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Als u rozen koopt bij de Zeeuwse 
Rozentuin kunt u kiezen uit rozen 
met kale wortel (zonder kluit, in de 
winter) of rozen op pot (met kluit, 
het hele jaar door).  
 
Rozen met kale wortel zijn goedko-
per, maar ook iets kwetsbaarder. 
Een roos op pot is al aangeslagen, 
een kalewortelroos nog niet. En 
weersomstandigheden kunnen van 
grote invloed zijn op het aanslaan 
van een plant. Overigens 
garanderen wij dat alle rozen die 
onze tuin verlaten van goede 
kwaliteit en gezond zijn. Voor 
hergroei en herbloei kunnen wij 
echter geen garantie geven. 
Plant geen rozen op plaatsen waar 
eerder rozen hebben gestaan, 
tenzij u zich uitvoerig heeft laten 
voorlichten over de voorwaarden 
waaronder dat eventueel wel kan.  
 
Rozen met kale wortel 
Planttijd:  november-april
Afhankelijk van het weer, het mag 
niet vriezen, kunt u gedurende de 
hele periode november tot 
ongeveer april uw rozen planten. 
Als het direct na het planten gaat 
vriezen is dat geen probleem. Wel 
geldt dat hoe vroeger geplant wordt 
(bijvoorbeeld november), hoe 
groter de plant het komende 
seizoen zal zijn en hoe rijker deze 
bloeit. Hoe later u de rozen plant 
hoe meer risico’ s er zijn met 
betrekking tot het aanslaan. Het 
kan immers in maart en april al be-
hoorlijk warm zijn en de plant zal 
dan behalve wortels maken ook 
gaan uitlopen, dus wordt er extra 
energie gebruikt en water ge-
vraagd. 
 
Vervoer en bewaren
Kalewortelrozen worden geleverd 
in een speciale plastic zak. Zonder 
problemen kunnen ze hierin, op 
een koele plaats (vorstvrij) een 
week bewaard worden. Het is beter 
de zak van boven open te zetten 
en de wortels vochtig te houden 
(niet nat!). 
Tocht en wind langs de wortels van 
de rozen moeten vermeden 
worden om uitdroging te 
voorkomen. Moeten de struiken 
langere tijd bewaard worden dan is 
inkuilen de beste oplossing 
 

Het planten 
Zorg er voor dat de wortels van de 
roos vochtig zijn bij het planten 
(uurtje vantevoren in een emmer 
water zetten). Te lange wortels 
kunnen eventueel iets ingekort 
worden. 
Het plantgat moet voldoende diep 
zijn opdat de wortels goed gespreid 
kunnen worden en niet dubbel-
gevouwen in het plantgat zitten. 
Het oculatiepunt (de verdikking op 
de wortel waar de takken uit 
komen) moet ongeveer 5 cm onder 
het grondoppervlak terechtkomen. 
Hierdoor is de oculatie nu goed be-
schermd tegen kou en bij te diep 
snoeien kan de roos toch meestal 
nog uitlopen. Te diep planten is 
geen probleem, te ondiep wel. 
Houd de roos recht in het plantgat, 
de wortel ligt dan iets scheef en 
voeg dan 3 tot 4 handen goede 
potgrond of rozengrond toe (let op 
R.H.P.-keur). Vul het plantgat 
verder op met uw eigen aarde en 
druk deze goed aan. Geef daarna 
ruim water en herhaal dit 
regelmatig, behalve bij vriezend 
weer! 
LET OP: 
doe  nooit  mest, compost, turf of  
bemeste tuinaarde in het plantgat. 

 
Rozen op pot 
Bij de potrozen maken wij 
onderscheid tussen: 
• jong opgepotte rozen (zonder 

haarwortels) 
• gewortelde rozen (met haar-

wortels) 
Jong opgepotte rozen die in maart, 
april en mei gekocht worden 
mogen nog niet uit de plastic pot 
gehaald worden. Dit kan pas nadat 
de gehele wortelkluit volgroeid is. 
Dat de wortelkluit volgroeid is kunt 
u zien aan de jonge, witte haar-
wortels die onder uit de pot komen. 
Als dit het geval is kunt u ze verder 
behandelen als gewortelde rozen. 
Wel kunt u direct na aankoop pas 
opgepotte rozen met pot en al 

planten, om ze later in het jaar, als 
de wortelkluiten volgroeid zijn, uit 
de pot te halen en terug te planten 
in de plantgaten zoals u dat met 
gewortelde rozen zou doen. Alleen 
moet u er wel voor zorgen, dat ze 
gedurende de tijd dat ze met pot en 
al geplant zijn voldoende water 
toegediend krijgen. 
 
Planttijd:  het hele jaar 
Potrozen kunnen het hele jaar 
geplant worden, tenzij het vriest. 
Rozen uit de Zeeuwse Rozentuin 
staan in een grondmengsel waar 
alle voedingsstoffen voor een heel 
jaar inzitten. U hoeft dus alleen 
water te geven en in het jaar van 
aankoop niet te bemesten. 
 
Vervoer en bewaren 
Meestal worden potrozen in het 
voorjaar en de zomer gekocht. 
Vooral met warm weer en/of felle 
zon kan de temperatuur in een 
auto of kofferbak flink oplopen. Dit 
kan ten koste gaan van de kwaliteit 
en moet vermeden worden. Een 
nacht buiten op een koele plek is 
vaak voldoende om een hangende 
slappe plant weer in conditie te 
brengen. Langdurige oververhitting 
kan echter desastreus zijn. De 
enige remedie is de roos dan tot 5 
cm terugsnoeien en opnieuw 
opkweken. 
 
Het planten 
Potrozen staan vaak iets te hoog in 
de pot en daarom moet het 
plantgat dieper zijn dan de hoogte 
van de pot. Bij het verwijderen van 
de pot moeten eerst de onderuit de 
pot stekende wortels weggeknipt 
worden. De kluit moet vochtig zijn, 
niet zwaar of drijfnat of ingedroogd. 
Daarna een paar keer goed in de 
zijkant rondom knijpen, uw hand op 
de aarde leggen en de pot 
omkeren. U kunt de pot dan zo 
verwijderen en u houdt een mooie 
wortelkluit over. Deze kan zo in het 

plantgat. Verder aanvullen met 
eigen grond, aandrukken en water 
geven.  
 
HET PLANTEN VAN ROZEN OP 
PLAATSEN WAAR AL ROZEN 
GESTAAN HEBBEN  
 
Als u in border of perk één of 
slechts enkele rozen wilt 
vervangen door nieuwe, verwijder 
dan de oude roos, verwijder de 
grond in het plantgat tot 60 cm. 
diep en vervang deze grond door 
verse grond.  
De oude grond mag gewoon 
vervangen worden door grond uit 
een ander deel van uw tuin, zolang 
daar maar geen rozen hebben 
gestaan, en de oude grond kunt u 
opnieuw gebruiken, als het maar 
niet voor rozen is. Ga verder te 
werk volgens het plantadvies. 
 
Voor het vervangen van een heel 
perk is het aan te raden de aarde 
van het perk tot 60 cm. diep te 
(laten) verwijderen en te vervangen 
door nieuwe grond. Daarin maakt u 
dan opnieuw plantgaten, en gaat u 
te werk als in het plantadvies. Is dit 
u te ingrijpend, dan zou u kunnen 
overwegen de oude rozen te 
verwijderen, het perk een paar jaar 
leeg te laten of er afrikaantjes te 
zaaien (Tagetes, de hogere soort) 
en deze aan het einde van het 
seizoen onder te spitten, waarna u 
nieuwe rozen planten kunt. Deze 
methode zou korte metten maken 
met de rozenaaltjes die de nieuw 
geplante rozen belagen en ze het 
leven onmogelijk maken wanneer u 
de grond niet vervangt. Ook 
knoflookpoeder op de bodem van 
het plantgat zou in de strijd tegen 
de aaltjes goed werk verrichten, 
maar dan als extraatje, niet in 
plaats van. 
Er is ook een nieuw middel op de 
markt: Rootgrow van Servaplant, 
tegen bodemmoeiheid. 
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