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La belle èpoque was ruim 
een eeuw geleden dé 
periode waarin de liefde 
voor rozen tot grote hoogte 
groeide. Nu, honderd jaar 
later laten wij die liefde 
weer opbloeien door je 

de weg te wijzen door het 
woud van al die schitterende 
soorten, naar de meest 
iconische rozen die passen 
bij de tuintrends van 
vandaag.

ONS
VERHAAL



Liefde voor bijzondere soorten rozen
De allermooiste rozen koop je bij de rozenkwekerij. 
Ons assortiment bestaat uit honderden soorten. 
Klimrozen en rozenstruiken van beroemde veredelaars 
zoals het Britse David Austin, Franse Meilland en 
Duitse Kordes. Wij bieden een uniek assortiment aan 
bijzondere soorten rozen. Van zeldzame soorten tot 
de exclusiviteit op de collectie van John Scarman. 
Van sommige soorten rozen kweken wij slechts 
enkele tientallen per jaar. 

Incidenteel bieden wij bijzondere planten aan van 
kleinschalige kwekerijen waarmee wij samenwerken. 
Bijzondere tulpen, pioenen, stinzenplanten, 
wijnranken, oude fruitbomen en meer.

Rozenkwekerij
Onze struik - en klimrozen worden in de volle grond 
geteeld. Een roos is een tweejarige teelt. In oktober 
worden de rozen gerooid. Vanaf dat moment kan je 
deze bestellen als kale wortel en later in het jaar op 
pot.

Het voordeel van rozen kopen bij rozenkwekerij is dat 
je verzekerd bent van goede kwaliteit en deskundig 
advies. Wij garanderen de soortechtheid van de roos. 
Bij Belle Epoque koop je klimrozen en rozenstruiken 
direct bij de kwekerij. 

Gemakkeli jk en veil ig online rozen 
bestellen, thuis bezorgd
Op onze website vind je ons complete assortiment 
aan klimrozen en rozenstruiken. Je kan zoeken op 
naam of filteren op kenmerken zoals kleur, geur, 

sterkte en hoogte. Je bestelling wordt goed verpakt 
en thuis afgeleverd door DPD. Dat is gemakkelijk en 
veilig. 

Volg ons voor inspiratie en tips
Een roos is zoveel meer dan een plant. Volg ons blog 
of op Instagram en schrijf je in voor onze nieuwsbrief 
voor inspiratie en praktische tips! 

Belle Epoque

instagram.com/belle_epoque_roses ↗

belle-epoque.nl ↗

facebook.com/belleepoqueroses ↗



EEN KORTE GESCHIEDENIS 
Wilde rozen komen oorspronkelijk uit Noord Europa 
en zijn miljoenen jaren oud. Door rozen te kruisen 
ontstaan er telkens nieuwe soorten. In Nederland 
gebeurt dit al vanaf de 16e eeuw. Niet alleen om 
steeds mooiere soorten te ontwikkelen, maar ook 
voor de parfumindustrie en zelfs voor medicinale 
doeleinden. Rozenbottels zijn onder meer zeer rijk 
aan vitamine C.

SYMBOOL VAN MANNELIJKHEID
Voor de Grieken en Romeinen waren rozen het 
symbool van mannelijkheid. De Romeinen kenden 
zelfs een jaarlijks rozenfeest, het rosalia. Hierbij 
werden de overledenen herdacht. Over de hele wereld 
hebben rozen een rijke betekenis, van de christelijke 
traditie tot en met het boeddhisme en de islam. 
Rozen worden vandaag de dag vooral geassocieerd 
met de liefde. Door de eeuwen heen hebben rozen 
kunstenaars geïnspireerd. Van oude meesters en 
stillevens tot modeontwerpers, dichters, muzikanten 
en zelfs topkoks.

CHINESE EN PERZISCHE ROZEN
De veredeling van rozen kwam in een versnelling met 
de ontdekking van Chinese en Perzische rozen in de 
achttiende eeuw. Omdat Chinese rozen doorbloeiend 
waren konden er door deze te kruisen nieuwe 
doorbloeiende soorten worden gecreëerd. Het rood 
van Chinese rozen was een welkome aanvulling op 
de overwegend witte en licht roze soorten wilde 
rozen die wij in Europa kenden. Zo als Chinese rozen 
roodtinten hebben toegevoegd aan de roos, zo 
waren het Perzische rozen die de kleur geel hebben 
gebracht.

DE KON ING IN DER
BLOEMEN



JOSÉPHINE DE BEAUHARNAIS 
Weinig mensen hebben zoveel betekend voor 
de ontwikkeling van de roos als Joséphine de 
Beauharnais, de vrouw van Napoleon. Zij kruiste de 
meest elegante rozen en liet deze optekenen door de 
Vlaamse kunstenaar Redouté. De botanische tuinen 
van Chateau de Malmaison nabij Parijs zijn tot op de 
dag vandaag beroemd. Rosa Souvenir de Malmaison 
is een beroemde klimroos die de tuin van menig 
landgoed, grachtenpand of buitenplaats siert.

LA BELLE ÉPOQUE
De rozenkwekerij beleefde haar hoogtepunt tijdens 
la belle èpoque rond 1900. De industriële revolutie 
zorgde niet alleen voor een ongekende welvaart, maar 
ook voor vervuilde steden. De rijke elite ontvluchtte 
de steden en herontdekte de natuur. Botanica werd 

bon-ton en de meest fantastische soorten rozen 
werden ontwikkeld. Een aantal van deze oude rozen 
zijn nog steeds verkrijgbaar bij Belle Epoque.

DE ROZENVEREDELAAR- EN KWEKERIJ
Een rozenveredelaar creëert nieuwe soorten rozen 
met als doel om mooiere, betere soorten op de 
markt te zetten. Het is een tijdrovend proces waarbij 
honderden soorten met elkaar worden gekruist op 
uiterlijk of groei-eigenschappen. Uit het resultaat 
worden de meest veelbelovende rozen gekozen en 
jarenlang verbeterd en getest. Voordat een roos op de 
markt komt zijn er soms wel tien jaar en duizenden 
rozen overheen gegaan alvorens deze wordt 
goedgekeurd om in productie te nemen. Bekende 
veredelaars zijn bijvoorbeeld het Britse David Austin, 
Duitse Kordes, Franse Meilland en Deense Poulsen.

Een rozenkwekerij produceert rozen voor de verkoop. 
Rozen worden geoculeerd of gestekt. Bij een oculatie 
wordt gebruik gemaakt van een onderstam waar 
de roos op groeit, terwijl een roos bij stekken op 
de eigen wortel groeit. Het kweken van rozen is een 
arbeidsintensief proces. 

Verschillende veredelaars kweken zelf ook rozen 
voor de verkoop. Rozenkwekerij Belle Epoque heeft 
met John Scarman verschillende bijzondere rozen 
ontwikkeld zoals Rosa Breewood Belle en Rosa 
Blusing Bride.



Door de eeuwen heen zijn 
er tienduizenden rozen 
ontwikkeld. De indeling van 
deze veelvoud aan soorten is 
niet altijd even gemakkelijk 
te begrijpen. Wij lichten de 
belangrijkste soorten en hun 
eigenschappen toe.

KLIMROZEN, ROZENSTRUIKEN 
EN STAMROZEN
In de basis kan je rozen verdelen in soorten die 
groeien in de vorm van een struik (struikrozen), op 
een stammetje (stamrozen) en rozen die lange takken 
aanmaken. De laatste soort noemen we klimrozen 
al is dit niet helemaal juist. In tegenstelling tot wat 
de naam suggereert kan een een klimroos helemaal 
niet zelfstandig klimmen. Een klimroos heeft hulp 
nodig en moet geleid worden. Een leiroos is daarom 
eigenlijk een betere benaming dan klimroos. 

Een struikroos plant je in de tuin of in een grote pot. 
Klimrozen worden geplant tegen een gevel, pergola, 
boom of om een schutting of muur te bedekken. 
Stamrozen worden meestal toegepast om hoogte te 
creëren.  

EIGENSCHAPPEN VAN ROZEN
Door het kruisen van rozen ontwikkelen deze unieke 
eigenschappen of kenmerken. Hierbij kan je denken 
aan de grootte van de bloemen, sterkte van de geur 
en het aroma, herhalend bloeien en de mate waarin 
ze gevoelig zijn voor ziekten. Het laatste noemen we 
ook resistentie.

WILDE ROZEN- PUUR EN NATUURLIJK
Wilde rozen worden ook botanische rozen genoemd. 
Het zijn sterke soorten die vaak eenmalig bloeien en 
in het najaar prachtig gekleurde bottels geven. Wilde 
rozen hebben een natuurlijke schoonheid met kleine 
bloemetjes die vaak roze of wit zijn. Het zijn sterke 
planten en vaak snelle groeiers. Wilde rozen komen 
oorspronkelijk uit Noord Europa en zijn daardoor goed 
geschikt voor ons (veranderende) klimaat.

OUDE ROZEN - HET TOONBEELD  
VAN KLASSIEKE SCHOONHEID
Er zijn heel veel soorten oude rozen. Het is 
een verzamelnaam voor onder meer muskus-, 
alba-, damascener-, portland-, bourbon- en 
remontantrozen. Oude rozen hebben vaak prachtige 
bloemen en geuren heerlijk. De meeste oude rozen 
bloeien eenmaal per jaar, enkelen zijn herbloeiend 
en sommigen doorbloeiend. Belle Epoque heeft 
een uniek assortiment aan exclusieve, oude rozen. 
Sommige soorten zijn al honderden jaren in cultuur. 
Per jaar worden er slechts enkele tientallen stuks van 
geteeld. 

SOORTEN
ROZEN

• Wilde roos Dagmar Hastrup (Muller,1901)



MODERNE ROZEN- PRAKTISCH EN MOOI
Ook voor moderne rozen geldt dat er vele soorten 
zijn. Het zijn in de regel sterke rozen die doorbloeiend 
zijn. Sommigen maken uitbundige trossen met 
bloemen aan. Sterke rozen geuren in de regel minder 
sterk, maar er zijn voldoende moderne rozen die goed 
geuren.

ENGELSE ROZEN VAN DAVID AUSTIN
Het was David Austin die in zijn jonge jaren op het 
idee kwam om oude rozen te kruisen met moderne 
rozen. Hij wist de schoonheid en het parfum van 
oude rozen te verenigen met de sterke groei-
eigenschappen van moderne rozen. Rozen van Austin 
herken je vaak een de grote bloemen en bossige 
groei. Ze dragen vaak prachtige namen van schrijvers, 
musici of andere personen die een belangrijke 
bijdrage hebben geleverd aan de Britse geschiedenis. 
Rozen van David Austin zijn zo succesvol geworden 
dat zij het predikaat Engelse rozen hebben gekregen. 

• Oude roos Jacques Cartier (Moreau Robert, 1868) • Moderne roos Lions Rose (Kordes,2004) • Engelse roos Graham Thomas (David Austin, 1983)



EEN ROOS IS IN ESSENTIE
EEN WORTEL
In het verleden kocht je rozen uitsluitend in de 
herfst en winter. Als de natuur in ruststand gaat dan 
rooit de kweker de rozen van het veld. Deze worden 
afgespoeld en vochtig bewaard in de koeling. Omdat 
een roos in essentie niets anders is dan een wortel 
waar een stam met vertakking en bloemen op groeit, 
spreekt men van kale wortelrozen of wortelgoed. 

TUINIEREN MET DE SEIZOENEN 
MET KALE WORTEL ROZEN
Kale wortel rozen plant je afhankelijk van de 
temperatuur in de maanden oktober tot en met april, 
mits het niet vriest. Als je de roos voor de vorst plant 
dan kan deze wortelen voor de winter. het gevolg 
is dat de plant vaak eerder uitloopt in het voorjaar. 
Dit verschil wordt in de loop van de lente meestal 
rechtgetrokken. Je kan kale wortel daarom ook 
gerust in het voorjaar planten. Het voordeel van het 
kopen van kale wortel rozen is dat je meer keus hebt. 
Daarbij zijn kale wortel rozen voordeliger dan rozen 
in pot doordat de rozenkwekerij er minder werk aan 
heeft.

ROZEN IN POT PLANT JE  
HET HELE JAAR DOOR
Het mooie aan kale wortel rozen is dat je tuiniert 
met de seizoenen. Om aan de behoefte van de klant 
tegemoet te komen om het hele jaar rozen te kunnen 
planten, plant een rozenkwekerij aan het begin van 
het jaar kale wortel rozen in een pot. Dit heet - hoe 
kan het ook anders - oppotten. Het is dus dezelfde 
roos, maar dan met aarde in een pot. De hoogte van 
de roos is afhankelijk van wanneer deze roos opgepot. 
Potrozen kan je het hele jaar door kopenen planten. 
Het assortiment is meestal kleiner en de prijs iets 
hoger. 

ROZEN KOOP
JE B I J
EEN ROZENKWEKER I J



Je kan zoveel met rozen 
doen, de mogelijkheden 
zijn oneindig. Het hoeft niet 
altijd keurig en netjes, durf 
te combineren en laat je 
creativiteit de vrije loop. Wij 
geven je tien tips.

1.  ZO KOM JE VAN DIE LELIJKE MUUR  
OF SCHUTTING AF
Verander je schutting in een bloemenzee met 
klimrozen. Plant meerdere rozen voor een mooie 
dichtheid op een afstand van 50 centimeter voor een 
mooi resultaat. Leid de takken horizontaal. Op onze 
website vind je rozen die ideaal zijn om een schutting 
te begroeien. Wil je snel resultaat? Maak dan je keuze 
uit volgroeide klimrozen.

2. CREËER JE EIGEN BINNENTUIN  
MET ROZEN IN POTTEN
Het is een geweldig rijk gezicht, rozen in grote potten 
op een terras. Kies voor geurende rozen en plaats 
deze bij de entree en je geniet telkens van het 
parfum. Gebruik potten van minimaal 45 centimeter 
breed en diep. Geef de rozen bij warm weer dagelijks 

water en voeg hier regelmatig vloeibare meststof  
aan toe.
 
3. KLIMROZEN VOOR OP  
EEN NOORDMUUR
Rozen hebben zon nodig, klimrozen dus ook. Zonder 
zon groeit en bloeit een roos nagenoeg niet. Toch zijn 
er enkele rozen die toe kunnen met minder zon zoals 
bijvoorbeeld Rosa New Dawn. Er is zelfs een roos 
geschikt om tegen een Noordmuur te plaatsen, dit is 
Rosa Alberic Barbier. Op onze website lees je er meer 
over.

IDEEËN  
VOOR JE  TU IN ,  
TERRAS OF 
BALKON • Engelse roos in een grote terracotta pot



4. ROZEN VOOR BIJEN EN VLINDERS
Bijen en vlinders zijn van onschatbaar belang voor een 
gezonde tuin. Net als andere bloemen trekken rozen 
bijen en vlinders aan, mits deze toegang hebben tot 
de meeldraden van de bloem. Open, enkelvoudige 
bloemen zijn daarom aantrekkelijk en gesloten, 
gevulde bloemen niet. Belle Epoque heeft een 
assortiment rozen die ideaal voor bijen en vlinders 
zijn.

5. KLIMROZEN COMBINEREN
Het is een prachtig gezicht; een klassieke 
grootbloemige klimroos die door een woeste rambler 
groeit. Een bijkomend voordeel is dat de rozen elkaar 
vaak afwisselen in bloei waardoor je er langer van 
geniet. 

Clematis en klimrozen zijn ook een klassieke 
combinatie. Ze vullen elkaar prachtig aan, niet alleen 
in vorm en kleur, de clematis vult het gat ook op als 
de klimroos kale voeten krijgt. 

Wij maken tijdens het seizoen regelmatig mooie 
combinaties van klimrozen en clematis, schrijf je in 
voor onze nieuwsbrief om deze te ontvangen.

6. EEN ROZENPERK AANLEGGEN
Zelfs in een piepklein stadstuintje is er altijd wel plek 
voor een roos. Kijk hierbij goed naar de hoogte van 
een roos. Lage rozen komen voorin in perk of border 
tot hun recht, terwijl hoge struiken het achterin 
het beste doen. Voor een natuurlijk beeld plant je 
rozen in oneven groepen, van bijvoorbeeld drie of 
vijf. Een flinke roos die solitair staat, kan ook een 
majestueusgezicht zijn. Wil je een perk vol rozen 
planten? Plant voor een mooi beeld dan vier rozen 
per vierkante meter en maak je keuze uit perkrozen.



7. CREËER EEN NATUURLIJKE 
AFSCHEIDING MET EEN ROZENHAAG
Afscheidingen en doorkijkjes geven een tuin diepte 
en zorgen voor spanning. Forse rozenstruiken zijn 
hiervoor goed geschikt. Een goed gevulde rozenhaag 
houdt ongewenste bezoekers waaronder honden en 
katten tegen. Wilde rozen worden vaak gebruikt voor 
een rozenhaag, maar ook Engelse rozen en andere 
bossige soorten zijn prachtig.

8. BOOMKLIMMERS
In Nederland zie je het niet zo vaak terwijl het 
een waanzinnig mooi plaatje is; een rambler die 
woest bloeiend in een boom groeit. Het wordt vaak 
toegepast bij fruitbomen, maar kan natuurlijk in elke 
boom die een open structuur heeft.

Plant de rambler op voldoende afstand van de 
boom, minimaal een halve meter. Dit om de roos 
de noodzakelijke voedingsstoffen uit de bodem te 
kunnen laten halen. Plant de roos aan de zonzijde en 
leidt deze naar de stam. 

9. KNIP ROZEN VOOR OP EEN VAAS
Doet het je pijn om uitgebloeide bloemen af te 
moeten knippen? Wij kennen het gevoel. Ons advies 
knip bloemen voordat ze uitgebloeid zijn en zet ze op 
een vaas. Rozen uit je tuin zijn mooier dan die van de 
bloemist, al staan ze minder lang. 

10. COMBINEER STRUIKROZEN  
IN EEN GROTE POT
Waarom zou je slechts een soort in een pot plaatsen? 
Combineer soorten in kleur, hoogte en geur. Van 
boheems tot stijlvol. Een bijkomend voordeel: je hebt 
vaker bloei.

• Rozenhaag Olivia Rose • Boomklimmer Paul’s Himalayan Musk Rambler 
(George Paul, 1916)

• Combineer verschillende soorten rozen in een grote pot



Rozen kan je het hele jaar 
door planten, mits het 
niet vriest. Kale wortel 
rozen afhankelijk van de 
temperatuur van medio 
oktober tot en met april en 
potrozen het hele jaar door. 
Bij vorst bescherm je een 
roos met een beetje aarde. 
Dit noem je opheuvelen. 

ZO PLANT
JE EEN
ROOS



ZO KIES JE EEN GOEDE PLEK
Het belangrijkste aan de keuze van een plek voor een 
roos is de zon gevolgd door voldoende ventilatie. 

De meeste rozen hebben minimaal vier uur zon per 
dag nodig. Een roos die veel zon krijgt groeit sneller 
dan een roos die minder zon krijgt. Op onze website 
vind je rozen die geschikt zijn voor in de halfschaduw 
of zelfs op het Noorden. Ventilatie is belangrijk om 
schimmels te voorkomen. Kies daarom een plek waar 
de wind goed doorheen kan waaien.

Je mag een roos nooit op dezelfde plek planten als 
waar een roos heeft gestaan. Wil je dit toch? Dat kan. 
Graaf het gat dan goed diep uit en wissel de aarde uit 
met een gat dat je elders hebt gemaakt.

HOEVEEL ROZEN PLANT  
JE PER VIERKANTE METER?
Voor de meeste soorten geldt dat je een mooie 
dichtheid krijgt wanneer je vier rozen per vierkante 
meter plant. 

GOEDE GROND
Rozen zijn sterke planten die gedijen op alle gronden, 
maar ze houden het meest van goede, vruchtbare 
en goed doorlatende aarde. Gebruik bij het planten 
altijd verrijkte rozen-of tuinaarde in het gat waarin je 
de roos plant. Leemgrond en lichte klei is de beste 
grond voor rozen. Zandgrond kan ook maar moet 
verbeterd worden door toevoegen van organische 
mest, bodemverbeteraar of tuinaarde. Zware klei kan 
ruller gemaakt worden door eveneens goed verteerde 
of gedroogde stalmest in te brengen. Woon je in een 
gebied met zure grond, dan is het raadzaam om in het 
najaar een beetje kalk te strooien bij de rozen. 

Twijfel je aan de grondsoort en heb je grote plannen? 
Dan kan je eventueel een grondanalyse laten 
uitvoeren. Je ontvangt dan een bemestingsadvies.  
In alle gevallen is het gunstig te mulchen in het 
najaar. Mulchen is het bedekken van de rozen met 
afgevallen blad of compost. Het beschermt tegen 
vorstschade, verhindert erosie en stimuleert een 
rijk bodemleven wat de gezondheid van de roos ten 
goede komt.

WORTELROZEN PLANTEN
Heb je een goede plek gevonden? Volg dan de 
onderstaande stappen.

1. Haal de rozen pas uit de afgesloten verpakking als 
je deze gaat planten, zo drogen ze niet uit. 

2. Maak de grond goed los met de spade en graaf een 
voldoende groot gat. Het gat moet zo breed zijn 
dat de uitlopers van de wortels vrij liggen en niet 
dubbel worden gevouwen. Voor de diepte is het 
belangrijk dat grote zijscheuten aan de bovenkant 
van de wortel (dit heet het oculatiepunt) ongeveer 
5 cm onder de grond komen. 

3. Doop de wortels in de emmer of giet er water 
overheen zodat deze goed nat zijn. Schenk dus 
geen water in het plantgat. 

4. Houd de roos met je ene hand rechtop in het 
plantgat, de wortel onder de onderzijde staat dan 
waarschijnlijk iets scheef. Voeg met je andere hand 
drie a vier handen tuinaarde of rozengrond toe.
Vul het plantgat verder op met de aarde die uit 
het gat kwam en druk deze stevig aan. De roos zit 
voldoende diep als het punt waar de zijscheuten 

uitkomen circa 5 cm onder de aarde zit. Voor de 
goede orde: je doet dus geen extra mest of turf in 
het plantgat. Mesten doen we namelijk later pas. 

5. Geef de roos ruim water en herhaal dit regelmatig 
bij droogte, behalve als het vriest.



EEN POTROOS PLANTEN
Het belangrijkste aan het planten van een roos in pot 
is dat je het wortelgestel niet beschadigt als je de 
roos uit de plastic pot haalt. 

1. Maak een flink plantgat van minimaal 50×50 cm 
groot.

2. Verbeter de grond door het gat te vullen met 
rozen- of tuinaarde, liefst biologisch. Zo blijft de 
grond rond de wortels vers en behoudt het een 
actief bodemleven. 

3. Haal de roos uit de plastic pot en plaats deze 
in het plantgat met aarde. Zorg ervoor dat de 
kluit niet beschadigt. Een handige manier om 
beschadiging te voorkomen is door de pot aan 
twee kanten open te knippen tot aan de bodem 
en de roos met kluit met beide handen voorzichtig 
uit de pot te halen.

4. Vul aan met aarde en druk deze stevig aan. 
5. Geef de roos ruim water en herhaal dit regelmatig 

bij droogte, behalve als het vriest.

ROZEN PLANTEN IN EEN GROTE POT OP 
JE TERRAS OF BALKON
Een roos in een grote pot op een terras is een 
romantisch en rijk gezicht. Plaats een roos altijd in 
een grotere pot dan waar deze uit komt. Let bij de 
keuze van een sierpot vooral op de diepte van de pot. 
Een roos stopt namelijk met groeien als de wortels de 
bodem van de pot bereiken. Wij adviseren om een pot 
te gebruiken die minimaal 45 centimeter diep is. Om 
vorstschade te voorkomen bekleed je de binnenzijde 
van de pot met noppenfolie voordat je de aarde erin 
doet. Volg voor het planten dezelfde stappen als 
bij het planten van een kale wortel roos of potroos. 
Het gebruik van goede aarde en voeding is extra 
belangrijk.



De Engelsen noemen 
het companion plants, 
planten die zich goed laten 
combineren met rozen. 
Onthoud dat een roos 
graag de ruimte heeft, 
het is immers de koningin 
der bloemen. Struikrozen 
laten zich daarom graag 
vergezellen door lagere 
planten. De combinatie 

geeft een prachtig beeld en 
doordat je de biodiversiteit 
vergroot wordt je tuin ook 
gezonder.

Hierbij geven wij je enkele suggesties voor vaste 
planten die het goed doen met rozenstruiken.

• Dropplant (Agastache). De spitse toppen van 
de dropplant combineren mooi met de ronde, 
gevulde bloemen van een roos. Traditioneel zien 
we dropplant vaak in het blauw, maar er zijn 
tegenwoordig meer kleuren verkrijgbaar. 

• Klokjesbloem (Campanula). Voor oorsprong een 
bergplant die hoog of langs de grond groeit. De 
meeste soorten bloeien herhalend en vullen zo de 
leemtes op als de rozen even zijn uitgebloeid. 

• Kattenkruid (Nepata). Deze sterke vaste plant 
omringt de roos en bedekt zo haar kale voeten. 
Snoei de plant na de bloei terug en je blijft 
genieten tot het einde van het seizoen.

• Kogeldistel

COMPAN ION 
PLANTS  



• Valse Indigo (Baptisia). Naar onze mening een 
van de mooiste blauwe bloemen die je kan 
vinden. Bloeit eenmalig maar lang en trakteert je 
aansluitend op dat prachtige, blauwgroene blad en 
die fascinerende zaaddozen.  

• Vlambloem (Phlox). Een wellicht beetje 
ouderwetse plant die echter rijkelijk bloeit. 

• Kogeldistel (Echinops). Een van onze favorieten 
vanwege de stekelige bloem. Bijzonder decoratief 
met roze, koraalkleurige en gele rozen.  

• Geraniums Traditioneel de eerste keuze voor 
de combinatie met rozen. Deze laagblijvers 
beschermen de wortels van de roos met hun 
dichtheid goed. 

• Gamander (Teucrium). Het is eigenlijk een kruid. 
Het fijne aan gamander is dat ze als het ware 
een tapijt vormt. Hierdoor krijg je minder onkruid. 
Bloeit vroeg in het seizoen voor de roos. 

• Vrouwenmantel (Alchemilla). Bloeit met 
geelgroene bloemen van mei tot en met juli en 
wordt ongeveer 30-40 centimeter hoog. Een fijne 
bodembedekker. 

• Lavendel Een klassieker met rozen. In kleur en 
geur. Met name de lichte kleuren zijn een sensatie 
met pastelkleurige- en dieprode rozen.  

• Klimrozen laten zich bijzonder mooi combineren 
met clematis. Ze vullen elkaar aan en er zijn 
prachtige combinaties te maken, op onze website 
vind je er tijdens het seizoen verschillende.  

• Vrouwenmantel • Garmander • Clematis Rouge Cardinal



Rozen zijn sterke planten. 
Door ze goed te verzorgen 
krijg je vaker bloemen en 
heb je minder last van 
vorstschade en ziekten.

WATER GEVEN
Je zou het bijna vergeten. Zeker wanneer de natuur 
nog in rusttoestand is, maar pas geplante rozen 
kunnen uitdrogen tijdens een droge, winderige herfst 
of winter. Het wortelgestel is na het planten nog 
niet ver ontwikkeld en daarom is water geven ook 
in herfst en winter belangrijk. Controleer de aarde 
daarom regelmatig bij droogte, zeker in het voorjaar, 
en geeft de rozen een scheut water indien nodig.

In een warme, droge zomerperiode zal je elke twee 
tot drie dagen moeten bewateren. Rozen in pot geef 
je bij hitte dagelijks water. Denk eraan dat je het 
water niet over de plant giet, maar bij de wortel. Dit 
doe je vroeg in de ochtend of aan het einde van de 
middag. Niet in de avond, want dan droogt de plant 
niet en daardoor neemt de kans op schimmels toe.

HET
VERZORGEN
VAN ROZEN



MESTEN
Rozen bloeien prachtig en dat kost veel energie. 
Verwen je klassieke liefdes daarom zo vanaf de 
voorjaarssnoei begin maart met speciale rozenmest. 
Strooi een handje vol bij de wortel.  
Voor doorbloeiende rozen herhaal je dit tot 
september telkens na de de bloei. Vanaf september 
heeft de roos geen extra voeding meer nodig. Goede 
biologische mest bestel je gemakkelijk via onze 
website.

KLIMROZEN EN  
ROZENSTRUIKEN SNOEIEN
Snoeien doet bloeien. Dat is een feit. Rozen zijn 
sterke planten dus niet getreurd als je een beetje 
te enthousiast te werk bent gegaan, de plant groeit 
wel weer aan. Kale wortel rozen snoei je het eerste 
jaar niet en ook bij klimrozen wacht je twee a drie 
jaar. Verder is het belangrijk om te weten dat je 
uitgebloeide rozen het beste direct kan afknippen 
tijdens het seizoen en niet te wachten tot het 
voorjaar, zo krijg je namelijk de meeste bloemen. Op 
deze pagina’s leggen wij het je stap-voor-stap uit.

ROZENSTRUIKEN SNOEIEN
Er wordt vaak ingewikkeld over gedaan, maar het is 
helemaal niet moeilijk: het snoeien van een roos. Het 
is vooral een kwestie van durven en doen. Je snoeit 
een roos om nieuwe bloei te stimuleren en om de 
plant mooi in vorm te brengen. Snoeien en voeding 
geven is vaak de beste manier om een roos die het 
niet zo goed doet een oppepper te geven. 

• Rosa Bleu Magenta (Grandes Roseraies du Val de Loire 1933) • Rosa Blush Noisette (Philippe Noisette,1817) • Rosa Aprikola (Kordes, 2003)



WAT HEB JE NODIG?
Goed materiaal is alles. Een goede snoeischaar, 
handschoenen en harkje zijn je vrienden.

• Om ziekten en gerafelde snijwonden te vermijden 
is het belangrijk dat je een goede snoeischaar hebt 
die je alleen voor de rozen gebruikt. Ontsmet de 
schaar met alcohol. Een goede snoeischaar is een 
investering waar je bij goed gebruik een leven lang 
plezier van hebt. 

• Moet je veel snoeien dan zijn speciale 
handschoenen een fijne bescherming tegen 
doornen. 

• Met een hark verzamel je de takken en bladeren 
die je hebt afgeknipt en maak je de aarde los. 
Verzamel alles en doe het direct in de groenbak, 
dan hebben ziekten geen kans.  

WANNEER SNOEI JE ROZEN?
Er zijn drie perioden om rozen te snoeien: de 
voorjaars-, zomer- en herfstsnoei.

De voorjaarssnoei 
halverwege maart
In het voorjaar snoei je een roos om de plant te 
verjongen en om nieuwe scheuten te laten ontstaan. 
Het klinkt misschien een beetje dramatisch, maar bij 
het snoeien breng je snijwonden aan. De plant raakt 
gewond en is kwetsbaar. Daarom snoei je een roos 
pas als de vorst voorbij is, dit is meestal halverwege 
maart.

Je knipt de roos als volgt. Dunne takjes nemen 
energie weg van de plant en worden niet mooi, 
daarom knip je deze helemaal af. Hetzelfde doe 

je met dood hout en takken die door elkaar heen 
groeien. Probeer drie mooie stevige takken over te 
houden. Deze knip je af op 10 à 15 centimeter boven 
de grond. Engelse rozen mag je hoger snoeien, 
zo behoud je een volle struik. Op de takken zie je 
waarschijnlijk kleine rode oogjes, dit zijn de nieuwe 
scheuten. Knip een hoofdtak af boven een oogje dat 
naar de buitenkant wijst, dan groeit de tak mooi naar 
buiten. Denk eraan dat je een tak altijd schuin afknipt.

Met de voorjaarssnoei geef je de rozen gelijk een 
handje voeding bovenop de wortel. Wij gebruiken 
graag biologische rozenmest. Maak de aarde eerst een 
beetje los met een harkje.

• Rosa Astrid Lindgren (Olesen, 1991) • Rosa Belle Epoque Yellow Rambler • Rosa Alpengluhen (Tantau, 2005)



De zomersnoei
In de zomer knip je de uitgebloeide bloemen telkens 
weg. Zo maakt de roos weer nieuwe bloemen aan. 
Naarmate je de tak lager snoeit zal de roos meer 
stevigheid krijgen. Dit is de reden waarom je de tak 
afknipt onder de oksel van het eerste zijtakje met vijf 
bladeren. 

Doorbloeiende rozen zullen op deze manier nieuwe 
bloemen blijven maken tot aan de herfst. Extra 
voeding helpt de roos hierbij. Je mag daarom tijdens 
de zomer tot september na elke bloei een beetje 
voeding blijven geven. 

Soms zie je lange, dunne scheuten groeien aan de 
wortel van de roos. Deze wilde scheuten onttrekken 
energie en zullen geen bloemen geven. Knip ze 
daarom altijd gelijk af.

Tip: vind je het zonde om bloemen die nog niet 
helemaal zijn uitgebloeid af te knippen en sta je met 
pijn in je hart te wikken en wegen? Zet ze dan binnen 
in een vaas om er nog even van te kunnen genieten. 
Knip de rozen op verschillende hoogten af en 
combineer verschillende soorten met elkaar. Ze zijn 
vrij snel uitgebloeid maar geven een veel natuurlijker 
beeld dan rozen van de bloemist.
 

De herfstsnoei
Niet iedereen snoeit voor de herfst. Na een zomer 
hard te hebben gewerkt in de tuin, hebben wij er zelf 
ook niet altijd zin meer in. De reden om het toch te 
doen is om structuur terug te brengen, de roos te 
beschermen tegen de winter en om meer bloei te 
krijgen in het voorjaar.

Om de rozenstruik te beschermen tegen de winter 
knip je deze terug tot aan kniehoogte, niet lager. Het 
is verstandig om de plant voor extra bescherming te 
bedekken met ongeveer 15 centimeter aarde.

• Rosa Black Baccara (Meilland, 2000) • Rosa Emily Brontë (Austin, 2018) • Rosa Groei & Bloei (Marco Braun, 2015)



KLIMROZEN SNOEIEN
Klimrozen snoeien is helemaal niet moeilijk. Je kan 
er niet veel verkeerd aan doen. Een klimroos is een 
sterke plant en meestal groeit deze gewoon weer 
aan. Maar met goed snoeien kan je klimroos natuurlijk 
wel veel mooier worden. Wij leggen je stap voor stap 
uit hoe je klimrozen snoeit.

Snoei een klimroos de  
eerste jaren nog niet
Een veelgemaakte fout bij het snoeien van klimrozen 
is dat een jonge plant te vroeg wordt gesnoeid. Een 
klimroos snoei je in beperkte mate en pas wanneer 
deze voldoende omvang heeft. Wacht bij een nieuwe 
klimroos daarom 2 a 3 jaar voordat je de snoeischaar 
erin zet. 

Een klimroos snoei je anders 
dan andere soorten rozen
Wanneer je klimrozen kort zou terugsnoeien zoals 
je bij een struikroos doet, dan zou je immers nooit 
een mooie, volle plant krijgen. Je knipt een klimroos 
daarom niet bij de grond af, dit doe je alleen met 
dode takken of slechte scheuten, hierover straks 
meer.

Wanneer snoei je een klimroos?
De eerste keer dat je klimrozen snoeit is op het 
moment dat er aan de lange loten dwarstakjes zijn 
gegroeid met bloeiende bloemen. Deze zijtakjes knip 
je in het voorjaar terug tot boven een oog op ongeveer 
drie centimeter van de hoofdtak. Wil je de klimroos 
ergens dicht laten groeien? Dan laat je de zijscheuten 
op die plek ongemoeid. 

Doorbloeiende klimrozen snoeien tijdens het seizoen
Doorbloeiende klimrozen snoei je na de eerste bloei. 
Door de uitgebloeide roos af te knippen voorkom je 
dat de roos rozenbottels aanmaakt en ontstaat er een 
nieuwe bloem. Dit herhaal je tijdens het seizoen om 
telkens nieuwe bloei te laten ontstaan. Geef de roos 
extra voeding na de eerste bloei.

Ramblerrozen snoeien
Sommige klimrozen bloeien een keer per seizoen. Dit 
zijn vaak ramblerrozen. Ramblers zijn sterke rozen die 
vaak snel groeien. Als je een rambler niet tijdig snoeit, 
dan kan deze uitgroeien tot een woeste struik. Een 
rambler snoei je na de bloei of later in het jaar als 
deze te groot wordt. Snoei de plant alleen niet bij of 
vlak voor vorst. 

Scheuten wegknippen
Een klimroos krijgt bij de wortel tijdens het seizoen 
vanzelf weer nieuwe scheuten. Deze takken zijn 
belangrijk voor het verjongen van de roos. Nieuwe 
scheuten leid je op dezelfde manier als de overige 
takken. Eventueel vervang je een oude, slechte tak 
door een nieuwe, gezonde scheut. Voor het beeld is 
het mooi als een klimroos uit vier a vijf hoofdtakken 
bestaat.

• Rosa Mutabilis (onbekend) • Rosa Strawberry Hill (Austin, 2006)



EEN KLIMROOS VERJONGEN
Een klimroos wordt oud als deze onderaan kaal wordt 
of wanneer er veel dood hout in zit. Je herkent dit 
aan de grijze takken. Is een zijtak grijs en verouderd? 
Knip dan de hoofdtak met een takkenschaar helemaal 
onderin af. Dode hoofdtakken knip je ook weg. Knip 
de klimroos elke drie a vier jaar flink terug. Zo behoud 
je een gezonde plant. Komt de klimroos in het 
seizoen erop toch niet mooi terug? Overweeg dan om 
er een nieuwe naast te planten. 

HET LEIDEN VAN EEN KLIMROOS LANGS 
EEN MUUR OF SCHUTTING
Heb je de klimroos tegen een muur of schutting 
geplant? Probeer dan de takken zoveel mogelijk 
horizontaal uit te buigen in plaats van ze loodrecht 
omhoog te laten klimmen. Door ze meer horizontaal 
te laten groeien, worden ze minder kaal onderaan 
en bloeien ze gelijkmatiger over de gehele lengte 
van de tak in plaats van alleen bovenin. Als je de 
takken horizontaal op een afstand van ongeveer 50 
centimeter van elkaar laat groeien, dan krijg je een 
mooi vol beeld. 

KLIMROZEN LEIDEN LANGS EEN 
PERGOLA, ROZENBOOG OF BOOM
Een klimroos die je tegen een rozenboog, boom of 
pergola hebt gepland, leid je anders. Laat de klimroos 
in dit geval draaiend omhoog groeien. Plant een 
klimroos op minimaal een meter van een boom, 
anders dan heeft deze onvoldoende voeding.



Wat doe je in welke periode 
van het jaar? Wij hebben het 
overzicht voor je gemaakt.

ROZEN
KALENDER



LENTE
• Maart: voorjaarssnoei. Het terugsnoeien van de 

roos en aanbrengen van structuur. 
• Maart tot september: na de voorjaarssnoei in 

maart geef je de rozen de eerste voeding. Hiermee 
stimuleer je groei en bloei. Dit herhaal je tot 
september.

• Medio mei tot begin juni: controleer de rozen 
op gekrulde blaadjes. Dit zijn larfjes van de 
rozenbladwesp. Knip blaadjes die krullen weg en 
gooi het blad in de container. 

ZOMER
• De hele zomerperiode knip je uitgebloeide 

bloemen af. Hiermee voorkom je dat de roos 
bottels aanmaakt en stimuleer je de groei van 
nieuwe bloemen. Knip de uitloper waaraan de 
bloem groeit af bij het eerstvolgende vijfblad.

• Geef de rozen na de bloei telkens een handje 
voeding. Dit herhaal je tot de maand september.

HERFST
• Kale wortel rozen plant je bij voorkeur medio 

oktober als de aarde nog warm is. De roos kan 
zich dan nog wortelen voor de winter. Als je later 
plant, bescherm het oculatiepunt dan door dit te 
bedekken met aarde en bladeren.

• Oktober is de beste periode om rozen te 
verplanten.

WINTER
• Rozen zijn gevoelig voor vorst. Heuvel daarom 

de wortel van klim- en struikrozen op bij het 
oculatiepunt op met aarde en bladeren als je dit in 
de herfst nog niet gedaan hebt. Verwijder deze pas 
weer in het voorjaar als je gaat snoeien. 

• Stamrozen zijn extra gevoelig omdat het 
oculatiepunt boven de aarde in weer en wind erg 
vatbaar is voor vorst. Bescherm een stamroos met 
een zak gevuld met stro en verwijder deze weer in 
het voorjaar na de vorst.



Net als andere planten zijn 
rozen gevoelig voor ziekten 
en insecten. Je kan dit 
vaak op natuurlijke wijze 
voorkomen.

HET BELANG VAN BIODIVERSITEIT
Door meer biodiversiteit te creëren in je tuin vergroot 
je de natuurlijke bescherming tegen insecten. Zo 
helpen planten die familie zijn de ui tegen luizen. 
Plant bieslook, knoflook tussen de rozen. Allium 
is ook een prachtige combinatie. Andere bekende 
klassiekers zijn lavendel en clematis voor klimrozen.

LUIZEN EN ANDERE INSECTEN
Spuit bij luizen geen zeepspiritus op de roos. Veel 
beter is het om het natuurlijke evenwicht in stand 
te houden. Gaasvliegen en lieveheersbeestjes eten 
heel veel luizen, alleen komen deze rovers naar u 
rozen toe als er iets te eten is. Van een paar luisjes 
heeft uw roos geen last, worden het er toch te veel 

door het gebrek aan vijanden dan is de tuinslang het 
middel om dit probleem te verhelpen. Luizen en veel 
koud water gaan niet samen, de luizen spuit je  met 
het grootste gemak van de plant af als u de top van 
de tak even vasthoud. Bladrollers zijn vooral actief 
op rozenstruiken die zich bevinden in de buurt van 
geboomte. Zij kunnen een plant in korte tijd totaal 
ontsieren. Het advies om de gekrulde bladeren af 
te plukken en af te voeren. Op het moment dat de 
aanwezigheid van de bladroller zichtbaar wordt is het 
kwaad al geschiet, en is de aantasting niet meer terug 
te draaien. Ben je wanhopig dan kan je overwegen om 
de larve die in de gekrulde bladeren zit te bestrijden. 
Er zijn tal van middeltjes verkrijgbaar in de handel om 
deze aantastingen te bestrijden, wij zijn hier geen fan 
van. Vraag vóór het kopen altijd advies. 

Z IEKTEN EN
INSECTEN



Het zijn vaak dezelfde 
redenen waarom een roos 
niet aan de verwachtingen 
voldoet. Wij hebben de top 
10 van vaakst voorkomende 
fouten voor je op een rij 
gezet zodat het jou in ieder 
geval niet overkomt.

1. Haal kale wortel rozen bij ontvangst niet direct uit 
de plastic zak, maar wacht totdat je gaat planten. 
Anders dan loop je het risico dat de wortel 
verdroogt. Bewaar de rozen in de afgesloten zak 
op een koele plek (bijvoorbeeld op de vloer in de 
berging), zodat ze niet uitlopen. Rozen in pot haal 
je bij ontvangst direct uit de doos. Geef ze een 
beetje water, dit hebben ze nodig na de reis. 

2. Kies een goede standplaats en let op zon en 
ventilatie. Zon is essentieel voor groei en bloei. 
Ventilatie voorkomt ziekten en schimmels. 

3. Plant een kale wortel roos voldoende diep. Het 
oculatiepunt (het punt waarop de vertakking uit de 
wortel groeit) dient onder de aarde te zitten. 

4. Het is een natuurlijke reactie om water te gieten in 
het plantgat voordat je de kale wortel plant. Doe 
dit echter niet! De wortel hecht dan onvoldoende. 
Vul het gat rondom de wortel met rijke grond, 
druk het stevig aan en giet als laatste water bij de 
wortel. 

5. Houd de aarde na het planten luchtig. Rozen 
houden van een luchtige aarde die kan ademen. 

6. Geef regelmatig voeding. De groei en bloei kost 
veel energie, een beetje extra voeding geeft 
resultaat. 

DE 10  MEEST 
GEMAAKTE
FOUTEN ...zo voorkom je dat het jou gebeurt



7. Geef regelmatig water, maar niet teveel. Een roos 
die net geplant is heeft water nodig om aan te 
slaan. Let extra goed op bij een droog voorjaar. 
Water geef je over de bladeren in plaats van direct 
bij de wortel. Vochtige bladeren zijn namelijk extra 
gevoelig voor schimmels.  

8. Knip zieke bladeren direct weg zodat het euvel 
zich niet kan uitbreiden. Laat blad niet bij de plant 
slingeren, maar gooi het direct in de container. 

9. Snoei direct na bloei, het hele jaar door. Hiermee 
concentreer je de energie van de plant op het 
aanmaken van nieuwe bloemen. Ondersteun met 
een handje voeding. 

10. Rozen zijn erg gevoelig voor vorst. Bescherm hen 
daarom in het najaar en de winter door het punt 
waarop de vertakkingen komen te bedekken onder 
een laag aarde en bladeren. Pak stamrozen in 
met nopjesfolie. Verwijder de bescherming in het 
voorjaar bij de eerste snoei.



Voldoen je klassieke liefdes 
niet aan je verwachtingen? 
Wij hebben diverse vaak 
voorkomende problemen 
op een rij gezet met daarbij 
advies voor wat te doen.

PROBLEEM: MIJN ROOS  
GEEFT GEEN BLOEMEN
Mogelijke oorzaken:
• te weinig zon
• te weinig voeding
• droogte in het voorjaar

• vorstschade
• niet gesnoeid
• vermoeidheid van de aarde

Probeer het bovenstaande te verbeteren. Sommige 
rozen geven in het eerste jaar na het planten nog 
geen rozen, verzorg de roos goed en wacht geduldig 
op wat de natuur beschikt voor het tweede jaar. Blijft 
het resultaat uit overweeg dan een bodemanalyse uit 
te laten voeren door een gespecialiseerd bedrijf.

PROBLEEM: LAST VAN  
SCHIMMELS EN ZIEKTEN
Mogelijke oorzaken:
• onvoldoende ventilatie 
• teveel vocht

Zorg altijd voor voldoende ventilatie, geef geen water 
op de plant of later op de dag en houd de omgeving 
van de roos schoon.

PROBLEEM: LAST VAN INSECTEN
Mogelijke oorzaken:
• gebrek aan biodiversiteit 

Insecten zoals luizen kunnen hinderlijk zijn, maar 
zijn niet levensbedreigend voor een roos. Daarbij 
zijn insecten van onschatbaar belang voor je tuin. 
Wij adviseren daarom om te kijken naar natuurlijke 
oplossingen zoals het planten van allium, geranium 
(ooievaarsbek) of goudsbloem. Spuit luizen van het 
blad met de tuinslang. 

VAAK
VOORKOMENDE 
PROBLEMEN
MET MOGEL I JKE  OPLOSS INGEN



Er zijn in Nederland 
een aantal bijzondere 
rozentuinen die de moeite 
waard zijn voor een bezoek. 

MUSEUM VAN LOON
In het hart van de Amsterdamse grachtengordel 
ligt Museum van Loon, een schitterend authentiek 
grachtenpand met een even zo bijzondere tuin. In 
deze klassieke tuin staan diverse oude rozen van 
Belle Epoque.  

Keizersgracht 672, Amsterdam

www.museumvanloon.nl ↗

SLOT ZUYLEN
Naast de prachtige 120 meter lange oude fruitmuur 
uit 1742, ook wel een slangenmuur genoemd, beschikt 
de tuin van Slot Zuylen over zeldzame rozen.

Tournooiveld 1, Oud Zuilen

www.slotzuylen.nl ↗

ROSARIUM VONDELPARK
Het Rosarium Vondelpark wordt onderhouden door 
vrijwilligers, telt 63 perken en is gratis toegankelijk.

Vondelpark, Amsterdam

ROSARIUM DEN HAAG
Het Westbroekpark heeft een rozentuin waarin 
25.000 rozen bloeien op ongeveer 350 bedden. Elk 
jaar vindt hier het rozenconcours plaats waarin een 
internationale jury de rozen beoordeelt.

Kapelweg 35B, Den Haag

KASTEELTUINEN ARCEN
De rozentuin van kasteel Arcen is internationaal 
bekend. Het rosarium telt circa 12.000 rozenstruiken 
verdeeld over meer dan 400 soorten. Het telt tien 
rozentuinen die elk een eigen thema hebben. 

Lingeforterweg 26, Arcen. 

www.kasteeltuinen.nl ↗

Maar ook een wandeling door oude stadjes zoals 
Buren, Zutphen of de Amsterdamse grachten kan in 
mei en juni een geweldige klimrozenervaring zijn! Ga 
je naar Parijs? Plan dan een bezoek aan Chateau de 
Malmaison.

WAAR KAN JE  DE 
MOOISTE  
ROZEN BEK I JKEN?
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