Wat je moet weten over
bijenvriendelijke rozen
Rozen voor een bijenvriendelijke tuin
Bijen en andere bestuivers zijn van onschatbare waarde voor de
wereldvoedselproductie. Zonder hun bestuivingsdiensten zijn er geen zaden en
vruchten om de wereld te voeden. Maar bijen hebben het al enkele jaren moeilijk.
Met wat jij zaait en plant in jouw tuin, zelfs op je terras, balkon of geveltuin, kan
je hen helpen.

Hoe kan je helpen?
Diversiteit is het sleutelwoord. Kies voor planten die op verschillende momenten
stuifmeel en nectar leveren en dus om de beurt bloeien,
van de prille lente tot de late herfst.
Rozen bloeien vooral uitbundig en meerdere keren tussen mei/juni en september.
Bijen vinden in de rozen geen nectar om honing te maken, maar wel pollen dat
zeer belangrijk is als voedingsbron voor bijen. Kies voor rozen met een open
bloem, zodat de bijen en bestuivers makkelijk stuifmeel kunnen verzamelen.
Wist je dat bijen pollen verzamelen met de haartjes op hun lichaam, vervolgens
kammen ze die met hun poten naar een pollenkorfje aan hun achterpoten voor
transport naar de bijenkast.
Wij selecteerden 12 rozen die bij-zonder interessant
zijn voor een bijenvriendelijke tuin.



Meer tips vind je op www.weekvandebij.be

Waar plant ik mijn rozen?
Rozen houden van de zon, kies daarom voor je rozen een plaats waar de
zomerzon minstens enkele uren komt. Plant de rozen op 30-40 cm van elkaar
of van andere planten. Bij het planten moet de plaats waar de takken overgaan
in wortels net onder de grond zitten, druk de planten stevig aan in de grond en
geef water bij het aanplanten.

Hoe verzorg ik mijn rozen?
Rozen groeien goed op een voedzame bodem. Je kan je rozen in het voorjaar
en in de zomer organische meststof geven. Rozen verdragen goed droogte en
hebben geen probleem met een periode zonder regenval,
extra water is meestal niet nodig.

Hoe snoei ik mijn rozen?
Mooie bloeiende rozen krijg je door te snoeien in de winter. Snoei in februarimaart, maar niet als het vriest. Bij het snoeien verwijder je dunne en dode
takken, laat slechts enkele sterke jonge takken staan en knip die af tot een
lengte van ±15 cm. In de zomer kan je een volgende bloei bevorderen door de
uitgebloeide bloemen af te knippen. Als je bottels wil, kan je beter niet snoeien
in de zomer.

Maak kennis met 12 bij-zondere rozen
ILVO, BEST-select, Viva International en Lens Roses zetten 12 rozen extra
in de kijker tijdens de 2022 Week van de Bijen-rozenactie.
Deze rozen wonnen diverse prijzen en nominaties
in nationale en internationale rozenwedstrijden.
Zit er niets tussen dat je aanspreekt?
In hun assortiment vind je nog prachtige
en eveneens bijenvriendelijke rozen!

Bee Gold

ILVO

Compacte patioroos
H: 30-40 cm
Kleur: Lichtgeel

Bee Gold is een compacte roos met licht gele
enkelvoudige bloemen (5 bloemblaadjes) met
opvallende meeldraden. Deze roos heeft een
uitstekende ziekteresistentie en kan worden aangeplant
in de tuin in lage borders, maar doet het ook uitstekend
in een pot op het terras. De eerste bloemen van deze roos
verschijnen vroeg in het seizoen. Bee Gold is een van de
vroegst bloeiende rozen en biedt van bij de start van de bloei
pollen voor bestuivers. In de herfst verschijnen er rode bottels die
voor extra sierwaarde zorgen.

Bee Proud

ILVO

Floribunda roos
H: 80-100 cm
Kleur: Veelkleurig rood-oranje-zalmroze

Bee Proud is een aparte floribunda roos met opvallende
veelkleurige bloemen. De gesloten knoppen zijn rood,
de bloemblaadjes zijn oranje tot zalmroze met een geel
hart. Bijen en hommels zijn verzot op de open bloem met
opvallende meeldraden en heerlijke geur. De vorm van de
bloemblaadjes zorgt voor een speels effect en bezorgt de
bloemen een extra fleurig karakter. Bee Proud bloeit een
hele zomer lang tot laat in de herfst, vormt bottels en heeft
een zeer goede ziekteresistentie.

Mel Bee

ILVO

Heesterroos
H: 100-120 cm (2de jaar)
Kleur: Roze

Mel Bee is een heesterroos en vormt grote dichte trossen
met tientallen roze bloemetjes. Deze roos bloeit een hele
zomer lang tot zeer laat in de herfst. Door de opvallende
bloeiwijze en continue bloei is deze roos een blikvanger
in de tuin. Eén stengel van deze roos vormt een prachtig
boeket met roze bloemetjes. De honderden bloemen
worden bezocht door talrijke bestuivers. Mel Bee is een
zeer groeikrachtige en zeer sterke roos met een uitmuntende
ziekteresistentie. De roos doet het goed in hoge tuinborders en ook
in parken. Snoeien na de eerste bloei is niet nodig en laat toe dat er
decoratieve bottels worden gevormd in de herfst.

Tsarina

ILVO

Floribunda roos
H: 80-100 cm
Kleur: Champagne

Tsarina is een gezonde floribunda roos met een
donkergroen dicht bladerdek, de bloemen zijn
champagnekleurige met een zonne-gele toets in het
hart van de bloemen. De roos bloeit van juni tot in
de herfst. Tijdens de bloei opent de gesloten bloem
geleidelijk haar hart en wordt zo onweerstaanbaar voor
bijen en hommels. Tsarina heeft een goede ziekteresistentie
en past in elke tuin. De roos werd Tsarina genoemd omwille
van haar geraffineerde kleur en tijdloze klassieke verschijning.

Esprit d’Amour
Struikroos
H: 120 cm
B: 120 cm
Kleur: Kristal wit
Deze struikroos die van ver lijkt op een Hortensia
paniculata, biedt een feeëriek schouwspel van
sierlijke bloempluimen, tot wel 80 cm lang, vol met
duizenden kristal witte, heerlijk geurende bloemetjes
met opvallende heldergele meeldraden. Op een zonnige
zomerdag is het een gezoem van jewelste van het drukke
bijenvolkje dat helemaal verliefd is op de heerlijke geur van
wilde rozen. Deze unieke sierheester bloeit vanaf juni tot oktober
of langer. De variëteit wordt steeds geleverd op eigen wortel (geen
valse scheuten!) en kan worden toegepast als border- en perkplant, als landschapsroos of
in ruime potten. Ook als klimroos tot 2 à 3 meter kan hij worden gebruikt.

Abellio
Paniculata struikroos
H: 70-80 cm
B: 75 cm
Kleur: Bleekroze
Een bij de natuur aanleunende rozenvariëteit met een
meer dan uitmuntende ziekteresistentie. Abellio is een
‘paniculata’ roos, dat wil zeggen dat de honderden tot
duizenden enkelvoudige lichtgeurende, bleekroze tot
witte bloemetjes in een dicht gevulde tros als een slanke
piramide op de stengel staan. Ze zijn bovendien een ware
aantrekkingspool voor bijen en andere bestuivers. Een prachtig
zicht! En een vol bouquet! De bloemenpluim kan tot 50 cm of
langer worden. Daarenboven blijven de bloemetjes lang op de stengel,
zijn ze weersbestendig en kleuren ze langzaam bleker lichtgroenig zonder dat het stoort,
integendeel. En terwijl de eerste bloemen in de late zomer overgaan in botteltjes staan
er nog volop nieuwe bloemtakken te pronken. Deze variëteit wordt steeds geleverd op
eigen wortel.

Mini Pinkie®
Miniatuurroos
H: 20-30 cm
B: 30 cm
Kleur: Roze
Zeer rijkbloeiende miniatuur struikroos. Kan zowel
toegepast worden in perk, in borders als in pot.

Un Grand Salut®
Floribunda roos
H: 70-90 cm
B: 50 cm
Kleur: Violetroze
Een bloemensymphonie van violetroze en wit als
muzikale noten waarop bijen en bestuivers zoemende
zomerdansen opvoeren!

Jean Stéphenne®
Heesterroos
H: 100-120 cm
Kleur: Crème zalmroos
Een moschatahybride, heesterroos, die uitzonderlijk
rijkelijk bloeit. De bloemknoppen zijn licht zalmroze en
openen tot gevulde crème roze bloemen die licht geuren.
Ze staan in reuze trossen die 15 tot 180 bloemen kunnen
omvatten, waardoor een bloemtros soms 2/3 van de lengte
van een tak telt. Een ‘neus’ omschrijft de geur als: natuur, hout
en muskaatnoot. Jean Stephenne vormt een breed uitgroeiende
struik met dicht gebladerte. Ze maakt gedurende het groeiseizoen
forse overhangende scheuten. Super gezonde plant die het ook goed
doet op arme gronden. Een bloeirijke roos zonder zorgen!

Snow Star
Bodembedekkende roos
H: 40 cm
B: 80 cm
Kleur: Wit
Deze bodembedekker schittert door zijn kleine witte,
enkele bloemen met gele meeldraden. De bloemen
geuren naar kruiden, staan in grote trossen en zijn
doorbloeiend. Het blad is midden groen, glanzend en
groeit goed dicht waardoor het de grond afdekt. Tijdens
de herfst verschijnen kleine oranjerode bottels.

Bukavu
Trosroos
H: 100-150 cm
Kleur: Karmijnrood - wit
Trosroos, bloeiend van juni tot de eerste vorst met
trossen middelgrote enkele bloemen. Ze trekken van ver
de aandacht door hun opvallend karmijnrode kleur met
een wit centrum. De struik is fors rechtop groeiend.

Millie Fleur
Moschatahybride
H : 50-60 cm of 150-180 cm
B : 200 cm
Kleur : Lilaroos
Een forse moschatahybride, struik met grote pyramidevormige trossen kleine gevulde lilaroze bloemen die
hun meeldraden tonen. Ze verspreiden een frisse geur
van bloemen en trekken bijen aan. De overhangende
takken hebben een glanzend groen gezond blad. Deze
plant wordt na enkele jaren 150-180 cm hoog, met een
breedte van 200 cm. Ze gedraagt zich als bodembedekker
als ze jaarlijks wordt teruggesnoeid op 30 cm. In dat geval
wordt ze 50-60 cm hoog. Een fleurige verschijning !

Deze actie is een initiatief van

ILVO

www.ilvo.vlaanderen.be

www.bestselect.be

www.pcsierteelt.be

Viva Roses Martin Vissers

www.lens-roses.com
De BEST-select cultivars zijn te koop bij de BEST-select rozenkwekers:
https://www.bestselect.be/winkelpunten-op-map/
In o.a. de volgende tuincentra kan u de VIVA International culitvars kopen:
Floralux – Ham en Dadizele, Groendekor – Sint-Pieters-Leeuw, Casteels
Rozen – Putte, Genker Plantencentrum – Genk, Oh’Green – Olen,
De Bock Tuincentrum– Oudenaarde, …
De Lens Roses cultivars zijn te koop bij https://lens-roses.com/

Met de zeer gewaardeerde steun van

www.plantentuinmeise.be

www.vlaanderen.be/VLAM

