
Regionale kunst temidden van toprozen in De Rozenhof Lottum  

Nu in De Rozenhof Lottum de tweede bloei van dit seizoen te bewonderen valt, is er nog 

veel te genieten in de unieke rozentuin aan de Markt in Lottum.  

Tot 1 november 2017, als de poorten van De Rozenhof weer sluiten, is de Lottumse 

toprozentuin het decor voor een expositie van regionale kunst. De bezoekers kunnen dan in 

De Rozenhof met eigen ogen zien hoe de natuurlijke schoonheid van de roos een 

harmonieus geheel vormt met de zeggingskracht van hedendaagse kunst. 

Giuseppe Lamers uit het Limburgse Herten, die al eerder in De Rozenhof exposeerde, heeft 

een keuze gemaakt uit zijn keramische en bronzen sculpturen van mensfiguren en koppen. 

Alle beelden die in de De Rozenhof te bewonderen zijn, heeft Giuseppe Lamers met de hand 

vervaardigd en zijn daardoor uniek. 

De opening van de kunstexpositie is op zondag 27 augustus om 11 uur in De Rozenhof 
Lottum, met muziek van zangeres Marjolein Kuenen en pianist Robert Lemmens. 
 

Geniet van de rozenbottels 

In het naderende najaar stelen de rozenbottels met hun oranje, rode of zelfs zwarte kleuren, 

de show in veel tuinen. Ook in De Rozenhof Lottum kun je volop genieten van de pracht en 

praal van bijvoorbeeld Rosa rugosa met zijn roze, rozerode of witte bloemen en ronde 

bottels.  

Rozenbottels zijn decoratief in de tuin en in boeketten, maar je kunt ze ook verwerken tot 

jam of gelei; ze bevatten veel vitamine C. De bottels hebben een positieve werking bij bot- 

en spierziektes en bij ontstekingen. Daarnaast helpt rozenbottel je weerstand te verhogen. 

De vrijwilligers van De Rozenhof Lottum vertellen bij een bezoek aan onze toprozentuin 

graag hoe je veel plezier kunt hebben van de Rosa rugosa.  

Meer over de rozenbottel vind je ook op onze website www.derozenhoflottum.nl onder 

Alles over rozen/Toepassingen van de roos.  

 

Open Deurdagen 2017 boomteelt-bedrijven  

De Rozenhof Lottum maakt zich al 11 jaar sterk voor de promotie van gezonde duurzame 

rozen en is hét podium voor de Nederlandse sierteelt. Daarom zet De Rozenhof de poorten 

graag open voor de Open Deurdagen van de verenigde boomteeltbedrijven in de regio.   

Regionale boomteelt-bedrijven, verenigd in The Green Connection, laten van 21 t/m 25 

augustus 2017 zien wat de regio Zuidoost-Nederland te bieden heeft aan 

boomkwekerijproducten. 

http://www.derozenhoflottum.nl/


The Green Connection is een platform voor alle organisaties betrokken bij het 

boomteeltcluster in de Euregio Greenport Venlo, zowel uit Nederland als Duitsland.  

Het belangrijkste doel is om deze Euregio uit te laten groeien tot het meest marktgerichte 

bomencluster van Europa. Samen vormen deze teeltgebieden het grootste aaneengesloten 

boomteeltgebied in het groene hart van Europa. 

De Rozenhof Lottum is elke dag - tot 1 november 2017 - geopend van 10.00-17.00 uur.  

Voor meer informatie: www.derozenhoflottum.nl  

 

 

http://www.derozenhoflottum.nl/

