
Ramblers,
 
rozen waar de wildste verhalen over gaan
 
Verzameld en geschreven voor de 
Iiefhebbers, en voor Iieden die nog 
omgepraat moeten worden en dan 
zeker weten! - liefhebbers van 
Ramblers voor het leven zullen zijn. 

Ramblers - dat zijn 'n beetje (nou!) 
weest/wild klimmende rozen. 
'Rambler' betekent zoiets als 'wilde
man'. 

Kenmerken: 
• heel lange loten - sommige rassen
 
tot 4.00 m in een zomer
 
• veel erg krornme, hakige stekels op
 
loten, op takken, en op (vooral de
 
onderkant van) de bladeren en blad

stelen
 
• de afhangende loten zwaaien in de
 
wind en haken zich vrij gauw ergens
 
aan vast (ruwe maar ook gladde
 
boomstammen , ruwe muren) , van

daar 'klimhaakt' de plant verder
 
• veel bloemen, kleinbloemig, de ras

sen met grotere bloemen zijn dik

wijls zgn 'doorbloeiend ' (of: remon

terend) - verrass ingseffect begin
 
juni met overweldigende bloei
 
• bloemen gewoonlijk opjaan de
 
twijgen van het vorige jaar
 
• geschikt - heel geschikt voor het
 
verbergenjovergroeien van schuur

tjes, (platte) daken, schuttingen,
 
tuinmuren, afvalhopen; ook over de
 
bodem van ruige terreinen
 
• heel geschi kt om in lelijke (mooie
 
moet ook mogen!) bomen te klim

men, ook in dennen, ook in dooie of
 
bijna dooie (fruit)bomen
 
• snoeien hoeft niet - wei de juiste
 
groeiplaats - ruimte! - geven
 
• de plant wordt al gauw hoger en
 
hoger, breder en breder en ook
 
ondoordringbaarder - nestel- en
 
schuilplaatsen voor allerlei dieren
 
• verkrijgbaa r o.a. bij:
 
De Limieten, Naarderstr. 298a, 1272
 
NT Huizen , tel. 035-6954399
 
Belle Epoque, Oosteinderweg 489,
 

1432 BJ Aalsmeer, 0297-342546 
De Bierkreek, Zevenhofstedestr. 9, 
4515 RK IJzendijke, 0117-3°174° 
De Keltenhof, Wijksestr. 25, 6617 BX 
Bergharen, 0487 -532176 
De Beemd, Oudendijk 25,9989 EM 
Warffum, 0595-424589 

Sortiment 
Erg ruige typen 
Bobby James, 10 m - halfgevuld wit 
met geel hart, grote tuilen 
CLBG Cecile Brunner , sterke groei 
veel blad - bloempjes lichtroze - geu
rend 

Kew Rambler, halfgevuld roomwit 
met geel hart, grote tuilen - blad 
mat , zeegroen - sterke geur 
Paul's Himalayan Musk Rambler, 
klimt wei 10 m en hoger in bomen 
gevulde zacht-lilaroze bloemen in 
hangende tuilen - blad diepgraen 
sterk en krachtig - sterke geur 
Seagull, 7 m - bloemen wit in grote 
piramiden - blad matgroen - smal 
sterke geur 
Wedding Day, meer dan 12 m - bloe
men wit in grote schermen - mooi 
glimmend blad - intensegeur 

Minder ruig zijn 
City of York, 6 m - veel bloemen over 
de hele plant, halfgevuld roomwit, 
knoppen geel - geurend 
Felicite et Perpetue, roodgetinte 

knoppen, bloemen melkwit, pom
ponachtig in tuilen - kan op noorden 
Francis Lester, enkelvoudige bloem
pjes in piramidenjclusters (als 
appelbloesem) - sterk geurend 
mooie oranje bottels - mooi diep
groen, glanzend blad 
Adelaide d'Orleans, halfgevulde, 
romigroze bloemen aan de afhan
gende dunne takken - geurig 

. Goldfinch , kan ook als alleenstaande 
struik tot 3 m en aan een hek - fris 
glanzend blad - bloemen halfgevuld, 
openen romig geel, worden romig 
wit - sterk geurend 

Lykkefund , bloemen halfgevuld,
 
roomwit - weinig stekels - glimmen 

de smalle bladeren - ook als ruim

vrijstaande struik
 
Rambling Rector, bloemen halfge

vuld wit, in grote piramiden, rijke
 
bloei - kleine ovale bottels - geurend
 
- ook als vrijstaande struik
 
Sander's White, bloemen melk-wit,
 
halfgevuld, geel hart - helder glan

zend blad, geurt
 
Thalia, bloemen wit met geel hart, dich

te piramiden - blad glanzend - geurend
 
Veilchenblau, bijzonde re se lectie,
 
bloemen paars, halfgevuld - blad
 
glanzend - takken vrijwel doornloos 

geurend - het mooist in halfschaduw
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WiJlem lven 
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