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Veelbloemige roos: mooi, maar mogelijk invasief
Baudewijn Odé, FLORON
Geregeld blijken exotische soorten, na een periode onder de radar te hebben gefunctioneerd,
schijnbaar plotseling voor problemen te zorgen. Na bottelroos (Rosa rugosa) zijn er recent
signalen dat veelbloemige roos (Rosa multiﬂora) een invasief karakter heeft. In het Volksbos bij
Vlaardingen wordt zelfs nagedacht om de soort te gaan bestrijden.
Herkenning
Veelbloemige roos is vaak vanaf een afstand te
herkennen aan de trossen met tot wel 20 kleine
witte bloemen. Kenmerkend zijn de stijlen van
de bloemen die tot een bundeltje (zuiltje) zijn
vergroeid en de steunblaadjes aan de bladstelen die
franjeachtig gezaagd zijn. De planten kunnen in
bomen en struiken tot zeker 5 meter hoog klimmen.

Herkenning bloeiende struik. (Foto: Adrie van Heerden)

Herkenning steunblaadjes. (Foto: Baudewijn Odé)

Verspreiding en trend
Van oorsprong komt veelbloemige roos, zoals veel
sierrozen, uit Oost-Azië. Waarschijnlijk zijn de eerste
planten in 1860 ingevoerd in Nederland. De eerste
verwildering langs de Waal bij Nijmegen werd al in
1947 gesignaleerd. Daarna wordt de soort geregeld
gevonden, maar zonder duidelijke toename. Pas na
1995 is een stevige toename ingezet. Inmiddels is de
soort verspreid over heel Nederland, met een lichte
voorkeur voor klei-, laagveen- en leemgronden.

Trendgraﬁek veelbloemige roos. (Bron: NEM 2019)
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Klimmende struik veelbloemige roos in het Volksbos bij Vlaardingen (vroege voorjaar). (Foto: Chris Hartman)

Invasief?
De sterke toename laat al zien dat veelbloemige roos het erg goed doet in Nederland. Het verspreiden van
de zaden door vogels, maar mogelijk ook het verwilderen uit aanplant in tuinen en heggen zal daarbij een
belangrijke rol spelen. Het dominante klimgedrag van de soort is de laatste jaren in een aantal gebieden
opgevallen. Zelfs tuinliefhebbers melden problemen met deze soort.
Dominantie in het Volksbos
Vanaf 2015 wordt door de KNNV afdeling Waterweg-Noord melding gemaakt van ondoordringbare
vegetaties met veelbloemige roos in het Volksbos bij Vlaardingen. Het is er sindsdien niet beter op
geworden. De soort reikt tot in de boomkronen en belemmert lage struiken en bodemvegetatie sterk.
Daarom wil Staatsbosbeheer de sterke dominantie van deze soort aanpakken door de soort te bestrijden.
Wat nu?
Terreinbeheerders moeten alert worden op het voorkomen en de eventuele dominantie van deze soort.
Mogelijk moeten tuinliefhebbers en mensen in de groenvoorziening ook nadenken of het raadzaam
is deze soort te handhaven. We moeten nog een hoop leren, bijvoorbeeld onder welke omstandigheden
veelbloemige roos dominant kan worden en hoe je de soort het beste kunt bestrijden. Aan alle waarnemers
de vraag om deze goed herkenbare soort te melden via de bekende waarnemingenportals, liefst voorzien
van enkele foto’s.

