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Alle rozen zijn biologisch gekweekt en hebben het SKAL keurmerk.
Vanaf dit jaar (2019) komen alle rozen van de biologische rozenkwekerij De
Bierkreek.
De Bierkreek zorgt gedurende het seizoen steeds voor nieuwe aanvoer.
Daardoor kan het sortiment gedurende het jaar wat variëren.
Al de rozen van De Bierkreek worden in grote (6 liter) potten gekweekt.
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OUDE ROZEN en BOTANISCHE ROZEN
De meeste van deze rozen vormen vrij grote struiken die, soms met wat steun, goed als solitair
in een border toe te passen zijn.
De maat is steeds uitgedrukt in hoogte x breedte in cm. (bij benadering).
Alle rozen worden geleverd in 6 liter potten.

BALLERINA
€ 14,95
Moschatahybride 1937, kleine, enkele roze bloemen in grote tuilen, zeer lang doorbloeiend,
lichtgeurend, verdraagt wat schaduw, 120x90, 3/m2
BARON GIROD DE L'AIN
Remontantroos 1897, grote donkerrode bloemen met fijn wit randje, ongewoon,
remonterend, geurig, gezond en sterk, verdraagt schaduw, 120x90, 3/m2

€ 14,95

GRÄFIN ESTERHAZY
rozerood, gevuld, lichte geur, doorbloeiend, 80x50 cm, 5/m2

€ 14,95

GRÜSS AN AACHEN
€ 14,95
1909, heel zachtroze tot crèmewit, gevuld geurig, doorbloeier, matig snoeien, 70x60 cm,
5/m2
MARIE PAVIÉ
€ 14,95
1888, blossig wit, gevulde kleine bloempjes, jong blad mahoniekleurig, geschikt voor potten,
doorbloeier en geurig, 80x60, 5/m2
MOONLIGHT
€ 14,95
Moschatahybride 1913, melkwitte enkele bloemen met donkere meeldraden in grote tuilen,
mooi donker blad en twijgen, bloeiherhalend en geurig, 150x150, 1/m2
PINK GRÜSS AN AACHEN
1929, zalmroze, gevuld geurig, doorbloeier, matig snoeien, 70x60 cm, 5/m2

€ 14,95

REINE DES VIOLETTES
€ 14,95
Remontantroos, 1860, lila met paars, vrij platte gekwartierde, zeer gevulde, middelgrote
bloemen, bijna doornloos, donkergrijsgroen blad, bloeiherhalend en geurend, verdraagt
schaduw, 150x80, 3/m2
SOUVENIR DU DOCTEUR JAMAIN
€ 14,95
Remontantroos 1865, diep fluwelig rood, schaalvormig en gekwartierd, oranjerode bottels,
bloeiherhalend en geurig, verdraagt schaduw, 150x100, 1/m2
STANWELL PERPETUAL
Spinossimahybride 1838, gevulde platte bloem, romig roze, blauwgroen blad, licht
doorbloeiend, zeer geurig, 180x150, 1/m2
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WEISSE GRÜSS AN AACHEN
1944, wit, doorbloeier, geurig en gevuld, matig snoeien, 70x60 cm, 5/m2
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GROOTBLOEMIGE KLIMROZEN
Alle rozen worden geleverd in 6 liter potten met vier stokken.

AUTUMN SUNSET
€ 17,95
geelabrikoos, gevuld, zeer geurig, glanzend blad, sport van Westerland, ook als heester te
gebruiken, 250 cm, 1/m2
BANTRY BAY
€ 17,95
1967, dieproze, losgevulde bloemen, Floribundatype, hoogte tot 4 meter, remonterend,
verdraagt wat schaduw, 1/m2
COLONIAL WHITE (SOMBREUIL)
€ 17,95
1959, romig witte, goed gevulde, schaalvormige bloemen, diepgroen, glimmend blad, zeer
geurig en bloeiherhalend, tot 5 meter, verdraagt wat schaduw, 1/m2
COMPASSION
€ 17,95
1973, lichtroze, iets zalmkleurige grote bloemen, geurig, remonterend, hoogte tot 3 meter,
1/m2

CONSTANCE SPRY
€ 17,95
Austin 1961, dieproze, grote komvormige bloemen, hoogte tot 3 m., zomerbloeier met soms
wat nabloei, zeer geurig, snijbloem, 1/m2
DUBLIN BAY
1975, rood, gevuld, gezond, doorbloeiend, lichte geur, 350 cm, 1/m2

€ 17,95

EDEN ROSE
1988, grote zwaar gevulde roze naar crème verbloeiende bloemen, zwakke geur,
bloeiherhalend, snijbloem, hoogte ongeveer 2.50 meter, 1/m2

€ 17,95

FLORENTINA
rood, goed gevulde komvormige bloemen, doobloeiend, 200cm, 1/m2

€ 18,95

€ 18,95
GOLDEN AGE
gele ramblerroos, gevulde kleine bloemen in grote trossen, geurend en bloeiherhalend,
400cm, 1/m2

HAPPY DANCE
€ 18,95
koperoranje naar zachtoranje verbloeiend, mooie losgevulde bloemen, geurig, doorbloeiend,
250cm, 1/m2
HIMMELSTÜRMER
donkerroze met wit centrum, enkele bloem, geurig, doorbloeiend, 300cm, 1/m2
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Mme ALFRED CARRIÈRE
€ 17,95
1879, roomwitte los gevulde bloemen soms met wat roze, hoogte tot 4-5 m., doorbloeiend,
zeer geurig, kan goed op het noorden, 1/m2
NEW DAWN
€ 17,95
1930, halfgevulde zachtroze bloemen, glanzend blad, tot 5m., zeer sterk, doorbloeier,
snijbloem, verdraagt schaduw, 1/m2
PARAGON
€ 18,95
witte, vrijwel enkele bloem, geel centrum, sterk geurend en doorbloeiend, 200cm, 1/m2
€ 17,95
PINK CLOUD
1952, grote fuchsiaroze gevulde bloemen, hoogte tot 4 m., doorbloeier, zeer sterk, kan op
het noorden.

ROSE VON RUHRTAL
roze, goed gevulde bloem, geurig, doorbloeiend, 300 cm, 1/m2

€ 17,95

SWEET LAGUNA
€ 17,95
donker- en lichtroze, gevulde komvormige bloemen, sterk geurend, doorbloeiend, gezond,
250 cm, 1/m2
WESTERLAND
€ 17,95
1969, grote koper-oranje bloemen, losgevuld, geurig, lang doorbloeiend, oranje bottels,
glanzend donker blad, snijbloem, verdraagt wat schaduw, hoogte tot 3 meter, of bossige
struik tot 2 meter, 1/m2

ZÉPHIRINE DROUHIN
€ 17,95
Bourbonroos 1868, halfgevulde donkerroze bloem, doornloze takken, tot 5m., geurig,
doorbloeier, verdraagt wat schaduw, 1/m2
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KLEINBLOEMIGE KLIMROZEN
De meeste kleinbloemige klimrozen zijn zogenaamde "ramblers". Dit zijn krachtig groeiende
rozen met buigzame takken, die goed groeien door bomen, of over schuurtjes en stevige
pergola's.
Alle rozen worden geleverd in 6 liter potten met vier stokken.

BUFF BEAUTY
€ 17,95
Moschatahybride 1939, gevuld, soms gekwartierd, knop oranjegeel, bloem romig geel met
roze nuance, kan ook als struikroos, glimmend blad, geurig, bloeiherhalend, gezond en sterk,
verdraagt schaduw, 150x150, 1/m2

DARLOWS ENIGMA
€ 17,95
witte, enkele, geurige bloemen, zeer gezond en sterk, verdraagt schaduw, doorbloeiend,
mooie botteltjes, ook toe te passen als struik, 300 cm, 1/m2
GUIRLANDE d'AMOUR
€ 17,95
Moschatahybride, Lens 1993, witte, halfgevulde bloemen, gele meeldraden, rambler,
buigzame takken, geurend en doorbloeiend, snijbloem, verdraagt wat schaduw, hoogte tot
2,5 meter, 1/m2
GUIRLANDE ROSE
zachtroze, kleinbloemig, gevuld, geurig, doorbloeiend, 500 cm, 1/m2

€ 17,95

LITTLE RAMBLER
€ 17,95
lichtroze goed gevulde bloempjes in tuilen, sterk geurend, weinig doornen, doorbloeiend,
half schaduw, 250 cm, 1/m2
LYKKEFUND
€ 17,95
"Gelukkige Vondst". 1930, halfgevulde, roomwitte bloempjes, rambler, geurig, weinig
stekels, bottels, klimmer tot 4 meter, kan ook als vrijstaande struik, zomerbloeier, verdraagt
wat schaduw, 1/m2
€ 17,95
OPEN ARMS
1995, zalmroze tot lichtroze, iets gevuld, kleine rambler, geurend, snijbloem, doorbloeiend,
200 cm, 1/m2
PLAISANTERIE
€ 17,95
Moschatahybride, Lens 1996, kleur varieert van oranje, geel, roze, zeer elegante enkele
bloem, lichte geur doorbloeiend, snijbloem, verdraagt wat schaduw, hoogte tot 3 meter, of
struik tot 150 cm, 1/m2

RAMBLING RECTOR
€ 17,95
1912, witte klimmer tot 6 meter, rambler, geurend, zomerbloeier, verdraagt wat schaduw,
1/m2
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TRIER
€ 17,95
witte, losgevulde bloemen met geel hart, herbloei, geurig, bijna doornloos, kan ook in
halfschaduw, flink groeiende rambler, 300cm, 1/m2
VEILCHENBLAU
€ 17,95
1909, kleinbloemig, paarse halfgevulde bloemen met wit hart in tuilen, rambler, hoogte tot 5
m., kleur blijft mooier in halfschaduw, zomerbloeier, geurig, verdraagt wat schaduw, 1/m2
WEDDING DAY
€ 17,95
1950, grote schermen roomwitte enkele bloempjes met oranjegele meeldraden, rambler,
hoogte tot 10m, zomerbloeier en zeer geurig, verdraagt wat schaduw, 1/m2
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MODERNE ROZEN
Allemaal sterke, rijk en goed doorbloeiende soorten.
Favoriet bij ons zijn de zogenaamde Moschatahybriden. Sterke rozen met tuilen kleinbloemige
rozen. Ook een aantal oude rozen vallen onder deze groep. De Belgische rozenkwekerij Lens
heeft een goed boek over deze rozen geschreven:
Uitbundig bloeiende rozen, An Velle. (EAN-code: 9789020996234)
Alle rozen worden geleverd in 6 liter potten.
ALDEN BIESEN
€ 14,95
Lensroos, trossen roze-zalmkleurige enkele kleine bloemen, lichte geur, doorbloeier,
snijbloem, mooie bottels, verdraagt wat schaduw, 125x100, 1/m2
ALEXANDRINE ROMANTICA
€ 14,95
zacht abrikoos, zwaar gevulde zeer geurige roos, komvormige bloem, doorbloeiend,
snijbloem, 80x60cm, 5/m2
ASPIRIN ROSE
Zuiver wit, halfgevuld, donker glanzend blad, doorbloeiend, 60x50, 5/m2

€ 14,95

DINKY
Fuchsiaroze moschatahybride, kleine gevulde bloemen in grote pyramidale trossen,
doorbloeiend, verdraagt arme grond, vrijwel doornloos, 130x80 cm, 3/m2

€ 14,95

DUFTZAUBER
Donkerrode theehybride, zeer geurig en doorbloeiend, 125x100, 1/m2

€ 14,95

GEORG RUF
rozepaars, licht gevuld, Rugosahybride, prachtige grote glanzende rode bottels,
doorbloeiend, goede geur, 150x50 cm, 5/m2

€ 14,95

HEAVENLY PINK
€ 14,95
Moschatahybride, Lens 1997, lichtroze dubbele kleine bloemen in grote pyramidale trossen,
doorbloeiend, geurig, 60x90, 2/m2
INGRID BERGMAN
€ 14,95
Dieprode theehybride, kleurvast, doorbloeiend, gevuld, grote bloem, snijbloem, struikroos,
ziekteresistent, 80x50, 5/m2
€ 14,95
KING's MACC
Fryer roos, theehybride, abrikoos met crème en geel, sterk geurend, doorbloeiend, donker
groen blad, 80x50 cm, 5/m2

KNIRPS
dieproze, gevulde rosettebloem, doorbloeiend, 30x50 cm, 5/m2

€ 14,95

LAVENDER FRIENDSHIP
€ 14,95
mauveroze met wit centrum, kleine losgevulde bloemen in grote clusters, doorbloeiend,
80x100 cm, 1/m2
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LET'S CELEBRATE
€ 14,95
los gevulde trosroos, tweekleurig: lichtroze met mauve, bloemblaadjes wat geruffeld,
doorbloeiend, 80x50 cm, 5/m2
LOVELY FAIRY
€ 14,95
donkerroze, kleine gevulde bloem in trossen, doorbloeiend, breed uitgroeiend, verdraagt
schaduw, 60x90 cm, 1/m2
MIDDELBURG
€ 18,95
donkerrood, gekwartierde bloemen, doorbloeier, 80x60cm, kan ook geleid worden als
klimmer (180cm)
NELSON MANDELA
€ 15,95
Floribunda roos, oranje, half gevuld, bloemen in clusters, donkergroen blad, langbloeiend,
sterke groeier, 160x100cm
NOSTALGIE
€ 14,95
Tweekleurig, roomwit hart met kersenrode buitenste bloembladen, zeer apart, grote
bolronde bloemen,doorbloeiend en geurend, jong blad donkerrood, later donkergroen en
glimmend, snijbloem, 90x60, 5/m2
NOVALIS
lilamauve, grote en gevulde bloem, doorbloeiend, geurig, 80x50 cm, 5/m2

€ 14,95

PAULA VAPELLE
€ 15,95
Spinossimahybride 2002, dubbele gevulde witte bloemen, soms met wat roze, geurend,
blauwgroen blad, zoals Stanwell Perpetual, maar dan gezonder, 150x100, 1/m2
QUEEN OF HEARTS
zalmoranje, gevulde bloemen in trossen, geurend, doorbloeiend, 70x50cm, 5/m2

€ 15,95

RED DAGMAR
paarsrood, enkelbloemig, geurend, glanzend blad, veel bottels, doorbloeiend, sterk,
130x100cm, 1/m2

€ 15,95

RHAPSODY IN BLUE
€ 14,95
Donker purperviolette halfgevulde bloemen met wit centrum, doorbloeiend, goede geur,
verdraagt wat schaduw, 120x80, 3/m2
SHOW ME SOME COLORS
€ 15,95
Fris, klei en groen blad, een lage vorm van Plaisanterie, kleur varieert van oranje, geel, roze,
zeer elegante enkele bloem, bloeit van mei tot oktober vrijwel onafgebroken 40-60 cm hoog
SUNNY KNOCK OUT
€ 14,95
geelcrème, enkele bloem, geurig, doorbloeier, bossig, bij koeler weer meer uitgesproken geel,
90x100 cm, 1/m2
WINSCHOTEN
donkerrood, gevulde en sterk geurende theehybride, nabloei, 100x70cm, 3/m2
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YELLOW MEILOVE
geel, grote bloem, trosroos, doorbloeiend, geurig, 60x50cm, 5/m2

€ 14,95

YOU'RE BEAUTIFUL
roze, gevulde bloem, zeer gezond en sterk, rijk- en doorbloeiend, 70x50cm, 5/m2

€ 14,95

ZEELANDIA
€ 14,95
2011, introductie van De Bierkreek, prachtig rood, enkele bloem, doorbloeier, 100x60 cm,
3/m2
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