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Beste rozenvrienden,  

De zomer kwam maar traag op gang en de voorbije weken viel er nogal wat regen. Goed voor onze 
rozen, die om goed te groeien en te bloeien ook water nodig hebben. En de rozen bloeien inderdaad 

mooi in de tuinen. Dat hebben we het weekend van 8 juni kunnen zien in de prachtige tuinen van Annie 
en Theo en van Rachel en Theo. We hebben er weer van genoten, en ook van de rozen in onze tuinen of 
op het terras. Want rozen groeien ook goed in pot. Ines Hansen vertelt er ons meer over. Haar tekst 
werd vertaald door Berna. Vorige week werd de nieuwe rozentuin in de Plantentuin van Meise plechtig 
geopend. We waren natuurlijk aanwezig op deze bijzondere activiteit en Roger zorgde voor een mooi 

verslag. Wat zijn de favoriete rozen van Robert? Wat verder kan je hierover lezen. En tot slot geven we 
een overzicht van de Open Tuinen waar ook rozen te zien zijn. Open Tuinen is een initiatief van de 

Landelijke Gilden. We hebben deze maand veel mogelijkheden om elkaar te ontmoeten: bij de 
Rozenfeesten bij Casteels, La Vie en Roses en Coloma of bij de Open Tuin Dagen, tijdens onze dagreis , de 
meerdaagse reis of bij een andere gelegenheid. Tot binnenkort 

Jos 

Rozen – De koninginnen van de bloempot  

Reeds meer dan 20 jaar cultiveert en vermeerdert Ines Hansen rozen in potten. Voor haar huwelijk 
heette zij Ines von Ruthe en ze is ook bekend als ‘de koningin van de rozen’. Zij heeft zelfs enkele 

waardevolle rozen zelf gekweekt. Hier volgt het verslag van haar omvangrijke ervaring. 

Door rozen in pot te cultiveren voel je je erg waardevol en ontwikkel je meer persoonlijkheid. Het 
betekent dat je de rozen heel dicht bij je kunt hebben, ze kunt bewonderen en ervan kunt genieten , 
vooral wanneer ze naast hun schoonheid ook een intensieve geur verspreiden.  

Niet alle rozenvrienden bezitten een tuin of een huis met een stuk grond. Velen verhuizen ook op 
oudere leeftijd naar een woning waar ze enkel nog beschikken over een balkon of een terras.  Met rozen 

in pot moet men echter niet afzien van het genieten van rozen. 

 

Deze prachtexemplaren van de Austin-rozen  ‘Princes Anne’ en ‘Roald Dahl’getuigen ervan dat rozen zich 
ook zeer goed voelen in pot wanneer men weet waarop te letten. 
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Elke roos gedijt in een pot. 

Essentieel is dat men elke rozensoort in een pot kan planten met dien verstande dat de pot groot 
genoeg is en dat er voldoende waterafvoergaten in de bodem zijn, zodat het overtollige giet - en 

regenwater kan wegstromen. Een perkroos komt bijvoorbeeld toe met een potdoormeter van 50 cm. De 
vierkante variant biedt de roos nog meer grondvolume. Op een balkon of op een klein terras zijn 
hoekige potten plaatsbesparend en zij kunnen tot een zeer decoratief ensemble geschikt worden. 
Bijvoorbeeld in het midden een stamroos, omringd met 2 tros- of bodembedekkende rozen. De 
potoppervlakte moet dan 60 cm² zijn voor de stamroos en 50 cm² voor de omringende rozen. De potten 

die in de handel verkrijgbaar zijn, moeten ook de overeenstemmende hoogte hebben. Platte schalen z ijn 
niet geschikt. Hoge amforen (met afvoergaten) daarentegen zien er zeer imposant uit, vooral met 

overhangende bodembedekkers. In geen geval mag je op de bodem een drainage aanbrengen in de 
vorm van grind, potscherven of iets gelijkaardigs.  Als je dat doet, verstoppen de tussenruimten bij het 
opvullen met grond.  Het gietwater zorgt dan voor een ‘betonachtig’ effect, waardoor het water minder 
snel afvloeit.  Dit bevordert verrotting van de wortels en in het ergste geval ‘verdrinkt’ de roos. Het 
volledig grondvolume moet steeds ter beschikking zijn.  

Nu moet je niet ongerust worden. Het is heel eenvoudig als je let op de aanwijzingen die in het overzicht 
volgen. Als inleiding dient gezegd dat mobiele rozen niet gevoeliger zijn dan die in een bloemperk staan.  
Integendeel, ze krijgen immers minder water vanuit de bodem bij zware regenval. 

 

Rozen op het terras van Ines. Nog pelargoniums nodig als rozen zo goed in potten functioneren? Als de 
pot groot genoeg is en de verzorging goed is, kan een stamroos –een beetje aan de westkant – een 
blijver worden.  
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Uit ervaring weet ik dat stamrozen in principe sterker zijn. Gelukkig kon ik evenmin gedurende de 
voorbije 20 jaren vaststellen dat de potrozen last hadden van bodemmoeheid.  Ze hebben 

eenvoudigweg het voordeel om elke dag persoonlijk gekeurd, gevoed en verzorgd te worden.  Door 
rekening te houden met de bijzonderheden, die de rozenpotcultuur vergt, komen de rozen niets tekort.  

Overwinteren in de pot 

Een vaak gestelde vraag is: ‘Wat doen we met de rozen in de winter?’  

Je woonkamer is waarschijnlijk niet groot genoeg. Dus moeten ze maar buiten blijven! Grapje terzijde 

gelaten, de rozen in het bloemperk graaft men ook niet op. De meeste mensen gaan ervan uit dat alles 
wat in een pot gekweekt wordt, binnen moet overwinteren.  De roos is echter geen tropische of 
mediterrane plant, maar een struik, die in de regel tot – 15° Celsius vorstbestendig is. In koudere 
regionen met veel sneeuwval, hoogt men de rozen gewoon aan en dekt men verder toe met 
dennentakken. Bij stamrozen beschermt men de entplaatsen met een nylonkous. Deze kous vul je met 
hooi en je maakt er een soort worst van, die je rond de entplaats aanbrengt en met de kousenvoeten 
vastbindt.  Natuurlijk zodanig dat je de roos niet verstikt en dat er geen scheuten afbreken. Opdat er 

geen schade door de wind en geen broeinest van schimmel zou ontstaan, verwijdert men op voorhand 
best alle bladeren. 

Ruimte geven aan stamrozen 

Onderbeplanting bij stamrozen: Ja of neen?   

In mooie tijdschriften met fraaie foto’s lezen we vaak dat men bij rozen in pot beneden andere planten 

kan zetten. Dat is echter in werkelijkheid niet het geval omdat een ‘koningin’ in haar persoonlijke 
vertrekken geen ‘voetvolk’ duldt. Dat zou majesteitsschennis betekenen. Men moet een 
minimumafstand bewaren tussen de roos en de onderbeplanting en die is in een pot niet te realiseren 
tenzij de pot een diameter van meer dan 1 meter heeft. Bovendien ontnemen de zomerbloeiers en 
lavendel aan de roos water en voedingsstoffen vermits ze niet diep wortelen en dus bovenaan alvast al 
het water opdrinken. Bovendien dient aangestipt te worden dat rozen van nature diepe wortels maken 
maar dat ze in pot een networtelsysteem uitbouwen om zich volop te kunnen voeden. Als  deze 
opgebouwde networtels niet voldoende verzorgd worden omdat er voedseldiefstal gebeurt, 
verkommert de roos. 

De essentie: gieten en bemesten 

In tegenstelling tot de perkrozen hebben mobiele rozen regelmatig (en in volle zomer bijna dagelijks) 

voldoende water nodig. Het water geven vindt best ’s morgens plaats zodat de rozen zich overdag 
kunnen bevoorraden. Bij onvoldoende of verkeerde watergift sterven de toppen af bij de ontwikkeling 

van de bloemen. De roos maakt dan nog maar weinig of helemaal geen bloemen meer. Als dat het geval 
is, kun je best 1 tot 2 ogen terugsnoeien en de roos verder correct en goed verzorgen. Bij de verzorging 
hoort vanzelfsprekend ook een adequate bemesting. Het is aangewezen om eenmaal per week een 

vloeibare rozenmeststof of een universele meststof toe te dienen. (Een alternatief als je veel rozen hebt, 
is langwerkende organisch-minerale rozenmeststof).  Normaal gesproken worden rozen vanaf 10 

augustus niet meer bijgevoed. Bij rozen in pot wordt echter daarna ook nog meststof to egereikt (tot 
oktober en zelfs nog langer) vermits ze tot aan de vorst kunnen bloeien. De reden is dat door het 
regelmatig gieten niet alleen overtollig gietwater wegspoelt, maar ook de meststoffen. 
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Geschikte rozensoorten voor in pot 

In principe zijn alle rozensoorten geschikt. Toch is het aanbevolen om ze uit te kiezen volgens grootte, 
sterkte en standplaats en de beschikbare ruimte.  Het beste is om gezonde en sterke soorten te kiezen 

die ook zonder sproeistoffen in leven blijven want niemand is echt blij  met aangetaste en zieke rozen.  
Het komt de liefde voor rozen niet ten goede en geeft ons geen goed gevoel. Zo zullen mensen geen 
passie voor rozen ontwikkelen. En passie voor rozen is toch een essentieel deel van ons leven. 

De beste soorten voor potcultuur, persoonlijk aanbevolen door La  Reine des Roses: 

 ‘Die Rose Ihre Majestät’: Ines Hansen vindt dit haar beste eigen kweek; 2006; opgedragen 
aan Koningin Beatrix. 

 ‘Westzeit’, ‘Westpoint’, ‘Westart’, ‘Ambiente’, ‘Heidetraum’, ‘Sorrento’, ‘Schneeflocke’.  
 ‘Mariatheresia’, ‘Chippendale’, ‘Gebrüder Grimm’, ‘Garden of Roses’, ‘Lions-Rose’, ‘Marie 

Curie’ 
 ‘Leonardo da Vinci’, ‘Red Leonardo da Vinci’ 
 ‘Laguna’, ‘Heidetraum Plus’, ‘Maintower’, ‘Ilse Krohn Superior’, ‘Super Excelsa’, ‘Super 

Dorothy’, ‘Jasmina’ 
 ‘Crown Princess Magaretha’, ‘Gertrude Jekyll’ 

 

Vijf regels voor rozen in pot 

1 Plant in pot enkel rozen die van zeer goede kwaliteit zijn en vooral geen zwarte stompen hebben. 
2 Zet de rozen onmiddellijk in een ‘pot voor het leven’, dus met een aangepaste grootte, waarin ze 

voor altijd kunnen blijven en gedijen. 
3 Gebruik speciale rozenaarde of plantaarde van een hoogwaardige kwaliteit met een langdurende 

en adequate pH-waarde. Dat is ‘het bed voor het leven’ en uitermate belangrijk voor de 
ontwikkeling en de bloemenpracht. 

4 Zet de rozen redelijk hoog zodat de entplaats met de potrand aansluit.  Door de grond met de 
handen samen te drukken zakt de aarde nog na. Als dat gebeurd is, wordt grond bijgevuld zodat 
de entplaats net onder de aarde zit.  Bij een te hoge gietrand zullen de rozen maanden of jaren 
later te diep zakken. 

5 Alleen beneden aan de planten gieten zo dat de wortels niet bloot komen te liggen. Doe dat met 
de sproeier zodat er geen gaten ontstaan en de roos rondom voorzien wordt van water. 

 

Bron: Artikel van Ines Hansen uit Rosenbogen 2019/1  

Persoonlijke noot van Ines Hansen (schrijfster van het artikel) 

‘Om gezondheidsredenen en hartproblemen stop ik met het pottenrosarium en verkoop ik mijn 
verzameling. De rozen zijn tussen 3 en 23 jaar en zien er uiterst imposant uit. U kunt ze op afspraak 
gerust komen bezichtigen. Het gaat vooral om herbloeiende en doorbloeiende soorten; meestal solitaire 
rozen en specialiteiten. Alle andere bedrijfstakken blijven bestaan. 

‘La Reine des Roses’ zal in de toekomst als ‘Rosendoctor’ onderweg zijn, ook om lezingen te geven. 

Verder zal zij rozentuinen ontwerpen en aanplanten, inclusief voor terrassen en balkons.’  

Contactgegevens van Ines Hansen kunnen gevraagd worden aan de voorzitter. 

Vertaler: Berna Smets 
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Favoriete rozen van Robert 

De mooiste rozen van je tuin kiezen is niet eenvoudig. Elke roos,  die je  hebt geplant,  heeft op zich een 
kleine geschiedenis en eigen herinneringen. De opsomming van mijn mooiste rozen kan op elk moment 
anders zijn. Toch geef ik hier 5 rozen die iets speciaals betekenen voor mij. 

De eerste roos, het vermelden waard, is ‘Marie Pavic’. Ik heb ze in meerdere borders staan. Ze is heel 
gemakkelijk in onderhoud. Ze bloeit lang en mooi. Je kan ze gemakkelijk stekken.  Nu smukt de ‘Marie 
Pavic’ als enige roos de tuin van mijn dochter op.   

 

Roos Marie Pavic, (Alégatière 1888); oude Polyantha. Verfijnde verschijning met gevulde roomwitte 
bloemetjes met een roze zweem aan donkerrode steeltjes. Een niet al te hoge bossige struik. Kerngezond,  
ziektebestendig en uitermate geschikt voor in een klein perk, als haagje en op stam, wel graag in de volle 

zon. 
 

Ik ben verliefd op de rozen van Lens. Meerdere Lens rozen smukken mijn tuin op: ‘Dentelles de Malines’, 
een klimroos die éénmalig maar uitbundig bloeit, ‘Bukavu’ als prachtige heesterroos, ‘Heavenly Pink’ …. 
en andere). Eind vorig jaar heb ik een hoekje gemaakt met Lens rozen die naar componisten zijn 

genoemd. Ik ben dol op klassieke muziek. Omdat deze rozen maar net zijn aangeplant kan ik er nog geen 
oordeel over vellen. Daarom blijft mijn favoriete roos van Louis Lens de roos ‘Guirlande d’Amour’. 
Waarschijnlijk zal roos ‘Bouquet Parfait’ ook wel meedingen als bijzondere roos, maar ik zal hiervoor een 
jaartje moeten wachten. 

 

‘Guirlande d’Amour’ heeft kleine, dubbele bloemen in trossen die zuiver wit zijn. De bloem opent zich 

platliggend en laat haar meeldraden mooi zien. Geurend met een doorbloeiend karakter. De bloemen 

plaatsen zich langs de takken en bloeien van boven naar onder al vermenigvuld igend. Deze roos heeft 

een heldergroen blad met gele schakering.   
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Rosa ‘Guirlande d’Amour’ van Louis Lens (1993) is een zeer gezonde soort - zeer ziektebestendig. 

Klimroos, rijk doorbloeiend, zuiver wit. Het is een moschatahybride. Grote trossen geurende, kleine 

dubbele bloemen.  

Mijn tuin is groot genoeg om in verschillende bomen een liaanroos te laten groeien. Van de 
verschillende liaanrozen in mijn tuin (onder meer ‘Kiftsgate’, ‘American Pillar’, ‘Veilchenblau’en ‘Bobbie 
James’) gaat mijn voorkeur uit naar roos ‘François Juranville’ . Ik plantte ze een tiental jaren geleden aan 
een zelfgemaakte rozenboog maar mijn eigen laswerk heeft een zware storm niet doorstaan. Een 

volledige snoei was nodig en een nieuwe rozenboog, gemaakt uit hardhout, zal in de toekomst stormen 
trotseren. De roos ‘François Juranville’ 

heeft zich volledig hersteld en is weer 
de mooie heester  in mijn tuin. Ik 
geniet weer jaarlijks van een veelvoud 

van mooie, roze roosjes. Deze roos kan 
remonteren. 

Rosa Francois Juranville (Barbier 1906) 
(R. wichuriana x Mme Laurette 
Messimy). Zalmrzoze geurende 
ramblerroos; hoogte 400 – 600 cm. 
Soms iets herbloeiend. 

 

Van de perkrozen is de roos ‘Heidetraum’ mijn lievelingsroos. Op stam geeft ze een mooi vooraanzicht 
van mijn huis en in de achtertuin staan ze wondermooi in een border. Het pad naar mijn voordeur wordt 
omgeven door 6 stamrozen ‘Heidetraum’.  Vroeger had ik hier een border met hortensia’s, die o ok een 
prachtige ingang gaven naar mijn huis maar na enkele droge en warme zomers heb ik deze dan moeten 

vervangen. Hier heb ik geen spijt van gehad. De pracht van deze bloemen vind ik verrukkelijk. Ook in de 
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achtertuin heb ik de roos ‘Heidetraum’ geplant als borderplant. Ook hier is de pracht van deze bloemen 
het hele jaar een streling voor het oog. 

 

Rosa 'Heidetraum®’ is een 
karmijnrode tot rooskleurige 
botanische roos die het label 
milieuvriendelijk heeft meegekregen. 
Bloemen in kleine trossen. De rozen 
zijn resistent tegen witziekte en 
sterreroetdauw. Het spuiten tegen 
schimmelziekten is overbodig. Ze zijn 
ook zeer rijkbloeiend. Naargelang de 
catalogus worden ze de ene keer 

aangeduid onder Noack’s 
bodembedekkende rozen, een andere 
keer als milieuvriendelijke Flower 
Carpet rozen. 

 

De roos ‘Angela’ van Kordes heeft een mooie plaats in mijn tuin. Ze was makkelijk te vermeerderen door 
te stekken en daarom staat ze op meerdere plaatsen. Ik heb wel enkele geliefde zithoekjes en op één 

hiervan staat deze roos als een mooie gezonde struik op 
korte afstand van mij. Na een tuinklusje kom ik hier dikwijls 
even uitblazen en dan geniet ik van de pracht van het 
overvloedig aantal bloemen. 

 

Rosa Angela, Kordes 1984. ADR, hoogte 100 cm . 

Komvormige roze bloemen. 

 

 

Eigenlijk doe ik oneer aan de vele andere mooie rozen in de tuin die hier niet vernoemd zijn. Misschien 
verandert de rangschikking van favoriete rozen wel maar eigenlijk is dit minder belangrijk voor mij. Voor 

mij is de tuin of elk hoekje ervan een totaalplaatje waar ik zowel van die enkele roos als van de totale 
omgeving geniet. Wandelen of uitrusten in de tuin, het is voor mij steeds genieten van de natuur waarin 

mijn rozen een prominente plaats hebben. 

Robert Claes. 
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Plantentuin Meise opent unieke Rozentuin                                                                                                                                                                 

Vlaams minister van toerisme Ben Weyts opende op 5 juni 2019 de nieuwe Rozentuin in de Nation ale 
Plantentuin van Meise. Die tuin noemt voortaan zonder enige onmiskenbare trots internationaal de 
MEISE BOTANIC GARDEN, gezien zijn internationaal wetenschappelijk alom heel hoog aangeschreven 
imago en waarde, denken we maar aan het unieke rozenherbarium van Crépin waar de ganse wereld ons 

om benijdt.  Wellicht zijn volgende uitspraken 'Onbekend is Onbemind' en 'Nooit Sant in eigen land' 
typisch Vlaams. Maar zonder enige twijfel zijn dit uitspraken uit het verleden. Want …  

Tot een paar jaar geleden raakten onze politici niet akkoord over hoe het verder moest met deze unieke 
plantentuin en de invallende serres toonden dit sprekend. De tuin is weliswaar gelegen in Vlaanderen 
maar de wetenschappelijke kennis is federaal. 

De verdeling kon hier niet gebeuren zoals het met de boeken van de KUL-bibliotheek in Leuven vroeger 

is gebeurd, namelijk dat de paar genummerde boeken in Leuven bleven en de onpaar genummerde   
boeken verhuisd werden naar Ottignies, Louvain-La-Neuve. De tuin werd Vlaams en de 
wetenschappelijke kennis bleef federaal. 

Nu zijn de serres helemaal gerenoveerd en een bezoek meer dan waard! 

 

Zo ziet de 'wadi' (binnencirkel) van de rozentuin er momenteel nog uit 

De nieuwe rozentuin is geïnspireerd op een ontluikende roos en ontworpen in een eigentijds design. Het 

labyrint in het centrum wordt gevormd door twee spiralen en vertelt het verhaal van het ontstaan en de 
evolutie van de wilde rozen en toont hoe ze verwant zijn.  In de perken buiten rond de zichtheuvel komt 
men te weten hoe vanuit de wilde rozen de tuinrozen ontstaan zijn. 
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Twee spiralen vormen het hart van de 9.000 m² grote rozentuin.  In het centrum staat een horizontale 
zonnewijzer, waarbij de bezoeker zelf de wijzer wordt door op de juiste maand te gaan staan. Zelf 
konden we niet de proef op de som nemen want de zon was te zwak om onze schaduw om te toveren 
tot het (zomer-?)uur.  Ik vermoed dat we in een zonnige winterdag een uurtje moeten bijtellen of 

aftrekken, dat weet ik even niet meer zo goed maar een probleem voor later, zoals Jean Luc DH zei dat je 
de problemen pas moet aanpakken als ze zich voordoen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De rozentuin werd plechtig maar ludiek origineel geopend door het doorprikken van grote ballonnen 
gevuld met rozenblaadjes 

De twee spiralen die vertrekken vanuit het centrum zijn elk 
een groep van wilde rozen. Door de cirkelvormige zichtheuvel 
in de vorm van een atol hebben we een mooi uitzicht over de 
rozentuin.  Ingezaaid natuurlijk grasland en de wadi's aan de 
binnenkant van de zichtheuvel zorgen voor een mooi contrast 

met het strakke ontwerp van het labyrint.  De 
rozenplantbedden aan de buitenkant van de zichtheuvel zijn 
aangeplant met cultuurrozen, voornamelijk van onze 
Belgische rozenveredelaars, en stellen de kroonblaadjes van 
een roos voor.   

'Vlaanderen investeert 103 miljoen € om de plantentuin in 

haar oude glorie te herstellen' zegt Vlaams minister van 
toerisme Ben Weyts.  Deze magnifieke rozentuin draagt bij tot 

de toeristische profilering van onze regio.  We investeren 
300.000 € in de koningin der bloemen om haar te doen 
bloeien in Vlaanderen en ver daarbuiten.'    

Roger 

Rosa Agrestis, sommige botanische rozen werden gehaald uit de oude rozentuin 
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Open Tuinen Landelijke Gilden 2019. Tuinen met rozen. 

In de maand juni organiseert Landelijke Gilde Vlaanderen hun Open Tuinen. 29 en 30 juni  zijn de 

eigenlijke opentuinendagen. Als de tuinen opengesteld worden voor het publiek op andere dagen, 
vermelden we dit in dit kort overzicht. Hieronder vind je een lijst van deelnemers die rozen vermelden 
bij de beschrijving van hun tuin. Meer details vind je op de website van de Landelijke 
Gilden.https://www.landelijkegilden.be/deelnemen/campagnes/open-tuinen/overzicht  ; 

❖ Fam. Van Loock-Leys, Peerdsdonkendreef 16 HEIST-OP-DEN-BERG Booischot (Tuin 13) 
 

❖ Rene en Vera Schellens-Thijs,  Ten Aard, Hallaaraard 4 HEIST-OP-DEN-BERG (Hallaar) (Tuin 14) Open 
16, 29 en 30 juni (10–18 u.) 

 
❖ Maria Puttemans,  Foxwellcourt, Violetlaan 5 ZOERSEL (Halle) (Tuin 39) Open op 28 april (13–18 

u.), 5, 19 en 26 mei (13–18 u.), 9 juni (13–18 u.), 29 en 30 juni (10–18 u.), 28 juli (13–18 u.) 
 
❖ Luc Van Esser,  ADR-Rosarium Geistinger Landhoff, Beekstraat 13 KINROOI (Geistingen) open vanaf 

10 mei tot 30 oktober (zonsopgang tot zonsondergang) 
 

❖ Frans Vandersmissen, Rosa Villa, Gippershoven 15 SINT-TRUIDEN (Zepperen) (Tuin 63) 
 
❖ Fam. Van Nieuwenhuyze-Loir, The Rose Garden,   Frans Van Brusselstraat 83 STEKENE (Tuin 99) 

 
❖ De tuin van Griet en Geert, Appelweg 12HOLSBEEK (Nieuwrode)  23 juni (13–18 u.), 29 en 30 juni 

(10–18 u.), 6, 7 en 14 juli (13–18 u.), 4 en 11 augustus (13–18 u.) of groepen (min. 10 pers.) na 
afspraak (half juni tot half augustus)  (Tuin 109) 

 
❖ Inagro - Internationale Rozentuin,  Doorniksesteenweg 218 KORTRIJK  (Tuin 142) 

 

❖  Willy Lievens en Henriette Gevaert, Westhoek Garden,  Hellegatstraat 5 WESTOUTER (Tuin 158) 
 
 
 

https://www.landelijkegilden.be/deelnemen/campagnes/open-tuinen/overzicht
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Kasteeltuinen Arcen en Rozenhof Lottum vieren de 
bloeiperiode van de roos met diverse activiteiten 
Toeristische samenwerking ter ere van de koningin der bloemen 
 
ARCEN – Kasteeltuinen Arcen dat van 20 tot en met 25 juni het Rozenfestijn organiseert en Rozenhof 
Lottum, dat van 19 tot en met 23 juni in het teken staat van de Potrozenshow, bundelen hun krachten 
en organiseren gelijktijdig extra activiteiten met als geurend en kleurend middelpunt; de roos!  

 
In juni staan de rozen volop in bloei. Om de roos de aandacht te geven die ze verdient, werken 
Kasteeltuinen Arcen en Rozenhof Lottum samen. Bezoekers kunnen op één dag een bezoek brengen aan 
beide evenementen. Middels het voetfietsveer zijn hartje Arcen en het Rozenhof-pad in Lottum snel 
met elkaar verbonden. Maar ook via het veerpont Lottum-Arcen/Lomm is er een prachtige verbinding 

van minder dan twee kilometer tussen de twee dorpen. 
 
De pracht en praal van de roos in Kasteeltuinen Arcen 
Kasteeltuinen Arcen is een van Europa’s grootste bloem- en plantenparken. Met meer dan 15 
verschillende tuinen is er van alles te zien en te beleven. Het in barokstijl aangelegde Rosarium van 
Kasteeltuinen Arcen geldt als een van de mooiste rozentuinen van Europa. Het statige rosarium is 
onderverdeeld in tien gethematiseerde rozentuinen waar meer dan 8.000 rozenstruiken in 250 soorten 

die te bewonderen zijn die in juni volop in bloei staan. De rozen vormen een bijzondere collectie die in 
de directe omgeving van Arcen worden gekweekt.  
 
Van 20 t/m 25 juni vindt in Kasteeltuinen Arcen het Rozenfestijn plaats. Een evenement met een 
gevarieerd programma gericht op de roos. Gedurende de dag geven de bevlogen gidsen van 
Kasteeltuinen Arcen speciale rondleidingen waarbij bezoekers meegenomen worden op een 
ontdekkingstocht door het Rosarium. Ook de Rozenopera keert terug naar Kasteeltuinen Arcen. Deze 
operette wordt meerdere keren per dag uitgevoerd door sopraan Maja van ’t Oever en bas Jan Alofs. Zij 

zullen lichtklassieke melodieën ten gehore brengen die rozen en romantiek als thema hebben. In het 
kasteel is op de van Gelre-etage een grote tentoonstelling met de mooiste snijrozen van regionale 
kwekers in prachtige bloemarrangementen gemaakt door regionale topbloemisten. Op de Bel-etage 
verzorgen de bloembinders van Kasteel Arcen de mooiste seizoenboeketten van rozen die verdeeld per 
kweker over de historisch ingerichte kamers staan. Daarnaast zijn er in de Casa Verde dagelijks 
activiteiten en een smaakmarkt met o.a. rozenbier en rozen ice tea.  
 
Activiteiten in De Rozenhof 
De Rozenhof Lottum, bestaande uit een unieke toprozentuin en rozenkenniscentrum is een ‘must’ voor 
alle rozenliefhebbers. De Rozenhof Lottum is het podium voor de Nederlandse Rozensector, met de 
nadruk op de meest gezonde duurzame tuinrozen. De Rozenhof organiseert van 19 t/m 23 juni de 
Potrozenshow.  
 
Tijdens de Potrozenshow 2019 is De Rozenhof Lottum, temidden van de prachtig bloeiende geurende en 
kleurende toprozentuin, weer helemaal in de ban van de mooiste potroos. Kwekers, tuincentra en 
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veredelaars zenden hun beste en mooiste potrozen voor de drie categorieën ‘beste tuinroos’, ‘beste 
stamroos’ of ‘beste tafelroosje’ in. Deze worden door de vakjury, studenten en leden van 
rozenverenigingen vakkundig beoordeeld. Tevens kunnen bezoekers aan de rozentuin en kenniscentrum 
de ingezonden rozen keuren en de favoriete potroos kiezen. Verder is er speciale aandacht voor de 

categorie ‘de mooiste rozenshow’: deelnemers maken een aantrekkelijke creatie met rozen en/of 
combinaties met andere planten om de bezoekers te inspireren en de vele mogelijkheden van potrozen 
in de eigen tuin, op het terras of balkon tentoon te stellen. Ook wordt dan de speciale roos ‘Rosa Green 
Connection Sweet 16’  gedoopt door Rozenkon ingin Mieke en de nieuwe burgemeester Ryan Palmen 
van de jubilerende gemeente. 

Deze prachtige roos is ontwikkeld door de Belgische rozenveredelaar Martin Vissers. 
De roos wordt formeel aangeboden aan de 16 kernen van de gemeente Horst aan de Maas en aan de 
besturen van 800 Jaar Horst aan de Maas en Green Connection. Bovendien zullen diverse zangkoren en 
ook de koninklijke harmonie Lottum speciale muzikale optredens verzorgen in de prachtig bloeiende 
rozentuin. 
 
Kasteeltuinen Arcen is t/m 3 november (m.u.v. 20 en 23 september) iedere dag geopend van 10.00-18.00 

uur. Rozenhof Lottum is vanaf 18 mei elke dag tussen 10.00 en 17.00 geopend tot 1 november 2019. 
 

 
Over Kasteeltuinen Arcen 

In het pittoreske dorpje Arcen, gelegen in de prachtige Maasduinen van Noord -Limburg ligt 
Kasteeltuinen Arcen. Kasteeltuinen Arcen is een van de meest veelzijdige bloemen - en plantenparken 
van Europa. Het park is 32 hectare groot en heeft meer dan 15 unieke tuinen en een historische 

buitenplaats met 17de-eeuws kasteel. 

Over Rozenhof Lottum 
Net als de Keukenhof voor bollen wil De Rozenhof Lottum hét podium zijn voor de Rozensector, met de 
nadruk op gezonde duurzame rozen. De Rozenhof Lottum is het verbindende en stimulerende platform 

voor de internationale  Rozensector. 
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