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I edereen heeft wel een rozelaar in zijn tuin staan. 

Allicht is het een veredeld exemplaar. Is het toch 

een wi lde, inheemse soort, hoe weet je don welke 

soort het exact is? Onder de plantenkenners zijn er 

slechts weinig specialisten die deze wilde planten 

exact kunnen omschrijven. Het is dan ook een 

complexe groep van soorten waarvan velen met 

elkaar kunnen kruisen en fertiele nakomelingen 

voortbrengen, waardoor er heel wat vormvariaties 

terug te vinden zijn tussen de beschreven soorten. 

Fig. 1. Witte bloemen sieren de bosroos 

De meeste inheemse rozensoorten behoren tot de 
grote hondsrozengroep, een zeer uitgebreide groep 

die tot overmaat van ramp niet genetisch koosjer is 

en het ons genetici erg lastig maakt. Daarom laten 
we die groep links liggen en concentreren we ons 

op de bosroos. Samen met duinroosje vervolledigt 
deze soort de inheemse vertegenwoordiging van 

het geslacht Rosa in Vlaanderen . Bosroos is de 

enige in heemse wilde rozensoort die een normale 

chromosoomsamenstelling heeft waarbij de 

chromosomen als paren aanwezig zijn, één van de 

vaderplant en één van de moederp lant, m .a.w., de 
enige diploïde soort. 

Hoe bosroos herkennen en waar te vinden? 

Bosroos is de enige inheemse wilde roos die de 

neigi ng vertoont tot klimmen. De plant vormt lange, 

ranke stengels met een typische donkergroene kleur, 

die over de bodem kruipen en kunnen wortelen . 

Indien een struik of boom of een andere constructie 

aanwezig is, groeit ze naar boven . Bosroos heeft 

a ltijd witte bloemen (Fig. l ) in tegenstelling tot andere 

wi lde rozensoorten die ook een licht- of donkerroze 

bloemkleur kunnen vertonen. 

Het blad kent een accoladevormige betonding (Fig. 

2), daar waar de andere inheemse wilde rozen meer 

het zaagtandtype vertonen. 

Fig. 2. Typische accoladevormige betonding van een 
bosroosbladrand (links) in vergelijking met de zoogtanden 

van een hondsroos (rechts) 

De bottel is een schijnvrucht. Het is de bloembodem die 

uitgroeit tot een urne waarbij binnenin verschillende 

zaadjes rijpen , elk met een stijl die gezamenlijk via 
een kleine opening bovenop de bottel, het orificium 

of de stijlopening, naar buiten komen (Fig. 3). 
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Fig. 3. Hoe een bottel ontstaat bij rozen. 

zaadje 

Bij de bosroos zijn deze stijlen met elkaar vergroeid 

zodat ze als een zuiltje langs het orificium naar buiten 

treden (Fig. 4) . 

Het lijkt alsof er een klein steeltje bovenop de bottel 

staat. Het breekt wel mokkelijk of zodat dit kenmerk 

niet altijd op alle bottels zichtbaar is . 

Nu we de bosroos kunnen identificeren, kunnen we 

er naar op zoek gaan . De inventaris naar autochtone 

bomen en struiken in Vlaonderen geeft alvast een 

mooi beeld van de verspreiding van bosroos in 

Vlaanderen. In onze streek komt de soort voor 



Fig. 4. Bottels van bosrozen met een de tot een zuiltje 
vergroeide stijlen als een steeltje bovenop de bottel 

1n West-Vlaams Heuvelland (WVH) en Vlaamse 
Ardennen (VA) (Fig. 5). 

Fig. 5. Verspreiding van Bosroos in Vlaanderen. De punten 
duiden geïnventariseerde locaties oon, moor zeggen niets 

over het aantal planten dat Ier plekke groeien . 

Bosroos houdt van voedselrijkere bodemtypes. En 
zoals de noom het zegt, vinden we de soort in en 

rond bossen, en dan vooral in de bosranden en 

houtkonten, of op plekken waar het bos verdwenen 

is. Om vlot te bloeien en zaad te vormen heeft de 

soort voldoende licht nodig . Onder een gesloten 
kronendek komt bosroos in de verdrukking. 

Diversiteit op kleine schaal 

In het kader van een Vlaams project, gefinancierd 

door het Agentschap Natuur en Bos, bestudeerde 

het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek de 

uiterlijke kenmerken van een reeks bosrozen die we 

bemonsterden in twee populaties in West-Vlaams 

Heuvelland (Helleketelbos en Galgebossen) en in 
één populatie in de Vlaamse Ardennen (Hayesbos te 
Brakel). iets wat de inventoriseerders reeds hadden 

opgemerkt in het veld bleek na grondige studie ook 

te kloppen: de rozen in West-Vlaams Heuvelland 

hebben de neiging wat forser uit te groeien dan de 

rozen in de Vlaamse Ardennen. De deelblaadjes 

van het rozenblad in de Vlaamse Ardennen zijn 

gemiddeld gezien minder breed doch even lang 

of langer, waardoor ze een eerder slankere vorm 

vertonen. Ook de bottels verschillen soms sterk in 

grootte (Fig. 6). 
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Fig. 6. Twee extremen: kleine bottels in de Vlaamse 
Ardennen ten opzicht van grote bottels in West-Viooms 

Heuvelfond 

De populaties waarvan we de uiterlijke kenmerken 
bekeken, werden ook genetisch onderzocht. Het 

DNA van de planten werd geïsoleerd en in stukjes 

geknipt. Via allerlei kunstgrepen werd een gedeelte 

van deze stukjes zichtbaar gemaakt in de vorm van 

bandjes. Zo verkregen we voor elke plant een uniek 
bandenpatroon of genetische vingerafdruk. Door 

deze vingerafdrukken van de verschillende planten 

met elkoor te vergelijken konden we ochterhalen 
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Fig. 7 Verwontschopsonolyse op basis van genetische 
vingerafdrukken van bosrozen in de Vlaamse Ardennen 

(VAR-BR) en West-VIooms Heuvelfond (Helfeketelbos: WVH
HKB en Galgebossen: WVH-GB). Er kunnen duidelijk drie 

groepen onderscheiden worden 



BOSROZEN 

hoe verwant ze met elkaar zijn. Daaruit bleek dat de 
bosrozen in Brakel sterk verschillen van de planten in 
West-Vlaams Heuvelland (Fig. 7). 

Binnen Heuvelland kon je nog twee groepen 
onderscheiden. De ene groep bevat de planten van 

de Galgebossen (GB) en een gedeelte van de planten 
van Helleketelbos (HKB). De andere bestaat uit de 
rest van Helleketelbos. Een opmerkelijk resultaat! 
Het is uiterst zelden dot er zo'n duidelijke genetische 

verschillen worden gezien tussen (deel)populaties van 
dezelfde soort in twee regio's die relatief gezien heel 
dicht bij elkaar liggen. 

Hoe verklaren we dit? 

Hoe kan het dat (deel)populaties van planten die tot 
dezelfde soort behoren en dicht bijeen voorkomen, 
toch zo sterk genetisch en morfologisch van 
elkaar verschillen? We hebben enkele mogelijke 
verklaringen. 

Bosrozen zqn insectbestuivers. In vergelijking met 

wind kunnen insecten het stuifmeel veel minder ver 

transporteren. Populaties moeten dus dichter bij elkaar 

staan om stuifmeel en genetische informatie met 

elkaar uit te wisselen. Populaties die geïsoleerd raken 

en niet voldoende met elkaar kunnen communiceren, 

zowel via pollen als zaad, kunnen van elkaar gaan 

afwijken. Habitatfragmentatie en -destructie werkt 

isolotie in de hand. En dot er in Vlaanderen veel bos 

en houtkanten verdwenen zijn de laatste eeuwen, is 

genoegzaam bekend. 

Een andere hypothese draait rond hybridisatie. 

Bosrozen kunnen kruisen met andere rozensoorten. 
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De kruising tussen bosroos en hondsroos is beschreven 
als Rosa x irregularis. Hoewel uiterst zeldzaam en 
heel moeilijk te determineren, werd deze kruising 
in de inventaris naar autochtone bomen en struiken 

waargenomen, zowel in de Vlaamse Ardennen als 

in West-Vlaams Heuvelland. Het is mogelijk dat een 
of enkele R. x irregularis planten terugkruisten met 
de bosroosouder en dit gedurende vele generaties, 
zodat er op termijn een bosroospopulatie ontstaan 

is die vooral kenmerken van een echte bosroos 
vertoont, maar die toch lichtjes afwijkt in de richting 
van hondsrozen. Doordat de bosrozen in West
Vlaams Heuvelland iets forser zijn, en hondsroos in 
het algemeen een stevigere en forsere plant is dan 

bosroos, zou dit een mogelijke verklaring kunnen zijn. 

Binnen de rozenfamilie (Rosaceae) zijn er meerdere 
voorbeelden gekend van geslachten en soorten die 
evolutionair jong zijn en nog in volle 'ontwikkeling'. 

Een derde mogelijke verklaring is puur genetisch. 

Binnen de Rosaceae hebben veel soorten een 

systeem ontwikkeld waarbij een potentiële vader 
niet elk vrouwtje (elke moederplant) kan bestuiven. 
In wetenschappelijk jargon: genotypische 
incompatibiliteit. Een complex fenomeen, maar 

in praktijk betekent het dat de planten van de 

verschillende (deel)populaties in WVH en VAR elkaar 

niet zouden kunnen bevruchten. Door dit gebrek 
aan uitwisseling van genetisch materiaal zouden de 
verschillende (deel)populoties onderling zijn gaan 
afwijken. 

In praktijk: scheiden of verweven? 

Genetische verscheidenheid is een belangrijk 
onderdeel van de biodiversiteit en wordt als dusdanig 
erkend in de biodiversiteitsconventie van Rio. Werken 

op het niveau van soorten en ecosystemen is een heel 
zichtbare en aaibare vorm van biodiversiteitsbehoud; 
het begrip genetische diversiteit daarentegen is voor 
veel mensen zeer abstract en daarom ook moeilijker 
vatbaar. Je kan het immers niet zien of aanraken. 
Toch moet genetische diversiteit als een volwaardige 

component van de biodiversiteit gezien worden en als 
dusdanig gevrijwaard worden. Met bosroos hebben 
we een voorbeeld waarbij we diversiteit niet enkel op 
DNA-niveau waarnemen (aan de 'binnenkant'), maar 
ook aan de uiterlijke kenmerken (aan de 'buitenkant'). 

Moeten we deze verschillende (deel)populaties 
nu gescheiden houden of met elkaar in contact 
brengen? Uit de genetische analyse weten we dat 
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we met drie afzonderlijke genenbronnen te maken 

hebben. De lokale populoties die we onderzochten 
bevatten wel een hoge 'interne' diversiteit. Er is dus 
zeker geen sproke van inteelt (in geval van inteelt 
kon je menging met afwijkend genetisch materiool 

wel overwegen) . In het algemeen kon je bij menging 
van populaties die genetisch van elkaar verschillen 
(en geen inteelt vertonen) diversiteit verliezen. Als dit 
leidt tot verlies aan vitaliteit in de populotie spreekt 
men van uitteeltdepressie. Genetische diversiteit 
kan je dus niet simpelweg optellen. Dominante 
kenmerken van de ene populatie kunnen bijvoorbeeld 
minder dominante kenmerken van de andere 
wegconcurreren. Als echter enkel incompatibiliteit 

aan de basis ligt van de differentiatie kunnen we de 

verschillende populaties gerust mengen of verweven, 

elkaar bevruchten lukt toch niet. 

Geen eenvoudige zaak dus en geen kant-en
klare oplossing. De afzonderlijke (deel)populaties 

of genenbronnen gescheiden in stand houden en 

koesteren, lijkt voorlopig de beste optie. 

Foto's: Krisfine Vander Miinsbrugge. 

Peter Breyne en Krisfine VandeF Miinsbrugge ziin 
onderzoekers aan het Instituut voor Natuur- e~ 
Bosonderzoek. 

Ledenfeest 

Feesten is goed voor de gezondheid, zeker weten. 

Of toch bijna altijd, afhankelijk van de drank 

natuurlijk maar hebben we daar geen gematigde 

traditie in? Voor de goede verstandhouding in de 
groep Natuurpunt is zo'n feest zonder twijfel goed. 

Gezellig tafelen foto: Norbert Desmet 

LEDENFEEST 

64 deelnemers op het ledenfeest van de afdelingen 
Schelde-Leie, Scheldevallei en Vlaamse Ardennen 
zijn daar de getuigen van. De werkgroep rond de 
Maarkebeekvallei liet niets onverlet om er een prachtig 
geslaagde avond van te maken. De parochiezaal 
van Etikhove was mooi ingericht, perfect geschikt om 
de quiz vlot te laten verlopen . Aan de bar een vlotte 
ploeg en voor het aperitief bijgestaan door Karel De 
Woele. De paella was royaal, zeer 'royale' zelfs zoals 
aangekondigd, lekker en ruim bemeten. 

De quizleiders in overleg foto: Norbert Desmet 

En dan de quiz, zeer goed voorbereid en gebracht 
door Luc Menscheert en Michel Van Der Vennet. 

Een nieuwe formule met direct gekend resultaat in 

vier schuifjes deed waorempel de spanning stijgen 

tussen de groepjes van vier spelers onder de ludieke 
schuilnamen van o.a. waterkiekens en krullekoppen. 
Ook de vragen rond natuur waren pittig, dikwijls 
in erg ruime zin, zodat iedereen kon meedoen. 

Olifanten in China? ja dat bestaat duidelijk . . . Er was 

veel voorbereidingswerk gedaan. De sfeer was prima 
met een erg verscheiden publiek: naast de getrouwen 
was er een sterke delegotie van de nieuwe afdeling 
Deinze plus, enkele Moorkedollers die al heel long 
lid zijn (45 jaar) en voor het eerst naar het ledenfeest 

kwamen en ook een paar verrassende contacten. Het 

filmpje over Karel De Waele werd erg gesmaakt en 
ondertussen ook de prijzen na de quiz, voor iedereen 
wat en ... niet te vergeten, de taarten en tiramisu 
gebakken door de vrijwilligers en de boekenstand 
van Ronny. 

Mooi afgeronde ledenavond waar we niet genoeg 
allen kunnen danken die voor het welslogen 
tekenden! Met bijzondere donk aan Luc Mincke 

Ludo Beuwens en Jo Cosijn van de werkgroep rond 
de Maarkebeekvallei. 
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