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Rozen behoren al eeuwenlang tot de meest geliefde tuinplanten

Een ontmoeting met 
Sneeuwwitje, Queen Elizabeth
en Lilli Marleen Bij tuinliefhebbers zijn rozen al sinds mensenheugenis

immens populair. Dat de bloemvorm duidelijk herkenbaar is,

wil niet zeggen dat ook de groeiwijzen van de verschillende

rozenstruiken op elkaar lijken. Voor elk plekje in de tuin is

wel een roos te vinden. Van miniatuurrozen voor in een pot

tot klimrozen die een hele gevel kunnen bedekken. 

Tekst en fotografie: Emiel van den Berg

 



De geschiedenis van de roos gaat ver terug in de tijd. 

In de klassieke oudheid speelden rozen al een belangrijke

rol bij de productie van geurende parfums. Vanaf het begin

van onze jaartelling maakten de Egyptenaren kransen van

gedroogde rozenknoppen en in de Griekse oudheid

gebruikte men de roos als decoratieve versiering bij feesten.

De Romeinen pasten rozenblaadjes toe in cosmetica, 

parfums en gerechten. Na enkele eeuwen van vergetelheid

leefde de belangstelling voor de roos in de Middeleeuwen

weer op. Op stillevens uit die tijd zijn vaak veel verschil-

lende rozen te zien. 

De oude rozen, zoals de rozen uit die tijd worden

genoemd, zijn afstammelingen van in het wild voorkomen-

de soorten. Belangrijke groepen zijn: gallicarozen, mos-

rozen, damascenarozen, albarozen en centifoliarozen.

Later kwamen er de bourbonrozen en remontantrozen bij.

Die laatste twee kunnen we als de voorlopers van de

moderne theehybriden beschouwen; dat zijn de groot-

bloemige rozen. 

Toen in de 18de eeuw de handel met China op gang kwam,

vond er een interessante omslag plaats in het rozen-

sortiment. Omdat Chinese rozen een langere bloeitijd

hebben, werd er veel gekruist met de Chinese en Europese

rozen. Via allerlei kruisingsprocessen zijn hier uiteindelijk

de polyantharozen, de trosrozen, uit ontstaan. 

Ondanks de korte bloeiperiode zijn de oude rozen nog

steeds populair. Zij hebben als belangrijkste kenmerken

de rijke voorjaarsbloei en de meestal goed gevulde en sterk

geurende bloemen. In Engeland staan veel tuinen bekend

om hun grote sortiment aan oude rozen en elk voorjaar

opnieuw worden ze druk bezocht. In Nederland stijgt de

vraag naar oude rozen weer lichtjes. Het zijn vaak de 

uitgesproken kleuren en de sterke geur waardoor mensen

tot aankoop ervan overgaan. De korte bloeitijd wordt voor

lief genomen. 

Opkomst van nieuwe kruisingsvormen

Halverwege de negentiende eeuw begon de opmars van

de groep theehybriden. Door ijverig te kruisen, ontstonden

telkens weer nieuwe hybriden van deze grootbloemige

rozen. Belangrijkste kenmerk van de groep theehybriden

is de grote bloem, meestal alleenstaand maar soms ook

met twee of drie bijeen. ‘Queen Elizabeth’, ‘Dame de Coeur’

en ‘Ingrid Bergman’ zijn enkele bekende vertegenwoor-

digers. De populariteit van deze groep rozen nam extra

toe bij het verschijnen van nieuwe bloemkleuren als geel

en koperoranje. Toen er ook tweekleurige variëteiten 

ontstonden, was er sprake van een definitieve, en naar

later bleek onaantastbare, doorbraak van de roos naar de

top in de tuinenwereld. De rozen ‘Peace’ en ‘Super Star’

zijn beide tweekleurige pioniers die bij veel mensen voor

een eeuwige liefdesband hebben gezorgd. 

Inmiddels is het sortiment grootbloemige rozen heel groot.

De hoogtes en bloemkleuren van de verschillende soorten

verschillen sterk van elkaar maar steeds is sprake van 

stevige en dóórbloeiende planten met prachtige grote

bloemen. 
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Door theehybriden te kruisen met de inheemse Rosa

multiflora, een soort met grote bloemtuilen, ontstonden

de trosrozen. Deze groep wordt ook wel aangeduid als 

floribunda-rozen of polyantha-rozen. De ontwikkeling

ervan is te vergelijken met die van de grootbloemige rozen.

Er valt te kiezen uit diverse hoogtes, vele kleurschakeringen

en verschillende groottes in bloemen. ‘Sneeuwwitje’ is

een van de bekendste witte trosrozen, ‘Lilli Marleen’ de

bekendste rode en de sterk geurende ‘Friesia’ is een veel

gebruikte geelbloeiende trosroos. De laatste jaren vinden

er kruisingen plaats tussen grootbloemige- en trosrozen.

Hierdoor wordt de grens tussen de twee groepen steeds

vager en ontstaat er weer een nieuwe groep. 

In de Verenigde Staten duiden ze deze als grandiflora-

rozen aan. 

Zowel de grootbloemige rozen als de trosrozen werden

vroeger vaak gekozen voor grote perken maar inmiddels

zijn ze veel populairder voor toepassing in borders. 

Er zijn onbeperkt fraaie combinaties met vaste planten te

bedenken. Een bijkomend voordeel is de stevige habitus

van de roos die zo kan dienen als steun voor minder

standvastige buurplanten. 

Ook rozen kennen dwergen

De patio-rozen, ook wel dwerg-trosrozen genoemd, zijn

miniatuurvormen die uitermate geschikt zijn voor kleine

tuinen of aanplant in potten. Het is een uitgebreide groep

waarin zich veel grensgevallen bevinden. In hoofdzaak

betreft het kleine bossige planten die losse twijgen, zware

bloemtrossen en een rijke bloei hebben. Verder is er de

groep van miniatuurrozen die vaak in volle bloei als

kamerplant worden aangeboden. Dat zijn compacte, 

bossige planten tot zo’n dertig centimeter hoogte. Ook het

blad en de bloem zijn ‘miniatuur’. Vanwege de beperkte

omvang worden deze vormen vaak op (lage) onderstam

geënt. Deze stamrozen vragen weinig ruimte en kunnen

op diverse plaatsen worden toegepast. 

Sommige dwerg-trosrozen groeien bossig uit en hebben

losse twijgen die over de grond vallen. Op die manier

kunnen ze ook als bodembedekker fungeren. De bloei is

vaak rijk en de struiken zijn prima te combineren in een

gemengde vasteplantenborder. Rosa ‘The Fairy’ is hiervan

een topvoorbeeld en ook ‘Kent’ is een veel toegepaste

‘bodembedekker’. Er zijn daarnaast ook bodembedekkende

rozen met lange ranken die plat over de grond kruipen.

Deze groep bevat meest heesters met een korte bloei-

periode die veel ruimte opeisen. Deze spreidend groeiende

rozen worden eveneens vaak op stam geënt. 

Hierdoor ontstaat de zogenoemde groep treurrozen. 
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Onbeperkte mogelijkheden

Met de uitbreiding van de groep heester- en klimrozen

zijn de mogelijkheden met de roos uiteindelijk onbeperkt. 

‘Heesterrozen’ is eigenlijk een verzamelnaam voor fors

uitgroeiende struiken die moeilijk te classificeren zijn. 

Er is sprake van hoogtes van tachtig centimeter tot ruim

twee meter. De hoogste struiken vinden vaak weer een

toepassing als klimroos. In bloemkleur en –vorm is daarbij

alles mogelijk. Enkelvoudig en dubbel, groot en klein, wel

of niet geurend en eenmalig bloeiend, remonterend of

doorbloeiend. 

Sommige rozen kunnen zo hoog opgroeien dat ze te leiden

zijn. Zo is uiteindelijk een grote groep lei- of klimrozen

ontstaan. Ook de grenzen bij deze groep zijn niet even

duidelijk te trekken. Sommige klimrozen kunnen als losse

heester groeien, andere weer als bodembedekker. 

Deze groep van muurbedekkers is momenteel een van de

belangrijkste groepen binnen de rozenfamilie. 

Voor elke standplaats is er wel een roos te bedenken;

langzame groeiers voor de kleine tuin, schaduwminnende

planten voor plaatsen op het noorden en ramblers die een

hele boom of schuur kunnen inpakken. De groep ramblers,

ook wel boomwurgers genoemd, is al vele eeuwen populair.

De ontwikkelingen binnen deze groep zijn niet bijzonder

ingrijpend. Het huidige assortiment omvat nog steeds

variëteiten die al in de Victoriaanse tuin bloeiden. 

Dat waren soorten die tot vele meters hoogte uitgroeiden

en die in die periode een bijdrage moesten leveren aan de

drang tot imponeren. Imponeren doen deze ramblers

nog steeds, zij het slechts enkele weken per jaar.

De toegift van David Austin

De meest recente ontwikkelingen binnen de rozengroep

staan op naam van de Engelsman David Austin. 

Dankzij hem is er een indrukwekkende groep ‘Engelse

rozen’ ontstaan. Zelf noemt Austin het nieuwe rozenras
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dat door hem gekweekt is de ’Engelse roos’ omdat de

roos en de Engelse tuin al een eeuwenoude band hebben.

Deze groep rozen wordt echter ook vaak vernoemd naar

de kweker zelf. Zo vormt de groep ‘David Austin-rozen’

inmiddels een belangrijk onderdeel binnen het heden-

daagse standaardsortiment rozen. 

Kenmerkend voor de Engelse roos is de samensmelting

van alle aantrekkelijke eigenschappen van zowel de oude

als de nieuwe rozen. Van de oude rozen hebben ze de

karakteristieke pioenachtige bloemvorm, de sterke geur

en de vaak bossige groeiwijze; van de moderne rozen de

gezondheid, de lange bloeitijd en de grote kleurendiver-

siteit. Aangenaam zijn hun pasteltinten als zachtgeel en

abrikoos en indrukwekkend hun vollere kleuren als diep

fuchsiaroze en zwartrood. Over het algemeen vormen

Engelse rozen forse heesters maar toch is er ook binnen

deze groep een behoorlijk grote diversiteit. Zo zijn er

compacte cultivars, bodembedekkers en lage leivormen.

De grote kloof die ontstaan was tussen de oude en de

moderne rozen werd op deze manier door David Austin

geheel gedicht. Dankzij zijn voorliefde voor de oude rozen

laat hij hun karaktertrekken voortleven in de Engelse

rozen, zodat je beter zou kunnen spreken van ‘nieuwe

oude rozen’. 
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In de klassieke oudheid speelden rozen al een belangrijke rol bij de
productie van geurende parfums.


