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Historie
De promotie van de Roos en het Rozendorp Lottum vind zijn oorsprong in de jaren 20 van
de vorige eeuw. Het was kapelaan Lichtevelt die Lottum bekend maakte met de rozenteelt.
Om gezondheidsredenen had deze een tijd in Frankrijk doorgebracht, waar hij het vak van
boomkweker leerde van kloosterlingen in Vichy in de buurt van Orleans. Eenmaal terug in
Lottum leerde hij zijn zwagers het vak. Begin 1900 deden de rozen hun intrede in Lottum.
Tot de Tweede Wereldoorlog werden rozen gekweekt in combinatie met andere gewassen.
Na de oorlog, tijdens de wederopbouw, groeide de productie van rozen. Op dit moment
worden er in Lottum en directe omgeving elk jaar ongeveer 20 miljoen rozen gekweekt. Dit
komt neer op circa 70 procent van de Nederlandse rozenproductie. Met recht kan dus
worden gezegd dat Lottum hét Rozendorp van Nederland is.

Stichting Rozendorp Lottum
De Stichting Rozendorp Lottum is een stichting die louter bestaat uit vrijwilligers en die zich
als doel gesteld heeft om de roos in het algemeen en in het bijzonder het Rozendorp Lottum
en zijn omgeving te promoten in de Euregio. De Stichting Rozendorp Lottum heeft zich
tevens als doel gesteld een steentje bij te dragen aan het instant houden en bevorderen van
het welzijn van de bevolking, de regio en haar verenigingen en stichtingen.
Om dit te kunnen bewerkstelligen zijn vele vrijwilligers wekelijks en in de zomermaanden
zelfs dagelijks voor de stichting in de weer.
De Stichting Rozendorp Lottum is als stichting voor een groot deel afhankelijk van personen
en instanties die de stichting een goed hart toe dragen en haar geldelijk willen
ondersteunen. Het is onder andere in dat kader dat de ANBI status is aangevraagd en
verkregen voor 2013. Als stichting met een ANBI status is fondswerving gemakkelijker zodat
de verschillende initiatieven mede verwezenlijkt kunnen worden.
Het strategisch beleid van Stichting Rozendorp Lottum is vastgelegd in de statuten van de
Stichting en luidt als volgt:
1. De stichting heeft ten doel:
a. het promoten van het dorp Lottum als boom- en rozenkwekerij-centrum van
Noord-Limburg;
b. het bevorderen van de onderlinge saamhorigheid van de inwoners van het
dorp Lottum in het algemeen en van de kwekers in het bijzonder;
c. de financiële ondersteuning van Stichting Rozenhof Lottum en haar
eventuele rechtsopvolgers;
d. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de
ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het
organiseren van activiteiten van welke aard en soort dan ook.
3. De wijze waarop en de mate waarin de Stichting Rozenhof Lottum financieel
zal worden ondersteund zal tussen Stichting Rozendorp Lottum en Stichting
Rozenhof Lottum nader worden vastgelegd in een convenant casu quo
overeenkomst.
De Stichting Rozendorp Lottum realiseert haar doelstellingen door:
1) Het in stand houden en bevorderen van de leefbaarheid en het verfraaien van het
dorp en de omgeving.
2) Het bevorderen en in stand houden van de Rozentuin en het Rozenkenniscentrum.
3) Organiseren van de “Week van de Potroos”.
4) De organisatie van het tweejaarlijkse Rozenfestival.
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Ad.1 Het in stand houden en bevorderen van de leefbaarheid en het verfraaien
van het dorp en de omgeving.
Dit gebeurt o.a. door middel van het plaatsen van welkomstborden, plaatsen van
bloembakken en bankjes, uitzetten en bewegwijzeren van rozenfietsroutes en
rozenwandelroutes, aanplanten en onderhouden van rozen plantsoenen in de dorpskern. Het
mede organiseren van een “Dagje Lottum” en het aanbieden van verschillende
Rozenarrangementen. Stichting Rozendorp Lottum ondersteunt tevens door middel van het
honoreren van de inzet van de vrijwilligers tijdens het 2 jaarlijkse Rozenfestival een 80 tal
verenigingen in de regio. Deze verenigingen kunnen deze middelen inzetten voor het instant
houden en bevorderen van de leefbaarheid in hun eigen dorpen.
Ad. 2 Het bevorderen en in stand houden van de Rozentuin en het
Rozenkenniscentrum.

De Rozenhof, in het centrum van Lottum, is een unieke combinatie van een Rozentuin met
een Rozenkenniscentrum. In de rozentuin, met een oppervlakte van 6000 m2, zijn, als enige
plek in Nederland, alle Nederlandse Excellence-rozen en ADR-rozen samengebracht. De
rozenteelt in al haar facetten komt tot leven in het Rozenkenniscentrum. Bezoekers aan het
Rozenkenniscentrum kunnen zich alle informatie verschaffen over rozen en Rozendorp
Lottum. Hier kunnen zij presentaties bekijken, rozenliteratuur inzien en vragen stellen aan de
aanwezige vrijwilligers.
Vele bezoekers maken dan tevens gebruik van de rozenfietsroutes en rozenwandelroutes en
genieten van de omgeving van Lottum en de uitgestrekte in bloei staande rozenvelden.
De Stichting Rozenhof Lottum beheert en bemenst het Rozen Kenniscentrum en de
Rozenhof. De Stichting Rozenhof Lottum acteert onder de Stichting Rozendorp. De financiele
steun van de Stichting Rozendorp aan de Stichting Rozenhof maakt het mogelijk dat de
Stichting Rozenhof de promotie van het dorp Lottum als boom- en rozenkwekerijcentrum
van Noord-Limburg een permanent karakter kan geven.
De Rozenhof is elk jaar geopend van 1 mei tot 31 oktober en trekt elk jaar een stijgend
aantal bezoekers afkomstig uit de hele wereld. Het aantal geregistreerde bezoekers van het
kenniscentrum bedraagt ruim 10.000 personen op jaarbasis. Daarnaast zijn er veel niet
geregistreerde bezoekers (ca. 20.000 bezoekers op jaarbasis) die alleen de rozentuin
bezoeken.
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Ad. 3 ”Week van de Potroos”

Jaarlijks vanaf 2007 wordt in de maand juni in De Rozenhof de ”Week van de Potroos”
georganiseerd. De bezoekers kunnen dan de vele voordelen en mogelijkheden van Potrozen
ontdekken. Het doel van de “Week van de Potroos” is om meer bekendheid te geven aan het
feit dat de Roos ook uitstekend geschikt is als pot- en kuipplant op balkon en terras. Middels
deze week probeert Stichting Rozendorp Lottum een imagoverbetering van de roos te
creëren, door de mogelijkheden te laten zien wat er zoal mogelijk is met rozen in pot. In
samenwerking met de branche organisatie VKC vindt dan tevens de nationale keuring plaats
van pot- en containerrozen.
Ad. 4 De organisatie van het tweejaarlijkse Rozenfestival.

In 1922 werd bij kasteel De Borggraaf het eerste Lottumse Rozenfeest gevierd. Het doel was
om de schoonheid van de roos zichtbaar maken, niet alleen voor de Lottummers, maar voor
alle geïnteresseerden en rozenliefhebbers. Tot 1931 vond er vrijwel elk jaar een Rozenfeest
plaats, daarna volgde een periode van stilte tot 1947. Toen werd het Rozenfeest weer nieuw
leven ingeblazen, soms op de Markt, soms bij de Borggraaf en later bij de Kraaijenhof. En na
wederom een intermezzo van bijna twintig jaar, is de draad in 1991 weer opgepakt, maar nu
onder een andere naam. Zo is het Rozenfestival geboren, een tweejaarlijks evenement
waarbij de roos centraal staat.
Sinds 1991 is het festival steeds verder gegroeid, inmiddels bezoeken ruim 60.000 mensen
uit de Euregio maar ook ver daarbuiten, Lottum tijdens het Rozenfestival. De bezoekers
bestaan vooral uit de leeftijdsgroep 50+. Daarnaast is ook het festivalterrein gegroeid en
wordt naast het Marktplein en de Kasteellaan sinds enkele jaren ook een groot plein nabij de
Maas ingericht met rozentuinen en podia.
Het Rozenfestival krijgt elk editie zowel regionaal als landelijk media-attentie. Bedrijven
worden veelal betrokken als toeleverancier cq. sponsor, waarbij vooral de samenwerking
met Veiling Rhein Maas, maar ook gemeente Horst aan de Maas als bijzonder mag worden
aangemerkt.
De organisatie van het Rozenfestival Lottum is volledig in handen van vrijwilligers, in de
voorbereiding van en gedurende het festival worden er meer dan 1500 vrijwilligers ingezet
en spenderen zij gezamenlijk meer dan 10.000 uur aan dit bijzondere en unieke project. In
de voorbereiding en gedurende het Rozenfestival bevordert deze inzet de onderlinge
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saamhorigheid van de inwoners van het dorp Lottum. De verbinding van Stichting
Rozendorp Lottum en de overige verenigingen in Lottum wordt mede gecreeerd door het
terugvloeien van gelden in de vorm van een vrijwilligersvergoeding. De vergoeding van deze
uren gaat niet naar deze vrijwilligers persoonlijk maar komt ten goede aan de meer dan 80
verschillende verenigingen in Lottum en dorpen in de regio waarvan deze vrijwilligers lid zijn.
Deze verenigingen kunnen deze middelen inzetten voor het instant houden en bevorderen
van de leefbaarheid in hun eigen dorpen.
De
•
•
•
•

doelstellingen voor het Rozenfestival zijn als volgt:
Minimaal 50.000 bezoekers
Financieel succesvol zodat de continuïteit gewaarborgd is
Tevreden bezoekers, medewerkers, deelnemers, sponsoren en aanwonenden
Een transparante organisatie met duidelijke taken en verantwoordelijkheden

.
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