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iets beter dan de eenjarige kwaliteit.
Het aflevermoment beïnvloeden we door 
de rozen deels buiten en deels in onze 
cabrioletkas te zetten. Bij koud weer blijft 
deze kas gesloten, bij zonnig weer kan hij 
open. Daarmee kunnen de rozen perfect 
worden afgehard. Ook gebruik ik de kas 
voor het optrekken van kleine afroeppar-
tijen die snel afgeleverd moeten worden.
Bij containerrozen is het heel belangrijk 
hoe de route naar de consument verloopt. 
De roos is een kwetsbare plant en verlangt 
veel aandacht. De tijd tussen bestellen en 
afnemen is belangrijk; de laatste jaren zie 
je dat die steeds korter wordt. Dat is zeker 
lastig voor een rozenkweker en dat moet 
een grootwinkelbedrijf zich realiseren. Gril-
lige weersomstandigheden kunnen naar 
ons idee het strakke, actiematige schema 
van het grootwinkelbedrijf behoorlijk 
dwarsbomen! Ook bij de behandeling van 
de roos kan er, door de vaak ontbrekende 
groenkennis bij verkopers, nogal eens wat 
fout gaan. Daarnaast ontbreekt vaak een 
goede presentatie op de verkoopvloer.
Onderzoek toont onomstotelijk aan dat 
steeds meer consumenten hun planten bij 
grootwinkelbedrijven kopen. Om de 
kwaliteit te bewaken, is het daarom 
belangrijk om voor de toekomst een nog 
betere samenwerking tussen kwekers 
en grootwinkelbedrijven te bewerk-
stelligen.

 grootwinkelbedrijf
De productie van rozen verschuift het laat-
ste decennium van vollegrond naar contai-
ner. Wat belangrijke aandachtspunten zijn 
bij een kwaliteitsroos in container, doen 
kweker Frank Coenders uit Grubbenvorst en 
inkoper Peter Koene van bouwmarkt Praxis 
uit de doeken.

Vanaf de jaren ’90 is de teelt van rozen behoorlijk 
veranderd. Eerst werden de meeste rozen in de vol-
legrond gekweekt en als kale struik met blote wor-
tel verhandeld. De verkooppieken lagen daarbij in 
de maanden november en april. De opkomst van de 
containerteelt is inmiddels echter ook tot de rozen-
sector doorgedrongen. Rozen in container zijn veel 
toegankelijker en aantrekkelijker geworden voor de 
consument. Die kan nu op een zomerse dag zijn keuze 

maken aan de hand van de bloem en 
de eventuele geur.

Tegelijkertijd wordt de omvang 
van het rozensortiment jaarlijks nog 
groter dan het al was. Alle keurmer-
ken en licenties ten spijt, doet deze 
ontwikkeling geen goed aan de be-
vindingen van de consument. Die 
ziet vaak door de bomen het bos niet 
meer, met vaak teleurstellende gevol-
gen in de verkoop als resultaat.

Het is nog altijd zo dat ziekten, 
ongedierte en grillige weersomstan-
digheden de droom die roos heet, 
kunnen omzetten in een nachtmer-
rie. Hoe mooi foto-etiketten er ook 
uitzien en hoe optimistisch de plant-
omschrijvingen vaak ook klinken, 
voor de consument blijft de roos 
een onvoorspelbaar product. Kwe-
kers en afnemers stellen daarom dat 
strakkere communicatielijnen tussen 
beide partijen ervoor moeten zorgen 
dat de roos altijd de ‘koningin der 
bloemen’ blijft.

Het handboek ‘Kwaliteitsnormen 
boomkwekerijproducten’ noemt de 
volgende omschrijvingen bij rozen in 
container. Een geoculeerde roos van 
A1-kwaliteit (ENA-A norm) heeft 
minstens drie sterke, goed afgerijpte 
takken waarvan er twee vanuit de 
oculatie groeien en de derde tak tot 
10 cm hoger mag beginnen. A2-kwa-
liteit bestaat uit twee sterke takken 
vanuit de oculatie of hoger. B-kwa-
liteit (ENA-B norm) moet twee tak-
ken vanuit de oculatie hebben. Een 
gestekte roos die sterk groeit, heeft 
minimaal drie sterke takken vanaf 
10 cm boven de grond. Voor een 
langzame groeier gelden minimaal 
twee takken.

Een geoculeerde tweejarige roos 
(A1-kwaliteit) die bloeit, moet mini-
maal in een 3 l-container staan. Bij 
aflevering met jong schot voldoet 
A2-kwaliteit in dezelfde container. 
B-kwaliteit (zowel een- als tweeja-
rig materiaal) met jong schot staat 
in minimaal 2 l. Bij een geoculeerde 
eenjarige roos (A1-kwaliteit) die 
bloeit, voldoet 2 l. ■

Wij kweken rozen zowel in de volle-
grond als in container. Het gehele kweek-
proces willen we in eigen hand houden, 
van zaailing tot tweejarige roos of roos op 
stam. Hierdoor zitten we dicht op de mate-
rie en kunnen we à la minute inspringen op 
eventuele problemen. De grondsoort hier 
in Grubbenvorst levert altijd zaailingen op 
met een goed vertakt wortelgestel, wat ab-

soluut nodig is voor een optimale hergroei.
Met de kweek in container zijn wij een 
van de pioniers, zeker in de regio. Het 
uitgangsmateriaal is aanvankelijk een 
tweejarige roos uit de vollegrond. In de 
zomer van het eerste seizoen is de onder-
stam geoculeerd, in het tweede seizoen 
ontstaat een roos met stevige takken en 
een zwaar wortelgestel. Voor container 
is zo’n zware kwaliteit echter niet altijd 
gewenst. Grootwinkelbedrijven eisen de 
laatste jaren andere containermaten: om 
de transportkosten te drukken, is er steeds 
meer vraag naar rozen in een kleine pot. 

Want hoe meer rozen per Deense kar, hoe 
goedkoper het product.
Wanneer een zware tweejarige roos in een 
te kleine pot wordt gezet, gaat dit onher-
roepelijk ten koste van de kwaliteit. Daar-
om gebruik ik sinds een jaar of vijf, behalve 
tweejarige rozen, ook eenjarige rozen 
voor de containerteelt. De eenjarige rozen 
zijn al in mei en juni geoculeerd, begin juli 

getopt, na het groeiseizoen gerooid en in 
de winter opgepot. De takken van eenja-
rige rozen zijn weliswaar lichter dan die 
van tweejarigen, maar het wortelgestel is 
prima en de ontwikkeling van de plant in 
een kleine pot is aanzienlijk beter.
Alle rozen groeien in een eigen mengsel 
van RHP-potgrond. Daaraan is langzaam-
werkende meststof toegevoegd, zodat de 
rozen in goede conditie de consument be-
reiken. De tweejarige kwaliteit wordt voor-
namelijk vroeg in het seizoen afgeleverd. 
Met de zwaardere takken en het vroege 
schot zijn die rozen dan verkooptechnisch 
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rozen. Maar tegelijkertijd vind ik dat er geen 
product is waar de klant zó veel teleurstelling 
mee ondervindt als met de roos. Binnen de 
rozengroep zijn er enorm veel verschillen in 
doorbloei, resistentie, weersbestendigheid, 
bloeivorm, bloeirijkdom, geur en hoogte. 
Het kopen van een roos is als roulette spelen; 
het is vaak totaal onduidelijk wat je koopt. 
De klant heeft bij de aanschaf bepaalde 
verwachtingen en de plant moet aan die 

verwachtingen voldoen. 
Aangezien voor de consument een goede 
wegwijzer ontbreekt, gaat het daar mis. Wij 
zijn op zoek naar een dergelijke wegwijzer: 
een verkoopconcept. Wij zijn ervan overtuigd 
dat met een dergelijk concept ook rozen in 
de bouwmarkten zijn te verkopen! Kwekers 
en handelaren kunnen mij op dit gebied 
vooralsnog niets bieden. Als ik Toprozen 
bekijk in rosaria, vind ik die titel niet altijd 
even terecht. Kortom: wij zoeken iemand die 
de behoeftes van de consument gaat inven-
tariseren en voor hem in kaart brengt wat 
de beste rozen zijn. 
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Praxis verkoopt een 
ruim sortiment planten 
op 12 grote tuincentra. 
Bij de 115 bouwmarkten 
verloopt de groenver-
koop alleen actiematig. 
Praxis is uitermate kritisch 
op kwaliteit. Wat rozen 
in container betreft, let-
ten wij op vijf aspecten.
Ten eerste is de product-
kwaliteit van belang. Als 
we planten afroepen, 
verwachten wij dat alle 
planten een uniforme 
uitstraling hebben. Voor 
rozen betekent dit 
A-kwaliteit, af 3-tak en 
met een goed wortelge-
stel. De boomkwekerij 
laat qua uniformiteit en 
soortechtheid nogal eens 
steken vallen. 
Onder productkwaliteit 
versta ik ook een nultole-
rantie ten aanzien van ziekten en ongedierte. 
Ook daar zijn we niet altijd tevreden over; 
soms krijgen we rozen met luis of meeldauw 
aangeleverd! Tot slot hechten wij veel waarde 
aan een goed label met correcte, maar vooral 
veel informatie over de behandeling van de 
plant. De informatie is vaak te beperkt; een 
consument krijgt bij rozen bijvoorbeeld niets 
te lezen over preventief spuiten. 
Het tweede kwaliteitsaspect waar ik op let, 
is de visuele kwaliteit. Onder 'visuele 
kwaliteit' versta ik de plant en zijn 
verpakking. Concreet betekent dit dat 
ik kijk naar de plant-potverhouding, de 
aanwezigheid van bloem en/of bloem-
knop, de rijpheid en de stevigheid van 
de plant. Bij rozen zijn we daar redelijk 
tevreden over. 
Als derde letten we op de ketenbestendig-
heid. De plant moet het hele traject van 
kweker tot consument goed doorlopen. Bij de 
roos is dat meestal geen probleem, omdat het 
een redelijk stevig product is dat voldoende 
aarde en dus vocht meekrijgt.
Het vierde aandachtspunt is de barcodering. 
Een juiste scanning aan de kassa zorgt niet 
alleen voor een soepele doorstroming op 
drukke momenten, maar levert ons ook de 
gewenste verkoopgegevens.
Het vijfde kwaliteitspunt is de gebruikswaar-
de voor de consument. Dit is voor Praxis het 
belangrijkste punt. Iedereen heeft wat met 

Leverancier Frank Coenders:

 ‘Een zware tweejarige roos in een te kleine pot 
zetten, gaat ten koste van de kwaliteit’
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Van den Berg is 
freelance journalist voor De Boomkwekerij, 
boomkwekerij@hortipoint.nl.

Emiel van den Berg

Afnemer Peter Koene: 

‘Een roos kopen is als 
roulette spelen’

Containerrozen voor het


