
PLANTEN

√ ZIEKTEVRIJ  √ GEURT HEERLIJK EN LOKT BIJEN  √ RIJK-
BLOEIEND  √ ORANJERODE BOTTELS √ STERKE GROEIER  
√ EERSTE BLOEI JUNI/JULI; TWEEDE BLOEI SEPTEMBER/OKTOBER



Feestroos
Rosa Groei & Bloei

De Groei & Bloei Nationale Tuinweek bestaat vijf jaar. Ter ere hiervan is 
er een nieuwe roos naar Groei & Bloei vernoemd: een bloeirijke, witte 

rambler, die al meerdere prijzen op zijn naam heeft staan!
Tekst Hester van Gent  Beeld Belle Epoque rozenkwekerij

e man achter Rosa ‘Groei & Bloei’ is de in 
Alphen aan den Rijn woonachtige veredelaar 
Marco Braun. Marco heeft al enige tientallen 
nieuwe rozen op de markt gebracht; van 

kleine struikroosjes en groot- en kleinbloemige heester-
rozen tot ramblers (klimrozen). En dat terwijl hij pas 
dertien jaar bezig is met het veredelen van rozen. 
Daarbij moet je bedenken dat het na een kruising 
minimaal zeven jaar duurt voordat een nieuwe roos op 
de markt komt. 
35 jaar geleden ging Marco, na zijn hoveniersopleiding, 
aan de slag in het Internationaal Rosarium van het 
Westbroekpark in Scheveningen. Naast een enorme 
rozencollectie, is daar een proeftuin waar nieuwe rozen 
worden gekeurd. Vandaag de dag is hij daar nog steeds 
te vinden. Op de proeftuin van het rosarium zag Marco 
de ene na de andere nieuwe roos de revue passeren. Hij 
raakte gefascineerd door de vernieuwingen en ging zelf 
met de veredeling van rozen aan de slag. Zijn eerste 
kruisingen mislukten. Nadat hij in het BBC-programma 
Gardeners’ World een demonstratie van een Engelse 
veredelaar had gezien, bootste hij dat na in zijn eigen 
praktijk. Sindsdien slagen zijn kruisingen. Marco: “Ik 
heb het helemaal zelf uitgevogeld. De eerste roos die ik 
inzond voor het Internationale Rozenconcours, een 
wedstrijd voor nieuwe rozen, kreeg tot mijn verrassing 
meteen goud én de publieksprijs.” 

Oudere types
De basis voor Marco’s kruisingen zijn sterke en gezonde 
oudere types. Tegenover zijn huis ligt een langgerekt perceel 
dat hij van de gemeente overgenomen heeft en dat vol staat 
met bijzondere sierplanten. Daar vond hij een zaailing uit 
een spontane kruising, waarschijnlijk van de kleinbloemige 
klimroos Rosa ‘Wedding Day’ die in de buurt stond. “De 
roos viel op vanwege de grote trossen met spierwitte 
bloemen en het was een hele mooie botteldrager”, licht 
Marco toe. Hij noemde de roos ‘Luwanna’, naar de 
pasgeboren dochter van zijn collega. Hij bestoof  ‘Luwanna’ 
met verschillende rozen, waaronder Rosa ‘Robusta’ (een 
rode struikroos). Daarbij bestrijkt Marco de bloemen van 
de moederplant met stuifmeel van de vaderplant. Hij legt 
de bottels met zaad vervolgens van augustus/september 
(“afhankelijk van de zomer”) tot maart/april in zand 
(stratificeren). “Het zaad rijpt dan mooi af en kiemt beter.” 
Marco vertelt dat in één bottel wel dertig zaden kunnen 
zitten, die allemaal uniek zijn. De zaden zaait hij uit in 
kisten in de kas achter zijn huis. De goede plantjes plant hij 
na een jaar in de volle grond. Daar selecteert hij verder; 
alleen de mooiste en beste rozen mogen door. Zo vond hij 
onder andere Rosa ‘Burgemeester Janny Vlietstra’, een 
geurende parkheester en ‘Mira’ een heester met lichtroze 
bloemen. “Maar het lukt niet altijd hoor!”, vertelt hij eerlijk. 
“Ik had een keer een jaar met vijftienhonderd zaailingen, 
waarvan er uiteindelijk maar honderd overleefden.” u

Marco Braun
Marco Braun is veredelaar van rozen en werkt in het 
rosarium van het Westbroekpark in Scheveningen. Hij 
heeft al enige tientallen nieuwe rozen op de markt 
gebracht, waaronder de oranjekleurige ‘Koningin 

Máxima’. Marco heeft een hoveniersopleiding gedaan. 
Het veredelingsvak heeft hij door ‘trial and error’ 
onder de knie gekregen. Bij nieuwe rozen gaat hij voor 
rijke bloei en gezonde planten.
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Op de vraag welke rozen zijn selectie doorstaan, ant-
woordt Marco: “Ik wil vooral rozen met zoveel mogelijk 
bloemen per vierkante meter. Door ouders te kiezen met 
lange trossen, probeer ik nakomelingen te krijgen met nog 
langere trossen. En natuurlijk planten die gezond blijven, 
vooral wat betreft schimmels. Daarom selecteer ik planten 
met een open groeiwijze. Die drogen sneller op en worden 
minder snel door schimmels aangetast.” 

Drie keer goud
Onze eigen Rosa ‘Groei & Bloei’ is ontstaan uit een 
kruising in 2009. De moeder is Rosa ‘Luwanna’ en de vader 
Rosa ‘Burgemeester Janny Vlietstra’, beide van Marco’s 
hand. Nadat hij de bottels had gestratificeerd, zaaide hij de 
zaden in het voorjaar van 2010 uit. Marco: “Tussen de 
zaailingen die opkwamen, sprong Rosa ‘Groei & Bloei’ er 
letterlijk uit door de rijke bloei en de sterke groeikracht. 
Na twee jaar was het al een behoorlijke struik.” In 2012 
startte kwekerij Belle Epoque met het kweken van de 
nieuwe roos. Marco werkt al heel wat jaren met deze 
kwekerij samen. In 2013 zette Marco drie exemplaren in 
diverse rosaria, waaronder het Westbroekpark. Inmiddels 
heeft de roos, dankzij zijn geweldige eigenschappen, al 
drie keer goud gewonnen. Het bijzondere aan Rosa ‘Groei 
& Bloei’ is dat de plant ziektevrij is, makkelijk groeit en 
zeer uitbundig bloeit. En het is de eerste rambler die 
doorbloeit, aldus Marco. Eind juni verschijnen de eerste 
bloemen, half juli staat de roos volop in bloei en in 

augustus zijn de meeste bloemen uitgebloeid. Waar andere 
klimrozen dan klaar zijn met bloeien, volgt in september 
en oktober een tweede bloei. Marco: “En de bloemen 
geuren ook nog eens heerlijk, een beetje citroenfris. Maar 
het meest bijzondere aan ‘Groei & Bloei’ vind ik dat hij 
lang mooi blijft. Zelfs na een regenbui blijven de bloemen 
spierwit, ze verkleuren niet. Deze roos kan heel goed tegen 
vocht. In Nederland is dat wel zo prettig!” 
De halfgevulde, witte bloemetjes zitten in grote trossen bij 
elkaar. Dankzij de opvallend gele meeldraden, zijn ze heel 
sprekend. Marco vertelt dat het echte bijenmagneten zijn: 
“Je weet niet wat je ziet. Ik heb een exemplaar op mijn 
volkstuin staan en daar zoemen ze echt omheen.” Als klap 
op de vuurpijl, krijgt Rosa ‘Groei & Bloei’ mooi oranjerood 
gekleurde bottels. Na twee jaar is de plant zo’n 2 meter 
hoog. De rambler is volgens Marco prima geschikt om een 
kale muur weg te werken.
Rozen hebben het imago lastig of ziektegevoelig te zijn. 
Marco vindt dat onterecht. “Het is gewoon een kwestie van 
de goede soorten kiezen. Soorten die niet gevoelig zijn 
voor schimmels of roest. Een goede roos kan tientallen 
jaren in je tuin staan. Ik heb ze van dertig jaar oud en die 
doen het nog prima!” Dat de veredelaar inmiddels serieus 
wordt genomen in de sector, blijkt wel uit het feit dat hij 
regelmatig materiaal van collega’s krijgt om mee te 
veredelen. “Het mooiste aan veredelen is dat je iets creëert 
dat een ander niet heeft. En dat is me aardig gelukt”, 
besluit Marco met een glimlach. u 
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Een goede start is het halve werk! Zet 
de roos het liefst een beetje zonnig en 
op goed vochtdoorlatende grond. Voeg 
wat zwarte grond of potgrond aan het 
plantgat toe. Bedenk dat de plant 2 
meter hoog kan worden, dus zet hem 
tegen een muur, een rek, een pergola 
of iets dergelijks. Geef in het begin vol-
doende water. Laat de plant het eerste 
jaar lekker groeien. Je zal merken dat 
de takken goed buigbaar zijn als je ze 
moet leiden. Geef alleen bij droog weer 
wat extra water. 

Snoeien
Start het tweede jaar met snoeien. Dit is elk jaar hetzelfde. In maart 
snoei je de tweejarige takken op twee ogen van de hoofdstam terug. 
Houd de eenjarige takken zo lang mogelijk; haal alleen de dode punten 
eraf. In augustus, na de bloei, volgt de zogenaamde zomersnoei: takken 
 met uitgebloeide bloemen knip je terug tot op het eerste zevenblad, 
 in het najaar krijg je dan een rijkere tweede bloei. Als je de bloemen 
laat zitten, volgt er ook een tweede bloei, maar iets minder rijk. Je krijgt 
dan wel weer meer bottels. Het is dus maar net waar je meer van houdt.

Opslag
Knip opslag (scheuten die uit de 
onderstam groeien) bij geoculeerde 
rozen weg. Soms lijkt het opslag, 
maar is het een scheut van de roos 
zelf. Hulpmiddel is dat opslag 
meestal horizontaal van de stam af 
groeit en scheuten van het rozenras 
meestal omhoog. 

Luizen
Luizen zoeken nog 
weleens rozen op 
om zich te voeden 
met de planten-
sappen. Zelf spuit 
ik ze er met een 
harde waterstraal 
vanaf en herhaal 
dat na een paar 
dagen. Daarmee 
kun je ze aardig 
in bedwang 
houden. 

Bemesten
Bemest twee keer per jaar: in april en in 

juni/juli. Meng een beetje lang-
zaam werkende organische 
meststof (bijv. van DCM) door 
de grond bij de roos. Speciaal 
voor rozen is er mest beschik-
baar met een hoog gehalte 

aan kalium en stikstof. 3
4 5

Marco’s Tips 
voor het planten & verzorgen 
van de klimroos1
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Rosa ‘Groei & Bloei’ is te koop!
Kwekerij Belle Epoque in Aalsmeer - een van de oudste rozenkwekerijen van ons land, met 
een enorm assortiment rozen - heeft Rosa ‘Groei & Bloei’ opgekweekt. Frans Neuman van 
Belle Epoque: ‘Marco Braun veredelt nieuwe rozen en wij doen de rest.’ De planten van Rosa 
‘Groei & Bloei’ die nu worden aangeboden, zijn in twee groeiseizoenen opgekweekt. Dankzij 
zomersnoei zijn de planten al mooi vertakt. Frans: ‘Omdat het een nieuwe en unieke roos 
is, hebben we nog geen grote aantallen. Maar als er veel vraag naar komt, gaan we grotere 
aantallen kweken.’ 

Je kunt de roos bestellen via www.belle-epoque.nl. Hij wordt vanaf mei geleverd in pot. 
Wees er snel bij, want het aanbod is beperkt. Zijn ze uitverkocht, dan kun je de roos (met 
kale wortel) reserveren voor levering in november.

Prijs: 
Groei & Bloei-leden (vermeld het lidnummer bij de bestelling) betalen 
€ 22,95 bij verzending binnen Nederland (naar België € 34,50) 
of € 11,95 bij ophalen op de kwekerij. 

De prijs voor niet-leden is bij verzending binnen Nederland € 26,- 
(naar België € 37,50) of € 15,- bij ophalen op de kwekerij. ]

XXXXXXXXXXX Rosa ‘Groei & Bloei’
Bloeitijd Doorbloeiend
Bloemvorm Halfgevuld
Bloem Klein
Geurend Goed
Hoogte 2 - 3 m.

KORTING VOOR GROEI& BLOEI-
LEDEN


