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INLEIDING 
Voorgaande jaren 2014, 2015, 2016, 2017 en 2018 
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 hebben we in het voorjaar 2018 gedaan. 
In dat jaar hebben we in het voorjaar 5 perken beplant en in het najaar 4 perken. In 2018 hebben we het 60-
jarig jubileum van dit Rosarium met de zes-hoekige perken gevierd. In 1936 werd het eerste Rosarium 
aangelegd op deze plek. Verslagen van de voorgaande werkochtenden staan op www.vondelpark.com/
nieuws  

Werkochtenden 2019 
Op 1 februari 2019 is het Werkplan Rosarium 2019 met Parkbeheer besproken en goedgekeurd. Eveneens 
het bemestingsplan met de prognose van 2 à 3 rozenperken vernieuwen in het najaar 2019. Het doel in 2016 
was dat vrijwilligers alle 63 rozenperken gingen onderhouden. Dat is gelukt, ook in 2017 en 2018 en dat gaan 
we ook in 2019 doen. We werken volgens een bemestingsplan dat is opgesteld door de firma DCM. 
In 2019 bieden we 42 vaste werkochtenden aan vanaf woensdag 6 maart tot en met 23 november 2019. 
Wanneer er interesse is kan er zelfs dagelijks aanvullend gewerkt worden, net zoals in 2017 en 2018; 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.  
Dit jaar gaan we meer aandacht besteden aan de wilde rozen in de noordrand en de cultivars, kruisingen van 
wilde rozen. 

Hans de Bruin, Gon en/of Hans Homburg zijn aanwezig voor de begeleiding van de vrijwilligers en verzorgen 
de indeling van het werk.  

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 
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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. 
Perken die nog niet geadopteerd zijn krijgen vanaf eind april t/m eind mei 2019 een tijdelijk roosnaamplaatje 
met een QR-code die verwijst naar de website-pagina met meer informatie over de rozensoort. 
In augustus 2019 zijn alle perken van naambordjes voorzien. 

Parkbanken doneren 
Naast het adopteren van rozenperken kunnen er ook parkbanken gedoneerd worden 
Informatie over adopteren van rozenperken en parkbanken vindt u op de website www.vondelpark.com/
doneren of door een email te sturen aan Hans de Bruin via info@vondelpark.com  
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PLATTEGROND ROSARIUM VONDELPARK 

Indeling situatie 2019 
Het Rosarium bestaat uit 75 zeshoekige perken. 
63 rozenperken (circa 9.400 rozenstruiken), 10 grasperken, 2 heesterperken (74 en 75) en 2 gazons. 
Ook als pdf beschikbaar: http://vondelpark.com/wp-content/uploads/2019/01/Rosariumkaart-20190115a.pdf  

Ontwerp 1958 en 60-jarig jubileum 2018 
Dit 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 1936 verwijderd en een eigentijds ontwerp gemaakt in 1958. De huidige 
tuin, die vorig jaar 60 jaar bestond. 
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 werden geplant:  
Rosa ‘Sally Holmes’ (bestaand), ‘Alexander’, ‘Andre le Nôtre’, ‘Heidefeuer’ en ‘Margaret Merril’. 
In het najaar 2018: Rosa ‘Hansestadt Rostock’, Rosa ‘Orangerie’, Rosa ‘Gräfin Diana’ en Rosa ‘Rosenfee’. 
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BEMESTINGSADVIES 2019 

Uitgangspunt bemesting 
Het geven van meststoffen is voor rozen belangrijk op enkele momenten: na het snoeien in maart/april, in juni 
en in september. Hier geldt vooral dat er zo min mogelijk bemest wordt, de planten moeten wel goed in de 
gaten worden gehouden en als het echt nodig is kan er aanvullend bijgestuurd worden met Turf Mix in de 
grond of bladbemesting (Olega-complex) toepassen. Hieronder het bemestingsadvies van DCM. 

De bemesting is afhankelijk van de weersomstandigheden, weersverwachting én de werkzaamheden die we 
uitvoeren. Na het snoeien gaan we de perken bemesten met een mix van Ecomix 3 en Micromix, dit granulaat 
(kleine korrels) wegen we af in de rozentuin, doen dat in een emmer voor één perk en doen dat 63 keer. Zo’n 
bemesting is in één ochtend gerealiseerd als er voldoende mensen zijn. 
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WOENSDAG 6 MAART 2019 

Start op Werf Vondelpark 6 
Dit is de eerste geplande werkochtend. Om 9:15 uur heeft Hans de Bruin de koffie gezet, theewater gekookt, 
Gon en Hans alle benodigde spullen weer in de tuinkar gedaan en liepen naar het Rosarium. Tijdens de koffie / 
thee vertelden we vandaag gingen doen; kruiden uit de perken halen en de haagranden opknappen. Met 
enkele pauzes hebben we tot circa 12:00 uur gewerkt. Het was wisselend droog en een wat motregen. Met 
een goede opkomst van 12 mensen hebben we verschillende perken al mooi opgeknapt.  
Drie Vondelparkrozen naar een nieuwe eigenaar waarvan één met een bijdrage € 5. 

Stand van zaken rozenperken 
De rozen hebben vanaf begin dit jaar enige vorst ondergaan, februari was naar verhouding vrij warm met veel 
zon. De rozenstruiken zijn daardoor al aan het uitlopen en hebben al flink wat bladeren ontwikkeld. De perken 
langs de randen hebben veel boomblad op de grond en dat is prima voor de voeding en het voorkomt te veel 
(on)kruid, dat laten we rustig liggen. De liguster-hagen hebben al beginnend blad, dat is vroeg. Het plan is om 
nog aanwezige gaten in de hagen te laten herstellen in het voorjaar. 

Activiteiten 
Dit voorjaar hoeven we geen rozen te planten, dat hebben we nog in november gedaan, dus het wordt een 
relatief rustige start.  

Donderdag 7 maart 2019

Vanwege de verwachte regen werd er niet gewerkt. Uiteindelijk viel het nog wel mee, redelijk wat zon. 

Vrijdag 8 maart 2019

Vandaag zijn we met 6 mensen verder gegaan met het verwijderen van de kruiden bij lekker zonnig weer, we 
zijn gekomen tot in de omgeving van perk 19. Ik heb om te beginnen even een rondje gelopen langs de rand 
waar de wilde rozen en cultivars staan, die beginnen ook uit te lopen, de paarse rimpelroos is het verst met de 
bladvorming. 

Op zaterdag 9 maart wordt de rozensnoeidag gegeven door Hans de Bruin, Gon en Hans Homburg, 
inschrijven kon bij Gon en Hans hartvoorhetvondelpark@gmail.com Eind februari waren we volgeboekt. 

Versie: 10-12-2019 Pagina  van 8 94 Werkochtenden Rosarium

mailto:hartvoorhetvondelpark@gmail.com


Stichting Hart voor het Vondelpark

ZATERDAG 9 MAART 2019 ROZENSNOEIDAG 

Rozensnoeidag in het Rosarium 
De Rozensnoeidag werd gegeven door Hans de Bruin, Gon en Hans Homburg. Vanaf 9:00 uur opbouwen, 
inloop vanaf 10 uur en om 10:30 uur gingen we van start, rond het middaguur een pauze en doorwerken tot 
circa 15:00 uur, maar vanwege harde wind zijn we gestopt om 13:30 uur. 

Activiteiten 
Na wat theorie gingen we om 10:45 uur van start en het praktijkdeel in de rozentuin. Het was de bedoeling dat 
we met de kennis van vandaag aan de slag gingen en hebben zeker 10 perken gesnoeid. Ruwweg gaat het 
om totaal 9.400 rozenstruiken met gemiddeld 5 takken en verwachten dat we hiermee eind maart of 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 zijn 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 
Micromix en DCM Ecomix 3.  
Afhankelijk van het weer gaan we dit aansluitend uitvoeren en dat kan vanaf eind maart gebeuren. 

Zie het verslag van de rozensnoeidag  
https://vondelpark.com/2019/03/10/rozensnoeidag-rosarium-vondelpark-op-9-maart-2019/ 

Tijdens de workshop kon men ook Vondelparkrozen kopen in pot met goede potgrond voor € 5 en vrijwilligers 
gratis. 
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Stichting Hart voor het Vondelpark

ROZEN SNOEIEN 
Wanneer de roos goed geplant is, het oculatiepunt zit dan circa 5 cm onder de grond, kunnen de takken circa 
5 cm boven de grond afgeknipt worden. Wanneer het oculatiepunt boven de grond zit, dan moet de tak boven 
minimaal 3 ogen afgeknipt worden en circa 10 vm hoog. 
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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



Stichting Hart voor het Vondelpark

Maandag 11 maart 2019 wordt er niet gewerkt

Vanwege de weersvoorspelling, regen en wind deze week, is de kans groot dat we deze week helaas niet 
kunnen werken, de eerstvolgende werkochtend wordt dan zaterdag 16 maart. 
Wanneer het mogelijk is om eerder te werken dan wordt dat doorgegeven per e-mail en/of WhatsApp. 
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Stichting Hart voor het Vondelpark

WOENSDAG 13 MAART 2019 

Start in het Rosarium 
Waarschijnlijk wordt er deze week niet gewerkt vanwege het slechte weer. 
Om circa 9:45 starten 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 
Rozen snoeien en kruiden uit het perk verwijderen en verplaatsen naar de takkenrillen. 

Donderdag 14 maart 2019

Vanwege regen en wind niet gewerkt. 

Vrijdag 15 maart 2019

Vanwege regen en wind niet gewerkt. 
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Stichting Hart voor het Vondelpark

PERKEN CULTIVEREN NA SNOEI 

Egaliseren perk met een drietand cultivator 
Na de snoei van een perk, de verwijdering van kruiden die er niet horen, moet het perk gecultiveerd worden 
met de drietand cultivator of de schoffel. De grond is door het lopen in het perk nogal verdicht en dat moet 
weer luchtiger worden gemaakt zodat, wanneer we gaan bemesten de granulaat ook makkelijk door de grond 
vermengd kan worden. 

Snoeien takken en bemesten 
De struiken die gesnoeid zijn tot circa 7 à 10 cm boven de grond hebben daarna voeding nodig. 
________________________
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Stichting Hart voor het Vondelpark

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. Naar verwachting worden de standaards in maart/april geplaatst. 

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

• 
• 

Rosa 'Aprikola' 

Dit perk rozen kunt u adopteren. 
Neem contact op met 
Stichting Hart voor het Vondelpark 
www.vondelpark.com 
info@vondelpark.com 

Geplant 
Gekweekt 
lntroductiejaar 

2 november 2016 
W. Kordes' Söhne 
2000 - Duitsland 

[!]1• f Q .... 

[!li: . . 
vondelpa,rk.com/ perk 12 



Stichting Hart voor het Vondelpark

ZATERDAG 16 MAART 2019 

Start in het Rosarium 
Om circa 13:00 uur starten we in het Rosarium en tijdens de koffie / thee wordt besproken wat we gaan doen. 
We pauzeren enkele keren en werken tot circa 15:00 uur. Korter meewerken kan natuurlijk ook. 
In tegenstelling tot in de ochtend werken hebben we deze werkochtend verplaatst naar de middag omdat het 
droog is geworden, maar er stond wel harde wind, bij een temperatuur van 11 graden boven nul °C. 

Vorig jaar (2018) stond hier: “In verband met de koude onder het vriespunt en de verwachte sneeuw wordt er 
niet gewerkt vandaag”. 

Activiteiten 
De eerste werkmiddag ná de rozensnoeidag op 9 maart. Rozen snoeien, kruiden uit het perk verwijderen en 
verplaatsen naar de takkenrillen. Daarna perk cultiveren. We hebben in circa 5 perken gesnoeid en goed 
opgeschoten.  
Er is ook een dikke tak uit de Rimpelroos | Rosa rugosa geknipt bij perk 9a om de struik te verjongen. 
Gewerkt met z’n achten, Hans de B., Margreet, Yvonne, Jael, Matt (eerste keer), Catrien, Gon en Hans.  

_________________________ 
Maandag 18 maart 2019

Vanwege de weersvoorspelling is er een kans dat we niet werken, vanaf dinsdag wordt het goed weer. 
In de ochtend nog hagelbuien, later ook zon. Niet gewerkt. 

Dinsdag 19 maart 2019

In de ochtend best koel met 5 °C maar later met zon toch 10 °C en het was windstil. 
Verder met rozen snoeien, kruiden uit het perk verwijderen en verplaatsen naar de takkenrillen bij de beuken. 
Met z’n zevenen gewerkt, Hans de B., Margreet, Tanneke, Catrien, Florence, Marieke en Hans. 
Gewerkt in de perken met Rosa ‘Rhapsody in Blue’, ‘Marathon’, ‘The Fairy’, ‘Bonica’, ‘So Pretty’ en ‘Aprikola’. 
Niet alle perken geheel gesnoeid, maar Marieke ging nog even door. Even in de groep besproken dat er een 
idee is dat er een mogelijk aanbod komt van een rozenkweker uit Limburg om Hongaarse rozen (Márk-rozen) 
te planten, dit wordt uitgezocht. Ter info de achtergrond: https://www.mark-rosen.de  

Parkbeheer

Met Jeroen afgesproken dat we de gesnoeide takken naast het pad tegenover de Marathon, perk 1, kunnen 
opstapelen, parkbeheer haalt deze dan de komende periode elke dag rond het middaguur op.  
Jeroen gaat ook de DCM meststoffen bestellen die we vanaf april nodig hebben. 
Ook aandacht gevraagd voor de voorbereiding om de roosnaamstandaards te plaatsen door Walter. 
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Stichting Hart voor het Vondelpark

WOENSDAG 20 MAART 2019 

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 
Rozen snoeien, kruiden uit het perk verwijderen. Snoeitakken worden naast het pad tegenover perk 1 gelegd. 
Daarna gesnoeide perken cultiveren. 
Bij bewolkt weer rond 10 graden gewerkt met het team: Hans de B., Marjanne, Rita, Q., Patrick, Florance, 
Yvonne, Toni, Catrien, Liesbeth, Eliza, Anita en Gon. 
Ongeveer 6 perken gesnoeid en de wilde Rosa fedtschenkoana bij perk 1 is ook grondig gesnoeid om dat de 
hoofdtakken al jaren op de grond lagen. 

Donderdag 21 maart 2019

Rozen snoeien, kruiden uit het perk verwijderen en verplaatsen naar de takkenrillen. Daarna perk cultiveren. 
Vorig jaar stond hier: “Vanwege regenverwachting (21-03-2018) wordt er niet gewerkt.” 
Vandaag met bewolkt weer en 10 graden is er gewerkt met een team van 5 personen. 

Vrijdag 22 maart 2019

Rozen snoeien, kruiden uit het perk verwijderen en verplaatsen naar de takkenrillen. Daarna perk cultiveren. 
Gewerkt bij bewolkt weer met 5 vrijwilligers. 
Gon en Hans zijn naar de Haarlemse Haarlemmerhout geweest met een excursie stinzenplanten van de KNNV 
(veldbiologie) en hebben het gerestaureerde Hildebrandmonument bewonderd, een achthoekige fontein met 
acht beelden uit het boek van Hildebrand oftewel Nicolaas Beets, Camera Obscura. De beelden zijn gemaakt 
door Jan Bronner. Het beeld Teun de Jager is figurant in deze beeldengroep. Een bronzen afgietsel van het 
voorontwerp van ‘Teun’, meer gedetailleerd dan het eindproduct, staat in het Rosarium Vondelpark vanaf 
1958. 

Hildebrandmonument 
Haarlem, Haarlemmerhout 

Met de figuren: 
Teun de Jager (rechts), en met de klok mee, 
Keesje, Zuzette Noiret (met hoed), 
Van der Hoogen, Stastok, Robertus Nurks, 
Grootmoeder Kegge en Buikje. 
Rechts van deze groep staat het grote beeld 
van schrijver Hildebrand. 
Foto Hans Homburg 
22 maart 2019 
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Stichting Hart voor het Vondelpark

ZATERDAG 23 MAART 2019 

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 
Rozen snoeien, kruiden uit het perk verwijderen en verplaatsen naar de Julianaweg bij de lantaarnpaal. Daarna 
perk cultiveren. Gewerkt met het team Hans de B., Margreet, Willemieke, Johanna, Q, Patrick, Carine, Jael, 
Suzanne, Florence, Gon en Hans. Gesnoeid in de perken 21, 49, 52, 56, 65, 66 en 73. 64 nog niet helemaal 
klaar. Daarnaast zijn veel struiken in de noordrand gesnoeid. Wilde rozen en gecultiveerde rozen zoals de Rosa 
‘Mozart’. 

Resultaat tot nu toe 
Inventarisatie maken gesnoeide perken, de lente-stand. 
Vorig jaar stond hier vorige week: “Ongeveer 20 perken gesnoeid.” 
Deze maand tot en met zaterdag hebben we 35 perken gesnoeid in 6 ochtenden plus flink snoeiwerk in de 
middag. De 4 nieuw ingeplante perken (najaar 2018) 23, 38, 39 en 51 die al aardig veel blad hebben gemaakt 
gaan we ook nog wat lager snoeien. Dus nog 24 perken te snoeien. 
Bij perk 46d is de eerste rozenknop te zien van de hybride wilde roos Rosa spinosissima ‘Stanwell Perpetual’, 
uitgaande dat dit de juiste soort is. Vooral de Rimpelrozen zijn al goed aan het uitlopen. 
De kruiden die we in de perken tegenkomen zijn: paarse- en witte dovenetel, brandnetel, kleine veldkers, 
herderstasje, winter postelein, gras en nog enkele soorten. Ook momenteel de bladeren van tulpen en ook 
bloeiende hyacinten in enkele parken. 

Vooruitzicht werkzaamheden 
De komende werkzaamheden zijn: verder snoeien en kruiden verwijderen met de verwachting dat we zaterdag 
30 maart gereed zijn met het snoeien inclusief het nalopen van de perken op het verwijderen van dood hout en 
te dunne takjes. 
________________________ 
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Maandag 25 maart 2019

Rozen snoeien, kruiden uit het perk verwijderen en verplaatsen naar de Julianaweg. Daarna perk cultiveren. 
Het was overwegend bewolkt met wat zon, 10 graden Celsius met stevige wind. Tuinkar bij perk 72. 
Gewerkt met het team Hans de B., Willemieke, Catrien, Rosalind, Maike, Marieke, Eliza, Gon en Hans.  
We hebben 7 perken gesnoeid, Rosa ‘Kent’ en de stamrozen ‘Schneeflocke’ in dat perk, ‘Suntan’, ‘Sophia 
Renaissance’, ‘Sweet Pretty’, ‘Sterntaler’ en ‘Big Purple’. Het is best snel gegaan vandaag, dankzij de 
ervaring. 
Deels tegelijkertijd kruiden en gras verwijderd, later meer. 
De magnolia’s staan nu mooi in bloei evenzo de bloeiende kerspruimen, de enige Japanse kers in de zuidrand, 
de Prunus x yedoensis begint maximaal te bloeien en de roze Japanse sierkersen in de noordrand. De geel 
bloeiende mahonia’s aan de oostkant zijn nu vrijwel uitgebloeid. De heggetjes worden nu al aardig groen. 

De perken die nu nog gesnoeid moeten worden zijn: 48, 50, 53, 54, 58, 60, 69 en 58. 67 heghoogte.  
Daarna gaan we verder met het onkruiden-vrij-maken vanaf perk 1 en gelijk de snoeihoogtes van alle rozen 
controleren met de afwerking per struik. Dood hout en te dunne takjes wegsnoeien en op de vorm letten. 

Werkochtend Rosarium 

Hans de Bruin snoeit op de voorgrond 
in het perk 71 Rosa ‘Sterntaler’ laag. 

Foto Hans Homburg 
Maandagochtend 25 maart 2019 

Dinsdag 26 maart 2019

Rozen snoeien, kruiden uit het perk verwijderen en verplaatsen naar de Julianaweg. Het was bewolkt en rustig 
weer bij circa 10 graden Celsius. Gewerkt met het team Hans de B., Q., Franca en Hans in de perken Rosa 
‘So Pretty’ en ‘La Sevillana’. Vooral ‘So Pretty’ had dikke takken, deze hadden we in november al op circa 1 m 
hoog gesnoeid. Naderhand nog een rondje gelopen langs de wilde rozen, alleen Rosa spinosissima ‘Stanwell 
Perpetual’ (bij perk 46d) heeft één knop, alle andere wilde rozen alleen bladontwikkeling en oude bottels. 

De standaards rozennaambordjes zijn nog niet allemaal voorbereid om geplaatst te worden, een tekening hoe 
dat gedaan moet worden hebben we afgeleverd.  
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WOENSDAG 27 MAART 2019 

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 
Rozen snoeien, kruiden uit het perk verwijderen en verplaatsen naar plekken waar parkbeheer ze oppakt. 
Perken cultiveren. Hans de B., was al vroeg begonnen, het was zonnig en perfect weer om te werken. 
We hebben gewerkt met het team Hans de B., Margreet, Wouter, Patrick, Anton, Rita, Catrien, Willemieke, 
Marieke, Liesbeth, Eliza, Gon en Hans. 
We hebben de volgende perken gesnoeid: Rosa ‘Pomponella’, ‘André le Nôtre’, ‘Apricot Queen Elizabeth’, 
‘Heidefeuer’, ‘Jacky’s Favorite’, ‘Thérèse Bugnet’ op heghoogte, en ‘Stadt Rome’ wordt op heghoogte 
gesnoeid. De Rosa ‘Louise Bugnet’ hebben we in het najaar op 1 meter gesnoeid en die laten we zo, dan 
wordt dit een hoge roos aan de rand. Met onze snoeischaren kunnen we de meeste takken snoeien, maar ook 
dit keer hadden we echt de takkenschaar nodig om de dikke takken te snoeien. Dit keer heel hoge 
takkenbergen die we met de kruiwagen naar de Julianaweg hebben gekruid. 
Gon heeft lang in de noordrand gewerkt bij de Kaneelroos en andere soorten verjongd, deze struiken hebben 
soms een hoogte van 2,5 meter. Sommige heggetjes hebben nieuwe ligusterstruik nodig. 

De eerste dag goed en zonnig 
weer tijdens de werkochtend 
Bijna alle perken zijn nu gesnoeid. 
Foto Hans Homburg 27-03-2019 
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Donderdag 28 maart 2019

Rozen snoeien, kruiden uit het perk verwijderen en verplaatsen naar de takkenrillen. Daarna perk cultiveren. 
Het zou droog blijven, maar we hebben periodes gehad met motregen en in de na-ochtend ook zodat we wat 
eerder zijn gestopt. 
Vandaag gewerkt met het team Hans de B., Marten, Catrien, Rita, Liesbeth, Marieke, Patrick, Eliza en Hans. 
Aanvankelijk dachten we dat het snoeien klaar was, maar met nieuwe inzichten hebben we met elkaar 
besloten om de hoge Rosa ‘Lions Rose’ en de ‘Stadt Rom’ toch kort te snoeien en eenmaal bezig merk je dat 
dat ook eigenlijk wel nodig is. ‘Stadt Rome’ was nog niet eerde gesnoeid en de takken laag bij de grond waren 
echt al dik en soms ook meters-lange takken. Verschillende perken ook nog wat nasnoei gegeven en er zijn al 
verschillende perken vrij gemaakt van een teveel aan kruiden.  

Rozen snoeien gereed 
Een mooi moment dat we nu alle rozenstruiken hebben gesnoeid ! Binnen 14 dagen is een mooie prestatie en 
daarbij hebben we ook de wilde rozen in de noordrand bijna af, alleen de plek noordelijk van perk 16. 
Binnenkort gaan we vragen of parkbeheer de 2 m hoge hortensia wil snoeien in de zuidrand, perk 75. 

Vrijdag 29 maart 2019

Wilde rozen snoeien (in de noordrand), kruiden uit het perk verwijderen en verplaatsen naar de takkenrillen. 
Daarna perk cultiveren. Het was heerlijk zonnig bij een lekkere temperatuur, echt lenteweer met klepperende 
ooievaars naast ons en ander vogelgezang. 
We hebben gewerkt met het team: Hans de B., Margreet, Patrick, Mieke, Susan (voor het eerst), Willemieke, 
Liesbeth, Marieke, Gon en Hans. Vanaf perk 1 zijn we begonnen de perken te cultiveren en als geheel op te 
knappen, nasnoei rozen, kruiden verwijderen en grond luchtig maken met de cultivator of de schoffel. Hans de 
B. heeft nog een ‘modelperk’ gemaakt met een schoffel met de Rosa ‘Bonica’ erin, perk 4. 
Gon heeft de wilde roos Rosa multiflora achter de Oprichtersbank terug gesnoeid en verjongd. 

We kregen bezoek van parkbeheer, Ruud Stuurman, Jeroen Favôt en Quirijn Verhoogh. We hebben in overleg 
de meest geschikte plek uitgekozen voor het nieuwe grote Rosarium informatiebord, naast de Rosa canina, in 
de rand bij perk 14 (14a). Ook gesproken over de toekomstige papierbakken, de z.g. Puccini papierbak 
(standaard in Amsterdam) heeft nu de voorkeur. Volgende week wordt het vak met te hoge hortensia’s 
gesnoeid door parkbeheer. 
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ZATERDAG 30 MAART 2019 

Start in het Rosarium 
Om 8:45 uur zijn we gestart in het Rosarium en tijdens de koffie / thee besproken wat we gaan doen.  
We pauzeerden enkele keren en hebben tot circa 12:00 uur gewerkt. Het was al gezellig druk met bezoekers. 

Activiteiten 
Kruiden uit het perk verwijderen en verplaatsen naar de takkenrillen. Daarna perk cultiveren. 
We hebben bij windstil, zonnig en lekker warm weer gewerkt met fluitende vogels en op een gegeven moment 
vlogen er wel 14 ooievaars in de lucht. Het nest op de Schapenweide, naast ons, is al een poosje in gebruik, 
maar ook oostelijk naast de Koeienwede lijkt het erop dat 2 ooievaars zich gaan nestelen op een afgezaagde 
Canadese populier. Het zag er al serieus uit. 
Wij hebben gewerkt met het team Hans de B., Margreet, Jael, Q, Liesbeth, Willemieke, Florance, Catrien, 
Matt, Adam en Hans. Ook 6 Vondelparkrozen meegenomen waarvan er één is meegenomen. 
Heel veel perken gecultiveerd in de noord- én de zuidkant, nog wat nasnoei hier en daar, heggetjes 
opknappen en zelfs nog een Rosa ‘Friesia’ geplant bij de strook magnolia’s, waar iemand doorheen was 
gelopen en een roos vertrapt. Ergens anders ook flinke inrij-fiets-schade aan een heg. Er wordt helaas nog 
steeds veel gefietst in de rozentuin. Het viel mij op dat de Rosa ‘Rote Hannover’ er matig aan toe is met 
takken die op dood hout lijken. Struiken lopen wel goed uit, dus het eindresultaat kan meevallen. 
De tulpen in perk 37 komen in knop, maar bloeien niet. Ze staan nog alleen in de rand nabij de heg. 
Het ziet er naar uit dat alle perken in de loop van komende week gecultiveerd zijn. 

Vorig jaar stond hier een mooi moment beschreven: “Alle rozen zijn gesnoeid en binnenkort lopen we alle 
perken nog na, b.v. dood hout wegsnoeien en andere kleine snoeiwerkzaamheden.” 
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Maandag 1 april 2019

Rozen nalopen op snoei, kruiden uit het perk verwijderen en verplaatsen naar de takkenrillen. Daarna perk 
cultiveren, waarschijnlijk nog 24 perken. In de loop van deze week gaan we bemesten. Meststoffen zijn nog 
niet binnen. Gewerkt met het team Hans de B., Rosalind, Catrien, Liesbeth, Marieke, Gon en Hans. 
We hebben verschillende perken ontdaan van kruiden en gecultiveerd. 

In de middag is perk 75 met de hortensia’s laag gesnoeid en rondom zijn de paden opgeknapt door 
parkbeheer. 

Dinsdag 2 april 2019

Vorig jaar zijn de heggetjes met Ligustrum vulgare ‘Atrovirens’ aangevuld. Dit jaar is ook een aanvulling nodig 
en dat is eergisteren doorgegeven aan parkbeheer. 
Gewerkt met Hans de B., Marike, Marten, Liesbeth, Hans en kwaliteitsadviseur Marieke :-) bij super mooi weer. 
Gewerkt in perk 21 ‘Homburgiana’ / ‘Neon’ noordkant en in de zuidrand in de perken ‘André le Nôtre’, 
‘Jacky’s Favorite’, ‘Apricot Queen Elizabeth’ en ‘Diamond Border’.  
In de duinroos-curtivar ‘Stanwell Purpetual’ zitten nu 3 knoppen, perkzijde 46d. 
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WOENSDAG 3 APRIL 2019 

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 
Rozen nalopen op snoei, kruiden uit het perk verwijderen en verplaatsen naar de takkenrillen. 
Het was vandaag een beetje fris maar mooi weer. We hebben gewerkt met het team Hans de B., Margreet, 
Mieke, Patrick, Eliza, Liesbeth, Catrien en Gon. 
Geschoffeld en gewied. Aannemer Hoek heeft op enkele plekken onder de heggetjes geschoffeld. 
Waarschijnlijk nog 8 perken opknappen. 
________________________ 

Donderdag 4 april 2019

Rozen nalopen op snoei, kruiden uit het perk verwijderen en verplaatsen naar de takkenrillen. 
Gewerkt met het team Hans de B., Liesbeth en Gon. Gewied en geschoffeld. Klimop uit de heggetjes 
verwijderd. Japanse duizendknoop verwijderd nabij de magnolia’s. Rozen worden daar nogal vertrapt helaas. 

Vrijdag 5 april 2019

Rozen nalopen op snoei, kruiden uit het perk verwijderen en verplaatsen naar de takkenrillen. 
Schitterend weer en gewerkt met het team Hans de B., Mirjam, Mieke, Florance en Hans. 
Vanuit verschillende perken nog veel kruiden verwijderd. Deze laatste fase is nog best intensief werk en we 
gaan zaterdag verder. Het perk met de Rosa ‘Marie Pavié’ heeft al veel kleine knoppen doordat we de rozen 
op heghoogte hebben gesnoeid, ook 3 koolwitjes boven de rozen. Ook de Rosa spinosissima ‘Stanwell 
Perpetual’ heeft nu zo’n 4 knoppen. 
De firma Hoek heeft in opdracht van Parkbeheer met 4 à 5 man alle gras en kruiden verwijderd rondom de 
perken en ook gedeeltelijk tot de stammetjes van de heggetjes. De bestelde meststoffen zijn nog niet binnen. 

Zaterdag 6 april 2019

Rozen nalopen op snoei, kruiden uit het perk verwijderen en verplaatsen naar de takkenrillen. 

Maandag 8 april 2019 t/m dinsdag 9 april is er niet gewerkt.
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Woensdag 10 april 2019

De meststoffen die we nodig hebben zijn nog niet gearriveerd op de werf. De standaards voor de rozenperken 
moeten nog gedeeltelijk in beton worden gegoten. We hebben een 2e sleutel ontvangen van de loods.  
Nog niet bekend wanneer het plaatsen van de standaards gebeurd. Het was helder, winderig en erg fris weer. 
We zijn verder gegaan met het kruidvrij maken van de perken op verschillende plekken. Vooral het oude perk 
Rosa ‘The Fairy’ was zwaar met veel paarse dovenetel en wilde aardbij in nogal kleiige grond. 
We hebben gewerkt met het team Hans de B., Margreet, Anton, Patrick, Mieke, Florance, Liesbeth, Eliza, Gon 
en Hans. Gon heeft ook de Japanse duizendknoop bij de magnolia weggestoken. 

Het naamplaatje op de parkbank van de Nederlandse rozenvereniging is gemonteerd. De parkbank staat 
tegenover de Rosa ‘Marie Pavié’. In deze rozen zitten al veel knoppen. 
In verschillende wilde rozen groeien nu knoppen en bij de paarse Rosa rugosa zijn de knoppen het verst, bijna 
open. 

Donderdag 11 april 2019

Vandaag verder met perken schoon maken. We hebben gewerkt met het team Hans de B., Suzan, Marieke, 
Liesbeth, Gon en Hans. Gewerkt in de perken ‘Baseball’, ‘Cera’, ‘Eliza’, ‘André Brichet’. Het was heerlijk weer 
bij lage temperatuur van ca 10 graden.  
Bij het perk 16 voor het eerst een bloeiende Japanse sierkwee | Chaenomeles japonica ontdekt, een lage 
heester met doornen en bloeit met rode bloemen. De meststoffen zijn nog niet afgeleverd. 

Vrijdag 12 april 2019

Vandaag was het prachtig weer, warmer dan de voorspelde 8 graden. Toen we vroeg door het Rosarium 
liepen op weg naar de werf zagen we het nieuwe informatiebord staan en hebben we er direct 2 folders in 
gehangen. Ook Jeroen bedankt voor de plaatsing, een prachtige plek. De meststoffen worden vanaf midden 
komende week verwacht. De nieuwe aanwinst informatiebord even op Instagram gezet en Gon op facebook. 
Alle rozen in pot op de werf hebben water gekregen en zien er prima uit. 
Twee rozen in pot opgehaald door Polona, Pomponella’s. 
Gewerkt met het team Margreet, Rita, Tanneke, Marieke, Rosalind, Gon en Hans. Gewerkt in de perken 
‘Diamant’ (deels lager gesnoeid), ‘Cera’ (bijna klaar) en verschillende andere perken. Ook een forsythia geplant 
nabij het nieuwe informatiebord ruim achter een parkbank, deze plant stond op de werf en wachtte op een 
nieuwe plek. 
Vandaag lekker veel werk verzet en Petra melde zich in de tuin om morgen mee te helpen, ook nog een 
andere nieuwe aanmelding voor morgen. Het perk ‘Rosenfee’ heeft ook wat aandacht nodig; dode takjes 
wegsnoeien morgen. Als geheel ziet het perk er goed uit.  
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ZATERDAG 13 APRIL 2019 

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 
Het was best fris met 8 graden, maar de zon maakte veel goed. Gewerkt met het team Margreet, Marijke (voor 
de eerste keer), Jael, Willemieke, Mieke, Marike, Patrick, Carine, Gon en Hans. 
In veel perken gewerkt om de kruiden te verwijderen en gecultiveerd, ook onder de ligusterhagen de kruiden 
en grassen verwijderd. De rimpelroos staat nu met één bloem te bloeien en in de perken komen de 
bloemknoppen er ook aan. Aan de noordkant, achter het Rosarium langs de asfaltweg (Julianaweg) staan 
enkele heesters - Gelderseroos te bloeien. 

Maandag 15 april 2019

We gaan verder met het netjes maken van de perken, in de loop van deze week gaan we de perken bemesten 
met Ecomix 3 en Micromix, zie het plan op pagina 7. 
Vandaag werd het lekker warm en zonnig weer. Na het koffie zetten en thee maken op de werf hebben we 11 
rozen in pot meegenomen, Rosa ‘Astrid Lindgren’, en die hebben we geplant onder de magnolia, met een 
portie Symbivit (Mycorrhiza schimmels). Eerst zoveel mogelijk opkomende Japanse duizendknoop 
weggestoken en in de afvalbak gedeponeerd om verspreiding te voorkomen. Aan de randzijde staan rode 
rozen en daar achter nu de wat groter wordende lichtroze ‘Astrid Lindgren’ met een enkele ‘Friesia’. Gewerkt 
met het team Mieke, Liesbeth, Eliza, Marieke, Gon en Hans. Bij de parkbanken waar we de kar hadden 
neergezet ook zwerfafval en veel sigarettenfilters verwijderd. 
Vandaag was de paarse Rimpelroos | Rosa rugosa bij perk 9a al mooi in bloei, de eerste roos die bloeit, bijna 2 
weken eerder dan vorig jaar. Op verschillende plekken gewied en gewerkt onder de heggetjes. Vrijwel alle 
perken zien er nu goed onderhouden uit.  
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Dinsdag 16 april 2019

Op weg naar de werf nog even een ommetje gelopen door het park met prachtig weer. Naast de oudste 
bindwilg van het park zijn 2 schietwilgen, nu knotwilgen, geplant langs de Eendenvijver naast de 
Picassoweide. Daar liepen ook 2 grauwe ganzen met 6 jongen. De Japanse duizendknoop schiet hier in de 
omgeving als het ware uit de grond, nu tot 60 cm hoog; het terugdringen is nog niet begonnen. Ook in het 
Rosarium zo’n plek, die we nu zelf bijhouden, en dat lukt aardig. Aan de noordelijke ingang van de 
waterspeelplaats staat nu een Kweepeer | Cydonia oblonga te bloeien, circa 2 weken eerder dan normaal. 
Op de schaftwagen koffie gezet en theewater gekookt en wat later naar het Rosarium gelopen. Enkele foto’s 
genomen, bekertje koffie en lekker gezeten op een parkbank. Omdat het stil bleef ben ik om 10:30 uur terug 
gereden naar de werf en later kwam ik José nog tegen :-), wilde meewerken.  
Meststoffen zijn nog niet gebracht. 

Tegen de avond telefonisch overleg gehad met een leverancier van een bijzondere Hongaarse rozensoort. 
Er wordt op donderdagmiddag gesproken over de mogelijkheid om dit soort rozen ook in ons Rosarium te 

planten, Márk-rozen. 

In de middag en avond het project tijdelijke 
roosnaamplaten afgewerkt.  
Na het printen alle 2x 55 platen uitgesneden. 
Hierbij en voorbeeld van zo’n plaat, geprint op 
lichtgroen papier, 120 g/m2. 
Morgen laten plastificeren. 
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WOENSDAG 17 APRIL 2019 

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 
Het was prachtig weer, windstil, 12 graden en zonnig. We hebben gewerkt met het team Anton, Margreet, 
Mieke, Wouter, Patrick, Johanna, Eliza, Liesbeth, Marieke, Gon en Hans. 
Veel geschoffeld, perken opgeknapt en onder heggetjes opgeknapt. Binnenkort worden de meststoffen 
opgehaald door parkbeheer en deze week wordt er gestart met de verplaatsing en plaatsing van alle 64 
roosnaamstandaards. Alle rozenperken zien er nu goed uit, klaar voor de bemesting vrijdag of zaterdag. 

In de middag is parkbeheer begonnen met het plaatsen van de nieuwe roosnaamstandaards met een grote 
motorisch aangedreven grondboor. Ongeveer de helft is uitgevoerd. 
Vanmiddag zijn de roosnaamplaten geplastificeerd en vanaf morgen kunnen de platen bevestigd worden. 

Donderdag 18 april 2019

Dit was de mooiste zonnige en warmste dag tot nu toe. Met het team Tanneke, Yvonne, Rosalind, Marieke, 
Patrick, Gon en Hans. In de zuidkant gewerkt in enkele perken, ook in de noordkant kruiden verwijderen en 
perken netjes maken. Ook dode takjes weggeknipt. Patrik heeft op enkele plekken het gemaaide gras van het 
gazon verwijderd. 
De meststoffen zijn vandaag binnengekomen.  
Eind van de dag zijn alle 55 geplastificeerde rozennaamplaatjes op maat gesneden. 

In de middag gesproken met een Limburgse rozenkweker (Huub Vanderheijden) en Ria, die voornemens zijn 
om voor één perk, 150 rozen van Hongaarse afkomst (kwekerij Márk) te leveren, waarschijnlijk voor in de 
periode oktober 2019, e.e.a. afhankelijk van een te vervangen perk. Naar alle waarschijnlijkheid 3 rassen of 
soorten in één perk, een driedeling in het zeshoekige perk. 

Vrijdag 19 april 2019

Vanochtend wederom mooi zonnig weer. We hebben gewerkt met het team Marten, Gon en Hans. 
Enkele perken opgeknapt en veel kleefkruid uit de noordrand verwijderd, dat is nu echt een uitbraak van 
overmatige hoeveelheid, samen met de brandnetels. Uit verschillende perken de dode takken weggeknipt. 

We zijn nu zover bij, dat we besloten hebben, in relatie tot de Paasdagen, even met vakantie te gaan en om 
aankomende woensdag 24 april in de ochtend te starten met het bemesten, in de middag wordt er regen 
verwacht. 
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Zondag 21 april 2019

In de middag geconstateerd dat een vandaal een bestaande nieuwe roosnaamstandaard (‘Solero’) flink naar 
achteren heeft gebogen. Woensdag herstellen. 

Woensdag 24 april 2019

Prachtig zonnig en warm weer met de voorspelling dat het in de avond gaat regenen en onweren met wind. 
Een mooi tijdstip om te bemesten. We hebben gewerkt met het team Hans de B., Margreet, Rosalind, Patrick, 
Adam, Anton, Liesbeth, Marieke, Eliza, Yvonne, Johanna, Mieke, Gon en Hans. 
Alle perken en randen zijn bemest met korrels Ecomix 3 (1,9 kg) en Micromix (0,70 kg) per 23 m2. 
Totaal 5 zakken Ecomix van 25 kg en 2 zakken van 25 kg, gebracht door Walter van parkbeheer.  
De hoeveelheid afgewogen, gemixed in een emmer per perk en gelijkmatig uitgestrooid. In de laatste fase en 
het eind zijn al veel perken gecultiveerd om de korrels door de grond te mengen. In korte tij weer heel veel 
gedaan met zovelen. We hebben nog een restje over voor de rozen in pot op de werf of voor mensen die 
rozen in de nazorg willen bemesten. 

De wilde rozen staan op verschillende plekken al uitbundig in bloei en geuren verfijnt en aangenaam.  
De Rosa hugonis (geel) en de Rosa spinosissima (créme tot wit) staan mooi te bloeien. Ook de roze rimpelroos 
is gestart.  

Donderdag 25 april 2019

Vandaag verder met cultiveren ten behoeve van de doormenging van meststoffen en kruiden verwijderen. 
Gewerkt met het team Hans de B., Marten, Tanneke, Mieke, Gon en Hans. De 2 Hansen hebben een deel van 
de roosnaamplaten bevestigd op de standaards, de hele oostzijde is klaar, 21 naamplaten. Parkbeheer moet 
nog circa 10 standaards plaatsen. Het was aanvankelijk bewolkt, maar het werk lekker zonnig weer. Er lopen 
best al wat buitenlandse toeristen in het Rosarium. 

Vrijdag 26 april 2019

Vandaag zijn we verder gegaan met cultiveren, mestkorrels doormengen en kruiden verwijderen. Het was fris 
maar mooi weer. Gewerkt met het team Hans de B., Franka, Rosalind en Gon. Alle perken zijn nu netjes op 
orde en we kunnen het verder bijhouden waar nodig is. Morgen, Koningsdag, wordt er niet gewerkt. 
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ZATERDAG 27 APRIL 2019 

Start in het Rosarium 
Vandaag is het Koningsdag en er wordt niet gewerkt. 

Maandag 29 april 2019

Vandaag verder met het monteren van circa 10 geplastificeerde naamplaten en 3 bronzen platen 
gedemonteerd. Verder met de perken netjes houden. Gewerkt met het team Hans de B., Margreet, Gon en 
Hans. Het algemene beeld in de perken is al heel netjes. Gecultiveerd zijn de perken ‘Pomponella’, ‘Baseball’ 
en ‘Snow Ballet’. Bij de ‘Mozart’ in de rand zijn enkele uitlopers van Japanse duizenknoop verwijderd en veel 
kleefkruid. Aan de zuidkand hebben we de hoge struik Rosa ‘Roseraie de l’ Haÿ’ opgeknapt door 2 lange 
dikke stammen zonder leven wat korter te maken met de zaag. Er is één roos verkocht, ‘Friesia’. Verder is er 
een teveel aan brandnetels weggehaald rondom de Rosa foetida ‘Persian Yellow’ en de Rosa spinosissima 
‘Double White’ bij perk 21c. De bloeiende Rosa hugonis bij perk 15f dreigt ook overwoekerd te worden door 
brandnetels en vooral de geel bloemige schijnaardbei. De bloei van de duinrozen is nu wel opmerkelijk en 
mooi, inclusies een goede geur. 
Alle 3 de rimpelrozen, in 3 kleuren, bloeien nu. Ook de Rosa spinosissima ‘Stanwell Perpetual’ bij perk 46d 
heeft een eerste bloeiende roos, al is deze nog vrij klein. 
De roos ‘Stadt Rom’ van de Duitse kweker Rosen Tantau in perk 67 was heel bossig en hoog met lange 
takken, die hebben we in maart kort gesnoeid en die is net gestart met de groei, loopt wat achter op de rest. 
Nu tien jaar geleden won deze de prijs Gouden Roos van Den Haag 2009 en is nog een toproos die goed 
tegen schaduw kan. De witte rhododendrons in de buurt die bloeien al enkele weken uitbundig. 
Op de site van de rozenvereniging een artikel geschreven over de eerste bloei op 15 april van de rimpelroos in 
ons Rosarium https://rozenvereniging.nl/bloei-wilde-rozen-in-april-2019/  

Dinsdag 30 april 2019

Vandaag verder met perken netjes houden en de roosnaambordjes. 10 bronzen roosnaamplaten verwijderd en 
de standaards schoongemaakt en de tijdelijke naamplaten gemonteerd. Nog 2 oude roosnaamplaten 
verwijderen, ‘Stromboli’ en ‘So Pretty’ en de vervanging is klaar en nadat parkbeheer nog circa 10 standaards 
heeft ingeboord kunnen alle namen gemonteerd worden. 
Bij de magnolia’s nog enkele Japanse duizendknopen verwijderd en nogal wat hoge brandnetels. We hebben 
gewerkt met een klein team, Hans de B., Hans H. en Marieke. Vanochtend liep de ooievaar wat gemaaid gras 
te pikken voor het nest. Nabij de banken is het elke dag een toonbeeld van veel achtergelaten 
sigarettenpeuken, het is ongelooflijk hoeveel mensen roken en de peuken gewoon op de grond gooien. De 
ene sering in de rozentuin, nabij perk 30a, staat al bijna in bloei. Ten opzichte van andere seringen in het park 
wat laat, maar deze staat nogal in de schaduw. Rosa ‘Mozart’ in de rand ontwikkelt zich mooi terwijl er nog 
schermen van rode bottels aanwezig zijn. Hieraan kan je zien dat deze cultivar is afgeleid van de wilde Rosa 
multiflora die achter de Oprichtersbank staat. 
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WOENSDAG 1 MEI 2019 

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 
Verder met het netjes maken en houden van de perken. Perk 18 met Rosa ‘Cricket’ heeft als vanouds nogal 
wat haagwinde meegroeien, dat wordt een mooie klus om die weer in toom te houden. Naast de vele 
esdoorns en sommige beuken in de perken ook nog een opkomende zomereik gezien. We hebben gewerkt 
met het team Hans de B., Mieke, Anneke, Wouter, Patrick, Liesbeth, Eliza, Marieke, Gon en Hans. 
Verder met het monteren van 3 roosnaamborden. Twee oude bronzen platen verwijderd. Het monteren van alle 
tijdelijke roosnaamborden is klaar tot nu toe en nadat parkbeheer nog 10 standaards heeft geplaatst de 
aankomende weken, kunnen die voorzien worden van tijdelijke roosnaamplaten. Er is gewerkt in de noordrand 
bij de wilde rozen, vooral bij perk 01. 
Het perk Rosa ‘Diamant’ vertoont als geheel het verschijnsel van echte meeldauw, al een kleine week, daar 
hebben we hedenavond wat tegen gedaan, besproeien met een natuurlijk middel, een mengsel van halfvolle 
melk van de Zaanse Hoeve en water in de verhouding 40% melk en 60% water of 2 lier melk en 3 liter water. 
Om 18:30 de verdunde melk verneveld met een hogedrukspuit over het hele perk en ook iets in het 
naastliggende perk ‘Gruss an Aachen’ en ‘Innocentia’. Liesbeth was getuige. Behandel-idee van Hans de B. 
Vanavond echt enkele mensen roosnaambordjes zien scannen! 

Het scannen van de QR-code kan met een geschikte App, maar ook gewoon met de camera van de iPhone, 
deze herkent de QR-code en geeft de link met de website in een scherm, klik erop en je gaat naar de website 
waar alle informatie staat over de roos. Werkt perfect.  
De QR-code is groot geprint, 40 x 40 mm met daaronder ook het volledige webadres met perknummer. 

De ooievaar is ook enkele keren geland in het Rosarium om plukken gemaaid gras mee te nemen naar het 
nest en het is waarschijnlijk dat er nu jongen zijn. 
De perken met Rosa ‘Marie Pavié’ en ‘Solero’ bloeien al opmerkelijk en een enkele bloem in ‘Snow Ballet’ en 
‘Innocentia’. Vergaande knoppen in ‘Gruss an Aachen’.‘Eliza’ en ‘So Pretty’ groeien snel omhoog met 
knopvorming. Een eerste bloem van de Rosa fedtschenkoana is open gegaan bij perk 01f en er zijn de eerste 
opengaande knoppen van de kaneelroos tegenover perk 45a. 
  
Donderdag 2 mei 2019

Vandaag hebben we vanwege buien niet gewerkt. 
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Vrijdag 3 mei 2019

Vandaag was het koel, wisselend bewolkt met zonnige periodes. Gewerkt met het team Hans de B., Mieke, 
Liesbeth, Marieke, Marten, Rita, Gon en Hans. Gewerkt in de perken om die netjes te maken, verspreid over 
de hele rozentuin. Gon heeft in de noordwest-rand gewerkt bij de perken 1 en 2. Verder enkele wilde scheuten 
weggehaald van de Rosa ‘Arthur Bell’. In de Rosa fedtschenkoana komen nu veel knoppen, er is nog steeds 
één bloemetje half open, het is nog te fris voor volle bloei. Daarnaast staan de duinrozen al uitbundig te bloeien 
en sommigen zijn uitgebloeid. Aan de andere kant van het Rosariumpad Westzijde staan verschillende 
stinzenplanten in bloei. De blauwe prairie-lelie en de gewone vogelmelk, een bolgewas. Het inboren van de 
laatste 10 à 12 standaards ligt stil bij parkbeheer. 
We zijn nu goed bij met het onderhoud van de tuin, zover dat we a.s. zaterdag een vrije dag hebben genomen. 
Het perk met Rosa ‘Diamant’ die eergisteren besproeid is met een melkoplossing vanwege echte meeldauw, 
ziet er al een stuk beter uit. A.s. maandag als het weer gunstig is opnieuw een behandeling. 

Het nieuwe roosnaamplaatje in de kleur lichtgroen. 
Geplastificeerd aan beide kanten met een overlap van 
rondom 4 mm. 

Zaterdag 4 mei 2019

Vandaag wordt er niet gewerkt, we sturen een mail rond en 
een interne App naar de Rozengroep-vrijwilligers. 

Maandag 6 mei 2019

Vandaag verder met het onderhoud perken. Het is bewolkt en fris. Gewerkt met het team Hans de B., 
Margreet, Franka, Marten, Marieke, Liesbeth, Yvonne, nog iemand, Gon en Hans. In de perken gewerkt en in 
de noordelijke rand veel kruiden verwijderd. Het perk met Rosa ‘Diamand’ ziet er bijna hersteld uit, op de 
bladeren zat flink wat echte meeldauw, een schimmel. Vandaag voor de tweede keer besproeid met een 
mengsel van water en melk, dat blijkt een goed middel te zijn. 

Dinsdag 7 mei 2019

Bewolkt bij 12 graden en later toch nog zon. Gewerkt met het team Hans de B., Margreet, Marijke, Marieke, 
Liesbeth, Tanneke, Marike en Hans. Vooral in het oosten en zuiden gewerkt met het kruidenvrij maken. 
Parkbeheer moet nog 12 borden plaatsen, maar heeft op dit moment geen tijd i.v.m. veel plantwerk in het 
Sarphatipark. Vanwege het frisse weer lijkt de groei van de rozenstruiken wat getemperd. Bezoekers geven 
ons complimenten hoe mooi het er al uitziet, fijn om te horen. 
Het perk Diamant ziet er nog licht gehavend uit na de echte meeldauw en de 2 behandelingen, het is een 
kwestie van hersteltijd. Van het nieuwe perk ‘Orangerie’ heeft één plant het niet gehaald en kort gesnoeid. 

Woensdag 8 mei 2019

Vanwege de regenvoorspelling wordt er vandaag niet gewerkt. 
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Donderdag 9 mei 2019

Het was een koele start bij 12 graden en later overvloedig zon en heerlijk gewerkt met het team Hans de B., 
Yvonne, Franka, Johanna, Gon en Hans. We zijn begonnen bij perk 1 met het netjes maken, redelijk wat 
kruiden verwijderd uit de eerste 7 perken. Gon is bezig geweest in de noordrand waar overvloedig brandnetels 
groeien. De rugosa in de rand bloeit overvloedig en ook de duinrozen bloeien mooi en trekken redelijk veel 
insecten. Johanna heeft in perk ‘Cricket’ heel veel haagwinde verwijderd. De overige soorten wilde rozen 
bloeien nog niet echt. ‘Diamant’ zie je wel iets verbeteren na het bezoek van echte meeldauw. 
Het plaatsen van de roosnaamstandaards moet nog worden afgerond door parkbeheer. Er moeten nog 21 
standaards verplaatst worden naar de heg, 9 nieuwe standaards geplaatst worden en 3 standaards verwijderd 
worden. Geplaatst in de perken: 24, 31, 32, 38, 39, 43, 44, 47 en 48. 
De opening van het nieuwe rozenseizoen is gewijzigd van zondag 30 juni naar zaterdag 22 juni 2019. 

Vrijdag 10 mei 2019

Het wordt goed weer volgens de weersvoorspelling en gaan verder met het onderhoud. In werkelijkheid was 
het om half tien bewolkt en erg fris. We hadden een aardige en bijzondere bijeenkomst, Hans de Bruin, Gon en 
Hans Homburg en Frans Neuman. Eerst nog even gewerkt en later een gezellig samenzijn en het ‘werken’ 
bestond uit het beoordelen van alle perken en na tweeeneenhalf uur waren we weer helemaal op de hoogte 
met goedkeurende blikken en veel advies voor de komende periode. We verkeren in het voorseizoen van de 
groei en aan de struiken is af te lezen hoe prettig zij zich voelen of ook wat er aan gedaan kan worden om de 
planten een beter leven te gunnen. 
Wat opviel was het volgende: 
1. Veel planten groeien erg goed met nieuwe scheuten vanuit de grond; 
2. Sommige oudere rozen hebben de neiging om zich langzaam te ontwikkelen, waarschijnlijk ligt dat aan 

een matige ontwikkeling van de wortels en het ontbreken van voedingsstoffen; 
3. Sommige perken hebben het aspect dat er middenin onvoldoende groeikracht aanwezig is vanwege het 

aspect dat bij de bemesting vooral de randen zijn bemest; 
4. Alleen het perk Rosa ‘Diamant’ heeft nog steeds wat last van echte meeldauw, dat moeten we in de gaten 

houden en eventueel er voor kiezen deze voor ongeveer de helft terug te snoeien; 
5. In sommige struiken zie je het verschijnsel dat bij eindtakken geen bloeivorm zit, zo’n tak loopt op niets uit 

en moet voor de helft boven een vijfblad terug gesnoeid worden; 
6. Bij enkele hoge rozenstruiken kan er voor gekozen worden om die na de eerste bloei voor de helft terug te 

snoeien, zodat de plant zich weer beter ontwikkeld; 
7. Rozentakken vanuit de onderstam (’wildgroeischeuten’) op de goede manier zo ver mogelijk verwijderen; 
8. Bij sommige struiken, dat kan heel lokaal zijn, is te zien dat het blad onvoldoende ontwikkeld is, een soort 

bladarmoede, en daar moet dan lokaal wat verbeterd worden met bladbemesting en/of extra voeding. 
9. In deze fase van ontwikkeling is het verstandig om waar nodig een extra bemesting toe te passen, beter 

iets te vroeg dan iets te laat. 

De specifieke werkzaamheden die de komende periode kan worden uitgevoerd: bemesting met Symbifit 
(Micorrhiza-schimmels), Micromix, Ecomix 3 en Olega bladbemesting en wildgroei verwijderen. 
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ZATERDAG 11 MEI 2019 

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 
Schoffelen en de werkzaamheden uitvoeren zoals op afgelopen vrijdag beschreven. We hebben gewerkt met 
het team Hans de B., Marike, Florence, Wouter, Adam, Patrick, Matt, Marianne, Marieke, Liesbeth, Eliza, Gon 
en Hans, die was met een keu aan het biljarten met rozenwortels, daar schenken we weinig aandacht aan. Hij 
was bezig in het perk Rosa ‘Double Knock Out’ die wat groeikracht mist, wel één bloem in bloei, hij geeft via 3 
gaten wat micorrhiza schimmels en water en verwijderde nogal wat rupsen die vraatzuchtig de kleine planten 
ontbladerden inclusief de kleine knoppen. Intensive care dus voor deze keer en Marieke heeft het perk 
supermooi gecultiveerd. 
Veel mensen aan het werk en veel gedaan op verschillende plekken bij heerlijk zonnig lenteweer. Gon heeft 
voor een groot deel de wilde scheuten weggehaald in verschillende perken en merkte dat het perk ‘Sophia 
Renaissance’ extra grond nodig heeft, wat de oculatie-zone staat teveel boven de grond. Dat proberen we 
komende week maandag te gaan regelen, ook wat extra bemesting voor enkele perken. 
Het project met de standaards voor de perken ligt nog steeds stil, aan 30 bordjes moet nog wat gebeuren. 
We merkten dat de meststof Turf Mix die we nu zouden moeten gebruiken, niet aanwezig is. 
Er wordt nog steeds erg veel gefietst in het Rosarium, er wordt niets gedaan door de gemeente om dat te 
voorkomen. 

Zondag 12 mei 2019

Een wandeling gemaakt met als achtergrond het Vondelpark. Met de trein naar Dordrecht en vandaar 11 km 
gewandeld naar het hart van de Biesbosch in relatie tot de titel van het boek, het bezoekerscentrum 
Biesbosch Museumeiland. Uitgenodigd door Michel Lefaille en heb het boek Onderweg in ontvangst mogen 
nemen op basis van herinneringen van Michel aan een rondwandeling in het Vondelpark, die ik op 19 mei 
2017 heb gegeven voor het Ontwerpinstituut. Het boek beschrijft 12 reflecties om bewuster te wandelen. 
Uitgeverij http://www.sterckendevreese.nl  

Maandag 13 mei 2019

Een frisse (10 graden) maar zonnige dag. Gewerkt met het team Hans de B., Margreet, Marijke, Liesbeth, 
Eliza, Rosalind, Mieke, Gon en Hans. De Rosa ‘Double Knock Out’ korrels symbivit gegeven en nogal wat 
rupsen verwijderd van de jonge rozenblaadjes en knoppen en de perken die voeding nodig hadden behandeld 
met korrels voeding. Verder gegaan met het wieden in verschillende perken. Aanstaande woensdag of vrijdag 
gaan we grond aanvullen in het perk Rosa ‘Sophia Renaissance’. Tegenover perk 2 ontdekte ik nog een 
duinroos, het lijkt op een dubbele bloem, dus waarschijnlijk een Rosa spinosissima ‘Double White’. 

Versie: 10-12-2019 Pagina  van 33 94 Werkochtenden Rosarium

http://www.sterckendevreese.nl


Stichting Hart voor het Vondelpark

Dinsdag 14 mei 2019

Weer een frisse start (10 graden) en later wisselend bewolkt met zon. Gewerkt met het team Margreet, Marten, 
Gon en Hans. 6 rozen meegenomen, maar niets verkocht. Gon heeft in de noordrand gewerkt, Marten en 
Margreet gewied en ik heb het perk ‘Nozomi’ dat met enkele bloemetjes in bloei staat gewied en wat extra 
voeding gegeven met Micromix en Ecomix 3. Het lijkt erop dat de groei van de struiken wat op gang komt. Op 
de struiken redelijk veel larven van lieveheersbeestjes, heel opmerkelijk. De Rosa ‘Marie Pavié’ komt nu flink in 
bloei en heeft veel knoppen, en geurt prima. 
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WOENSDAG 15 MEI 2019 

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 
De weersverwachting was prima en het was schitterend weer. We hebben gewerkt met het team Hans de B., 
Anneke, Yvonne, Florence, Patrick, Liesbeth, Eliza, Marieke, Gon en Hans en hebben gewerkt in de perken 
met wieden en aan de randen. 
Vanochtend is Piet Bakker (specialist wilde rozen) op bezoek geweest om naar het sortiment wilde rozen te 
kijken en te determineren. Het was een voortzetting van de inventarisatie van 8 september 2018. We hebben 2 
nieuwe soorten beschreven en er blijven ook nog enkele soorten over die in deze fase van groei (zonder 
bloemen) niet met zekerheid te determineren zijn, in de 2e helft van juni gaan we weer een inventarisatie doen. 
Conclusie: de nieuwe soorten zijn Rosa spinosisima ‘Double White’ bij perk 1a en 2f en de Heggeroos | Rosa 
corymbifera bij perk 52a. Deze laatste heeft als kenmerk van fijn behaarde bladstelen.  
Verder veel nieuwe struiken van de veelbloemige roos | Rosa multiflora gezien. 
Van parkbeheer mochten we gebundelde rozen (Rosa rugosa) gebruiken voor onze rozentuin, die besteld 
waren voor het Sarphatipark en daar niet geplant konden worden (50 stuks). We bekijken even of we dat gaan 
doen, de kwaliteit was heel matig. 

Donderdag 16 mei 2019

We hebben gewerkt met het team Hans de B., Margreet, Mieke en Gon. Onkruiden gewied en 6x Rosa rugosa 
geplant in de zuidrand. 

Vrijdag 17 mei 2019

We hebben gewerkt met het team Hans de B., Marijke, Mieke, Patrick, Eliza, Liesbeth, Marieke, Rosalind, Gon 
en Hans. Kruiden wieden. Gon en Hans werkten op de werf om een serie rozen uit te zoeken voor de verkoop 
morgen bij de lenteborrel in de Kattenlaan. 

Zaterdag 18 mei 2019

We hebben gewerkt met het team Hans de B., Henne, Marijke, Mieke, Rita, Patrick, Eliza, Liesbeth, Wouter en 
nog enkelen. Naast de Rosa spinosissima ‘Double White’ is plotseling een Egelantier | Rosa rubiginosa gaan 
bloeien bij perk 1a en deze is zondag opgenomen op de nieuwe kaart van het Rosarium. 
Vanaf 15:00 uur was de lenteborrel, deze keer te gast bij het Kinderkookkafé en daar konden de aanwezigen 
een roos mee naar huis nemen, die in de diplay-kruiwagen stonden. 
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Maandag 20 mei 2019

We hebben gewerkt met het team Hans de B., Marijke, Yvon, Mieke, Marten, Marieke en Gon. Er is gewied en 
geschoffeld. De randen zijn aardig opgeknapt en de Egelantier (wilde roos) staat te bloeien met grote roze 
bloemen tegenover perk 1a. Eén nieuwe vrijwilliger heeft zich aangemeld bij de tuinkar.  
Vandaag is de flyer voor de opening rozenseizoen op 22 juni besteld bij Flyeralarm (1.000 stuks) en de folder 
van het Rosarium 2019 (1.000 stuks). Verder is de layout van de grote Rosarium-poster in ontwikkeling. 

Dinsdag 21 mei 2019

We zijn verder gegaan verder het het onderhoud, in en buiten de perken geschoffeld tijdens bewolkt weer. 
Vandaag is een start gemaakt met het onkruidvrij maken van de bestrating door 2 man van de firma Hoek die 
nu elektrisch aangedreven bosmaaiers en blazers gebruikt. 
Gewerkt met het team Hans de B., Margreet, Yvon, David, Marijke, Gon en Hans. 
In gesprek met Jeroen is afgesproken dat we enkele wilde rozen kunnen bestellen voor de randen. 

Woensdag 22 mei 2019

Gelukkig weer zon. Gewerkt met het team Hans de B., Margreet, Anton, Yvon, Rita, Liesbeth, Eliza, Gon en 
Hans. Gewerkt in verschillende perken en ook de haagvoeten, die zijn nu bijna allemaal geschoffeld. Helaas 
moesten we constateren dat in perk 73 de roos ‘Margaret Marril’ het moeilijk heeft. Aanvankelijk fris uitgelopen 
blad, maar vandaag zagen we nogal wat echte meeldauw op de planten en aangetaste bladeren. Enkele 
bloemen waren in bloei, maar het zag er niet goed en zelfs zorgelijk uit. Na kort beraad hebben we alle struiken 
kort gesnoeid en afgevoerd in een container, de rozen moeten overnieuw gaan groeien en over 4 à 6 weken 
hopen we dat het perk weer goed in blad zit en bloeit. Het perk hebben we opnieuw bemest met Ecomix 3 en 
Micromix en alle oude losse bladeren uitgeharkt.  
Hans de B. heeft toch het oude beton-zware naambordje Snow Ballet uit het perk gehezen en langs de weg 
gezet. Helaas heeft parkbeheer hier nog geen tijd voor gehad. Er staan nog 2 van die oude palen in de perken. 
Er komen steeds meer rozen in perken in bloei, vooral in de noordrand; ‘Gruss an Aachen’, ‘Arthur Bell’, 
‘Innocentia’, ’Solero’, ‘Snow Ballet’, ‘Marie Pavié’, ’Nozomi’en ‘Suntan’. Bij de wilde rozen is de kaneelroos 
goed gestart, de heggenroos en daarna de hondsroos. Ook de kleine struik Rosa spinosissima ‘Double White’ 
bij 21c staat mooi in bloei. De Rosa foetida ‘Persian Yellow’ er naast staat nog in knop.  
De pas geplante Rosa rugosa’s in de zuidrand hebben het moeilijk en zien er slecht uit. 
Momenteel zijn er veel lichtgroene rupsen actief die de jongere bladeren opeten en de knoppen moeten er ook 
aan geloven. Vooral de grootbloemigen hebben er last van. Worden van de plant geplukt en elders gezet. 
In de avond alle bestanden uitgezocht (14 stuks) voor de poster Rosarium Vondelpark (136 Mb) en verzonden 
aan de ontwerper J. de Bruin. 

De aanvulling aarde voor perk 62 Rosa ‘Sophia Renaissance’ hebben we nog niet gekregen en het verder 
afmaken en plaatsen van de overige 9 roosnaamstandaards heeft nog wat tijd nodig, zo ook de aanvulling van 
de ontbrekende hagen. Het plan was dat parkbeheer deze week alle vlinderstruiken op 30 cm zou terug-
zagen. Er moet ook nog geïnventariseerd worden waar de klinker-bestrating hersteld moet worden, want er 
zijn verschillende nare verzakkingen die gevaarlijk gaan worden, mensen ‘verstappen’ zich. 
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Donderdag 23 mei 2019

Vandaag verder met het onderhoud. Het wordt 16 graden en heel zonnig.  
Verkiezing van de Nederlandse leden van het Europees Parlement. 
Gewerkt met het team Rosalind, David, Marijke, Liesbeth, Eliza, Gon en Hans en we hebben gewerkt in 
verschillende perken bij schitterend weer. Het perk 20 Rosa ‘Leersum 700’ heeft de eerste grote bloem, staat 
tegen de haag en was niet zo laag gesnoeid. 
Het perk 73 Rosa ‘Margeret Merril’ heeft een flinke hoeveelheid water gekregen, 8 volle ladingen slootwater uit 
de groene gieter. Naar verhouding toch nog weinig voor de droge grond. Het perk 56 is ontdaan van heel veel 
zaden van de esdoorn. Ook de randen zijn nog flink gecultiveerd en heel veel kruiden verwijderd. Morgen gaan 
we zelf de vlinderstruiken snoeien, het is al een beetje laat in het seizoen en parkbeheer heeft veel ander werk. 
Er waren best al veel toeristen in het Rosarium. De 3 jonge ooievaars zijn nu goed te zien op het nest. 
Het laatste bestand voor de poster is verzonden aan J. de Bruin en de nieuwe flyer Rosarium 2019 wordt 
morgen afgeleverd. Zaterdag 22 juni is de Opening Rozenseizoen. 

Vrijdag 24 mei 2019

Het wordt en was zonnig weer bij een strak blauwe lucht. In alle vroegte zijn veel dode heesters in de 
noordelijke rand afgezaagd en enkele vlinderstruiken ingekort, het ziet er weer een stuk rustiger en 
onderhouden uit. Op één plek zijn de takken, het kleefkruid, erg grote brandnetels en de reuzen 
springbalsemien (1,80 m hoog) weggehaald, links van de Oprichtersbank. 
Gewerkt met het team Yvon, Willemieke, Marten, Gon en Hans. Eliza kwam langs met Jan Hagel en Tano.  
Bij perk 45 zijn ook wat vlinderbloemen gesnoeid. Verder is het perk 73 voorzien van een flinke hoeveelheid 
water, zodat de meststoffen hun werk kunnen doen. De rhododendrons die daar in de buurt staan ook water 
gegeven. Ook een hoornaar (koningin wesp) zien vliegen naast de Oprichtersbank. 
De eerste rozen in enkele perken gaan bloeien zoals de Rhapsody in Blue, Cricket, Arthur Bell, Innocentia, Just 
Joey en Double Knock Out. Vanmiddag zijn de 1.000 folders Rosarium Vondelpark 2019 afgeleverd. De flyers 
voor de “Opening Rozenseizoen op zaterdag 22 juni” komen waarschijnlijk as. woensdag. 
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ZATERDAG 25 MEI 2019 

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 
Schoffelen en wieden in verschillende perken. Ook de gesnoeide vlinderstruiken en overige takken bij de Rosa 
‘Mozart’ naar de takkenril verplaatst. Vandaag was het rustig weer, zon en bewolking. Gewerkt met het team 
Margreet, Florence, Carine, Marike, Marianne, Jael, Liesbeth, Patrick, Gon en Hans. We stonden bij de ‘Marie 
Pavié’ die mooi in bloei staat. De snoeischaar van Carine lijkt door een voorbijganger te zijn meegenomen, erg 
vervelend. Enkele perken hebben nog wat Ecomix 3 gekregen en de Rosa ‘Acapella’ ontdaan van veel rupsen. 
Jong blad en knoppen hebben nogal wat schade opgelopen, die moeten binnenkort waarschijnlijk gesnoeid 
worden. Vooral heggemussen zag ik rupsen wegpikken van de struiken en er zijn al veel lieveheersbeestjes. 
Vandaag weer erg veel fietsers in de rozentuin, dat is een permanent ongemak en erg vervelend en gevaarlijk 
voor oudere bezoekers, kinderen en honden. We gaan binnenkort voor de zoveelste keer om fysieke 
maatregelen vragen bij parkbeheer en/of de politiek, want dit is een behoorlijke ergernis al enkele jaren, ook 
het fietsen op voetpaden en op de grasvelden. Toezicht ontbreekt. 
Vlakbij het Rosarium, aan de platanenlaan was een grote container verbrand, verkoold en de plataan had 
brandschade, voor de tweede keer al, heel triest. Parkbeheer was vanochtend gesloten en de papierbakken in 
het park overvol. 

Maandag 27 mei 2019

Het wisselend bewolkt en zonnig. Gisteravond zijn er gelukkig wat regenbuien gevallen. We hebben gewerkt 
met het team Margreet, Willemieke, Gon en Hans. De noordelijke rand opgeknapt, verschillende Japanse 
duizendknopen weggestoken bij de magnolia en in de afvalcontainer gegooid om verspreiding te voorkomen. 
Er is gewerkt in verschillende perken, kruiden verwijderen. Er komen steeds meer rozenperken in bloei, de 
Rosa ‘Suntan’ bloeit al opmerkelijk, al zijn de struiken nog klein. In de zuidelijke- en oostelijke strook nog vrijwel 
geen bloei, wel knoppen. Dat ligt waarschijnlijk aan de mindere bezonning. In het perk Rosa ‘Acapella’ weer 
aardig wat rupsen verwijderd, het lijkt nu wat minder te worden en de schade aan de rozen lijkt beperkt. 
De kaneelroos in de noordelijke rand staat in de zonkant momenteel goed en overdadig in bloei, de 
schaduwkant staat vol in knop met een enkele bloem. De heggenroos staat nu ook vol te bloeien, ook de 
hondsroos bloeit nu mooi. De heggetjes rond de perken beginnen wild uit te groeien en al bijna te bloeien! 
In andere delen van het park zie je nu ook plekken waar wilde rozen bloeien, vaak hele grote en hoge 
‘bossen’, zoals bij de kleine voetgangersingang vanaf de Koningsraan, daar staat de Rosa schinensis met 
witte half dubbele bloemen vol te bloeien. Rechts op de Picassoweide enkele struiken hondsroos en langs de 
zuidelijke hoofdweg (fietsroute) ook verschillende hoge hondsroos struiken (naast de Schapenweide). 
In de avond heeft het nog even geregend. Morgen, dinsdag, wordt er niet gewerkt. 
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WOENSDAG 29 MEI 2019 

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 
We gaan verder met het wieden en de verzorging van de rozen. Over circa 2 weken zal de bloei in vele perken 
echt op gang komen en komt er kleur in de rozentuin, het wordt steeds mooier om hier nu te werken. 
We hebben gewerkt met het team Margreet, Yvon, Marijke, Anneke, Anton, David, Wouter, Patrick, Gon en 
Hans. Het was het mooiste weer van de wereld met een strakke blauwe lucht en hier en daar een wit wolkje, 
dat zag ik toen ik de ooievaars fotografeerde en aan een bijpassende titel dacht, een wolk van een kleine 
donzige ooievaar. Hadden even kort bezoek van een 3e grote ooievaar, waarschijnlijk kraamvisite. 
Gewerkt in verschillende perken en er wordt nu heel precies gewerkt, dat kan je zien. Onze standplaats was bij 
de magnolia’s bij het rozenperk ‘Marie Pavié’, een perfecte plek en vandaaruit vele perken onderhouden. 
Vandaag in de zon een ‘eye-catcher’ de grote struik kaneelrozen, die is bijna op haar best en geurt heerlijk en 
niet te vergeten het miezerige struikje Rosa spinosissima ‘Stanwell Purpetual’ dat ook vol in bloei staat, een 
beetje achteraf bij het perk 46 Rosa ‘Jannie Vlietstra’, ooit burgemeester van Winschoten die hart had en 
waarschijnlijk nog steeds heeft van het grote Rosarium Winschoten. We hebben voor het eerst de uitgebloeide 
bloemen van de Rosa ‘Solero’ weggeknipt om de herbloei te stimuleren. De Rosa ‘Suntan’ bloeien, 
momenteel nog als kleine struiken, heel mooi. Het gras was gisteren gemaaid door de gemeente en zagen dat 
er voortgang geboekt is met de overige 10 roosnaamstandaards die nog worden voorzien van een betonnen 
voet en geplaatst kunnen worden. Yvon en Marijke hebben het aangedurfd om het breed uitgegroeide perk 
met Rosa ‘Tapit Volant’, dat nog niet in bloei staat, te ontdoen van veel andere planten, heel goed gelukt. De 
bloei van deze roos zal verbazing opwekken, een overdadige bloemenzee van kleine open bloemetjes. 
De flyer met de kennisgeving van de opening van het nieuwe Rozenseizoen op zaterdag 22 juni is afgeleverd in 
de kiosk en wij gaan er een leuke dag van maken met zelfs de publieksprijs mooiste roos van de tuin. 

Tijdens een wandeling door het park ontdek je nu ook groot struikgewas tot 3,5 m hoog met een weeldige 
bloei van vooral hondsrozen en veelbloemige rozen. Binnenkort ga ik m’n bomenkaart van het Vondelpark 
actualiseren en de plekken van deze rozen komen daar ook op te staan. Bij de Koningsvijver ook een mega 
struik met een wilde Chinese roos, wonderschoon. 

Vanochtend ook een bloeiende soort klimplant gezien met opvallende bloemen, bitterzoet | Solanum 
dulcamara. Ten oosten van perk 46, kruipend op de grond. Paarsblauwe bloemen met een puur geel hart van 
vergroeide meeldraden. Rijpe bessen worden gegeten door vogels, voor de mens giftig, zo ook de bladeren. 
Nachtschadefamilie en eigenlijk een invasieve exoot. 
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Zaterdag 1 juni 2019

Het was zonnig en warm weer, een eerste soort zomerse dag. Op de werf wat onderhoud gepleegd aan de 
Vondelparkrozen, koffie en theewater gekookt. De tuinkar neergezet bij Rosa ‘Gruss an Aachen’ die al goed 
bloeit. Eerst de vele sigarettenpeuken en ander afval opgeruimd in de omgeving van de banken.  
Gewerkt met het team Patrick, Eliza, Liesbeth, Gon en Hans. Uit de ‘Cricket’ veel haagwinde gehaald en 
andere planten. Deze roos begint ook al aardig in bloei te komen, er zijn al veel knoppen. Gewerkt in en 
rondom enkele perken. De hagen beginnen al flink omhoog te groeien en staan al bijna in bloei. De donkerroze 
rimpelroos waar we staan is een zeer goede uitbundige bloeier. Er komen nu steeds meer perken in bloei met 
één of enkele bloemen. De eerste veelbloemige roos | Rosa multiflora is de afgelopen dagen gaan bloeien, 
achter de Oprichtersbank en bij perk 16 is een cultivar net gaan bloeien, paars-geel. 
Helaas is er nog geen echte verbetering in het perk ‘Diamant’, de echte meeldauw blijkt toch hardnekkig en is 
ook uitgebreid naar de ‘Lions Rose’. De ‘Stromboli’ staat in bloei, maar ontwikkeld zich niet goed en het is niet 
uit te sluiten dat de rozen, net als vorig jaar, laag terug worden gesnoeid voor een hernieuwde start.  
De ‘Heidefeuer’ in perk 53 heeft ook aandacht nodig, last van de schimmels sterroetdauw. 
Vanaf komende week moeten we een goede dag plannen vóór wat regen, dan gaan we een bemesting met 
Ecomix 3 (organische mestkorrels) uitvoeren, de benodigde zakken zijn aanwezig. 
We zijn al bezig met de voorbereiding Opening Rozenseizoen op 22 juni 2019. 

Maandag 3 juni 2019

Verder met het onderhoud. Het was bewolkt en later zonnig. Gewerkt met het team Hans de B., David en 
Hans. Wieden en besloten om het perk 14 ‘Diamant’ dat nog steeds last heeft van echte meeldauw, nu kort te 
snoeien. In de ochtend een deel gedaan en ook zelfs in de middag nogal wat weggesnoeid. Nog ongeveer 
tweederde te gaan. Morgen verder.  Morgen gaan we alle perken bemesten met Ecomix 3.  

Dinsdag 4 juni 2019

Alles in gereedheid gebracht voor het bemesten, maatbeker, kleine emmer en de weegschaal. Opgesteld op 
de tafel uit de tuinkar. Parkbeheer bracht de 5 zakken Ecomix 3 van elk 25 kg en een kruiwagen als voorraad 
waaruit makkelijk geschept kon worden plus verschillende emmers. Circa 1,85 kg per perk is nu nodig voor de 
voeding de komende 1,5 à 2 maanden. We hebben gewerkt met het team Hans de B., Q., Rita en José, Hans 
en Gon. Begonnen bij perk 1 en de noordelijke en zuidelijke kant gelijktijdig aangepakt. Vooral gelet om de 
korrels ook middenin de perken te strooien. Om circa 11 uur hadden alle perken de voeding gekregen en na 
de pauze ook begonnen om de korrels door de bovenlaag te mengen. Gelijktijdig (on)kruiden verwijderen, 
zodat er weer een net perk werd achter gelaten, nu veelal met al bloeiende rozen, het wordt al echt mooi.  
’s Avonds zou het gaan regenen, dus een mooie ‘timing’. Ook het perk ‘Diamant’ verder onder handen 
genomen om nu zeer kort te snoeien en het snoeisel met echte meeldauw in containers afgevoerd naar de 
werf. We zijn wel een stuk verder gekomen, maar het is nog lang niet af.  

Woensdag 5 juni 2019

Vanwege de voorspelling van veel regen werken we woensdag niet. Die regen met aanhoudende 
onweersbuien met hagel en windstoten was best hevig, in het park zijn enkele bomen omgewaaid. 
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Donderdag 6 juni 2019

Met goed weer hebben we gewerkt met het team Hans de B., Patrick, David, Rita, José, Rosalind, Marieke en 
Gon. De Rosa ‘Diamant’ is helemaal afgesnoeid, onkruid verwijderd en het perk is netjes afgewerkt. Snoeisel in 
2 kleine containers afgevoerd. Veel andere perken zijn gecultiveerd en netjes gemaakt.  

Vandaag werd de schade opgemaakt en door het omwaaien van een ruim 80-jarige Hollandse linde is een 
nieuwe parkbank zwaar en onherstelbaar beschadigd, nota bene de burgemeesters-bank die Eberhard van 
der Laan op 15 juni 2014 aangeboden kreeg van prins Maurits, beschermheer van de Stichting Hart voor het 
Vondelpark op het bordes van het Paviljoen Vondelpark, nu VondelCS. 
Morgen is het JCI-golftoernooi en wordt er niet gewerkt. 

Vrijdag 7 juni 2019

De nieuwe poster voor het informatiebord van het Rosarium is gereed en wordt aan afdeling Communicatie 
stadsdeel Zuid gezonden voor toetsing en instemming.  
Het 25e JCI-golftoernooi heeft vandaag kunnen genieten van prachtig weer. 
In de ochtend heb ik een ronde gefietst om te kijken naar de bomen, of delen er van, die waren omgewaaid. 
Toch 4 à 5 bomen die niet bestand bleken tegen het heftige weer in de nacht van 5 op 6 juni 2019. 
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ZATERDAG 8 JUNI 2019 

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 
Vandaag hebben we niet gewerkt vanwege de slechte weersvoorspelling, zondag 1e en maandag 2e 
Pinksterdag ook niet. 

Dinsdag 11 juni 2019

De voorspelling was slecht, er is bijna niet gewerkt. Wel is parkbeheer gestart met het snoeien van 4 
heggetjes. Ook Hans de B. heeft gewerkt en heeft het perk met de Rosa ‘Diamant’ bemest en gecultiveerd. 
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WOENSDAG 12 JUNI 2019 

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 
Alleen Hans de B. heeft gewerkt en het bleek toch redelijk weer te zijn, Gon en Hans alleen op de koffie en 
parkbeheer verder met de heggetjes. 

Donderdag 13 juni 2019

Bij fris weer gewerkt. Hans de B., Gon en Hans. Bij de Magnolia best nog wat Japanse duizendknoop 
weggestoken. De grote struik kaneelroos staat nog steeds goed in bloei. Ook de ‘Mozart’ bloeit mooi, al is de 
struik wat ineen gezakt, de ‘Big Bang’ staat al mooi in bloei. 
Momenteel is de bloei echt op gang gekomen. Zelfs de miniatuurroos ‘Nozomi’ staat volop in bloei en de 
‘Tapis Volant’ oogt heel mooi en uitbundig. De ‘The Fairy’ heeft wel knoppen, maar komt heel langzaam op 
gang. Het meest uitbundige en opvallende perk is de ‘Rosenfee’. 
In enkele perken is het wegknippen van de uitgebloeide knoppen begonnen. 
Parkbeheer heeft al best veel heggetjes gesnoeid, de helft is ongeveer klaar. 
Gezien de vele knoppen in bijna alle perken is de verwachting dat bij de Opening van het Rosenseizoen op 
zaterdag 22 juni bijna alle perken in bloei staan. 

Vrijdag 14 juni 2019

We gaan werken en hebben gisteren besloten om de bijna liggende wilde roos fedtschenkoana laag te gaan 
snoeien. Zaterdag komt er zeer veel regen en wordt er niet gewerkt. Dat kort snoeien hebben we niet gedaan, 
we wachten tot het voorjaar. We hebben als doorzetters gewerkt, vanaf 09:30 uur begon het te regenen tot 
zo’n 11:00 en zijn toen gestopt. Maar wel lekker gewied en snoeisel van de heggetjes opgeruimd en in de 
randen rondom de banken opgeruimd, er wordt echt veel gerookt en peuken komen helaas heel vaak op de 
grond. Gewerkt met het team Hans de B., Marieke, Marijke, Gon en Hans. Zaterdag niet gewerkt. 

Maandag 17 juni 2019

Het was prachtig weer, veel zon en in de beleving zelfs erg warm. Parkbeheer verder met de heggetjes, best 
een intensief werk. We hebben gewerkt met het team Hans de B., Margreet, David, Marijke, Rosalind, 
Willemieke, Liesbeth, Marten, Gon en Hans. Heel veel gedaan in vele perken. De bloei van de rozen komt 
goed op gang. In de zuidelijke helft merk je dat die ook in de schaduw staan en komen langzamer op gang. 
De meeste wilde rozen zijn nu echt uitgebloeid en maken bottels. Vandaag de nieuwe poster in de vitrinekast 
gehangen, op za 22 juni bij de Opening van het Rozenseizoen wordt deze nog echt onthuld. Het Rosarium als 
geheel ziet er nu al heel mooi uit als bloeiende ‘parel’ en de perken op de grond is goed onder controle. Echt 
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leuk om er nu in te werken en de perken netjes te houden. Eind deze week zal een topweekend zijn, rozen in 
bloei en alle heggetjes gesnoeid. De laatste nieuwe rozen die in november 2018 zijn geplant, bloeien voor de 
helft. De ‘Rosenfee’ bloeit uitbundig, ‘Gräfin Diana’ bloeit voor de helft. De ‘Orangerie’ heeft nu één bloem en 
veel knoppen en de ‘Hansestadt Rostock’ heeft alleen knoppen. Het perk ‘Just Joey’ heeft al mooi gebloeid 
en is net helemaal vrij van bloemen, maar er zijn heel veel jonge scheuten voor een veelbelovende nieuwe 
bloeiperiode.  

Dinsdag 18 juni 2019

Het was prachtig weer en het mooiste moment was dat alle heggetjes nu geschoren zijn met dank aan de 
tuinlieden van parkbeheer. In verschillende perken gewied, het ziet er nu echt mooi uit. Het lijkt wel of de rozen 
het doorhebben dat aanstaande zaterdag de opening van het Rozenseizoen is en dat er een publiekskeuring 
van de rozen komt, dit jaar voor het eerst. 

Woensdag 19 juni 2019

De verwachting was in de namiddag regen, maar rond negen uur begon het aanhoudend te regenen toen we 
aan de koffie zaten in het Rosarium. Onder de banken is het ook mooi gemaakt door Parkbeheer en dat wordt 
nog verder verbeterd. Wat mij opviel was dat de nieuwe roos ‘Orangerie’ net voor een klein deel is gaan 
bloeien in de kleur… oranje. Na een poosje zijn we weer naar de werf vertrokken. In de middag wel zon en wat 
aan de voorbereiding gedaan voor aanstaande zaterdag op de werf. Ook A3 posters opgehangen in de kleine 
vitrines in het park en de communicatie gedaan op Instagram, twitter (@inhetvondelpark), facebook en nog 
een bericht gezonden aan Het Parool met tekst en foto’s. 

Donderdag 20 juni 2019

Na een paar druppels regen werd het droog, we gaan verder met de perken aan de oostzijde en de zuidzijde. 
Parkbeheer was al bezig met het opknappen van de heggetjes, de paden en rondom de parkbanken. Gewerkt 
met het team Hans de B., Mike, Gon en Hans. Bij verschillende perken de kruiden verwijderd, ‘Nozomi’, ‘Big 
Purple’, ‘Sterntaler’, ‘Margerit Marril’ (die al knoppen heeft), en nog enkele perken. Ook in de zuidrand het 
snoeisel van de hagen verwijderd vanuit de binnenkant. Best al wat toeristen in de tuin en de zon brak door. 
Het geheel ziet er al best mooi uit. De nieuwe perken ‘Orangerie’ en ‘Hansestadt Rostock’ komen met een 
enkele bloem in bloei en we hopen a.s. zaterdag meer te zien. Het hele rosarium ziet er nu prima uit. 

Vrijdag 21 juni 2019

De weersvoorspelling zag er goed uit en het klopte, erg mooi en zonnig weer. Parkbeheer was bezig met het 
groenvrij maken van de paden en het schoonblazen. De randen zijn netjes, heggetjes mooi geschoren en de 
paden zijn mooi. Wij hebben gewerkt met het team Hans de B., Margreet, Rosalind, Mike, David, Gon en 
Hans. Nog veel kruiden verwijderd en ligustersnoeisel bij de hegranden weggehaald. Het gesnoeide perk 
‘Diamant’ netjes gemaakt en nog wel 10 perken. We kijken tevreden naar het resultaat en verheugen ons op 
morgen, de Opening van het Rozenseizoen. Op de werf zijn de Vondelparkrozen uitgezocht en klaargezet. De 
2 borden met de prijzen zijn klaar en de standaard, de 2-delige vlaggenmast én de Amsterdamse vlag werd 
vandaag afgeleverd. Van huis al verschillende spullen naar de werf gebracht.  
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ZATERDAG 22 JUNI 2019 OPENING ROZENSEIZOEN 

Start in het Rosarium 
Om 8:00 uur starten we met het klaarzetten van alle spullen op de werf en het vervoer naar het Rosarium van 
tafels, stoelen, statafel, drinken, eten en andere dingen naar het Rosarium. Ook de tuinkar, de display-
kruiwagen met de Vondelparkrozen voor de ‘verkoop’, de stalen en houten tafel enz..  

Activiteiten 
Vanaf 10:30 uur start de Opening Rozenseizoen met het geven van informatie over rozen en het 
Vrijwilligerswerk en de promotie voor sponsoring parkbanken en rozenperken. 
Nieuw is de publiekskeuring van alle rozenperken. Een algemene waardering en een geur waardering. 
Bezoekers werden uitgenodigd om langs de perken lopen en de keuring uit te voeren of een beetje hulp 
daarbij hielp. Het aantal keuringen bleef beperkt, want het is wel iets bijzonders dat keuren. 
Het nieuwe informatiebord met de grote poster wordt onthuld door Frans Neuman, al jaren betrokken als 
adviseur en leverancier van rozen. Bijna alle roosnaamborden waren geplaatst. 
We sloten op 14:30 uur af met een glaasje en de uitslag van de keuring door de jury (Gon). 
Rhapsody in Blue had de algemene prijs én de geurprijs gewonnen. In het perk werden de 2 bordjes gezet én 
de Amsterdamse vlag. 

Weersverwachting op maandagavond genoteerd. 

De weersverwachting klopte helemaal. 
In de ochtend strakke blauwe lucht en later mooie 
wolken met veel zon, een rustig briesje, perfect weer 
voor de Opening Rozenseizoen 2019. 
Alle spullen konden we met een elektrische kar naar het Rosarium rijden, de tuinkar, de displaykruiwagen voor 
de Vondelparkrozen en de zware standaard voor de Amsterdamse vlaggemast werden apart naar de rozentuin 
gereden. 
Het was een gezellige dag met veel bezoekers in het Rosarium, ook lekker in het gras zitten, eten en drinken in 
een kleurrijke omgeving. Ruim de helft van ons aanbod Vondelparkrozen werd verkocht. 
Het was een geslaagde dag en een mooie start voor de bloeiende rozentuin de komende maanden t/m 
november, onderhouden door vrijwilligers. 

Versie: 10-12-2019 Pagina  van 45 94 Werkochtenden Rosarium

Langtids varsel 

7.4 mm 12,6m m 

..., 



Stichting Hart voor het Vondelpark

Ten slotte nog een verrassing uit Limburg, er werd ook nog een nieuwe roos geplant in de zonnige rand van de 
rozentuin. Het plantgat gegraven door Hans en geplant door Huub. Deze roos komt van oorsprong uit 
Hongarije, de Rosa ‘Heilige Elisabeth’ (1995), gekweekt door Gergely Márk. Deze struik, nu vol in knop, wordt 
naar verwachting omvangrijk. Geplant, ruim links achter een parkbank. De tweede struik wordt komende week 
geplant bij de reuzenkornoelje bij perk 65, zodat deze als klimroos kan worden ondersteund door deze boom 
in de toekomst. Hoe deze roos eruit ziet vindt u op de site van de Nederlandse Rozenvereniging https://
rozenvereniging.nl/rosa-heilige-elisabeth-bloeit-in-de-rozentuin-huis-doorn/ .  
Dank aan Ria Rose en Huub Vanderheide van de Stichting Flora St. John.  

Maandag 24 juni 2019

Vanwege de warmte werken we in ‘tropenrooster’, we beginnen vroeg en werken tot 11:00 uur.Gewerkt met 
het team Hans de B., Margreet, Mike, Rosalind, Liesbeth, Patrick, Gon en Hans. Margreet heeft 4 grote 
plantengieters gehaald bij Eveleens in Aalsmeer. Ook een zak meststof aangeschaft 25 kg Fertigreen NPK 
12-10-18 (+20) + 20% zwaveloxide. 

Dinsdag 25 juni 2019

Vandaag ook heel warm 30 graden. Gewerkt met het team Hans de B., Yvonne, Patrick, Margreet en Hans. 
Vandaag 4 perken van meststoffen voorzien omdat deze wat achterblijven in de groei; Nuage Parfum, 
Stromboli, Leersum 700 en ten slotte het perk kleine struikjes Diamant. Met de nieuwe plantengieters urenlang 
bezig geweest met ca. 150 liter water geven per perk, vanuit de Rosariumvijver. Ook hulp van bezoekers 
gekregen. Verder zijn wat uitgebloeide bloemen weggeknipt en heggetjes bijgewerkt. 
Parkbeheer gaat morgen een grote watercontainer regelen, zodat we effectief de plantengieters kunnen vullen 
met water om de perken die beter moeten gaan groeien, mest en water kunnen geven. 

Vanochtend een verslag gemaakt over de Opening Rozenseizoen en andere dingen https://vondelpark.com/
2019/06/25/opening-rozenseizoen-op-22-juni-2019/  
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WOENSDAG 26 JUNI 2019 

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 
Parkbeheer heeft vandaag een grote watercontainer 1.000 liter geregeld, zodat we effectief de 4 plantengieters  
en de 2 flexibele manden kunnen vullen met water voor de perken die echt water nodig hebben. 
We zijn vroeg begonnen en het is redelijk koel en bewolkt, later om 10:30 uur kwam de zon door. 
De volgende perken hebben we voorzien van water nadat er circa 1,5 kg mestkorrels Fertigreen NPK 
12-10-18 (+20) + 20% zwaveloxide waren gestrooid: ‘Bonica’, ‘Gruss an Aachen’, ‘Double Knock Out’, 
‘Arthur Bell’, ‘Schneewittchen’ en ‘Aprikola’. 
‘Gruss an Aachen’ hebben we een etage lager gesnoeid tot halverwege de heg en enkele goede uitloop laten 
staan, maar verschillende bloeiende bloemen en knoppen zijn opgeofferd voor een egaal resultaat. 
Totaal bijna 1.000 liter water gegeven, ook aan enkele andere perken zoals de ‘Just Joey’ die voor de 2e keer 
is gaan bloeien. In andere perken flink was kruiden verwijderd, zoals de ‘Schneewittchen’. 
Voor de 2e roos ‘Heilige Elisabeth’ is het plantgat bij perk 65c bij de reuzenkornoelje verder voorbereid en flink 
wat stronken en dunne wortels weggehaald. 
We hebben gewerkt met het team Hans de B., Margreet, Yvonne, Mike, Patrick, Liesbeth, Marieke en Hans. 
Morgen krijgen we een volle watercontainer die aan de andere kant in het midden wordt gezet. 
Het perk met ‘André le Nôtre’ doet het erg goed en ‘Hansestadt Rostock’ komt ook goed in bloei. Sommige 
rozen hebben last van de warmte en laten dat zien met een wat blekere bloemkleur zoals de ‘Stromboli’ en de 
‘Heidefeuer’. 

Donderdag 27 juni 2019

Vandaag gaan we verder met watergeven  vanuit de 1.000 liter container en aanvullend bemesten van perken 
die onvoldoende groeien zoals: ‘Big Purple’, ‘Heidefeuer’, ‘La Sevillana’, ‘Sweet Pretty’, ‘Suntan’, ‘Margeret 
Marril’, ‘Kent’, ‘Rouge Meilove’, ‘Marie Pavié’, ‘Nozomi’ en ‘Sophia Renaissance’. We houden ook de 
kruidengroei in de gaten. Margreet heeft in de ochtend nog 2 zakken Fertigreen gehaald in in de ochtend 
afgeleverd.  
Ook een boeket rozen geknipt voor burgemeester Femke Halsema. Op initiatief van Irene Fortuyn, artistiek 
leider van Ketter&Co uit Amsterdam die een project heeft over tuinbazen van de gemeente Amsterdam en ook 
dit project, een bloemetje vanuit de vele tuinen van Amsterdam plaatsen in de werkruimte van de 
burgemeester Femke Halsema, zie https://www.ketterenco.nl    
In de middag is de roos ‘Heilige Elisabeth’ geplant bij de reuzenkornoelje, tegenover perk 65c en extra water 
gegeven. Er staan nu 2 rozen van deze soort in de rand van de rozentuin. 
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Vrijdag 28 juni 2019

Vandaag met 4 mensen gewerkt, er was geen water beschikbaar. 

Zaterdag 28 juni 2019

Vandaag ook met 4 mensen gewerkt, de watercontainer kon niet naar het rosarium gebracht worden. Er is 
gewerkt in diverse perken. 

Maandag 1 juli 2019

Vandaag gewerkt met het team Hans de B., Margreet, Mike, Marijke, Patrick, Gon en Hans. De watercontainer 
was vroeg in de rozentuin gezet. We hebben voornamelijk de perken 32, 31, 39, 38, 43, 44, 29. Verder bij 
verschillende perken de uitgebloeide bloemen weggeknipt. De rozen hebben wel last van de warmte en 
kleuren daardoor vaal uit. Aan de grond merk je dat het erg droog is. De ‘Orangerie’ en de ‘Hansestadt 
Rostock’ komen al mooi in bloei. Ook de ‘Margareth Marril’ die op 22 mei kort is geknipt, staat redelijk goed te 
bloeien. 
‘Stadt Rom’ is net in bloei, dat is het laatste perk dat gaat bloeien. De ‘Diamant’ wordt nu best al wat bossig 
groen, dat gaat prima. ‘Diamond Border’ komt nu ook goed in bloei en trekt veel bijen. 

Dinsdag 2 juli 2019

We werken nog in ‘tropenrooster’ maar het is nu lekker zomers weer, blauwe lucht met wat bewolking. 
Gewerkt met het team Hans de B., Margreet, Marijke, Yvonne, José, Patrick, Marieke en Hans. Florance kwam 
langs om een blik met heerlijke koekjes te brengen uit Frankrijk. Veel kruiden uit perken verwijderd en 
uitgebloeide bloemen weggeknipt. Marieke was zelfs het hoge perk ‘Tapis Volant’ ingedoken om kruiden te 
verwijderen, was nogal gehavend aan haar arme armen vanwege de super scherpe stekels. Na tienen bracht 
Walter de watercontainer en hebben we 1.000 liter water verdeeld in 12 perken. De grond is al behoorlijk 
droog in de perken, water is een welkome toevoeging.  
De 2 Hongaarse rozen ‘Heilige Elisabeth’ hebben ook water gekregen. 
De beide perken ‘Sally Holmes’ staan nu vol in bloei en zijn behoorlijk hoog en daarmee erg opvallend. De 
‘Summer Memories’ doet het nu al erg goed en staat goed in bloei en dat wordt nog beter. Aan de ‘Baseball’ 
en de ‘Cera’ kan je zien dat zij last hebben gehad van de warmte, beide kleuren ze wat lichter in de nabloei. 
De beide ‘The Fairy’ staan net voor 40% in bloei, dat wordt snel een vol bloeiende perken. De ‘Marathon’ 
bloeit nu ook wat lichter dan normaal. Wanneer je rondkijkt over de rozentuin, ziet hij er prachtig uit en de 
bezoekers genieten er van. 

Woensdag 3 juli 2019

Vandaag was het goed weer en een deel van de rozen heeft water gekregen vanuit de 1.000 liter container, 
gebracht door parkbeheer, en verder met de algemene verzorging van de rozen. Gewerkt met het team Hans 
de B., Mieke, Anneke, Marieke en Gon. Gewerkt in de randen en in de perken. Gon had een interview van een 
uur met Tautvydas, een student die een stageplek heeft bij https://www.ketterenco.nl  in Amsterdam. Dat ging 
over de betrokkenheid van vrijwilligers bij het parkbeheer. Verschillende documenten overhandigd, zoals het 
Rosarium Werkplan 2019 en waarom we in het Rosarium zijn gaan werken en hoe we dat al jaren doen. 
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Donderdag 4 juli 2019

Vandaag mooi zonnig weer. Gewerkt met Hans de B., Margreet, Patrick, José, Marieke en Gon. 
Zo’n 800 liter water gegeven vanuit de container, uitgebloeide bloemen geknipt en in de randen gewerkt. 
In het hele park zijn gele plastic glascontainers in gebruik genomen, bevestigd in een stalen beugel. 

Vrijdag 5 juli 2019

Vandaag schapenwolken maar super mooi weer. Het onderhoudsteam bestond uit Hans de B., Patrick, 
Marten, David en Gon. Geen water gegeven maar wel in de perken gewerkt en de randen. De ‘Sally Holmes’ 
staat geweldig te bloeien en de ‘Baseball’ is uitzonderlijk mooi. 
 

Hierboven het perk met ‘Hansestadt Rostock’ en rechts het perk met ‘Lions Rose’ op vrijdagavond 5-7-2019. 
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ZATERDAG 6 JULI 2019 

Start in het Rosarium 
Om 8:30 uur starten we het Rosarium en tijdens de koffie / thee wordt besproken wat we gaan doen.  
We pauzeren enkele keren en werken tot circa 11:00 uur.  

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.


Het was prima weer om te werken met veel zon. Gewerkt met het team Hans de B., Marijke, Francisca, Jael, 
Marieke en Gon. De rozen stonden er prima bij. De wilde roos Egelantier bij perk 2 staat weer in bloei. 

Maandag 8 juli 2019

Vandaag gewerkt met het team Hans de B., Margreet, Patrick en Gon. De heggetjes zijn bijgewerkt en er is 
gewerkt in de perken. De Rosa ‘Nuage Parfume’ is vanwege gezondheidsproblemen voor een groot deel kort 
geknipt. Momenteel ziet het er naar uit dat we de volgende perken dit najaar gaan vervangen: ‘Nuage Parfum’, 
‘Leersum 700’, ‘Gruss an Aachen’ en ‘Stromboli’. 

Dinsdag 9 juli 2019

Vandaag gewerkt met het team Hans de B. en nog enkele medewerkers. 
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WOENSDAG 10 JULI 2019 

Start in het Rosarium 
Om 9:00 uur starten we het Rosarium en tijdens de koffie / thee wordt besproken wat we gaan doen.  
We pauzeren enkele keren en werken tot circa 11:00 uur.  

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 gewerkt met het team Hans de B., Patrick en Gon. Het was bewolkt en overwegend droog, in de 
middag heeft het flink geregend. Het ziet er naar uit dat er binnenkort een rozenperk gesponsord wordt. 
Gewerkt in de perken, in de rand en de heggetjes bijgehouden. Vooral het zuidelijk deel van de perken bij de 
bruine beuken staat nu erg goed in bloei. Rosa ‘Stadt Rom’ komt als laatste wat meer in bloei. 
Gisteren met een artikel bezig geweest over de eerste rozenvereniging Nos Jungunt Rosae die mede stichter 
is geweest van het eerste rosarium hier in 1936. Op de site van de Nederlandse Rozenvereniging een stuk 
geschreven over deze rozenvereniging en een mooie herinnerings-penning 1891-1926. 
https://rozenvereniging.nl/rozenvereniging-nos-jungunt-rosae-1891-1993/  

Donderdag 11 juli 2019

Vandaag gewerkt met het team Hans de B., Margreet, Marijke, Marieke en Gon. Gewerkt in de perken en in de 
noordelijke rand. In de ‘Sally Holmes’ in perk 9 in echte meeldauw geconstateerd.  

Vrijdag 12 juli 2019

Nogal wisselend weer, bewolkt en regenbuien.  
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Maandag 15 juli 2019

Vandaag gewerkt in de perken, vooral schoffelen en uitgebloeide bloemen wegknippen. 

Dinsdag 16 juli 2019

Gewerkt met een klein team in de perken en Patrick snoeit de heggetjes met een elektrische heggeschaar en 
dat ziet er mooi uit. 

Woensdag 17 juli 2019

Vandaag gewerkt met een klein team. De Rosa ‘Sally Holmes’ in perk 9 is vanwege echte meeldauw helemaal 
kort geknipt. 

Donderdag 18 juli 2019

Vandaag gewekt met een klein team. In het perk Rosa ‘Thérèsa Bugnet’ zit plaatselijk echte meeldauw, maar 
gezien de goede groei en bloei zien we het nog even aan. 

Vrijdag 19 juli 2019

Vandaag gewerkt met het team Hans de B., Margreet, Yvonne, Eliza, Gon en Hans. De resterende standaards 
voor de roosnaambordjes zijn in de zuidkant op de verkeerde plek geplaatst en bij de ‘Cera’ staat nu ook een 
standaard. De ‘Diamant’ bloeit al aan verschillende struiken en ziet er goed uit. 
Perken die er niet goed bijstaan en gedacht wordt aan vervanging zijn:  
1. ‘Leersum 700’ 
2. ‘Nuage Parfum’ 
3. ‘Double Knock Out’ 
4. ‘Gruss an Aachen’ 
5. ‘Stromboli’. 

Vandaag is er een nieuwsbrief Hart voor het Vondelpark verzonden door bestuurslid stichting HvhV  
Sarah Berckenkamp. Andere overgedragen ‘sociale media’ zoals Twitter en Instagram wordt niets aan gedaan. 
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ZATERDAG 20 JULI 2019 

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 
Uitgebloeide bloemen wegknippen met een snoeischaar, schoffelen en onkruiden weghalen of uitharken 
en de grond netjes houden.


Vandaag geen werkochtend in verband met aanhoudende regen, hierover is een email gezonden. 

In de week van 22 t/m 27 juli zijn er 2 ochtenden gewerkt, we hadden te maken met een korte en hevige 
hittegolf van rond de 40 graden Celsius. De rozen hebben geen extra water gekregen. 
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WOENSDAG 24 JULI 2019 

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 
Uitgebloeide bloemen wegknippen met een snoeischaar, schoffelen en onkruiden weghalen of uitharken.


Tijdens de hittegolf is er deze week weinig gewerkt en er is geen water gegeven. 
De rozen zijn er gemiddeld wel goed doorheen gekomen. 
De groei stagneert vanzelf, de bloemen blijven kleiner en er is soms sprake van verkleuring van de bloemen, ze 
worden wat ‘bleker’. 

Op ma 29 juli is het onderhoud weer opgepakt. 
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ZATERDAG 3 AUGUSTUS 2019 

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 12:00 uur.  

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.

Vandaag was het bewolkt en later met zonnige perioden. We hebben gewekt met het team Hans de B., Rita, 
Yvonne, Florence, Tonnie, Jael, Lotte, Jannie, Gon en Hans. 
Gewerkt in verschillende perken, uitgebloeide bloemen wegknippen, schoffelen, cultiveren en in de randen 
gewerkt. Ook weer gekeken naar perken die op de nominatie staan om vervangen te worden. 
De Rosa ‘Diamant’ staat er nu echt goed bij, laag en vol met bloemen en knoppen. Het perk ernaast, de Rosa 
‘Innocencia’ is een stuk hoger met onregelmatige bloei, daar kunnen grote trossen uitgebloeide bloemen 
uitgeknipt worden komende week. De Rosa ‘Gräfin Diana’ gedraagt zich goed bij warm weer en de Rosa 
‘Orangerie’ heeft wel wat last van vale verkleuring. De komende lichting bloei zal met de lagere temperatuur 
wel beter worden. De Rosa ‘Alpenglühen’ is ontdaan van uitgebloeide bloemen, uitgevoerd door Lotte. 
De Rosa ‘Roseraie de ‘l Haÿ’ staat mooi in bloei tegenover de hoge ‘Sally Holmes’ en de jonge struiken 
rimpelroos doen het voor 3 planten redelijk. 

Maandag 5 augustus 2019

Vandaag lekker weer, bewolkt en zonnig. Gewerkt met het team Hans de B., Marike, Patrick, Anne (voor het 
eerst), Lotte en Hans. Er is gewerkt in de ‘Leersum 700’ rozen opgeknapt en grond gecultiveerd, Cera, Warm 
Wishes, Alexander, Arthur Bell, Alpenglühen, Diamant, André le Nôtre en nog enkelen. Ook heeft Patrick met 
zijn elektrische heggenschaar (gemaakt) de heggetjes gecorrigeerd.  
Toch ook weer een mijlpaal bereikt, de laatste 9 perken hebben nu ook een mooi naambordje, 
helemaal klaar. Bij 20 perken moeten de bordjes naar de heg verplaatst worden. 
Pas na 12 uur zijn we gestopt. 
Eenmaal op de stadsdeelwerf kreeg ik het idee om de aanwezige planten in pot op ons containerveld bij de 
schaftwagen weer op te knappen en hierbij de hulp ingeroepen van Gon. Zij kwam met broodjes naar de werf, 
geluncht en daarna gewerkt tot 15:30 uur en totaal 50 rozen in pot opgefleurd. Na extra snoei een kleine 
hoeveelheid voeding (Fertigreen NPK 12-10-18 [+20] + 20% zwaveloxide) en een toplaag nieuwe potgrond en 
wat water en de potten zagen er weer fris uit, klaar voor de verkoop. Alle 10 snoeischaren meegenomen om te 
onderhouden, helemaal uit elkaar halen, schoonmaken, slijpen en in elkaar zetten, hopelijk morgen weer 
gereed voor gebruik. Dat onderhoud is gelukt en toch nog een jaap van het laatste mes in m’n duim! 
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Dinsdag 6 augustus 2019

Vandaag begon bewolkt, vrij snel een flinke bui en later opklaringen en zon. Gewerkt met het team Patrick, 
Marianne, Marten, Marieke en Hans. Gewerkt in de perken ‘Solero’, ‘Arthur Bell’, ‘Alexander’, ‘Rhapsody in 
Blue’, ‘Neon’ en ‘Innocencia’. Er waren veel bezoekers. 
In de middag met Gon de resterende rozen in pot op de werf opgeknapt, we hebben 23 potten gedaan zoals 
gisteren omschreven. Daarna rondom de schaftwagen netjes opgeruimd met 73 rozen in pot, voor een nieuwe 
eigenaar. 

Inboet rozen najaar 2019 of voorjaar 2020 
Met Jeroen van parkbeheer is vandaag afgesproken dat we de inboetlijst (aanvulling bestaande rozen) en 
welke perken we gaan vervangen vanaf 3 september a.s. inleveren bij hem en bespreken. 
De bedoeling is dat we de inboet en vernieuwing in november 2019 gaan planten, dus een korte periode van 
voorbereiding van offertes aanvragen, bestellen en leveren. De begroting hebben we eind vorig jaar al 
ingediend bij de gemeente. 
We gaan contact opnemen met Kordes Rosen (Duitsland) en Spek Rozen (Boskoop) of er rozen gedoneerd 
kunnen worden door hen voor één of meerdere perken. 
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WOENSDAG 7 AUGUSTUS 2019 

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 12:15 uur.  

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.


Vandaag in de ochtend regenachtig met flinke neerslag. Daarna werd het uitstekend weer om in de rozentuin 
te werken. Gewerkt met z’n dertienen. Hans de B., Margreet, Mieke, Rita, Florence, Wouter, Liesbeth, 
Marieke, Patrick, Lotte, Kika, Gon en Hans. Verschillende perken onderhouden, de uitgebloeide bloemen 
weggeknipt, geschoffeld en gecultiveerd. De meest ingrijpende actie was dat we rode Rosa ‘Cricket’ met één 
grote heggenschaar ingekort hebben omdat er zeer veel uitgebloeide bloemen aanwezig waren. Dat is goed 
bevallen, maar het vergt ook wel nazorg met een ‘Felco 2’ snoeischaar en er groeide (groeit) veel winde in het 
perk. Het eindresultaat was een mooi strak perk groene bladeren. Patrick is met z’n elektrische heggenschaar 
goed bezig, maar vergeet dat er erg veel snoeisel in de perken en daarbuiten komt te liggen. Nu zelfs veel 
bergen ligusterblaadjes bij veel perken, te weinig tijd om dat nu allemaal aan het eind van de werkochtend op 
te ruimen, doen we morgen. Rosa ‘Alexander’ is nu gehalveerd als struik met het doel van 3e bloei eind 
september. Het halverend snoeien van de hoge (2 m) Rosa ‘Thérèse Bugnet’ hebben we nog even uitgesteld 
omdat de echte meeldauw vrijwel weg is en de de struiken bovenin nog wel aardig bloeien. 
De 2 wilde rimpelrozen Rosa rugosa bloeien nog steeds en hebben tegelijkertijd ook grote bottels. Andere 
vruchten die bijna op bottels lijken zijn de bijna rijpe rode vruchten van de gele kornoelje | Cornus mas. 
De witte wilde roos Rosa fedtschenkoana bloeit ook weer met zo’n 10 bloemen, staat naast perk 1. 
Het overall-beeld van de rozentuin ziet er goed uit, we mogen heel tevreden zijn, en krijgen echt ook 
complimenten van bezoekers en dat is goed om te horen! 
Lotte en Marieke hebben snoeischaren te leen omdat ze ook op andere tijdstippen in de rozentuin werken. 

Donderdag 8 augustus 2019

Vandaag hebben we met mooi zomerweer gewerkt met het team Hans de B., Rita, Yvonne, Mieke, Marieke, 
Patrick, Kika, Gon en Hans. Allereerst is het perk ‘Aprikola’ goed onderhouden, uitgebloeide bloemen 
weggeknipt, kruiden verwijderd en het perk gecultiveerd met daarbij een kleine hoeveelheid voedingkorrels, 
Fertigreen. Er missen in dit perk wel wat plantjes met wisselende groeihoogte. Ook het perk ‘Alexander’ dat 
gisteren is ‘gehalveerd qua hoogte, heeft nog een kleine hoeveelheid Fertigreen gehad. Héél veel snoeisel van 
de heggen opgeruimd en het ziet er naar uit dat de heggetjes voorlopig niet meer gesnoeid hoeven te worden, 
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ze zien er nu weer netjes uit. De ‘Mozart’ is ontdaan van haagwinde en er is Japanse duizendknoop 
weggespit. Het perk ‘Marie Pavié’ ziet er strak en erg mooi uit met veel bloemen. 
Het perk ‘Cricket’ heeft na de behandeling met de heggenschaar een nabehandeling ondergaan met een 
snoeischaar en ook winde weggehaald. Eén bloem stond in bloei en je ziet al direct nieuwe uitlopers van blad, 
dat gaar dus erg snel. Ook het perk ‘Gruss an Aachen’ ziet er netjes uit en de kortgesnoeide ‘Sally Holmes’, 
dat zijn al best nette bossige struiken. Helaas al weer enkele dagen graffiti op de Oprichtersbank, 
doorgegeven aan parkbeheer om dat te laten verwijderen. 

Vrijdag 9 augustus 2019

Vrijdag wordt er niet gewerkt i.v.m. geplande regen vanaf 10 uur. 

Zaterdag 10 augustus 2019

Ondanks de buien en stormachtige wind is er toch nog even gewerkt met het team Hans de B., Margreet, 
Patrick, Marike, Kika en Gon. Het snoeisel van de hagen opgeruimd, geschoffeld en uitgebloeide bloemen 
uitgeknipt. Haagwinde verwijderd uit verschillende rozen in de rand. Om 11 uur gestopt. 
Op de site van de Nederlandse Rozenvereniging uitleg gegeven over de roos ‘Gräfin Diana’ in perk 39, zie het 
artikel https://rozenvereniging.nl/genoemd-naar-gravin-diana-bernadotte-uit-duitsland/  

Maandag 12 augustus en dinsdag 13 augustus 2019

Vanwege wisselend weer met zon en regen wordt er niet gewerkt. 

Woensdag 14 augustus 2019

Vandaag prima weer om te werken. Gewerkt met het team Hans de B., Patrick, Anneke, Lotte, Gon en Hans. 
Buiten de perken de randen aangepakt en in de perken onkruid gewied en uitgebloeide bloemen weggeknipt. 
Tot onze schrik heeft een medewerker van parkbeheer alle wilde- en gecultiveerde rozen in de rand van het 
Rosarium op een verschrikkelijke manier gelijk gesnoeid met de lijn van het klinkerpad zodat het een veelal kale 
en zeer slechte afwerking aan de struiken heeft gegeven. Ook verschillende Buddjela’s waarvan de 
uitgebloeide bloemen waren weggeknipt waren op een idiote manier weggesnoeid. We zijn zeer ontstemd 
over deze ongecontroleerde ingreep van parkbeheer zonder enig overleg. We hebben dit jaar veel aandacht 
geschonken aan de wilde- en gecultiveerde rozen in de rand en dat is nu grondig verpest. Doorgegeven aan 
de leiding van parkbeheer. 
Vandaag hebben we een positieve reactie ontvangen van de firma Kordes Rosen uit Duitsland die een perk 
rozen wil schenken aan de stichting / en het Vondelpark. 

Donderdag 15 augustus 2019

Deze ochtend wordt regenachtig en we werken niet, vrijdag de eerste volgende werkochtend. 
In de avond hebben we een positieve reactie ontvangen van de rozenkwekerij Jan Spek Rozen uit Boskoop. In 
de loop van september ontvangen we bericht of dat ook werkelijk gaat lukken. Aardig detail is dat er in het 
rosarium van 1958 een roos van deze firma stond, de Spek’s Yellow. Zie het artikel op: 
https://rozenvereniging.nl/franse-rozen-van-meilland/  
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Vrijdag 16 augustus 2019

Vandaag was het de mooiste dag van de week, het weer. Licht bewolkt met aardig wat zon en we hebben 
gewerkt met het team Hans de B., Margreet, Patrick, Kika, Gon en Hans. Er is veel werk verricht op 
verschillende plekken, vooral Hans de B. is gewend redelijk vroeg te beginnen en was in de zuidrand bezig 
met het schoffelen van de buitenranden toen wij aankwamen en Margreet was bezig in het perk ‘Solero’. 
Het Rosarium ziet er prima uit, onder en om de banken is het opgeknapt en het gras is kortgeleden gemaaid. 
Redelijk veel bezoekers in de tijd dat wij gewerkt hebben. 
Het perk ‘Diamant’ is over zijn totale bloei heen en het wegknippen van uitgebloeide bloemen is voor het laatst 
gaande en er moet nog veel kruid verwijderd worden. De ‘Sally Holmes’ worden al mooi bossige planten en 
naar verwachting volgt een goede bloei in het najaar. De ‘Eliza’ is hoog gegroeid en bloeit goed al blijft het 
midden iets achter in groei. De ‘Nuage Parfum’ blijft heel klein en enkele struikjes staan in bloei. De ‘Leersum 
700’ blijft ook klein met enkele bloemen, de ‘Stromboli’ heeft erg weinig blad en enkele redelijke bloemen en 
voor de ‘Double Knock Out’ geldt dat de planten erg klein blijven, nog redelijk bloeien, maar de kracht is er na 
5 jaar wel aardig uit. Dit zijn de 4 perken die genomineerd zijn om te vervangen in november 2019. 

De ‘Rhapsody in Blue’ is al hoog geworden en er zitten erg veel knoppen in. Bij die knoppen drinken nu 
opvallend veel gewone wespen die het (regen)vocht bij de knoppen drinken. Ook bijen, zweefvliegen, hommels 
en vliegen bezoeken de rozen. De ‘Alexander’ die we vorige week gehalveerd hebben loopt weer uit met 
nieuw blad, dat ziet er goed uit. Kika heeft gewerkt in de ‘Gruss an Aachen’ maar er was te weinig tijd om het 
hele perk af te maken, maandag verder. 
De ‘Orangerie’ wordt krachtig en hoog met veel knoppen. De ‘Hansestadt Rostock’ ziet er redelijk uit maar 
heel al aardig wat blad verloren. Het hoge perk ‘Therésè Bugnet’ heeft een lichte vorm van echte meeldauw, is 
nu grotendeels uitgebloeid en daarom gaan we het hele perk aanstaande maandag 19 augustus heghoogte 
korter snoeien, snoeisel in een kleine container, met de kans op herbloei en gezondheid in de laatste week van 
september dit jaar.  
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ZATERDAG 17 AUGUSTUS 2019 

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


Vanwege regen regen in de ochtend wordt er niet gewerkt, per email de vrijwilligers gemeld. 

Maandag 19 augustus 2019

Vandaag met zonnig weer gewerkt, in de vroege ochtend nog flinke buien en in de middag ook. 
Gewerkt met het team Hans de B., Margreet, Marijke, Yvonne, Patrick, Hans en de jarige Gon. Vandaag was 
het de laatste keer dat we uitgebloeide bloemen wegknippen, we laten de natuur z’n gang gaan en bij hoge 
uitzondering knippen we uitgebloeide bloemen weg voor een optische verbetering. Het perk ‘Hansestadt 
Rostock’ was het laatste grote perk waaruit de uitgebloeide bloemen zijn weggeknipt. Ingrijpender was het 
voor het hele perk ‘Therésè Bugnet’, bijna helemaal uitgebloeid, heeft een hoogte van 2,5 à 3 meter, maskeert 
het perk ‘Louise Bugnet’ door de hoogte en heeft last van lichte echte meeldauw. 
Vanochtend is het hele perk Rosa ‘Therésè Bugnet’ op heghoogte gesnoeid en het ziet er al best goed uit met 
redelijk veel blad. De verwachting is dat er nog een nabloei tevoorschijn komt aan het eind van september of 
begin oktober. Morgen gaan we het hele perk in de goede vorm en hoogte afwerken. Alle takken op de ril 
onder de beuken gelegd. 
We hebben veel perken opgeknapt en dat geeft weer een goed gevoel. Twee personen gaven aan wel 
interesse te hebben om mee te gaan werken in de toekomst. 
De bloemen en knoppen worden bezocht door honingbijen en gewone wespen. Vlinders komen ook in de 
rozentuin. 
Morgen wordt het ook prima werkweer en vanaf woensdag gaan we een hele ronde lopen om te bekijken 
welke perken vernieuwd gaan worden en de aantallen inboet wordt dan genoteerd. Begin september moet de 
lijst worden ingeleverd bij parkbeheer. 

Dinsdag 20 augustus 2019

Om 9 uur nog een flinke bui gevallen, maar later is het de hele ochtend erg mooi weer geworden en gebleven. 
Gewerkt met het team Hans de B., Patrick en Hans. Van veel perken is de haagvoet schoon gemaakt en zijn 
de heggetjes getrimd, dat is een bezigheid die vooral Patrick bijna dagelijks uitvoert. Er is ook gewerkt in de 
perken en de plek van de tuinkar was deze keer bij ‘Marie Pavié’ die weer prachtig bloeit. 
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Het perk perk ‘Therésè Bugnet’ is op heghoogte getrimd, de (on)kruiden en losse takken zijn verwijderd en 
daarna het hele perk gecultiveerd. Er groeit nog best wat blad en het ziet er weer toonbaar uit, maar ook 
‘Louise Bugnet’ is weer goed te zien en daar zit nog overdadige bloei in. 
Vandaag de rozen aan de zuidkant gefotografeerd, die zien er goed uit. Ook een voorbijganger die ons een 
compliment maakt dat het er zo netjes uitziet. 
De ‘Nozomi’ is helemaal uitgebloeid en er groeien wat kruiden in het perk. Dit soort blijft lastig en laag. 
‘Suntan’ bloeit nog best goed en ‘Marie Pavié’ is een topperk. ‘Kent’ is wat terughoudend en bloeit mager. 
‘Rouge Meilove’ blijft wat klein maar doet het redelijk goed, ‘Snow Ballet’ bloeit ook goed en ‘Margaret Merril’ 
blijft redelijk klein en heeft nogal wat uitval.  
De communicatie op de website en sociale media vanuit de stichting ligt al een poosje stil en dat is merkbaar 
en jammer. Ondanks een prachtig rosarium is er dit jaar geen enkel perk gesponsord. 
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WOENSDAG 21 AUGUSTUS 2019 

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.  

Activiteiten 
In de maand augustus ligt het accent op:  
Schoffelen, uitharken, cultiveren en de perken netjes houden en hagen verzorgen.

Het wegknippen van uitgebloeide bloemen is gestopt.


Vandaag hebben we gewerkt bij mooi zonnig weer met het team Hans de B., Patrick, Marjan, Rosalind, 
Anneke, Gon en Hans. Vooral bezig geweest in de oostkant bij het perk ‘Nozomi’ en omstreken. Heggetjes 
getrimd en gewied. De inventarisatie voor de inboet is er bij in geschoten, dat gaan we morgen doen. Wel een 
voorronde gelopen en vooral gekeken welke perken vernieuwd gaan worden. Vrij zeker de ‘Stromboli’, ‘Nuage 
Parfum’, ‘Leersum 700’ en waarschijnlijk de ‘Double Knock Out’. 
De ‘Nozomi’ blijft nog klein en is vrijwel uitgebloeid. Ook de ‘Rouge Meilove’ blijft erg klein en er is nogal wat 
uitval bij de ‘Margaret Merril’.  
In verband met allerlei activiteiten wordt er zaterdag 24 augustus niet gewerkt. 

Donderdag 22 augustus 2019

Vandaag hebben we een inventarisatie lopen om de inboet te bepalen en verder met het onderhoud perken. 
We hebben gewerkt met het team Hans de B., Rita, Marijke, Patrick, Mieke, Rosalind, Yvonne, Gon en Hans. 
Gewerkt in de perken, gewied, de haagvoet aan de buitenkant netjes gemaakt en bij veel perken zijn de 
heggetjes getrimd. Als geheel rosarium ziet het er goed uit. Het perk ‘Schneewitchen’ was overladen met 
kruiden en grassen, daar zijn we nog wel even mee bezig. De rozen bloeien nogal onregelmatig, een hoog deel 
en een laag deel. Als extra perk denken we er over om ‘Arthur Bell’ ook te vervangen. Dit perk kwakkelt ook al 
jaren, veel bijgeplant, maar de fut is er voor een groot deel uit terwijl het op een ‘toplocatie’ ligt, goed in de 
zon, dus daar is een krachtige roos welkom. 
Binnenkort wordt de inboetlijst gemaakt en gaan we definitief voorstellen welke perken we gaan vernieuwen. 

Vrijdag 23 augustus 2019

Vandaag weer een werkochtend, zaterdag 24 augustus wordt er niet gewerkt. Bezig geweest met het team 
Hans de B., Rita, Patrick, Margreet, Rosalind, Gon en Hans. Gewerkt in de randen, in en aan de buitenkant 
van de perken. Het zware perk ‘Schneewitchen’ is helemaal opgeknapt en de heggetjes zijn getrimd. 
Er is een start gemaakt om de ruw gesnoeide wilde rozen door de gemeente enigszins te herstellen. 
In verband met allerlei activiteiten wordt er zaterdag 24 augustus niet gewerkt. 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INBOETPLAN 27 AUGUSTUS 2019 

In het najaar vanaf half oktober kan de inboet uitgevoerd worden en de vernieuwing van 4 hele perken. 
Het inboetplan is opgesteld en 27 augustus dit plan opgestuurd aan parkbeheer voor bespreking begin 
september voor akkoord zodat de rozen (inboet) door de gemeente besteld en dit najaar door de vrijwilligers 
geplant kunnen worden met gebruik van een wortelgroei-stimulator. Drie perken hebben grondvervanging 
nodig. 

De nieuwe roosnamen zijn bijna bekend, maar onder voorbehoud van beschikbaarheid en levering. 
We hebben Kordes Rozen benaderd en onze voorkeur doorgegeven;  
‘Summer of Love’ en de ‘Out of Rosenheim’. 

Hierboven het inboetplan voor eind 2019. Nieuwe rozen worden door Kordes Rosen (Duitsland) voor 
de perken 20 en 22 en Jan Spek Rozen (Nederland) voor de perken 28 en 29 geleverd. Omstreeks de 
eerste helft van september krijgen we hierover zekerheid. 

Maandag 26 augustus 2019

Vandaag zijn we om 08:00 uur begonnen bij een strakke blauwe hemel. Gewerkt met het team Hans de B., 
Margreet, Patrick, Mieke, Lotte, Petra, Marten, Jasper & Bernhard, Gon en Hans. De ‘Rosenfee’ is opgeknapt, 
de randen met wilde rozen bijgewerkt. Helaas is de Rosa foetida ‘Persian Yellow’ vertrapt en afgebroken door 
een bezoeker of toerist. Aan de zuidzijde en noordzijde veel perken aan de buitenkant in de haagvoet 
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opgeknapt. Nog een deel in de zuidkant kan gedaan worden richting ‘Sneeuwwittchen’ en dan gaan we 
verder vanaf perk 1, de ‘Marathon’. Helaas is de grote Oprichtersbank weer beklad, deze was vorige week net 
weer schoongemaakt. Na afgelopen weekend waren de papierbakken overvol geraakt en met behoorlijk afval 
ernaast. De vraag naar nieuwe afvalbakken loopt al maanden, maar we horen niets van het management van 
Parkbeheer. Ook aan het terugdringen van fietsen in het Rosarium wordt niets gedaan. 
Na het opmaken van het lijstje welke rozen vervangen gaan worden controleren we regelmatig of dit correct is 
en blijft en vandaag konden we constateren dat de vier gekozen perken echt aan vervanging toe zijn: 
‘Stromboli’, ‘Arthul Bell’, ‘Leersum 700’ en ‘Nuage Parfum’. 

Dinsdag 27 augustus 2019

Vandaag gaan we verder met schoffelen van de haagvoeten, trimmen van de heggetjes en in de perken. Het 
was behoorlijk warm en zonnig en gewerkt met z’n vieren. 
Er zit helaas nog steeds graffiti op de Oprichtersbank. 
In de avond hebben we de bestellijst rozen 2019 naar parkbeheer gestuurd voor de inboet rozen (210 stuks), 
aanvulling circa 5 m heggetjes, nieuwe grond en meststof. Ook zijn 2 boompjes in het plan opgenomen.  
De 4 nieuwe rozenperken gaat de stichting zeer waarschijnlijk voor haar rekening nemen. 
Zie de tekening van het inboetplan op de voorgaande bladzijde. 
Op de bestellijst staan ook 2 kleine boompjes die vervangen moeten worden. Eén rode meidoorn en de scheef 
staande Japanse wilde appel die nu echt dood gaat, afbladderende schors en vrijwel geen blad meer. 

Woensdag 28 augustus 2019

Gisteravond zijn er enkele buien gevallen. Vanochtend was het prima weer om te werken met het team Hans 
de B., Patrick, Rita, Gon en Hans. Kruiden uit de perken gehaald, heggetjes getrimd, geschoffeld en in de 
noordrand gewerkt. 
Het perk 9 ‘Sally Holmes’ staat met fris blad en voor een deel met bloemen, het perk ziet er prima uit. Was op 
17 juli j.l. helemaal kort geknipt vanwege de aanwezigheid van echte meeldauw. Perk 14 ‘Diamant’ heeft als 
geheel mooi gebloeid, maar is nu vrijwel helemaal uitgebloeid, we laten de uitgebloeide bloemen nu zitten tot 
het bottels zijn, het ziet er naar uit dat dit perk definitief is uitgebloeid, op enkele knoppen na.  
Rosa ‘Innocencia’ die op de witte ‘Diamant’ lijkt en er naast ligt staat prachtig in bloei. 
Perk 24 ‘Cera’ komt weer aardig in bloei en groeit ook in de hoogte. Perk 38 ‘Orangerie’ bloeit nog steeds 
mooi en wordt ook aardig hoog. De hele zuidrand doet het erg goed. Het perk 47 ‘Alpenglühen’ heeft weinig 
bloemen, maar kan nog terugkomen met bloei. De ‘Just Joey’ in perk 17 bloeit prachtig in het hele perk. 

Donderdag 29 augustus 2019

Vandaag wordt er niet gewerkt vanwege andere werkzaamheden, vrijdag en zaterdag zijn we er weer. 
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ZATERDAG 31 AUGUSTUS 2019 

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 maand september ligt het accent op:  
Schoffelen, uitharken en de perken netjes houden, haagvoet aan de buitenkant netjes schoffelen en 
kruiden verwijderen, uitschieters in hagen trimmen.


Het was goed weer en er is gewerkt met het team Hans de B., Rose, Patrick, Adam, Yvonne, Mieke, Marieke, 
Jael, Florence en Gon. Gewerkt in de perken, de randen en de heggetjes geschoren. 

Maandag 2 september 2019

Vandaag hebben we met goed weer gewerkt. Gisteren en vannacht heeft het geregend, de heggetjes zijn 
goed nat. We hebben gewerkt met het team Hans de B., Patrick, Yvonne en Hans. In verschillende perken in 
de zuidkant en de noordkant gewerkt. Het algemene beeld van de rozentuin ziet er goed uit en verschillende 
mensen complimenteren ons dat het er zo mooi uitziet. 
De ‘Sally Holmes’ in perk 9 begint al goed te groeien en verschillende rozen staan te bloeien en er zijn veel 
knoppen. Het perk 59 ‘Thérèse Bugnet’ is vandaag weer gecultiveerd en ziet er goed uit met jonge scheuten. 
Het perk 57 ‘Kent’ ziet er verzorgd uit maar weinig bloemen. Perk 6 ‘So Pretty’ bloeit weldadig, een lust voor 
het oog. Ook ‘Gräfin Diana’ bloeit nog mooi en wordt al hoog, eveneens de ‘Orangerie’ die meer in de 
schaduw staat. Perk 16, de ‘Alexander’ bloeit heel redelijk na de halverende snoei. De ‘Diamant’ is uitgebloeid 
en het zijn kleine struiken. 

Dinsdag 3 september 2019

Bewolkt met een beetje zon, best goed weer om te werken en dat hebben we gedaan met het team Hans de 
B., Marten en Hans. Gewerkt in de zuidkant vanaf ‘Sally Holmes’ t/m ‘Schneewittchen’. Hans in de ‘Rosenfee’ 
en de ‘Cricket’, die intensief bezoek heeft van haagwinde, al jaren. In één ochtend kan je een perk netjes 
maken. Vandaag worden de parkbanken schoongemaakt in de rozentuin. 
Morgen wordt er niet gewerkt, dan gaat het rustigaan wat regenen. 
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WOENSDAG 4 SEPTEMBER 2019 

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. Vanwege de regen is deze werkochtend afgelast. 

Activiteiten 
In de maand september ligt het accent op:  
Schoffelen, uitharken en de perken netjes houden, haagvoet aan de buitenkant netjes schoffelen en 
kruiden verwijderen, uitschieters in hagen trimmen. Bemesting met Vivikali in de 2e helft september.


Donderdag 5 september 2019

Vandaag hebben we gewerkt met het team Hans de B., Mike, Janna, Marieke en Hans. Gewerkt in perk 43 
‘Sally Holmes’ en ‘Gruss an Achen’, ‘Arthur Bell’, ‘Cricket’ (meters haagwinde), ‘Leersum 700’ en ‘Nuage 
Parfum’. Het was buiig maar er was ook zon. 
Vanmiddag zouden we 300 rozen bestellen bij Kordes Rosen in Duitsland voor 2 perken, de ‘Out of 
Rosenheim’ en de ‘Summer of Love’, dat doen we morgen. 

Vrijdag 6 september 2019

Vandaag was het bewolkt met zonnige perioden. Gewerkt met het team Hans de B., Margreet, Petra, 
Willemieke, Gon en Hans. Vooral in de noordkant gewerkt in de ‘Stromboli’, ‘Cricket’, ‘Solero’, ‘Warm Wishes’, 
‘Sally Holmes’ en nog een paar perken. In de perken het snoeisel van de heggetjes verwijderd. Ook enkele 
heggetjes getrimd.  
In de noordrand ook weer Japanse duizendknoop verwijderd en het teveel aan kornoelje. In de oostrand staan 
de Reuzenspringbalsamien nog in bloei en zijn wel 3 meter hoog, dat lijkt een plaag te worden (in het hele 
park). In de bossages bij perk 16 is de bosrank, die nu in bloei staat, ook al aan het woekeren, idem met de 
grote klis. Voor de bemesting 2e helft september hebben we 1 zak Vivikali in de voorraad, er moeten nog 4 
zakken van 25 kg worden bijbesteld door parkbeheer. 
De rozentuin ziet er mooi uit en bij verschillende perken ook nog nieuwe knoppen, zo komt vooral de ‘Cera’ 
weer goed op gang in bloei mét veel knoppen erbij. De keus van vernieuwing 4 perken klopt nog steeds; 
‘Leersum 700’, ‘Stromboli’, ‘Arthur Bell’ en ‘Nuage Parfum’.  
De 2 jonge wilde rozen in de rand, de gele Rosa foetida ‘Persian Yellow’ zijn beiden vertrapt, die staan op de 
inboetlijst. 
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Zaterdag 7 september 2019

Vandaag hebben we gewekt tot 10:45 uur met het team Hans de B., Gon en Hans. De koekjesvoorraad is 
weer aangevuld. Gewerkt aan de randen van de perken ‘Rhapsody in Blue’ en ‘Nuage Parfum’. Ook in de 
rand gewerkt en grote klissen met schimmel uitgegraven. Bewolking en soms motregen, het viel wel mee met 
de neerslag, maar vanaf 11 uur, we waren bijna thuis, toch echte harde regen en een beetje onweer-
gerommel. Vandaag was het evenement Vondel-Games en een deel was afgesloten met hekken waardoor we 
een stuk moesten omlopen. De versterkte omroeper maar vooral de harde muziek was erg irritant, tot zeker 80 
decibel, mede reden om er vervroegd mee te stoppen. 

Maandag 9 september 2019

Vandaag zijn we weer verder gegaan met het onderhoud aan de haagvoeten met de schoffel en ook in de 
perken. Met het team Hans de B., Margreet, Rita, Rosalind, Marijke, Gon en Hans. Er is gewerkt aan de 
noordkant en de zuidkant. Ook gewerkt ten noorden van perk 16 ‘Alexander’, daar hebben we een groot deel 
van de slecht gesnoeide rozen maar helemaal ingekort. Er groeide hele lange uitlopers in de bomen. 
Takkenbos langs de weg gemaakt die door parkbeheer zou worden opgeruimd. 
Helaas is de Oprichtersbank weer helemaal met verf bespoten (gisteravond al) en ook een nieuwe bank die er 
naast staat, doorgegeven aan parkbeheer. 

Dinsdag 10 september 2019

Vandaag is er gewerkt in en buiten de perken, t/m vrijdag 13 september. 
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ZATERDAG 14 SEPTEMBER 2019 

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.

Vandaag gewerkt in de perken en eromheen.


Maandag 16 september 2019

Vandaag is er niet gewerkt i.v.m. regen in de ochtend. 

Dinsdag 17 september 2019

Vandaag bewolkt met enkele zonnige perioden. Gewerkt met het team Hans de B., Rita, Tanneke, Marten, 
José en Hans. De haagvoeten onkruidvrij gemaakt en in de perken kruiden verwijderd. Later hebben Liesbeth 
en Eliza ook nog wat gewerkt. In de avond hebben we contact gehad met de leverancier Kordes en Spek 
Rozen over de komende leveranties. 
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WOENSDAG 18 SEPTEMBER 2019 

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 maand september ligt het accent op:  
Schoffelen, uitharken en de perken netjes houden, haagvoet aan de buitenkant netjes schoffelen en 
kruiden verwijderen, uitschieters in hagen trimmen.

Er is niet gewerkt i.v.m. regen de hele ochtend.


Donderdag 19 september 2019

Vandaag gewerkt met het team Hans de B., Rosalind, Yvonne, Rita, Wouter en Gon. In de randen zijn veel 
brandnetels verwijderd met een algehele opknapbeurt. Gewerkt in de perken en daaromheen, erg veel 
gedaan, ook het perk ‘La Sevillane’ afgemaakt, daar groeide veel kruiden. 

Vrijdag 20 september 2019

Vandaag met dauw op de rozen begonnen aan een prachtige zonnige ochtend. Gewerkt met het team Hans 
de B., Margreet, Marijke, Tanneke en Hans. Ook spinnenwebben maken de perken dan mooi. We hebben in 
de perken gewerkt aan de noord- en zuidkant, maar ook de randen onder de heggetjes. Er lopen redelijk wat 
toeristen en bezoekers in de tuin. De Rosa ‘Cera’ staat nu weer schitterend in bloei met een dicht 
bloemendek. Dat geldt ook voor verschillende andere perken zoals de ‘Marathon’, ‘Bonica’, ‘The Fairy’ enz., 
veel dus. 

Zaterdag 21 september 2019

Vandaag is er gewerkt met heel goed weer. 
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INBOETPLAN 2019 - UITVOERING 

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

Begin oktober gaan we de oude rozen uitgraven. De beste 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: 20 ‘Leersum 700’ (roze), 22 ‘Stromboli’ (rood), 28 ‘Arthur Bell’ (geel) en 29 ‘Nuage Parfum’ 
(koraalrood). 
Op de bodem wat korrels Symbivit (Mycorriza-schimmels) en op de grond wat Franse boomsnippers. 

Woensdag 25 september 2019

Naar aanleiding van het versturen van ons inboetplan op 27 aug. 2019 en een uitnodiging aan parkbeheer om 
dit te bespreken op donderdag 26 september, heeft parkbeheer aangegeven dat dit later wordt, maar wanneer 
is niet gezegd of geschreven, we wachten even af. 
Vandaag hebben we in klein teamverband gewerkt, Gon en Hans. We hebben enkele perken vrijgemaakt van 
wilde uitlopers, uitgebloeide bloemproppen weggeplukt en kleine plantjes uit de grond getrokken. 
Aannemer Hoek was bezig de paden met een bosmaaier schoon te maken met 2 man. 
Op een kleine regenbui na bleef het lekker weer en droog. 
De bestelling richting bij Kordes (2x 150 stuks) is helemaal afgerond (incl. 7% BTW) en die van Spek Rozen (2x 
150 stuks) is ook geregeld, aflevering van die rozen in de loop van november. 
De karren van de SOOZ op hoge wielen worden morgen opgehaald door Nicole / Simone Sikking en we 
hoeven die niet meer terug, want ze zijn van de SOOZ, maar waren in onze container tijdelijk opgeslagen. 
Wil je kennismaken met het Rosarium Boskoop uit 1933 dan kan je hierover iets lezen op 
https://rozenvereniging.nl/schone-van-boskoop-21-september-2019/  

Donderdag 26 september 2019

Vandaag de hele ochtend regen, dus we werken niet. 

Vrijdag 27 september 2019

Vandaag was het redelijk weer en hebben gewerkt met het team Hans de B., Margreet, Gon en Hans. 
Voor een groot deel hebben we de hegvoeten kruidenvrij gemaakt en wat in de perken geschoffeld. 
De heg van Baseball is helaas nogal beschadigd omdat er iemand is ingevallen. De oprichtersbank is 
schoongemaakt, graffiti verwijderd. Parkbeheer heeft nog geen afspraak met ons gemaakt over de bestelling 
van allerlei spullen zoals Vivikali, Vivimus, extra heggetjes voor reparatie, inboet rozen, vervanging 3 perken 
grond. De bemesting met Vivikali in september kon helaas niet gebeuren. 
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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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Rozenperk-indeling met 150 rozen - met 3 koorden voor de plantafstanden 
Rozenperk-indeling met 118 rozen, middenrij 14 rozen en 5 rijen aan elke kant 

1 lang koord t,. e,ç,. 
met 16 klossen op 38 cm '\ ~ '(01) ~ 
ruim 6 m lang. ..it,, "\ \ '\ 

2 koorden met 13 klossen '11' ~ '\ ':, 
op 38 cm per rij. 

Minimaal 31 
korte bamboe-stokken. 
Ter plekke van klos 
in de grond steken, 
koord weghalen en 
plantgat spitten. 

Rosarium Vondelpark Amsterdam - 27 maart 2016 
Stichting Hart voor het Vonde lpark - Hans Homburg 
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ZATERDAG 28 SEPTEMBER 2019 

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 maand oktober ligt het accent op:  
Schoffelen, uitharken en de perken netjes houden, haagvoet aan de buitenkant netjes schoffelen en 
kruiden verwijderen, uitschieters in hagen trimmen.


Vandaag een regenachtige dag, we hebben de werkochtenden vanwege regen uitgesteld, de eerstvolgende is 
op woensdag 2 oktober 2019. 

Maandag 30 september 2019

Vandaag geen werkochtend vanwege buien. Van de bestelling van inboetrozen 210 stuks, extra struiken 5 m 
ligusterhaag (reparatie), vervanging grond in 3 perken, levering 4 zakken Vivikali van 25 kg, 126 zakken à 60 
liter Vivimus Heide Rhodo voor het aanaarden 63 perken en 10 dozen Symbivit (t.b.v. planten circa 1.000 
rozen, daar hebben we van parkbeheer nog niets gehoord (wel besprekingsverzoeken gedaan), op z’n zachts 
gezegd wel erg verontrustend. 
Wanneer parkbeheer nog niets besteld heeft ziet het er naar uit dat het planten van de inboet rozen dit jaar niet 
doorgaat. Wat over blijft is het planten van door ons bestelde 600 rozen uit Duitsland van Kordes Rosen en bij 
Spek Rozen / Lakei Rozen en vóórafgaand daarvan het planten van de nieuwe rozen, de oude bestaande 
rozen uit deze vier perken graven en in potten planten met Symbivit. Dus best een gevuld programma binnen 
2 maande uit te voeren. 

Dinsdag 1 oktober 2019

Vandaag geen werkochtend, veel regen in de voorafgaande nacht en ochtend tot 08:00 uur. 
Woensdag 2 oktober is het goed weer om te werken. 
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WOENSDAG 2 OKTOBER 2019 

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 maand oktober ligt het accent op:  
Schoffelen, uitharken, cultiveren en de perken netjes houden, VIVIKALI in de 59 perken strooien, uit 4 
perken rozen uitgraven, plantwerk rozen inboet en vernieuwing 4 perken (prognose eind oktober t/m half 
november).


De bemesting met VIVIKALI | NK 2-20, 1,5 kg in één perk van 23 m2. Dit hadden we eind september gepland, 
maar de aangevraagde bestelling was nog niet binnen eind september, omdat het gevraagde nog niet besteld 
was door parkbeheer. 

3 t/m 7 oktober 2019

Op verschillende dagen gewerkt, maar vanwege regen is er beperkt gewerkt. 

Dinsdag 7 oktober 2019

Vandaag hebben Hans de B. en Gon overleg gehad met Jeroen F. van parkbeheer. Helaas was er nog niets 
besteld aan meststoffen en inboetrozen. Er is hoop dat voor de komende werkzaamheden zoals het verpotten 
van rozen en het planten van de reeds bestelde rozen een grondvervanging plaatsvindt en dat we nog 
meststoffen en korrels Symbivit ontvangen en voor november de Vivimus. Rest ons om af te wachten wat er 
gaat gebeuren. Bespreekverslag met actiepunten is gemaakt door Gon en aan betrokkenen gestuurd. 
In 20 perken moeten de standaards van de naambordjes nog verplaatst worden. 

Deze week was het regenachtig, maar er is nog wel gewerkt. 
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ZATERDAG 12 OKTOBER 2019 

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


Flinke motregen, maar we hebben nog wel even gewerkt, Margreet en Hans de B. waren aan het 
schoffelen. Na tienen zijn we gestopt, want het werd niet echt droger en na een kopje koffie naar huis. Dank 
aan de andere doorzetters die wat later kwamen, Mieke, Marjan, Yvonne en Hans. 
De tuinkar stond bij het perk met ‘Marie Pavie’ en dat staat weer redelijk in bloei met knoppen erbij. 
Komende week wordt ook wisselvallig weer en kijken per dag of het gaat lukken om iets te gaan doen. Eén 
van de eerste mooie klussen is het uitgraven en in potten planten met goede grond en Symbivit van 2 perken; 
‘Arthur Bell’ en ‘Nuage Parfume’. De volgende serie is: ‘Leersum 700’ en ‘Stromboli’. Daarna kan parkbeheer 
grond vervangen en kunnen we de nieuwe rozen gaan planten. 
Maandag is er niet gewerkt.

 
Dinsdag 15 oktober 2019

Vandaag met goed weer hebben we één perk rozen uitgegraven, de Rosa ‘Stromboli’, een mooie rode roos, 
en de goede exemplaren met bestaande en nieuwe grond plus wat Vivikali in potten geplant, totaal 62 stuks.  
Bovenkant wat teruggesnoeid. We hebben gewerkt met het team Hans de B., Rosalind, Marijke, Yvonne, José 
en Hans. Vier keer met de kruiwagen heen en weer gereden om de  potten naar de werf te transporteren en 
daar neergezet aan de rechterkant van de schaftwagen. 
Helaas is voor het eerst de mooie vitrinekast beklad met graffiti, aan parkbeheer gevraagd om het te 
verwijderen. 
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WOENSDAG 16 OKTOBER 2019 

Start in het Rosarium 
Om 9:15 uur starten we het Rosarium en tijdens de koffie / thee wordt besproken wat we gaan doen.  
We pauzeren enkele keren en werken tot circa 12:00 uur.  

Activiteiten 
In de maand oktober ligt het accent op:  
Uitgraven totaal vier perken en in pot verplanten. Parkbeheer 3 perken grondvernieuwen. Planten 1e deel 
inboet en de gazonranden netjes gemaakt.


Vandaag hebben we perk 20 met de Rosa ‘Leersum 700’ uitgraven. De ideale combinatie is 2 man uitgraven 
en met z’n vieren de potten klaarmaken, terugsnoeien en planten, vandaag hebben we gewerkt met het team 
Hans de B., Marike, Patrick, Gon en Hans. Om 11:00 uur waren we klaar en hebben 1 pot met ‘Stromboli’ 
voor 5 euro gewisseld aan een voorbijganger. 
De vitrinekast is gelukkig weer ontdaan van graffiti door parkbeheer. 
We hebben nu 44 potten met Rosa ‘Leersum 700’. Alle potten worden nog voorzien van een naamsticker. 
De potten staan aan de oostelijke kant van de schaftwagen. Het is een mix geworden van bestaande 
perkgrond en potgrond en een beetje Vivikali in de onderste laag. Later kunnen we nog via gaatjes wat 
Symbivit toevoegen, de mycorrhiza schimmels voor de ontwikkeling van haarwortels. 
We hebben contact opgenomen met Belle Epoque Rozenkwekerij omtrent de levering van Rosa 
‘Homburgiana’, maar we hebben geen contact kunnen leggen, het ziet er naar uit dat de kwekerij gesloten is. 
Mail aan de firma gezonden en wachten op antwoord. 

Donderdag 17 oktober 2019

Vandaag hebben we het perk Rosa ‘Arthur Bell’ uitgraven. Daar staan nog goede planten en planten met veel 
wilde scheuten uit de onderstam. Deze groeien er nu vanaf 04-2011. Het was prima weer, bewolkt, blauwe 
lucht en flink wat zon. Gewerkt met het team Hans de B., Marijke, Caroline met kennis Renata, Moos, Patrick, 
José, Gon en Hans. Met het tafeltje erbij uit de tuinkar werd het verpotten wat makkelijker. Naar schatting circa 
50 planten in pot geplant, het zijn overwegend stevige takken. Het was stevige grond en de wortels hebben 
het moeilijk gehad, weinig haarwortels en wortelgroei omgebogen naar boven gericht, dat is geen goed teken 
en dat was ook merkbaar. 
Het bronzen roosnaambord van de Rosa ‘Stromboli’ is door iemand van de standaard gehaald en is 
verdwenen en het kartonnen naamplaatje van de ‘Leersum 700’ is helaas ook van de standaard verwijderd. 
Vreemde gang van zaken om dit zonder overleg te doen, maar misschien gewoon gestolen. De potten zijn 
deels voorzien van stickers, en staan links van de schaftwagen. 
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Vrijdag 18 oktober 2019

Vandaag hebben we het laatste perk van de 4 uitgraven en begonnen vroeg vanwege de verwachte regen 
vanaf 11 uur. De kwaliteit van de uitgegraven Rosa ‘Nuage Parfume’ was matig, bijna geen haarwortels en de 
planten waren overwegend klein zonder nieuwe scheuten. Er was onvoldoende potgrond dus moesten we de 
grond uit het perk gebruiken en er is wel wat Vivikali toegevoegd. Naar schatting 30 planten in pot. 
Gon en Margreet hebben 8 zakken boomschorssnippers gehaald voor de afwerking van de aarde, alle potten 
krijgen een laagje, bescherming tegen de kou en aanwas van onkruid. Daarna is het perk netjes aangeharkt en 
zijn alle potten in kruiwagens naar de werf vervoerd. 
De roos van Piet Bakker, de Rosa spinosissima ‘Double White’ heeft 2 knoppen. 
De rozen hebben het even lastig met deze regenachtige periode, maar wanneer het wat droger wordt zal de 
beperkte bloei wel weer op gang komen, want er zijn best nog wat perken met veel knoppen. 
We hebben gewerkt met het team Hans de B., Margreet, Patrick, Moos, Marten, Gon en Hans. 
Toen we om 10:30 klaar waren kwam de regen, maar we kunnen tevreden zijn dat we deze 4 perken netjes 
hebben uitgegraven, klaar voor de vervanging van de toplaag in 3 perken (20, 22 en 28). 
Zaterdag wordt er gewerkt en maandag ook niet. 

Dinsdag 22 oktober 2019

Vandaag was het in tegenstelling tot eerdere weersverwachting, toch droog en is er met een team van 8 
mensen gewerkt. Ook Moos was er. 
Gon en Hans waren afgelopen zaterdag naar de Najaarsbijeenkomst van de Nederlandse Rozenvereniging in 
de Historische Tuin Aalsmeer, zie voor de liefhebbers het verslag over kasrozen, wilde rozen en de oude 
veiligklok die daar nog werkt https://rozenvereniging.nl/verslag-historische-tuin-aalsmeer-19-10-2019/  
Van parkbeheer het bericht gekregen dat vanaf eind deze week het uitgraven gaat beginnen en de 
grondvervanging en dat de meststoffen van DCM komen, de inboetrozen komen begin november. 

Woensdag 23 oktober 2019

Vandaag op een paar regendruppels na goed weer om te werken met het team Hans de B., Margreet, 
Yvonne, Rosalind, Gon en Hans. In de perken schoffelen, rondom de perken kruiden verwijderen, ook de 
bestrating en de randen opgeknapt. De meeste wilde rozen zijn in rust met bottels, maar sommige zijn nog 
bezig met knoppen en bloemen, zoals de kaneelroos, fedtschenkoana en de ‘Stanwell Perpetual’. Ook de 
hugonis staat in verwaterde bloei. 
Opvallend is het perk met de ‘Diamant’ die opnieuw weer goed in bloei staat met vele knoppen. 

Donderdag 24 oktober 2019

Vandaag gewerkt met Hans de B., Margreet, Marijke, Patrick, Rosalind, Moos, en Hans. Met een grijze lucht 
en een moment wat motregen. Bezig geweest met het perk Rosa ‘Louise Bugnet’ dat bijna 2 m hoog 
gegroeid was, nu het enige hoge rozenperk, en dat fantastisch en lang gebloeid heeft. In verband met de 
komende bemesting met Vivikali-korrels komende week zijn alle struiken op heghoogte gesnoeid, c.a. 50 cm 
laag. De grond is vrijgemaakt van takken en kiemende boompjes en struiken, het ziet er weer goed uit. 
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Je ziet aan de dichte bestekeling dat deze roos afstamt van een wilde roos. Voor een deel ook houtige takken 
en voor de dikke takken hadden we echt een grote takkenschaar nodig, die Patrick bediende. 
In het perk ernaast, Rosa ‘Thérèse Bugnet’, van dezelfde Canadese kweker, zijn de hoge rozen al in augustus 
gesnoeid en de rozen zien er al goed uit voor het komende seizoen. Leuk om te zien dat daar alweer flink wat 
plantjes staan van de soort witte- en paarse dovenetel én in bloei. 
Vanwege de regenperiode is er best even stilstand in de bloei, de rozen zien er waterig uit. 
De mooiste perken als geheel zijn momenteel: Rosa ‘Marathon’, ‘The Fairy’, ‘Amstelveen’, ‘So Pretty’, 
‘Diamant’, ‘Innocentia’, ‘Baseball’, ‘Cricket’, ‘Marie Pavié’, ‘Lions Rose’, ‘Gräfin Diana’ en ‘Orangerie’. 

De Rosa ‘Heilige Elisabeth’ (1995), gekweekt door Gergely Márk, die op 2 plekken staan in de rand doen het 
redelijk goed. Die bij de Rosa ‘Mozart’ is goed uitgegroeid, die bij de reuzencornoelje heeft het niet makkelijk, 
maar is aan het uitlopen, die zal komend jaar wel aanslaan is de verwachting. 

Komende werkzaamheden t/m november 
Een overzicht wat er de komende weken gaat gebeuren: aannemer graaft 3 perken deels uit en doet een 
aanvulling met goede grond, meststoffen (DCM-VIVIKALI) in alle perken verwerken, 210 inboetrozen planten in 
26 perken, 600 nieuwe rozen in 4 perken planten, schoffelen, aanaarden van alle 9.500 planten tegen de 
winterkou met Vivimus en de laatste te lange rozentakken terugsnoeien om te voorkomen dat ze in storm of 
sneeuwval breken, we werken door t/m 23 november. 

Morgen, vrijdag 25 oktober en zaterdag 26 oktober wordt er niet gewerkt in de rozentuin. 
Zaterdag 26 oktober is er een vrijwilligersborrel (VIP en Rosarium) in het gebouw VondelCS, nr. 3 van het 
Vondelpark, vanaf 15 uur t/m 17 uur. Gon en Hans zijn daar i.v.m. andere dingen niet bij. 
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ZATERDAG 26 OKTOBER 2019 

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 maand oktober ligt het accent op:  
Schoffelen, cultiveren, uitharken, perken netjes houden, inboet rozen en planten van de Kordes Rosen in 
2 perken.


Vandaag wordt er niet gewerkt, er is wel een vrijwilligersborrel in de middag in VondelCS.


Maandag 28 oktober 2019

Vandaag begon de dag met motregen maar snel werd het mooi weer en hebben gewerkt met Hans de B., 
Rosalind, Gon en Hans. Deze ochtend hebben we besteed om alle perken te voorzien van VIVIKALI, waarin 
stoffen zitten om de rozen voor te bereiden op de winter zodat er minder kans is dat ze bevriezen. In elk perk 
(23 m2) 1,9 kg granulaat. 

Op de werf zijn de Vivimus, Vivikali aangekomen. De gevraagde Symbivit (Micorrhiza schimmels) zijn niet 
geleverd, daarvoor in de plaats is geleverd DCM Myko-Aktiv NPK 4-3-3 + Mycorrhizae. 5 zakken van 25 kg. 
We hadden totaal 10 doosjes van 3 kg = 30 kg gevraagd en hebben 125 kg van deze meststof ontvangen. 
Per plant hebben we 16 gram nodig, een eetlepel granulaat.  

Dinsdag 29 oktober 2019

Vandaag gaan we de rozen in pot verder afwerken op de werf Vondelpark 6. Gewerkt met Hans de B., 
Willemieke en Hans. We hebben de rozen ‘Leersum 700’, ‘Arthur Bell’ en ‘Nuage Parfume’ helemaal klaar en 
al één roos verkocht. 
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WOENSDAG 30 OKTOBER 2019 

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

Vandaag gewerkt met het team Hans de B., Wouter, Patrick en Gon. Vandaag de ‘Stromboli’ afgewerkt in de 
pot en  we zijn nu helemaal klaar met dit oppotten en hebben een mooie voorraad. 
Vandaag besloten dat de snoeicursus 2020 plaatsvindt op zaterdag 14 maart 2020. 
In de middag zijn de 6 Rosa ‘Homburgiana’ bij Belle Epoque opgehaald door Hans de B. en Gon. 

Donderdag 31 oktober 2019

Vandaag gewerkt met het team Gon, Rosalind, Marijke, Mieke en Marieke. 
De granulaat VIVIKALI hebben we door de grond gemengd met de cultivator. Bijna de helft van de perken. 
Vrijdag is er niet gewerkt i.v.m. regen. 

Zaterdag 2 november 2019

Vandaag grijze wolken en later ook stevige buien. Gewerkt door het tweetal Hans de Bruin en Hans Homburg. 
We hebben de eerste 6 rozen geplant, inboet van Rosa ‘Homburgiana’ met toevoeging in het plantvak van 
Myka-Aktiv. Daarna in dit perk 3 zakken VIVIMUS als aanaarding aangebracht, totaal 180 liter. De 3 perken die 
moeten worden uitgegraven, liggen er nog ongeroerd bij en we hebben nog niets gehoord van parkbeheer 
wanneer dat gaat gebeuren. 
Het perk met de hoge takken van de Rosa ‘Rhapsody in Blue’ hebben we gehalveerd, dat is beter tegen 
eventuele stormschade (takken breken) en late winterkou en/of sneeuw.  
In de rand is de wilde hondsroos met enkele bloemen gaan bloeien. Daar vlakbij bloeien de witte ‘Innocencia’ 
en de ‘Diamant’ ook erg goed. 
Komende week of de week daarop verwachten we ook de bestelde rozen uit Duitsland en Nederland. 
____________________ 
Vorig jaar 
Dinsdag 6 november 2018

Vandaag zijn toen de laatste rozen geplant.  
Alle rozen zijn nu geplant. We kunnen nu het aanaarden van de 63 parken inplannen. 
____________________ 
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Maandag 4 november 2019

Vandaag gewerkt met het team Hans de B., Margreet, Marijke, Mike en Gon. Verschillende perken 
gecultiveerd.  
Parkbeheer gaat na wanneer de 3 perken worden voorzien van nieuwe grond. 

Dinsdag 5 november 2019

Vandaag hebben Hans de B. en Hans gewerkt. Eerst een flinke hoeveelheid afgeknipte takken van de ‘Eliza’ 
afgevoerd en lange takken weggeknipt van de ‘Cera’, ‘Rhapsody in Blue’ en de ‘André Brichet’. 
De perken die nu nog goed in bloei staan zijn: ‘Marathon’, ‘The Fairy’, ‘Amstelveen’, ‘So Pretty’, ‘Diamant’, 
‘Innocencia’, ‘Baseball’, ‘Solero’, ‘Marie Pavié’ en ‘Kent’. 
Vanochtend is gesproken met parkbeheer, de 3 perken waar de oude rozen zijn uitgegraven zijn nog niet van 
nieuwe grond voorzien, hopelijk gebeurt dat deze week, want de 300 rozen die we uit Duitsland verwachten 
komen waarschijnlijk a.s. vrijdag. De rozen van Jan Spek Rozen verwachten we volgende week donderdag of 
vrijdag. De 200 inboetrozen die de gemeente besteld heeft komen waarschijnlijk in de 3e week van november. 
Woensdag, donderdag en vrijdag wordt er niet gewerkt, zaterdag 9 november waarschijnlijk wel. 
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ZATERDAG 9 NOVEMBER 2019 

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 maand november ligt het accent op:  
Schoffelen, cultiveren, uitharken, perken netjes houden, inboet planten (200 stukst) aanaarden en de rozen 
van Kordes Rosen en Jan Spek Rozen planten.

Dankzij de opklaringen hebben we toch nog lekker gewerkt in de regen met het team Hans de B., Margreet, 
Mieke, Petra  Gon en Hans. 
In het lege perk waar Rosa ‘Nuage Perfum’ heeft gestaan hebben we 3x 60 liter VIVIMUS toegevoegd, 
verdeeld en daarna het hele perk doorgespit. Ook enkele perken in het zuiden wat korter geknipt.  
Er zijn nog 2 perken die als geheel best aardig in bloei staan, de Rosa ‘Diamant’ en de Rosa ‘Marie Pavié’. 
Alles opgeruimd en nat via de werf naar huis. 
De aannemer heeft vrijdag één perk uitgegraven en voorzien van nieuwe grond, de 2 andere perken moeten 
nog behandeld worden. 
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WOENSDAG 13 NOVEMBER 2019 

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 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.


Vandaag is er niet gewerkt in de rozentuin. Vandaag zijn de 300 rozen van Kordes Rosen uit Duitsland 
ontvangen en heeft de firma Jan Spek Rozen uit Boskoop de rozen uit Limburg (Lakei boomkwekerijen) en 
Boskoop op de werf Vondelpark afgeleverd en hebben we een rondje gelopen in de rozentuin met Alex Spek. 
Gisteren zijn de laatste 2 perken van nieuwe grond voorzien. 

Donderdag 14 november 2019

Vandaag hadden we het idee om 2 perken te beplanten en morgen de andere twee. In de ochtend hadden we 
zelf de 2 zakken met 150x Royal Fairy® meegenomen om te planten in perk 28, maar de grond was veel te 
zacht om er in te staan, je zakte er wel 15 cm in. Dat gold ook voor de andere 2 perken, die waren ook veel te 
zacht en te nat, onmogelijk om daar in te gaan planten. We hebben besloten om de Royal Fairy® in het perk 
29 te planten, die grond was steviger en dat is ook gelukt.  
We hebben gewerkt met het team Hans de B., Rita, José, Marten, Gon en Hans.  
Na het graven van het plantgat een kleine hoeveelheid (16 gram) DCM Myko-Aktiv NPK 4-3-3 + Mycorrhizae in 
het gat en daarna de struiken met kale wortel planten. Deze zijn ontdaan van de uitgedroogde uiteinden en in 
water gedompeld, daarna geplant. Ten slotte hebben we het perk geëgaliseerd en gecultiveerd en we konden 
tevreden zijn, om 12 uur was dit perk geheel klaar. 
Het ziet er naar uit dat we de overige 3 perken pas in de loop van komende week kunnen planten omdat de 
grond niet voldoende verdicht is en te vochtig. 

Vrijdag 15 november 2019

Vandaag hadden we niet gepland om te gaan werken, maar hebben vanochtend de situatie met de 3 vochtige 
perken bekeken en onderzocht; deze waren duidelijk al droger en steviger.  
Op weg naar de werf kwamen we Jos Rogiers (voorzitter Rozenvrienden uit België  
https://www.rozenvrienden.be/index.html ) tegen met zijn vrouw uit België, die Amsterdam bezochten en het 
Rosarium wilden zien en een korte rondleiding kregen. 

Versie: 10-12-2019 Pagina  van 82 94 Werkochtenden Rosarium

https://www.rozenvrienden.be/index.html


Stichting Hart voor het Vondelpark

Ook even overlegd met parkbeheer en het idee is dat we morgen gaan proberen om de 2 perken (20 en 22) te 
gaan beplanten met de Kordes Rosen. 
Bij de keet hebben we ook de laatste potten rozen die vorig jaar zijn verpot, op te knappen. Kruiden 
verwijderd, gaten geprikt en voorzien van Myko-Aktiv + Micorrhizae, plus een beetje Vivikali en afgewerkt met 
boomschorssnippers, totaal 41 opgeknapte potten met ‘Rozenfee’, ‘Astrid Lindgren’, ‘Friesia’, ‘Cottage Rose’ 
en ‘Nina Weibull’. Best nog goede planten. Een klein deel van de potten zonder groei hebben we weggedaan. 

Zaterdag 16 november 2019

Vandaag hebben we de rozen van Kordes Rosen uit Duitsland geplant. De 2 perken waren al wat droger 
geworden en het kon net. We zijn begonnen met Rosa Out of Rosenheim® in perk 20 en kwamen er achter 
dat deze rozen (met kale wortels) verdeeld waren over de 2 ontvangen dozen. Na de eerste 4 rijen zijn we 
verder gegaan om de 2 perken gelijktijdig te beplanten en dat ging prima. Bij de pauze thee en koffie mét 
appelgebak van Carla en tulbandcake van Yvonne. Even wat rust bij windstil weer en een schraal zonnetje, 
heerlijk werkweer. 
Het team bestond uit Hans de B., Margreet, Mariken, Patrick, Yvonne, Rita, Carine, Jael, Gon en Hans. 
Na het graven van het gat een eetlepel DCM Myko-Aktiv NPK 4-3-3 + Mycorrhizae in het gat. 
We waren eigenlijk gelijktijdig klaar. Hoewel het tweede perk (nr. 22) met Rosa Summer of Love® wat later was 
gestart, heeft het 1e team wat rustigeraan gedaan om het tweede team nipt te laten winnen voor het gevoel :-) 
Alles opgeruimd en aangeveegd, en we gingen tevreden naar huis. 
Het laatste perk gaan we komende week planten, deze rozen Rosa Midnight Sun® van Jan Spek Rozen te 
Boskoop staan in pot. 

Planten nieuwe rozen in perk 20 op 16-11-2019. Rosa Summer of Love® van Kordes Rosen uit Duitsland. 
Het ziet er naar uit dat we het laatste perk vanaf woensdag of donderdag kunnen planten vanwege de 
voorspelde regen in het begin van de week. 
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Maandag, dinsdag en woensdag 18 / 19 / 20 november 2019

Deze dagen is er niet gewerkt omdat het perk 28 eerst droog moet zijn voordat de het laatste perk rozen gaan 
planten. Waarschijnlijk gaan we donderdag rozen planten. 

Donderdag 21 november 2019

Vandaag hebben we bij droog, bewolkt en fris weer de 150 stuks Rosa Midnight Sun® van Jan Spek Rozen, 
die in pot zaten geplant. Aan 3 struiken nog een klein zachtgeel bloemetje. De beworteling was perfect en de 
verwachting is dat de planten goed uitgroeien, deze zijn gestekt en groeien dus met eigen wortels. Dit in 
tegenstelling tot de meeste rozen die geënt zijn op een onderstam van een ‘wilde roos hybride’. 
We hebben gewerkt met het team Hans de B., Margreet, José, Mieke, Patrick, Gon en Hans. Na het uitzetten 
van de plantlijn werden de gaten gemarkeerd en uitgegraven. Plantgaten werden voorzien van een kleine 
hoeveelheid DCM Myko-Aktiv NPK 4-3-3 + Mycorrhizae, de planten werden uit de potten gehaald, geplant, 
aangedrukt en later werd de toplaag grond verdeeld en met de cultivator geëgaliseerd. Om 11:30 uur waren 
we klaar en rondom het perk netjes aangeveegd. Drie rozen in reserve op de werf bij de schaftwagen (inboet). 
 

Weer een mooie mijlpaal bereikt, 
alle 4 nieuwe perken zijn geplant 
en staan er netjes bij. 
Morgen gaan we de 4 nieuwe 
perken nog een aanvullende 
winterbehandeling geven met korrels 
Vivikali, die zorgen voor een betere 
winterhardheid voor de planten door 
de stof kalium, een soort zout dat 
als het ware als anti-vries werkt.  

Rosa Midnight Sun® van Jan Spek Rozen net na het planten op 21 november 2019 

Vervolgens werken we deze korrels met de cultivator door de bovenlaag. 
De nieuwe naambordjes worden op de 4 standaards bevestigd, één standaard moet nog verplaatst worden 
naar de rand. 
Komende dinsdagmiddag worden de 210 inboet-rozen ontvangen op de werf en die gaan we vanaf woensdag 
planten, eventueel met hulp van Parkbeheer. Daarna volgt het aanaarden van alle 63 perken met Vivimus. 

Vrijdag wordt er nog gewerkt in de rozentuin. 

Zaterdag een gezellige afsluiting op de werf Vondelpark 6 van 10-12 uur. 
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Vrijdag 22 november 2019

Vandaag begonnen we met regen, later droog. Hans de B., Gon en Hans hebben de 4 nieuwe perken bemest 
met een beetje Vivikali en deze met de cultivator ingeharkt. In perk 22 is de standaard uitgegraven en met de 
grondboor op de juiste plek gezet tegen de haag. Daarna alle 4 naamplaatjes op de standaards bevestigd en 
zijn hiermee helemaal bij. Ook de QR-code werkt met de nieuwe rozen, ingevoerd op de site. 

Versie: 10-12-2019 Pagina  van 85 94 Werkochtenden Rosarium

Rosa ceae 

' Rosa 'Royal Fairy'® 
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Dit rozenperk kunt ûk dopteren. 
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vondelpc\ll"k-com / info@vondelpark.com 

14 november 2019 

vondelpark.com/perk29 

Geplant 
Gekweekt ,;, 
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Jan Spek Rozen / Lakei 
2019 - Nederland 
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ZATERDAG 23 NOVEMBER 2019 

Start deze keer niet in het Rosarium maar in de kantine van Parkbeheer 
De laatste geplande werkochtend dit jaar, maar het werk is nog niet helemaal klaar.  
Om 9:45 uur starten op het werfterrein in de kantine van Vondelpark 6 en gaan niet naar het Rosarium.  
Lekker koffie en thee gedronken op de werf in het gebouw met wat lekkers en even bijpraten met z’n 
veertienen. We hadden een doorlopende ‘presentatie’ van foto’s uit het rosarium 2019.  
Hans keek al pratend terug op 2019 met de rozensnoeidag 9 maart, de opening rozenseizoen op 22 juni, de 
plaatsing van het grote informatiebord en in alle perken een standaard voor de roosnaambordjes in de zomer 
en gisteren zijn de nieuwe rozen voorzien van de nieuwe roosnaamplaatjes, e.e.a. gekoppeld met de QR-code 
aan informatie op de website. We zijn blij met de schenking van bijna 600 rozen van 2 rozenkwekers dit jaar, 
geregeld in gesprek met deze kwekers (Kordes uit Duitsland en Jan Spek Rozen uit Boskoop) tijdens het 59e 
Int. Rozenconcours te Den Haag door Gon. Hans de Bruin in de schijnwerper gezet, hij zet elke dag koffie en 
maakt theewater voor ons is alle vroegte in de schaftwagen. Komende week gaan we in samenwerking met 
Parkbeheer nog ruim 200 rozen, verspreid in 26 perken, planten en daarna alle 63 perken aanaarden, in elk 
perk c.a. 180 liter Vivimus (3 zakken). 
Later gaan we de keet en de tuinkar opruimen en schoon te maken. Het gereedschap krijgt een 
onderhoudsbeurt, de stelen van de cultivators, spaden en schoffels worden schoongemaakt, geschuurd en 
ingesmeerd met gekookte lijnolie. 
Alle 10 snoeischaren zijn al onderhouden, helemaal uit elkaar, messen geslepen en gewet, ingevet en klaar 
voor het nieuwe seizoen 2020. Een artikel over hoe je een snoeischaar onderhoud staat op:  
https://rozenvereniging.nl/snoeischaar-onderhoud/  

Kortgeleden is het Werkplan Rosarium Vondelpark 2020 gemaakt en deze is te vinden op de pagina 
Vrijwilliger van de site, zie https://vondelpark.com/word-actief/  
Dank voor de bakkers van de 2 taarten! Margreet en José. 

Vooruitzicht begin 2020 
De eerstkomende activiteit is op zaterdag 4 januari 2020 met koffie in de keet, een soort Nieuwjaarsreceptie, 
uitnodiging om te komen wordt verstuurd, op 8 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 op 7 maart en 14 maart volgt de Workshop 
rozen snoeien, van 10-15 uur, deze keer weer gratis. Graag opgeven aan Gon, want er zijn al 3 inschrijvingen. 

Tot ziens komende 2 weken of anders in 2020, 
Hans de Bruin, Gon en Hans Homburg 
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Dinsdag 26 november 2019

Vandaag heeft Gon het Werkplan Rosarium Vondelpark 2020 en de kostenraming voor 2020 naar Parkbeheer 
gezonden met het voorstel beide documenten in de 2e of 3e week van december te bespreken. 
Vanmiddag komen de inboetrozen aan bij werfbeheer en het idee is, vanwege het regenachtige weer, om de 
ruim 200 rozen op vrijdag 29 november te planten met hulp van Parkbeheer. 

Vrijdag 29 november 2019

Gisteren kregen we bericht dat de bestelling rozen was ingekuild. Vandaag bijna de helft geplant met hulp van 
Parkbeheer (3 man) met het team Hans de B., Margreet, Rita, Yvonne en Hans. 
Bijgeplant in de perken Rosa ‘Diamant’, Alexander, ‘Double Knock Out’, ‘Acapella’, ‘André le Nôtre’, ‘Apricot 
Queen Elizabeth’, ‘Sweet Pretty’, ‘Margaret Marril’, Rouge Meilove en ‘Snow Ballet’. Een deel van de voorraad 
staat in pot. Het was droog weer, maar we konden nog merken dat het gisteren flink geregend had. 

Zaterdag 30 november 2019

Vandaag hebben we alle overige rozen geplant. Voor een deel met kale wortel, de anderen in pot. Gewerkt 
met het team Hans de B., José, Marten en Hans. Door een misverstand zijn voor 4 perken géén rozen besteld 
door de gemeente. De stichting zal deze rozen gaan bestellen en die planten we in het voorjaar 2020. Het 
betreft de soorten: Rosa ‘Sterntaler’, ‘Just Joey’, ‘Warm Wishes’ en ‘Pomponella’. Ook de bestelde Rosa 
foetida ‘Persian Yellow’ is niet ontvangen. Van de Rosaraie de l’ Haÿ’ zijn er 5 i.p.v. 2 afgeleverd, alle 5 geplant 
ten noorden van het perk ‘Alexander’. 
In de middag de laatste 2 snoeischaren Felco 2 uit elkaar gehaald, schoongemaakt, geslepen en met Felco-
vet in elkaar gezet, alle 10 scharen zijn weer als nieuw voor het nieuwe seizoen. 
Ook de nieuwe plattegrond van het Rosarium gemaakt met aanvullingen wilde rozen, de ‘Heilige Elisabeth’  
(2 plekken) inclusief in de .pdf de linken naar de website https://www.inhetvondelpark.nl  
Maandag 2 december 2019 gaan we de perken van een laagje Vivimus voorzien, elk perk 120 liter, 2 zakken. 
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Gras

Gras

Perkindeling

Gras

Gras

Overzicht   Rosarium
Vondelpark Amsterdam
Ontwerp Rosarium 1958 door Egbert Mos
Overzicht 63 rozenperken in november 2019
met wilde rozen en cultivars in de randen.
Tekening: Hans Homburg
www.inhetvondelpark.nl/rosarium.html
www.inhetvondelpark.nl/wilderozen.html
Kleuren: bij benadering.

HOMBURG
30-11-2019

Teun de Jager

Oprichtersbank

door Jan Bronner
(1881-1972)
Beeld geplaatst in 1958

Waterspeelplaats

Hulstbrug - naamgeving door E. Heimans en Jac.P. Thijsse - 1901

Ooievaarsnest

Schapenweide

Onthuld op 14 april 1939 met daarin de 34 namen gegraveerd van de oprichters van de 
‘Vereeniging tot aanleg van een rij- en wandelpark te Amsterdam’, opgericht 14 april 1864.
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Acer saccharinum

Sierkers
Prunus subhirtella 'Autumnalis Rosea'

Tulpenboom midden in perk
Liriodendron tulipifera

Papierberk

Amberboom
Liquidambar styraciflua

Canadese
populier

Gele treurwilg
Salix x sepulcralis ‘Chrysocoma’

Esdoornsoort
Acer griseum

Reuzenkornoelje
Cornus controversa

Schietwilg
Salix alba

Rode meidoorn

Pluim-es
Fraxinus ornus

Prunus serrulata ‘Kanzan’

Paardenkastanje
Aesculus hippocastanum

Prunus x yedoensis

Anna Paulowna boom
Paulownia tomentosa
midden in het perk

Hulst
Ilex aquifolium

Broodboom (heester)
Aucuba japonica 'Rozannie'

Zomereik | Quercus robur

Gewone es | Fraxinus excelsior

Zoete kers
Prunus avium

Eenbladige es
Fraxinus excelsior ‘Diversifolia’

Japanse wilde appel
Malus floribunda

Groep bruine beuken
Fagus sylvatica ‘Atropunicea’

Hagen zijn een ligustercultivar
Ligustrum vulgare ‘Atrovirens’

Yoshino kers

Duinroos | Rosa spinosissima

Duinroos | Rosa spinosissima

Egelantier | Rosa rubiginosa

Duinroos
Rosa spinosissima

 Rosa fedtschenkoana 

Rimpelroos
(rozerood)
Rosa rugosa

Veelbloemige roos
Rosa multiflora

Rimpelroos (lichtroze)
Rosa rugosa

Rimpelroos
Rosa rugosa

Heggenroos | Rosa corymbifera

 Rosa ‘Mozart’ 

 Rosa
‘Heilige
Elisabeth’
Gergely Márk 

Rosa ‘Big Bang’
Marco Braun NL 

 Rosa ‘Heilige Elisabeth’ 

 Rosa ‘Veilchenblau’ 

Kaneelroos
Rosa majalis
‘Foecundissima’

 Rosa hugonis 
Hondsroos
Rosa canina 

 Rosa ‘Roseraie de l’Haÿ’ 

 Rosa ‘Roseraie de l’Haÿ’ 

 R. foetida ‘Persian Yellow’
 R. spinosissima ‘Double White’ - Piet (P.A.) Bakker

 R. spinosissima ‘Stanwell Perpetual’

 R. multiflora ‘Adenochaeta’

 Rosa ‘Louise Bugnet’
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Rosa ‘The Fairy’
Rosa ‘Amstelveen’
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Rosa ‘Rote Hannover’
Rosa ‘So Pretty’
Gras
Rosa ‘André Brichet’
Rosa ‘Sally Holmes’
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Rosa ‘Lions Rose’
Rosa ‘Diamant’
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Rozennaamlijst 2020

Wilde roos of afgeleide cultivar
Gecultiveerde roos (gekweekt)

https://www.inhetvondelpark.nl


Stichting Hart voor het Vondelpark

Maandag 2 december 2019

Vandaag wat lichte neerslag, regen. Maar ook ijzel op de verharding in de rozentuin, spiegelglad. Plassen ook 
bevroren. In de vroege ochtend koffie en thee gezet en met hulp van Parkbeheer zijn 3 pallets met 120 zakken 
Vivimus naar het Rosarium vervoerd en daar hebben we de perken voorzien van 2 zakken van 60 liter=24 kg. 
Gewerkt met het team Hans de B. en Hans. We zijn tot 25 perken gekomen, bijna de helft, morgen verder. 
Ook mooie perioden met zon en enkele perken rozen houden de bloei nog vol zoals ‘Marie Pavié’, ‘Rouge 
Meilove’, ‘Tapis Volant’, ’Mozart’ en ‘Baseball’. De wilde rozen zijn al een poos uitgebloeid behalve de cultivar 
Rosa multiflora ‘Adenochaeta’ bij perk 65 en nog één bloem van de kaneelroos. 
Morgen verder met de zakken Vivimus. 

Dinsdag 3 december 2019

Vandaag met zonnig en windstil weer verder met het aanaarden van de perken, nog 38 stuks te doen. We 
hebben gewerkt met het team Hans de B., José, Marieke, Gon en Hans. Met assistentie van Parkbeheer, die 
bij elk perk 2 zakken heeft neergelegd en dat scheelde aanzienlijk veel heen- en weer lopen door ons 
waardoor we alle zakken hebben weggewerkt. Nog een stuk of 8 perken te doen morgen. 
Liesbeth kreeg de beloofde herinneringsplaat met de naam ‘Eliza en met dank aan’ in handen. 
Binnenkort worden de 2 boompjes vervangen in het Rosarium, die zijn gearriveerd. 
De resterende perken wordt morgen door Parkbeheer afgemaakt, een mooie afsluiting van het seizoen. 

Woensdag 4 december 2019

Vanochtend alle roosnaambordjes schoongemaakt, die waren met het ‘aanaarden’ soms ook meegenomen. 
Met een afwasborstel en een sopje alle bordjes schoongemaakt en afgedroogd. Daarna naar de Werf hoe het 
zat met de hulp, maar niemand te zien. Toen zelf de 9 zakken Vivimus met een kruiwagen naar het Rosarium 
gereden en samen met Gon de laatste perken voorzien van 2 zakker Vivimus per perk.  
Ook de 2 Rosa ‘Heilige Elisabeth’ op 2 plekken van extra grond voorzien. 

Fietsen in het Rosarium - een ergernis waaraan Parkbeheer al jaren niets doet 
Er mag niet gefietst mag worden in het Rosarium. Vanochtend was er iemand (naast de andere vele fietsers) 
die dat zelf wel uitmaakte dat hij met een bakfiets op de smalle paadjes reed, ook gewoon langs mensen met 
een kinderwagen, erg onverantwoord. Toen ik vroeg of hij wilde lopen, werd ik uitgescholden en kreeg grove 
opmerkingen naar mijn hoofd geslingerd, de man was niet voor reden vatbaar. 
Nu vragen we al drie jaar aan het hoofd Parkbeheer om daar iets aan te doen, zonder resultaat en zonder 
terugkoppeling. 
Vele malen voorgesteld om lage voethekjes te plaatsen bij de ingangen, met een bordje dat fietsen niet is 
toegestaan, helaas heeft Parkbeheer de afgelopen 3 jaar niets gedaan. Het is weer in ons Werkplan Rosarium 
Vondelpark 2020 opgeschreven en gevraagd, het begint echt urgent te worden. Waarschijnlijk moeten er eerst 
ongelukken gebeuren.  
Vandaag een bericht gestuurd naar de gemeente met de vraag of ze maatregelen willen nemen. 
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Zaterdag 7 december 2019

Vanochtend hebben Gon Hans de B. en Hans de tuinkar en de schaftwagen opgeruimd. Het was zacht en 
bewolkt weer. Koffiemachine schoongemaakt en ontkalkt en in de doos gedaan. De stelen van de 6 cultivators 
en de 4 spaden schoongemaakt, geschuurd en in de gekookte lijnolie gezet, ook het handgereedschap van 
Sneeboer, tegelritser, schepje en de lange handcultivator. Alle overige meststoffen uit de schaftwagen naar de 
vrijwilligers-container vervoerd. De meststoffen die onder het afdak liggen, 2x Myka-Actief en 7x Potgrond 
moeten nog naar de container. 

De 2 bomen die parkbeheer zouden planten, een Japanse sierappel en een rode meidoorn, zijn nog niet 
geplant. 

Gisteren werden we door Rashna Kadier uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de ‘onthulling’ van het plaatje dat 
aan de sokkel van Teun de Jager wordt gemonteerd. Op woensdag 11 december 2019 om 10:30 uur. 

Donderdag 12 december 2019 om 16:00 uur gaat Gon naar de presentatie van een onderzoek over het 
Rosarium en het Amstelpark, Ketter & Co. in de Gietersstraat 47. Door Tautvydas Bokmota 

Dinsdag 10 december 2019

Vandaag is het tijdstip van plaatsing naamplaat bij het beeld van Teun de Jager vervroegd naar 10 uur. 

Woensdag 11 december 2019

Vanochtend de plaatsing van de informatietegel meegemaakt. Aanwezig waren Rashna Kadier (stadsdeel 
Zuid), Sabine Dirks (afdeling Kunst) en de Kunstwacht die de plaatsing uitvoerde. De informatietegel is langs 
het klinkerpad schuin tegenover het beeld geplaatst. Daarna hebben we de Oprichtersbank bekeken die al 3 
weken vol met graffiti zit. Ook bij dit echte monument zou een nieuwe tegel moeten komen, dit wordt 
uitgezocht. 
Op m’n eigen website een pagina gemaakt over Teun de Jager inclusief de informatietegel  
https://www.inhetvondelpark.nl/teundejager.html  
Op de werf hebben we de 7 zakken potgrond van 60 liter en de 2 zakken Myko-Aktiv naar de container 
verplaatst. 

Maandag 23 december 2019 Uitnodiging Koffie in de keet, in het gebouw op de werf

Beste mensen, Allereerst wensen we jullie een fijn kerstfeest en een gelukkig en gezond 2020, waarin we 
hopelijk weer veel in het rosarium zullen werken. 
De rozen, zoals deze ‘Baseball’ die eind november nog in bloei stond, zullen jullie er dankbaar voor zijn. 
Zaterdag 4 januari willen we elkaar onder het genot van een kopje koffie op de werf een gelukkig nieuwjaar 
wensen. Jullie zijn welkom tussen 10.30 en 12.00 uur. Hartelijke groeten, 
Hans de Bruin en Gon Homburg 
begeleiders vrijwilligerswerk rosarium 
Stichting Hart voor het Vondelpark. 
hartvoorhetvondelpark@gmail.com 
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Zaterdag 4 januari 2020

Vanochtend de eerste ‘Koffie in de Keet’ maar in het gebouw van parkbeheer gehouden, we waren met 12 
personen. Bijpraten onder het genot van appeltaart, nieuwjaarsrolletjes en koekjes van 10:30 tot 12:00 uur. 
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RESULTATEN 

Evaluatie mei 2019 
De evaluatie door de Stichting Hart voor het Vondelpark en Parkbeheer is niet gehouden. 

Evaluatie oktober 2019 
Het eindresultaat van dit seizoen, samenwerking Stichting Hart voor het Vondelpark en Parkbeheer, 
is niet gehouden. 

Eind-evaluatie 24 november 2019 
Is niet gehouden. 
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SNOEIEN, SCHOFFELEN EN BEMESTEN 

Snoeien 

Vanaf 19 maart start het snoeien van bijna alle perken. Een omvangrijk werk en soms ook wat zwaar werk om 
de circa 9.400 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 10 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, kruiden verwijderen 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 2019 
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 tevreden 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. 
Informatie over de firma Zocher op de site van Hans Homburg https://www.inhetvondelpark.nl/zocher.html  
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 particuliere vereniging in 1936 aangelegd met 
medewerking van de rozenvereniging ‘Nos Jungunt Rosae’. Zij leverden het uiteindelijke plan en alle 7.000 
rozen. 
In 1958 werd het huidige ontwerp van het Rosarium aangelegd door de Gemeente Amsterdam, een ontwerp 
van Egbert Mos. 

Begeleiders vrijwilligerswerk Rosarium, 
Gon en Hans Homburg 
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Ma Di Wo Do Vr Za Zo Ma Di Wo Do Vr Za Zo Ma Di Wo Do Vr Za Zo

April Mei Juni

114 2 3 4 5 6 7
 1

815 9 10 11 12 13 14
1516 16 17 18 19 20 21
2217 23 24 25 26 27 28
2918 30

619 7 8 9 10 11 12
 18 1 2 3 4 5

1320 14 15 16 17 18 19
2021 21 22 23 24 25 26
2722 28 29 30 31   
   

323 4 5 6 7 8 9
22   1 2

1024 11 12 13 14 15 16
1725 18 19 20 21 22 23
2426 25 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

Januari2019 Februari Maart

1 1 2 3 4 5 6
    

72 8 9 10 11 12 13
143 15 16 17 18 19 20
214 22 23 24 25 26 27
285 29 30 31

46 5 6 7 8 9 10
 5   1 2 3

117 12 13 14 15 16 17
188 19 20 21 22 23 24
259 26 27 28

410 5 6 7 8 9 10
9   1 2 3

1111 12 13 14 15 16 17
1812 19 20 21 22 23 24
2513 26 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 2019

127 2 3 4 5 6 7
  

828 9 10 11 12 13 14
1529 16 17 18 19 20 21
2230 23 24 25 26 27 28
2931 30 31

532 6 7 8 9 10 11
 31  1 2 3 4

1233 13 14 15 16 17 18
1934 20 21 22 23 24 25
2635 27 28 29 30 31

236 3 4 5 6 7 8
35   1

937 10 11 12 13 14 15
1638 17 18 19 20 21 22
2339 24 25 26 27 28 29
3040

40 1 2 3 4 5 6
   

741 8 9 10 11 12 13
1442 15 16 17 18 19 20
2143 22 23 24 25 26 27
2844 29 30 31

445 5 6 7 8 9 10
44   1 2 3

1146 12 13 14 15 16 17
1847 19 20 21 22 23 24
2548 26 27 28 29 30

249 3 4 5 6 7 8
48   1

950 10 11 12 13 14 15
1651 17 18 19 20 21 22
2352 24 25 26 27 28 29
301 31

9 - Koffie in de keet
14 - Valentijnsdag

1 - Nieuwjaarsdag
5 - Koffie in de keet
19 + 20 Vondelparkloop

1 april t/m 13 mei - Tulp Festival
19 - Goede Vrijdag
20 april - 20 mei Springsnow - Iepen
21 + 22 - Paasdagen
27 - Koningsdag

20 - Herdenking Kerwin Duinmeijer
       (optie) bij Mama Baranka - Moeder Rots

17 - Prinsjesdag

4   - Dierendag
13 - Marathon Amsterdam
27 - Begin wintertijd
31 - Halloween
       Sluiting kiosk VIP

1 - Allerheiligen
2 - Allerzielen
11 - Sint Maarten
16 - Afsluiting met borrel voor vrijwilligers

5 - Sinterklaas
25 + 26 - Kerstdagen
31 - Oudejaarsdag

5 - Suikerfeest
7 - Golftoernooi JCI Vondelpark Open - 25e editie
9 + 10 - Pinksteren
16 - Vaderdag
30 - Opening Rozenseizoen Vondelpark
       met rozenmarkt

4 - Dodenherdenking
5 - Bevrijdingsdag
5 - Start Openluchttheater Vondelpark
6 - Begin Ramadan
12 - Moederdag
30 - Hemelvaartsdag

9 - Rozensnoeicursus
1 - Informatieavond   3 - Carnaval
13 - Nationale Boomfeestdag
23 - Lenteborrel (optie)    
30 - Opening kiosk VIP    31 - Begin zomertijd
          

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 30 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 2019

Overzicht werkdagen vrijwilligerswerk Vondelpark 2e helft 2019

41 geplande werkochtenden
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