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Beste rozenvriend,  

 

Juni is de rozenmaand bij uitstek! Dan komen we tijd te kort om op bezoek te gaan in tuinen en rosariums en te 

genieten van en te werken in onze eigen tuin. De koudeprik van begin mei heeft gezorgd voor vertraging in de 

bloeitijd, maar er is verder geen beduidende schade aan de planten. De reis naar Lyon van 25 tot 28 mei is prima 

verlopen, alhoewel we in sommige tuinen daar ook de gevolgen van die koudeprik konden zien. Maar juni was erg 

zonnig zodat onze tuinen er nu prachtig bij liggen. 

Recent wordt ook de toepassing van rozen in potten veel besproken. 25 juni bezochten we in Lottom De Rozenhof en 

de potrozenshow. Daarom besteden we in deze nieuwsbrief meer aandacht aan rozen in pot. Over het bezoek aan 

Lottum en het Kasteelpark Arcen kan je verder meer lezen. 

 

Het bezoek aan de proeftuin van Martin Vissers en de tuin van Roger Van de Gaer werd uitgesteld tot 16 juni. 

Hieronder kan je het verslag hierover lezen. Veel rozenvrienden namen deel aan de doop van de roos ‘Orangerie’ in 

de rozentuin van Luc Van Esser. Deze zomer is er nog een workshop oculeren op 8 juli. Een verslag hierover volgt 

later.  We vragen je om 23 september te reserveren voor een dagreis naar Lens Roses met hoofdzakelijk activiteiten 

rond rozenbottels. Ik wens je alvast een goede vakantie. 

 

Jos 

Het verhaal achter een potroos 

Rosa is een oude Latijnse plantennaam voor roos. Zij verleent ook de naam aan een plantenfamilie, de Rosaceae, 
waartoe veel plantengeslachten behoren zoals de appel, de appelbes, en ook rosa. De roos staat voor liefde, passie, 
eenheid en vriendschap. De eerste associatie met rozen is die van snijbloemen, maar potrozen bieden dezelfde 
romantische sfeer en emotie. Rozen komen van oorsprong voor op het noordelijk halfrond, met name in China, 
Noord-Amerika en Europa. De naam roos is afgeleid van het Keltische ‘rhodd’, dat rood betekent. Van oorsprong 
hebben veel rozen een rose-rode bloemkleur. Kwekers zijn er echter in geslaagd allerlei andere kleuren te creëren. Zo 
is uiteindelijk ook de potroos, een perfecte miniatuur in de verhoudingen van de grote struik,  ontstaan, met kleuren 
als roze, oranje, geel, wit en tweekleurig.    
 

Rozen in potten en containers op het terras, het balkon en in 

de voortuin. 

Met rozen in potten kunnen we mooie combinaties maken zoals hier op de foto 
van Kordes Rosen : ‘Constance Mozart’ en ‘The Fairy’.  Hier geven we de 
aanbevelingen voor het verpotten en behandelen van rozen in potten van een 
gekende Duitse amateur, Franz Wänninger, rozenveredelaar. Hij kweekte en 
verzorgde jaarlijks tussen de 500 en 600 rozen in potten. Kijk ook naar zijn website 
http://www.rosen-zum-träumen.de/   
 
Ik plant rozen in potten van 0,5 liter tot containers van 30 liter, soms zelfs nog 
groter. Ik doe dit nu 40 jaar en moest daarbij een hoop leergeld betalen. De 
wortels van de rozen hebben maar een  kleine ruimte en zeer weinig aarde in de 
pot of de container om te groeien. Dit betekent dat voor rozen in container alleen 
aarde of substraat van een zeer goede kwaliteit kan gebruikt worden, dat 
bovendien zeer goed waterhoudend moet zijn! Dus niet besparen op de aankoop 
van de potgrond! 
Even belangrijk is de juiste bemesting met een meststof die geschikt is voor pot of 

http://www.rosen-zum-träumen.de/
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container. Het beste is een zogenaamde intelligente lang werkende meststof. Er zijn meststoffen met een  werking 
van 3 tot 9 maanden of langer. Ik neem een zes maanden werkende meststof van Osmocote. Er zijn voor dit soort 
meststoffen verschillende fabrikanten met gelijkwaardige kwaliteit, die allemaal kunnen aanbevolen worden.  Men 
bemest slechts een keer volgens de voorgeschreven hoeveelheid, een overbemesting kan daarom niet plaatsvinden. 
De meststof geeft zijn stoffen alleen in die mate af  dat de plant ze op elk ogenblik nodig heeft. Meer of minder, 
afhankelijk van het weer, zo zijn de rozen het beste verzorgd. 
Vanaf een potgrootte van 0,5 liter moeten de rozen jaarlijks in de juiste grote potmaat overgeplant worden. Vanaf  3 
liter potten kunnen de rozen, afhankelijk van de rozensoort zelfs 2-3 jaar in de pot blijven, maar elk jaar moet wat 
andere aarde / substraat  in de plantpot worden gedaan. Dit gebeurt na de voorjaarssnoei. Indien de roos slecht uit 
de pot komt, kun je de pot even plat leggen en al ronddraaiend met de vuist op de zijkanten van de pot kloppen.  
Daarna wordt met de handen de wortelkluit losgemaakt en van de zijkant wordt met de rug van een mes van onder 
naar boven ongeveer 3 cm afgestoken. Voor kleine kluiten mag dat natuurlijk wat minder zijn.  Dit afsnijden 
stimuleert de wortels tot nieuwe groei. 
Eerst doen we in de nieuwe pot grof grind en vervolgens wat verse aarde en zetten de roos met de behandelde 
wortelkluit erin.  Vervolgens wordt nieuwe aarde rondom aan de buitenkant toegevoegd. De aarde kan vooraf met 
voldoende meststoffen vermengd worden. Nu wordt de roos goed aangegoten, best met intervallen, zo dat de 
wortelkluit door en door nat is. Om de groei te bevorderen, moeten rozen na 3 jaar in een pot van een maat groter 
worden geplant. Bij grotere containers/potten van 30 liter en meer is het ook nodig te verpotten, maar  slechts om de 
3-5 jaar. Hierbij wordt de aarde aan 3 zijden 6 tot 8 cm schuin weggesneden, om plaats voor nieuwe aarde te maken. 
Verdere verzorging is zoals bij andere planten. 
Zo verzorgd zien de rozen er het ganse jaar goed uit. Dat de rozen in potten gedurende het jaar en zeker in de late 
lente en in de zomer dikwijls een watergift nodig hebben, is vanzelfsprekend, omdat ze dan het meest aan warmte 
onderhevig zijn en er gevaar voor uitdroging en stress is. Het is goed dagelijks twee keer te controleren en indien 
nodig water te geven. 
De potten en containers die op het balkon en het terras in de vroege zomerdagen in de volle zon staan zijn blij als ze 
op de heetste momenten in de schaduw worden geplaatst. Zonnetent, schaduwdoek of iets dergelijks is goed. In deze 
periode is het een voordeel als de potten/containers in goed met water gevulde onderzetters staan.  
 

Rozen in pot planten  (Samenvatting) 
 

1. Bekleed de binnenkant van de sierpot (houd de afvoergaten vrij) eerst met een laag noppenfolie, om 
vorstschade te voorkomen. 

2. Leg vervolgens een laag potscherven of kleikorrels onder in de pot. 
3. Strooi daar een laagje aarde op. 
4. Rozen die maximaal 80 cm hoog worden, zijn het meest geschikt voor in pot. Wordt de roos hoger, dan kan 

hij al bij een zuchtje wind omvallen. Rozen in pot planten is niet moeilijk maar als je wil dat ze goed groeien moet je 
wel wat voorzorgmaatregelen nemen. Bij het overzetten van de roos naar de sierpot moet je oppassen dat de wortels 
niet beschadigd raken. 

5. Bedek ook het oculatiepunt (waar de stelen met de wortel zijn verbonden) met aarde, om vorstschade aan de 
plant te voorkomen. 
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Potrozenshow Lottum 

Tijdens de jaarlijkse Week van de Potroos van 18 t/m 25 juni 2017 vormde De Rozenhof Lottum (foto) het kleurrijke 

decor voor de Potrozenshow. Rozenkwekers, -

veredelaars en tuincentra toonden hun allermooiste 

producten en bewezen dat de roos ook uitermate 

geschikt is als pot- of kuipplant op het terras of in de 

tuin. De vakjury bekroonde dit jaar Rosa ‘Hansestadt 

Rostock’ van Tantau met de eerste prijs. Deze 

trosroos met barnsteen tot abrikooskleurige,goed 

gevulde bloemen met een diameter van nagenoeg 

tien centimeter is naast een bijzonder goede 

tuinroos ook een mooie plant in een pot. Het blad is 

glanzend donkergroen. ‘Mind Games’ (C. Dickson) 

werd tweede en ‘Herzogin Christiana’ (Kordes Rosen) 

behaalde de derde plaats. Bij de rozen op stam werd 

‘Mauritius’ van Interplant als beste bekroond. In deze categorie werden ‘A Whiter Shade of Pale’ (C. Pierce) tweede 

en ‘Fortuna’ (Kordes Rosen) derde. Ook vensterbankroosjes  werden beoordeeld. De prijzen gingen naar Kordana 

rozen met ‘Carousel  KORDANA®’ op de eerste plaats gevolgd door ‘Sunstar KORDANA®’.  

De Limburgse gedeputeerde Daan Prevoo, wethouder Paul Driessen van Horst aan de Maas en Rozenkoningin Rianne 

van Rozendorp Lottum doopten samen met Thomas Proll de knaloranje roos ‘Phoenix®’ van Kordes Rosen.   

Enkele goede potrozen 

We beschrijven hier enkele prachtige robuuste tuinrozen die zich ook uitstekend 
in bloembak en pot gedragen. Vereiste is wel, zoals hierboven vermeld, dat we 
een potgrond gebruiken van goede kwaliteit en de pot ruim genoeg is. De 
potgrond ‘ECOTERRA®’ van DCM is hiervoor uitstekend. Zeker de drainagelaag 
onderaan in de pot niet vergeten! Dit kan een laagje argex of kleikorrels of ook 
kleine stukjes potscherven zijn.  ‘Hansestadt Rostock®’ hebben we reeds 
vermeld. ‘Bailando®’ (Tantau) heeft trossen van kleine goed gevulde zalmroze 
bloempjes met een diameter van vijf centimeter en wordt iets meer dan een 
halve meter hoog. ‘Scented Carpet®’ (C. Warner) heeft dubbele geurende 
violetroze bloemen en staat mooi in een hoge pot, zodat de twijgen mooi 
kunnen afhangen.  ‘Sonnenröschen®’ (Kordes Rosen, foto) heeft roomwitte 
enkele bloempjes in trosjes. Het centrum van de bloemblaadjes is geel, een 
kleureffect dat nog versterkt wordt door de gele meeldraden. Het is een 
laagblijvende plant die een diameter van een halve meter kan bereiken. ‘Bad 
Birnbach®’ (Kordes Rosen, foto op volgende pagina) heeft helderroze gevulde 
bloemen in rozetvorm. De struik wordt een halve meter hoog en iets minder 

breed.  
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Vrijdagavond 16 juni, op bezoek in de tuinen van Martin en van Roger en Adrienne 

We hebben met de rozenvrienden reeds meerdere rozenveredelaars bezocht, maar het bezoek bij Martin Vissers was 

toch iets speciaals. De duidelijke uitleg hoe de veredeling gebeurt en de demonstratie gaf ons een zeer heldere kijk 

van hoeveel arbeid er nodig is vooraleer een roos in tuincentra gekocht kan worden. Uit zoveel zaailingen zijn er 

uiteindelijk maar enkele die zullen overleven. Nochtans zagen we honderden mooie rozen in de proeftuin waarvan er 

wel meerdere in onze tuinen niet mis zouden staan. Martin legde uit hoeveel arbeid in de veredeling nodig is: het 

bevruchten, uitplanten van stekjes, het uitplanten op het proefveld…. 

Martin zal zich wel nooit vervelen. 

 

Op een tafeltje had Martin een potroos in bloei, een plateau met potjes waarin de meeldraden zaten van 

verschillende vaderplanten, (een roos is tweeslachtig en hier bedoelen we  het mannelijke deel, namelijk de 

meeldraden van de roos), een plateau waar het bevruchte zaad van de bottels gezaaid was en een plateau met 

plantjes die reeds uitgekomen waren van ongeveer 10 à 15 cm. 

Martin verwijderde in de demonstratie de kroonblaadjes van de bloem. Met een klein schaartje knipte hij de 

meeldraadjes van de bloem weg en deed ze in een leeg potje. Zorgvuldig werd elke handeling genoteerd om later ook 

in de computer zijn databank van gegevens van zijn veredelingen up-to-date te houden. Zijn vinger doopte hij in het 

mannelijk zaad dat uit de meeldraden was gekomen en bevruchtte de stamper die overbleef van de bloem. Deze 

bevruchting deed hij de volgende dag normaal nog eens om meerdere bevruchte zaden uit de bottels te bekomen.  
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Met 38 leden die mee op bezoek waren, kregen we dan een rondleiding in de proeftuin. Met oprechte fierheid 

toonde Martin zijn prijswinnaars zoals de roos ´Coloma´, maar ook de echte juweeltjes van rozen die overal in de tuin 

stonden. 

Martin is bezig met het ontwikkelen van rozen (Paniculata) met een andere bloeiwijze, een bloei in de vorm van 

pluimhortensia’s die tot een halve meter lang kunnen worden. Hij heeft ze reeds in zes verschillende kleuren en wi l nu 

nog de witte vorm. Martin ziet daar veel toekomst in en heeft daarmee op wedstrijden reeds enkele prijzen gewonnen.  

We bedankten Martin voor de hartelijke ontvangst en zeer interessante uitleg en vertrokken om de tweede tuin van 

deze avond te bezoeken, namelijk de tuin van Roger en Adrienne. De GPS gaf ons niet nauwkeurig aan waar we zijn 

moesten, maar zodra we het huis voorbij reden wisten we het al. Vanaf de straat kon je reeds mooie bloeiende rozen 

bewonderen. 

Een prachtige tuin met zeer mooie rozen in bloei, een mooie verzorgde moestuin., Hier werden we zeer hartelijk 

ontvangen door Adrienne en Roger. Roger heeft het veredelen van rozen ook echt in de vingers, getuige de vele 

nieuwe door hem veredelde rozen in zijn tuin. Roger gaf dan ook met enthousiasme antwoord op de vele vragen die 

door onze leden gesteld werden. 

 

Het is te zien dat Roger een handige Harry is, nl. aan de constructies die hij in zijn tuin gemaakt heeft.Vooral de serre, 

uit drie verrijdbare delen bestaand, en zijn antieke vogelkooi met daarin prachtige aardbeien en wijndruiven waren 

 staaltjes van zijn kunsten. 

Adrienne bood onze leden een heerlijke tas koffie of andere drank en lekkere wafels en gebak aan. We bedankten 

Roger en Adrienne voor deze zeer gastvrije ontvangst. 

Namens alle deelnemers 

Bedankt 

Robert en Gust 
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De dagreis naar Lottum en de Kasteeltuin van Arcen 

25 juni om 10 uur kwamen we aan in Lottum, waar we 

ontvangen werden met een tas koffie en een heerlijk 

rozenijsje. Na het welkom gaf een vertegenwoordiger van 

Pheno Geno Rozen van Nederland uitleg over hun  

toepassingen over rozen: de smaak van rozen. ‘Roses by pheno 

geno’ heeft haar roots in Novi Sad in Servië, maar werkt nauw 

samen met  bekende centra zoals bijvoorbeeld ILVO in Melle. 

In de Nederlandse tak worden nieuwe rozen geselecteerd op 

basis van smaak. En dat hebben we geproefd. Daarna maakten 

we een begeleide wandeling door De Rozenhof, die er prachtig 

bij lag. De gidsen waren enthousiast en goed geïnformeerd 

over rozen. De aangeplante rozen werden geselecteerd op hun 

ziekteresistentie. Het is dus niet nodig om er chemische gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken. Een tuin kan er 

prachtig uitzien zonder die hulp, wat hier nogmaals bewezen wordt. Later vergastte Betty ons nog op een mooi 

verhaal over de geschiedenis van de roos. Spijtig dat we dit even voor één moesten onderbreken. We werden om half 

twee verwacht in de Kasteeltuinen van Arcen, en de wandeling daar naartoe en de overzet met de veerboot duurde 

meer dan een half uur.  

Maar in Arcen wachtte ons een stevige broodjeslunch, waarna 

we door het grote park werden geleid door gidsen met een 

ruime kennis over planten en de verzorging ervan. Die boeiende 

wandeling duurde ruim twee uur, maar we hebben ons geen 

moment verveeld. Natuurlijk spendeerden we veel tijd in de 

rozentuinen, waar die dag ook fragmenten uit de rozenopera 

werden gezongen. Ook ontmoetten we er onze 

kruidjesmevrouw, Daniëlle Houbrechts, die er workshops over 

het gebruik van rozen hield. Het mooie weer, de mooie tuinen, 

de gezellige sfeer en de enthousiaste gidsen maakten er een dag 

van waaraan we graag terugdenken. 

 

 

 

Verantwoordelijke uitgever: Jos Rogiers 

Werkten mee aan deze nieuwsbrief: Berna, Robert, Gust, Marcel en Jos. 


