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Hetisalweerenigetijdgeleden
datinWageningende38eDendrologendaggehoudenwerd,
gewijdaanhetzoomvangrijke
geslachtRosa.Uhebtreeds
eenbescheidenindrukkunnen
krijgenvanhetgeenopdeze
dagteberdewerdgebrachtin
hetartikel„Botanischerozen:
welkezijnbruikbaar?"inTuin
&Landschap1980,nummer
23.
Alvorens een uiteenzetting te leveren
moet mijnogeendrukkende lastvan het
hart. Ik verzeker u dat het niet in het
minst mijn bedoeling is tweestrijd te
zaaien in rozentelend Nederland. Ik ben
niet de reïncarnatie van Eris, de godin
der Twist. Geen twistappel zal dan ook
door mij achteloos worden geworpen,
daar waar Brabantse en Limburgse rozenkwekers elkaar ontmoeten. Vrees
dus niet voor een Trojaanse oorlog, die
zichafzouspelen langdeoeversvan de
rustig stromende maar nog immer te
zouteMaas.

Vergelijkingnietrelevant
Botanische rozen zijn vooral geschikt in
grotere parken, in loofhoutsingels, juist
daar waar omwille van het landschap
sierheesters,alsForsythia en dergelijke,
ongewenst moetenwordengeacht.Juist
nuweallerwegezwaaienmetblazoenen,
in welker top het behoud van het streekeigene staat geschreven, mag de deur
voor botanische rozen geacht worden
wijd open te staan. Teehybriden (de h
laat ik moedwillig weg, bedoelde rozen
hebben niets met thee te maken), Floribunda's en Polyantha's spelen in het
stedelijk groen een eigen rol, ze geven
geprononceerde kleurgroepen in het
plantsoen: een kleurenarsenaal op 's
plantsoenmeesters palet. En dat is zonder meer fijn! Er zijn zulke schitterende,
overrompelende kleuren in deze sortimenten, dat we dergelijke verrassende
overvallen slechts met vreugde kunnen
ondergaan.Uhebt het algevoeld,enige
vergelijking tussen beide groepen, te
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weten debotanische rozen enhun familieleden,ondergebracht inTeehybriden,
Floribunda's en Polyantha's,isniet relevant. Beide groepen hebben een eigen
aard, een eigen identiteit en dus ook
eigen gebruiksmogelijkheden. U vergelijkteenpoliticustochzekerook nietmet,
laat ik zeggen. Toon Hermans, omdat
biedenmeteenomhaalvanwoorden iets
proberentezeggenwaarde gemiddelde
luisteraar enkele minuten voor nodig
heeft?

Sortiment
Ikwil udaarom hier slechts een selectie
uit het sortiment botanische rozen geven.
Rosa X harisonii 'Vorbergii' heeft vrij
grote, roomwitte bloemen, die omstreeks mei-juniverschijnen. Deze cultivar kangoed worden gebruikt in strookbeplanting. De struiken worden niet
hoog, zodat ze zonder enig bezwaar op
devoorgrondmogentreden.
Rosa hugonis is geen onbekende soort;
het is een vroeg bloeiende struik, die
ongeveer 1.50 meter hoog wordt. In
combinatie met andere heesters is dit
eenaardige plantsoenplant.
De Penzance-hybriden ('Amy Robsart',
endergelijke)endecultivarsuitdezogenoemde „Frühlingsreeks", zoals 'Frühlingsanfang', 'Frühligsmorgen', 'Frühlingsduft' en vult umaar aan,zijn duidelijk overleefd.Erzijn zeer goedevervangersvoor deze rozen.Wie plant bij voorbeeldRosa 'Bourgogne'?
Rosaserlcea var.sericea f. pteracantha
(syn. Rosa omeiensis 'Pteracantha') is
een bekende roos. Detakken zijn intensief bezet met grote, platte stekels, die
aanvankelijk helderrood zijn. De bloeiperiodevaltvroeg.Dekleinebottels worden nog gedurende de zomer afgeworpen. Een sierlijke struik, die in combinatie metbijvoorbeeld bodembedekkende
Cotoneasters hogeogen gooit.
Rosa canina en roodbloeiende hybride
'Kiese' zijn bruikbaar in het bosplantsoen.
Rosa Carolina, Rosa virginlana, RosaX
rugotida en Rosa x mariae-graebnerae
zijn laagblijvende rozen, die uitermate
geschikt zijn voor bermen,op taluds en
als strookbeplanting. De planten maken
allenrijkelijkworteluitlopers.
RosaXrugotida dient één maalper2à3
jaar gesnoeid te worden. Er zijn hoveniersdiedezeroosmetdemaaibalktelijf
gaan!Decultivar 'Dart's Defender' heeft
paarsrode bloemen, die weinig gevuld
zijn. Deze selectie kan evenals de hybridezelf,goed door middelvan winterstek
enwortelstekvermeerderdworden.

Rosavirginlana 'Harvest song'wordt op
dezelfde wijze vermenigvuldigd. Deze
selectie onderscheidt zich van de soort
dooreencompacteregroeiwijze,lilarose
bloemeneneengrotere bottelproduktie.
Evenals desoort zelve is 'Harvest Song'
uitstekend bruikbaar op taluds en als
strookbeplanting. Ook valt aan deze
plant te denken,daar waar een niet formelehaagmoetworden gemaakt
Rosanitida isgenoegzaam bekend.Deze Amerikaanse soort is uitermate geschikt voor het maken van lage hagen.
Voor bermbeplanting is Rosa nitida niet
aante raden,vanwege zijn gevoeligheid
voorpekel.
Rosablandaisenopgaande heester,die
naenkelejarenreeds een hoogtebereikt
van 2.00 meter. Het dieprode hout is
nagenoegongestekeld.Vooralindewinter lijkt deze soort, van een afstand gezien,sterkopCornusalba'Sibirica'.Ook
Rosablandakangoedvermeerderd wordendoormiddelvanwinterstek.
Rosa moyesii is sterke groeier en, mits
op eigen wortel of op een goede onderstam,bruikbaar inbijvoorbeeld heestergroepen. Deze soort, bij voorkeur op
eigenwortelzouzeerbeslisteen aanwist
in onze plantsoenen zijn. Rosa moyesii
'Geranium' heeft scharlaken bloemen;
de cultivar 'Fargesii' heeft donkerrose
bloemen. Genoemde cultivars hebben
evenalsdesoort,groterode,flesvormige
bottels,dieeensieraadaandeplantzijn.
Rosamultibracteataisookeensoort die
helaas vaak aangetroffen wordt in de
welbekende afdeling:„Onbekend maakt
onbemind". Voor mij een reden
temeer toch even uitvoeriger te moeten
zijn. Rosa multibracteata is een forse
struik,diezeker2.50tot 3.00 meter hoog
wordt. De rose bloemen verschijnen in
juni-juli in zware tuilen. De kleine peervormige bottels verschijnen inde herfst,
ze zijn oranje-rood van kleur en blijven
lang aan de plant hangen. De bladeren
blijven tot oktober, ja vaak zelfs tot in
november aan de struik. Het is mij dan
ook beslist een raadsel waarom deze
fraaie, gezonde roos niet wordt aangeplant inonder andere onze vaderlandse
plantsoenen. Oja,er zijn enkele bekende kwekers die u misschien alaan planten van Rosa multibracteata zouden
kunnenhelpen!
Rosa rugosa is bruikbaar in strook- en
bermbeplanting. Het is een sterke roos
die weltegen een stootje kan,tegen wel
twee ook! Nevens de zo bekende Rosa
rugosa worden er nog enkele hybriden
en cultivars geteeld, van welke 'Pink
Grootendorst' en 'F.J.Grootendorst' de
bekendste zijn.Decultivar 'Hansa' heeft
paarse bloemen, 'Schneezwerg', een
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Levendematerialen

klaagt over sterroetdauw in'MaxGraf';
het gaat hier danwelover plantendie
geoculeerdzijnopRosamultiflora.
Rosa Xpaulii scoort weer eenonvoldoende.Opoudereleeftijdwordenstruikenongewenst hoog— zebereiken zekereenhoogtevan1.50tot2.00meter—
enzijndanbinneninkaal.Gevolgvanhet
laatste: zaailingen vanbomen enstruikenvestigenzichinhethartvandeplant,
zichbeschermdwetendvoor deshoveniers wapentuig achter een overvloed
van groen prikkeldraad. Volleedvermaak slaan ze alle dappere pogingen
van de plichtsgetrouwen gade, die, in
Doornroosjes vorstelijke bevrijder hun
voorbeeldziend,henmetgeweldvanhet
onderaardsezoudenwillenverwijderen.
Maarja...datprikkeldraad...!— Rosa X
paulii—isnietaltijdvrijvanroest.
De donkerrose bloeiende cultivar 'Rosea' issindskort weer incultuur in Nederland. Wie toch Rosa Xpaulii aanschaft,planteniettedicht!
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Rozendieopéénjarig hout bloeien, zoalsRosaXrugotida,Rosanitidaenverschillende Rosa rugosa-hybriden, kunnenbeter nàdebloeigesnoeidworden.
Erwordtzokortmogelijkgesnoeid.Persoonlijk benikgeenvoorstander vande
veelvuldig toegepaste methode takken
totdehelftoféénderdevanhunlengte
terug tesnoeien. Wanneer diep wordt
teruggesneden ontwikkelen zichéén of
enkele krachtig groeiende scheuten
vanuithethartderplant.
Struiken dieop tweejarig hout bloeien
moetenopenwordengehouden.Na3à4
jaren wordt vooral hetoudhoutverwijderd.Hetéénjarige hout blijft natuurlijk
zoveelmogelijkgespaard.Indepraktijk
snoeit mendezerozenvaakalgedurendedewinter.
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RosarugosazoalsdieweergegevenisdoorE.Gerhardt

laagblijvende cultivar scoort bijmij een
onvoldoende.Rosarugosaisweiniggevoeligvoormeeldauw.
Rosawoodsiivar.fendleriproduceertin
grote massa bottels enisalleen daardooraleenaardigesoort.
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RosaXjacksonii 'MaxGraf',ookgeen
onbekende, is vooral optaluds enin
strookbeplanting bruikbaar.Wordthijte
dichtgeplant,danhopendetakkenzich
openwordtdeaanplantalrashogerdan
wenselijk is.Erzijn plaatsen waarmen

Planten opeigen wortel hebben mijn
voorkeur. Deze zijn doorgaans krachtiger, hebben veelal eenlangere levensduur en zijn goedkoper inhet onderhoud,omdatgéénwildopslagverwijderd
moetworden.Vooraankoopvanplanten
opeigenwortelzalechterwelietsdieper
in debuidel moeten worden getast(en
mentastvaakalzodiep).
In enkele gevallen zijn planten opeen
onderstamkwalitatiefbeterdanstruiken
op eigen wortel. Rosa hugonis is één
voorbeeld.
Vooruitgebreideinformatieoverbotanische rozen staat veel literatuur totuw
beschikking.
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