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na
Als een kweker
ie
ct
le
se
jaren van
we
eu
ni
een mooie
geeft
variëteit vindt,
van
am
na
hij die de
n
ee
e
di
iemand
je
ek
pl
bijzonder
t.
in zijn hart heef
ek
zo
op
at
Tuin&Co ga
n
va
s
je
ef
‘li
naar deze
’.
er
ek
de kw

Rimpelroos Rosa rugosa ‘Georg Ruf’
Standplaats: zonnig *
Hoogte: 100 cm *
Bloeitijd: juni-september *
Kleur: paars, bijna auberginekleurig *
Sterke, vorstbestendige heester *

tekst en fotografie Cora Westerink

v.l.n.r. Hans van Hage, Marianne Lundahl,
Geertje van der Krogt en Eric de Milliano

“Soms, heel soms, heb je gewoon geluk. Een
spontane zaailing kan een juweeltje zijn.” Aan
het woord is Hans van Hage (47), samen met
zijn vrouw en twee vrienden eigenaar van
rozenkwekerij De Bierkreek, genoemd naar de
kreek die de kwekerij in het Zeeuwse IJzendijke
doorsnijdt. Bij de start, precies tien jaar geleden,
wilde het viertal zich van andere rozenkwekers
onderscheiden door biologisch te telen
volgens de strengste Europese milieunormen.
Een kweekmethode die rozen oplevert die veel
minder of zelfs niet gevoelig zijn voor alle
ellende die een roos kan overkomen, zoals
sterroetdauw, meeldauw of roest. Op zich al
reden genoeg om alle rozen op deze manier te
kweken, maar toch is De Bierkreek nog altijd de
enige rozenkwekerij in Nederland die zo te werk
gaat. Sterker: samen met de Duitse Werner en

Sabine Ruf zijn ze de enige biologische rozenkwekers ter wereld! Logisch dat er een
bijzondere band tussen de kwekers is ontstaan.
Een aantal jaren geleden kreeg Hans na een
bezoek aan zijn Duitse collega’s een bos zaailingen in handen gedrukt. Deze waren ontstaan
uit een berg pitjes die na het maken van rozenbotteljam door opa Ruf op de composthoop
waren gegooid. “Kijk maar of het wat is”, was
de boodschap. Thuis probeerde Hans de bos te
ontrafelen, maar tot zijn verbazing bleek het één
enkele struik te zijn. Deze werd geplant op een
veldje tussen andere rozen die op een naam of
toekomst wachtten, en vervolgens bijna
vergeten. “Tot iemand ons wees op de enorme
bottels! Natuurlijk noemden we de roos naar
opa, Georg Ruf.” Rosa rugosa ‘Georg Ruf’ is
een Japanse rimpelroos die minstens tweemaal
bloeit met prachtig gevulde, geurende bloemen.
Met maar een meter hoogte is ze ook toepasbaar
in kleinere tuinen. Heel geschikt voor lastige
plekken en erg makkelijk in het onderhoud. “Je
kunt ze bij wijze van spreken snoeien met de
gazonmaaier. En dan die enorme bottels. Zonder
die joekels stond ‘Georg Ruf’ misschien nog
steeds op het proefveldje!” * 		

Ga naar
www.buiteninspiratie.nl/
kookboek
voor het recept
van een bijzonder
smakelijk rozenbottelborrelhapje
Georg Ruf

Rozenkwekerij De Bierkreek
Zevenhofstedenstraat 9
IJzendijke, 06-2 90 50 85
Bezoek het Bierkreek
Rozenfestival op10 en 11
juli, zie www.bierkreek.nl

Volgende keer: kamperfoelie ‘Sandra’ van Arjan Laros

juli-augustus 2010 55

