
 

Excellence	  Keuringstuin	  in	  Lottum	  

 

Om	  voor	  het	  Europese	  predicaat	  ‘Excellence’	  in	  aanmerking	  te	  komen,	  moeten	  de	  rozen	  eerst	  3	  jaar	  
lang,	  4	  keer	  per	  jaar	  op	  strenge	  keuringscriteria	  met	  voldoende	  worden	  beoordeeld.	  	  

Deze	  keuringen	  worden	  uitgevoerd	  in	  een	  6-‐tal	  rosaria,	  te	  weten:	  De	  Rozenhof	  in	  Lottum,	  
Westbroekpark	  in	  Den	  Haag,	  Rosarium	  Winschoten,	  Rosarium	  Boskoop,	  het	  Rivierenhof	  in	  Deurne	  (B)	  
en	  in	  de	  proeftuin	  van	  PCS	  sierteelt	  in	  Destelbergen	  (B).	  	  

Het	  Westbroekpark	  

 

Het	  Westbroekpark	  met	  een	  totale	  oppervlakte	  van	  ruim	  18	  ha,	  is	  begin	  jaren	  ’20,	  van	  de	  vorige	  
eeuw,	  aangelegd	  volgens	  het	  plan	  van	  Pieter	  Westbroek,	  de	  vroegere	  directeur	  van	  de	  gemeentelijke	  

plantsoenendienst.	  Na	  de	  Tweede	  Wereldoorlog	  werd	  dit	  park	  populair,	  omdat	  er	  vanaf	  1948	  

bloemententoonstellingen	  werden	  georganiseerd.	  Het	  Westbroekpark	  is	  één	  van	  de	  mooiste	  parken	  

van	  Den	  Haag.	  Het	  ligt	  tussen	  Madurodam	  en	  de	  badplaats	  Scheveningen.	  	  

Het	  Westbroekpark	  staat	  vooral	  bekend	  om	  de	  prachtige	  rozentuin:	  het	  in	  1960	  aangelegde	  
Internationaal	  Rosarium.	  Hier	  bloeien	  tussen	  juni	  en	  eind	  oktober	  20.000	  rozenstruiken	  op	  ongeveer	  
300	  bedden.	  Het	  zijn	  de	  nieuwste	  soorten	  die	  door	  de	  kwekers	  uit	  de	  gehele	  wereld	  gewonnen	  en	  
vrijwillig	  ingestuurd	  worden.	  Jaarlijks	  vormt	  het	  rosarium	  het	  decor	  voor	  een	  internationaal	  
rozenconcours,	  waarbij	  een	  internationale	  jury	  de	  rozen	  keurt	  en	  per	  categorie	  de	  certificaten	  goud,	  
zilver	  of	  brons	  toekent.	  

Voor	  meer	  informatie	  zie	  http://denhaag.com/nl/locatie/502/westbroekpark	  

	  

 



Rosarium	  Boskoop	  

In	  Boskoop	  kunt	  u	  een	  boomkwekerijmuseum,	  de	  sortimentstuin	  van	  het	  proefstation,	  diverse	  
collectietuinen	  en	  het	  rosarium	  bezichtigen.	  Het	  boomkwekerijmuseum	  is	  gedeeltelijk	  gevestigd	  in	  
een	  boomkwekershuis	  uit	  1870.	  In	  het	  museum	  kunt	  u	  een	  collectie	  van	  oude	  
boomkwekerijgereedschappen	  en	  een	  zeer	  uitgebreide	  vakbibliotheek	  bezichtigen.	  Bij	  het	  museum	  
ligt	  een	  historische	  tuin	  met	  rozenrassen	  uit	  de	  jaren	  1600-‐1900.	  

	  

 

Het	  rosarium	  ligt	  aan	  de	  Parklaan	  tegenover	  het	  NS	  station	  van	  Boskoop.	  In	  het	  rosarium,	  dat	  1,5	  
hectare	  groot	  is,	  staan	  ongeveer	  160	  rozenrassen	  (2.600	  rozen)	  de	  hele	  zomer	  in	  bloei.	  Behalve	  de	  
rozen	  zijn	  er	  in	  het	  park	  ook	  vaste	  planten,	  heesters	  en	  bomen	  aangeplant.	  De	  rozen	  worden	  jaarlijks	  
door	  een	  keuringscommissie	  beoordeeld	  op	  bloemkleur,	  vorm	  van	  de	  bloem,	  blad	  en	  groeiwijze.	  In	  
het	  park	  staan	  zitbanken	  zodat	  de	  bezoeker	  in	  alle	  rust	  van	  de	  bloemenpracht	  kan	  genieten.	  Het	  
rosarium	  is	  het	  hele	  jaar	  dagelijks	  geopend.	  	  

Voor	  meer	  informatie	  zie	  http://www.inboskoop.nl/locaties/rosarium.html 



Rosarium	  Winschoten	  

 

Het	  grondgebied	  van	  Winschoten	  maakt	  deel	  uit	  van	  ’s	  werelds	  grootste	  kweekcentrum	  van	  
rozenonderstammen.	  Circa	  80	  procent	  van	  de	  wereldproductie	  van	  rozenonderstammen	  wordt	  
gekweekt	  in	  het	  gebied	  Winschoten-‐	  Noordbroek-‐	  Veendam.	  Jaarlijks	  worden	  vanuit	  dit	  gebied	  
ongeveer	  70	  miljoen	  onderstammen	  over	  de	  hele	  wereld	  geëxporteerd.	  Logisch,	  dat	  men	  op	  een	  
gegeven	  moment	  ook	  iets	  van	  het	  uiteindelijke	  product	  wilde	  laten	  zien.	  Zo	  ontstond	  in	  1967	  als	  
showroom	  van	  de	  Oost-‐Groninger	  rozenkwekers	  en	  met	  steun	  van	  het	  bedrijfsleven,	  het	  rosarium	  
waar	  op	  1,6	  hectare	  inmiddels	  zo’n	  320	  verschillende	  rassen	  (20.000	  rozen)	  bijeengebracht	  zijn.	  Van	  
alle	  geëxposeerde	  rozen	  worden	  de	  naam	  en	  de	  kweker	  genoemd.	  

Landelijk	  is	  het	  Winschoter	  rosarium	  eveneens	  van	  betekenis.	  In	  Nederland	  zijn	  er	  nl.	  enkele	  rosaria	  –	  
waaronder	  dat	  te	  Winschoten	  –	  die	  deelnemen	  aan	  de	  zogeheten	  “Excellence	  Roses	  keuring”.	  Die	  
keuring	  biedt	  rozenkwekers	  de	  mogelijkheid	  hun	  rozenrassen	  in	  te	  zenden	  om	  de	  kwaliteit	  langdurig	  
te	  testen.	  Niet	  alleen	  op	  diverse	  grondsoorten,	  maar	  ook	  onder	  verschillende	  klimatologische	  
omstandigheden.	  Die	  verschillen	  kunnen	  in	  beide	  gevallen,	  zelfs	  in	  ons	  kleine	  land,	  nog	  vrij	  groot	  zijn.	  
Pas	  wanneer	  de	  rozen	  een	  strenge	  keuring	  met	  succes	  hebben	  doorstaan,	  wordt	  een	  nationaal	  
certificaat	  afgegeven	  met	  het	  predicaat	  “Excellence	  Rose”.	  

Voor	  meer	  informatie	  zie:	  http://rozenvereniging.nl/winschoten/	  

 

 

 

 

 

 

 



Rozentuin	  provinciaal	  domein	  Rivierenhof	  

 

In	  het	  provinciaal	  Groendomein	  Rivierenhof	  te	  Antwerpen,	  bevindt	  zich	  een	  rechthoekige	  formele	  
rozentuin	  van	  0,8	  ha,	  die	  in	  oorsprong	  dateert	  van	  1926.	  Men	  vindt	  er	  o.a.	  8400	  rozenstruiken	  van	  
340	  diverse	  variëteiten	  met	  een	  mooi	  overzicht	  van	  de	  diverse	  groepen	  die	  bij	  rozen	  voorkomen	  
(geuren,	  kleuren).	  Een	  belangrijke	  plaats	  is	  voorbehouden	  voor	  een	  ode	  aan	  de	  Belgische	  
rozenveredelaars,	  in	  de	  noordelijke	  border	  vindt	  men	  een	  100	  tal	  van	  hun	  bekendste	  realisaties.	  
Louis	  Lens	  was	  ongetwijfeld	  een	  van	  onze	  grootste	  rozenveredelaars	  en	  104	  van	  de	  340	  aanwezige	  
variëteiten	  werden	  door	  hem	  geselecteerd	  en	  gecommercialiseerd.	  Er	  staat	  ook	  een	  roos	  
‘Rivierenhof’	  die	  ondertussen	  reeds	  tal	  van	  internationale	  prijzen	  won.	  

Voor	  meer	  informatie	  zie	  http://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dvt/rivierenhof.html	  

PCS	  Sierteelt	  in	  Destelbergen	  

Het	  Proefcentrum	  voor	  Sierteelt	  vzw	  (PCS)	  werd	  in	  1988	  opgericht	  als	  overkoepelende	  vereniging	  van	  
verschillende	  instanties:	  	  

Het	  Proefcentrum	  voor	  Sierteelt	  vzw	  verricht	  toegepast	  wetenschappelijk	  en	  praktijkgericht	  
onderzoek	  in	  alle	  sectoren	  van	  de	  sierteelt.	  Daarnaast	  worden	  talrijke	  voorlichtingsactiviteiten	  
georganiseerd	  	  

Voor	  meer	  informatie	  zie	  http://www.pcsierteelt.be/hosting/pcs/pcs_site.nsf	  

 

	  


