we 

weten dat  er 

ongeveer 130 

wilde rozen bestaan op de wereld, vinden we hier dus een 

mooie weergave van de natuurlijke biodiversiteit van rozen in 

het Noordelijk halfrond. We vinden er de 4 onderverdelingen 

van het geslacht Rosa : Hulthemia, Eurosa, Platyrhodon en 
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Hesperhodos, en negen van de tien secties van het 

ondergeslacht Eurosa : Banksianae, Caninae, Carolinae, 

Cinnamomae, Gallicanae, Indicae, Laevigatae Pimpinellifoliae 

en Synstylae. Hierdoor is dit rosarium uniek in de wereld. We 

genoten tijdens de mooie verfrissende ochtendwandeling van 

alle kleuren en parfums van deze rozen, samen met het mooie 

uitzicht over de Rhône.  

CHAMBOEUF De Rose en Rose : rozenwandelingparcours 
ter ere van de MEILLAND dynastie  
 
Vanmorgen stond het bezoek gepland aan Meilland Richardier 
te Diemoz maar door het verlengde weekend waren ook zij 
niet thuis. Dan gaan we maar eerst naar de rozentuin van 
Saint-Clair in Caluire et Cuire voor het bezoek aan de 96 
botanische rozen van de in totaal op de wereld voorkomende 
geschatte 200  soorten. Maar daar las u hierboven meer over. 

Busje komt zo maar toch nog heel even de schaduw opzoeken! 
 
In Chamboeuf hebben we allereerst afspraak met de 
plaatselijke gastronomie! “Et avec la peau du ventre bien 



11 
 

tendue” laten we ons naar de start voeren. 
Dat Chamboeuf een toeristisch rozendorpje geworden is 
bewijst haar verwelkomingsbordje reeds bij het binnenrijden  
van haar centrum.   

 
We worden er verwelkomd door een paar vrijwilligers die ons 
zullen begeleiden bij onze rozenstratenloop. 
Ook bij hen is er vorstschade geweest en dat is bij sommige 
struiken nog goed te zien. Maar gelukkig staan er voldoende 
rozen in bloei zodat we niet voor niets gekomen zijn. Want 
hier werden zo maar eventjes meer dan een 4.000 
Meillandrozen aangeplant. 
We willen nog even langs het geboortehuis van Antoine 
Meilland lopen, wat ten zeerste gewaardeerd wordt door onze 
plaatselijke gids, en eindigen doen we in hun “Maison de la 
Rose”. Daar komt ook de ‘maire’ ons verwelkomen. Het is een 
heel sympathieke man en we moeten met hem op de foto.  
Hier is ook een souvenirwinkeltje en dat doet goede zaken. 
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Op stap tussen rozen 

 
Maison de la Rose met burgemeester 

 
We nemen met enige tegenzin afscheid van deze uiterst 
gastvrije mensen en rijden naar onze laatste uitstap van de 
dag, ‘La Roseraie Municipale’ van Saint-Galmier, op zowat 3 
km  van Chamboeuf.  Tot onze grote verwondering staan hier 
de rozen nog niet in bloei, zodat er niets anders opzit dan op 
onze stappen terug te keren naar ons hotel voor alweer een 
ander gastronomisch hoogstandje. 
Voor ons ‘noorderlingen‘ is het onbegrijpelijk dat op zo een 
korte afstand de bloei zo erg kan verschillen.  Morgen staat ‘La 
Bonne Maison’ geprogrammeerd. Hopelijk staan daar de 
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roosjes wèl in bloei, maar daarover kan je snel meer lezen. 

Zo werden de WFRS 2015 deelnemers hier verwelkomd  

 
 
Volgend familiale avontuur van Meilland begon in Chamboeuf 

en herbeleefden we in ‘La Maison de la Rose’. 

L'héritage MEILLAND RICHARDIER, depuis 1867(*) 

De Meilland geschiedenis begint eigenlijk rond 1850 met 

(Philipe Jean-Baptiste François) Joseph Rambaux (1820 – 30 

juli 1878), tuinier in het ‘Parc de la Tête d'Or’ in Lyon. Hij 

begint er zich dan te interesseren in de rozenteelt. 

Nieuwsgierig en creatief als hij is, begint hij rozen te kruisen 

en enkele veredelingen lukken. Na diens dood brengt zijn 

weduwe Claudine hiervan acht variëteiten op de markt onder 

haar naam ‘Veuve Rambaux’. Twee andere variëteiten zullen 
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op de markt gebracht worden door haar schoonzoon Francis 

Dubreuil (1842 – 1916) die rond 1880 zijn carrière van 

‘rosièriste’ begint en ‘Perle d'Or’ en ‘Souvenir du rosièriste 

Rambaux’ op de markt brengt.  Francis Dubreuil is kleermaker 

wanneer hij dochter Marie Rambaux huwt. Heel vlug gaat zijn 

interesse over naar de rozen en zal hij het tweede deel van 

zijn leven een gerenommeerd veredelaar worden. Tussen 

1884 en 1914 zal Francis Dubreuil aan 64 van zijn kruisingen 

namen geven van de toenmalige beroemdheden, waaronder 

Sarah Bernhardt, die hem een ‘warm’ (chaleureux) 

bedankingstelegram stuurt om haar naam te hebben 

vereeuwigd met een roos.  

Francis Dubreuil geeft vanaf omstreeks 1867 jaarlijks een 

catalogus uit, waarin hij de kwaliteiten aanprijst van de 

nieuwe creaties van de familie. De hoofding van de bestelbon 

luidt als volgt: F.DUBREUIL Horticulteur Rosièriste 

Meilland Richardier heeft dit jaar 1867 uitgeroepen tot het  

jaar van haar ontstaan :“L'origine remonterait aux années 

1867… un enchevêtrement de vies et de rencontres...” (een 

wirwar van levens en ontmoetingen) 

Antoine Meilland wordt geboren op 17 juli 1884 in 

Chamboeuf. De school interesseert hem weinig maar de 

natuur des te meer. Hij kent de namen van bomen en  planten 

en in het bijzonder van de rozen in de tuin van zijn 

buurvrouw, Mme Victorine Mivière, die hem hun origine 

uitlegt en hem de catalogus uitleent van een bekend 

rozenveredelaar, Francis Dubreuil.      
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Na zijn schooljaren wil Antoine ‘rosièriste’ worden en 

solliciteert hij bij Francis Dubreuil als leerling (apprenti). Die 

geeft hem de raad eerst een paar jaar de stiel te gaan leren bij 

een boomkwekerij en zich daar te bekwamen met de 

fruitbomen.  Na drie jaar boomkwekerijstage solliciteert hij 

opnieuw bij Francis Dubreuil en dit keer wordt hij 

aangeworven.  En ook bij dochter Claudia valt hij in de smaak.  

Ze trouwen op 4 oktober 1909 en dit is het beginpunt van de 

‘Meilland dynastie’. Op 20 februari 1912 wordt Francis 

geboren en wordt Antoine voor iedereen “Papa Meilland”.  

Na het einde van de eerste wereldoorlog is Antoine 

genoodzaakt aan de rand van het bos wilde rozen te gaan 

zoeken voor het 

oculeren want ook de 

leveranciers hebben 

groenten i.p.v. onder-

stammen gekweekt. 

Door de uitbreiding van 

de stad Lyon verhuist 

Papa Meilland naar 

Tassin La Demi Lune, 5 

km  verder. Als hij 17 is in 1929 klasseert de jonge Francis zijn 

eerste veredeling, ‘Sunstar’ met ‘Sir David’ in zijn catalogus 

onder nr. I-29 .    

Charles Mallerin komt in 1932 met de Amerikaan Robert Pyle 

op bezoek. Die is op zoek naar nieuwe rozen voor de USA en is 

zeer onder de indruk van de creaties van Francis. Pyle zal 

voortaan Meilland rozen verdelen in Amerika.  
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In 1935 legt Francis in 2 maanden met de auto meer dan 

20.000 km af in de USA en komt hij terug naar Frankrijk met 

de voor die tijd revolutionaire ideeën: een catalogus in kleur, 

een koelkamer voor het stockeren van de rozen en het 

patentrecht om rozen te beschermen. 

In 1937 wordt de eerste nieuwe roos van Francis Meilland, 

’Golden State’, gekozen als het embleem van de 

wereldtentoonstelling  van San Francisco in 1939. 

Op de vooravond van de tweede wereldoorlog stuurt Francis 

Meilland stekken ter vrijwaring van zijn rozen naar vrienden in 

Italië en Turkije. De consul van de USA neemt bij zijn vertrek 

naar huis een colli van 500 g stekken mee naar Robert Pyle 

van ‘Conard & Jones Cy’. Eentje daarvan is gepatenteerd 

onder nr. 3-35-40 en wordt in Frankrijk gedoopt als ‘Madame 

A. Meilland’.  In de USA wordt de roos op 29 april 1945, op de 

dag zelf van de val van 

Berlijn, gedoopt als 

“PEACE”. Ze werd 

overhandigd aan iedere 

afgevaardigde van de 

Verenigde Naties bij 

hun eerste vergadering 

in San Francisco met de 

volgende boodschap: 

“We hopen dat de roos 

‘PEACE’ de gedachten van de mensheid zal leiden naar een 

duurzame vrede in de wereld.”  
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Men schat dat vandaag de dag meer dan 50 (of 100, 

naargelang de bronnen), miljoen ‘PEACE’ rozen in de wereld 

geplant zijn. 

Mede door het wereldsucces van de roos ‘Mme A.Meilland’, 

‘Gloria Dei’, ‘Gioia’, andere namen in Frankrijk, Duitsland en 

Italië voor ‘PEACE’, worden de beschikbare velden in Tassin te 

klein en verhuist het bedrijf Meilland naar Cap d'Antibes. De 

schaalvergroting noodzaakt tevens ook het aantrekken van 

een mede-investeerder en met een vriend, Mr. Richardier, 

wordt in 1948 Meilland-Richardier gesticht. Hetzelfde jaar 

wordt Francis Meilland titularis van het allereerste 

gedeponeerde Europese brevet voor een plant voor ‘Rouge 

Meilland® Var. Rim I 020’.  Hij heeft een groot deel van zijn 

leven gewijd aan de erkenning van de rechten van de 

veredelaar en aan de fundamenten van de intellectuele 

eigendom van de roos, zoals wij die nu kennen. 

Francis Meilland leidt nu het leven van een echte 

‘businessman met bliksemschichtreizen doorheen alle landen 

van Europa en Amerika voor vergaderingen, congressen, maar 

vooral voor onderzoekswerk. Door dit hectische leven gaat 

zijn gezondheid sterk achteruit en overlijdt hij op 15 juni 1958 

op slechts 46-jarige leeftijd. 

Alain Meilland moet dan op 18 jarige leeftijd de fakkel 

overnemen, en tot op de dag van vandaag zet hij dit werk met 

veel brio voort. Daarbij heeft hij intussen de hulp gekregen 

van zijn zoon Matthias Meilland.  
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Zes generaties lang reeds werken zij aan de verbetering van 

de kleuren, de geuren en de weerbaarheid van de roos. Ieder 

jaar behalen zij vele prijzen op nationale en internationale 

wedstrijden.  

Meilland-Richardier vandaag: 

Meer dan 1.000 variëteiten zijn door patent beschermd en 

verkocht onder licentie in de 5 continenten of een zestigtal 

landen. Productie van 250.000 zaailingen/jaar. Er werken 

wereldwijd  600 personen waarvan 30 agronomen en tech-

niekers. Zij exploiteren 14 ha serres en 240 ha grond. 20.000 

m³ koelkasten zijn bestemd voor stockage van de planten. 
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Per jaar wordt 1 miljoen euro geïnvesteerd in de rozen. Omzet 

in 2015: 734.800,00 euro in Frankrijk en wereldwijd 12 

miljoen euro.  

‘PEACE’ telt vandaag 382 afstammelingen en vierde in 2015 

haar 80ste verjaardag. 

5 Meilland toppers zijn opgenomen in de ‘Rose Hall of Fame’: 

‘Peace’    1935   

‘Papa Meilland’   1963   

‘Bonica 8’   1981   

‘Pierre de Ronsard’  1985   

‘Cocktail’   1957 (sinds 2015)  

 

Dit jaar (2017) viert Meilland-Richardier haar 150ste 

verjaardag. 

(*) Bronnen : www.meillandrichardier.com  en  www.de-

rose-en-rose.fr/ 

 

http://www.meillandrichardier.com/
http://www.de-rose-en-rose.fr/
http://www.de-rose-en-rose.fr/
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Dag 4 - 27 mei:  Parc de la Tête d’Or, La Bonne 

Maison en Oud Lyon  

Parc de la Tête d’Or : De historische rozentuin en de 

wedstrijdtuin. Nu bestaat de historische  rozentuin uit drie 
grote massieven met 570 variëteiten op een oppervlakte van 
1.600 m2. Er staan platen met uitleg over de geschiedenis en 
de teelt van rozen. De drie grote perken hebben als thema’s: 
Europese rozen, Aziatische rozen en moderne hybriden. Waar 
vroeger de oude rozentuin stond, vinden we nu de 
wedstrijdtuin. De amateur rozenveredelaars onder ons 
snelden er naar toe om de nieuwe variëteiten te beoordelen. 
De rozenstruiken stonden er zeer mooi bij. In 2015 won Ann 
Velle er de prijs van de mooiste landschapsroos met  
‘Henrianne de Gerlache’.  Dit jaar behaalde Martin Vissers hier 
wel drie prijzen: een certificaat voor ‘La Belle Rouge’, de prijs 
voor de beste floribunda met ‘Salut à Luxembourg’ (foto) en 
ook de prijs van de internationale jury voor de roos met het 
beste parfum met ‘Floriana’. 
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Jardin de La Bonne Maison  
Na 3 dagen rondrijden van de ene mooie tuin naar de andere, 

en na veel gesnuffel, want voor mij moeten rozen lekker 

geuren, kwamen we  in de Jardin de La Bonne Maison aan. 

Mijn hart deed meteen een sprongetje toen ik zag wat voor 

een tuin het was. Want als rasechte VVPV-er zag ik meteen 

dat deze tuin heel veel te bieden heeft. Hoeveel ik ook van 

rozen hou, ik vind ze toch het mooiste tot hun recht komen 

tussen allerhande andere planten. 

De tuin is heel sterk hellend, wat het voordeel heeft dat je een 

mooi overzicht hebt en dan ook nog kan genieten van de 

omgeving. Als het al een probleem was, je merkt daar niets 

van want de tuin is mooi verdeeld met muurtjes en trapjes. Je 

kan er leuk in wandelen tussen de ontelbare rozen. Van klein 

tot groot waren ze allemaal mooi. Ikzelf heb er veel gezien die 

ik nog niet kende. De vele specialisten van de Rozenvrienden 

kenden ze natuurlijk wel. Langs paadjes kwam je langs al dat 

moois. Een tennisplein was getransformeerd in een knus 

tuinhoekje met ook ruimte voor de compost.  

We kregen een rondleiding door de tuindame en –man. 

Uiteraard kende de dame alle namen en kenmerken van haar 

geliefde rozen. En het mag gezegd, ze kent er wat van. Ze 

vertelde over haar recept om compost te maken. Moet ik 

zeker nog eens opzoeken. 

 Haar vriendschappen met wijlen Louis Lens, Jelena de Belder 

en nog enkele die ik alweer vergeten ben, wijzen erop dat ze 

een echte ‘grande dame’ is. Hoe ze haar rozen gebruikt, 



22 
 

tussen de borders, langs rozenboogjes en zelfs om indringers 

buiten te houden, deed ons allemaal met veel respect naar 

haar werk kijken. 

We waren de tuin nog lang niet moe toen we reeds moesten 

vertrekken. Ik voel mij altijd klein als ik een mooie tuin gezien 

heb en denk dan altijd aan wat ik in de mijne dringend moet 

veranderen. Toen ik rond 22u thuiskwam kon ik het niet laten 

om nog even buiten te gaan. Ook hier had de zon haar werk 

gedaan. Heel veel knoppen waren open gegaan. Het is dan 

wel geen ‘Bonne Maison’ maar het maakte mij toch gelukkig 

om al die kleuren te zien. 

Martine Lejeune 

Wat meer over ‘La Bonne Maison’.  

Odile Masquelier, een immer zeer 

sympathieke en heel toegankelijke 

dame, is in de Franse en 

internationale rozenwereld een 

absolute diva en/of autoriteit.  Zij 

is in 1995 de stichtster van de 

‘Société des Roses Anciennes en 

France’. In 2001 verscheen haar 

boek ‘LA BONNE MAISON, JARDIN 

DE ROSES ANCIENNES’ en in 2004 

vereeuwigde Dominique Massad 

van ROSES GUILLOT haar naam 

met de creatie van een roos in de 

familie van  ‘Créations Parfumées Guillot GENEROSA’.   
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Op een oppervlakte van 9.500 m² bloeien reeds vanaf begin 

april de eerste Chinese en Perzische botanische rozen, 

gevolgd tot de eerste vorst door de meer dan 800 

rozenvariëteiten die hier werden aangeplant.  In 1987 opende 

de rozentuin voor het publiek en in 1989 werd ‘l'Association 

des Roses Anciennes de la Bonne Maison’ gesticht voor het 

behoud en het terugvinden van rozen van weleer.  De vijf 

pergola's evolueren nog steeds door de veroudering van de 

aangeplante rozen enerzijds en door de ontdekking van 

nieuwe oude en botanische variëteiten anderzijds, waardoor 

de oudere variëteiten moeten verplaatst worden of 

verdwijnen.  
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Op stap door Oud Lyon.   
 
Lyon, de derde grootste stad van Frankrijk, na Parijs en 
Marseille, heeft heel veel te bieden. Wij zagen een zeer 
beperkt stukje van het oudste deel. We vertrokken op de Quai 
Romain Roland, ter hoogte van de basiliek Saint Jean. Veel 
liefhebbers gingen even binnen in de oude basiliek.  Kerken 
zijn in Frankrijk overdag altijd open en gratis te bezoeken, 
behalve de crypte met de kerkschatten. De kathedraal dateert 
van de 12de  eeuw en heeft steeds een belangrijke rol 
gespeeld binnen de R.K. kerk. Zo zou er een paus gekroond 

zijn in deze kerk en was 
het de locatie voor twee 
concilies. Het oudste 
deel van deze 
kathedraal vind je terug 
in het mooie koor. Daar 
zagen we nog 
glasramen uit de 13de   
eeuw. Een andere 
bezienswaardig-heid is 
het astronomische 
uurwerk dat zou 
gebouwd zijn in de 14e  
eeuw. In de kathedraal 
bevindt zich ook de 
schatkamer. In 
tegenstelling tot vele 
andere schatkamers in 
kerken is dit geen 

verzameling uit de geschiedenis van de kathedraal maar wel 
een private collectie van de kardinalen Fesch en Bonald. Zij 
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bevat uiteraard religieuze voorwerpen maar ook wereldlijke 
kunstvoorwerpen.  

Daarna stapten we naar de rue de Boeuf. Dit is één van de 
oudste straten van Lyon. Bij huisnummer 27 liepen we binnen 
in één van de 200 Traboules (doorsteken) die nog in Lyon te 
vinden zijn, om uit te komen in de Rue Saint Jean op nr. 54. 
Het is tevens de drukst bezochte en één van de langste. 
Rechts voor ons merkten we de Kathedraal Saint Jean op. De 
Rue Saint Jean is de drukst belopen straat van de oude 
binnenstad, veel winkeltjes, restaurants, bars enz. Een 
zijstraat, de Rue des Trois Maries, doet denken aan de 
middeleeuwen en was een kort bezoekje waard.  

 

Brasserie Georges 

Het avondeten op deze zaterdag genoten we in één van de 
oudste brasseries in Lyon van een compleet lentemenu. Het 
diner in een stijlvol kader 
was héérlijk. Het zou zonde 
geweest zijn als we hier niet 
geweest waren! Het van 
1836 daterende gebouw 
heeft een heel speciale 
constructie: het 710 m² 
grote plafond wordt 
gedragen door drie enorme 
pijlers van dennenhout.  
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Rozenreis 2017: Impressies 

Telkens ik een bezoek breng aan een rosarium, is de overdaad 

aan bloemen en variëteiten veelal overdonderend. Soms 

moet men echt gaan selecteren om het leefbaar te houden en 

nog te kunnen genieten. Ik probeer steeds voldoende tijd te 

spenderen aan 1 à 2 bijzonderheden. Ik noem ze dan ook 

blikvangers. In de eerste – overwegend nog groene – tuin van 

Saverne ging mijn aandacht naar de bloeirijke ‘Rosa foetida’, 

zijnde een botanische roos. Een fors, rechtopgroeiende 

heester met grote, enkele, knalgele bloemen. Zij werd 

evenwel verkeerdelijk gelabeld als ‘Rosa foetida Bicolor’, d ie 

een variant is met een totaal ander koloriet. In de tuin van 

Shiltigheim heb ik vol bewondering zitten kijken naar een 

prachtexemplaar ‘Bukavu’ van onze eigenste Louis Lens . In de 

tuin van Saint-Nicolas was ik bijna sprakeloos bij het 

aanschouwen van een reuze-exemplaar van de gekende 
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‘Mozart’ ( Lambert  -1937). Een behoorlijk uit de kluiten 

gewassen heester werd volledig bedolven onder een tapijt 

van bloemetjes. Niet ver hier vandaan lopen we aan tegen 

een mooi perk ‘Tapis Volant’ ( bodembedekkende roos – Lens 

/ 1982). Ja , alweer een prachtige Lens roos. Op de derde dag 

brachten we een blitzbezoek aan de rozentuin van Cluny. Een 

vrij recente tuin met een vrij gevarieerde collectie aan 

rozelaars, in combinatie met vaste planten. In de tuin trof ik 

een prachtig exemplaar aan van ‘Plaisanterie’ (Lens – 1996 ). 

Een moschata  met duidelijke kenmerken van ‘Rosa Chinensis 

Mutabilis’. Kleine bloempjes in trossen in wisselende kleuren 

en een roodachtig blad. In de nabijheid van ons hotel maakten 

we een korte wandeling langs een pad met rozen omgeven. 

Hierbij een aantal mooie ontdekkingen, zoals ‘Seven Sisters’ 

(Japan, 1817 – afstamming onbekend ). Het is een variant van 

‘Rosa Multiflora’ , met grotere bloemen en bladeren. De 

bloemen verschijnen in trossen en hebben tot zeven  

verschillende tinten. Dit in combinatie met een lekker parfum. 

Ze is evenwel niet volledig winterhard en verdient bij ons een 

wat beschutte plaats. Hetzelfde kan worden gezegd van de 

aanwezige klimroos Mermaid ( Paul, 1918 ). De prachtige, 

omvangrijke bloemen zijn werkelijk een juweeltje om aan te 

zien. De bloemen hebben een diameter tot 12 cm en zijn 

enkel. Deze soort is doorbloeiend en vraagt ook een wat 

beschutte standplaats. Eens hij zich in zijn schik voelt, kan hij 

een enorme omvang aannemen (in een boom of over het dak 

van een gebouwtje). De bladeren zijn glanzend en de takken 

sterk voorzien van serieuze doornen. Maar daartegenover 

staat dan weer de enorme schoonheid van de bloemen. In de 
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wedstrijdtuin van Parc de la Tête d’Or zag ik dan weer een 

prachtige ‘Rush’ (Lens – 1983) in volle bloei. In de aanpalende 

historische tuin heb ik dan weer halt gehouden bij een flinke 

‘Rosa Gallica Complicata’. Een mooie heester van anderhalve 

meter hoogte en breedte, bedekt met tal van enkele 

bloemen. De bloemen zijn vrij groot, roze omzoomd met wit 

hart.  

Tot slot in de prachtige tuin van La Bonne Maison was het 

eerder moeilijk om een keuze te maken tussen al die mooie 

ramblers. Uiteindelijk ontdekte ik de fantastisch mooie 

‘Heavenly Pink’ ( Lens – 1997 ). Prachtige kleine roosjes in teer 

roze. Met trosjes bloemen in zo’n tere kleur en keigezond. 

De conclusie van het verhaal is: onze Lens rozen zijn van 

prima kwaliteit.  

Ivan DAVID 

 

DAG 5: Terug naar huis 

Stipt om 8 uur vertrekt de bus richting België. ’s Avonds 
stopten we in Martelange waar we de reis afsloten in de 
brasserie Le Mouton Noir met de locale specialiteit 
‘Boulettes’. 
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