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Beste rozenvriend,  

 

Verwachtingen: winterse kou en lange avonden. We blijven nu graag binnen en hebben daarom veel tijd om 

te neuzen in rozenboeken en catalogen van rozenfirma’s op zoek naar nieuwigheden voor onze tuin. 

Hieronder vind je de resultaten van de ADR-rozenkeuring van dit jaar en het bericht dat ‘Gräfin Diana’ 

verkozen werd tot roos van 2017 door de Duitse rozenvereniging. In de verslagen van de keuringen van 

vorig jaar kunnen we lezen dat ‘ADAloriat’ heel goed werd beoordeeld. Intussen heeft deze roos ook een 

handelsnaam gekregen: ‘Trésor du Jardin’( schat van de tuin), wat ze in mijn ogen ook is. 

 

Al is het misschien wat vroeg, toch wil ik je nu al van harte een heel gezellige kerstperiode en een gelukkig 

2017 toewensen. Tot binnenkort. 

 

 

‘Gräfin Diana®’: roos van het jaar 2017 van de Duitse rozenvereniging GRF.  

Deze zomer organiseerde  de Duitse 
rozenvereniging ‘Geselschaft Deutscher 
Rosenfreunden’  via het internet een verkiezing 
voor de roos van het jaar 2017. Door de leden 
werd de roos ‘Gräfin Diana®’ van de firma Kordes 
gekozen. Deze roos werd gedoopt op het eiland 
Mainau en genoemd naar de eigenares gravin 
Diana Bernadotte. De roos werd door haar 

volgens heel sterke criteria uitgekozen op de 
testvelden van Kordes. De plant is heel gezond en 
heerlijk geurend. Door Claudia Valder, de 

geurspecialiste van de firma, wordt het parfum als 
volgt beschreven. De perfectie van de geur 
bestaat uit een edel bouquet van bloemen en 

vruchten in volkomen harmonie met elkaar. Eerst 
valt de klassieke rozengeur met een vleugje 
citroen op, waarna het parfum van de bourbon 
geranium met het fruitige aspect van litchee, 
vlierbloesem, perzik en mirabellen naar boven 
komt. Deze geuren rusten op een goed afgewogen 
bouquet van zoete honig en delicate pinda’s. Als 
we volgende zomer deze roos in tuinen van 
rozenvrienden zien, wacht ons een goede 
oefening in geurherkenning. De firma Kordes 

heeft met deze roos nogmaals aangetoond dat 
gezondheid en goed parfum echt kunnen 
samengaan. 

 



NIEUWSBRIEF ROZENVRIENDEN  

december 2016 

2 
 

 

 

 

De nieuwe ADR-rozen 2016 

Op zoek naar nieuwe  goede rozen ? De ADR-rozen van 2016 zijn bekend.  In de tabel vind je een  kort 

overzicht (vertaling van de tabel uit http://www.adr-rose.de/ ) 

ADR
nr 

Ver-
edelaar 

Type Kleur 

Geur 

Bloemvorm Handelsnaam 

Jaar 
van 
intro-

ductie 

1304 Noack Lage struikroos geel - half gevuld nog onbekend  

1305 Noack Klimroos helder geel sterk goed gevuld Sommergold®  2012 

1306 Tantau Lage struikroos geel licht gevuld Candela®  2014 

1309 Tantau 
Grootbloemige 
perkroos 

dieproos 
matig 

goed gevuld Romina®  
2015 

1312 Tantau Lage struikroos dieproos - half gevuld Syra®  2014 

1317 Kordes Klimroos rood - goed gevuld Florentina®  2011 

1318 Kordes Lage struikroos karmijnroos licht half gevuld Hotline®  

1320 Kordes Perkroos/Trosroos abrikoos matig goed gevuld Amaretto®  

1322 Kordes Perkroos/Trosroos abrikoos - goed gevuld Cremosa®  

1326 Kordes Perkroos/Trosroos oranje licht goed gevuld Orangerie®  2016 

1327 Kordes Perkroos/Trosroos oranje - gevuld Feurio®  

1328 Delbard Perkroos/Trosroos 
wit met rood-
roze rand 

matig 
enkel Tourmaline®  

2017 

1329 Delbard Heester geel 
matig 

gevuld 
Chateau de 
Cheverny®  

2016 

 

‘Sommergold®’  van Noack is een klimroos met trossen goudgele 

bloemen met een intensieve citrusgeur. Deze bloemen zijn tot 10 cm 

groot en behouden goed hun kleur. De plant wordt ongeveer 2,5 

meter hoog en draagt donkergroen glanzend blad. De struik 

genereert gemakkelijk nieuwe takken vanuit de oculatie. 

 

 

http://www.adr-rose.de/
http://www.kordes-rosen.com/
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‘Candela®’ werd reeds in 2014 uitgebracht door Tantau. Deze lage struik met 

kleine trossen licht geurende honinggele bloemen met een doormeter van 

ongeveer 5 cm wordt tot 80 cm hoog. Niettegenstaande de bloemen goed 

gevuld zijn, reinigt de plant heel goed. Prachtig voor grote plantvakken. De 

struik bloeit heel de zomer door. 

 

 

 

De bloem van ‘Romina®’ heeft de edele vorm van een 

theehybride, en is één van de gezondste rozen van Tantau. 

De struik, die tot 1,5 m hoog kan worden, blijft van het begin 

tot het einde van het jaar mooi in blad, dat glanzend 

donkergroen is. De bloem is oud roos van kleur, goed gevuld 

en heel klassiek van vorm en geurt matig tot goed.  

 

 

‘Syra®‘ werd door onze Luxemburgse rozenvrienden bij 

Tantau uitgekozen om aandacht te vragen voor de Syr-

vallei in Luxemburg. Je kon deze roos al zien in de tuinen 

van de Letzebuerger Rousefrënn. Het is een compact 

groeiende laag blijvende struik. De stuifmeeldraden van de 

halfgevulde bloemen vallen goed op, zodat de bloemen 

druk bezocht worden door bijen. De bloemen zijn goed 

regenbestendig. De struik wordt ongeveer 60 cm hoog en 

groeit iets breder uit.  
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‘Florentina®’ van Kordes is al sinds 2011 te verkrijgen. Deze 

klimroos wordt tot 2,5 m hoog. De helrode bloemen met 

nostalgische vorm hebben een doormeter van 9 cm. Het gebrek 

aan geur wordt goed gemaakt door de rijke herhaalde bloei. Het 

blad is glanzend donkergroen.  

 

 

 

‘Hotline®’,  ‘Amaretto®’, ‘Cremosa®’ en ‘Feurio®’ zijn nog niet verkrijgbaar, maar enkele foto’s geven je al 

een idee van de bloemen van deze nieuwe gezonde rozen. 

 

 

 

 

 

 

 

De Kordes roos ‘Orangerie®’  is een goed gevulde trosroos die licht geurt. De 

kleur is vurig oranje. Die kleur verbleekt niet, ook niet onder sterke 

zonnestraling.  Ook een regenbui heeft geen invloed op de kwaliteit van de 

bloemen. De struik groeit mooi rechtop tot ongeveer 70 cm hoogte en blijft 

goed compact. Het blad is donkergroen en lederachtig sterk. De bloemen 

hebben een diameter van 7-8 cm. Een plant kan ook gebruikt worden in pot  

voor het sieren van het terras. 

 

 

‘Hotline®’ (foto Kordes) 

‘Feurio®’ (foto Kordes) 

‘Cremosa®’ (foto Kordes) 

‘Amaretto®’ (foto Kordes) 
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‘Château de Cheverny’ van 

Delbard  is een heester die tot 

anderhalve meter hoog kan 

worden. Zoals het Kasteel van 

Cheverny door de eeuwen 

heen haar schoonheid 

bewaarde, blijft deze roos 

heel het seizoen schitteren. 

Uit de  geel-oranje bloemknoppen spruiten heel de zomer en herfst 

rijkelijk saffraangele bloemen. De bloemen verspreiden een parfum van 

lentebloemen en fruit met een vleugje vanille. Ze blijven bovendien heel 

lang aan de struik. Het glanzend blad is heel gezond. Door de compacte 

groei bloeit de roos  ‘Château de Cheverny’ ook goed in een grote pot. 

 

 

‘Tourmaline®’,  ook van de firma Delbard, is een rechtop groeiende 

struik die tot 1,2 m hoog kan worden heeft meerkleurige dubbele 

bloemen die een doormeter tot 10 

cm kunnen hebben. Deze trosroos 

bloeit heel rijk. De bloemblaadjes 

zijn roos en worden naar binnen 

toe roomkleurig. De dichte bos 

oranje meeldraden met een 

bruinrood randje vallen goed op 

tegen het gele hart van de bloem. 

Het glanzend donkergroene blad 

van deze sterk groeiende struik weerstaat gemakkelijk aan 

ziektekiemen. 

 

 

 

Met dank aan de firma’s Delbard, Kordes, Noack en Tantau voor de foto’s. 

 

Verantwoordelijke uitgever: Jos Rogiers 


