Werkplan Rosarium 2022

Workshop rozen snoeien
Vondelpark/Rosarium
Zaterdag 12 maart 2022

Opening rozen seizoen
Vondelpark/Rosarium
Zondag 26 juni 2022

Werkplan Rosarium Vondelpark 2022
Vrijwilligerswerk en samenwerking met Parkbeheer
Dit werkplan is gemaakt op basis van het Beheerplan Rosarium van Parkbeheer Vondelpark
en de doelstelling voor het Rosarium van de S?ch?ng Hart voor het Vondelpark (HvhV)
INHOUD
1. Uitgangspunten kwaliteit en kosten Rosarium Vondelpark
2. Beheermaatregelen - uitvoering door vrijwilligers en Parkbeheer
3. Prak?sche zaken voor vrijwilligers
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Bijlagen:
1. Kalender werkochtenden Rosarium voor 2022
2. Planning vrijwilligerswerk en Parkbeheer
3. Overzicht huidige Rosarium, rozennamen en plant datum
4. Begro?ng 2022 (meststoﬀen rozen)
Dit Rosarium Werkplan 2022 te bespreken en vast te stellen in jan./febr 2022 met
het Vondelpark Parkbeheer.
Ter kennisname aan stadsdeel Zuid en Verkeer & Openbare Ruimte afdeling Groen
gemeente Amsterdam
Betrokkenen: Stadsdeel Zuid - Hans van der Stam - Teammanager, Groen,Flora en Fauna
- Jeroen Favôt
- Coördinator groen Team Zuid
Bestuur S.ch.ng Hart voor het Vondelpark
Datum:
Opsteller:

november 2021
S?ch?ng Hart voor het Vondelpark - Hans de Bruin

Contactpersonen
1e contactpersoon: Coördinator groen Team Zuid - Jeroen Favôt - J.Favot@amsterdam.nl
2e contactpersoon: Teammanager, Groen,Flora en Fauna - Hans van der Stam H.van.der.Stam@amsterdam.nl
contactpersoon S?ch?ng HvhV: Hans de Bruin - hartvoorhetvondelpark@gmail.com

S?ch?ng Hart voor het Vondelpark
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UITGANGSPUNTEN KWALITEIT ROSARIUM
Algemeen
Op basis van 8 jaar werken met vrijwilligers van de S?ch?ng Hart voor het Vondelpark in het
Rosarium Vondelpark met ondersteuning door Parkbeheer, de jaarlijkse workshop rozen snoeien,
streee de S?ch?ng Hart voor het Vondelpark in 2022 naar een kwalita?eve verbetering ten
opzichte van 2021.
Net als in 2021 gaan we alle 63 rozenperken onderhouden, aangevuld met het onderhouden van
de wilde rozen in de noord- en zuidrand. De prognose is dat we 2 à 3 rozenperken in het najaar van
2022 gaan vervangen om de kwaliteit op peil te houden en een nieuw sor?ment kunnen tonen.
Deze uitdaging is gebaseerd op het vertrouwen dat het aantal vrijwilligers gelijk of iets meer wordt
dan in 2021. We bieden wederom de mogelijkheid dat er 4 tot 5 keer per maand gewerkt kan
worden, totaal 40 geplande werkochtenden, afwisselend op woensdag en zaterdag, van 10 maart
tot en met 24 november 2022.
De coördina?e wordt verzorgd door Hans de Bruin. Bovendien wordt er ook op andere dagen
gewerkt, van maandag t/m vrijdag, agankelijk van de noodzaak en het weer.
Door de Covid-19 hebben minder vrijwilligers gebruik kunnen maken van de werkochtenden in het
Rosarium. In totaal hebben we in 2021 ca. 2030 uren gewerkt. Ook hebben we de workshop rozen
snoeien en de opening van het rozenseizoen helaas moeten annuleren.
Korte terugblik seizoen 2021
Het rozenseizoen in 2021 was ma?g, van uitbundige kleurenpracht was geen sprake, hoewel
enige perken zich in de nabloei hebben hersteld. De reden is o.a. de regen en de temperatuur
Maart-Mei
koud tot erg koud met rela?ef veel regen
Juni
2 weken zeer warm, 2 weken veel regen
Juli
aan de koele kant, eind juli veel regen
Augustus
wisselvallig en koel
Kwaliteit Rosarium
Uitgangspunt is dat alle onderdelen van het Rosarium en goed verzorgd uitzien, (inclusief de
parkbanken / Parkbeheer) onderhouden door de vrijwilligers en Parkbeheer.
Doel en uitgangspunten
Uitgangspunt is een goed onderhouden Rosarium. We doen het om de bezoekers en toeristen iets
unieks te bieden. De S?ch?ng maakt periodiek een folder met informa?e over het Rosarium en het
vrijwilligerswerk. Eenduidige kwaliteit van rozenperken, hagen, gazons, klinkerbestra?ng, meubilair
en kunstwerken zorgt voor een unieke plek waar gewandeld en ontspannen kan worden.
Dit werkt s?mulerend en uitnodigend voor par?culieren en bedrijven om een rozen perk te
adopteren voor een periode van 5 jaar waarmee het jaarlijks onderhoud van de geadopteerde
perken van betaald kan worden.
Kosten
In overleg tussen parkbeheer en de s?ch?ng is overeengekomen dat de kosten voor onderhoud
van actueel gesponsorde rozenperken geﬁnancierd wordt door de s?ch?ng HvhV en de nog niet
gesponsorde rozenperken worden geﬁnancierd door parkbeheer.
De s?ch?ng HvhV ﬁnanciert via sponsoring nu 10 perken met de nummers:
17-21-23-30-42-51-54-61-62 en 71. In 2021 heee de S?ch?ng een extra bijdrage geleverd door
de ﬁnanciëring van 600 rozen struiken.
S?ch?ng Hart voor het Vondelpark
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De vrijwilligersgroep van de S?ch?ng HvhV levert veel menskracht om het onderhoud in het
Rosarium uit te voeren, vorig jaar ca 2030 uur.
In 2021 hebben we een proef gedaan met de Fa.Expedia om de team-building van het personeel
te versterken door middel van het werken in het Rosarium, in twee dagen hebben 25 mensen
mee gedaan.
De s?ch?ng probeert rozenkwekers te betrekken ten gunste van voordelige levering of schenking
van rozen. Gon Homburg heee bemiddeld bij Jan Spek rozen met als resultaat dat we voor perk 12
150 Rosa Espresso gra?s hebben ontvangen.
Kennis van rozen en het onderhoud
Na 8 jaar werken met rozen hebben we binnen de rozengroep van de s?ch?ng Hart voor het
Vondelpark veel kennis en ervaring opgedaan en contacten met Nederlandse en buitenlandse
rozenkwekers. Naast het s?muleren van het vrijwilligerswerk met een vaste groep van circa 20
personen, vinden steeds meer mensen het leuk en numg om mee te werken in de rozentuin en
ervaring op te doen met rozen.
Elk jaar organiseert de s?ch?ng voor bewoners, omwonenden en buitenlui een workshop rozen
snoeien. Deze workshop wordt georganiseerd en geﬁnancierd door de s?ch?ng en is gra?s
toegankelijk voor een maximum aantal van circa 30 mensen. In 2022 vindt deze plaats op zaterdag
12 maart van 10-15 uur.
Waardering van bezoekers en toeristen
Door onze bijna dagelijkse aanwezigheid in de ochtend hebben
bezoekers ook een mogelijkheid om vragen te stellen en complimenten
te geven en dat werkt erg s?mulerend.
In het Rosarium groeit en bloeit een collec?e rozen uit 11 landen en per
jaar vindt een sor?ment-aanpassing plaats van circa 3 nieuwe rassen,
e.e.a. in overleg met Parkbeheer, in 2021 hebben we 5 rozenperken
vervangen. Het gaat om de perken12,17,49,55 en 73. Totaal 750 struiken
die we met medewerking van Parkbeheer hebben geplant. De
medewerking van Parkbeheer Vondelpark verloopt zeer premg, korte
communica?e lijnen en veel resultaat.
Voor 2022 is de verwach?ng dat we 4 watertappunten krijgen met
water uit de vijver, zodat we bij zeer droge periodes de rozen water
kunnen geven.
Om extra aandacht te schenken aan deze unieke rozentuin organiseren
we een Opening Rozenseizoen, deze is gepland op zondag 26 juni 2022.
We geven dan uitleg en rondleidingen.
Daarnaast hebben we in 2021 een nieuwe folder voor de bezoekers
gemaakt.

S?ch?ng Hart voor het Vondelpark
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Beheermaatregelen
Leidraad voor de uit te voeren beheermaatregelen door vrijwilligers en parkbeheer.
Rozen
Schoﬀelen - onkruid wieden, 63 perken. Minimaal 42x per jaar tot circa 210 werkochtenden
Snoeien - voorjaar maart/april en nazorg najaar. 60 soorten totaal 9.450 struiken
Bemesten - 4e per jaar alle 63 perken
Uitgraven - oude rozen die vervangen moeten worden, 2 a 3 perken per jaar
Inboet - najaar, circa 25 perken, ongeveer 10 rozen per perk
Vernieuwen - 2 a 3 perken, 150 rozenstruiken (kale wortel) per perk

Vrijwilligers=V
Parkbeheer=P
V
V
V+P
V
V
V

Wilde rozen in de randen
Onderhoud en bijplanten wilde roze
Verwijderen planten die er niet horen: brandnetels, Japanse duizenknoop etc

V
P

Hagen
Hagen bijsnijden
Haagvoet buitenzijde onkruidvrijhouden, circa 6x per jaar
Scheren/snoeien, 2x per jaar
Gaten herstellen in de hagen in het najaar

P
P
P
P

Gazon
Maaien grasperken volgens het schema van Parkbeheer

P

Bestra.ng
Onkruid verwijderen rondom de perken en kuilen herstellen in de bestra?ng

P

Banken
Onkruid verwijderen onder de parkbanken 6x per jaar
Parkbanken herstellen (schoonmaken en opnieuw verven)

P
P

Roosnaambordjes
Schoonmaken
Roosnaambordjes vernieuwen- dit jaar 4x ivm nieuwe rozen
P

V
V

Beeldende kunst - Oprichtersbank en Teun de Jager
Graﬃ? verwijderen (dit gaat via de kunstwacht)

S?ch?ng Hart voor het Vondelpark
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PRAKTISCHE ZAKEN
Verzamelpunt vrijwilligers in het Rosarium Vondelpark
Vrijwilligers verzamelen tussen 09.15-09.30.00 uur in het
Rosarium
De coördinator Rosarium is aanwezig met het
tuingereedschap in het Rosarium, we drinken daar koﬃe/
thee en er wordt uitleg gegeven wat het plan is op die dag.
Uitgangspunt is de kalender 2022 met 40 werkochtenden. We
sturen een bericht via WhatsApp uit naar de aangesloten
groep vrijwilligers wanneer we dagelijks werken. De
coördinator maakt koﬃe en heet theewater in de groene
schaewagen op de Werf nr.6
Werken in het Rosarium
We werken vanaf circa 09.30-11.30 in het Rosarium. De werkzaamheden zijn vooral snoeien, schoﬀelen,
cul?veren, planten, uitgebloeide bloemen wegknippen, bemesten, humusrijke grond aanvullen en
schoonmaken.
Het onkruid en rozentakken worden op de aangewezen plekken gedeponeerd.
Gemiddeld licht werk voor de vrijwilligers en soms wat zwaarder, werk naar keuze.
Voorwaarde is dat je rus?g en ontspannend werkt. Geniet van je werk en de omgeving, ﬂuitende vogels en
de mooie rozen.
Tot slot laten we het Rosarium netjes achter. Tuin gereedschap wordt door Parkbeheer en de S?ch?ng
beschikbaar gesteld. Snoeischaren kunnen geleend worden van de S?ch?ng, een eigen snoeischaar
meenemen kan natuurlijk ook.
Het tuingereedschap bestaat uit;
snoeischaar, werkhandschoenen, schoﬀel, hand- en drietandcu?vator, rozenhark, gebogen tuinhark,
manden, emmers, bezem, kruiwagen, spa, verplantspade, tegelritser en uitzetkoord voor beplan?ng rozen.
Tuingereedschap terug naar de Werf
Het tuingereedschap wordt door de vrijwilligers zelf schoongemaakt en in de tuinkar gezet.
De tuinkar wordt door de coördinator terug gebracht naar de werf Vondelpark 6 en in de loods gestald.
Kalender Vrijwilligerswerk Rosarium 2022
Op de bijgevoegde Kalender Rosarium 2022, zijn alle geplande 40 gezamenlijke werkochtenden vermeld.
Agankelijk van het aantal vrijwilligers en hoe het gaat met het gehele onderhoud, zal per keer bekeken
worden of er animo is om vaker te werken, vooral in de voorjaar waarin nogal wat werk moet worden
verricht om een mooi Rosarium te maken. In 2021 hebben we bijna iedere dag gewerkt, behalve op
regenach?ge dagen.

S?ch?ng Hart voor het Vondelpark
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Bijlage: 3

Levensduur rozenstruiken in het Rosarium
Over het algemeen gaat men er van uit dat de levensduur van een rozenstruik ongeveer 5 jaar is.
Dit is natuurlijk een schamng omdat de soort roos, meststoﬀen en grondsoort van invloed zijn
op de levensduur.
Onze oudste roos is in 2002 geplant en geee nog steeds bloemen.
Als ik de informa?e die we hebben op een rijtje zet dan krijgen we de volgende getallen:
Geplant in:
2002
2008
2009
2010
2011
2012
2014
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Perken:
1
1
1
7
6
3
10
10
2
8
8
2
5

S?ch?ng Hart voor het Vondelpark

Staat al:
19 jaar
13 jaar
12 jaar
11 jaar
10 jaar
9 jaar
7 jaar
5 jaar
4 jaar
3 jaar
2 jaar
1 jaar
0 jaar
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