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Rozen staan steevast in de top-3 van meest verkochte Valentijncadeaus. Maar wat weet jij eigenlijk  
over de Nederlandse roos? Misschien dat ze in de kas groeien, maar weet je ook wat daar dan gebeurt? 
We zetten 10 feiten voor je op een rij.

1  Valentijnsdag populairder dan Moederdag
In de aanloop naar Valentijnsdag is het piekdrukte bij de Nederlandse rozenkwekers en veiling Royal FloraHolland.  
In totaal worden er met Valentijn ongeveer 45 miljoen Nederlandse rozen verkocht. 

2 De helft minder energie dan 10 jaar geleden
Een Nederlandse roos kan vandaag met de helft minder energie gemaakt worden dan tien jaar geleden. Rozenbedrijven 
gebruiken warmte en elektriciteit voor lampen, omdat rozen licht en warmte nodig hebben om goede knoppen te  
vormen. Ze benutten de warmte van de gasmotoren die de elektriciteit opwekken om de kas te verwarmen.  
De warmte die over is wordt opgeslagen, om die op een later moment te benutten.



Porta Nova uit Waddinxveen is de meest duurzame 
rozenkwekerij van Nederland

100% gasvrij

Op de nieuwe locatie van Porta Nova – die later dit jaar in gebruik wordt  
genomen – wordt geen gas meer verstookt. De energie komt daar volledig van 
zelf gewonnen en opgeslagen warmte en van elektriciteit, waarvan het grootste 
deel groen opgewekt. Op de huidige teelt locaties van Porta Nova is het  
gasverbruik de afgelopen jaren ook al sterk terug gebracht.

87 miljoen liter regenwater

Via in totaal 11 hectare kasdek vangt Porta Nova ieder jaar 87 miljoen liter  
regenwater op. Van dit water gaat niets verloren: alles wordt opgeslagen in 
waterbassins en gebruikt voor irrigatie. Water dat na toediening niet door het 
gewas wordt opgenomen, wordt opgevangen, gefilterd, weer opgeslagen in  
bassins en opnieuw gebruikt voor irrigatie. Er wordt dus geen leidingwater  
gebruikt, of water geloosd naar de omgeving.

40% efficiënter licht

Sinds 2015 doet Porta Nova op 1 hectare een proef met LED-belichting. Samen 
met Philips wordt gezocht naar de optimale kleuren licht, waarmee de gebruik-
te energie naar verwachting 40% efficiënter kan worden omgezet in groeilicht. 

3 milieubewuste ‘scouts’

Bij Porta Nova worden ziektes en plagen zo veel mogelijk bestreden met  
natuurlijke vijanden. Om dit zo effectief mogelijk te doen, werken bij Porta 
Nova 3 fulltime ‘scouts’. Zij lopen de hele dag door het gewas om te zoeken 
naar beginnende uitbraken van ziektes of insectenplagen. Door daar pro-actief 
op in te spelen, kan de inzet van chemische middelen tot een minimum worden 
beperkt.
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3  Op zoek naar minder lichtuitstoot
Wageningen Universiteit onderzoekt samen met rozentelers nieuwe energiezuinige lichtbronnen zoals LED-belichting. 
Rozentelers doen dit om nog verder op energie te besparen en om minder licht uit te kunnen stoten.

4 Rozentelers delen warmte
Telers laten samen onderzoeken hoe ze warmte nog beter kunnen benutten. Er zijn warmtenetwerken in de maak,  
waarmee bedrijven binnen en buiten de glastuinbouw warmte die ze over hebben met elkaar kunnen delen. 

5 Rozen zonder aardgas
Sommige tuinbouwbedrijven verwarmen hun kassen al met aardwarmte; heet water uit lagen die zo’n twee tot drie  
kilometer diep in de bodem zitten. Rozen hebben ook CO2 nodig voor hun groei. Rozenbedrijven winnen CO2 terug 
uit het rookgas van de gasmotoren. Ook gebruiken ze CO2 uit de reststromen van de industrie. Het eerste Nederlandse 
bedrijf teelt dit jaar rozen met alleen elektriciteit en rest-CO2. Dat is volledig zonder aardgas.

6 Jouw roos is vers
Veel Nederlandse rozen zijn bestemd voor Europa. Nederlandse telers zitten dicht bij de veiling. De bloemen die ze  
dagelijks oogsten gaan nog dezelfde dag naar de veiling. De volgende morgen vroeg gaan ze naar de groothandels waar 
de bloemisten hun inkopen doen. Consumenten kunnen ze diezelfde dag al kopen.

7 Leger van beestjes 
De Nederlandse rozenteelt gebruikt beestjes om belangrijk ziekten en plagen te slim af te zijn. Dit wordt biologische  
bestrijding genoemd. Van de vijf belangrijkste ziekten en plagen in de rozen, kunnen rozentelers er al vier goed  
biologisch te lijf gaan.

8 Werken voor je roos
De rozen moeten ook gesneden worden voordat ze in de winkel komen. Hier zijn mensen voor nodig. Voor rozenbedrijven 
is het dus belangrijk dat medewerkers het zo naar hun zin hebben dat ze lang blijven. Daarom zorgen de ondernemers niet 
alleen voor een goede sfeer en aandacht voor de mensen, maar ook voor goede lonen, goede arbeidsomstandigheden en 
goede huisvesting voor medewerkers die niet uit Nederland komen.

9 Nederlandse roos herkennen
Een Nederlandse roos is herkenbaar aan een dikke knop (5,5 centimeter of meer doorsnee), een lange steel, schoon blad, 
een lange houdbaarheid en een goede verpakking zodat hij onbeschadigd bij de consument komt.

10 Gespikkelde roos?
Wil je je Valentijn eens écht verrassen? In Nederland maken rozentelers ook rozen met twee kleuren of een roos met spikkels. 

Vlog uit de kas valentijn special
Meer weten? Renzo van #vloguitdekas neemt je in zijn Valentijnsvlog mee naar een  
Van den Ende Rozen in Monster. Bekijk de video op www.vloguitdekas.nl
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