Plant- en onderhoudstips

• Let er bij aankoop op dat de takken niet gekneusd zijn en de wortels niet te droog. Struiken met
minder dan 3 takken zijn meestal minderwaardig.
• De beste planttijd voor rozen is begin november. Planten in de herfst heeft het voordeel dat de
naakte wortels snel zullen aanslaan in de nog lauwe grond, daardoor lopen de planten in het voorjaar vlotter uit. Rozen groeien het best in neutrale grond met een beetje leem. Maak de grond eerst
plantklaar. Meng voldoende compost of potgrond in de plantput.
• Plantafstand: voor klimrozen 1,5 tot 3 m, stamrozen minstens 2 m, struikrozen komen ongeveer even ver van elkaar te staan als de hoogte die ze zullen
bereiken.
• Standplaats: rozen die in de zon en in de wind staan, groeien gezond op.
Rozen zijn zonnekloppers!
• Klimrozen: wil je de rozen tegen de muur laten groeien, kies dan een soort
die niet gemakkelijk door meeldauw wordt aangetast. Bind de takken vast
aan een hekwerk of aan draden die op 10 cm afstand van de muur zijn gespannen. Dan staan ze luchtig genoeg om vlot te gedijen.

Hoe snoei je rozen?

Snoeien van rozen is niet zo moeilijk. Hou wel rekening met de eigenschappen van de verschillende groepen rozelaars en met het karakter van
elke rozelaar afzonderlijk.
• Trosrozen: wilde scheuten direct verwijderen, bij droogte water geven,
in voorjaar en zomer rozenmest geven, snoeien tussen 1 maart en 1 april.
Rosa ‘Peace’
• Struikrozen: de entplek onder de grond houden, ieder voorjaar snoeien tot 10 à
15 cm boven de grond, uitgebloeide bloemen wegnemen boven het vijfblad, na de voorjaarssnoei
rozenmest geven.
• Voor alle rozen en vooral de stamrozen: op de stam ontstaan ‘valse scheuten’ (dit zijn uitlopers van
de wilde roos die de gewortelde onderstam van de stamroos levert), scheur die altijd weg, welke
rozelaar het ook betreft. Knip ze niet af, er blijft dan steeds een stompje achter waaruit nog meer
valse scheuten ontstaan.
• Treurroos: neem elk jaar ongeveer een derde tot de helft van de oudste takken weg die uit de oculatieplaats komen
• Eenmalig bloeiende klimrozen: na de bloei insnoeien tot op de stevige jonge scheuten. Zo
zal de plant het volgende jaar nog veel spectaculairder bloeien. Als je van doorbloeiende klimrozelaars de verwelkte bloemtrossen wegsnoeit, zullen er
meer bloemen verschijnen. Neem begin maart de oude takken weg, dan
zal de struik zich steeds verjongen. De jonge scheuten buig je waaiervormig uit en bind je zo aan de steun vast. Uitgebogen rozenranken
bloeien het uitbundigst. Bind de ranken losjes aan de steun door met
binddraad een lus te maken, zodat de draad de rank niet afsnoert
wanneer hij dikker wordt.
• Bodembedekkende rozen: elke twee à 3 jaar terugsnoeien, dit kan
perfect met een heggenschaar.
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Plant nu de Lente
Bloemen en groen, ongelooflijk wat ze met je doen

Planten in het najaar

geeft je bomen en struiken
een voorsprong in de lente.

Rozen

Rozen zijn er in alle kleuren en
maten. In Vlaanderen vind je
meer dan duizend verschillende
rozen, van trosrozen, struikrozen,
stamrozen tot bodembedekkende
rozen. Zelfs rozen in bloembakken zijn een mogelijkheid. Ze
passen in elke tuin, van stadstuin tot landschapstuin. Met hun
heerlijke aroma’s en prachtige
kleuren zijn rozen een plezier
voor de zintuigen!

Soorten

Trosrozen
Deze soort bloeit met hele trossen tegelijk. Ze hebben weinig verzorging nodig en zijn eenvoudig te
snoeien. Geen enkel type rozen geeft zoveel bloemen, bloeit zo lang en is er in zoveel kleuren.
Aanraders: Bonica: zacht roze, Fellowship: oranje,
Ariandel : rood, Friesia: geel, Schneewittchen: wit
Struikrozen
Struikrozen zijn grootbloemige rozen met 1 bloem
per steel, heel geschikt dus als snijroos en vaak
met een heerlijke geur. Ze vragen wat meer
verzorging, maar dat loont zeker de moeite. Ze
bloeien door van juni-juli tot in de herfst de vorst
invalt.
Aanraders: Ingrid Bergman: rood, Dream: zacht
roos, Doris Tysterman: oranje, Mme Meilland: geel
True Love: wit, Queen Elizabeth: roze, Lions rose:
crème, Marco polo: geel, Nostalgie: rood met wit
Heesterrozen
Heesterrozen vormen grote struiken, met een
hoogte tot 1,5 m en een doorsnede van 1 meter.
Het zijn absolute blikvangers in een gemengde
border!
Indeling:
-de ‘Oude rozen’ bloeien zeer rijk in het late voorjaar en geuren heerlijk
-de ‘Engelse rozen’ zijn de hedendaagse, doorbloeiende versie van de ‘Oude rozen’
Aanraders: Passiflora: zacht abrikoos, Heritage: zacht roze, Leonardo Da Vinci: rozerood, Andre Brichet: wit, Nadia Renaissance: rood
-de andere heesterrozen hebben een weelderige, rijke bloei tot laat in de herfst
Aanraders: Sahara: oranje, Taxandria: wit, Bukavu: rood met wit, Rapsody in blue: purperblauw,
Regulda Pavement: geel

Stamrozen zijn struik- of treurrozen(*) gekweekt op een stammetje (0,80 tot 1,20 m). (*Treurrozen zijn op stam geënte klimrozen waarvan de buigzame takken sierlijk overhangen.) Stamrozen
zijn ideaal voor een kleinere tuin. Ze worden boven de grond getild waardoor er nog veel groen
onder kan groeien.
Aanraders: Heidetraum: rozerood, Midsummersnow: wit, The Fairy: zachtroze, Bonica: zachtroze,
Augusta Louise: abrikoos, Leonardo Da Vinci: dieproze, Melrose: dieproze
Klimrozen bestaan in verschillende varianten:
- Grootbloemige klimrozen hebben meestal stijve takken en zijn vaak geurend en doorbloeiend.
Aanraders: Eden Rose: roze met wit, Red Flame: dieprood, Shining Beauty: geel-oranje,
- Kleinbloemige klimrozen hebben vaak soepele takken , zijn doorbloeiend en makkelijk te leiden.
Aanraders: Golden Glory: geel, Guirlande d’Amour: wit, Rambling Rosie: rood met wit
- Oude klimrozen zijn dikwijls niet herbloeiend, maar toch waardevol.
Aanraders: Constance Spry : roos, New Dawn: zachtroos, Ghislaine de Feligonde:gelig wit
- Liaanrozen kunnen een hoogte van 4 tot 10 meter bereiken. Ze bloeien eenmaal, groeien fors en
geuren heerlijk.
Aanraders: Boby James: wit , Mermaid: geel, Violette Rambler: fluweelviolet
Bodembedekkende rozen zijn rozelaars met soepele twijgen die zich of plat op de grond leggen
of die snel weer naar de grond buigen. Voorzie 3 à 4 planten per m².
Aanraders: Stad Rome: donker roze, Aspirine Rose: wit met parelmoer, Meidiland: kleurengamma,
Schneeflocke: wit, Apache Rood, The Fairy: roos en wit, Diamant: wit met geel hart
Rozen passen ook perfect in potten. Ideaal voor een terras of balkon! Zowat alle rozensoorten
kunnen op het terras. Zorg voor een geschikte potmaat en gepaste grond.
Aanraders: Moschatahybriden zijn forse groeiers. Ze hebben de prettige eigenschap dat in de loop
van hun lange bloeiperiode steeds nieuwe en soms talrijke grondscheuten
vanuit hun oculatieplaats (de knobbel boven de wortels) ontspringen.
Ideaal zijn kuipen van om en bij de 40 cm breed en 30 à 40 cm
diep. Zorg voor een goede drainage en zet de kuipen op stenen
of houtblokjes enkele cm boven de grond. Ze verspreiden een
heerlijk zoet rozenparfum.
Ook miniroosjes doen het goed in terraspotten. Ze bloeien een
seizoen lang. Een 12 cm grote pot is voldoende.
Tip: Voorzie in je tuin een snijbloemenhoekje. Alle tuinrozen
kunnen perfect in een vaas, zelfs klimrozen met korte stelen.
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