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OUDE ROZEN en BOTANISCHE ROZEN
De meeste van deze rozen vormen vrij grote struiken die, soms met wat steun, goed als solitair
in een border toe te passen zijn.
De maat is steeds uitgedrukt in hoogte x breedte in cm. (bij benadering).

BARON GIROD DE L'AIN
Remontantroos 1897, grote donkerrode bloemen met fijn wit randje, ongewoon,
remonterend, geurig, 120x90

€ 14,00

BETTY PRIOR
€ 13,00
1935, licht- en donkerroserood, zeer rijk bloeiende ouderwetse trosroos, enkelvoudige
bloemen, doorbloeiend, 90x60
BUFF BEAUTY
€ 14,00
Moschatahybride 1939, gevuld, soms gekwartierd, knop oranjegeel, bloem romig geel met
roze nuance, kan ook als klimroos, glimmend blad, geurig, bloeiherhalend, 150x150
COMTE DE CHAMBORD
€ 13,00
Damascenerroos 1860, gevulde en gekwartierde bloemen, lilaroze, compacte struik, helder
groen blad, zeer geurig, bloeiherhalend, 120x90

FELICIA
€ 13,00
Moschatahybride 1928, gevulde roze met zalmkleurige kleine bloemen in grote groepen,
donker blad, doorbloeiend en geurig, 120x120
KATHLEEN
€ 13,00
Moschatahybride 1922, pyramiden van enkele roomwitte tot lichtroze, kleine bloemen,
geurig en doorbloeiend, 120x120
LA REINE VICTORIA
€ 13,00
Bourbonroos 1872, warm lilaroze, mooie komvorm, geurig en bloeiherhalend, 200x100
MARIE PAVIÉ
€ 13,00
1888, blossig wit, gevulde kleine bloempjes, jong blad mahoniekleurig, geschikt voor potten,
doorbloeier en geurig, 80x60
MOONLIGHT
€ 13,00
Moschatahybride 1913, melkwitte enkele bloemen met donkere meeldraden in grote tuilen,
mooi donker blad en twijgen, bloeiherhalend en geurig, 150x150
REINE DES VIOLETTES
€ 14,00
Remontantroos, 1860, lila met paars, vrij platte gekwartierde, zeer gevulde, middelgrote
bloemen, bijna doornloos, donkergrijsgroen blad, bloeiherhalend en geurend, 150x80
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ROSA GLAUCA
€ 13,00
Botanische roos, prachtig grijs purper-achtig blad met kleine enkele dieproze bloemen,
bruinrode bottels, 300x200
SOUVENIR DU DOCTEUR JAMAIN
€ 14,00
Remontantroos 1865, diep fluwelig rood, schaalvormig en gekwartierd, oranjerode bottels,
bloeiherhalend en geurig, 150x100
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GROOTBLOEMIGE KLIMROZEN

BANTRY BAY
€ 13,00
1967, dieproze, losgevulde bloemen, Floribundatype, hoogte tot 4 meter, remonterend.
COLONIAL WHITE
€ 13,00
1959, romig witte, goed gevulde, schaalvormige bloemen, diepgroen, glimmend blad, zeer
geurig en bloeiherhalend, tot 3 meter.
COMPASSION
€ 13,00
1973, lichtroze, iets zalmkleurige grote bloemen, geurig, remonterend, hoogte tot 3 meter.
CONSTANCE SPRY
€ 14,00
Austin 1961, dieproze, grote komvormige bloemen, hoogte tot 3 m., zomerbloeier met soms
wat nabloei, geurig.
DUBLIN BAY
1975, rood, gevuld, gezond, doorbloeiend, lichte geur, 350 cm

€ 13,00

EDEN ROSE
1988, grote zwaar gevulde roze naar crème verbloeiende bloemen, zwakke geur,
bloeiherhalend, hoogte ongeveer 2.50 meter

€ 13,00

GOLDEN SHOWERS
€ 13,00
1956, halfgevulde citroengele bloemen, goudgele knop, diepgroen blad, tot 2.5m., geurig,
doorbloeier.
INDIGOLETTA
€ 13,00
1981, mauvelila gevulde bloem, sterke geur, doorbloeiend, ook voor halfschaduw, 300 cm
MEG
€ 13,00
1954, losse, enkele zacht zalmkleurige bloemen, geurig, zomerbloeier, hoogte tot 4 meter.
Mme ALFRED CARRIÈRE
€ 13,00
1879, roomwitte los gevulde bloemen soms met wat roze, hoogte tot 4-5 m., doorbloeiend,
zeer geurig, kan op het noorden.
NEW DAWN
€ 12,00
1930, halfgevulde zachtroze bloemen, glanzend blad, tot 5m., zeer sterk, doorbloeier,
verdraagt schaduw.

4

KWEKERIJ DE KLEINE PLANTAGE

rozenlijst 2018

PARKDIREKTOR RIGGERS
€ 13,00
1957, halfgevulde, grote trossen diep karmijnrode bloemen, diepgroen glanzend blad,
krachtige groei tot 4 meter, doorbloeier.
PINK CLOUD
€ 13,00
1952, grote fuchsiaroze gevulde bloemen, hoogte tot 4 m., doorbloeier, zeer sterk, kan op
het noorden.
SYMPATHIE
1964, gevulde fluweelrode, geurende bloemen, hoogte tot 4 meter, remonterend.

€ 13,00

€ 13,00
WESTERLAND
1969, grote koper-oranje bloemen, losgevuld, geurig, lang doorbloeiend, oranje bottels,
glanzend donker blad, hoogte tot 3 meter, of bossige struik tot 2 meter.

ZÉPHIRINE DROUHIN
€ 13,00
Bourbonroos 1868, halfgevulde donkerroze bloem, doornloze takken, tot 5m., geurig,
doorbloeier.
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KLEINBLOEMIGE KLIMROZEN
De meeste kleinbloemige klimrozen zijn zogenaamde "ramblers". Dit zijn krachtig groeiende
rozen met buigzame takken, die goed groeien door bomen, of over schuurtjes en stevige
pergola's.

BOBBIE JAMES
€ 13,00
1960, halfgevulde witte bloempjes met geel hart in grote tuilen, rambler, kleine bottels, tot 10
m., geschikt om in bomen te laten groeien, zomerbloeier, geurig.
GUIRLANDE d'AMOUR
€ 14,00
Moschatahybride, Lens 1993, witte, halfgevulde bloemen, gele meeldraden, rambler,
buigzame takken, geurend en doorbloeiend, hoogte tot 2,5 meter
LYKKEFUND
€ 13,00
"Gelukkige Vondst". 1930, halfgevulde, roomwitte bloempjes, rambler, geurig, weinig
stekels, bottels, klimmer tot 4 meter, kan ook als vrijstaande struik, zomerbloeier.
OPEN ARMS
€ 14,00
1995, zalmroze tot lichtroze, iets gevuld, kleine rambler, geurend, doorbloeiend, 2 m
PAUL'S HIMALAYAN MUSK RAMBLER
€ 13,00
1900, kleine dubbele zacht lilaroze bloempjes in hangende tuilen, rambler, hoogte tot 10 m.,
zomerbloeier en geurig.
PLAISANTERIE
€ 14,00
Moschatahybride, Lens 1996, kleur varieert van oranje, geel, roze, zeer elegante enkele
bloem, lichte geur doorbloeiend, hoogte tot 3 meter, of struik tot 120 cm.
RAMBLING RECTOR
1912, witte klimmer tot 6 meter, rambler, geurend, zomerbloeier.

€ 13,00

VEILCHENBLAU
€ 14,00
1909, kleinbloemig, paarse halfgevulde bloemen met wit hart in tuilen, rambler, hoogte tot 5
m., kleur blijft mooier in halfschaduw, zomerbloeier, geurig.
€ 13,00
WEDDING DAY
1950, grote schermen roomwitte enkele bloempjes met oranjegele meeldraden, rambler,
hoogte tot 10m, zomerbloeier en zeer geurig, verdraagt schaduw.

6

KWEKERIJ DE KLEINE PLANTAGE

rozenlijst 2018

ENGELSE ROZEN
Een groep vrij nieuwe rozen met het uiterlijk en de geur van oude rozen en de goede
eigenschappen zoals lange bloeitijd van de moderne roos.
Als solitair maar ook als groep toe te passen.

CARDINAL HUME
€ 14,00
Karmijnrood tot paars in grote trossen, scharlaken bottels, herbloeiend, lichte geur, 175x140
GERTRUD JEKYLL
€ 14,00
Dieproze bloemen met in het midden een groene punt, sterke rozengeur, bloeiherhalend,
kan ook als klimroos toegepast worden, 180x90
WINCHESTER CATHEDRAL
€ 14,00
Wit tot crèmekleurig, licht komvormige bloem, geurig, doorbloeier, snijbloem, 120x100

7

KWEKERIJ DE KLEINE PLANTAGE

rozenlijst 2018

MODERNE ROZEN
Allemaal sterke, rijk en goed doorbloeiende soorten.
Favoriet bij ons zijn de zogenaamde Moschatahybriden. Sterke rozen met trossen kleinbloemige
rozen. Ook een aantal oude rozen vallen onder deze groep. De Belgische rozenfirma Lens heeft
een goed boek over deze rozen geschreven:
Uitbundig bloeiende rozen, An Velle. (verkrijgbaar op de kwekerij)
ALDEN BIESEN
€ 13,00
Lensroos, trossen roze-zalmkleurige enkele kleine bloemen, lichte geur, doorbloeier, 125x100
ASPIRIN ROSE
Zuiver wit, halfgevuld, donker glanzend blad, doorbloeiend, 60x50

€ 12,00

BOUQUET PARFAIT
€ 13,00
Moschatahybride, Lens 1989, trosjes rozig witte bloemen, lage heesterroos, doorbloeier,
70x60
BURGUNDY ICE
€ 12,00
Donkerrood-paars, verblekend bij het verbloeien, los gevuld, doorbloeiend, 100x80
DUFTZAUBER
Donkerrode theehybride, zeer geurig en doorbloeiend, 125x100

€ 13,00

EYEOPENER
€ 12,00
Helderrode, kleine bloempjes met gele meeldraden, zeer rijkbloeiend, breeduitgroeiend,
60x100
HEAVENLY PINK
€ 13,00
Moschatahybride, Lens 1997, lichtroze dubbele kleine bloemen in grote pyramidale trossen,
geurig, 60x90

JUST JOEY
1973, grootbloemige theehybride, koper tot geelbruine, grote gevulde bloemen,
doorbloeiend en geurend, 80x50

€ 13,00

MILKY WAY
Theehybride met iets blossige witte bloemen, licht geurend, 100x80

€ 12,00

NOSTALGIE
€ 12,00
Tweekleurig, roomwit hart met kersenrode buitenste bloembladen, zeer apart, grote
bolronde bloemen,doorbloeiend en geurend, jong blad donkerrood, later donkergroen en
glimmend, 90x60

PAULA VAPELLE
€ 13,00
Spinossimahybride 2002, dubbele gevulde witte bloemen, soms met wat roze, geurend,
blauwgroen blad, zoals Stanwell Perpetual, maar dan gezonder, 150x100
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REDSI
€ 14,00
bijzondere roodoranje kleur met amberen gloed in het centrum, lichte geur, genoemd naar
Redmond O´Hanlon, doorbloeiend, 100 cm
RHAPSODY IN BLUE
Donker purperviolette halfgevulde bloemen met wit centrum, goede geur, 120x80

€ 13,00

ROUTE 66
Paarsrood, enkele bloem, geurig, herbloeier, 80x50 cm, !

€ 14,00

SALLY HOLMES
€ 12,00
Moschatahybride, grote roomwitte enkele bloemen met gele meeldraden in volle trossen,
glimmend blad, bossig uitgroeiend, doorbloeier en geurig, 120x100
ZEELANDIA
€ 14,00
2011, introductie van De Bierkreek, prachtig rood, enkele bloem, doorbloeier, 100x60 cm, !
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