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ROZENTUIN KORTRIJK WINT
INTERNATIONALE PRIJZEN
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52ste ROZENKEURING TE KORTRIJK
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Eind 28 juni 2013 vond er in de provinciale rozentuin te Kortrijk de traditionele internationale
rozenkeuring met de uitreiking plaats. De Kortrijkse rozentuin sleepte zelf twee internationale prijzen
in de wacht. Op het programma verder ook nog een rozenfeest voor het grote publiek en de
voorstelling van een nieuw Vlaams rozenboek.
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Tekst en foto's Vandromme Dirk, secretaris K.H.Sint-Fiacre
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Naar aanleiding van de 52ste rozenkeuring te Kortrijk werd
een grote buitenlandse delegatie opgewacht. Naast de
traditionele vakjury uit Vlaanderen en Wallonië konden we
heel wat specialisten verwelkomen uit Nederland, Frankrijk,
de Verenigde Staten, Australië, Japan, Nieuw-Zeeland en
Zuid-Afrika. De speciale eregast was Steve Jones (USA), de
voorzitter van de internationale rozenfederatie.
Op zoek naar de Gouden Roos 2013
Niet minder dan 79 rozen moesten gekeurd worden, waarvan
61 nieuwigheden en 18 rozenvariëteiten die de laatste 5 jaar in
de handel gebracht werden. De rozen waren afkomstig van 15
veredelaars en werden ingezonden vanuit 7 landen namelijk
België, Denemarken, Duitsland, Japan, Frankrijk, Nederland
en Zwitserland. Deze nieuwe rozen blijven 2 jaar in de proeftuin staan en worden daarbij gemiddeld 5 keer gekeurd door
een permanente jury. Daarbij wordt gekeurd op 70%. Tijdens
de laatste internationale keuringsdag wordt door de vakjury
gekeurd op 30% en dit vooral op groeikracht, algemene
ontwikkeling en bladgroei, weerbaarheid tegen ongunstige
weersomstandigheden en ziekten. Uiteraard ook de bloeirijkheid, decoratieve waarde, kleur en geur worden gekeurd.
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De jury koos als
Gouden Roos
Kortrijk 2013 een
heesterroos van de
Duitse veredelaar
Kordes, met de
technische
werkcode KORtuberlou. Dit is een
meerkleurige
heester- of
parkroos met
dubbele kleur in
geel/goud en rood/
rose kleuren. Deze
▲ KORtuberlou, gouden roos Kortrijk 2013
plant stond
opgeplant in vak
243 en behaalde 79.19%. Opnieuw werden ook gouden en
zilveren medailles uitgedeeld aan de meest verdienstelijke
rozen. Opvallend veel bodembedekkende rozen (soms
onhandig gecatalogeerd onder miniatuurrozen) vielen in de
prijzen. Dergelijke onderhoudsvriendelijke rozen zijn niet
alleen nuttig als toepassing in het openbaar groen maar
uiteraard ook dankbaar in private tuinen en parken. Ook de
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klimrozen deden het dit jaar opmerkelijk beter dan tijdens de
vorige edities.

Gouden roos Kortrijk 2013
KORtuberlou

Kordes

79.19%

Gouden medailles
RT 06514
Dolomitri
DORTHUI 1-692
Regis Marcon delpargentro
RT 04133

Rosen Tantau
Kordes
Roseraies Dorieux
G. Delbard SAS
Rosen Tantau

77.74%
76.55%
75.96%
75.86%
75.69%

Zilveren medailles
Grand Duc Jean
KORelamba
VEL11mkazz
VISRaporch

Lens
Kordes
Lens
Viva International

75.49%
74.90%
74.85%
74.46%
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heester- en bodembedekkende rozen die in groep zouden
kunnen aangeplant worden.
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Een rozenfeest als bekroning
Tweejaarlijks organiseert INAGRO in samenwerking met het
provinciebestuur ook een rozenfeest in de tuinen. Dit jaar werd
sterk gewerkt aan de promotie van de rozentuin. Meer dan
2000 bezoekers waren present op zondag 30 juni in het
Kasteelpark. Het event stond in het teken van natuur en kunst
en is niet commercieel van opzet.
De rozentuinen in Kasteelpark ‘t Hooghe zijn geheel het jaar
door gratis open voor het grote publiek en tonen een grote
variatie aan rozen in combinatie met vaste planten, heesters
en bomen. ■
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Twee internationale prijzen
Tijdens de 16de rozenconventie van de Rozenfederatie eind
2012 in Sandton (Zuid-Afrika), werd de Award of Garden
Excellence toegekend aan de Provinciale rozentuin te
Kortrijk. Slechts 42 rozentuinen wereldwijd bezitten deze
erkenning. Deze onderscheiding werd officieel overhandigd
door Steve Jones aan de voorzitster van de rozentuin
mevrouw Marie-Claire De Jaegere –Vanderstichele en aan
de gedeputeerde Bart Nayaert, verantwoordelijk voor
INAGRO, het West-Vlaams onderzoekcentrum voor land- en
tuinbouw, dat ook instaat voor het beheer van de rozentuin
en proeftuin. In Sandton werden ook nieuwe rozenboeken
bekroond. Zo werd het boek van Ann Velle ‘Uitbundig bloeiende rozen; de mooiste Moschata van Lens Roses’, bekroond.
Aansluitend werd ook nog een tweede prijs uitgereikt aan de
rozentuin te Kortrijk namelijk de Award Lily de Gerlache de
Gomery, een prijs voor het werk dat de verantwoordelijken
van de rozentuin doen voor het bevorderen van de kennis en
het gebruik van de roos en in het bijzonder voor de organisatie van het rozenconcours. De inspanningen, sedert 2003, om
de tuin meer bekendheid en luister te geven worden daarmee internationaal erkend. Het is een nieuwe injectie om de
tuin verder uit te bouwen en te promoten. Al jaren leeft de
idee om de huidige rozentuin van 1,5 ha uit te breiden tot het
kasteelpark zodat op een ruimte van circa 5 ha ook andere
types van rozen kunnen getoond worden in diverse habitats.
We denken daarbij aan klim- en liaanrozen en aan de vele
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'EXCELLENCE ROSES' OPGERICHT
VOOR ROZENKEURING EN -PROMOTIE
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Op 16 mei jl. is de Stichting Excellence Roses opgericht. Het is een nieuwe internationale
organisatie die het imago van de buitenroos wil verbeteren. De rozen die het beste uit een reeks
keuringen op diverse rosaria in Nederland en België komen, mogen het kwaliteitskeurmerk
‘Excellence Roses’ dragen.
Persbericht - 25 juni 2013

Het initiatief voor de Stichting Excellence Roses is genomen door enkele
Nederlandse beroepsmensen en dit om
reden van het verdwijnen van PPH en
het Productschap Tuinbouw. De
stichting, waarin ondermeer veredelaars, kwekers en retail vertegenwoordigd zijn, onderzoekt momenteel de
mogelijkheden om rozenkeuringen in
rosaria en de promotieactiviteiten vanuit
het bedrijfsleven gefinancierd te krijgen.
De Stichting wil het imago van de roos
verbeteren. Daarbij zijn gezondheid,
gemakkelijke verzorging, (door)bloei en
geur belangrijke criteria. Aan de hand
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van de keuringen in diverse rosaria in
Nederland en België komen de beste
variëteiten bovendrijven. Deze worden
onder de naam ‘Excellence Roses’ op
diverse manieren gepromoot.
De stichting richt zich met haar
promotieactiviteiten zowel op de
consument als op de professionele
gebruikers van de roos. In ieder geval
spelen de bestaande Nederlandse en
Belgische rosaria een belangrijke rol
bij de keuringen en de promotie.
Voor meer informatie kan men contact
opnemen met Joke Kersten
(gsm: 06-22 52 24 75) ■
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