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OPENBAAR GROEN/TUINEN:
E  E  E   = zeer goed

E  E  = goed

E   = matig

GEZONDHEID:
 = zeer goed

 = goed

 = matig

WINTERHARDHEID:
hhh  = zeer goed

hh  = goed

h  = matig
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City•flor® is het merk voor op eigen wortel gekweekte gezonde vi-

sueel aantrekkelijke rozen. Dit assortiment is geschikt voor diverse 

toepassingen, zowel voor groot- als kleinschalige beplanting. Door 

de wortelechte teelt (stekken) verdragen City•flor® rozen goed me-

chanische snoei met bijvoorbeeld de maaikorf, bosmaaier of heg-

genschaar, en geeft daardoor geen wildopslag. Het terugzetten 

(snoeien) kan jaarlijks worden toegepast tot een maximum van om 

de 5 jaar, afhankelijk van de gewenste hoogte. Bij rozen zijn goede 

resultaten mede afhankelijk van standplaats, bodem en ontwate-

ring. Daarom kan in sommige gevallen een  bemesting de gezond-

heid en bloeirijkdom van de rozen ten goede komen.

Breed inzetbaar

City•flor® rozen zijn bijzonder breed inzetbaar, van groot- tot klein-

schalige beplanting en geven een extra beleving aan het straat-

beeld en in tuinen. City•flor® rozen zijn uitermate geschikt voor 

stadscentra, parken, bedrijventerreinen en tuinontwerpen.

Wereldwijd worden City•flor® rozen door  rozenexperts getest 

en vermeerderd, dit zorgt voor een brede kennis van klimaat-

standplaats en grond en garandeert een goede verkrijgbaarheid. 

City•flor® rozen zijn kwekers- en merkenrechtelijk beschermd en 

herkenbaar aan het gele soortechtheids beschermetiket.

*  De aangegeven hoogte 
van de plant is de ge-
middelde hoogte bij 
jaarlijkse snoei.

*  De beoordeling van 
de gezondheid van de 
rozenplanten (aange-
duid met vinkjes), heeft 
plaatsgevonden bij 
goede grond en stand-
plaats. 

*  De kleur van de rozen 
zijn mede afhanke-
lijk van de zonuren. 
Bij meer zonuren kan 
de roos lichter van 
kleur zijn. Wanneer de 
zonuren teruglopen 
kunnen de bloemen 
donkerder van kleur 
worden.

CITY.fl   r®
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Het Bijenweelde® assortiment is speciaal ontwikkeld voor bijen. De nectar is goed bereikbaar door de enkele of halfgevulde 

bloemen. De rozen hebben een compacte groeiwijze en een mooi glanzend groen blad. De bloei is enorm rijk met een mooi 

opgaand bloemetje waarin de meeldraden een prachtig contrast vormen.

Bijenweelde® rozen zijn makkelijk te onderhouden, ze laten alle type snoei toe. Ze kunnen worden toegepast in perken en borders en 

laten zich goed combineren met andere planten waaronder: bloemenmengsels, heesters en vaste planten.

Groeihoogte: ca. 50-60 cm

Plantafstand: ca. 5 st. per m2
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Innovaties: Bijenweelde® Rozen

BIjenweelDe® RooD

BIjenweelDe® wIt

BIjenweelDe® Geel

BIjenweelDe® lICHt RooD

BIjenweelDe® Roze

BIjenweelDe® aBRIkoos
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Groep a: visueel aantrekkelijke 
onderhoudsarme rozen

Perk voldoet nog steeds na 15 jaar
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City·Flor® rozen zijn niet alleen op 

hun mooie bloemen geselecteerd 

maar hebben vaak een goede 

onkruidonderdrukking, geen 

wildopslag en een rijke en lange 

doorbloei.

Binnen het City·Flor® assortiment 

zijn speciale soorten geselecteerd 

voor minder goede omstandigheden 

zoals: schrale bodem, strooizout, 

uitlaatgassen en schaduw. Deze 

omstandigheden komen vooral voor 

bij boomspiegels, straatbegeleiding, 

rotondes, talud en plantenbakken. 

Per soort wordt in de brochure met 

sterretjes aangegeven waar de roos 

geschikt voor is.

Deze groep rozen is speciaal geselecteerd op de groeiwijze van de plant waardoor deze 

goed bodembedekkend is, dit zorgt voor een goede onkruid onderdrukkende werking.

Deze rozen zijn extreem rijk bloeiend en goed schonend waardoor de rozenblaadjes 

vanzelf na het uitbloeien afvallen. Door de lange doorbloei zullen deze perken tot in de 

herfst een hoog visueel niveau geven.



Onderscheidingen:
● Gouden medaille
 Den Haag 2006+2009

● ADR 2007
● Gouden roos, 
 Den Haag 2009
● Gouden medaille, 
 Parijs 2008 SNHP Frankrijk 2009 (o.a.)

stad Rome®

Onderscheidingen:
● Gouden medaille
 Geneve 2004

● ÖRP Rose Wenen 2006
● TOPROOS NL 2009

Type: enkel tot half 
gevuld

Kleur: signaal rood
Doorsnede: 3 tot 4 cm
Schonend: zeer goed
Geur: geen
Bloeiperiode: rijk doorbloeiend
Plantafstand: 4 stuks/m2

Type: enkel
Kleur: diep roze
Doorsnede: ca. 5 cm
Schonend: zeer goed
Geur: geen
Bloeiperiode: rijk doorbloeiend
Plantafstand: 4-5 st. per m2

Hoogte: 40 tot 60 cm

Breedte: 60 tot 70 cm

Groeivorm: vlak breed bossig

Blad: donkergroen,

 glanzend
Gezondheid 
Winterhardheid hhh

Hoogte: ca. 60 cm
Breedte: ca. 60 cm
Groeivorm: compact breed 

bossig
Blad: heldergroen 

glanzend
Gezondheid 
Winterhardheid hhh

Een roos met een geweldige kleurkracht. De grote enkele helder signaalrode 
bloemen vallen mede op door het mooie contrast met de gele meeldraden. 
Het is een rijke doorbloeier met glanzend frisgroen gezond blad en heeft een 
buitengewone rozenziekteresistentie. Deze roos is uiterst geschikt voor lage 
taludbeplanting en geeft een opvallende goed sluitende bodembedekking. 
Door de groei biedt deze roos een effectieve bescherming tegen erosie en 
zorgt tegelijkertijd voor een perfecte barrièrewerking.

Beplanting met de City·flor® roos Stad Rome® kenmerkt zich door een krachtige 
groei, die compact vlak en bossig is. De bloemen lijken een paraplu boven de 
planten te vormen en geeft een warme sfeer door de niet vervagende zalmroze 
kleur van de bloemen. Door de voortdurende gezondheid van de plant, is de 
krachtige herfstbloei een lust voor het oog. Inmiddels heeft Stad Rome® bijna 
alle internationale prijzen en predikaten in de wacht weten te slepen.

Gloed®

OPENBAAR GROEN

Vakbeplanting E  E  E
Straatbegeleiding E  E  E
Rotondes E  E  E
Taludbeplanting E  E  E
Solitairbeplanting

Boomspiegels E  E 
Bloembakken E 

OPENBAAR GROEN

Vakbeplanting E  E  E

Straatbegeleiding E  E  E

Rotondes E  E  E

Taludbeplanting  E  E  E

Solitairbeplanting  

Boomspiegels  E  E 

Bloembakken E  E  E

BIJZONDERHEDEN
● Geschikt voor moeilijke 

groeiplaatsen
● Perfect gezond glanzend blad
● De helder rode bloemen blijven 

zeer lang mooi en vervagen niet 
bij het uitbloeien

BIJZONDERHEDEN
● Compacte en bossige
 groei

● Sterke bloeier tot laat in de 
herfst

● Zeer gezond

TUINEN

Perken E  E  E
Kuip- en  

   terrasbeplanting E 
Groepen 

Solitairbeplanting

Hagen

TUINEN

Perken  E  E  E

Kuip- en  

   terrasbeplanting  E 

Groepen   E 

Solitairbeplanting   

Hagen   
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Pink Decumba®

Type: enkel
Kleur: zuiver wit
Doorsnede: 3-4 cm
Schonend: zeer goed
Geur: geurend
Bloeiperiode: rijk doorbloeiend
Plantafstand: 4 st. per m2

Type: enkel
Kleur: zacht roze
Doorsnede: 3-4 cm
Schonend: zeer goed
Geur: geurend
Bloeiperiode: rijk doorbloeiend
Plantafstand: 4 st. per m2

Hoogte: 30 tot 40 cm
Breedte: 60 tot 70 cm
Groeivorm: laag over de 

grond
Blad: glanzend licht 

groen
Gezondheid 
Winterhardheid hh

Hoogte: 30 tot 40 cm
Breedte: 60 tot 70 cm
Groeivorm: laag over de 

grond
Blad: glanzend licht 

groen
Gezondheid 
Winterhardheid hh

Deze heerlijk geurende roos valt op door zijn prachtige gele meeldraden. De 
enkel witte bloemen zijn zuiver wit van kleur en bloeien erg lang door. White 
Decumba® is een goede bodembedekker. Dit is een roos met, net als Pink 
Decumba®, goede onkruidonderdrukkende eigenschappen. De Decumba’s® 
zijn bijzonder breed toepasbaar.

Pink Decumba® is een over de grond groeiende bodembedekker met een 
buitengewone bloeikracht. Deze doorbloeiende plant heeft mooie trossen 
met zacht roze enkele bloemen. Het blad is glanzend licht groen en de 
bloemen hebben een heerlijke zoete rozengeur. Dit soort heeft goede 
onkruidonderdrukkende eigenschappen en is op vele plaatsen toepasbaar.

white Decumba®

OPENBAAR GROEN

Vakbeplanting E  E  E
Straatbegeleiding E  E  E
Rotondes E  E  E
Taludbeplanting E  E  E
Solitairbeplanting

Boomspiegels E  E 
Bloembakken 

OPENBAAR GROEN

Vakbeplanting E  E  E

Straatbegeleiding E  E  E

Rotondes E  E  E

Taludbeplanting  E  E  E

Solitairbeplanting  

Boomspiegels  E  E 

Bloembakken 

BIJZONDERHEDEN
● Prachtig gele meeldraden
● Lange doorbloei
● Goede onkruidonderdrukkende 

werking
● Bijen aantrekkend soort

BIJZONDERHEDEN
● Heerlijk geurend

● Grote bloeikracht, bloeit tot de 
eerste vorst

● Goede onkruidonderdrukkende 
werking

● Bijen aantrekkend soort

TUINEN

Perken E  E  E
Kuip- en  

   terrasbeplanting E  E 

Groepen E  E  E
Solitairbeplanting
Hagen

TUINEN

Perken  E  E  E

Kuip- en  

   terrasbeplanting E  E 

Groepen  E  E  E 

Solitairbeplanting  

Hagen  
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Deze groep rozen zijn in alle kleuren verkrijgbaar en hebben allemaal een half gevulde bloem van ca. 4 cm die rijk doorbloeit. 

De rozen zijn goed vakvullend en breed inzetbaar.

Beheer

City·flor® rozen geven geen wildopslag door de kweek op eigen wortel en kunnen daardoor  machinaal beheert worden. Er  worden 

meerdere methodes gebruikt waaronder de maaibak, klepelmaaier en vingerbalk. Door deze methodes is een totaal nieuwe kijk 

gekomen op het onderhoud van groepen rozen. In sommige gevallen worden de rozen blokwijs of als heg gemaaid. Dit geeft een 

heel eigen beeld aan het rozenperk.  City·flor® rozen sluiten door de groeivorm de bodem snel af (mits geplant op de juiste afstand) 

en zijn hierdoor onkruidonderdrukkend.

CITY.fl   r®

Tantau Rosen - op eigen wortel

Groep B: rozen in elke kleur als blikvanger



Onderscheidingen:
● ADR

Matador®

Type: half gevuld
Kleur: rood
Doorsnede: 2 tot 3 cm
Schonend: zeer goed
Geur: geen
Bloeiperiode: doorbloeiend
Plantafstand: 5 st. per m2

Hoogte: 50 tot 60 cm
Breedte: Ca. 50 cm
Groeivorm: compact breed 

bossig
Blad: donkergroen, 

glanzend
Gezondheid 
Winterhardheid hhh

Deze bossige en compacte struikroos heeft middelgrote half gevulde bloemen.
Het blad is donkergroen en erg glanzend. Matador® begint vroeg met bloeien 
en gaat door tot de vorst. De bloemen zijn mooi rood van kleur en de roos is 
zeer goed zelf schonend. Matador® is ideaal voor groep beplanting vanaf 3 of 
meer en voor dichte bedden.

OPENBAAR GROEN

Vakbeplanting E  E  E

Straatbegeleiding E  E 

Rotondes E  E  E

Taludbeplanting  E  E  E

Solitairbeplanting  

Boomspiegels  E  

Bloembakken E  E  E

BIJZONDERHEDEN
● Enorm rijke en lange 

doorbloei

● Goed compact sluitend vak

● Opvallend door zijn rode 
kleur

TUINEN

Perken E  E  E

Kuip- en  

   terrasbeplanting E  E  E 

Kleine perken  E  E  E 

Solitairbeplanting  

Hagen  
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Riant®

Onderscheidingen:
● Gouden medaille  

Den Haag 2001

Type: half gevuld
Kleur: zuiver wit
Doorsnede: ca. 4 cm
Schonend: zeer goed
Geur: goed
Bloeiperiode: rijk doorbloeiend
Plantafstand: 5 st. per m2

Type: half gevuld
Kleur: zalm rood
Doorsnede: ca. 4 cm
Schonend: zeer goed
Geur: licht geurend
Bloeiperiode: rijk doorbloeiend
Plantafstand: 4 st. per m2

Hoogte: ca. 60 cm

Breedte: ca. 60 cm

Groeivorm: breed bossig

Blad: glanzend, groen

Gezondheid 
Winterhardheid hhh

Hoogte: ca. 70 cm

Breedte: ca. 50 cm

Groeivorm: laag breed bossig

Blad: glanzend brons 

groen

Gezondheid 
Winterhardheid hhh

Halfgevulde, schitterende witte bloemen met lichtend gele meeldraden en 
een heerlijke geur. De boogvormige takken, die een goede bodembedekking 
garanderen, zijn rijk bloeiend. Dankzij de krachtige groei is dit soort optimaal 
geschikt voor beplanting langs wegen. Door zijn goede eigenschappen kreeg 
deze City·flor®-roos het  ADR predikaat en werd in Den-Haag bekroond met 
een gouden medaille.

Deze roos is licht geurend, rijk bloeiend in trossen met zalm-rode naar rose 
verbloeiende bloemen. De bloemen zijn half gevuld waardoor de gele 
meeldraden opvallend contrasteren. Riant® valt op door zijn goede gezondheid 
en stelt geen hogen eisen aan de bodem en de omgeving. De plant heeft 
gezond bronsgroen loof en is goed winterhard.

schneekönigin®

OPENBAAR GROEN

Vakbeplanting E  E  E
Straatbegeleiding E  E  E
Rotondes E  E 
Taludbeplanting E  E  E
Solitairbeplanting

Boomspiegels  
Bloembakken E  E  E 

OPENBAAR GROEN

Vakbeplanting E  E  E

Straatbegeleiding E  E  E

Rotondes E  E  E

Taludbeplanting  E  E  E

Solitairbeplanting E  E  

Boomspiegels  E  E 

Bloembakken E  E  E

BIJZONDERHEDEN
● Rijkbloeiend met goede geur
● Sterke groei
● Zuiver wit met gele meeldraden

BIJZONDERHEDEN
● Rijk doorbloeiend

● Mooi contrast van bloem 
met gele meeldraden

● Geschikt voor meerdere 
bodemtypes

TUINEN

Perken E  E  E
Kuip- en  

   terrasbeplanting E  E 

Groepen E  E  E
Solitairbeplanting
Hagen

TUINEN

Perken  E  E  E

Kuip- en  

   terrasbeplanting E  E 

Groepen  E  E  

Solitairbeplanting E  E 

Hagen E  E  E 
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satina®

Onderscheidingen:
● 2e prijs Parijs

Type: half gevuld
Kleur: framboos rood
Doorsnede: 5 cm
Schonend: zeer goed
Geur: licht geurend
Bloeiperiode: doorbloeiend
Plantafstand: 3 tot 4 st. per m2

Type: gevuld
Kleur: zacht roze
Doorsnede: 3 tot 5 cm
Schonend: goed
Geur: licht geurend
Bloeiperiode: rijk doorbloeiend
Plantafstand: 5 st. per m2

Hoogte: 50 tot 60 cm

Breedte: ca. 80 cm

Groeivorm: breed bossig

Blad: gezond donker 

groen
Gezondheid 
Winterhardheid hhh

Hoogte: ca. 50 cm

Breedte: ca. 40 cm

Groeivorm: compact bossig

Blad: glanzend groen

Gezondheid 
Winterhardheid hh

Een gezonde breed uitgroeiende bodembedekkende roos met een 
uitzonderlijke winterhardheid. Vanaf het eerste éénjarige schot rijk 
doorbloeiend tot het invallen van de vorst. De halfgevulde bloemen zijn 
prachtig helder rood en goed schonend. Een ideale roos voor zowel klein als 
grootschalige onderhoudsarme beplantingen.

Deze roos is een verbetering van ‘The Fairy’ door de realisatie van een bijzonder 
gelijkmatige kleur van de zachtroze bloemen en de verkleining van het risico op 
meeldauw in de nazomer. Satina® heeft een compacte en bossige groeiwijze, 
zodat er als het ware een bloemtapijt ontstaat. De bloem is regenbestendig en 
bij sterk zonlicht vergelen of vervagen de kleuren niet. De gelijkmatige rijke 
bloei en de aangename geur maakt deze City·flor® roos erg aantrekkelijk.

Rody®

OPENBAAR GROEN

Vakbeplanting E  E  E
Straatbegeleiding E  E  E
Rotondes E  E  E
Taludbeplanting E  E  E
Solitairbeplanting E  E 
Boomspiegels E  E
Bloembakken E  E  

OPENBAAR GROEN

Vakbeplanting E  E  E

Straatbegeleiding E

Rotondes 

Taludbeplanting  

Solitairbeplanting  

Boomspiegels   

Bloembakken E  E  E

BIJZONDERHEDEN

● Rijke doorbloeier
● Prachtige helderrode bloemen
● Onderhoudsarm

BIJZONDERHEDEN
● Bossige groeier

● Houd zijn kleur bijzonder 
lang

● Zeer rijke bloeier met geur

TUINEN

Perken E  E  E
Kuip- en  

   terrasbeplanting E  E 
Groepen E  E 
Solitairbeplanting E  E
Hagen

TUINEN

Perken E  E  E

Kuip- en  

   terrasbeplanting E  E  E 

Groepen  E  E  E 

Solitairbeplanting  

Hagen  

10

Kleurenspel van rozen

D
e 

bl
oe

m

D
e 

bl
oe

m

D
e 

pl
an

t

D
e 

pl
an

t

CITY.fl   r®

Tantau Rosen - op eigen wortel



lipstick®

Onderscheidingen:
● ADR

Onderscheidingen:
● Certificate in Parijs 2008

Type: half gevuld
Kleur: oranje tot 

perzikkleurig
Doorsnede: 5-6 cm
Schonend: goed
Geur: geen
Bloeiperiode: doorbloeiend
Plantafstand 5 st. per m2

Type: half gevuld
Kleur: tweekleurig 

roze-wit
Doorsnede: ca. 6 cm
Schonend: zeer goed
Geur: goed
Bloeiperiode: rijk doorbloeiend
Plantafstand: 4 st. per m2

Hoogte: 60 tot 80 cm

Breedte: ca.  40 cm

Groeivorm: opgaand

Blad: donker, sterk 

glanzend
Gezondheid 
Winterhardheid hhh

Hoogte: ca. 70 cm

Breedte: 60 tot 70 cm

Groeivorm: breed bossig

Blad: groen glanzend

Gezondheid 
Winterhardheid hhh

Het zomerse warme kleurenspel van de terracotta-oranje bloemen geeft 
een ongekend effect vanaf het openen van de roos tot aan het abrikoos 
kleurig verbloeien. De grote, half gevulde bloemen hebben een uitstekende 
zelfreinigende werking. De indruk die door het intensief donkere, sterk 
glanzende blad vanaf een afstand wordt gegeven, wordt benadrukt door de 
reflectie van het licht wat de impressie van de bloem nog mooier maakt.

Deze breedgroeiende roos biedt een goede barrière tegen ongewenste 
paden door zijn goede bodembedekkende eigenschap. De grote half gevulde 
bloemen bloeien de hele zomer en zijn schitterend van kleur. De buitenste 
blaadjes zijn wit en in het midden schittert de bloem met een krachtig paars-
roze kleur. Door dit goede contrast biedt Lipstick® sterke kleuraccenten. Een 
ander opvallend aspect is de sterke geur van deze bloemen.

jazz®

OPENBAAR GROEN

Vakbeplanting E  E  E
Straatbegeleiding E

Rotondes E  E
Taludbeplanting E  E
Solitairbeplanting E  E 
Boomspiegels 

Bloembakken E  E  E  

OPENBAAR GROEN
Vakbeplanting E  E  E

Straatbegeleiding E  E  E

Rotondes E  E  E

Taludbeplanting  E  E  E

Solitairbeplanting E  E

Boomspiegels  E  E
Bloembakken E  E  E

BIJZONDERHEDEN
● Schitterend kleurenspel
● Rijke bloei
● Uitstekende sierwaarde

BIJZONDERHEDEN
● Tweekleurige roos met een 

lichte achterzijde van de 
bloem

● Goede afdekking, ook op 
moeilijke groeiplaatsen

● Geur van wilde rozen

TUINEN

Perken E  E  E
Kuip- en  

   terrasbeplanting E  E  E 
Groepen E  E  E 
Solitairbeplanting E  E
Hagen E  E

TUINEN

Perken E  E  E

Kuip- en  

   terrasbeplanting E 

Groepen  

Solitairbeplanting E  

Hagen E 
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Groep C: rozen met extra uitstraling
De rozen in deze groep hebben een grote bloem die lang doorbloeit tot in de herfst.

Deze rozen zijn ideaal te gebruiken voor perken in tuinen en het openbaar groen. op plaatsen waar extra uitstraling gewenst is, 

zijn deze rozen een goede keuze.

selecties

City·flor® rozen  zijn geselecteerd op visueel aantrekkelijkheid, lange doorbloei, gezondheid en schonende eigenschappen van de 

bloem waardoor deze na het bloeien vanzelf uitvalt en niet uitgeknipt hoeft te worden. 

CITY.fl   r®
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Pearl Mirato®

Onderscheidingen:
● Bijzondere aanbeveling 
 door de Zwitserse Bond 
 van Boomkwekers

● Robuuste bodembedekker-Rose of 
England 2001

Type: half gevuld
Kleur: krachtig roze
Doorsnede: 5 tot 6 cm
Schonend: zeer goed
Geur: licht geurend
Bloeiperiode: rijk doorbloeiend
Plantafstand 5 st. per m2

Type: half gevuld
Kleur: roze-wit
Doorsnede: 5 tot 6 cm
Schonend: zeer goed
Geur: licht
Bloeiperiode: rijk doorbloeiend
Plantafstand: 5 st. per m2

Hoogte: 50 tot 60 cm
Breedte: ca.  60 cm
Groeivorm: compact breed 

bossig
Blad: glanzend 

donkergroen
Gezondheid 
Winterhardheid hhh

Hoogte: 50 tot 60 cm

Breedte: ca. 50 cm

Groeivorm: laag breed bossig

Blad: lichtgroen, 

glanzend

Gezondheid 
Winterhardheid hhh

Mirato® staat garant voor een maandenlang kleurenspel van grote 
bloemschermen met half gevulde bloemen en schitterende nuances in roze. De 
krachtige groene bladeren zorgen voor een contrastrijke achtergrond. Mirato® 
is een snelle groeier waardoor binnen korte tijd dichtbegroeide oppervlakken 
ontstaan. Dankzij de uitstekende ziekteresistentie en winterhardheid is deze 
bodembedekker met vele onderscheidingen bekroond.

Deze roos heeft net als Mirato® zeer goede eigenschappen. De half gevulde, 
in trossen bloeiende bloemen zijn roze-wit, en bloeien tot laat in het jaar. De 
roos is licht geurend en het blad is gezond glanzend lichtgroen. De plant is laag 
breedbossig, en betreffende ziekteresistentie en winterhardheid scoort deze 
roos zeer goed.

Mirato®

OPENBAAR GROEN

Vakbeplanting E  E  E
Straatbegeleiding E  E 
Rotondes E  E  E
Taludbeplanting E  E  E
Solitairbeplanting 

Boomspiegels E  
Bloembakken E  E  E  

OPENBAAR GROEN

Vakbeplanting E  E  E

Straatbegeleiding E  E 

Rotondes E  E  E

Taludbeplanting  E  E  E
Solitairbeplanting 

Boomspiegels  E 
Bloembakken E  E  E

BIJZONDERHEDEN

● Uitstekende groei
● Lange bloeitijd
● Goede ziekteresistentie

BIJZONDERHEDEN
● Lange bloeier tot laat in het 

jaar

● Uitstekende groei

● Goede ziekteresistentie

TUINEN

Perken E  E  E
Kuip- en  

   terrasbeplanting E  E  E 

Groepen E  E  E 
Solitairbeplanting 

Hagen E  E

TUINEN

Perken E  E  E

Kuip- en  

   terrasbeplanting E  E  E 

Groepen  E  E  E

Solitairbeplanting  

Hagen E  E  
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Aspirin Rose®

Onderscheidingen:
● Gouden medaille 

Den Haag 1997

● Gouden medaille Japan 1997
● Gouden medaille Den Haag 2001
● 1e prijs bij de wedstrijd Floribunda, 

ÖRP-roos, Baden bij Wenen

Onderscheidingen:
● Zilveren medaille  

Baden-Baden 1996

● Top Roos 1999
● Bijzondere aanbeveling 

door de Zwitserse Bond van 
Boomkwekers 2001

Type: half gevuld
Kleur: bloedrood
Doorsnede: ca. 5 cm
Schonend: zeer goed
Geur: geen
Bloeiperiode: doorbloeiend
Plantafstand 5 st. per m2

Type: half gevuld/
gevuld

Kleur: wit tot witroze
Doorsnede: 5 tot 6 cm
Schonend: zeer goed
Geur: geen
Bloeiperiode: rijk doorbloeiend
Plantafstand: 4 tot 5 st. per m2

Hoogte: ca. 60 cm
Breedte: 50 tot 60 cm
Groeivorm: compact breed 

bossig
Blad: donkergroen,
 glanzend
Gezondheid 
Winterhardheid hhh

Hoogte: 50 tot 80 cm

Breedte: ca. 40 cm

Groeivorm: opgaand breed 

bossig

Blad: groen glanzend

Gezondheid 
Winterhardheid hhh

Austriana® is een roos met temperament en aantrekkingskracht. De bloedrode, 
overdadig bloeiende bloemen bloeien zeer lang en zijn bestand tegen regen, 
er is geen sprake van kleurvervaging. De kenmerkende groeivorm met lange 
uitlopers zorgt vanaf het tweede jaar na beplanting voor een dichte kleurmassa, 
waardoor het van een afstand een indrukwekkende sierwaarde heeft.

Deze roos toont een opvallende groei en bloeikracht. De bloemen zijn sierlijk 
en prachtig gevuld en blijven mooi tot in de verbloei fase. Door de dichte 
groeivorm bereiken de Aspirin® rozen al in het tweede plantjaar een goede 
bodembedekking. Bij helder weer wijzigt de heldere witte kleur van de Aspirin® 
naar romantisch roze. Deze roos in ongevoelig voor rozenziekten.

Austriana®

OPENBAAR GROEN

Vakbeplanting E  E 
Straatbegeleiding 

Rotondes 

Taludbeplanting 

Solitairbeplanting 

Boomspiegels 

Bloembakken E  E  E   

OPENBAAR GROEN
Vakbeplanting E  E  E

Straatbegeleiding E  E 

Rotondes E  E  E

Taludbeplanting  E  E  E

Solitairbeplanting E  E

Boomspiegels  E 
Bloembakken E  E  E

BIJZONDERHEDEN
● Prachtige bloemen
● Geen kleurvervaging
● Hittebestendig

BIJZONDERHEDEN
● Grote, gevulde bloemen

● Goede bodembedekker 
door dichte groeivorm

● Resistent tegen ziektes

TUINEN

Perken E  E  E
Kuip- en  

   terrasbeplanting E  E  E  

Groepen E  E  E 
Solitairbeplanting 
Hagen 

TUINEN

Perken E  E  E

Kuip- en  

   terrasbeplanting E  E  

Groepen  E  E  E

Solitairbeplanting E  E

Hagen E  E  

14
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saphir®

Type: gevuld/ half 
gevuld

Kleur: geel
Doorsnede: 8 cm
Schonend: goed
Geur: sterk geurend
Bloeiperiode doorbloeiend
Plantafstand 5 st. per m2

Type: gevuld
Kleur: puur wit
Doorsnede: 4 tot 5 cm
Schonend: niet
Geur: zoete geur van 

viooltjes
Bloeiperiode: doorbloeiend
Plantafstand: 5 st. per m2

Hoogte: 60 tot 90 cm

Breedte: ca.  40 cm

Groeivorm: opgaand

Blad: donker, sterk 

glanzend
Gezondheid 
Winterhardheid hhh

Hoogte: 40 tot 60 cm

Breedte: ca. 40 cm

Groeivorm: compact

Blad: donkergroen, 

glanzend

Gezondheid 
Winterhardheid hh

De bloemen van Candela® zijn bijzonder warm geel van kleur. In de knop is 
het buitenste rozenblaadje perzik kleurig en wordt later geel bij het opengaan. 
Deze roos bloeit lang door en is goed schonend. Candela® heeft gezond sterk 
glanzend blad die mooi donkergroen van kleur is.

Uitstekende kleine struikroos met grote zuiver witte volledig gevulde bloemen. 
Sommige bloemen zijn nostalgisch gevierendeeld en de lichte geur doet 
denken aan viooltjes. De roos produceert veel basale scheuten, die een hoogte 
bereiken tussen de 40-60 cm. Zijn donkergroen en glanzend blad is zeer 
gezond en robuust. Saphir® toont zijn voordelen het beste in bloembakken of 
kleine groepjes.

Candela®

OPENBAAR GROEN

Vakbeplanting E  E  E
Straatbegeleiding E

Rotondes E  E  E
Taludbeplanting E  E
Solitairbeplanting E  E
Boomspiegels  
Bloembakken E  E  E  

OPENBAAR GROEN

Vakbeplanting 

Straatbegeleiding 

Rotondes 

Taludbeplanting  

Solitairbeplanting 

Boomspiegels  

Bloembakken E  E  E

BIJZONDERHEDEN

● Kleurvast
● Bijzondere warme gele kleur

BIJZONDERHEDEN
● Rijke bloei

● Zuiver wit gevulde bloemen

● Mooi kussenvormig sluitend 
vak

TUINEN

Perken E  E  E
Kuip- en  

   terrasbeplanting E  E  E 
Kleine perken E  E  E 
Solitairbeplanting E  E
Hagen E  E

TUINEN

Perken E  E  E

Kuip- en  

   terrasbeplanting E  E  E 

Kleine perken E  E  E

Solitairbeplanting E  E  E

Hagen   
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Nieuw Nieuw
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Type: enkel
Kleuren
Haze® assortiment: helder roze, 
 wit parelmoer, 

roze en rood
Doorsnede: ca. 4 cm
Schonend: zeer goed
Geur: licht geurend
Bloeiperiode rijk doorbloeiend
Plantafstand 4-5 st. per m2

Hoogte: 40 tot 50 cm
Breedte: 50 tot 60 cm
Groeivorm: compact breed 

bossig
Blad: glanzend licht 

groen
Gezondheid 
Winterhardheid hhh

OPENBAAR GROEN

Vakbeplanting E  E  E

Rotondes E  E 

Taludbeplanting E  E  E

Solitairbeplanting 

Bloembakken E  E  E  

TUINEN

Perken E  E  E
Kuip- en  

   terrasbeplanting E  E  E 
Kleine perken E  E  E 
Solitairbeplanting 
Hagen 
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Het Haze® assortiment is speciaal ontwikkeld voor de 

toepassing in bloembakken en lage perken. Door zijn compact 

bossige groeiwijze zijn deze rozen hiervoor zeer geschikt.

op de volgende bladzijde genoemde soorten hebben een 

rijke bloei en geven door de overhangende takken een mooi 

vullend beeld in bloembakken en perken.

De enkele bloemen die zo uitbundig bloeien geven het perk of 

bloembak een overweldigende uitstraling. Deze rozen geven 

een prachtig kleurenspel door het contrast van de bloem met de 

meeldraden.

CITY.fl   r®

Tantau Rosen - op eigen wortel

Haze® assoRtIMent

Groep D: rozen voor bloembakken 
en lage perken



white Haze® sweet Haze®

Pink Haze® Matador®

BIJZONDERHEDEN
● Opvallende parelmoer witte 

bloemen
● Uitbundige bloeier
● Mooi contrast tussen bloemen 

en glanzend blad

BIJZONDERHEDEN

● Helder roze bloemen
● Prachtige meeldraden
● Aangename rozengeur

BIJZONDERHEDEN

● Donker roze bloemen
● Opvallende stervormige bloem
● Explosieve groeier

BIJZONDERHEDEN

● Opvallend door zijn rode kleur
● Goed compact sluitend vak
● Enorm rijke en lange doorbloei

Voor plant en bloem gegevens 
zie pag. 8

17

Uitbundige bloeiers

Onderscheidingen: Onderscheidingen:
● Zilveren medaille in
 Geneve 2002

2007

CITY.fl   r®

Tantau Rosen - op eigen wortel



Pavement® assortiment

De Pavement® rozen uit het City·flor® assortiment zijn laag blijvende kruisingen van 

Rugosa Hybriden met een half gevulde bloem. De bloemen hebben een heerlijke 

rozengeur, bloeien lang door, krijgen een prachtige bottel en het blad heeft een mooie 

herfstkleur. 

Het toepassen van Pavement®  rozen is al jarenlang beproefd door de uitstekende resistentie 

tegen ziekte, zout en droogte. Dit soort is bij uitstek geschikt om te worden gebruikt als 

beplanting langs wegen, snelwegen, bedrijfsterreinen en rotondes. 

Beheer

Pavement®  rozen zijn in het beheer erg makkelijk. Ze kunnen van jaarlijks tot en met vijfjaarlijks 

teruggezet (gesnoeid) worden afhankelijk van het gewenste beeld. Pavement®  rozen zijn 

onderhoudsarm door  onkruidonderdrukkende eigenschappen en ze verdragen mechanische 

snoei door de kweek op eigen wortel. Door de dichte structuur van de planten hebben ze een 

defensieve werking tegen voetgangers en fietsers zodat deze geen ongewenste doorgang 

creëren. Door Pavement ® rozen in te zetten in het openbaar groen is een hoge kwaliteit te 

behalen met een laag beheerbudget. 

18

Inzetbaarheid

Pavement®  rozen stellen weinig eisen aan de 

standplaats en de grond, ze kunnen goed een armere 

of drogere grond verdragen als ze aangeslagen zijn. 

Ze verdagen uitlaatgassen, strooizout en zeewind en 

zelfs halfschaduw plaatsen is geen probleem. Door de 

robuuste uitstraling zijn Pavement®  rozen eigenlijk 

overal een aanrader.

CITY.fl   r®

Tantau Rosen - op eigen wortel
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Pink Pavement®

Type: half gevuld
Kleur: violet roze
Doorsnede: 6 tot 7 cm
Schonend: zeer goed
Geur: zeer goed
Bloeiperiode: doorbloeiend
Plantafstand: ca. 4 st. per m2

Hoogte: 60 tot 80 cm

Breedte: ca. 60 cm

Groeivorm: robuuste 

bodembedekker

Blad: fris groen

Gezondheid 
Winterhardheid hhh

Deze zeer gezonde compact bossige rugosa hybride heeft grote half gevulde 
violet roze bloemen met een heerlijke geur. Tijdens de bloei verschijnen de 
oranje rode bottels die tot laat in het jaar een opvallende sierwaarde geven. De 
plant stelt weinig eisen aan grond en standplaats.

OPENBAAR GROEN
Vakbeplanting E  E  E

Straatbegeleiding E  E  E

Rotondes E  E  E

Taludbeplanting  E  E  E

Solitairbeplanting E  E

Boomspiegels  E  E  E
Bloembakken 

BIJZONDERHEDEN
● Geurende grote bloemen 

met herfstkleur en bottels

● Onderhoudsarm door 
onkruidonderdrukkende 
eigenschappen

● Ziektevrij

TUINEN

Perken E  E 
Kuip- en  
   terrasbeplanting 
Groepen  E  E 
Solitairbeplanting E  E

Hagen E  E  E  

Onderscheidingen:
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Robuuste uitstraling



Foxi Pavement®
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Robuuste uitstraling

Type: half gevuld
Kleur: diep roze
Doorsnede: 6 tot 7 cm
Schonend: zeer goed
Geur: zeer goed
Bloeiperiode: doorbloeiend
Plantafstand: ca. 4 st. per m2

Hoogte: 60 tot 80 cm

Breedte: ca. 60 cm

Groeivorm: robuuste 

bodembedekker

Blad: fris groen

Gezondheid 
Winterhardheid hhh

Deze zeer gezonde compact bossige rugosa hybride heeft grote half gevulde 
diep roze bloemen met een heerlijke geur. De diepe intense kleur van de 
bloem geeft een mooi contrast met de frisse groene bladeren. Al tijdens de 
bloei verschijnen de dieprode bottels die tot laat in het jaar een opvallende 
sierwaarde geven. De plant stelt weinig eisen aan grond en standplaats.

OPENBAAR GROEN
Vakbeplanting E  E  E

Straatbegeleiding E  E  E

Rotondes E  E  E

Taludbeplanting  E  E  E

Solitairbeplanting E  E

Boomspiegels  E  E  E
Bloembakken 

BIJZONDERHEDEN
● Geurende grote bloemen 

met herfstkleur en bottels

● Onderhoudsarm door 
onkruidonderdrukkende 
eigenschappen

● Ziektevrij

TUINEN

Perken E  E 
Kuip- en  
   terrasbeplanting 
Groepen  E  E 
Solitairbeplanting E  E

Hagen E  E  E  

Onderscheidingen:
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Rosa Pierette Pavement®

Type: gevuld
Kleur: oud roze
Doorsnede: 7 tot 8 cm
Schonend: zeer goed
Geur: zeer goed
Bloeiperiode: doorbloeiend
Plantafstand: ca. 4 st. per m2

Hoogte: 70 tot 80 cm
Breedte: ca. 70 cm
Groeivorm: robuuste 

bodembedekker
Blad: fris donkergroen 

met rode nerf
Gezondheid 
Winterhardheid hhh

Deze zeer gezonde breed bossige rugosa hybride heeft grote gevulde oud 
roze bloemen met een heerlijke geur. Pierette Pavement® heeft een rode nerf 
in het blad en de takken geven na de eerste groei een horizontale zijscheut. 
Tijdens de bloei verschijnen de dieprode grote bottels die tot laat in het jaar 
een opvallende sierwaarde geven. De plant stelt weinig eisen aan grond en 
standplaats.

OPENBAAR GROEN
Vakbeplanting E  E  E

Straatbegeleiding E  E  E

Rotondes E  E  E

Taludbeplanting  E  E  E

Solitairbeplanting E  E

Boomspiegels  E  E  E
Bloembakken 

BIJZONDERHEDEN
● Geurende grote bloemen 

met herfstkleur en bottels

● Onderhoudsarm door 
onkruidonderdrukkende 
eigenschappen

● Ziektevrij

TUINEN

Perken E  E 
Kuip- en  
   terrasbeplanting 
Groepen  E  E 
Solitairbeplanting E  E

Hagen E  E  E  D
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Onderscheidingen:



white Pavement®
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Robuuste uitstraling

Type: half gevuld
Kleur: zuiver wit
Doorsnede: 6 tot 7 cm
Schonend: zeer goed
Geur: zeer goed
Bloeiperiode: doorbloeiend
Plantafstand: ca. 4 st. per m2

Hoogte: 70 tot 80 cm

Breedte: ca. 60 cm

Groeivorm: robuuste 

bodembedekker

Blad: fris lichtgroen

Gezondheid 
Winterhardheid hhh

Deze zeer gezonde bossige rugosa hybride heeft grote half gevulde zuiver 
witte bloemen met een heerlijke geur en prachtig gele meeldraden. De 
bloemen geven een prachtig contrast met het intensief frisgroene loof en de 
gelijk met de bloei verschijnende lichtrode bottels. De plant stelt weinig eisen 
aan grond en standplaats.

OPENBAAR GROEN
Vakbeplanting E  E  E

Straatbegeleiding E  E  E

Rotondes E  E  E

Taludbeplanting  E  E  E

Solitairbeplanting E  E

Boomspiegels  E  E  E
Bloembakken 

BIJZONDERHEDEN
● Geurende grote bloemen 

met herfstkleur en bottels

● Onderhoudsarm door 
onkruidonderdrukkende 
eigenschappen

● Ziektevrij

TUINEN

Perken E  E 
Kuip- en  
   terrasbeplanting 
Groepen  E  E 
Solitairbeplanting E  E

Hagen E  E  E  

Onderscheidingen:
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scarlet Pavement®

Type: half gevuld
Kleur: paars rood
Doorsnede: 6 tot 7 cm
Schonend: zeer goed
Geur: zeer goed
Bloeiperiode: doorbloeiend
Plantafstand: ca. 4 st. per m2

Hoogte: 60 tot 80 cm

Breedte: ca. 60 cm

Groeivorm: robuuste 

bodembedekker

Blad: fris groen

Gezondheid 
Winterhardheid hhh

Deze zeer gezonde compact bossige rugosa hybride heeft grote half gevulde 
paars rode bloemen met opvallende donkere edelroosachtige knoppen en een 
heerlijke geur. Tijdens de bloei verschijnen de uitbundige donkerrode bottels 
die tot laat in het jaar een opvallende sierwaarde geven. De plant stelt weinig 
eisen aan grond en standplaats.

OPENBAAR GROEN
Vakbeplanting E  E  E

Straatbegeleiding E  E  E

Rotondes E  E  E

Taludbeplanting  E  E  E

Solitairbeplanting E  E

Boomspiegels  E  E  E
Bloembakken 

BIJZONDERHEDEN
● Geurende grote bloemen 

met herfstkleur en bottels

● Onderhoudsarm door 
onkruidonderdrukkende 
eigenschappen

● Ziektevrij

TUINEN

Perken E  E 
Kuip- en  
   terrasbeplanting 
Groepen  E  E 
Solitairbeplanting E  E

Hagen E  E  E  

Onderscheidingen:
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Flower Rain® Rosarium groot Flower Rain® Rosarium klein

Flower Rain® Rosarium
Prachtige Rosaria met lage onderhoudskosten en een sterk assortiment

Traditionele Rosaria worden op veel plaatsen gesaneerd door hoge kosten 

ondanks vele bezoekersaantallen, redenen hiervoor zijn vaak:

• gevoelig assortiment

• specifieke snoeimethodes

• wekelijks bestrijdingsplan

• bemestingsplan

• winterverzorging

nieuw Flower Rain® Rosarium:

• lage beheerkosten

• door sterk assortiment geen gewasbeschermingplan nodig

• door nieuwe beheermethodes onderhoudsarm

• door nieuwe kweektechnieken elke vorm van snoei mogelijk (heggenschaar)

• door andere opzet mechanisch te onderhouden

• door ruime opzet veel recreatie mogelijk

• door opzet en locatie aan te passen aan de vraag van de wijk en/of doelgroep.

Flower Rain® Rosarium mogelijk van small tot XXl  

De Small versie is mogelijk vanaf 6 x 4 m., deze is zelfs geschikt voor de particuliere tuinen. 

Relaxen in je eigen tuin op je bankje in een echt Rosarium. Voor de buitenrand van het 

Rosarium is gekozen voor een brede robuste rozenhaag, die sterk geurend is en in de herfst 

een mooie bottel en herfstkleur krijgt. Deze rozenhaag is in 4 kleuren verkrijgbaar.

22

Rosarium is voor:

• ontmoeten

• ontstressen

• kennisoverdracht oud en jong

• beleving

• geur en kleur

• bewegen en spelen

•  mogelijkheid tot mee 

tuinieren

• trouwgelegenheid en 

fotoreportage.

locaties:

• scholen

• kantoorgebouwen

• seniorenwoningen

• verzorgings- en ziekenhuizen

• parken

• woonwijken

• campings en  

bungalowparken

Eigenlijk zouden alle boven-

genoemde locaties wel een 

Rosarium kunnen gebruiken. 

Hier kan gerecreëerd worden 

op dezelfde wijze als in een 

wijk met jonge gezinnen waar 

overal speelplekken aanwezig 

zijn.
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Elfe®Camelot® Santana® Dukat®

Klim/zuilen- of piramide rozen

Matador® Mirato®

Red Pepper® Jazz® Arabia®

Rosario®

Heesterrozen

23

Flower Rain® assortiment
Floribunda rozen

Pastella®

Bailando®

Hansestadt Rostock®

Lampion®

Piano®

Asley®

Artemis®Soul®

Aphrodite® Nostalgie®

Mary Ann®

Baronesse®

Grootbloemige en Nostalgische rozen

CITY.fl   r®

Tantau Rosen - op eigen wortel

Pavement®

Rozenhaag
Aspirin®

Stad Rome®
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Boomkwekerij Piet Hanekamp B.V. 
Kooiweg 2 
8371 TG Scheerwolde 
 
T: 0(031)521 371000 
F: 0(031)521 371400 
info@piethanekamp.nl 
www.piethanekamp.nl




