Museum Huis Doorn
Auguste Victoria Garten
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Rozen in de Auguste Victoria Garten
1. Rosa ‘Westerland’
kweker
Kordes, Duitsland, 1969
soort
klimroos
eigenschappen bloeit in trossen (floribunda), doorbloeiend,
opgaande groei tot 3,0 m hoogte, spitse knoppen;
grote, halfgevulde, sterkgeurende bloemen;
oplichtend koperoranjekleurig verbloeiend naar
bleekroze

2. Rosa ‘Diamant’
kweker
soort
eigenschappen

Kordes, Duitsland, 2001
kleinbloemige trosroos (polyantha)
compact groeiend; bodembedekker; herhaalde
bloei; halfgevulde, open, zuiverwitte bloemen;
goede ziekteresistentie

3. Rosa ‘Pretty Sunrise’
kweker
Meilland, Frankrijk, 2007
soort
struikroos
eigenschappen hoogte ca. 0,8 - 1,0 m; enkelvoudige, koperkleurige
bloemen (5 bloemblaadjes); licht geurend; lichtgroen blad

4. Rosa ‘Marie Curie’
kweker
Meilland, Frankrijk, 1997
soort
grootbloemige trosroos (floribunda)
eigenschappen doorbloeiend/herhaalde bloei; hoogte ca. 0,8 m;
stamrozen 1,0 m hoogte; hardroze knoppen; grote,
gevulde bloemen, wisselend van abrikoos-oranje
over koperkleur naar roze; lichte kruidnagelgeur

5. Rosa ‘Rainbow Knock Out’
kweker
William J. Radler, Verenigde Staten, 2007
soort
struikroos
eigenschappen doorbloeiend, hoogte 0,4 - 0,6 m enkelvoudige
bloemen (5 - 7 bloemblaadjes); roze tot zalmkleurig
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6. Rosa ‘Leonardo da Vinci’
kweker
Meilland, Frankrijk, 1993
soort
grootbloemige trosroos (floribunda)
eigenschappen laag blijvend; compact groeiend; hoogte 0,5 - 0,7
m; kogelronde knoppen; gevulde, gekwartierde,
middelgrote, donkerroze bloemen; licht geurend

7. Rosa ‘Aprikot Queen Elisabeth’
kweker
Verschuren, Nederland, 1980
soort
theehybride (edelroos)
eigenschappen doorbloeiend; hoogte 1,0 tot 1,25 m; grote,
gevulde, gemengd abrikooskleurige bloemen

8. Rosa ‘Compassion’
kweker
Harkness, Engeland, 1973
soort
klimroos
eigenschappen
doorbloeiend; grote, gevulde, helderoze tot
abrikooskleurige bloemen verbloeiend tot
zilverroze; zoetgeurend; donkergroen blad; in
Engeland één van de populairste klimrozen

9. Rosa ‘Nostalgie’
kweker
Tantau, Duitsland, 1995
soort
theehybride (edelroos)
eigenschappen herbloeiend; stevige opgaande groei tot 1,2 m
hoogte bolvormige, goedgevulde bloemen;
meerkleurig crèmewit tot kersrood; lichtgeurend;
stevig donkergroen tot roodachtig glanzend blad;
goede snijroos

10. Rosa ‘Duftzauber’
kweker
Kordes, Duitsland, 1984
soort
theehybride (edelroos)
eigenschappen herbloeiend; rechtopgaande groei tot 1,2 m hoogte;
gevulde, grootbloemige, donkerrode roos; zwaar
geurend; donkergroen blad

11. Rosa ‘Rotilia’
kweker
soort
eigenschappen

Kordes, Duitsland, 2000
kleinbloemige trosroos (polyantha)
doorbloeiende halfgevulde, kleine, vermiljoen rode
bloemen; gezonde, breeduitgroeiende bodembedekker
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12. Rosa ‘Brother Cadfael’
kweker
David Austin, Engeland, 1990
soort
Engelse roos (heesterroos)
eigenschappen opgaande groeiwijze tot 1,2 m hoogte; grote,
bolronde, donkerroze knoppen; middelroze diepe,
komvormige, gevulde bloemen; zoet geurend;
vrijwel doornloos; goede snijbloem

13. Rosa ‘Gebrüder Grimm’
kweker
Kordes, Duitsland, 2002
soort
struikroos
eigenschappen tot 90 cm hoogte; tweekleurige knoppen; gevulde,
oranjeroze bloemen met bleekgele buitenzijde;
gezond donkergroen blad; breed groeiend

14. Rosa ‘Schloss Eutin’
kweker
Kordes, Duitsland, 2005
soort
heesterroos
eigenschappen rechtopgaande, bossige groei, tot 1,2 m; gevulde,
crème tot abrikooskleurige bloem

15. Rosa ‘Neon’
kweker
soort
eigenschappen

Kordes, Duitsland, 2001
kleinbloemige trosroos (polyantha)
bodembedekker; bossige groei tot ca. 60 cm;
halfgevulde, extreem oplichtende, karmozijnroze
bloemen; nauwelijks geurend; klein blad

16. Rosa ‘Guirlande d’Amour’
kweker
Louis Lens, België, 1993
soort
klimroos
eigenschappen hoogte tot 2,5 m; trossen kleine witte, dubbele
bloempjes met geel hart; muskusgeur; bloeit
meerdere keren; geurend

17. Rosa ‘Cinderella’ 2003
kweker
Kordes, Duitsland, 2003
soort
heesterroos
eigenschappen herbloeiend; tot 1,5 m hoogte; bolronde knoppen;
sterk gevulde, zachtroze bloemen verbloeiend naar
wit; licht geurend; krachtige gezonde plant; iets
overhangende groei
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18. Rosa ‘Sally Holmes’
kweker
Holmes, Engeland, 1976
(vernoemd naar diens vrouw)
soort
heesterroos (mosrooshybride)
eigenschappen doorbloeiend; stijf opgaande stelen tot 1,8 m
hoogte; bleek zalmkleurige knoppen; grote, open,
roomwitte, enkelvoudige bloemen met gele meeldraden en bloeiend in rijke trossen

19. Rosa ‘Aprikola’
kweker
soort
eigenschappen

20. Rosa ‘Suntan’
kweker
soort
eigenschappen

Kordes, Duitsland, 2000
grootbloemige trosroos (floribunda)
tot 0,9 m hoogte; middelgrote, halfgevulde
bloemen; abrikoosgeel overgaand in koperroze,
verbloeiend naar bleekroze; fruitige geur; in
nazomer grote hoeveelheid bottels; glanzend groen
blad

Interplant, Nederland, 1990
kleinbloemige trosroos (polyantha)
hoogte tot 0,5 m; kleine, halfgevulde, koperoranje
bloempjes; weinig geur; doorbloeiend

21. Rosa ‘Sensational Fantasy’
kweker
Kolster, Nederland
soort
heesterroos
eigenschappen bottelvorming na eerste bloei
bijzonderheden wordt speciaal gekweekt als ‘snijbottel’ voor de
vakhandel en is niet te koop voor particulieren

22. Rosa ‘Pleine de Grâce’
kweker
Lens, België, 1984
soort
klimroos (rambler)
eigenschappen hoogte tot 5,0 m; bloeit met enkelvoudige, witte
bloemen met lange, gele meeldraden; groeit breed
uit en bloeit rijkelijk; vormt na de bloei een grote
hoeveelheid rode, ronde bottels
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