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INLEIDING 
Voorgaande jaren 2014, 2015, 2016 en 2017 
In het voorjaar van 2014 is het vrijwilligerswerk Rosarium gestart op initiatief van Cintha van Heeswijck, toen 
voorzitter van de Stichting Hart voor het Vondelpark om het Rosarium in oude glorie te herstellen. 
Er zijn toen 21 perken opnieuw beplant met nieuwe rozenstruiken en in 2015 zijn er 2 perken opnieuw beplant.  
11 perken zijn door vrijwilligers beplant met ondersteuning van Parkbeheer en 12 perken door Parkbeheer. 
In 2015 hebben vrijwilligers in 17 werkochtenden en aanvullende dagen een deel van alle perken 
onderhouden. Op 28 maart 2015 zijn we begonnen met het organiseren van een rozensnoeicursus, gegeven 
door Frans Neuman van Belle Epoque Rozenkwekerij uit Aalsmeer en op 12 maart 2016 werd de 2e cursus 
gegeven. In 2016 hebben we totaal 18 hele perken vernieuwd met 2.700 rozenplanten. De 3e 
rozensnoeicursus vond plaats op zaterdag 11 maart 2017. In 2017 hebben we geen hele perken (5 stuks) 
kunnen planten als gevolg van te late bestelling door parkbeheer, dat gaat in het voorjaar 2018 gebeuren. 
Verslagen van de voorgaande werkochtenden vindt u op de website www.vondelpark.com/nieuws  

Werkochtenden 2018 
Op 3 november 2017 is het concept Werkplan Rosarium 2018 aan Parkbeheer gestuurd voor overleg en op 4 
februari 2018 is het bemestingsplan opgestuurd inclusief de overige artikelen, zoals toekomstige bestelling 
rozen. Het doel in 2016 was dat vrijwilligers alle 63 rozenperken gingen onderhouden. Dat is gelukt, ook in 
2017 en dat gaan we ook in 2018 doen. Nu gaan we werken volgens een bemestingsplan dat is opgesteld 
door de firma DCM. 
In 2018 bieden we 42 werkochtenden aan vanaf 7 maart tot en met 24 november 2018. Wanneer er interesse 
is kan er dagelijks aanvullend gewerkt worden, net zoals in 2017, je kan je inschrijven bij de WhatsApp groep, 
opgeven bij Gon hartvoorhetvondelpark@gmail.com . De uit te voeren werkzaamheden zijn mede afhankelijk 
van de weersomstandigheden, daar spelen we op in. Hans de Bruin, Gon en/of Hans Homburg zijn aanwezig 
voor de begeleiding van de vrijwilligers en indeling van het werk, of er wordt vervanging afgesproken. 

Volgende jaren 
Het doel is dat we per jaar bekijken hoe we de huidige situatie blijven onderhouden en kunnen verbeteren.  
Het is een groeimodel dat afhankelijk is van het aantal vrijwilligers en het aantal perken dat geadopteerd wordt. 

Rozenperken adopteren 
Het doel van de Stichting Hart voor het Vondelpark is dat het Rosarium een prachtige rozentuin wordt waar 
bezoekers, toeristen en de vrijwilligers van kunnen genieten. Dit doel gaat samen met de mogelijkheid om een 
rozenperk te adopteren voor 5 jaar voor een bedrag voor particulieren van € 3.000 en bedrijven € 5.000. 
Hiervoor wordt de kwaliteit van het perk in stand gehouden door een goede verzorging. Voor dat bedrag wordt 
ook een persoonlijk bronzen naamplaat geplaatst met de naam van de roos en een spreuk of naam naar 
wens. 
Informatie over adopteren van rozenperken vindt u op de website www.vondelpark.com/doneren of door  
Hans de Bruin via info@vondelpark.com  
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PLATTEGROND ROSARIUM 

Indeling situatie 2018 
Het Rosarium bestaat uit 75 zeshoekige perken. 
63 rozenperken (circa 9.000 rozenstruiken), 10 grasperken, 2 heesterperken (74 en 75) en 2 gazons. 

Ontwerp 1958 en 60-jarig jubileum 2018 
Het Rosarium is in 1958 aangelegd naar het ontwerp van Egbert Mos, en telde 80 zeshoekige perken. In de 
periode dat de Gemeente Amsterdam per 6 oktober 1953 eigenaar werd en het Vondelpark ging renoveren, 
werd het oorspronkelijke Rosarium verwijderd en een eigentijds ontwerp gemaakt in 1958. De huidige tuin, die 
dit jaar 60 jaar bestaat en dat gaan we vieren, op zondag 1 juli 2018, het Diamanten jubileum. 
In 1936 werd het eerste Rosarium aangelegd naar het ontwerp van F.J. Abbing en Jello Jongsma.  
Het was een gezamenlijk doel van: het bestuur van de “Vereniging tot aanleg van een rij- en wandelpark te 
Amsterdam”, het bestuur van de Vereniging ter bevordering der Rozenteelt “Nos Jungunt Rosae”, de 
Amsterdamse Kring van Beeldhouwers en het Comité “Practisch Werken” die de aanleg met 70 mensen 
realiseerden in de periode dat het Vondelpark in particulier bezit was van de eerste vereniging.  
Informatie over dit eerste Rosarium staat op http://www.inhetvondelpark.nl/rosarium1936.html  
Nieuwe rozensoorten die in het voorjaar van 2018 worden geplant:  
Rosa ‘Sally Holmes’ (bestaand), ‘Alexander’, ‘Andre le Nôtre’ (was Silly), ‘Heidefeuer’ en ‘Margaret Merril’. 
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BODEMONDERZOEKEN 2017 EN ADVIES 2018 

Bodemonderzoek juli en december 2017 
Als gevolg van gezondheidsproblemen vorig jaar in veel perken hebben we in juli 2017 grondonderzoek laten 
uitvoeren en een herstelprogramma bemesting uitgevoerd. In dec. 2017 hebben we opnieuw grondonderzoek 
laten uitvoeren en op basis daarvan een bemestingsadvies ontvangen voor 2018, zie pagina 9.  
Hieronder als voorbeeld de analyseresultaten van het perk 29 - Rosa ‘Nuage Parfum’ die als nieuw perk 2017 
(geplant najaar 2016) erg slecht heeft gegroeid en gebloeid, veel aantasting door de schimmel sterroetdauw. 
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ANALYSERAPPORT
BD90 | FERTILYSE DCM
Perk 29 Rosa "Nuage Parfum" - aanvulgrond

Gemeente Amsterdam
Postbus 2602
1000 BA  AMSTERDAM
Contactpersoon: E. Bode (+31651853196)

MONSTER en ONDERZOEK AR-17LB1077-01

Monsternummer : Monstername door :

Datum binnenkomst : Datum monstername :

Datum rapportage : Bemonsteringsdiepte :

Grondsoort :

Monsteraanduiding : Perk 29 Rosa "Nuage Parfum" - aanvulgrond

TEELTINFORMATIE
Teelt : Roos

ANALYSERESULTATEN
Parameter Analyseresultaat Streeftraject Waardering

laag hoog

Nitraat-N 6.3     mg/l 40 - 100 8.5 kg N/ha

Ammonium-N 2.1     mg/l < 5.0

Fosfor 9.2     mg/l 3.0 - 6.0 21.0 kg P₂O₅/ha

Kalium 137       mg/l 75 - 100 165 kg K₂O/ha

Magnesium 81.7     mg/l 50 - 75 135.4 kg MgO/ha

Zwavel 10.0     mg/l 10 - 15 25.1 kg SO₃/ha

Calcium 1367       mg/l 250 - 600 1912 kg CaO/ha

Borium 0.4     mg/l 0.30 - 0.50 0.4 kg B/ha

Koper 2.6     mg/l 2.0 - 8.0 2.6 kg Cu/ha

IJzer 67.0     mg/l 30 - 150 67.0 kg Fe/ha

Mangaan 0.3     mg/l 1.0 - 3.0 0.3 kg Mn/ha

Molybdeen 0.2     mg/l 0.10 - 0.30 0.2 kg Mo/ha

Zink 22.7     mg/l 1.0 - 10.0 22.7 kg Zn/ha

Natrium 13.4     mg/l < 50 13.4 kg Na/ha

Chloride 19.6     mg/l < 40 19.6 kg Cl/ha

Silicium 8.5     mg/l 6.0 - 23.0 8.5 kg Si/ha

Zuurgraad, pH-KCl 7.4     5.5 - 6.0

Geleidbaarheid (1:10) 0.3     mS/cm 0.60 - 1.20

Organische stof 6.3     % 2.0 - 5.0

K.v.K. Gooi-, Eem- en Flevoland reg.nr. 64670252 | BTW-nr. NL8557.71.392.B01 | IBAN: NL32 RABO 0307774465
Fertilab B.V. | Houtwijk 16 | 8251 GD Dronten | t. 0321-745005 | info@fertilab.nl | www.fertilab.nl

17LB1077 Derden

11 december 2017 6 december 2017

19 december 2017 10 cm

(Dek) zand

Opneembare 
bodemvoorraadstreef

De resultaten hebben betrekking op het bemonsterde object, indien de monstername is uitgevoerd door Fertilab B.V. De resultaten hebben alleen betrekking op het onderzochte monster, indien de monstername is
uitgevoerd door derden. De analysemethoden, rapportagegrenzen en prestatiekenmerken zijn opvraagbaar. Dit analyserapport mag zonder schriftelijke toestemming van Fertilab niet anders dan in zijn geheel worden
gereproduceerd. De resultaten zijn geproduceerd onder verantwoordelijkheid van ing. P. Speek, hoofd laboratorium.
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WOENSDAG 7 MAART 2018 

Start op Werf Vondelpark 6 
Dit is de eerste geplande werkochtend. Om 9:45 uur verzamelen op de Werf Vondelpark 6 (naast de 
Kattenlaan), en om circa 10:00 uur lopen we met het gereedschap naar het Rosarium en vertellen tijdens de 
koffie / thee wat we dit seizoen en nu gaan doen. We pauzeren omstreeks 11:15 uur en werken verder tot 
circa 12:30 uur. Korter meewerken kan natuurlijk ook. 

Stand van zaken rozenperken 
De rozen zijn voor een deel in rust en er is nog een periode flinke vorst geweest, het ijs ligt nu nog op de 
vijvers. Een deel van de rozenstruiken is al aan het uitlopen en hebben de eerste bladeren ontwikkeld. De 
perken langs de randen hebben veel boomblad op de grond en dat is prima voor de voeding en het 
voorkomen van (on)kruid, dat laten we rustig liggen. De liguster-hagen hebben nog geen blad, dat is normaal. 
Het plan is om nog aanwezige gaten in de hagen te laten herstellen in het voorjaar. 

Activiteiten 
Als eerste activiteit gaan we uit perk 9 Rosa ‘Sally Holmes’ alle rozen uitgraven en planten in potten inclusief 
nieuwe potgrond, die we eerder hebben aangeschaft. Met 9 vrijwilligers hebben we 56 rozen verpot en die zijn 
opgeslagen op de werf voor de keet inclusief labels.  

Op 10 maart wordt de workshop rozen snoeien gegeven door Frans Neuman van Belle Epoque 
Rozenkwekerij, inschrijven kan bij Gon en Hans hartvoorhetvondelpark@gmail.com t/m 7 maart, bevestiging 
op volgorde van inschrijven, de ruimte is beperkt. 

Donderdag 8 maart 2017

Vanwege aanhoudende regen hebben alleen Hans en Hans de rozen van perk 16 Rosa ‘Erotika’ uitgegraven 
en ter plekke ingekuild, het was erg kleiige grond. Gon en Margreet hebben 6 zakken potgrond à 40 liter 
gekocht bij Tuincentrum Osdorp en die in de container opgeslagen. 

Vrijdag 9 maart 2017

Hans en Margreet hebben de rozen uit perk 16 Rosa ‘Erotika’ in potten geplant met potgrond, circa 45 stuks. 

In de middag hebben we 25 liter RozenSTART besteld bij De Border omdat de gemeente dit artikel niet kon 
bestellen. Geplande aflevering op as. zaterdag. 
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ZATERDAG 10 MAART 2018 WORKSHOP ROZEN 
SNOEIEN 

Workshop rozen snoeien in het Rosarium 
Vandaag de workshop rozen snoeien die wordt gegeven door Frans Neuman van Belle Epoque 
Rozenkwekerij uit Aalsmeer. Vanaf 9:00 uur opbouwen en om 10:30 uur van start, rond het middaguur een 
pauze en doorgewerkt tot circa 15:00 uur. 

Activiteiten 
Het theoretische deel ging om 10:30 uur van start en het praktijkdeel in de rozentuin om circa 11:00 uur tot 
15:00 uur. Het is de bedoeling dat we met de kennis van vandaag aan de slag gaan en hebben een flink aantal 
perken gesnoeid. Ruwweg gaat het om totaal 9.000 rozenstruiken met gemiddeld 5 takken en verwachten dat 
we hiermee half april klaar zijn. We hadden met bordjes in de perken aangegeven op welke wijze er gesnoeid 
mocht worden: niet snoeien, op heghoogte snoeien en laag snoeien. In alle gevallen moet er wel in alle perken 
gekeken worden of er dode takken of erg dunne takken zijn die weggesnoeid moeten worden. 

Snoeien en voeding 
Veel rozen lopen al aardig uit met bladknoppen en hebben al wat bladeren aan de lange takken. Een mooie 
start voor het goede lentegevoel. Ondanks deze positieve groei gaan wij een nieuwe groeistart afspreken en 
de struiken, die soms ruim 1,70 meter hoog zijn en al uitlopen, moeten er aan geloven. We gaan veel 
rozenstruiken snoeien voor hun eigen bestwil. Hoe en waarom hebben we vandaag geleerd. 

Het corrigerend terugsnoeien en dode takken wegsnoeien is gewenst en zelfs noodzakelijk om de ontwikkeling 
van de plant weer goede kansen te geven, uitzonderingen zijn er ook. Omdat de planten al voeding uit de 
grond hebben gebruikt bij hun groeistart, snoeien we deze energie helaas ook weg en daarom is het nodig om 
nieuwe voeding toe te dienen in de vorm van organische meststoffen. Wanneer het gehele rozenperk is 
gesnoeid, de aanvulling rozen is bijgeplant en de onkruiden verwijderd, gaan we de grond weer losmaken met 
een 3-tand cultivator of de schoffel. De volgende stap is de bemesting met organische korrels, DCM 
bodemactivator, DCM Ecomix 3 en Vivimus Rhodo.  
Afhankelijk van het weer gaan we dit aansluitend uitvoeren en dat kan in de loop van eind maart gebeuren. 

Zie het verslag workshop http://vondelpark.com/2018/03/10/workshop-rozen-snoeien-op-10-maart-2018/   

Tijdens de workshop kon men ook Vondelparkrozen kopen in pot met goede potgrond voor € 5, Rosa ‘Sally 
Holmes’ en Rosa ‘Erotika’; de inkomsten komen ten goede aan het Rosarium. Er zijn 9 rozen verkocht. Ook 
was er een demonstratie onderhoud snoeischaar met een Felco 2 inclusief het slijpen van het mes. 

Vandaag hebben we 25 liter RozenSTART ontvangen van De Border uit Delden https://www.border.nl  
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Maandag 12 maart 2018

Vandaag hebben Margreet, Liesbeth, Marieke, Marten, Gon, Hans H en Hans de eerste 76 inboetrozen 
geplant met RozenSTART in de 7 perken: 4 (10x), 12 (10x), 13 (6x), 14 (5x), 19 (5x), 21 (20x) en 23 (20x).  
Uit perk 21 hebben we eerst 9 struiken Rosa ‘Big Bang’ uitgegraven en bij de Magnolia’s geplant tegenover de 
Rosa ‘Snow Ballet’, perk 49. 
Met het juiste aantal bamboe-stokjes worden de ‘lege’ plekken gemarkeerd en daarna de gaten gegraven, 
RozenSTART toegevoegd en de struik gepland en de aarde vastgedrukt. (Regen)water is er voldoende. 

Dinsdag 13 maart 2018

In verband met de voorspelling dat het regent vandaag, gaan we niet werken. 
Vandaag worden de DCM meststoffen voor het voorjaar (maart en april) afgeleverd op de werf; dat wordt later. 
1 zak Bodenactivator 
46 zakken Vivimus Heide Rhodo 
5 zakken Ecomix 3 
2 zakken Micromix. 

Onderstaand het DCM advies bemesting 2018 op basis van het uitgevoerde bodemonderzoek 12-2017. 

De bodemactivator en de Vivimus Heide Rhodo gaan we nu gebruiken voor de 6 perken: R. ‘Nuage Parfum’, 
‘Friesia’, ‘Big Purple’, ‘Astrid Lindgren’, ‘Double Knock Out’ en ‘Warm Whishes’. 
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WOENSDAG 14 MAART 2018 

Start in het Rosarium 
Om 8:00 uur gestart en 9:00 waren we in het Rosarium en tijdens de koffie / thee wordt besproken wat we 
gaan doen. We pauzeren enkele keren en werken tot circa 12:30 uur. Korter meewerken kan natuurlijk ook. 

Activiteiten 
Planten nieuwe rozenstruiken (inboet). We hebben alle overige rozen meegenomen in de kruiwagen, alleen 
de Rosa ‘Baseball’ niet, die staan in ronde pot in de container.  
Hans de B, Margreet, Peter, Sjaak, Eliza, Johanna en Hans hebben gewerkt. Perk ‘Baseball’ is gedeeltelijk 
gesnoeid en de inboet geplant van perk 17 (20x), 24 (6x), 25 (12x), 28 (20x), 29 (5x), 36 (20x), 37 (5x), 45 (5x), 
49 (10x) en 56 (10x) en we waren 11:45 klaar, totaal 113 rozen. 
De rest gaan we morgen planten. Het was licht bewolkt met zon, heerlijk gewerkt. De tulpen in perk 37 komen 
al aardig op, paarse dovenetel bloeit in de perken en geel bloemig klein kruiskruid en hyacinten. 

Nieuwe rozenstruiken planten 
Vanaf 12 maart tot en met 15 maart worden in 28 rozenperken 302 rozen bijgeplant, ook wel inboet 
genoemd. Op de tekening is dit weergegeven met de aantallen per perk.  

Nieuwe grond aanbrengen in 5 perken 
Wanneer de 5 perken waar nieuwe rozen in komen zijn leeg gehaald en deels in potten zijn geplant, kan de 
oude grond vervangen worden door goede rozengrond. De perken 9 en 16 zijn al leeg. 
De perken 48, 53 en 73 moeten nog worden leeg gehaald. 
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Rosarium
Vondelpark Amsterdam
Inboet rozen 2017-2018
Inventarisatie 63 rozenperken 20 -09-2016
Gon & Hans Homburg, Hans de Bruin en
Eliza de Knoop

Nieuwe roossoort 

Rozennaamlijst



Stichting Hart voor het Vondelpark

PLANTEN ROZEN 

Benodigdheden per vak 
Korte dunne bamboe-stokken voor markering plantgat, 2 snoeischaren, 2 spaden, 1 drietand cultivator. 
Het is handig om vooraf het aantal bamboe-stokjes uit te tellen (aantal inboet) en dan in de grond steken. 

Wortels snoeien rozenstruik en RozenSTART geven 
Degene(n) die de struikvoorbereiding doet (doen), snoeien de uitgedroogde wortels van de rozenstruik eraf, 
ook omhoog groeiende wortels, zet de struik in een emmer met water. De planters zorgen ervoor dat circa één 
eetlepel korrels RozenSTART wordt gestrooid in het plantgat (voorheen Rootgrow). Daarna de rozenstruik in 
de juiste stand vasthouden en het plantgat vullen met aarde, de struik even op- en neer bewegen zodat de 
aarde tussen de wortels komt en tot slot de aarde aandrukken en een klein heuveltje aarde toevoegen. 
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Egaliseren perk met een drietand cultivator 
De plantgaten worden met de handen of voet na-verdicht, de net geplante struiken gesnoeid op de juiste 
hoogte en daarna wordt het perk na-geëgaliseerd en de grond los gemaakt met de drietand cultivator.  
De nog aanwezige onkruiden uit het perk verwijderen. 
De bovenkant van het oculatiepunt van de struik moet circa 5 cm onder de grond zitten. Wanneer de grond is 
ingeklonken zit het oculatiepunt op circa 3 cm onder de grond. 

Snoeien takken en bemesten 
De struiken die geplant worden hebben meestal takken van circa 25-30 cm lang, deze worden nu gesnoeid tot 
circa 5 à 7 cm boven de grond (afhankelijk van de soort en net geplantte heesterrozen niet), snoeiresten direct 
in een mand of emmer deponeren en afvoeren. De grond tot slot met de drietand cultivator losharken, grond 
verdelen en netjes maken. Na de aanplant volgt de bemesting met DCM meststoffen. 
________________________


Donderdag 15 maart 2018

Vanochtend hebben we alle overige rozen, ook de 5 stuks Rosa ‘Baseball’ in pot, meegenomen naar het 
Rosarium en hebben alle rozen geplant met het team Margreet, Hans de B, Gon en Hans. De oost- en 
zuidkant in de perken 55 (30x), 66 (10x), 64 (10x), 62 (5x), 71 (6x), 50 (10x), 32 (10x), 31 (10x) en 30 (5x) 
geplant. Totaal 91 rozen. 
We misten perk 39 (15x) ‘Astrid Lindgren’ en 58 (6x) ‘Jacky’s Favorite’. Wordt onderzocht. 
Het was frisser dan gisteren maar wel zonnig weer en waren om 11:30 uur klaar. 
In de avond de bestanden op de Google kaart aangepast en rozenlijst bijgewerkt. 

Vrijdag 16 maart 2018

We gaan de rozen ‘MIX’ uit perk 73 uitgraven, de laatste activiteit deze week in verband met de koudegolf met 
sneeuw dit weekend, dus de geplande werkochtend op zaterdag 17 maart komt te vervallen en maandag is 
het ook nog rond het vriespunt.  
Met het team Marten, Hans de B, Gon en Hans heeft alle rozen uit het MIX perk gegraven, het derde perk. 
Vanwege de matige kwaliteit dachten we de rozen deze keer af te voeren. Voor de studie ‘hoe volhardend zijn 
rozen’ zijn veel rozen met kale wortel toch ingepakt voor een komend leven in pot of tuin. We gaan volgen wat 
het gaat worden. Verder zijn de R. ‘Suntan’ en ‘Marie Pavie’ op heghoogte gesnoeid. 
In dit leeg gehaalde perk komt de Rosa ‘Margaret Marril’, een witte geurende roos. 

Voor 2 perken, Rosa ‘Jacky’s Favorite’ (6x) en ‘Astrid Lindgren’ (15x) krijgen we de inboet nog die we gelijk 
met het planten van het 1e perk Rosa ‘Sally Holmes’ de grond in kunnen planten. 

Vanochtend zijn de meststoffen voor het voorjaar van DCM afgeleverd op de werf Vondelpark. 
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SNOEIEN 
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Snoeien rozenstruik met kale wortels 

Snoeien nieuwe of bestaande rozenstruik - Theehybride, struikroos of heesterroos  

Na het planten de takken snoeien.
Tot circa 5 cm boven de grond.

Oculatiepunt circa 5 cm 
onder het grondoppervlak planten.

Rosa ‘Sterntaler’
Perk 71
Rosarium
Vondelpark
Amsterdam

Uitgedroogde wortel-einden wegsnoeien voor het 
planten, dompelen in gelei en een dessertlepel 
Rootgrow over de wortels en wortelstok strooien.

Na het planten de takken tot 5 cm 
boven de grond wegsnoeien.
Ook dunne en kruisende takken wegsnoeien.
Bij bestaande rozen ook dode takken wegsnoeien.

Grondoppervlak bij planten.
Grondoppervlak circa 2 cm ingeklonken.

Hoort bij het plantplan Rosarium Vondelpark 2016. 150 rozenstruiken in een zeshoekig perk van circa 23 m².
Stichting Hart voor het Vondelpark - Hans Homburg / 28 maart 2016 
Met dank aan Frans Neuman van Belle Epoque Rozenkwekerij - J.D. Maarse en Zn. BV. - www.belle-epoque.nl
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ROZENPERK BEPLANTEN MET 150 ROZEN 

Indeling met koorden en bamboe-stokken 
De plekken voor de 150 rozenstruiken worden volgens een beproefd systeem uitgezet. 
Benodigd zijn: 1 koord met de aantallen per rij (maximaal 16) en 2 koorden voor de tussenafstanden van de 
rijen. Gemiddeld zijn de plantafstanden in een rij 38 cm en ook de rij-afstanden zijn circa 38 cm. 
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NIEUWE ROOSNAAMBORDEN IN ALLE PERKEN 

Standaards met tijdelijke roosnaamborden met QR code 
De gemeente zorgt voor levering en plaatsing nieuwe standaards en de stichting verzorgt de tijdelijke 
roosnaamborden totdat het perk is geadopteerd, dan wordt het bronzen roosnaambord gemaakt met de 
naam van de schenker. 

Voorbeeld tijdelijk roosnaambord 
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Rozenperk Vondelpark - Plaats standaard roosnaambord

± 3 m
Oppervlak perk 23 m

²

Rosarium Vondelpark Amsterdam - 21 februari 2018 
Stichting Hart voor het Vondelpark - Hans Homburg

Situatietekening
plaatsing nieuwe standaards
en 
wijziging bestaande standaards
in alle perken in 2018.

Kortere afstand
in verband met het
kunnen scannen
van de QR-code
op het roosnaambord.

Afstand (gemiddeld) vanaf 
de voorzijde tuinband
tot hart standaard.

50 cm

50 cm

Voet standaard roosnaambord

Zo nodig bestaande rozenstruik
verplaatsen.

N

boven grond
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ZATERDAG 17 MAART 2018 

Start in het Rosarium 
In verband met de koude onder het vriespunt en de verwachte sneeuw wordt er niet gewerkt vandaag.  

Activiteiten 
In de maanden maart en april ligt het accent op: 
Grond vernieuwen in 5 perken, planten rozenstruiken (nieuwe perken), snoeien, schoffelen en perk schoon 
harken, met drietand cultivator grond losmaken. 
_________________________ 
Maandag 19 maart 2018

Afhankelijk van het weer nog enkele perken ontdoen van rozen (‘Colette’ en ‘Double Delight’) in potten planten 
en grond uitgraven.  
Het was te koud om te werken na flinke nachtvorst en zijn niet naar de rozentuin gegaan. 

Dinsdag 20 maart 2018

In de nacht nog vorst en regen, maar overdag maximaal zonnig en de temperatuur steeg naar 6 graden met 
een stevige wind. Het team Hans de B, Gon en Hans hebben met z’n drieën het perk Rosa ‘Colette’ 
uitgegraven (stevige grond) en er zijn 46 rozen in pot geplant met een mengsel van potgrond (3 zakken 40 liter) 
en Vivimus (1 zak 60 liter) en RozenStart. Overige rozenstruiken op de takkenril onder de beuken. 
Over het gronduitgraven en verse grond aanbrengen in de 5 perken is nog geen oplossing volgens Edwin. 
Hopelijk binnenkort, want we willen verder met het planten van de 5 hele perken. 
De Rosa ‘Sally Holmes’, en ‘Erotika’ zijn nu allemaal gelabeld met plastic labels, geschikt voor de verkoop.  
De Rosa ‘Colette’ in pot hebben we op de werf water gegeven. 
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WOENSDAG 21 MAART 2018 

Start in het Rosarium 
Om 9:45 uur starten we het Rosarium en tijdens de koffie / thee wordt besproken wat we gaan doen.  
We pauzeren enkele keren en werken tot circa 12:30 uur. 

Activiteiten 
In de maanden maart en april ligt het accent op: 
Snoeien, uitgraven oude rozen, planten, schoffelen en perk schoon harken, met drietand cultivator grond 
losmaken en bemesten. 
Lente! We hebben vandaag het laatste perk uitgraven en 31 beste rozen in pot geplant met Vivimus (2 zakken 
à 60 liter) en RozenSTART, de Rosa ‘Double Delight’. De grond in het perk had een open structuur en de rozen 
konden makkelijk worden uitgegraven. De beworteling was vrij slecht, nauwelijks haarwortels aanwezig.  
Met de ploeg Hans de B, Margreet, Peter, Wouter, Annemarie, Gon en Hans. 
Er zijn ook 3 perken gesnoeid, Rosa ‘Apricot Queen Elizabeth’, ‘Jacky’s Favorite’ en ‘Friesia’, allen kort 
gesnoeid. De Rosa ‘Friesia’ die eind 2016 met 150 nieuwe rozen is geplant ziet er slecht uit met veel dood 
hout, het resultaat van slechte bemesting in 2017. 
Vier perken zijn met de cultivator geëgaliseerd, perk 9 (was ‘Sally Holmes’) moet nog gebeuren voor de 
netheid, maar alle 5 perken zijn nu leeg voor vervanging van grond door Parkbeheer. Wanneer dit gaat 
gebeuren is nog niet aan ons doorgegeven. Caroline L. kwam ook nog even praten. 
De rozen staan op de werf en hebben water gekregen. Rosa ‘Colette’ zijn allen gelabeld met stickers.  
Het was bewolkt weer en de zon liet zich soms zien bij 6 graden boven nul. 

Resultaat tot nu toe 
Alle inboet rozen uitgevoerd met toevoeging RozenSTART (302 stuks in 28 perken). 
Alle 5 perken uitgegraven, goede rozen in pot geplant: ‘Sally Holmes’, ‘Erotika’, ‘Colette’ en ‘Double Delight’. 
Ongeveer 20 perken gesnoeid. 
___________________________ 

Donderdag 22 maart 2018

Vanwege regenverwachting (21-03-2018) wordt er niet gewerkt. 

Vrijdag 23 maart 2018

Met een frisse wind voelde 6 graden echt fris, het team Hans de B, Margreet en Marten hebben bijna 3 perken 
gesnoeid, Rosa ‘Pomponella’, ‘Lions Rose’ en ‘So Pretty’ voor een deel. Lange takken die langs de heg zijn 
gelegd om morgen af te voeren. Vooral Rosa ‘So Pretty’ had erg lange takken, circa 1,60 m.  
Van de gemeente het bericht ontvangen dat binnenkort de grond uit de 5 perken wordt gegraven en 
aangevuld met nieuwe grond door een aannemer. 
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ZATERDAG 24 MAART 2018 

Start in het Rosarium 
Om 8:20 uur gestart met het zetten van koffie en theewater. Door een misverstand is het koelere theewater 
van gisteren weer meegenomen en het vers gekookte water bleef in de ketel :-) 
Twee opgeknapte schoffels staan weer in de kar. Drie spaden in de container gezet, nog één spa in de kar. 

Activiteiten 
In de maand maart ligt het accent op: 
Snoeien, uitharken en met drietand cultivator grond losmaken ten behoeve van de 1e bemesting. 
Om 9:00 uur begonnen in de tuin, Hans de B. takken ruimen uit de 3 perken oostkant en verder snoeien, 54, 
60 en 70 en Hans begon in Rosa ‘Baseball’. In de loop van de ochtend een gezellig team met 9 mensen:  
Hans de B., Margreet, Marten, Anneke, Caroline v.d. L., Jael, Johanna, Janni (zwerfvuil opruimen) en Hans. 
In het noorden zijn gesnoeid: Rosa ‘Baseball’ (laag), ‘Eliza’ (laag), ‘Cera’ (heghoogte laag) en ‘Double Knock 
Out’ (heghoogte laag). Enkele namen wat takken mee voor in de vaas voor de sierwaarde met uitlopend blad 
en wie weet nog met wortelvorming en bloemen.  
Aan de zuidelijke rand staat de Rode ribes al prachtig te bloeien en in perk 42 bloeien enkele Hyacinten. 

Vooruitzicht werkzaamheden 
De komende werkzaamheden zijn: verder snoeien, we zijn ongeveer op de helft. De perken die niet gesnoeid 
worden, moeten wel nagelopen worden om dode takken weg te knippen en moeilijk kruisende takken 
wegknippen, dat doen we op het laatst, alle perken met z’n allen in één keer nalopen. Dan (on)kruidvrij maken 
en cultiveren en vervolgens de bemesting uitvoeren volgen het bemestingsplan op pagina 9, dat doen we in 
één ochtend met z’n allen. Hoeveelheden afwegen en uitstrooien, meststoffen zijn aanwezig op de werf. 
Op het moment dat de 5 perken van nieuwe grond zijn voorzien gaan we die binnen één week beplanten, 5x 
150 rozen = 750 rozen. Zie het patroon en hoe dat gaat op pagina 14.  
Margreet gaat de rozen halen in Aalsmeer als we weten wanneer we kunnen beginnen. 
________________________ 

Maandag 26 maart 2018

De ochtend begon met mist en koel weer maar na een uur kwam de zon door en die bleef schijnen bij 7+.  
Vijf perken gesnoeid, perk 10 Rosa ‘Gruss an Aachen’ (onder heghoogte), 14 ‘Diamant’ (heghoogte), 15 
‘Innocentia’(heghoogte), 28 ‘Arthur Bell’ (laag) en 29 ‘Nuage Parfum’ (heel laag i.v.m. veel dood hout)  en nog 
een perk afgemaakt met het team Hans de B, Margreet, Liesbeth, Eliza, Marieke, Gon en Hans.  
Mark en Gerrit gesproken over de grondwisseling 5 perken en nog een paar dingen. Op 14-03 hebben we 2 
Rosa ‘Warm Wishes’ helaas niet geplant (niet kunnen vinden) en zagen ze nu uitgedroogd in het perk liggen… 
Thuis geplant in de hoop dat ze nog aanslaan. Barbara en Mieke komen waarschijnlijk ook eens meewerken. 
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Dinsdag 27 maart 2018

Drie perken gesnoeid: Rosa ‘Warm Wishes’ (laag), ‘Summer Memories’ (heghoogte) en ‘Solero’ (laag) met 
Hans de B., Margreet en Hans. Het was fris maar goed weer om te werken. 
Voor de inboet ligt Rosa ‘Jacky’s Favorite’ klaar op de kwekerij, ‘Astrid Lindgren’ is moeilijk aan te komen. 
Woensdag zouden we bij ‘Acapella’ kunnen beginnen, het wordt redelijk goed weer. 
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WOENSDAG 28 MAART 2018 

Start in het Rosarium 
Om 9:45 uur starten we het Rosarium en tijdens de koffie / thee wordt besproken wat we gaan doen.  
We pauzeren enkele keren en werken tot circa 12:30 uur. Korter meewerken kan natuurlijk ook. 

Activiteiten 
In de maand maart ligt het accent op: 
Snoeien, planten, schoffelen en perk schoon harken, met drietand cultivator grond losmaken. 
Vandaag met het team Hans de B., Gon en Hans 3 perken gesnoeid, Rosa ‘Schneewittchen’, ‘Acapella’ (erg 
laag) en ‘Nina Weibull’ (lage heghoogte). 

  
Donderdag 29 maart 2018

Alle 5 perken zijn leeg gegraven door de aannemer. Met het team Hans de B., Marten, Gon en Hans hebben 
we de perken Rosa ‘Sally Holmes’, ‘Diamond Border’, ‘Alpenglühen’ en ‘Apricot Queen Elizabeth’ gesnoeid. 

Vrijdag 30 maart 2018

De aannemer is bezig nieuwe grond in 5 perken te verwerken. Met het team Hans de B., Margreet en Hans in 
3 perken bezig geweest met snoeien, Rosa ‘La Sevillana’ (heghoogte), ‘Big Purple’ (laag gecorrigeerd), 
‘Sophia Renaissance’ (laag) en ‘Sterntaler’ (laag). In de perken zit nogal wat dood hout aan de struiken, een 
reden om deze keer erg laag te snoeien.  

Margreet heeft vanaf 08:00 uur alle rozen met kale wortel opgehaald bij Belle Epoque Rozenkwekerij te 
Aalsmeer, alleen de rozen in pot niet. Ook de labels Rosa ‘Double Delight’ en ‘Colette’ ontvangen voor de 
Vondelparkrozen in pot. Rozen liggen in zwarte zakken opgeslagen in de container op de werf. Het plan is om 
aanstaande zaterdag te gaan planten. 
Vandaag is de kiosk Vondelpark Informatie Punt geopend. 
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ZATERDAG 31 MAART 2018 

Start in het Rosarium 
Om 9:30 uur starten we het Rosarium en tijdens de koffie / thee wordt besproken wat we gaan doen.  
We gaan de laatste perken rozen snoeien. 

Activiteiten 
In de maand april ligt het accent op: 
Planten, snoeien, schoffelen en perk schoon harken, met drietand cultivator grond losmaken, bemesten. 

Hoewel we ook konden gaan rozen planten, de 5 lege perken met 150 rozen, laten we de nieuwe aarde eerst 
wat inklinken en dat werkt goed met de regen die in de middag is gevallen. 
Aanvankelijk grijs weer, na 1,5 uur werd het heerlijk zonnig met een behaaglijke temperatuur. 
We waren met een mooi team, Hans de B, Margreet, Anneke, Caroline L. en Marjan, Caroline v.d. L, Eliza, 
Marieke, Janni, Gon en Hans. Het perk Rosa ‘Sterntaler’ verder afgesnoeid, erg laag, ‘Sweet Pretty’ (laag), 
‘Stadt Rome’ (alleen de lange uitlopers), ‘Tapis Volant’ (op heghoogte en was erg omvangrijk), ‘Rouge Meilove’ 
(heghoogte en wat grond aangevuld in het midden), ‘Marie Pavie’ (iets lager getrimd) en de 4 stamrozen 
‘Kent’. Heel veel opruimwerk gesnoeide takken die op de rillen in de omgeving werden gelegd. 

Alle rozen zijn gesnoeid en binnenkort lopen we alle perken nog na, b.v. dood hout wegsnoeien en andere 
kleine snoeiwerkzaamheden. 
____________________ 

Maandag 2 april 2018

Op Tweede Paasdag wordt er niet gewerkt. 

Dinsdag 3 april 2018

Vorig jaar zijn de heggetjes met Ligustrum vulgare ‘Atrovirens’ aangevuld. 
We hebben één perk met nieuwe rozen beplant, Rosa ‘Sally Holmes’ in perk 9. Aanvankelijk in de ochtend 
regende het maar in de rozentuin klaarde het op en kwam de zon. Met het team Hans de B, Marten, Franca 
(voor het eerst), Caroline L. en Hans voor het eerst dit jaar weer een heel perk beplant met 150 rozen. Lijn 
uitzetten en verdelingen maken. Vanwege een omissie hadden we één roos over, die hebben we in perk 43 
geplant. Het waren mooie krachtige struiken met veel wortels. 
Na het planten de grond geëgaliseerd en gecultiveerd, het zag er netjes uit, nieuwe grond en nieuwe rozen. 

Hoe het staat met de plaatsing van de nieuwe standaards die ons beloofd zijn weten wij niet, na herhaaldelijk 
informeren wordt dat steeds weer uitgezocht door parkbeheer, het wordt al maanden vooruit geschoven, 
terwijl het nu een mooie periode is om de standaards op hun plek in te graven. 
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WOENSDAG 4 APRIL 2018 

Start in het Rosarium 
Om 9:00 uur starten we in het Rosarium en tijdens de koffie / thee wordt besproken wat we gaan doen.  
Perk 16 beplanten met Rosa ‘Alexander’ is ons doel, ons 2e hele perk deze week. 

Activiteiten 
In de maand april ligt het accent op: 
Planten, schoffelen en perk schoon harken, met drietand cultivator grond losmaken en bemesten. 
Met het team Hans de B., Margreet, Maya, Rita (voor het eerst), Anneke, Eliza en Hans hebben we 150x Rosa 
‘Alexander’ geplant, soms een kleine struik erbij. Op het laatst moesten we inproviseren want het perk was 
niet gelijkvormig zeskant, één zijde liep naar buiten ruimer uit. Worteltjes werden iets terug gesnoeid en de 
struiken werden met RozenSTART geplant. Daarna het perk geëgaliseerd en gecultiveerrd en netjes om te 
zien. 
Gisteren doorgegeven dat de buitenkraan van de keet stuk is. 
Hans de B. gaat een nieuwe koffiemachine op rekening van de stichting HvhV komen. 
________________________ 
Donderdag 5 april 2018 - Er werd niet gewerkt vanwege het regenachtige weer.


Vrijdag 6 april 2018

Eén nieuw perk beplant, perk 73, Rosa ‘Margaret Marril’, een witte geurende roos. Stevige planten. Met een 
klein team, Hans de B., Margreet, Johanna, Eliza en Hans. Precies om klokslag 12 uur klaar. Voor het eerst 
prachtig weer met zingende vogels en klepperende ooievaars. Margreet heeft de laatste rozen bij Belle Epoque 
Rozenkwekerij gehaald vanaf 11:30, Rosa ‘André le Nobre’ in ronde potten én een zak met rozen op kale 
wortel, een hele lading. Met een hooikruiwagen van het Rijtuigenhof (13:00) naar de werf gereden voor opslag 
in de loods, en morgen planten (en snoeien). 

Zaterdag 7 april 2018 en vanaf 15-18 uur Lenteborrel in Stayokay

Vandaag verwachten we genoeg vrijwilligers om één perk te planten, perk 48 Rosa ‘André le Nôtre’, plus de 
inboet Rosa ‘Jacky’s Favorite’. Het was zonnig en bijna warm. Met het team Hans de B., Margreet, Johanna, 
Franca, Patrick, Anneke, Maja en Gon. Er werd ook nog een zakje met 6 Rosa ‘Margaret Marril’ gevonden… 
die zijn in de grotere tussenruimten geplant. 
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Maandag 9 april 2018

Hans de B. was al vroeg begonnen en stond met regenpak de struiken met een snoeischaar te trimmen toen 
Gon en ik aankwamen lopen terwijl hij al 16 plantgaten uitgezet en gespit had. Het laatste hele perk Rosa 
‘Heidefeuer’ var. Noafeuer ‘Kleinstrauchrose’ van Noack Rosen uit Duitsland uit de serie Flower Carpet is met 
regenachtig weer geplant, later werd het droog. Perk 53. Aan de struiken al uitlopers van enkele centimeters in 
een bleke roze kleur. Aanwezig verder Caroline L., Margreet en Eliza. Eén grote zak met struiken leek genoeg, 
maar Gon heeft de tweede zak op de werf gehaald voor de andere helft van het perk. Geeft een erg voldaan 
gevoel dat nu alle rozen zijn geplant en dit laatste perk werd ook geëgaliseerd en gecultiveerd.  
Met het systeem 3 mensen uitzetten en graven, 3 mensen gebundelde struiken losknippen, trim-snoeien en 
klaarleggen, korrels in de plantgaten en planten liep het lekker vlot terwijl Hans dit keer veel tijd bestede aan 
praten met een voorbijganger, Ben de G. van IVN.  
Alle struiken hebben een eetlepel RozenSTART meegekregen voor een actievere wortelontwikkeling.  
Het plantoverzicht 5 nieuwe perken staat op pagina 5 en alle inboet (bijplanten) op pagina 10. 

Dinsdag 10 april  

Vandaag zijn alle perken bemest met DCM Eco-Mix 3 (lichtbruine korrels) NPK 12-4 (1,4 kg/perk), en DCM 
Micro-Mix (donkerbruine korrels) sporenelementen B+Cu+Fe+Mn+Mo+Zn (0,5 kg/perk). Zes perken: R. 
‘Nuage Parfum’, ‘Friesia’, ‘Big Purple’, ‘Astrid Lindgren’, ‘Double Knock Out’ en ‘Warm Whishes’ hebben extra 
meststoffen gekregen (3 kg/perk), DCM Bodemaktivator, organisch bodemverbeterend middel + 65% 
organische stof, of: Humus + NPK 4-3-4 (cilindervormige brokjes). Na de laatste bemesting 6 perken hebben 
we die alvast doorgemengd met de cultivator plus perk Rosa ‘Solero’. Schraal bewolkt met zon, heerlijk weer. 
Het team bestond uit Hans de B., Margreet, Maja, Caroline L., Eliza, José, Franka, Marten en Hans. 
Verschillende mensen te woord gestaan en het begint al drukker te worden met bezoekers. 
Vanavond wordt er regen verwacht, een ideale situatie voor de ontwikkeling van de meststoffen. 

Woensdag 11 april 2018

Vandaag hebben we de 6 perken: R. ‘Nuage Parfum’, ‘Friesia’, ‘Big Purple’, ‘Astrid Lindgren’, ‘Double Knock 
Out’ en ‘Warm Whishes’ voorzien van elk 240 liter DCM Vivimus = 4 zakken van 60 liter, liggen op de werf 
onder de luifel. We hebben 24 zakken nodig, maar hebben één pallet, circa 50 zakken in de tuin laten 
bezorgen. Eerst begonnen met de 6 perken en toen nog ‘probleem-perken 2017’ een handje vol 
Bodemaktivator en van een laagje Vivimus voorzien. Voor twaalven klaar en uiteindelijk werd het prachtig 
zonnig weer. Er bloeit nu één rode tulp bij Rosa ‘Double Knock Out’ de rest komt ook snel. Het aantal tulpen is 
weer minder dan een jaar geleden. Na een ‘warme’ week zie je het groen van de rozen snel groeien. 
Het perk Baseball is voor de helft onkruidvrij gemaakt en geschoffeld, ook perk Eliza schoongemaakt en 
voorzien van 120 liter Vivimus. 
Het team: Hans de B., Margreet, Wouter, Anneke, Gon en Hans. 
Stand van zaken voorraad meststoffen: alle meststoffen liggen nu onder de luifel Werf voor het gehele jaar. 
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Donderdag 12 april 2018

Perken geschoffeld, kruidenvrij maken en cultiveren, begonnen bij perk 1 en hebben in verschillende perken 
gewerkt met het team: Hans de B., Margreet, Marjan, Marieke en Gon. 

Vrijdag 13 april 2018

Er wordt vandaag niet gewerkt. 
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ZATERDAG 14 APRIL 2018 

Start in het Rosarium 
Om 9:30 uur starten we het Rosarium en tijdens de koffie / thee wordt besproken wat we gaan doen.  
We pauzeren enkele keren en werken tot circa 12:30 uur. Korter meewerken kan natuurlijk ook. 

Activiteiten 
In de maand april ligt het accent op: 
Schoffelen en perk schoon harken, met drietand cultivator grond losmaken en mestkorrels doormengen. 
Het was zacht en zonnig weer en zijn 8 perken geschoffeld en gecultiveerd door het team: Hans de B., 
Anneke, Marike, Wouter, Patrick, Patrick W., Liesbeth, Q. en Gon. 

Maandag 16 april 2018

Met het team Hans de B., Eliza, Liesbeth, Hans en Marieke hebben we perken schoongemaakt, kruidenvrij, 
geschoffeld en gecultiveerd. Rosa ‘Nuage Parfum’, ‘Arthur Bell’, ‘Warm Wishes’, ‘Baseball’ en ‘Homburgiana’ 
voor een deel. Ook nog in andere perken bezig geweest. Mooi weer, maar nog een beetje fris. Ook de 
voorbereiding richting organisatie 1 juli besproken Hans de B. en Hans, en van Mark de J. gisteren de 
informatie ontvangen dat de standaards voor de roosnaambordjes zijn besteld. Wanneer levering en plaatsing 
horen we later. Evenementenvergunning en subsidieaanvraag nog in behandeling gemeente. 
In het perk Rosa ‘Rote Hannover’ zijn verschillende planten overleden en er zijn lege plekken, minimaal 15 
planten zijn als inboet nodig om het geheel te herstellen. 

Dinsdag 17 april 2018

Verder met schoffelen en cultiveren. Met het team Hans de B., Margreet, Marten, José, Liesbeth, Marieke en 
Hans hebben we ook perken in het zuiden aangepakt. Rosa ‘Schneewittchen’, ‘Acapella’, ‘Astrid Lindgren’, 
‘Warm Wishes’, ‘Solero’, Snow Ballet’, ‘Alexander’, ‘Leersum 700’ en ‘Diamond Border’. Vandaag zijn de 
fonteinen weer in werking gesteld en het was heerlijk zonnig weer. Bij de schakelkast van de fonteinen, in het 
bosplantsoen, staat een mooie tweestammige oude Zoete kers, Prunus avium, vol in bloei. De heggetjes zijn 
bijna allemaal goed groen, enkele heggetjes in het oosten hebben een ‘gat’, dat zou nog aangevuld kunnen 
worden. 
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WOENSDAG 18 APRIL 2018 

Start in het Rosarium 
Om 9:45 uur starten we het Rosarium en tijdens de koffie / thee wordt besproken wat we gaan doen.  
We pauzeren enkele keren en werken tot circa 12:30 uur. Korter meewerken kan natuurlijk ook. 

Activiteiten 
In de maand april ligt het accent op: 
Schoffelen en met drietand cultivator grond losmaken en mestkorrels doormengen.  
Puur mooi weer, boven de 20 graden. Van huis af nog wat foto’s gemaakt van de natuurontwikkeling, een 
uitbarsting van blad en bloesem. Toen ik aankwam in de rozentuin was Hans de B. en Margreet al bezig. Drie 
nieuwe medewerkers, Tedje, Mieke en Eduard en verder Wouter, Q., Liesbeth, Anneke, Eliza, Johanna, Patrick 
en Hans. De zuidkant is bijna helemaal geschoffeld en gecultiveerd en er waren best ‘zware’ perken bij met 
veel kruiden. Een topdag.  

Op 1 juli 2018 komt er een klein feestje, bij het 60-jarig jubileum van dit rosarium, de vergunning en de 
subsidieaanvraag gemeente is bijna rond, zo ook de beloofde standaards voor de roosnaambordjes. 
De plaatsing van een beeldje gaat waarschijnlijk ook wel lukken en dat heeft de relatie met het eerste rosarium 
dat op deze plek werd gerealiseerd in 1936 en waar 37 beelden waren tentoongesteld. Toen zat Hildo Krop in 
het organisatie comité, er stonden 3 beelden van hem, en nu komt er waarschijnlijk een beeld van hem, 
wederom in de vernieuwde jubilerende rozentuin. Geweldig, zou dat zijn. 

Donderdag 19 april 2018

Verschillende perken aan de oostkant onderhouden zoals, Jacky’s Favorite, Sweet Pretty, Suntan en Sterntaler 
met het team Hans de B., Mieke, Marianne en Gon. Erg warm vandaag met volle zon. 

Vrijdag 20 april 2018

Met warm weer hebben we enkele perken onderhouden met het team Hans de B., Margreet, Patrick en Hans. 

Zaterdag 21 april 2018

Het het team Hans de B., Margreet, Franca, Liesbeth, Carine, Gon en Hans bij warm weer verschillende 
perken onderhouden. Rosa ‘Rosenfee’ had veel dood hout (weg geknipt) en ziet er nog niet heel gezond uit, 
Tapis Volant had nog heel veel kruiden op de grond en perken waar we aandacht aan hebben besteed waren 
‘Double Knock Out’, ‘Baseball’, ‘Snow Ballet’, ‘Kent’ en nog enkele. Heb ook een ronde langs de rand 
gelopen en foto’s genomen van de wilde rozen waarvan sommige ook al knoppen hebben gemaakt zoals de 
witte roos Rosa fedtschenkoana aan de westkant.
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Maandag 23 april 2018

Vandaag wat frisser dan de hele vorige week, maar wel zonnig. Het roosnaamplaatje van de lichtroze Rosa 
‘Rosenfee’ vervangen door een nieuwe plaat, vervaardigd door Royal Posthumus, met dank aan Belle Epoque 
Rozenkwekerij. De enkele gele en rode tulpen zijn uitgebloeid en verwijderd uit het perk 37, bij Rosa ‘Double 
Knock Out’. Binnenkort wordt het loof van de uitgebloeide hyacinten verwijderd uit perk 42. We zijn met het 
reguliere werk schoffelen weer begonnen bij perk 1 Rosa ‘Marathon’ en ‘draaien’ een ronde naar het oosten 
en via het zuiden weer naar Rosa ‘Acapella’. Naast het schoffelen ook aandacht voor ‘dode takjes’ 
wegknippen en andere bijzonderheden, genieten van de snel groeiende jonge bladeren in verschillende kleuren 
en de groeiende knoppen, de wedstrijd van de eerste bloem. Met het team Hans de B., Margreet, Patrick en 
Hans. Ook een inventarisatieronde gelopen langs de rand van de tuin waar de wilde rozen staan zoals de 
Duinroos - Rosa spinosissima, Rimpelroos - Rosa rugosa en de Rosa fedtschenkoana. Alle drie soorten 
hebben bloemknoppen. Komen later op de kaart. Ook Gijs G. gesproken, die rustig stil stond bij een dierbare. 

Om het 60-jubileum te kunnen vieren hebben we vandaag de toezegging ontvangen voor een subsitie van de 
gemeente, de ‘evenementenvergunning’ is ook in theorie rond, maar wacht op het akkoord van Parkbeheer, 
nu het moment dat we echt aan de gang kunnen gaan voor de uitwerking van de organisatie van het feestje 
op zondag 1 juli 2018 met een “Educatieve Rozenmarkt”. 

Vrijheidsmaaltijd onder bogen van het Rijksmuseum
Zonder het te weten zijn Gon en ik uitgenodigd als “lieve Amsterdammers” om aanwezig te zijn bij de 
Vrijheidsmaaltijd onder de bogen van het Rijksmuseum op zaterdag 5 mei van 17:30 tot 21:00 uur. 
Waarom? Om honderden “lieve Amsterdammers” te bedanken, een initiatief van Food Cabinet, 
RIJKS®, Het Parool, Rijksmuseum, Het Amsterdams 4 & 5 mei comité.  
Een diner geschikt voor alle culturen, aangeboden door Joris Bijdendijk en Samuel Levie in samenwerking met 
een aantal bijzondere Amsterdamse chefs. 
Met een intiem programma vol muziek, theater en bijzondere verhalen over geschiedenis, toekomst en 
verbinding bedanken we u en honderden lieve Amsterdammers voor uw lieve daden voor Amsterdam.  
Dit, om de mooie woorden waarmee oud-burgemeester Eberhard van der Laan afscheid nam, eer aan te 
doen: Zorg goed voor elkaar, en voor de stad.  
Kijk voor meer informatie op onze website www.lieveamsterdammers.nl. 
Afgezien dat wij (Gon en Hans) zijn uitgenodigd danken we alle “lieve vrijwilligers” die met ons al jaren de 
rozentuin hebben verzorgd, een dankbare klus waarmee we heel veel bezoekers, toeristen én onszelf een 
plezier doen en voortzetten wat gemeentelijke liefhebbers ooit hebben aangelegd. 
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Dinsdag 24 april 2018

Vanwege avond- en ochtendregen is er niet gewerkt. De aannemer heeft de randen langs de Ligusterhaag 
schoongemaakt, het was goed te zien en keurig gedaan. 

Woensdag 25 april 2018

In de loop van de ochtend werd het 12 graden en het team bestond uit Hans de B., Margreet, Mieke, Tedje, 
Eliza, Marieke, Patrick, Gon en Hans. Kruiden verwijderen uit de westelijke perken, dood hout wegknippen, 
schoffelen, cultiveren en rotzooi / zwerfafval verwijderen. De rozenstruiken groeien in allerlei kleuren in het blad, 
stekels worden groter en de knoppen zijn nu duidelijk aanwezig. De meest ‘matige’ perken zijn nu de Rosa 
‘Friesia’ (dode planten en dode takjes), ‘Rote Hannover’ (dode struiken), ‘Double Knock Out’ (dode struiken en 
dood hout), en ‘Rosenfee’ (dode struiken en dood hout). 
Gon en ik hebben nog zo goed mogelijk de inventarisatie wilde rozen in de rand gedaan. De wilde rozen 
worden soms overwoekerd door Cornoelje, Vlinderstruiken en Japanse Duizendknoop die hardnekkig opgroeit 
bij de Magnolia. 

Donderdag 26 april 2018

Zonnig, fris en een koele wind. Met het team Margreet, Caroline L., Mieke, Marieke en Gon zijn verschillende 
perken opgeknapt zoals, ‘Rhapsody in Blue’, ‘Lions Rose’, ‘Diamant’, ‘Cricket’ en ‘Eliza’.  

Vrijdag 27 april 2018 - Koningsdag

Vrij. 
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ZATERDAG 28 APRIL 2018 

Start in het Rosarium 
Om 9:45 uur starten we het Rosarium en tijdens de koffie / thee wordt besproken wat we gaan doen.  
We pauzeren enkele keren en werken tot circa 12:30 uur. Korter meewerken kan natuurlijk ook. 

Activiteiten 
In de maand april ligt het accent op: 
Schoffelen en perk schoon harken, met drietand cultivator grond losmaken. 

 Vandaag, maandag en dinsdag is er niet gewerkt omdat er veel regen is gevallen en een deel van de perken 
stonden bijna onder water. Dinsdagmiddag was het droog en plotseling zonnig. 

Op maandag een ontwerp gemaakt voor een A5 flyer 60-jarig jubileum op 1 juli 2018. 

Dinsdagochtend 1 mei, een nieuwe pagina op de website ontworpen voor het 60-jarig Jubileum Rosarium 
Vondelpark met het voorlopig programma en informatie over beide rozentuinen, 1936 en 1958. 
Zie http://vondelpark.com/rosarium-60-jaar/  
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WOENSDAG 2 MEI 2018 

Start in het Rosarium 
Om 9:45 uur starten we het Rosarium en tijdens de koffie / thee wordt besproken wat we gaan doen.  
We pauzeren enkele keren en werken tot circa 12:30 uur. Korter meewerken kan natuurlijk ook. 

Activiteiten 
In de maand mei ligt het accent op: 
Schoffelen en (on)kruiden verwijderen, perk schoon harken, met drietand cultivator grond losmaken en 
nog een enkel houtig takje van de rozenstruik wegknippen. 

We hebben vanochtend gewerkt met het team Margreet, Marike, Marieke, Rita, Tonny, Wouter, Marianne, 
Mieke, Anneke, Caroline v.d.L., Willemieke, Gon en Hans. Frisse wind in de ochtend bij 12 graden maar voor 
het eerst deze week prachtig zonnig weer en het werd steeds warmer. Veel gedaan, zelfs het perk 2 vrij 
gemaakt van opkomend Reuzen springbalsemien en veel planten van dat soort in de buitenrand verwijderd. 
Gewerkt in de perken 21, 28, 29, 37, 42, 45, 49, 52, 56 en 65. En nog enkele perken. Goede opkomst en 
weer veel gedaan, ook afval uit de bosjes verwijderd. Gon en ik zijn op de foto gezet door Tammy voor een 
artikeltje in Het Parool in de PS bijlage van 4 of 5 mei in relatie tot de Vrijheidsmaaltijd op zaterdagavond voor 
“Lieve Amsterdammers” onder het RIJKS.  
Sommige wilde rozen, de Duinroos (wit) en de Rimpelroos (roze) laten al bloemkleur zien, maar zijn nog net niet 
open en dat geldt ook voor de Rosa ‘Thérèse Bugnet’, het hoogste perk nu met 2 meter, die al heel ver is in 
komende bloei. We hadden 4 mooie Rosa ‘Sally Holmes’ bij ons en konden worden meegenomen door de 
aanwezigen, zelf hebben we ook zo’n ‘Sally Holmes’ meegenomen voor in eigen tuin, een experimentele wilde 
tuin met gecultiveerde rozen. 

Donderdag 3 mei 2018

Met mooi weer gewerkt met het team Willemieke, Eliza, Gon en Hans. Gewerkt in de perken  56, 72, 62, 61 
en 60. Vooral wieden en cultiveren. In de ochterd werd ik gebeld om aanwezig te zijn bij de live uitzending RTL 
Late Night om 22:30 tot 23:30 uur. Gon en ik naar de studio aan het Rembrandtsplein. In het kort heb ik iets 
vertelt waarom wij met vrijwilligers het Rosarium onderhouden in relatie met de Vrijheidsmaaltijd op 
zaterdagavond onder de bogen van het Rijksmuseum. 
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Vrijdag 4 mei 2018

Met mooi weer gewerkt met Margreet, Eliza, Caroline L., Patrick, Tedje, Gon en Hans. De perken 56, 71, 62, 
61, 60, 59, 54, 51 en 48 onderhouden. Er lopen nu best al buitenlandse toeristen in het Rosarium, maar de 
bloei van de rozen moet nog beginnen, waarschijnlijk over 2 weken. De eerste rozen die nu echt in bloei staan 
zijn van de Duinroos, met een mooie witte bloem met geel hart. Eén enkele Rimpelroos is begonnen en een 
Rosa ‘Suntan’ staat voorzichtig te bloeien. Vanmiddag stond een kort artikel over de Vrijheidsmaaltijd in Het 
Parool met een foto van Gon en Hans.  
Gesproken met Nicole, Fred en Rudolf van Smart Beeing http://www.smartbeeing.com/?lang=nl  in het 
Rosarium, die het plan hebben om een bijenkast of bijenkasten te gaan plaatsen op de Schapenweide na 
overleg met parkbeheer vandaag. 
Nicole is in overleg met ons de noordelijke rand van de rozentuin aan het opknappen vandaag, zodat de wilde 
rozen en andere familiesoorten van de roos weer beter tot hun recht komen. 
P.s. De aangevraagde evenementenvergunning voor 1 juli is nog niet officieel verleend. Ook nog geen 
informatie gekregen over de beloofde roosnaamstandaards en het informatiebord. 

Zaterdag 5 mei 2018

Er wordt niet gewerkt i.v.m. bespreking organisatie 60-jarig jubileum Rosarium Vondelpark 1958-2018 in de 
middag. De aangevraagde evenementenvergunning is nog niet officieel verleend. Ook niets gehoord wanneer 
de standaards voor de roosnaambordjes worden geleverd en geplaatst voor 1 juli 2018. 

Maandag 7 mei 2018

Hans de B. heeft met een groepje gewerkt in de perken van de zuidkant. 

Dinsdag 8 mei 2018

Hans de B. heeft met een groepje gewerkt in de perken van de zuidkant, maar er is ook elders gewerkt. 

Woensdag 9 mei 2018

Vandaag, maar ook de afgelopen dagen was het prachtig weer. Hans de B., Anneke, Tedje, Wouter, Eliza en 
Hans hebben gewerkt in de perken van de zuidkant die nu op één perk klaar is, maar er is ook al gewerkt in 
perken in de noordkant. Vooral de wilde rozen in de rand bloeien nu zoals de Duinroos, Rimpelroos of Japanse 
Bottelroos en de Rosa fedtschenkoana met één eerste bloem. Beide Hansen hebben de acties voor het 60-
jarig jubileumfeest doorgenomen. 

Donderdag 10 mei 2018

Vandaag op Hemelvaartsdag is er niet gewerkt in de rozentuin, het heeft wel geregend en dat was prima. 
Verder is er gewerkt aan de organisatie. 
Voor het 60-jarig jubileumfeest is een pagina gemaakt http://vondelpark.com/rosarium-60-jaar/  
Over de Vrijheidsmaaltijd een verslag, waar Gon en Hans voor waren uitgenodigd om bij te zijn  
http://vondelpark.com/vrijheidsmaaltijd-met-lieve-amsterdammers/   
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Vrijdag 11 mei 2018

Vanochtend Ruud S. en Mark de J. ontmoet op de werf maar die hadden geen nieuws en waren vasthoudend 
zwijgzaam met betrekking tot verschillende vragen die weken eerder gesteld zijn over de levering van 
standaards voor de roosnaambordjes, een informatiebord en nog een paar dingen.  
Vandaag hebben we de 2e hele ronde schoffelen en wieden afgerond en zien de perken er netjes uit. 
Begonnen met de 3e ronde in verschillende perken. Enkele komen al voorzichtig in bloei met enkele bloemen 
zoals de Rosa ‘Aprikola’. Gewerkt met het team Hans de B., Margreet, Willemieke, Patrick, Liesbeth, Marieke 
en Hans. Erg mooi zonnig weer. Parkbeheer heeft de zuidelijke rand opgeknapt en enkele heesters en 
onderbegroeiing verwijderd bij de enige gecultiveerde roos bij perk 43. Alle potentiële kraamhouders zijn nu 
benaderd en we wachten de reacties af voor het 60-jarig jubileumfeest. De Rimpelroos en de Duinroos staan 
nu mooi in bloei. In de middag zijn 1.000 A5-flyers, dubbelzijdig bedrukt bij Flyeralarm besteld en de 
toezegging bij Hans de B. is binnen dat het Groot Melkhuis een rozenperk adopteert, prachtig. 

De nieuwe flyer voor het 60-jarig jubileumfeest. 
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ZATERDAG 12 MEI 2018 

Start in het Rosarium 
Om 9:45 uur starten we het Rosarium en tijdens de koffie / thee wordt besproken wat we gaan doen.  
We pauzeren enkele keren en werken tot circa 12:30 uur. Korter meewerken kan natuurlijk ook. 

Activiteiten 
In de maand mei ligt het accent op: 
Schoffelen en (on)kruiden verwijderen, perk schoon harken, met drietand cultivator grond losmaken, 
heggetjes (on)kruidvrij maken en een ronde om de groei en gezondheid te beoordelen. 

Toen ik aankwam in de rozentuin was Hans de B. al bezig met wieden in het perk Rosa ‘Bonica’ die net is 
begonnen met de bloei en tijd om met een kopje koffie en de eerste Eberhardjes de organisatie voor 1 juli door 
te nemen. Met het team Marieke, Margreet, Liesbeth, Eliza, Anneke, Patrick, Hans de B. en Hans zijn we 
lekker opgeschoten, begonnen met de derde ronde bij perk 1 en zijn tot perk 17 gekomen.  
Bernadette en Frans Neuman kwamen kijken hoe de perken er bij lagen en we kunnen komende week aan de 
slag om redelijk veel rozen bij te gaan mesten, deels met kunstmest. Reden voor deze maatregels is, dat als 
gevolg van de regenperiodes, waarbij de perken flink onder water hebben gestaan, de gegeven meststoffen 
zijn weg voor een deel zijn weggespoeld. Te zien aan de donkere nerven en de lichtgroene bladeren. We gaan 
het op twee manieren aanpakken, de voedselarme delen met kunstmest behandelen voor snel resultaat en de 
overige delen met Ecomix 3 voor de langere termijn. 
Frans bracht nog een display-kruiwagen Matador mee om rozen uit te stallen met 4 kratten, gaan we 
opknappen en al begonnen met demonteren en schilderen. 

Maandag 14 mei 2018

Thuis de groene kruiwagen deels geschilderd. Vanochtend met Hans de B. naar Belle Epoque Rozenkwekerij 
om meststoffen op te halen voor een voedingsimpuls met een hoogwaardige chloorarme NPK meststof. 
Fertigreen NPK 12-10-18 (+20) + 20% zwaveloxide, zie:  
http://www.fertigreen.eu/page.php?pagina_id=10&product_id=10&ln=NL  
Gemiddeld een redelijk lage dosering toegepast. Advies 1 kg per perk, en wij hebben 50 kg over 60 perken 
verdeeld, daar waar nodig. Ook 2 soorten wilde rozen meegenomen en 3 stamrozen. Rosa Hugonis, Rosa 
foetida ‘Persian Yellow’ en de stamroos ‘Schneeflocke’ van 60 cm hoog. Het perk met Rosa ‘Rosenfee’ extra 
aandacht gegeven, eerst gewied en vervolgens de meststof, deels opgelost in water aan de planten gegeven, 
extra water toegevoegd en daarna gecultiveerd. Hans heeft de overige 62 perken, daar waar nodig voorzien 
van wat mestkorrels. Na enkele uren gereed. 
Aan Edwin en Barry gevraagd of ze morgen een rondje lopen met ons na tienen en vertelt dat we morgen de 
rozen gaan planten en waar. 
Thuis de display-kruiwagen voor de tweede keer geschilderd met donkergroen Hammerrite. 
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In de avond het bericht dat Rosa ‘Just Joey’ weer gesponsord gaat worden! Weer een mooie stimulans voor 
het vrijwilligerswerk én een mooie rozentuin. 

Dinsdag 15 mei 2018

Gewerkt met het team Hans de B., Marten, Maja en Hans. Alle perken zijn gecultiveerd om de mestkorrels 
door de bovengrond te mengen. In Rosa ‘Solero’ is Haagwinde verwijderd. Rosa ‘Rosenfee’ extra verzorging 
gegeven water geven met de sproeier, circa 20 liter. 
Met Edwin B. langs alle perken gelopen. 
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WOENSDAG 16 MEI 2018 

Start in het Rosarium 
Om 9:45 uur starten we het Rosarium en tijdens de koffie / thee wordt besproken wat we gaan doen.  
We pauzeren enkele keren en werken tot circa 12:30 uur. Korter meewerken kan natuurlijk ook. 

Activiteiten 
In de maand mei ligt het accent op: 
Schoffelen en (on)kruiden verwijderen, perk schoon harken, met drietand cultivator grond losmaken, 
heggetjes (on)kruidvrij maken. 
Gewerkt met het team Hans de B., Margreet, Karoenja, Tonnie, Patrick, Eliza, Q., Marieke en Gon. Gewied en 
geschoffeld in de perken Rosa ‘Snow Ballet’, ‘Big bang’, ‘The Fairy’, ‘Nozomi’, ‘Suntan’, ‘Rouge Meilove’, en 
‘Apricot Queen Elizabeth’. 
De 1.000 flyers voor het 60-jarig jubileumfeest heb ik opgehaald bij Flyeralarm Van Baerlestraat. 
Vanaf 14:00 uur een rondleiding gegeven in het Rosarium voor een groep om ook uitleg te geven hoe wij het 
vrijwilligerswerk hebben georganiseerd. Flyers meegegeven. Ook 250 stuks bij de kiosk VIP gebracht. 

Vanavond enkele perken behandeld met bladbemesting, DCM OLEGA® FER, 10 ml op 1 liter water. 2 maal 5 
liter. Verneveld op de planten met gezondheidsproblemen in: Rosa ‘Nina Weibull’, ‘Rosenfee’, ‘Rhapsody in 
Blue’ en ‘Stromboli’. Momenteel zijn er wel wat insecten actief, naast de luizen ook rupsen die hele knoppen 
verorberen, vooral in Rosa ‘Rhapsody in Blue’ en ‘Eliza’. 

Donderdag 17 mei 2018

Gewerkt met het team Hans de B., Margreet, Gon, Patrick, en Hans. Vroeg verschillende perken 

bladbemesting gegeven met DCM OLEGA® FER. Rosa ‘Marie Pavié’, ‘Kent’, de rode roos en ‘Big Bang’ bij 
de Magnolia, ‘The Fairy’ deels. Verder is er gewied en gecultiveerd in Rosa ‘La Sevillana’, ‘Sterntaler, ‘Big 
Purple’, ‘Lions Rose’, ‘Pomponella’ en ‘Friesia’ die er heel slecht uitziet met veel dode planten. 
In de middag de display kruiwagen geschilderd en de stabilisatie afgemaakt en geschilderd. 

Vrijdag 18 mei t/m maandag 21 mei 2018 (2e Pinksterdag)

Deze dagen werken we niet in de rozentuin, do 24 mei gaan we verder. Heeft wel iets geregend. 

Donderdag 24 mei 2018

Met het team Margreet, Eliza, Liesbeth, Patrick, Marieke, Caroline L., Franca, Gon en Hans gewerkt in 
verschillende perken noordkant. De rozen komen nu langzaam op gang met bloei. Gevraagd aan Edwin of hij 
de klinkerpadkantjes onkruidvrij wil laten maken en de Japanse Duizendknoop wil laten verwijderen.  
1 roos verkocht, 1 weggegeven. De wilde rozen bloeien nu ook mooi, de Duinroos is bijna uitgebloeid. 
Vrijdag wordt er niet gewerkt. De gazons zijn bemest door een aannemer. 

Versie: 19-12-2018 Pagina  van 35 89 Werkochtenden Rosarium



Stichting Hart voor het Vondelpark

ZATERDAG 26 MEI 2018 

Start in het Rosarium 
Om 9:45 uur starten we het Rosarium en tijdens de koffie / thee wordt besproken wat we gaan doen.  
We pauzeren enkele keren en werken tot circa 12:30 uur. Korter meewerken kan natuurlijk ook. 

Activiteiten 
In de maand mei ligt het accent op: 
Schoffelen en (on)kruiden verwijderen, perk schoon harken, met drietand cultivator grond losmaken, 
heggetjes (on)kruidvrij maken. 
Het was mooi weer, warm en zonnig. Gewerkt met het team Margreet, Franca, Wouter, Willemieke, Marten, 
Patrick, Liesbeth, Eliza, Carine, Elke, Gon en Hans. Bij Rosa ‘Baseball’ de tuinkar gezet en gestart met thee en 
koffie want we waren niet echt vroeg. Daarna gewied, geschoffeld en de heggetjes en daaronder opgeknapt. 
Allemaal perken ten westen van de tuinkar. De ooievaars hebben 5 jongen. Wat ook groeit zijn de rozen, 
sommige perken met enkele rozen, anderen al volop, maar met kleine struiken. Wat opvalt is dat ‘Just Joey’ 
momenteel de grootste bloemen heeft. De Tulpenboom naast de tuinkar heeft al mooie knoppen, die staan 
binnenkort in bloei. Sommige wilde rozen bloeien nu prachtig terwijl de Duinroos al bijna is uitgebloeid. Rosa 
‘Marie Pavié’ bloeit erg goed, maar de bladeren geven het bericht dat er gebrek is aan voeding. Die is wel 
gegeven, we hopen op wat regen. Van parkbeheer nog geen bericht over verschillende vragen: plaatselijk 
herstel klinkerpaadjes, aanvulling ontbrekende heggetjes, wat doen we met enkele zeer slechte perken, 
opknappen gazonranden (helft is gedaan), helpen met water geven, verwijderen van hoge Japanse 
duizendknoop, wanneer worden de roosnaambordjes geplaatst en wanneer komt er een informatiebord. 
Zondag is de display-kruiwagen gemodificeerd en voor het grootste deel opgeknapt, er kunnen 24 rozen in 
pot in. Binnenkant deksel nog in de schoolbordenverf zetten. 

Maandag 28 mei 2018

Vandaag is Hans de B. vroeg begonnen. Gewerkt met Liesbeth en Marten, later Steven, Patrick, Marieke en 
Hans. Gewerkt in Rosa ‘Sophia Renaissance’, ‘Pomponella’, ’Apricot Queen Elizabeth’,’ Friesia’, ‘Sally 
Holmes’, ‘Astrid Lindgren’, ‘André le Nôtre’ en nog enkele perken. De bloei van de rozen is nu echt begonnen, 
al zijn de meeste struiken nog klein en is is behoefte aan water. In de middag de nieuwe folder Rosarium 2018 
kunnen ophalen bij Flyeralarm. Gevouwen naar A5, 250 gram, 1.000 stuks. Ook gekeken naar een kleine vlag 
voor Stichting Hart voor het Vondelpark. Nog een paar kleine dingen gedaan aan de display-kruiwagen. 

Dinsdag 29 mei 2018

Vandaag gewerkt met Marieke, Hans de B., Patrick, José, Eliza, Liesbeth, Margreet, Franka, Gon en Hans. 
Vanaf perk 1 t/m 24 gewerkt bij warm weer. Wieden en schoffelen. In de avond eindelijk regen. 
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WOENSDAG 30 MEI 2018 

Start in het Rosarium 
Om 9:45 uur starten we het Rosarium en tijdens de koffie / thee wordt besproken wat we gaan doen.  
We pauzeren enkele keren en werken tot circa 12:30 uur. Korter meewerken kan natuurlijk ook. 

Activiteiten 
In de maand mei ligt het accent op: 
Schoffelen en (on)kruiden verwijderen, perk schoon harken, met drietand cultivator grond losmaken, 
heggetjes (on)kruidvrij maken. 
Vandaag werkte het team Hans de B., Margreet, Tedje, Q., Wouter, Marieke, Eliza en Gon. In het 
noordwestelijke deel gewerkt, de Rosa ‘Diamant’ heeft heel veel kruiden. 
De aannemer is bezig geweest met de klinker-randen kruidvrij maken en de buitenrand werd met de 
bosmaaier onderhouden. Vanwege het geluid werd er om 11:30 uur gestopt. 

Donderdag 31 mei t/m donderdag 7 juni 2018

Deze dagen is er geschoffeld en op 5 juni zijn alle perken bemest met 1,5 kg per perk met DCM Eco Mix 3. 
Sommige perken of planten hebben een bladbemesting ondergaan. Rosa ‘Friesia’ ziet er slecht uit, ‘Rosenfee’ 
blijft nog schraal en ‘Double Knock Out’ mist nogal wat planten. ‘Rote Hannover’ heeft een flink gat van 3 
struiken en ‘Astrid Lindgren’ groeit haperend op, evenzo ‘Acapella’. 
Op 8 juni werd het JCI golftoernooi gespeeld met een check voor Stichting Hart voor het Vondelpark van ruim 
€ 18.000 ten gunste van nieuwe parkbanken en er werd niet in het Rosarium gewerkt.  
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ZATERDAG 9 JUNI 2018 

Start in het Rosarium 
Om 9:45 uur starten we het Rosarium en tijdens de koffie / thee wordt besproken wat we gaan doen.  
We pauzeren enkele keren en werken tot circa 12:30 uur. Korter meewerken kan natuurlijk ook.  

Activiteiten 
In de maand juni ligt het accent op:  
Schoffelen en perken netjes houden, cultiveren waar nodig, hagen onkruidvrij maken, onder de hagen 
kruiden verwijderen.


Vandaag met een klein team gewerkt, schoffelen, uitgebloeide bloemen wegknippen. 

Maandag 11 juni 2018

Met mooi weer gewerkt in verschillende perken met het team Hans de B., Caroline L., Eliza, Liesbeth en Hans. 
Rosa ‘Sweet Pretty’, Marie Pavié, Big Purple en Sophie Renaissance onderhouden. Rosa ‘Marie Pavié’ is nu 
geheel uitgebloeid. De blad-gezondheid is matig en er is vanochtend bladbemesting toegepast met Olega Fer. 
De 5 nieuwe perken staan net in bloei met enkele bloemen, met uitzondering van de ‘Sally Holmes’, die staat 
vol in bloei met kleine planten en de ‘André le Nôtre’ heeft al zeer grote bloemen. ‘Alexander’ heeft een enkele 
grote oranje bloem, ook de ‘Margaret Merril’ heeft 2 witte bloemen. De rode ‘Heidefeurer’ heeft één bloem en 
ziet er mooi uit. 
Geen informatie van parkbeheer over de beloofde standaards, het informatiebord en alle andere vragen. De 
heggetjes zijn nog niet gesnoeid en zien er onverzorgd uit met uitschieters. 

Dinsdag 12 juni 2018

Met een team van 5 mensen verschillende perken onderhouden. Er is gestart met de eerste 8 heggetjes 
snoeien. Vier perken vragen extra aandacht: Rosa ‘Rosenfee’, ‘Stromboli’, ‘Nina Weibull’ en ‘Frisia’. Matig zijn 
ook: ‘Arthur Bell’, ‘Nuage Parfum’, ‘Double Knock Out’ en ‘Marie Pavié’. Uit de ‘Kent’ zijn circa 3 struiken 
gestolen. In de loop van de ochtend zijn Gon en Margreet naar Belle Epoque Rozenkwekerij gereden en 25 kg 
Fertigreen NPK 12-10-18 (+20) + 20% zwaveloxide gehaald. In de middag de rozen op de werf opgeknapt. 
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WOENSDAG 13 JUNI 2018 

Start in het Rosarium 
Om 9:45 uur starten we het Rosarium en tijdens de koffie / thee wordt besproken wat we gaan doen.  
We pauzeren enkele keren en werken tot circa 12:30 uur. Korter meewerken kan natuurlijk ook.  

Activiteiten 
In de maand juni ligt het accent op:  
Schoffelen in combinatie met drietand cultivator grond losmaken, perken netjes houden. 

In de ochtend in de perken met een voedingsprobleem Fertigreen NPK 12-10-18 (+20) + 20% zwaveloxide 
gestrooid en later met het team van 12 vrijwilligers zo veel mogelijk de perken gecultiveerd en kruiden 
verwijderd. Bladbemesting toegepast. 
In de middag de rozen op de werf opgeknapt. 

Donderdag 14 juni 2018

TC Groentechniek is verder gegaan met het snoeien van de hagen, morgen de laatste perken. We hebben 
overwogen om het perk Rosa ‘Thérèse Bugnet’ lager te snoeien, op heuphoogte, maar bij nader inzien is er 
best nog bloei en knoppen aanwezig, ook bij ‘Louise Bugnet’. Dus die 2 perken laten we nog met rust. 
In de ochtend bladbemesting gegeven bij ‘Schneewitchen’ en ‘Marie Pavié’. Gewerkt met een team van 7 
mensen bij mooi zonnig weer. In de middag de rozen op de werf opgeknapt. 
Afspraak gemaakt met Mark de J. om aanstaande maandag om 12 uur wat dingen door te spreken. 

Vrijdag 15 juni 2018

Verschillende perken aan de oostkant onderhouden. In de ochtend zijn de laatste heggetjes geschoren door 
de aannemer. Komende week worden de haagvoeten schoongemaakt; plantjes worden verwijderd. In de 
middag de laatste rozen in pot opgeknapt die bij de schaftwagen staan. Thuis begonnen aan de display van 
metaal voor de tuinkar om posters aan te bevestigen met magneten. Ook met 2 houders voor de bekers 
begonnen. 

Zaterdag 16 juni 2018

De display-plaat van staal meegenomen en op de tuinkar gemonteerd, alles paste en deze kan binnenkort na 
het lakken definitief op de kar blijven zitten, tussen het gereedschap en de tafel. Met 6 mensen hebben we 
verschillende perken aan de oostkant opgeknapt en zijn uitgebloeide bloemen weggeknipt in de ‘Suntan’, 
‘Nozomi’, ‘Snow Ballet’ en nog enkele perken. Vanwege het ontbreken van een beetje regen kwakkelen 
verschillende perken nog. Bladeren krijgen te weinig voedingsstoffen en dat zie je ook bij verschillende bomen. 
De hele tuin ziet er nu mooi uit met redelijk veel rozen in bloei, hoewel de meeste struiken nog wat moeten 
groeien. Het lijkt erop dat de ooievaars nog 5 jongen hebben. 
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Maandag 18 juni 2018

In de nacht van zondag op maandag heeft het een beetje geregend na lange tijd. In de ochtend valt er 
aanhoudend regen en terwijl ik het Rosarium inloop staat Hans de B. uitgebloeide rozen weg te knippen. 
Franca en Eliza zijn ook gekomen. TC Groentechniek is bezig om de haagvoeten netjes te maken en wij 
houden wat eerder op, want om 12 uur hebben we overleg met Mark van Parkbeheer. 
Op de werf worden de rozen in pot even verzorgd. In de middag heb ik de Rosariumfolders opgehaald. 
Dinsdag wordt er niet gewerkt, woensdag gaan we met goed weer verder. 

Woensdag 20 juni 2018

Met het team Hans de B., Mieke, Kiki, Marike, Liesbeth, Eliza, Wouter, Gon en Hans hebben we veel perken 
onderhouden. De belangrijkste beslissing was om het hele perk Rosa ‘Stromboli’ laag te snoeien. Er waren 
best nog wat bloemen aan het bloeien, maar doordat de bladeren flink waren aangetast met de schimmel 
sterroetdauw en voor een groot deel gevallen waren, zijn de struiken kort gesnoeid en de bladeren en de 
toplaag grond afgevoerd in de container. Verder zijn in andere perken de uitgebloeide bloemen weggeknipt, 
dood hout verwijderd en de grond gecultiveerd. Op de tuinkar is het informatie-paneel gemonteerd en het 
plankje voor de bekers in gebruik genomen. Walter van Parkbeheer is al ver met het herstel van de 
klinkerbestrating en de gevraagde pakken gemalen koffie zijn inmiddels ontvangen. Wanneer de standaards 
voor de roosnaamborden en het informatiebord komen, wordt uitgezocht. 
Gisteren zijn de 5 jonge ooievaars op de Schapenweide geringd. 

Donderdag 21 juni 2018

De langste dag, een beetje koel, wisselend bewolkt, stevige wind, zonnige perioden en bloeiende rozen. Met 
het team Hans de B., Margreet, Eliza, Franca, Mieke, Liesbeth en Gon verschillende perken onderhouden 
zoals de Rosa ‘Cera’, ‘Innocentia’, ‘André Brichet’, ‘Aprikola’, ‘Acapella’ en ‘Astrid Lindgren’. Veelal 
uitgebloeide bloemen wegknippen, kruiden verwijderen en cultiveren. Wederom complimenten van bezoekers. 
De Kent bloeit nu echt heel mooi. De Rosa ‘Leersum 700’ blijft echt achter in de groei, die houden we in de 
gaten en de ‘Nina Weibull’ heeft extra aandacht nodig wanwege te licht blad bij 20% van de planten. 
Gisteren een Nieuwsbericht op de website gezet met wat foto’s, zie http://vondelpark.com/2018/06/20/the-
best-of-vondelpark-nu-en-op-1-juli-2018/ en ook voor de Nederlandse Rozenvereniging wat geschreven over 
prachtige schilderijen in het Mauritshuis in Den Haag en over het rosarium Westbroekpark in deze mooie stad 
op https://rozenvereniging.nl/rozen-in-den-haag-9-juni-2018/ en tenslotte gaan we vandaag of morgen een 
Nieuwsbrief verzenden. 

Vrijdag 22 juni 2018

Met een klein team van 5 personen hebben we gewerkt in verschillende perken in de buurt van de Kent. Hans 
de B. heeft de vlag Stichting Hart voor het Vondelpark opgehaald bij Flyeralarm. 
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ZATERDAG 23 JUNI 2018 

Start in het Rosarium 
Om 9:45 uur starten we het Rosarium en tijdens de koffie / thee wordt besproken wat we gaan doen.  
We pauzeren enkele keren en werken tot circa 12:30 uur. Korter meewerken kan natuurlijk ook.  

Activiteiten 
In de maand juni ligt het accent op:  
Schoffelen, perken netjes houden, (on)kruiden verwijderen, uitgebloeide bloemen wegknippen,

bijsnoeien hagen op plaatsen waar het nodig is, zoals uitschieters en (on)kruiden. 
Onze tuinkar is door Hans de B. bij het perk met Rosa ‘Marie Pavié’ gezet en de vlag wapperde op het gazon. 
Vandaag was de start van de Week van Zuid, georganiseerd door de gemeente. Guus K. en z’n vrouw waren 
uitgebloeide rozen aan het wegknippen van Rosa ‘Rouge Meilove’ en vonden het erg leuk werk. Met elkaar, 
Hans de B., Margreet, Guus en z’n vrouw, Eliza, Liesbeth, Kika, Gon en Hans hebben we aardig gewerkt. De 
Rosa ‘Nozomi’ heeft best goed en uitbundig met kleine bloemetjes gebloeid, maar is nu helemaal uitgebloeid. 
Ook de ‘Marie Pavié’ is zonder bloemen maar heeft wel al aardig wat knoppen. Er is ook in de ‘Solero’ 
gewerkt. De door Walter herstelde bestrating is even ingeveegd. De ‘Mozart’ is voor een deel uitgebloeid en 
die is wat terug gesnoeid, dode takken er uitgeknipt. De ‘Big Bang’ in de rand bij de Magnolia staat al aardig in 
bloei. Het overall beeld van de hele tuin is erg mooi nu de planten al wat groter zijn geworden. Het nieuwe perk 
met ‘Sally Holmes’ staat goed te bloeien en krijgt al veel nieuwe scheuten. De andere vier nieuwe perken 
komen nu voorzichtig in bloei. De ‘Friesia’ die erg slecht stond begint ook meer te bloeien en de ‘Pomponella’ 
staat nu goed in bloei. Vandaag 10 Vondelparkrozen verkocht. 
Vandaag een artikel over het Rosarium Vondelpark op de website van de Nederlandse Rozenvereniging gezet, 
zie Jubileumfeest 1 juli 2018  
https://rozenvereniging.nl/jubileumfeest-60-jarig-rosarium-vondelpark-1958-op-1-juli-2018/  

Maandag 25 juni 2018

Vandaag gaan we verder in de perken aan de oostkant. 
Walter van Parkbeheer is begonnen met het watergeven in de perken met de tractor met ‘gierwagen’ met 
water uit de vijver. Met 5 mensen hebben we de hele ochtend gewerkt. 
In de middag hebben we alle 24 posters 42x60 cm aan de hekken opgehangen. 

Dinsdag 26 juni 2018

De temperatuur is aan het stijgen. Walter heeft weer een volgend deel Rosarium voorzien van water en er is 
met een klein team gewerkt in de rozentuin. 
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WOENSDAG 27 JUNI 2018 

Start in het Rosarium 
Om 9:45 uur starten we het Rosarium en tijdens de koffie / thee wordt besproken wat we gaan doen.  
We pauzeren enkele keren en werken tot circa 12:30 uur. Korter meewerken kan natuurlijk ook.  

Activiteiten 
Deze week ligt het accent op: 
Alle perken nalopen en netjes maken voor 1 juli, de Opening Rozenseizoen Vondelpark en 60-jarig 
jubileum.


Met een team van 9 mensen hebben we best veel gedaan, vooral uitgebloeide bloemen weggeknipt, kruiden 
verwijderd en gecultiveerd. Vandaag een interview met Petra van de Z-krant. 
De vlag met standaard is nu klaar en staat er duidelijk bij. In de ochtend heeft Walter het laatste water gegeven 
en Hans heeft met de grote gieter nog wat aanvullend water gegeven. 
In de avond een Nieuwsbericht over het jubileumfeest verzonden. 

Opening Rozenseizoen Vondelpark zondag 1 juli 2017 
Op 1 juli van 10:30 tot 17:0 uur gaan we het Rozenseizoen Vondelpark openen in het Rosarium in het kader 
van ‘The Best of Vondelpark’ om het Rosarium te promoten en de mogelijkheid voor adoptie onder de 
aandacht brengen bij genodigden en bezoekers en uitleg geven over het vrijwilligerswerk. 

Donderdag 28 juni 2018

Vanochtend verder met het wegknippen van uitgebloeide rozen en ander onderhoud met een team van 6 
mensen.  

Vrijdag 29 juni 2018

Vandaag is er niet gewerkt in de rozentuin, want we moeten de bestelde kramen, koelkast, stoelen en andere 
artikelen in ontvangst nemen op de werf van het verhuurbedrijf Héman. Werd afgeleverd om 12:30 uur. 

Zaterdag 30 juni 2018

Het was schitterend weer en er is gewerkt om het Rosarium netjes te maken voor morgen en hebben onze 
vrijwilligers die gaan meehelpen morgen de nodige informatie gegeven. 
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OPENING ROZENSEIZOEN 1 JULI 2018 EN 60-JARIG 
JUBILEUM 

Start op Werf Vondelpark 6 
Om 7:30 uur verzamelen op de Werf Vondelpark 6 (naast de Kattenlaan) om alle spullen die nodig zijn voor de 
Opening Rozenseizoen Vondelpark naar het Rosarium te brengen en op te bouwen.  

Activiteiten 
Opening Rozenseizoen Vondelpark en viering 60-jarig jubileum: activiteiten volgens het opgestelde 
draaiboek.


Opening Rozenseizoen Vondelpark zondag 1 juli 2018 
Op 1 juli van 10:30 tot 16:30 uur gaan we het Rozenseizoen Vondelpark openen in het Rosarium in het kader 
van ‘The Best of Vondelpark’ om het Rosarium te promoten en we gaan het 60-jarig jubileum van het huidige 
Rosarium vieren. We geven rondleidingen en uitleg over het vrijwilligerswerk. Ook promoten we de adoptie van 
rozenperken. Er komt een Educatieve Rozenmarkt met 7 kramen en 2 tenten. 
Zie het verslag van de ochtend op https://vondelpark.com/2018/07/04/jubileumfeest-rosarium-met-toeters-
en-bellen/  
Zie het verslag van de middag op https://vondelpark.com/2018/07/04/jubileumfeest-rosarium-met-
donateursborrel/  
Aan het eind van de dag ontvingen we een mooi gericht: het perk 54, Rosa ‘Pomponella’ is geadopteerd door 
een particulier en op het roosnaambord komt de tekst: Met dank aan Sofie. 

Maandag 2 juli 2018

Vandaag vroeg naar de werf om dingen op te ruimen en we werden gebeld door Héman dat zij om 13:00 uur 
de spullen kwamen ophalen. Hans de B. heeft de audio-spullen met de auto terug gebracht en aan de eind 
van de dag waren we lekker klaar. 

Dinsdag 3 juli 2018

Licht bewolkt in de ochtend, later strakke blauwe lucht. Uitgebloeide bloemen wegknippen, wieden, schoffelen 
en cultiveren. Met z’n zevenen gewerkt in de rozentuin en lekker veel gedaan, ook napraten over het 
jubileumfeest. Ondanks de zoveelste toezegging dat de standaards nu wel door de gemeente waren besteld, 
blijkt opnieuw dat dit gewoon niet is gebeurd. Opnieuw zijn we onjuist ingelicht door Mark de Jong. Wat een 
irritante tegenwerking van de gemeente die 5 maanden geleden had toegezegd de standaards te gaan 
bestellen en tussentijds verklaarden dat ze besteld waren. 
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Woensdag 4 juli 2018

Licht bewolkt in de ochtend, later strakke blauwe lucht. Uitgebloeide bloemen wegknippen, wieden, schoffelen 
en cultiveren. Spullen die afgelopen zondag zijn gebruikt zoals tafeltjes, stoeltjes en de parasol om 07:00 uur 
door Margreet van de werf gehaald en naar huis gebracht. Daarna werken in de rozentuin. 
Voorbereidingen bestelling nieuwe rozen en inboet najaar 2018 
Met Hans de B., Gon en Hans hebben we alle perken bekeken en een overzicht gemaakt per perk hoeveel 
uitval van struiken er is en het aantal rozen geteld die aangevuld moeten worden. Daarnaast hebben we 3 
perken die geheel vernieuwd moeten worden omdat de kwaliteit als geheel erg achteruit is gegeaan, deels 
door de bemestingsproblemen in 2017 en de vorstperiode. Het zijn: 
Rosa ‘Astrid Lindgren’ - al jaren groeit en bloeit dit perk slecht (vanaf 2014) zonder tekenen van verbetering. 
Rosa ‘Rosenfee’ - deze rozen zijn in 2009 geplant, de groei is er uit, veel bijgeplant, maar er is veel uitval. 
Rosa ‘Nuage Parfume’ - voor het 2e jaar vrijwel geen ontwikkeling, blijven klein met veel uitval. 
De voorlopige inschatting is: totaal circa 800 rozen vernieuwen in het najaar 2018, deels ten laste van de 
stichting (gesponsorde perken) en de rest voor de gemeente. De stand wordt binnenkort uitgewerkt en we 
verwachten dat we tegen het eind van de maand de definitieve lijst aan de gemeente kunnen sturen. Een deel, 
de gesponsorde perken, kan direct door ons besteld worden bij de rozenkwekerij. 

Donderdag 5 juli 2018

Met warm en zonnig weer gewerkt met het team Hans de B., Sjaak, Liesbeth, Stella en Gon in verschillende 
perken gewerkt. Uitgebloeide bloemen wegknippen, randen schoffelen en de ‘Nina Weibull’ behandeld, 
gesnoeid en aangetaste bladeren verwijderd. 

Vrijdag 6 juli 2018

Met Hans de B., Marieke, Gon en Hans de perken onderhouden, vooral uitgebloeide bloemen weggeknipt. 
Ook plaatselijk bladbemesting uitgevoerd, Rosa ‘Alexander’ opgeknapt en 100 liter water gegeven met 
emmers water uit de vijver omdat de grond nu zeer droog is. 
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ZATERDAG 7 JULI 2018 

Start in het Rosarium 
Om 9:45 uur starten we het Rosarium en tijdens de koffie / thee wordt besproken wat we gaan doen.  
We pauzeren enkele keren en werken tot circa 12:30 uur. Korter meewerken kan natuurlijk ook.  

Activiteiten 
In de 1e week van de maand juli ligt het accent op:  
Uitgebloeide bloemen wegknippen met een snoeischaar, schoffelen en (on)kruiden weghalen en de grond 
cultiveren met de drietand cultivator.

Nu staan de perken vol in bloei, een enkel perk is uitgebloeid en/of staat vol in knop. 
Met 4 vrijwilligers is verschillend onderhoud uitgevoerd op deze zonnige dag. Helaas zeer veel fietsers in het 
Rosarium. Daar hebben we dagelijks mee te maken en de gemeente treft tot nu toe geen maatregelen. 

Maandag 9 juli 2018

In de vroege ochtend 4 perken bladbemesting gegeven met de sproeier: Rosa ‘Nina Weibull’, ‘Nuage Parfum’, 
Arthur Bell’, ‘Big Bang’, ‘Mozart’, ‘Cottage Rose’ en ‘Marie Pavié’. Met het team Hans de B., Margreet, Eliza, 
Liesbeth, Caroline L., Marianne, Mieke, Rita, Marike, Marieke, Gon en Hans hebben we in veel perken 
gewerkt, vooral uitgebloeide bloemen wegknippen, wieden en cultiveren. Het perk Rosa ‘Suntan’ heeft al vol in 
bloei gestaan en ziet er nu schraal uit met enkele bloemen, redelijk wat bladafval, dood hout, geen nieuwe 
knoppen en dode takjes. Eerst gedacht om de struiken voor een deel laag te snoeien, maar na overleg 
hebben we besloten om morgen alle struiken kort te knippen met het vooruitzicht dat de struiken opnieuw en 
laag gaan uitlopen in de nazomer en waarschijnlijk met een bloeiperiode. 
De Rosa ‘Stromboli’ is op 20 juni op dezelfde manier helemaal kort gesnoeid en aan alle struiken groeien nu 
weer aardig wat bladeren. Rosa ‘Jannie Vlietstra’ onder de Tulpenboom is bijna geheel uitgebloeid, heeft het 
voortreffelijk gedaan in de schaduw en verwachten weer een herbloei. De Rosa ‘Nozomi’ is weer voorzichtig 
begonnen met bloeien, de struiken blijven eigenlijk veel te klein. 
Deze keer de groene display-kruiwagen met 15 Vondelparkrozen meegenomen naar de rozentuin en er was 
wel belangstelling. Eén roos is meegenomen door een vrijwilliger. Ze zien er prima uit, met knop en enkele in 
bloei. We hebben veel complimenten gekregen van bezoekers en mogelijk komen er weer mensen helpen. 
Van Parkbeheer vandaag de bevestiging ontvangen dat de 40 standaards voor de roosnaamborden nu echt 
besteld zijn met een kopie van het bestelbiljet, gericht aan de Koninklijke Fabrieken Posthumus. Het gaat de 
goede kant op. Nog geen informatie over het informatiebord of wat er in het overleg tussen Parkbeheer en de 
handhavers is gezegd of afgesproken. Momenteel zijn er 3 partijen die toezicht houden in het Vondelpark, 
Gastheren, Handhaving en de Politie. Wat nogal voorkomt is: veel fietsen in het Rosarium, fietsen op 
voetpaden, fietsen op de grasvelden. We merken geen verbetering na 2 jaar vragen voor verbetering en hopen 
dat er wel iets gaat gebeuren voor de veiligheid in het park en het behoud van de gazons. 
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Dinsdag 10 juli 2018

Vanochtend de eerste aanhoudende motregen en we hebben gewerkt met het team Hans de B., Marieke, 
Caroline L. en Hans. Uitgebloeide bloemen wegknippen, bladbemesting voor Rosa ‘André Brichet’ en 
‘Amstelveen’ en in verschillende perken wieden. De grond van perk 6 Rosa ‘So Pretty’ is zo droog dat er 
scheuren in de grond zijn gekomen aan de buitenkant en dit perk plus perk 8 hebben we enkele emmers 
vijverwater gegeven. Ook wat water voor perk 22 ‘Stromboli’, die rozen beginnen weer uit te groeien vanaf de 
grond. Aan de zuidkant zijn we vrijwel klaar met de verzorging. Wat opvalt is dat de kleur van de bloemen 
verandert, zoals bij de ‘Bonica’ worden de rose bloemen bijna wit. Bij het perk 52 ‘Marie Pavié’ is een nieuwe 
parkbank geplaatst en de bank bij perk 10 is vervangen. We hebben tot 11 uur gewerkt vanwege de 
aanhoudende regen, perk 64 Rosa ‘Suntan’ gaan we morgen kort snoeien. 
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WOENSDAG 11 JULI 2018 

Start in het Rosarium 
Om 9:45 uur starten we het Rosarium en tijdens de koffie / thee wordt besproken wat we gaan doen.  
We pauzeren enkele keren en werken tot circa 12:30 uur. Korter meewerken kan natuurlijk ook.  

Activiteiten 
In de maand juli ligt het accent op:  
Uitgebloeide bloemen wegknippen met een snoeischaar, schoffelen en onkruiden weghalen of uitharken 
en de grond in de perken cultiveren en netjes houden.

Vandaag een zonnige werkochtend met 10 vrijwilligers. Vroeg is de bladbemesting uitgevoerd in de Rosa 
‘Acapella’ en een deel in ‘Nina Weibull’. Er zijn vooral uitgebloeide rozen weggeknipt en gewied.  
Het perk 64 met ‘Suntan’ is met 3 personen kort gesnoeid met uitzondering van al nieuwe uitlopers. Daarna 
nog water gegeven uit de vijver. Sommige perken beginnen last te krijgen van de droogte, zoals de 
‘Pomponella’ die ook wat water heeft gekregen, eveneens de ‘Stromboli’ die al goed begint uit te lopen met 
nieuw blad. Vandaag werden er weer complimenten door bezoekers gegeven dat het er zo mooi bij staat.  
Er is vooral gewerkt vanaf perk 1 in het eerste deel door het team Hans de B., Caroline van der L., Wouter, 
Eliza, Marieke, Liesbeth, Ka, Sjaak, Gon en Hans. Vandaag het overzicht inboet 2018 gemaakt, zie hieronder.  
Wordt komende week aan Parkbeheer gezonden voor commentaar en bestelling als we de nieuwe 
roossoorten hebben bepaald. 
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Stichting Hart voor het Vondelpark

Donderdag 12 juli 2018

Vooral uitgebloeide rozen weggeknipt met Hans de B., Willem, Liesbeth, Marieke, Caroline List en Gon. 
Suntan bemest en weer water gegeven. 

Vrijdag 13 juli 2018

Niet gewerkt. 

Zaterdag 14 juli 2018

Vooral uitgebloeide bloemen wegknippen met het team, Hans de B., Liesbeth, Gon en Hans. 

Maandag 16 juli 2018

De Suntan water gegeven met emmers. Gewerkt met Hans de B., Mieke, Marten, Margreet, Caroline L. en 
Hans. We zouden parkbeheer gaan vragen om water te geven, maar Nicole had het idee om dat met een 
dompelpomp en agregaat te doen. 

Dinsdag 17 juli 2018

Vanaf 9 uur hebben we ongeveer de helft van de perken water gegeven. Met het team Hans de B., Margreet, 
Liesbeth, Marieke, Gon en Hans. 

Woensdag 18 juli 2018

Gewerkt met het team Rita, Michel, Gon, Margreet, Hans de B., Marieke, Liesbeth, Eliza en Hans.  
Ook een interview-fotosessie vanaf 08:00 uur met fotograaf Sandra van Groei & Bloei die rozen en portretten 
maakte. Voor de tweede dag water gegeven met de pomp, aggregaat en slangen, nu uit de Rosariumvijver.  
Situatie rozen: ‘Stromboli’ groeit goed met een enkele kleine bloem, ‘Suntan’ is geheel laag gesnoeid en 
enkele uitlopers laten zitten, bemest gecultiveerd en water gegeven. ‘Marie Pavié’ komt voor de 2e keer in 
bloei, heeft nog last van lichte bladarmoe. ‘Kent’ en ‘Jannie Vlietstra’ uitgebloeid en met knoppen. Uitleg 
gegeven hoe je het beste uitgebloeide bloemen wegknipt afhankelijk van de situatie die je aantreft.  
De ‘Eliza’ begint zich te ontwikkelen en is aan het bloeien. ‘Homburgiana’ staat er goed bij en de ‘Neon’ is 
bijna uitgebloeid. ‘Alexander’ begint goed in bloei te komen, het gehele perk is wat mager, waarschijnlijk 
vanwege de warmte en het gebrek aan water. Vanwege het watergeven is de bladbemesting even stopgezet. 
‘André le Nôtre’ doet het goed. ‘Friesia’ erg mager en matige bloei. ‘Nuage Parfum’ en ‘Astrid Lindgren’ doen 
het slecht, blijven klein en bloeien matig. ‘Sophia Renaissance’ blijft wat achter met een enkel mooi bloeiende 
bloem. De ‘Thérèse Bugnet’ blijft redelijk doorbloeien, de uitgebloeide bloemen laten we zitten, dit is nu de 
hoogste roos met circa 2 meter hoog. Ook de ‘Louise Bugnet’ blijft heel goed bloeien, is 1,50 m hoog en blijft 
gezond. 
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Donderdag 19 juli 2018

In de ochtend hebben we het plan aan Parkbeheer gezonden voor de inboet van 48 perken en de vernieuwing 
van 4 perken. Plus een optie voor 2 perken, de zeshoekige perken waar nu Rhododendrons en Hortensia’s in 
staan die vrijwel dood zijn. De bedoeling van het plan is dat we de inboet rozen vanaf oktober 2018 gaan 
planten. Na het uitgraven van de planten uit de 4 perken worden geplant:  
‘Rozenfee’ blijft ‘Rosenfee’ Kordes 2006; 
‘Astrid Lindgren’ wordt ‘Orangerie van Kordes 2016’; 
‘Nuage Parfume’ wordt ‘Gräfin Diana’ van Kordes 2012; 

‘Friesia’ wordt ‘Hansestadt Rostock’ van Tantau 2010; 
en hebben we gevraagd aan parkbeheer om daar goede rozengrond in aan te brengen voorafgaand aan het 
planten. Verder hebben we voorgesteld om de beplanting van 2 perken 74 en 75 te rooien, ontgraven en te 
voorzien van rozengrond, daarna beplanten met rozen ‘Stadt Rome’. De plattegrond van het inboetplan 2018 
ziet er als volgt uit, inclusief de nieuwe roosnamen. 
Er is door een klein team gewerkt in de rozentuin. 

Vrijdag 20 juli 2018 is er niet gewerkt. 
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Stichting Hart voor het Vondelpark

ZATERDAG 21 JULI 2018 

Start in het Rosarium 
Om 9:45 uur starten we het Rosarium en tijdens de koffie / thee wordt besproken wat we gaan doen.  
We pauzeren enkele keren en werken tot circa 12:30 uur. Korter meewerken kan natuurlijk ook.  

Activiteiten 
Uitgebloeide bloemen wegknippen met een snoeischaar, schoffelen en onkruiden weghalen of uitharken 
en de grond in de perken NIET cultiveren, netjes houden.


Vandaag bij warm en zonnig weer hebben we een hele ronde onderhoud perken afgerond, geeindigd bij het 
zuidelijke perk ‘Acapella’. 

Maandag 23 juli 2018

Hans de B. is vroeg begonnen, koffie gezet, theewater koken en de rozen bij de schaftwagen water gegeven 
en om 08:45 uur een WhatsApp dat hij in het rosarium stond met de tuinkar. 
De rozen staan er prima bij ondanks of dankzij de zon en warmte. Eliza kwam met de tip om de grond niet te 
cultiveren, dat voorkomt verdamping van water. Met het team Hans de B., Margreet, Rita, Marianne, Caroline, 
Marten, Eliza, Liesbeth, Marieke, Gon en Hans hebben we veel gedaan, vooral uitgebloeide bloemen 
weggeknipt en veel afval verwijderd uit het Rosarium. Alle papierbakken vol en daaromheen veel afval terwijl de 
grote container voor de helft leeg was. 
Rosa ‘Suntan’ die vorige week kort is gesnoeid loopt goed uit met uitlopers mét veel knoppen. De ‘Marie 
Pavié’ staat bijna weer in volle bloei en geurt heerlijk, ook de ‘Rhapsody in Blue’ groeit en bloeit weer en geurt 
als de beste. 
In de ochtend een reactie van Parkbeheer ontvangen dat het voorstel inboet en vernieuwing d.d. 18-07-2018 
besteld kan gaan worden. 
De vervanging van de perken 74 en 75, Rhododendron en Hortensia is niet akkoord voor Parkbeheer.  
Nicole was in de middag bezig met het water geven van deze 2 perken. Het plan is om komende donderdag 
te starten met het water geven uit de vijvers, in de rozenperken met behulp van brandslangen, dompelpomp 
en benzine-agregaat. Opvallend is dat de Rosa ‘Leersum 700’ nogal achter blijft in groei en bloei. 

Dinsdag 24 juli 2018

Werkochtend en een vroege start met 28 graden Celsius en een verfrissende bries. Met het team Hans de B., 
Margreet, José, Liesbeth en Hans vooral uitgebloeide bloemen weggeknipt. Heerlijk werken in de zon en om 
11:00 uur gestopt. In het perk Rosa ‘Stromboli’ zitten zelfs al bloemen en knoppen aan de vernieuwde 
struiken die waren kortgeknipt op 20 juni j.l., dus na ruim 4 weken al enig bloeiend resultaat. Verder nog wat 
onderzoek gedaan hoe je uitgebloeide bloemen kan wegknippen en het resultaat richting hergroei- en bloei 
bekeken bij verschillende rozensoorten. 
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Stichting Hart voor het Vondelpark

WOENSDAG 25 JULI 2018 

Start in het Rosarium 
Om 9:45 uur starten we het Rosarium en tijdens de koffie / thee wordt besproken wat we gaan doen.  
We pauzeren enkele keren en werken tot circa 12:30 uur. Korter meewerken kan natuurlijk ook.  

Activiteiten 
Uitgebloeide bloemen wegknippen met een snoeischaar, schoffelen en onkruiden weghalen of uitharken 
en de grond in de perken cultiveren i.v.m. morgen water geven.


Vanochtend was het licht bewolkt en veel animo om de rozen te verzorgen. Met het team Hans de B., 
Margreet, Liesbeth, Eliza, Willemieke, Wouter, Sjaak, Rita, Annemieke, Michel, Johanna, Marike, Gon en Hans 
hebben we vooral de grond wat losser gecultiveerd omdat we morgen alle perken water gaan geven. Ook 
uitgebloeide bloemen weggeknipt en wat onkruiden verwijderd. In het noorden en deels in het zuiden gewerkt. 
De Duinrozen in de rand laten nu bijna zwarte bottels zien met dikke zwarte stelen. De Rosa ‘Nina Weibull’ 
begint het moeilijk te krijgen; dun in het blad en sterroetdauw plaatselijk op de bladeren. De Rosa ‘Louise 
Bugnet’ staat hoog en nog erg goed te bloeien. 
Vandaag een artikel gemaakt over het uitknippen van uitgebloeide bloemen op de website van de Nederlandse 
Rozenvereniging https://rozenvereniging.nl/uitgebloeide-bloemen-wegknippen/  

Donderdag 26 juli 2018

We hebben de westelijke kant van de perken water geven uit de Rosariumvijver. Met het team Hans de B., 
Margreet, Liesbeth, Caroline L. Gon, Hans en Eliza. De brandslangen zo ver als het kon uitgerold en kwamen 
tot de Friesia. De zuidkant en de noordkant t/m de Solero gedaan. Ook uitgebloeide bloemen weggeknipt en 
gewied. 

Vrijdag 27 juli 2018

Nog heel warm met 35 °C, iets bewolkt en een briesje. Nicole heeft de aanhangwagen met agregaat, 
kruiwagen met brandslangen en de dompelpomp al vroeg bij de Eendenvijver gezet tegenover de familie 
ooievaar. Hans de B. was er als eerste en had alles al aangesloten. Bakje koffie en daarna eerst het verste 
perk ‘Stadt Rome’ water gegeven. We waren met Hans de B., Margreet, Liesbeth, Michel, Gon en Hans. De 
grond is duidelijk heel droog, want na het watergeven merk je dat de onderlaag nog zanderig droog is. We 
zorgen dus voor een extra hoeveelheid water zodat de grond het kan opnemen. Gisteren hebben we het gras 
bij Teun water gegeven, en dat is wel te merken. De rode rozen in de rand bij de Magnolia en de roze Cottage 
Rose doen het best goed met mooi bloeiende bloemen. Het overall beeld is dat de rozen met deze verzorging 
best tevreden zijn en er heel goed bijstaan, alle perken hebben water gekregen. Het perk 52 met Rosa ‘Marie 
Pavié’ staat nu weer voor de 2e keer vol in bloei en geurt heerlijk. Rosa ‘Suntan’ heeft nieuwe uitlopers met 
veel knoppen.  
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Stichting Hart voor het Vondelpark

In de loop van de ochtend heeft Nicole van Parkbeheer ook het gazon enkele keren water gegeven met de 
gierwagen. 

Zaterdag 28 juli 2018

Er wordt wat regen verwacht tussen 08:00 en 14:00 uur, maar die is niet gevallen. We gaan verder met de 
verzorging van de rozen, vooral uitknippen van uitgebloeide rozen. Om 10:00 uur was er een onthulling van 
een nieuwe parkbank in de rozentuin, een geschenk van Neelie Kroes met familie en 2 kleinkinderen en daarna 
koffie bij de tuinkar. Gewerkt met het team Hans de B., Margreet, Caroline L., Gon en Hans. 

Maandag 30 juli 2018

In de ochtend bij wisselend warm weer gewerkt met het team Hans de B., Margreet, Liesbeth, Eliza en Hans. 
Extra aandacht voor het perk Rosa ‘Nozomi’ dat achter blijft bij voorspelde verwachting, de struiken 
ontwikkelen zich niet voldoende en hebben veel dood hout.  
In de middag nog 3 zakken van 60 liter Vivimus Universeel in het perk ‘Nozomi’ gestrooid en 2 zakken in het 
perk ‘Suntan’, met dank voor het transport door Nicole. 

Dinsdag 31 juli 2018

Er is vandaag niet gewerkt, maar het heeft wel in de middag geregend. In de middag is de offerte aangevraagd 
bij Belle Epoque voor de levering van alle rozen, verdeeld tussen de gemeente (703 stuks) en de stichting (218 
stuks). Ook een artikel op de website gezet met wetenswaardigheden over de ooievaars en de rozentuin 
https://vondelpark.com/2018/07/31/zonnige-droge-zomer/  

Woensdag 1 augustus 2018

Mooi zonnig weer. In alle vroegte de 46e Nieuwsbrief verzonden via MailChimp. Nog 3 zakken Vivimus 
Universeel van 60 liter meegenomen van de werf naar de rozentuin op de tuinkar en verdeeld over de perken 
55 ‘Nozomi’ en 64 ‘Suntan’ en de grond ziet er weer goed uit. Totaal 8 zakken over 2 perken gestrooid. 
Gewerkt met het team Hans de B., Marike, Liesbeth, Sjaak, Gon en Hans. In de rand bij de Magnolia zijn rode 
rozen afgebroken en uit de grond getrokken, vandalisme. Eén ‘struik’ van zijn onderstam gebroken, maar met 
wat wortels, mee naar huis genomen en in een pot gezet door Gon. De hoge Rosa ‘Mozart’ begint voor de 2e 
keer in bloei te komen. De laag gesnoeide perken ‘Stromboli’ en ‘Suntan’. De ‘Stromboli’ bloeit een beetje 
maar de bloemen zijn roze gekleurd in plaats van rood door de warmte en er komen wel wat knoppen. De 
‘Suntan’ komt goed op met nieuw blad en heel veel knop-trossen. Staat ook al een beetje in bloei. Er zijn veel 
uitgebloeide bloemen weggeknipt. Gon heeft met Nicole besproken om de te grote en dode vlinderstruiken in 
het noordwesten weg te halen en daardoor ruimte te gaan geven aan de wilde rozen. De rosa fedtschenkoana 
is momenteel uitgebloeit en heeft weinig knoppen, de andere wilde rozen tonen bottels, paars-zwart en ook 
een puntige rode. De hele groep van 5 jonge ooievaars vloog boven het Rosarium en we gingen rond 11 uur 
naar de werf terug. 
Vandaag de 46e nieuwsbrief verzonden naar 483 personen over het VIP en de rozentuin, zie 
https://mailchi.mp/45fda21a2cb5/het-vondelpark-informatie-punt-verbindt?e=20dea1256c  
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Donderdag 2 augustus 2018

Vandaag en komende dagen weer stabiel zomerweer met maximum temperaturen van 26 - 28 graden Celcius 
in de schaduw. Hans de Bruin was vroeg begonnen, om 08:30 u in de rozetuin met koffie en thee. Met z’n 
vieren gewerkt: Hans de B., Caroline, Marianne en Caroline L. Vooral uitgebloeide bloemen wegknippen in 
Rosa ‘Sweet Pretty’, ‘Sterntaler’, ‘Big Purple’, ‘Marie Pavié’, ‘Rouge Meilove’, ‘Kent’ en ‘The Fairy’. Ook dood 
hout bij verschillende struiken weggeknipt. De ‘Kent’ heeft het nu ook moeilijk, staat best goed te bloeien, 
maar last van vallend blad vanwege de hitte. De ‘Thérèse Bugnet’ is nu echt hoog, circa 2 meter en is vrijwel 
uitgebloeid terwijl de witte ‘Louise Bugnet’ nog goed in bloei staat en ook hoog wordt met middenin een wild 
harig wilgenroosje. Rosa ‘Jannie Vlietstraat’ onder de Tulpenboom is nu helemaal uitgebloeid, maar er worden 
al knoppen gevormd. In de perken ‘Suntan’ en ‘Nozomi’ ook nog veel emmers water gegoten, hadden 
vanochtend al deels water van Nicole gekregen. We hebben van verschillende voorbijgangers weer 
complimenten gekregen dat de tuin er zo mooi uitziet. Vandaag de tuinkar eens gefotografeerd en de 3 
posters van de firma Meilland. 

Vrijdag 3 augustus 2018

Vandaag gaan we de rozen water geven met de brandslag vanuit de Rosariumvijver en beginnen vroeg, vanaf 
07:30 uur heeft Nicole de combinatie voor ons neergezet. Om 07:45 had Hans de Bruin de dompelpomp in de 
Rosariumvijver, het aggregaat en de slang aangesloten en eerst met z’n drieën koffie gedronken in de 
schaduw bij de Oprichtersbank. Tot en met het verste perk de ‘Friesia’ en de ‘Solero’ water geven en 
vervolgens alle perken aan de westkant inclusief de randen met wilde rozen en Rhododendrons. We merkten 
dat we alle perken konden water geven, ondanks de warmte. Omstreeks 11 uur konden we de slangen 
afkoppelen, oprollen en in de aanhanger plaatsen. Nicole kwam om de combinatie naar de Eendenvijver te 
rijden. Omdat we geen brood bij ons hadden ben ik  naar het Groot Melkhuis gelopen en kregen een heerlijke 
lunch met koel water van het Groot Melkhuis en dat smaakte goed, tonijnsalade en kaas. Na de pauze werd 
het aggregaat aangetrokken en gingen verder vanaf het verste perk ‘Stadt Rome’ aan de zuidkant naar het 
oosten en vanaf de noordkant ‘Janny Vlietstra’ tot het laatste perk ‘Margaret Merril’. Plus de halfdode 
Rhododendrons in de rand. Dat was even doorzetten in deze warmte, maar met mooi resultaat en tevreden 
naar huis. Zaterdag werken we niet, even een rustdag. 
Door de hitte en zonnestraling verkleuren verschillende rozen naar een lichtere tint, dat geldt voor de Bonica, 
The Fairy, Nuage Parfume, Big Purple, Stromboli, Aprikola, Amstelveen, Baseball en Stadt Rome. De overige 
rozen houden zich vrij goed, zo is de Pomponella weer opgeknapt na een kleine hitteaanval. De Rosenfee is nu 
echt redelijk uitgeput, blijft klein en de fut is er uit, echt aan vernieuwing toe. De Leersum 700 begint nu verder 
uit te groeien en te bloeien. De Diamond Border is bijna uitgebloeid. 
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ZATERDAG 4 AUGUSTUS 2018 

Start in het Rosarium 
Om 9:45 uur starten we het Rosarium en tijdens de koffie / thee wordt besproken wat we gaan doen.  
We pauzeren enkele keren en werken tot circa 12:30 uur. Korter meewerken kan natuurlijk ook.  

Activiteiten 
In de maand augustus ligt het accent op:  
Uitgebloeide bloemen wegknippen met een snoeischaar, schoffelen en onkruiden weghalen of uitharken 
en de grond in de perken cultiveren en netjes houden.

Nu staan de perken vol in bloei of zijn voor de eerste of tweede keer uitgebloeid. De rozen hebben de 
eigenschap ‘doorbloeiend’ en bloeien 2 of drie keer per jaar, afhankelijk van de soort. 

Vandaag is er niet gewerkt in verband met de hoge temperatuur. 

Maandag 6 augustus 2018

Vandaag was het erg warm met 30 °C en tot 11 uur gewerkt in het perk 16. In verband met vakantie alleen 
Hans de B., Liesbeth en Hans. Rahsna Kadier gesproken en een nieuwe tekst voor de vrijwilligerspagina voor 
de website van de gemeente opgestuurd. 
Gisteren een artikel geschreven over de Meilland Rozen die in het Rosarium Vondelpark staan en drie posters 
van Meilland Nederland https://rozenvereniging.nl/franse-rozen-van-meilland/  

Dinsdag 7 augustus 2018

We gaan niet werken vanwege de nog hogere temperatuur tot 32 °C in de schaduw en rond de 40 in de zon, 
woensdag de eerstkomende werkochtend. In de nacht van dinsdag op woensdag is er een flinke bui gevallen. 
Op de site van de Nederlandse Rozenvereniging een artikel gezet over het geven van water bij dit warme 
zomerweer https://rozenvereniging.nl/rozen-water-geven-tijdens-zomerwarmte/  
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WOENSDAG 8 AUGUSTUS 2018 

Start in het Rosarium 
Om 9:45 uur starten we het Rosarium en tijdens de koffie / thee wordt besproken wat we gaan doen.  
We pauzeren enkele keren en werken tot circa 12:30 uur. Korter meewerken kan natuurlijk ook.  

Activiteiten 
In de maand augustus ligt het accent op:  
Uitgebloeide bloemen wegknippen met een snoeischaar, schoffelen en onkruiden weghalen of uitharken 
en de grond in de perken cultiveren en netjes houden.

Een goede opkomst, Hans de B., Margreet, Liesbeth, Eliza, Patrick, Caroline en Caroline, Carine, Elke op het 
laatst toen we aan het opruimen waren en Hans. Vooral uitgebloeide bloemen weggeknipt in veel perken. De 
grond is zelfs nog vochtig van de gevallen regenbui vannacht. Het is wisselend bewolk met een doorbrekende 
zon en lekker afgekoeld. De grote grasmat ziet er, dankzij het water geven, erg goed uit, zeker ten opzichte 
van de rest van het park. De Rosa ‘Suntan’ bloeit als lage struik weer erg goed en er foto’s van genomen, op 
18 juli waren alle struiken laag gesnoeid, dus na 3 weken weer redelijk veel bloei. De ‘Stromboli’ blijft 
momenteel nog laag en heeft te kampen met de afgelopen hitte waardoor de bloemen snel verkleuren naar 
roze. Het perk ‘Rosenfee’ heeft het zwaar, bijna helemaal uitgebloeid en hergroei- en bloei ontbreekt; gaan we 
in het najaar helemaal vervangen met nieuwe Rosenfee’s van Kordes. 

Donderdag 9 augustus 2018

Vandaag een werkochtend gepland. In de namiddag gaat het regenen en dat klopte. Met het team Hans de 
B., Margreet, Rita, Sjaak, Gon en Hans veel uitgebloeide bloemen weg geknipt bij rustig weer. TC 
Groentechniek is met de onderzijde hagen bezig. Hans oppert het idee om met de vrijwilligers eens een 
bezoek te brengen aan de Historische Tuin Aalsmeer en dat wordt uitgewerkt voor de 2e helft september. 

Vrijdag 10 augustus 2018

Deze ochtend wordt er niet gewerkt vanwege andere bezigheden, zaterdag gaan we verder. 
Op uitnodiging hebben Helena van Dun en Hans de Bruin de nieuwe burgemeester Femke Halsema ontmoet 
tijdens een bijeenkomst die was georganiseerd door de gemeente. 

Zaterdag 11 augustus 2018

Vannacht en vanochtend tot 9:30 uur regen, schuilen met een kopje koffie en daarna met zon aan het werk 
met het team Hans de B., Margreet, Caroline v.d. L., Liesbeth en Hans. Met de cultivator de grond van 
verschillende perken luchtig gemaakt. Merkbaar dat de grond nu stevig is geworden met vochtigheid. Circa 10 
perken aangepakt, ook uitgebloeide bloemen wegknippen en kruiden uit de perken gehaald aan de noordkant. 
De tuinkar staat onder de takken van de paardenkastanje bij perk 10 ‘Gruss an Aachen. Ook het perk ‘Suntan’ 
dat al mooi in bloei staat de aarde luchtig gemaakt. Bij het perk 1 ‘Marathon’ de buitenrand wat opgeknapt, 
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dood hout van de vlinderstruik weggeknipt en lange takken braam ingekort. De Rosa fedtschenkoana bloeit 
momenteel niet. De struiken van ‘Leersum 700’ beginnen te groeien en redelijk te bloeien. De grote trossen 
bloemen van de ‘Sally Holmes’ buigen soms naar beneden.  
Soms bezoekers met ‘honden aan de lijn’, die wandelen hier vanwege de tentoonstelling World Dog Show in 
de RAI. De allergrootste hondenshow ter wereld. Ruim 33.500 honden uit 74 landen doen mee aan deze 
World Dog Show die tot zondag duurt. Aan het eind kiezen zo’n 200 keurmeesters uit alle viervoeters de 
allerbeste hond ter wereld. 

Maandag 13 augustus 2018

Vandaag wordt er niet gewerkt i.v.m. regen en dinsdag wachten we nog af, dan is er ook regen voorspeld. 

Dinsdag 14 augustus 2018

Vandaag wisselend bewolkt met veel zon. Vroeg begonnen. Hans de B., Caroline L., Margreet, Rita, Sjaak, 
Marten, Liesbeth, Marieke, Patrick, Gon en Hans. Uitgebloeide bloemen wegknippen, cultiveren en de randen 
opknappen. Budleia, cornus en brandnetels verwijderen. De wilde rozen in de rand verzorgd. Rosa ‘Jannie 
Vlietstra’ is geheel uitgebloeid. In overleg met Hans de B. de excursie naar Aalsmeer in de wacht gezet. De 
Japanse bottelroos heeft weer mooie bloemen en grote rode bottels. De Duinroos mooie paars-zwarte bottels 
met dezelfde kleur stelen. De rozentuin als geheel ziet er prachtig uit. Rosa ‘Alexander’ flink gesnoeid, het perk 
is nog wat open met weinig bladeren. De tuinkar was geparkeerd in de schaduw bij ‘Marie Pavié’ perk 52. 
Petra kwam de Daklozekrant brengen waar haar artikel in staat over het werk in de rozentuin met mooie foto’s. 

Woensdag 15 augustus 2018

Vandaag overwegend bewolkt met zonnige perioden. Hans en Gon zetten koffie en maken theewater, koekjes 
gekocht. Gewerkt met Margreet, Rita, Sjaak, Eliza, Gon en Hans. Ook een groep meegewerkt van De Kleine 
Johanna, wat schoffelwerk aan de randen. Het perk 52 met Rosa ‘Marie Pavié’ is nu praktisch helemaal 
schoon van uitgebloeide bloemen, een enorme klus van zo’n 4 werkochtenden. Op verschillende plekken 
gewerkt, de tuinkar geparkeerd bij perk 52. Bij de bank San Fransisco, Amsterdam 2018 hebben we de 
bestaande wilde rozenstruiken vrijgemaakt van andere beplanting en is erg opgeknapt. Margreet is haar 
snoeischaar Felco 2 kwijtgeraakt, daar moet nog naar gezocht worden. Het perk 46 is nu helemaal in rust, 
maar er komen al weer knoppen. Het perk 23 Rosa ‘Rosenfee’ ziet er heel slecht uit, de groei is gestopt zo te 
zien en staat op de lijst voor gehele vernieuwing. 
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ZATERDAG 18 AUGUSTUS 2018 

Start in het Rosarium 
Om 9:45 uur starten we het Rosarium en tijdens de koffie / thee wordt besproken wat we gaan doen.  
We pauzeren enkele keren en werken tot circa 12:30 uur. Korter meewerken kan natuurlijk ook.  

Activiteiten 
In de maand augustus ligt het accent op:  
Schoffelen, uitharken, cultiveren en de perken netjes houden, uitgebloeide bloemen en/of bottels 
wegknippen met snoeischaar.
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WOENSDAG 22 AUGUSTUS 2018 

Start in het Rosarium 
Om 9:45 uur starten we het Rosarium en tijdens de koffie / thee wordt besproken wat we gaan doen.  
We pauzeren enkele keren en werken tot circa 12:30 uur. Korter meewerken kan natuurlijk ook.  

Activiteiten 
In de maand augustus ligt het accent op:  
Schoffelen, uitharken, cultiveren en de perken netjes houden, uitgebloeide bloemen en/of bottels 
wegknippen met snoeischaar en hagen verzorgen.

We hebben met een groot team, Hans de B., Q, Margreet, Wouter, Sjaak, Eliza, Marianne, Tonny uitgebloeide 
bloemen weggeknipt, onkruiden verwijderd en gecultiveerd. 
Ook de wilde rozen langs de rand vrij gemaakt van teveel kruiden en daar met grond (voornamelijk tuinturf) 
opgehoogd, nu tegenover het perk ‘So Pretty in de noordkant, bij de Rimpelroos of Japanse bottelroos die 
nog steeds bloeit in de kleur paars en grote bottels heeft. 

Donderdag 23 augustus 2018

Vandaag met Hans de B., Margreet, Rita, Caroline L., Liesbeth, Marieke, Gon en Hans uitgebloeide bloemen 
weggeknipt en bij Rosa ‘Baseball’ rondom de wilde rozen verschillende planten weggehaald en uitgegraven. 
Het is een te overdadige chaos van beplanting die hier niet hoort. Wat nu opvalt is, dat het perk met Rosa 
‘Nuage Parfume’ die het eerder vrij slecht deed en vrij kort was geknipt, nu weer als kleine struik aan het 
opleven is met veel bloemen. We moeten heroverwegen om dit perk nog een mooie kans te geven en verder 
te verzorgen. Momenteel bloeien de bloemen erg goed en zijn er veel knoppen en het blad ziet er goed uit. 
Rosa ‘Baseball’ staat ook weer volop in bloei , daar stond de tuinkar, met bijna lichtgevende lichtroze bloemen. 
Rosa ‘Cera’ (rrod) komt ook weer volop in bloei met het oude bordje ‘Hertog van Windsor’. 
Hans H. is al enige dagen bezig om een inventarisatie te maken van de wilde rozen in de randen van de tuin. 
Het is niet heel eenvoudig om de verschillende wilde rozen te determineren, maar het schiet al aardig op en er 
is al een lijstje ontstaan dat nog niet compleet is, maar het begin is er. Dit is de stand: 
Duinroos - Rosa spinosissima in 3 soorten, Rimpelroos - Rosa rugosa in 2 kleuren: paars en roze, Hondsroos - 
Rosa canina (wit-roze), Veelbloemige roos - Rosa multiflora (wit), Rosa Hugonis (geel), Rosa fedtschenkoana 
(wit) en de cultivars Rosa foetida ‘Persian Yellow’ (geel) en Rosa ‘Roseraie de l’Haÿ’ (paarsrood) en twéé 
soorten die niet helemaal in dit rijtje passen maar wel mooi zijn; de Rosa ‘Mozart’ en de Rosa ‘Big Bang’ nabij 
de Magnolia. Twee of 3 soorten wilde rozen zijn nog niet bekend. Met wilde rozen bedoel ik, Hans H., eigenlijk 
de edele rozen, de oorsprong van de roos die in de natuur voorkwam, want daarna zijn de huidige tuinrozen 
gecultiveerde vormen daarvan, gewoon proefondervindelijk door mensen ‘veredeld’ en ‘gekruisd’ totdat er een 
‘bovennatuurlijke’ roos ontstaat. 
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In de namiddag nog foto’s van enkele wilde rozen gemaakt en takjes met bladeren en bottels afgeknipt om er 
tekeningen, aquarellen van te maken en de bottels te onderzoeken. In de vooravond is er een flinke bui regen 
gevallen. 

Vrijdag 27 augustus 2018 en zaterdag

Vanwege regenbuien is er op deze dagen niet gewerkt. 

Maandag 27 augustus 2018

Vandaag Hans de B. en 6 anderen in de oostkant gewerkt, uitgebloeide bloemen weggeknipt en gecultiveerd. 
Ook één naambordstandaard geplaatst in perk 54 Rosa ‘Pomponella’. 

Dinsdag 28 augustus 2018

Vandaag met Hans de B., Margreet, Tonnie, Sjaak, Gon en Hans gewerkt. Lekker rustig weer, warm en 
wisselend bewolkt. Cultiveren en schoffelen. Uitgebloeide bloemen weggeknipt. Het deel rond de Rosa Mozart 
in de rand flink uitgedund en opgeknapt; veel Brandnetels verwijderd, Cornus, Japanse duizendknoop en wat 
Vlinderstruik. Ook rond de ‘Marathon’ en de ‘Big Ben’ die daar staan. Het perk met Rosa ‘Pomponella’ 
kruidenvrij gemaakt en gecultiveerd, de rozen staan mooi in bloei met veel knoppen en het nieuwe bordje is 
klaar, de standaard is gisteren door Hans de B. ingegraven, as. zondag is de onthulling met de donateurs. 
De Rosa ‘Sally Holmes’ die al een poosje een voedingstekort, heeft voeding gekregen voor de korte termijn: 
een voedingsimpuls met een hoogwaardige chloorarme NPK meststof. Fertigreen NPK 12-10-18 (+20) + 20% 
zwaveloxide en de komende maanden. En een weinig korrels Eco Mix 2 - NPK 7-3-12, toegevoegd. De 
meeste bloemen zijn nu uitgebloeid, en helaas wat meeldauw op verschillende bladeren en onderzijde van 
knoppen. Alle aangetaste delen weggeknipt. Daarna de grond gecultiveerd.  
Overlegd (Hans de B./Gon/Hans) over de Rosa ‘Nuage Parfum’: aanvankelijk een behoorlijke terugval na de 
eerste bloei en toen flink terug gesnoeid en bladvoeding gegeven, maar eind juli zag het hele perk er niet goed 
uit en hebben toen besloten deze mooie maar ‘gevoelige’ roos te vervangen door Rosa ‘Gräfin Diana’. Nu ziet 
het perk er al veel beter uit, de struiken zijn weliswaar laag, maar als geheel ziet het perk er goed uit, dus 
besloten om de rozen toch te handhaven en te gaan bijplanten, inboet.  
De aanpassing van nieuwe aanplant is nu als volgt: 
Perk 23 - vervanging Rosenfee door Rosenfee; 
Perk 29 - vervanging Nuage Parfum door Gräfin Diana gaat niet door, wel inboet uitvoeren (12 stuks); 
Perk 38 - Nieuw: Nina Weibull (inboet 12x) die problemen heeft gegeven wordt vervangen door Orangerie; 
Perk 39 - vervanging Astrid Lindgren niet door Orangerie maar door Gräfin Diana; 
Perk 51 - vervangen Friesia door Hansestadt Rostock; 

De inboetlijst en plattegrond van 1-8-2018 is aangepast en in de avond verzonden aan Parkbeheer. 

De Rosa ‘Suntan’ staat prima te bloeien, was op 11 juli helemaal kort gesnoeid, dus na 6 weken weer een 
krachtige en goed bloeiende roos. De hoge struiken Thérèse Bugnet en Louise Bugnet bloeien nog steeds, de 
eerste had plaatselijk last van meeldauw, de takken zijn verwijderd.  
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INBOETPLAN 28 AUGUSTUS 2018 

In het najaar vanaf begin oktober kan de inboet uitgevoerd worden en de vernieuwing van vier hele perken. 
Het inboetplan was in overleg opgesteld in juli opgestuurd aan parkbeheer voor akkoord zodat de rozen door 
de gemeente besteld en dit najaar geplant kunnen worden met gebruik van een wortelgroei-stimulator. 

Woesdag 29 augustus 2018

Vandaag wordt er niet gewerkt in de rozentuin, in de middag en avond is er veel regen gevallen. 

Donderdag 30 augustus 2018

Vandaag 18 graden en zonnig weer. Gewerkt met het team Hans de B., Margreet, Caroline L., Eliza, Franka, 
Gon en Hans. Gewerkt in de perken met schoffels en cultivators, uitgebloeide rozen weggeknipt en in de 
noordrand flink uitgedund zodat de wilde rozen wee tot ontwikkeling kunnen komen. Haagwinde veroorzaakt 
verstrengeling van takken en zelfs afkneveling. Rosa ‘Stromboli’ doet het goed, de lichte bloemkleur is bijna 
helemaal verdwenen. Opvallend dat Rosa ‘André Brichet’ zo hoog wordt. Rosa ‘Nina Weibull’ heeft nu echt 
veel sterroetdauw, maar die gaan we vervangen door Rosa ‘Orangerie’ in het najaar. 
Vanochtend een artikel gepubliceerd voor de Nederlandse Rozenvereniging over echte meeldauw  
https://rozenvereniging.nl/echte-meeldauw-en-nu/  
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Rosa ‘Cricket’
Rosa ‘Rhapsody in Blue’
Rosa ‘Leersum 700’
Rosa ‘Homburgiana’
Rosa ‘Stromboli’
Rosa ‘Rosenfee’
Rosa ‘Cera’
Rosa ‘Eliza’
gras
gras
Rosa ‘Arthur Bell’
Rosa ‘Nuage Parfum’
Rosa ‘Baseball’
Rosa ‘Schneewittchen’
Rosa ‘Acapella’
gras
gras
gras
Rosa ‘Warm Wishes’
Rosa ‘Double Knock Out’
Rosa ‘Orangerie’
Rosa ‘Gräfin Diana’
gras

gras
Rosa ‘Summer Memories’
Rosa ‘Sally Holmes’
Rosa ‘Diamond Border’
Rosa ‘Solero’
Rosa ‘Janny Vlietstra’
Rosa ‘Alpenglühen’
Rosa ‘André le Nôtre’
Rosa ‘Snow Ballet’
Rosa ‘Apricot Queen Elizabeth’
Rosa ‘Hansestadt Rostock’
Rosa ‘Marie Pavie’
Rosa ‘Heidefeuer’
Rosa ‘Pomponella’
Rosa ‘Nozomi’
Rosa ‘Rouge Meilove’
Rosa ‘Kent’ + 3 Rosa ‘Schneeflocke’ op stam
Rosa ‘Jacky’s Favorite’
Rosa ‘Thérèse Bugnet’
Rosa ‘Lions Rose’
Rosa ‘Big Purple’
Rosa ‘Sophia Renaissance’
gras - Plan prieel 2017
Rosa ‘Suntan’
Rosa ‘Tapis Volant’
Rosa ‘The Fairy’
Rosa ‘Stadt Rome’
Rosa ‘Louise Bugnet’
Rosa ‘La Sevillana’
Rosa ‘So Pretty’
Rosa ‘Sterntaler’
Rosa ‘Sweet Pretty’
Rosa ‘Margaret Merril’
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Hortensia
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Rosarium
Vondelpark Amsterdam
Inboet rozen (in najaar) 2018
Inventarisatie 63 rozenperken 05-07-2018
Gon & Hans Homburg, Hans de Bruin

Nieuwe roossoort 
geplant in voorjaar 2018 

Nieuwe roossoort 
najaar 2018 

Rozennaamlijst

https://rozenvereniging.nl/echte-meeldauw-en-nu/


Stichting Hart voor het Vondelpark

Vrijdag 31 augustus 2018

Vandaag gewerkt met het team Hans de B, Margreet, Mieke, Liesbeth, Gon en Hans. In de perken en in de 
noordelijke rand rondom de wilde rozen. We merken dat de (on)kruiden weer flink actief worden. Verschillende 
perken hebben we voorzien van een kleine hoeveelheid Eco Mix 2 voor de nagroei- en bloei voor de komende 
maanden, aan de bladeren zie je bladarmoede, donkere nerven en licht bladgroen. 
Rosa ‘Eliza’ liep wat achter bij de groei, maar heeft nu veel en heel lange scheuten gemaakt en bloeit nu goed 
al is het onregelmatig. 
In de avond een nieuwsbericht op de site gezet: http://vondelpark.com/2018/08/31/mooie-nazomer-2018/  
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ZATERDAG 1 SEPTEMBER 2018 

Start in het Rosarium 
Om 9:45 uur starten we het Rosarium en tijdens de koffie / thee wordt besproken wat we gaan doen.  
We pauzeren enkele keren en werken tot circa 12:30 uur. Korter meewerken kan natuurlijk ook.  

Activiteiten 
In de maand september ligt het accent op:  
Schoffelen, uitharken en de perken netjes houden, grond losspitten bij perken met vette grond om de 
wortels meer lucht te geven, uitgebloeide bloemen wegknippen doen we bij uitzondering, hagen snoeien 
door Parkbeheer binnenkort?

Met het team Hans de B., Margreet, Jannie, Egbert, Patrick, Carine, Johanna, Liesbeth, Marieke, Mieke, Gon 
en Hans hebben we veel gedaan in de perken en in de randen bij perk 16 en 45 bij de Mozart. Ook het nieuwe 
roosnaambord in het perk 54 met Rosa ‘Pomponella’ aangebracht op de standaard. In de randen zijn de 
overdadige kruiden en planten weggehaald rondom de wilde rozen waarvan er meer staan dan ooit is 
opgevallen. De vlinderstruiken zijn soms overdadig overwoekerd door haagwinde die de takken afknevelen. 
Een nieuwe aanmelding vrijwilliger en veel bezoekers vanochtend en helaas veel fietsers in de rozentuin.  
Zondagmiddag 2 september is de onthulling van het roosnaambordje Pomponella. 

Zondag 2 september 2018 - extra

In de middag omstreeks 15:00 uur de onthulling van het roosnaambordje Rosa ‘Pomponella’ met de tekst 
‘Met dank aan Sofie’ samen met de familie Offerhaus. Een lint met een strik om het plaatje en Sofie, 
viereneenhalf, mocht het ontknopen en met verbasing las zij haar naam. We hadden nog 2 enveloppen met 
een Rozenbulletin, een foto van Sofie van 1 juli 2018 toen de donatie werd gedaan in de avond en de folder 
van het rosarium 2017 met de Pomponella op de titelpagina en de folder van 2018. Het was een zonnige en 
leuke bijeenkomst. Heb daar op 3 september een Nieuwsbrief van rondgestuurd en een artikel geplaatst met 
foto’s op de website, zie 
http://vondelpark.com/2018/09/03/rosa-pomponella-met-dank-aan-sofie/  

Maandag 3 september 2018

Vandaag gewerkt bij wisselende bewolking met zon. Met het team Hans de B., Mieke, Margreet, Liesbeth, 
Marieke, Caroline en Hans. Veelal schoffelen en uitgebloeide bloemen wegknippen, meer om er een net perk 
van te maken. In de randen nog wat uitdunwerk verricht aan de uitbundig groeiende vlinderstruiken die de 
wilde rozen overwoekeren. Inmiddels heeft de leverancier van de rozen afgelopen vrijdag opdracht gekregen 
van Parkbeheer en de Stichting voor levering inclusief de aanplant-bemesting. 
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Stichting Hart voor het Vondelpark

Dinsdag 4 september 2018

Vandaag gewerkt met het team Hans de B., Margreet, Marten, Marianne, Tanneke (voor het eerst), Marieke en 
Hans. Schoffelen en in sommige perken de uitgebloeide bloemen wegknippen, nu meer een kosmetische 
handeling. Het perk 13 Rosa ‘Lions Rose’ heeft last van Echte meeldauw en alle takken, vaak inclusief 
knoppen, weggeknipt. Het is de eerste keer dat dit verschijnsel voorkomt en heeft kennelijk te maken met de 
warmte en vochtigheid. Het perk 60 Rosa ‘Lions Rose’ aan de andere kant van de tuin heeft hetzelfde 
verschijnsel met meeldauw en de omliggende perken niet. Dit perk moet ook nog behandeld worden. Perk 10 
Rosa ‘Gruss an Aachen heeft er ook last van. Vandaag weer veel gedaan aan de noord- en oostkant. Uit de 
Vlinderstruiken zijn de uitgebloeide bloemen geknipt, dat geeft ook hier snellere herbloei en dat is al aan 
verschillende jonge uitlopers te zien, er komen nieuwe bloemen aan. ‘Vroeger’ werden alle Vlinderstruiken om 
het jaar kort gesnoeid op 30 cm en liepen daarna weer verjongd uit. 

Woensdag 5 september 2018

Vandaag wordt er niet gewerkt i.v.m. voorspelde regen, werkochtend is reeds afgeblazen via mail en 
WhatsApp. 
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WOENSDAG 5 SEPTEMBER 2018 

Start in het Rosarium 
Om 9:45 uur starten we het Rosarium en tijdens de koffie / thee wordt besproken wat we gaan doen.  
We pauzeren enkele keren en werken tot circa 12:30 uur. Korter meewerken kan natuurlijk ook.  

Activiteiten 
In de maand september ligt het accent op:  
Schoffelen, uitharken, grond losspitten bij perken met vette grond om de wortels meer lucht te geven, 
cultiveren en de perken netjes houden. Bemesting met Vivikali in de 2e helft september.

Vandaag hebben we niet gewerkt vanwege veel regen- en onweersbuien. Er is wel een parkbank onthuld. 

Donderdag 6 september 2018

Vandaag bewolkt en na 12 uur kwam de regen. Gewerkt met het team Hans de B., Eliza, Liesbeth, Marieke, 
Mieke, Caroline L., en Gon. Het perk 60 Rosa ‘Lions Rose’ aangepakt, takken met meeldauw verwijderd, een 
hele mand vol. Ook deels de ‘Sally Holmes’. In de ‘Gruss an Aachen’ zit redelijk veel sterroetdauw. Het perk 
38 met Rosa ‘Nina Weibull’ ziet er heel matig uit met sterroetdauw, maar die wordt vanaf oktober geheel 
vervangen door ‘Orangerie’. 

Vrijdag 7 september 2018

Vandaag gewerkt met Hans de B., Mieke, Margreet en nog enkele. De perken verzorgen en in de randen 
werken. 

Zaterdag 8 september 2018

Vandaag gewerkt met het team Hans de B., Margreet, Willemieke, Patrick, Liesbeth, Gon en Hans. Vooral 
geschoffeld en perken opgeknapt. In de ochtend een hele grote groep met pokemon spelers op de fiets en die 
keken alleen maar op hun smartphone. 
In de middag hebben we een ronde langs alle wilde rozen gelopen met Piet Bakker, een specialist op het 
gebied van wilde rozen t/m 16:00 uur en hebben een lijst opgesteld van namen en de snoeiwerkzaamheden 
voor in het voorjaar en er is heel veel te doen. Vlinderstruiken kunnen elk jaar worden teruggesnoeid. Het was 
de hele dag goed weer. 

Maandag 10 september 2018

Vandaag gewerkt met het team Hans de B., Margreet, Marieke, Eliza, Marten, Patrick, Mieke, Tanneke, Gon en 
Hans. Vooral schoffelen en onkuiden verwijderen in de eerste serie perken t/m perk 45. Gon en Hans zijn bezig 
geweest in de rand om woekerplanten te verwijderen ten gunste van de aanwezige wilde rozen. Veel 
bezoekers en toeristen. Het was bewolkt en windstil, heerlijk weer om te werken. 
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Dinsdag 11 september 2018

Vandaag 4 rozen verkocht voor 20 euro. Er is veel geschoffeld met het team Hans de B., Franka, Mergreet en 
Annemieke. 
Grond aangevuld onder één parkbank en er zijn verschillende perken geschoffeld in de noord- en zuidkant. 
De rand nabij de Magnolia’s verder opgeknapt. 

Woensdag 12 september 2018

Niet gewerkt vanwege aanhoudende motregen. De aannemer TC Groentechniek heeft alle hagen gesnoeid 
voor de tweede keer dit seizoen, de rozentuin ziet er weer strak uit. 

Donderdag 13 september 2018

Vandaag was het schitterend weer, een strakblauwe hemel en maximaal zon. Dauw om 09:15 uur op de rozen 
en bladeren met de terugkaatsende zonnestralen in glaskristallen, zo mooi. Rosa ‘Stromboli’ in optimale vorm 
gefotografeerd. Met Rosa ‘Aprikola’ gaat het minder, het perk ziet er verwarrend uit met bladuitval. De tuinkar 
neergezet bij de Magnolia en gewerkt door Franka, Margreet, Annemieke, Marieke en Hans. In het oostelijke 
deel rondom Rosa ‘Suntan’. Ook bezig geweest met de grote struik Rosa ‘Mozart’ en de rode rozen in de rand 
die het nu prima doen. Eén Rosa ‘Erotika’ verkocht aan de tuinkar voor 5 euro. De rozentuin staat er heel mooi 
bij en de bloei is nog lang niet over, er zit juist weer groei in, na de hitte-periode. 
Om 12 uur een inspirerend gesprek gehad met Emilie en haar moeder en zij had een mooi plan om het 
onderhoud van de parken extra aandacht te geven bij de burgemeester. Wordt binnenkort uitgewerkt. 

Vrijdag 14 september 2018

Vandaag is er gewerkt met het team Hans de B., Margreet, Sjaak. Ook een bezoek brengen aan Saskia 
Hoogendoorn & Lieuwe Wijnands die met een parfum van het Vondelpark bezig zijn in de Torenkamer van 
VondelCS. Twee medewerkers van afdeling Groen gesproken en het idee is er om komende week eens met 
elkaar te spreken en/of een ronde in het Rosarium te lopen. Nadat we het boeket hebben samengesteld zijn 
Gon en ik naar VondelCS gelopen en hebben we gesproken met Saskia en Lieuwe. 
Zie het verslag op de site http://vondelpark.com/2018/09/14/nieuw-eau-de-parfum-vanuit-het-vondelpark/  
Als dank voor het rozenboeket met speciale geuren en de gemaakte bomenkaart van het Vondelpark waar de 
verschillende Iepen opstaan kregen we een flesje Eau de Parfum Amaterdam Vondelpark waar we heel blij 
mee waren. 
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Stichting Hart voor het Vondelpark

ZATERDAG 15 SEPTEMBER 2018 

Start in het Rosarium 
Om 9:45 uur starten we het Rosarium en tijdens de koffie / thee wordt besproken wat we gaan doen.  
We pauzeren enkele keren en werken tot circa 12:30 uur. Korter meewerken kan natuurlijk ook.  

Activiteiten 
In de maand september ligt het accent op:  
Schoffelen, uitharken, meststoffen mengen met cultivator (eind september) en de perken netjes houden.

Vanochtend was het mooi weer, blauwe lucht met stapelwolken en rond 18 graden. 
Het team bestond uit Hans de B., Margreet, Marieke, Marike, Patrick, Sjaak, Jael, Janni, Johanna, Annemieke, 
Willemieke, Liesbeth, Gon en Hans. Er is veel geschoffeld en kruiden verwijderd. Gon was in de randen bezig 
en Hans maakte foto’s van de rozen. Rosa ‘Aprikola’ zit nu in een dip met wat sterroetdauw en de Rosa 
‘Nuage Parfum’ heeft het ook niet makkelijk. 

Maandag 17 september 2018

Vandaag gewerkt met het team Hans de B., Margreet, Caroline L., Mieke, Marten, Rita, Marieke, Patrick en 
Gon. Rond het perk Arthur Bell. Het was heerlijk zacht weer, met zon. 

Dinsdag 18 september 2018

Vandaag werkten Hans de B., Margreet, Annemieke, Tanneke, Tonnie, Gusta en Gon in de rozentuin. Veel 
haagwinde uit de randen weggehaald en geschoffeld met mooi zonnig weer. 
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Stichting Hart voor het Vondelpark

WOENSDAG 19 SEPTEMBER 2018 

Start in het Rosarium 
Om 9:45 uur starten we het Rosarium en tijdens de koffie / thee wordt besproken wat we gaan doen.  
We pauzeren enkele keren en werken tot circa 12:30 uur. Korter meewerken kan natuurlijk ook.  

Activiteiten 
In de maand september ligt het accent op:  
Schoffelen, uitharken en de perken netjes houden, klinkerbestrating onkruidvrij maken.


Donderdag 20 september 2018

Vandaag is er niet gewerkt vanwege het regenachtige weer. 

Vrijdagdag 21 september 2018

Vandaag is er niet gewerkt vanwege het regenachtige weer. 

Zaterdag 22 september 2018

Vandaag met enkele mensen gewerkt, vooral schoffelen en cultiveren. Gon en Hans zijn naar het Rosarium 
Boskoop geweest en de rozenveredelaar die al 128 jaar bestaat Jan Spek Rozen te Boskoop. Het korte 
verslag is in te zien op https://rozenvereniging.nl/verslag-najaarsbijeenkomst-boskoop-22-09-2018/  

Maandag 24 september 2018

Vandaag 

Dinsdag 25 september 2018

Vandaag gewerkt met Hans de B., Margreet en Hans. Schoffelen en cultiveren. Schitterend weer, zon en 
windstil. Gewerkt in het noordwesten. Hans heeft gewerkt in de rand ten oosten van perk 16 nabij een jonge 
magnolia ter voorbereiding om een wilde roos te planten, een cultivar Rosa spinosissima ‘Double White’ die 
we van Piet Bakker hebben gekregen op zaterdag 22 september j.l.. 
De grond is ontdaan van brandnetels, alleen de forse stronk die levensloos in de grond zit moet nog verwijderd 
worden door parkbeheer of de aannemer. 
Weer een grote groep toeristen op de fiets racen langs de rozenperken, ook tegen de perken aan en de 
Nederlandse gids was nogal agressief, hij maakte zelf wel uit of hij hier fietste, het zoveelste incident van enige 
omvang. 
Marco Tempelaar (groen-bestek toezichthouder gemeente) ontmoet in de rozentuin en uitleg gegeven over wat 
wij als vrijwilligers doen en wat door de gemeente of aannemer wordt gedaan. Waarschijnlijk binnenkort 
overleg over de werkzaamheden in de randen van de rozentuin die wel wat onderhoud kunnen gebruiken. 
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Stichting Hart voor het Vondelpark

Woensdag 26 september 2018

Vandaag mooi weer en gewerkt door Hans de B., Margreet, Liesbeth, Kristien, Patrick en Gon. Vooral 
schoffelen en cultiveren. Ook de rand verder netjes gemaakt. 
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INBOETPLAN 2018 - UITVOERING 

Overleg Parkbeheer en rozenleverancier over het Inboetplan 
In overleg met de gemeente, aannemer TC Groentechniek en de rozenleverancier Maarse wordt het inboetplan 
uitgevoerd. 

Begin oktober gaan we de oude rozen uitgraven. De redelijke planten gaan we in potten planten met goede 
potgrond voor de vrijwilligers of voor de verkoop ten bate van de rozentuin. 
De vier perken zijn: 23 Rosenfee (roze), 39 Astrid Lindgren (lichtroze), 38 Nina Weibull (rood) en 51 Friesia 
(geel). 
Op de bodem wat korrels met schimmels en op de grond wat Franse boomsnippers. 
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ROZENPERK BEPLANTEN MET 150 ROZEN 

Indeling met koorden en bamboe-stokken 
De plekken voor de 150 rozenstruiken worden volgens een beproefd systeem uitgezet. 
Benodigd zijn: 1 koord met de aantallen per rij (maximaal 16) en 2 koorden voor de tussenafstanden van de 
rijen. Gemiddeld zijn de plantafstanden in een rij 38 cm en ook de rij-afstanden zijn circa 38 cm. 
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ZATERDAG 29 SEPTEMBER 2018 

Start in het Rosarium 
Om 9:45 uur starten we het Rosarium en tijdens de koffie / thee wordt besproken wat we gaan doen.  
We pauzeren enkele keren en werken tot circa 12:30 uur. Korter meewerken kan natuurlijk ook.  

Activiteiten 
In de maand oktober ligt het accent op:  
Schoffelen, uitharken en de perken netjes houden, klinkerbestrating onkruidvrij maken.


Nu begint de periode dat er plantwerk kan worden uitgevoerd. 

Gewerkt 

Woensdag 2 oktober 2018

Vandaag niet gewerkt vanwege de regen. Gon en Margreet (en auto) hebben 6 zakken 40 liter Pokon potgrond 
- gecertificeerde grond, gegarandeerd veilig en goed, met 60 dagen voeding gekocht bij Tuincentrum Osdorp 
en 3 zakken van 10 liter Pokon Boomschors Excellent (Pine Bark Chips Excellent) snippers 10-20 mm - voor 
het in potten planten. De snippers voor de afwerking bovenop de grond. Afgeleverd op de werf. 
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WOENSDAG 3 OKTOBER 2018 

Start in het Rosarium 
Om 9:45 uur starten we het Rosarium en tijdens de koffie / thee wordt besproken wat we gaan doen.  
We pauzeren enkele keren en werken tot circa 12:30 uur. Korter meewerken kan natuurlijk ook.  

Activiteiten 
In de maand oktober ligt het accent op:  
Schoffelen, uitharken, cultiveren en de perken netjes houden, 4 perken uitgraven, plantwerk rozen inboet.


Hans de B. was al vroeg begonnen om in het 1e perk rozen uit te graven. Na de pauze zijn de meeste rozen in 
pot geplant en daarna zijn we overgestapt op de bemesting met VIVIKALI | NK 2-20, 1,5 kg in een perk van 23 
m2. Om 11:00 uur waren we klaar met de 59 perken, want de 4 perken die we gaan vernieuwen hebben we 
overgeslagen. 
Gewerkt met het team Hans de B., Margreet, Caroline L., Joline, Emelyn, Patrick, Rita, Anneke, Eliza, Mieke, 
Gon en Hans. Ook zijn we gestart met het uitgraven van de Rosa ‘Rosenfee’ en 8 stuks in pot geplant met 
goede potgrond die gisteren is gehaald door Margreet en Gon bij Tuincentrum Osdorp. 
Vanaf perk 1 zijn ook al velen perken gecultiveerd zodat de korrels VIVIKALI zijn doorgespit. 
De boomstronk in de rand naast perk 16 / 21 is door Nicole weggehaald met een bijl en een schop die in 
tweeen brak… Het was overigens rustig en zonnig weer. 

Donderdag 4 oktober 2018

Vandaag gewerkt met het team Hans de B., Margreet, José, Patrick en Hans. Het laatste deel van de Rosa 
‘Rosenfee’ uit de perken gespit en in potten geplant. Aansluitend in de middag tot 16:30 uur de rozen in pot 
op de werf voorzien van Vivikali, potgrond, Vivimus en boomschorssnippers. Ook een sticker op de pot. 

Vrijdag 5 oktober 2018

Vandaag gewerkt met het team Hans de B., Margreet, Mieke, Patrick Gon en Hans. Alle Rosa ‘Nina Weibull’ 
uitgegraven en 78 stuks in basis in pot geplant met goede potgrond onderin, RozenSTART erbij, roos 
gesnoeid (wortels en takken) en in de pot gezet, een beetje potgrond en de rest aarde uit het perk. Afgekeurde 
rozen meegenomen voor onderzoek. Aansluitend in de middag tot 15:30 uur de rozen in pot op de werf 
voorzien van Vivikali, potgrond, Vivimus en boomschorssnippers. Ook een sticker op de pot. 

Zaterdag 6 oktober 2018

Vandaag gewerkt met het team Hans de B., Margreet, Tanneke, Patrick, Gon en Hans. Alle perken zijn 
gecultiveerd om de Vivikali door te mengen en de 2 perken die zijn leeggegaald zijn geëgaliseerd zodat ze er 
netjes uitzien. Hans is op de werf bezig geweest in de ochtend met het afwerken van de rozen Rosa ‘Nina 
Weibull’ in pot. Na de pauze doorgewerkt tot 14:30 uur op de werf. Het was aangenaam zonnig weer. 
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Maandag 8 oktober 2018

Vandaag is er niet gewerkt vanwege diverse andere afspraken. We zijn nu helemaal bij met het doorspitten van 
de Vivikali en we hebben 2 perken uitgegraven. We horen nog wanneer de 4 perken worden uitgegraven, dan 
gaan we afstemmen wanneer we verder gaan met verpotten. 

Dinsdag 9 oktober 2018

Vandaag worden de bestelde rozen door Belle Epoque opgehaald in Limburg. Waarschijnlijk komende week 
kunnen we de inboet ophalen. 

Woensdag 10 t/m vrijdag 12 oktober 2018

Deze dagen hebben we vooral geschoffeld en gecultiveerd. 
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ZATERDAG 13 OKTOBER 2018 

Start in het Rosarium 
Om 9:45 uur starten we het Rosarium en tijdens de koffie / thee wordt besproken wat we gaan doen.  
We pauzeren enkele keren en werken tot circa 12:30 uur. Korter meewerken kan natuurlijk ook.  

Activiteiten 
In de maand oktober ligt het accent op:  
Schoffelen, uitharken, cultiveren en de perken netjes houden, plantwerk rozen inboet.  

Maandag 15 oktober 2018

Heel mooi weer. Vandaag gewerkt met Hans de B., Margreet, Caroline, Mieke, Rita, Marieke, Gon en Patrick. 
Geschoffeld in de perken en gecultiveerd. In de randen zijn wat heesters uitgedund en grond aangevuld. 

Dinsdag 16 oktober 2018

Vandaag hebben we niet gewerkt. 
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WOENSDAG 17 OKTOBER 2018 

Start in het Rosarium 
Om 9:45 uur starten we het Rosarium en tijdens de koffie / thee wordt besproken wat we gaan doen.  
We pauzeren enkele keren en werken tot circa 12:30 uur. Korter meewerken kan natuurlijk ook.  

Activiteiten 
In de maand oktober ligt het accent op:  
Planten 1e deel inboet en de gazonranden netjes gemaakt.

Gewerkt met het team Hans de B., Margreet, Roslind (1e keer), Anneke, Adam, Patrick, Wouter, Eliza, Gon en 
Hans. Het was zonnig bij 17 à 20 graden, een uitstekende herfstdag. 
In de vroege ochtend heeft Margreet de bestelde rozen (bijplanten in de perken) opgehaald bij Belle Epoque in 
Aalsmeer en naar de werf Parkbeheer gebracht en daar zijn de goed verpakte rozen (met kale wortels) per 
perk in de container gelegd. De eerste reeks van perk 1 t/m 16 hebben we meegenomen. Inboet voor de 12 
perken 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 en 16, samen met de meststof, naar het rosarium genomen (76 
stuks rozenstruiken) in een kruiwagen en daar allemaal geplant, we waren om 11:30 uur klaar. Graafploeg 
plantgaten 3 man. 
Bijna alle rozen bloeien erg goed en in sommige perken zijn de rozen echt gegroeid tot rond de 1,7 meter 
hoog. Rosa ‘Marie Pavié’ bloeit als geheel perk buitengewoon uitbundig, ook met geur) en het valt op dat alle 
witte rozen het erg goed doen. The Fairy heeft er nog nooit zo mooi en hoog gebloeid. Veel bezoekers en 
toeristen in het Rosarium. 

Donderdag 18 oktober 2018

Bij heel mooi weer hebben we de 2e sessie gedaan, het planten van rozen, nu 103 stuks. Met het team Hans 
de B., Margreet, Stella, Caroline, Marten, José, Eliza, Marieke, Gon en Hans 

Vrijdag 19 oktober 2018

Vandaag hebben we het laatste deel van de opgehaalde rozen geplant, de perken 31, 32, 43, 48, 50, 61, 62 
en 69. De perken 72 en 57 worden later geleverd, ook de rozen die door de stichting zijn besteld; Just Joey, 
Baseball, Warm Wishes, Summer Memories, Pomponella, Jacky’s Favorite en Sterntaler, komen eind volgende 
week. Er is nog geen duidelijkheid wanneer de grond in de 4 perken wordt vernieuwd, vandaag contact gehad 
met Mark de J. en die gaat nog terugbellen. 
We hebben gewerkt met het team Hans de B., Margreet (heeft potten en labers in Aalsmeer gehaald), Mieke, 
Marten, Patrick, Tanneke, Caroline, Roslind, Elke, Stella, Gon en Hans 
Jojanneke (nieuwe gebiedsbeheerder Oud-Zuid) heeft aan het eind van de ochtend kennis gemaakt met het 
Rosarium en wat we doen aan de verzorging en het onderhoud en de aspecten hoe de samenwerking 
verloopt met parkbeheer. 
Hans heeft in de middag de planten Rosa ‘Rosenfee’ in pot afgewerkt, nog circa 25 te gaan. 
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Zaterdag 20 oktober 2018

Vandaag het perk 51 met Rosa ‘Friesia’ uitgraven en in potten planten. Eerst een bodempje bestaande grond 
in de pot, daarna mycorrhiza schimmelkorrels, de roos met goede tuingrond, halverwege korrels Vivikali, 
aanvullen met potgrond en Vivimus. Afwerking verder op de werf. We hebben gewerkt met het team Hans de 
B., Adam, Eliza, Sjaak, Carina, Jael, Gon en Hans. Er kwam een verslaggeefster uit Brussel met Hans de B. 
praten over het aspect doneren van parkbanken en perken. Veel rozen hebben we in pot geplant, circa 
eenderde nog met bloemen. Het perk is daarna geëgaliseerd en de haagrand is opgeknapt. Tot slot hebben 
we de dubbele witte duinroos | Rosa spinosissima ‘Double White’ geplant ten zuidoosten van perk 16 (Rosa 
‘Alexander’), een stek, gekregen van Piet Bakker. Met een kleine hoeveelheid symbivit onderin het plantgat, 
een product met mycorrhizo schimmels.  
Ten noorden van deze wilde hybride staan 2 kleine struiken van de soort Rosa foetida ‘Persian Yellow’. 
We hebben nog geen informatie van Mark de J. over de grondvernieuwing van de 4 perken 23, 38, 39 en 51. 
De Rosa ‘André le Nôtre’ (geplant op 7 april 2018) is inmiddels een prachtperk geworden met krachtige 
struiken en prachtige grote bloemen. Veel complimenten ontvangen van bezoekers. 

Maandag 22 oktober 2018

We hebben het laatste perk rozen uitgraven, de Rosa ‘Astrid Lindgren’ uit perk 39. Met het team Hans de B., 
Caroline, Margreet, Marten, Eliza, Patrick, Gon en Hans. Aan de uitgegraven planten was te zien dat de grond 
slecht was, geen goede beworteling aan de onderzijde, alleen aan de oppervlakte. Ondanks de slechte grond 
hebben de planten het dit jaar nog redelijk goed gedaan, zijn best gegroeid (aantal ±10%) en hebben mooie 
bloemen gegeven; verder in potten met goede grond met mycorrhiza korrels en Vivikali. Patrick is nu al ver 
gekomen met de gazonranden netjes te maken. De afgestoken grasranden leggen we onder de banken voor 
de afwerking, dan wordt er minder onder ‘gegraven’. Hans de B. en Eliza hebben verschillende keren met 
kruiwagens met potten rozen gereden, naar de werf. Naar schatting wel 70 potten. Vandaag 2 potten verkocht 
aan voorbijgangers, ‘Rosenfee’ en ‘Nina Weibull’. Vandaag zijn de rozen ‘Orangerie’ en ‘Gräfin Diana’ bij Belle 
Epoque ontvangen, die gaan we later ophalen. In de ochtend hoorde Hans de B. van Johan TC 
Groentechniek, dat de verversing van de 4 perken deze week gaat gebeuren. De meeste rozen in de perken 
bloeien nog mooi en bezoekers geven ons complimenten. 
In de middag naar de werf gegaan om de potten met Rosa ‘Friesia’ verder af te werken, 24 van de 79 potten 
gedaan en alles netjes voor de schaftwagen gezet. Alle potten krijgen een sticker en een label om een tak. 

Dinsdag 23 oktober 2018

Vandaag verder met de afwerking van de potten, want er moet nog veel gedaan worden. 
Hans de B., Margreet, José en Hans. Perken netjes gemaakt door Hans de B.. Op de werf hebben Margreet, 
José en Hans de verpotte planten bijgewerkt en voorzien van labels, stickers en een laagje 
boomschorssnippers. Er zijn nog 120 potten te gaan naar schatting. 

Woensdag 24 oktober 2018

Vandaag niet gewerkt vanwege het regenachtige weer, maar wel boomschorssnippers gehaald door Margreet 
en Gon bij Tuincentrum Osdorp. 
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ZATERDAG 27 OKTOBER 2018 

Start in het Rosarium 
Om 9:45 uur starten we het Rosarium en tijdens de koffie / thee wordt besproken wat we gaan doen.  
We pauzeren enkele keren en werken tot circa 12:30 uur. Korter meewerken kan natuurlijk ook.  

Activiteiten 
In de maand oktober ligt het accent op:  
Schoffelen, cultiveren, uitharken, perken netjes houden en inboet rozen.

Vanwege het regenachtige weer is er niet gewerkt in de rozentuin. Tussen de buien door zijn nog wel wat 
planten in pot in orde gemaakt op de werf met aanvullende grond, stickers en naamlabels.


Maandag 29 oktober 2018

Margreet heeft vroeg in de ochtend alle resterende rozen opgehaald bij Belle Epoque, 690 stuks verpakt in 
zakken. We hebben de laatste serie inboet-rozen (90 stuks) geplant met het team: Hans de B., Mieke, 
Margreet, Caroline en Hans.  

Dinsdag 30 oktober 2018

We hebben vandaag niet gewerk vanwege regenbuien. De vier perken zijn door de aannemer TC-
Groentechniek gisteren afgemaakt en liggen er keurig bij. In de avond een artikel op de website gezet met de 
titel Herfstkleur en rozengeur. 
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WOENSDAG 31 OKTOBER 2018 

Start in het Rosarium 
Om 9:45 uur starten we het Rosarium en tijdens de koffie / thee wordt besproken wat we gaan doen.  
We pauzeren enkele keren en werken tot circa 12:30 uur. Korter meewerken kan natuurlijk ook.  

Activiteiten 
In de maand november ligt het accent op:  
Aanaarden, schoffelen, doorspitten, cultiveren, uitharken, perken netjes houden en inboet/planten rozen.


We hebben het perk 38 beplant met 150 rozen ‘Orangerie’ van de firma Kordes uit Duitsland. Een mooie en 
stevige plant, goed beworteld en met een juiste hoeveelheid haarwortels. In elk plantgat een eetlepel korrels 
met mycorrhiza schimmels. Het was prachtig zonnig weer, maar werkten in de schaduw van de bomen. 
Gewerkt met het team Hans de B., Margreet, Eliza, Anneke, Caroline, Roslind, Gon en Hans. Morgen gaan we 
het naastliggende perk doen met 150 planten ‘Gräfin Diana’. Vanochtend waren we omstreeks 11:00 uur 
klaar. 

Donderdag 1 november 2018

We hebben perk 39 beplant met 150x Rosa ‘Gräfin Diana’ met het team Hans de B., Rita, Roslind, Johanna, 
Caroline, Gon en Hans. Het waren stevige struiken met goede beworteling. Halverwege het planten koffie. Om 
11:30 klaar en een beker koffie of thee. Het was rustig weer bij circa 12 graden en een schrale zon. 

Vrijdag 2 november 2018

Er wordt niet gewerkt i.v.m. voorspelde regen, wel goed voor de reeds geplante rozen. 

Zaterdag 3 november 2018

Vandaag gaan we 2 grote perken ingraven, nr. 51 met Rosa ‘Hansestadt Rostock’ en perk 23 met Rosa 
‘Rosenfee’. In verband met de beschikbare mensen hebben we rustig één perk gedaan. 

Maandag 5 november 2018

Vandaag is Rosa Rosenfee ingegraven door het team Hans de B., Margreet, Marten, Roslien, Johanna en later 
Hans. Het nieuwe rozenbordje opnieuw op de juiste plek ingegraven. 

Dinsdag 6 november 2018

Vandaag zijn de laatste 2 perken inboet gedaan, Rosa Baseball en Summer Memories door Hans de B..  
Alle rozen zijn nu geplant. We kunnen nu het aanaarden van de 63 parken inplannen. 
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Margreet, José en Hans hebben op de werf de rozen in pot verder gedaan, zo’n 21 stuks Astrid Lindgren 
afgemaakt. Prachtig weer geweest. Met Jeroen de aanaarding van de perken besproken en de hulp hierbij 
door parkbeheer voor aanstaande donderdag. 

Woensdag 7 november 2018

Vandaag is er niet gewerkt vanwege andere werkzaamheden. 

Donderdag 8 november 2018

Vandaag hebben we met het team Hans de B., Mieke, Gon en Hans de eerste hoeveelheid DCM VIVIMUS 
Heide over de perken verdeeld. De zakken zijn in een aanhanger met tractor gebracht door Nicole. 2 zakken 
van 60 liter (24 kg) voor één perk. Het was heerlijk weer, zonnig met een prima temperatuur. 

Vrijdag 9 november 2018

In de vroegte heeft Nicole weer een flinke lading zakken VIVIMUS naar het Rosarium gebracht met 2 
kruiwagens.  

Perk 47 was helaas helemaal volgesmeten met een grote hoeveelheid takken door een verward persoon, twee 
jaar geleden is datzelfde perk ook een keer volgesmeten met takken vanaf de nabij gelegen takkenril. 

Nog een extra kruiwagen op de werf gehaald naast de 2 meegenomen kruiwagens en een extra bestelling van 
12 zakken VIVIMUS, want het weer was perfect voor het aanaarden om even door te werken. 
Gewerkt met het team Hans de B, Margreet, Roslien, Franka, Patrick, Gon en Hans. We zijn bij perk 73 
gekomen. Nu de oost- en zuidkant nog, zo’n 24 perken. 
Tijdens het koffiedrinken zag ik een merel in de rozenstruik die een rozenbottel lospikte en doorslikte. 
Terug op de werf, de tuinkar in de loods stallen, merkten we dat de nieuwe standaards voor de 
roosnaambordjes in de loods liggen. 
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ZATERDAG 10 NOVEMBER 2018 

Start in het Rosarium 
Met de weersverwachting dat het in de ochtend regent, hebben we deze ochtend afgezegd per mail.  
Wel is er een bestelling van 6 rozen opgehaald en betaald door Denise om 12:00 uur op de werf. 

Activiteiten 
In de maand november ligt het accent op:  
Schoffelen, cultiveren, uitharken, perken netjes houden. Eenderde van de perken (oost- en zuidlkant) krijgt 
nog een laagje DCM VIVIMUS.


Maandag 12 november 2018

Vanwege regenachtig weer hebben we deze werkochtend en die van dinsdag 13 november afgezegd. 
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WOENSDAG 14 NOVEMBER 2018 

Start in het Rosarium 
Om 9:45 uur starten we het Rosarium en tijdens de koffie / thee wordt besproken wat we gaan doen.  
We pauzeren enkele keren en werken tot circa 12:30 uur. Korter meewerken kan natuurlijk ook.  

Activiteiten 
In de maand november ligt het accent op:  
Schoffelen, uitharken, perken netjes houden. Alle perken krijgen nog een laagje DCM VIVIMUS bij de 
rozenstam. Met een heggeschaar kunnen de uitlopers van de hagen worden weggeknipt en de lange 
rozentakken kunnen tot heghoogte worden teruggeknipt i.v.m. harde wind en mogelijke sneeuwval.


Nu zitten we in de periode dat uitgebloeide bloemen veranderen in bottels en de rozen komen tot rust. 
Het was een rustige en prachtige herfstdag met veel zon. Gon en ik liepen het Rosarium in en Hans de B. was 
al aanwezig met de tuinkar, de vlag was al neergezet en de kar met tracktor stond bij perk 46 geparkeerd met 
zo’n 39 zakken Vivimus van 60 liter of 24 kg. Jeroen nog even het perk 47 laten zien met de laag takken die 
over het rozenperk waren gesmeten, vandaag of morgen wordt het opgeruimd. 
Gewerkt met het team Hans de B., Caroline, Margreet, Adam, Rita, Anneke, Patrick, Eliza, Gon en Hans. 
Omdat we net niet voldoende zakken hebben, zijn we begonnen bij de 3 nieuwe perken, heel secuur 
aangeaard, en vanaf de westkant, de perken 31 en 32, zijn we richting oosten gegaan aan de zuidkant. Later 
nog de laatste 8 zakken laten brengen door Nicole. Die zakken hebben we in de laatste perken verwerkt. Ruim 
voor twaalven waren we klaar. Gewerkt met 4 kruiwagens en 7 scheppen/spaden en de gemorste aarde van 
de paden tot slot weer netjes aangeveegd. Patrick was bezig aan de laatste meters graszoden afsteken, hij 
heeft alleen een geweldige klus gehad aan de verfijnde afwerking van de zazonvakken. 

De herfstprunus bij de Oprichtersbank staat een beetje in bloei, samen met de donkerroze spirea die eerder 
daarvoor al helemaal dood leek. 

In verschillende perken zie je dat de herfst zijn werk heeft gedaan, de bladeren zijn van de takken gevallen tot 
perken waarin de rozen nog best goed in bloei staan, zoals bij de soorten Marie Pavié, Solero, Summer 
Memories, Baseball, Innocentia, Amstelveen, The Fairy, Marathon, Suntan, Sweet Prety en nog enkele. 

De wilde rozen in de rand zijn ook in rust gekomen, terwijl er toch nog een kleine bloem in ontwikkeling is, al uit 
de knop, van de Rosa spinosissima ‘Stanwell Purpetual’, ten zuiden van perk 46. 
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Donderdag 15 november 2018

Vandaag prachtig zonnig weer en zijn gestart om perk 47 te ontdoen van heel veel heestertakken die door een 
vandaal op de rozen zijn gesmeten. Gewerkt met het team Hans de B., Margreet, Franka, Marieke, Gon en 
Hans. Na deze klus hebben we in verschillende perken de lange takken terug gesnoeid: Rosa ‘Thérèse 
Bugnet’ en Big Purple. In de noordelijke rand nog enkele wilde rozen aangeaard en enkele lange takken 
weggesnoeid. 

Vrijdag 16 november 2018

Vanochtend was het een beetje mistig en waterkoud. Gewerkt met het team Hans de B., Caroline, Patrick, 
Gon en Hans. Alle lange takken van de Rosa ‘Louise Bugnet’ op 1 meter geknipt, de ‘Jacky’s Favorite’, 
‘Apricot Queen Elizabeth’, ‘André le Nôtre’, Arthur Bell, behalve de nog mooi bloeiende tak en ‘Sohia 
Renaissance’. 
Patrick heeft alle gazonranden netjes afgestoken zodat het er mooi strak uitziet. Hans heeft op de werf de 
laatste Rosa ‘Friesia’ in pot verzorgd met aanvullend Vivimus en een laagje boomschorssnippers nadat de 
planten zijn gesnoeid voor een handig formaat voor de winterperiode en het vervoer. Alleen het restand van de 
‘Astrid Lindgren’ kan nog gesnoeid worden, echt noodzakelijk is dat niet, want er staat een aardig voorraadje 
voor de verkoop of voor de vrijwilligers en in de potten zit nu voldoende grond.  

In feite zijn we nu helemaal klaar in de rozentuin op een enkele lange tak na die nog gesnoeid kan worden, dat 
doen we dan op de laatste werkochtend op 24 november. 
Morgenmiddag vanaf 15:00 uur tot 18:00 uur is de borrel voor de vrijwilligers. 

Beschikbare Vondelparkrozen bij de schaftwagen vrijwilligers 
Colette (kleine voorraad) lichtroze 
Erotika (kleine voorraad) rood 
Sally Holmes (kleine voorraad) wit 
Nina Weibull (circa 60) rood 
Friesia (circa 70) geel 
Rosenfee (circa 50) roze 
Astrid Lindgren (circa 60) lichtroze. 

Al deze rozen zijn gesnoeid, geplant met potgrond, met korrels Vivikali meststof 2-12 | N-K (winterbemesting), 
Vivimus toplaag, boomschorssnippers en labels. 
Bij elkaar circa 300 potten. 
Gratis beschikbaar voor onze vrijwilligers en voor andere geïnterresseerden € 5 per stuk ten gunste voor de 
rosariumgroep voor het doen van uitgaven zoals koekjes bij de koffie, potgrond, boomsnippers en klein 
gereedschap. De Vondelparkrozen-kas wordt beheerd door Gon en Hans. 
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Zaterdag 17 november 2018

Vanochtend is er niet gewerkt en in de middag een gezamenlijke vrijwilligersborrel van 15:00 uur tot 17:30 uur 
in het Groot Melkhuis met zo’n 50 vrijwilligers met de sprekers Petra Tiel, Hans Homburg en Helena van Dun. 
Iedereen kreeg een nieuw tasje van het Vondelpark en een vrijkaart voor het Orgelpark. 
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ZATERDAG 24 NOVEMBER 2018 

Start in het Rosarium 
De laatste werkochtend dit jaar. Om 9:45 uur gestart op het werfterrein om de keet en de tuinkar op te ruimen 
en schoon te maken.  

Activiteiten 
Vanochtend gaan we de schaftwagen (de keet) op de werf opruimen en schoonmaken. Aanwezig waren Hans 
de B., Margreet, Caroline, Eliza, Jael, Gon en Hans. Enkele rozen in pot hebben nog lange takken (Rosa 
‘Astrid Lindgren’) maar dat laten we zo om te kijken of er ook verschillen merkbaar zijn richting winter en 
voorjaar. Één vrijwilligers-Vondelparkroos werd meegenomen en er werden 5 rozen verkocht voor € 5 euro. 
Verschillende spullen in de tuinkar gelaten, naar de kleine ‘zilveren’ container verplaatst en dingen mee naar 
huis genomen, waaronder de snoeischaren om te onderhouden en te slijpen.  
Ook één nieuwe standaard meegenomen om de nieuwe tijdelijke roosnaamborden te maken met de QR-code. 

Komende week, na overleg i.v.m. het weer, nog sommige lange takken, als die zijn uitgebloeid, wat korter 
knippen in het Rosarium en dan zit het seizoen erop. 

Laatste stand van zaken in het Rosarium 
In de middag nog met Gon door de rozentuin gelopen en het geheel ziet er mooi uit, mede door het 
onderhoud wat door Parkbeheer is uitgevoerd de afgelopen dagen in de randen van het Rosarium. Het 
Rosarium is weer te zien vanaf de omliggende paden, een merkbare verbetering. Voor een groot deel bloeien 
de rozen nog, maar ook voor hen is het herfst geworden, bladeren vallen en bottels proberen met de zaden 
nog iets voor het nageslacht te doen, tenminste als ze niet worden opgegeten door de vogels of andere 
diertjes.  
Als bijzonderheid ook nog een bloeiende hybride wilde roos, de Rosa spinosissima ‘Stanwell Purpetuel’ met 
één mooi gevulde bloem in bloei. Dit is weliswaar een doorbloeiende ‘wilde roos’ maar die bloeit nu echt heel 
laat. 

Vooruitzicht begin 2019 
De eerstkomende activiteit is op 5 januari 2019 met koffie in de keet, uitnodiging om te komen wordt 
verstuurd, in februari ook nog een samenkomst in de keet en in de eerste week van maart starten we met hoe 
het er bijstaat in de rozentuin en op 9 maart 2019 het echte begin met een rozensnoei-workshop door Frans 
Neuman van rozenkwekerij Belle Epoque (Aalsmeer) in het Rosarium. 

Tot ziens, 
Hans de Bruin, Gon en Hans Homburg 
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Donderdag 6 december 2018

De laatste rozen in pot bij de schaftkeet nog gesnoeid, 2 potten verkocht en 4 perken met hoge takken in het 
Rosarium lager gesnoeid door Gon en Hans de B.. Er resteren nog circa 2 perken die lager gesnoeid kunnen 
worden. 

Zondag 16 december 2018

Om 14:15 uur een concert in het Orgelpark meegemaakt met een groepje van onze vrijwilligers mét onze 
verdiende vrijkaarten die we kregen tijdens de vrijwilligersborrel. 

Woensdag 19 december 2018

Vanaf 10 uur zijn er hoge takken in verschillende perken gesnoeid, ‘Sweet Pretty’, ‘So Pretty’, ‘Pomponella’, 
‘La Sevillana’, ‘Apricot Queen Elizabeth’,’Sterntaler’ en ‘Lions Rose’. 
De lange takken ‘Sterntaler’ met knoppen zijn naar het Merkhuis gebracht, de sponsor van dit perk. 
Gewerkt met het team Margreet, Rita, Wouter, Anneke, Carine en Gon. 
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RESULTATEN 

Evaluatie mei 2018 
De evaluatie door de Stichting Hart voor het Vondelpark en Parkbeheer ten aanzien van het integrale 
onderhoud is niet gehouden. We (stichting) hebben nog wel wat verbeterpuntjes richting gemeente.  
De lijst rozen die aan parkbeheer werd gezonden om deze te bestellen is niet op tijd besteld zodat we in het 
najaar 2017 niet konden planten (inboet en 5 nieuwe perken). Onvoldoende informatie over wat de gemeente 
doet, onvoldoende goed laten uitvoeren van het onkruidvrij maken en houden van de paden, de beloofde 
standaards voor de roosnaambordjes zijn niet geleverd ondanks toezegging dat deze informatiebordjes vóór 1 
juli geleverd en geplaatst zouden worden en het beloofde algemene informatiebord is niet geleverd voor 1 juli 
2018. Slechte respons op vragen per e-mail. Aanvankelijk zouden we ook geen koffie meer krijgen van 
parkbeheer maar dat is eind juni teruggedraaid.  
Genoeg aandachtspunten waarvan we verwachten dat het gaat verbeteren. 

Evaluatie oktober 2018 
Het eindresultaat van dit seizoen, samenwerking Stichting Hart voor het Vondelpark en Parkbeheer. 
De evaluatie is niet gehouden en de contacten waren tot 1 september heel beperkt. De beloofde aanvulling 
van de heggetjes is niet uitgevoerd. Ons contactpersoon Edwin heeft een andere functie gekregen en werkt 
niet meer in het Vondelpark, er komen andere personen. 
De 40 roosnaambordjes en het informatiebord zijn nog niet geleverd in oktober; begin november stond er een 
kar met alle standaard voor de roosnaambordjes. 

Eind-evaluatie 24 november 2018 
Als we terugkijken naar het hele seizoen hebben we een zeer goed rozenjaar achter de rug met goede bloei. 
We hebben het 60-jarig jubileum van dit Rosarium-ontwerp gevierd op 1 juli 2018. 
In de hete zomerperiode juli-augustus hebben we 4 keer flinke hoeveelheden water gegeven. Met hulp van 
een dompelpomp en brandslangen hebben we de perken en de randen ruim van water voorzien vanuit de 
omliggende vijvers. 
Dit jaar hebben we 9 nieuwe perken beplant met ieder 150 rozen en in heel veel perken zijn rozen bijgeplant. 
We hebben de randen deels van brandnetels ontdaan ten gunste van de aanwezige- en geplante wilde rozen. 
De nieuwe ploeg (4 tuinlieden en een voorman) van Parkbeheer die is gekomen naar aanleiding van de 
gemeentelijke reorganisatie per 1 september 2018 heeft vanaf half oktober flink werk verzet in het Rosarium tot 
24 november, een echte verbetering. 
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SNOEIEN, SCHOFFELEN EN BEMESTEN 

Snoeien 

Vanaf 10 maart start het snoeien van bijna alle perken. Een omvangrijk werk en soms ook wat zwaar werk om 
de circa 9.000 struiken deskundig te snoeien en letten daarbij op de vorm en het verwijderen van dode takken. 
Een goede en scherpe snoeischaar is hierbij nodig. Graag uw eigen (aangescherpte) snoeischaar meenemen. 
De Stichting Hart voor het Vondelpark heeft 8 snoeischaren (Felco 2) die u kunt lenen. 

Schoffelen en drietand cultivator 
Met de scherpe schoffel wordt de groei van (on)kruiden ontmoedigd door de bovenzijde van de plant te 
scheiden van de wortels. Samen met de groei van de rozen, hebben plantjes die niet in de perken horen een 
enorme groeikracht. Wanneer we niet schoffelen worden de perken vrij snel overwoekerd door verschillende 
planten zoals: Paarse- en witte dovenetel, Klein kruiskruid, verschillende grassen, Wilde postelein, Tomaat, 
Narcis, Hyacint en de Tulp. Voor deze laatste drie maken we een uitzondering, wanneer deze bijna of geheel in 
bloei staat, laten we die bloeien, het is in april Tulp Festival in Amsterdam. 
Periodiek, meestal voorafgaand aan het bemesten is het goed om de grond met een drietand cultivator te 
bewerken zodat de grond weer los en luchtig wordt. 

Bemesten 
Voor een gezonde groei en bloei hebben rozen elk jaar opnieuw voedingsstoffen nodig. We gaan volgens een 
Bemestingsplan de bemesting uitvoeren en gebruiken hiervoor organische bemestingsstoffen in de vorm van 
granulaat en betrekken deze meststoffen van de firma DCM uit Katwijk.  
Na het snoeien, onkruidvrij maken en uitharken in combinatie met het cultiveren met de drietand cultivator, 
worden de perken zo snel mogelijk bemest, afhankelijk van het weer en de weersvoorspelling.  
Dit is een secuur werkje, te weinig is niet goed, maar te veel is vaak nog slechter voor de planten. 
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TOT SLOT 

Een gezond bloeiend Rosarium in 2018 
We hebben kunnen uitvoeren wat we bedacht hebben als Stichting Hart voor het Vondelpark, samen met veel 
enthousiaste vrijwilligers, en met ondersteuning van Parkbeheer, en kunnen weer trots zijn op het resultaat dat 
vanaf begin juni te zien was tot en met eind november.  
We doen het om alle bezoekers en toeristen te laten genieten van dit unieke Rosarium, dat in deze vorm al 
zestig jaar bestaat. 

Ook dit jaar streefden we weer naar een integraal mooi Rosarium, voor de rozenperken, hagen, 
klinkerbestrating, meubilair,  gazons en de beide kunstwerken Teun de Jager en de halfronde Oprichtersbank.  

Deze Oprichtersbank werd in het 1e Rosarium geplaatst op 14 april 1939 ter nagedachtenis aan de  
34 oprichters van de vereniging, toen de particuliere “Vereniging tot oprichting van een rij- en wandelpark te 
Amsterdam” die toen precies 75 jaar bestond.  
Deze oprichters, de vereniging, heeft vanaf 1864 de gefaseerde aanleg van het park laten uitvoeren door de 
landschapsarchitecten J.D. (Jan David) Zocher jr. en zijn zoon L.P. (Louis Paul) Zocher.  
De uitvoering van het gehele park werd gerealiseerd in 4 fasen in een periode van 14 jaar (1864-1878). 
Als particuliere vereniging heeft zij de aanleg, vernieuwingen én het onderhoud negentig jaar volgehouden.  
Daarna werd het Vondelpark na overleg en onder bepaalde voorwaarden overgedragen aan de Gemeente 
Amsterdam op 6 oktober 1953. 

Het eerste Rosarium werd met medewerking van de particulire vereniging in 1936 aangelegd. 
In 1958 werd het huidige ontwerp van het Rosarium aangelegd, een ontwerp van Egbert Mos. 

Begeleiders vrijwilligerswerk Rosarium, 
Gon en Hans Homburg. 
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April Mei Juni

214 3 4 5 6 7 8
13  1 1

915 10 11 12 13 14 15
1616 17 18 19 20 21 22
2317 24 25 26 27 28 29
3018

719 8 9 10 11 12 13
 18 1 2 3 4 5 6

1420 15 16 17 18 19 20
2121 22 23 24 25 26 27
2822 29 30 31    
   

423 5 6 7 8 9 10
22   1 2 3

1124 12 13 14 15 16 17
1825 19 20 21 22 23 24
2526 26 27 28 29 30

Ma Di Wo Do Vr Za Zo Ma Di Wo Do Vr Za Zo Ma Di Wo Do Vr Za Zo

Januari2018 Februari Maart

11 2 3 4 5 6 7
    

82 9 10 11 12 13 14
153 16 17 18 19 20 21
224 23 24 25 26 27 28
295 30 31

56 6 7 8 9 10 11
 5   1 2 3 4

127 13 14 15 16 17 18
198 20 21 22 23 24 25
269 27 28

510 6 7 8 9 10 11
9   1 2 3 4

1211 13 14 15 16 17 18
1912 20 21 22 23 24 25
2613 27 28 29 30 31

Ma Di Wo Do Vr Za Zo Ma Di Wo Do Vr Za Zo Ma Di Wo Do Vr Za Zo

Ma Di Wo Do Vr Za Zo Ma Di Wo Do Vr Za Zo Ma Di Wo Do Vr Za Zo

Juli Augustus September

Oktober November December 2018

227 3 4 5 6 7 8
26   1

928 10 11 12 13 14 15
1629 17 18 19 20 21 22
2330 24 25 26 27 28 29
3031 31

632 7 8 9 10 11 12
 31  1 2 3 4 5

1333 14 15 16 17 18 19
2034 21 22 23 24 25 26
2735 28 29 30 31

336 4 5 6 7 8 9
35   1 2

1037 11 12 13 14 15 16
1738 18 19 20 21 22 23
2439 25 26 27 28 29 30

140 2 3 4 5 6 7
   

841 9 10 11 12 13 14
1542 16 17 18 19 20 21
2243 23 24 25 26 27 28
2944 30 31

545 6 7 8 9 10 11
44   1 2 3 4

1246 13 14 15 16 17 18
1947 20 21 22 23 24 25
2648 27 28 29 30

349 4 5 6 7 8 9
48   1 2

1050 11 12 13 14 15 16
1751 18 19 20 21 22 23
2452 25 26 27 28 29 30
311

10 - Koffie in de keet
10 t/m 13 - Carnaval
14 - Valentijnsdag1 - Nieuwjaarsdag

6 - Koffie in de keet
20 + 21 Vondelparkloop

1 april t/m 13 mei - Tulp Festival Amsterdam
1 + 2 - Paasdagen
20 april - 20 mei Springsnow - Iepenfestival
27 - Koningsdag

1 - Opening Rozenseizoen Vondelpark
     met Informatiemarkt

20 - Herdenking Kerwin Duinmeijer
       bij Mama Baranka - Moeder Rots

18 - Prinsjesdag

4   - Dierendag
14 - Marathon Amsterdam
28 - Begin wintertijd
31 - Halloween
       Sluiting kiosk VIP

1 - Allerheiligen
2 - Allerzielen
11 - Sint Maarten

5 - Sinterklaas
25 + 26 - Kerstdagen
31 - Oudejaarsdag

8 - Golftoernooi JCI Vondelpark Open - 24e editie
17 - Vaderdag
14 - Suikerfeest

20 + 21 - Pinksterdagen4 - Dodenherdenking
5 - Bevrijdingsdag
5 - Start Openluchttheater Vondelpark
13 - Moederdag
10 - Hemelvaartsdag
15 - Begin Ramadan

1 - Informatieavond
10 - Rozensnoeicursus

14 - Nationale Boomfeestdag 61e jaar
24 - Lenteborrel (optie)    25 - Begin zomertijd
30 - Goede Vrijdag          31 - Opening kiosk VIP

Rosarium
Van 10:00 - 12:30 uur
Verzamelen 09:45 uur in het Rosarium

Vondelpark Informatie Punt
Open tussen 10:00 - 17:00 uur
Van 31 maart t/m 31 oktober

Stichting Hart voor het Vondelpark - www.vondelpark.com / info@vondelpark.com 
Rosarium / Gon en Hans Homburg - hartvoorhetvondelpark@gmail.com
Vondelpark Informatie Punt - Kiosk / Helena van Dun - secretariaat@vondelpark.com

Rosarium en kiosk VIP vrijwilligerswerk Vondelpark 2018

Overzicht werkdagen vrijwilligerswerk Vondelpark 2e helft 2018

42 geplande werkochtenden
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