
The Japanese Rose: a rose with a Leiden touch

The Japanese Rose (Rosa rugosa) originates in East Asia, and has come to Europe
by several ways. It now has a firm footing in coastal areas, and is the most
common rose to be found in our dune districts. 

Philipp Franz von Siebold, doctor, botanist and collector, has introduced a white
form of this rose in The Netherlands: Rosa rugosa ’Alba’. He is responsible for
the introduction of many garden plants from Japan, and he has made important
contributions to the collections of the Hortus, and of other institutes in Leiden.

Because of the resemblance of its leaves to potato leaves, another Dutch name
for this rose is ‘Potato Rose’, although there is no resemblance between its large,
beautiful silken flowers and those of the potato plant. The hips are large and
conspicuous, both in form and colour, and are present early during the long
flowering period, amongst the later flowers. This sturdy rose has been grown by
rose enthousiasts for a long time now, and there are many cultivars with this
species in its parentage.

De Rimpelroos: een roos met een Leids tintje

De Rimpelroos (Rosa rugosa) komt oorspronkelijk uit Oost-Azië, en is
langs verschillende wegen naar Europa gekomen. Uit onze
kustgebieden is hij niet meer weg te denken, het is in
de duinen de meest voorkomende roos. 

Philipp Franz von Siebold,
arts, botanicus en
verzamelaar, heeft een
witte vorm uit Japan in
Nederland geïmporteerd:
Rosa rugosa ’Alba’. 
Hij is verantwoordelijk
voor het introduceren van
veel tuinplanten uit Japan.
Zijn bijdragen aan de
collecties van de Hortus en
van andere Leidse musea 
zijn van groot belang. 

Vanwege de gelijkenis van het
blad met aardappelloof heet
deze plant met zijn
prachtige zijdeachtige
bloemblaadjes ook wel
Aardappelroos. De bottels
zijn groot en opvallend van
kleur en vorm, en zitten al
vroeg in de lange bloeiperiode
tegelijk met latere bloemen
aan de plant. Met deze sterke roos is ook wel gekweekt, er bestaan
verschillende kweekvormen en kruisingen van deze soort. 

� Rozenfamilie (Rosaceae) 
Bijna 100 geslachten, bijna 3000
soorten van bomen, struiken of
kruiden, vaak houtig. 
Komen wereldwijd voor, maar het
meest op het Noordelijk Halfrond.
Dit is de grootste familie van de Rosales. De vaak
grote bloemen met talrijke meeldraden maken veel
soorten in deze familie tot ideale tuinplanten en
insektenbestuivers.
De vrucht is erg variabel - een fruitige familie, met
bekende eetbare vruchten zoals appel, amandel,
abrikoos, kers, perzik, pruim, braam, framboos, peer,
aardbei, kweepeer, loquat, mispel en rozebottel. 

� Barbeyaceae
Een familie met 1 geslacht en slechts 1 soort: Barbeya oleoides, een
tweehuizige, altijdgroene boom uit NO-Afrika en het Arabisch schiereiland.
De bloemen zijn klein, worden door de wind bestoven en staan in
rijkbloemige bloeiwijzen. 

� Dirachmaceae
Slechts 1 geslacht met 2 soorten,
van kleine struikjes met getande
blaadjes en vrij grote alleen-
staande bloemen: 
Dirachma somalensis in Somalië en
D. socotrana op Socotra. Van de
laatste soort waren in 1967 op het
eiland Socotra nog maar 
30 exemplaren over.

� Duindoornfamilie (Elaeagnaceae)
Drie geslachten met 45 soorten: Duindoorn (Hippophae), 
Olijfwilg (Elaeagnus) en Buffelbes (Shepherdia). 
Het zijn loofverliezende struiken of kleine bomen met
kleine bloemen. Vaak hebben ze dorens en zilverig
glanzende schubben of sterharen. Ze komen
voor op het Noordelijk Halfrond, tot
tropisch Azië en Australië. 
Het meest bekend is de
Duindoorn (Hippophae
rhamnoides), die overal in
de duinen groeit; een struik
met scherpe dorens en 
oranje bessen. 

� Wegedoornfamilie (Rhamnaceae)
Een vrij grote familie met 52 geslachten en
ruim 900 soorten. Het zijn loofverliezende
struiken of bomen, soms klimmers of
kruiden, met kleine bloemen en besachtige
vruchten. Ze komen overal ter wereld voor,
maar vooral in tropische en warm-
gematigde gebieden.
In Nederland komen maar twee soorten
voor: de Vuilboom (Rhamnus frangula) en
de Wegedoorn (Rhamnus cathartica), wel
gebruikt in laxeermiddelen.
Christusdoorn (Paliurus
spina-christi), Ceanothus en
Hovenia zijn hier bekend als
tuinplant.

� De iepenfamilie (Ulmaceae)
Een familie van 6 geslachten met 35 soorten van loofverliezende
bomen. Ze komen het meest voor in gematigde gebieden op het

Noordelijk Halfrond, vooral in Azië. 
De bladeren staan in 2 duidelijke rijen, met een opvallend
gezaagde rand en scheve voet. De bloemen zijn klein en
worden door de wind bestoven. De vrucht is meestal een
afgeplat, gevleugeld nootje.
Tot deze familie behoren de welbekende iep (Ulmus), maar ook
Zelkova, van Kreta en uit Azië. In Nederland komen

verscheidene soorten iepen voor. 
De iepen hebben de afgelopen eeuw
ernstig te lijden gehad van iepziekte, die
in het buitenland Dutch Elm disease heet.

Een Nederlandse onderzoeker ontdekte
hoe deze schimmelziekte door
kevertjes wordt verspreid.

� Hennepfamilie (Cannabaceae) 
Deze familie telt 11 geslachten met 170 soorten van kruidachtige, 
vaak klimmende planten, of bomen. Ze komen wereldwijd voor, 
maar niet in het poolgebied. 
De bladeren zijn handvormig gelobd tot
gedeeld, meest tegenoverstaand, met
klierharen. De kleine bloemen worden door
de wind bestoven.
Deze kleine familie is in de nieuwe indeling
uitgebreid, onder andere met het geslacht Celtis;
de vrucht van de Lotusboom (Celtis australis) uit
het Middellandse Zeegebied is de uit de Klassieken
bekende Lotus. De twee bekendste geslachten uit
deze familie zijn Hop (Humulus) en Hennep
(Cannabis), verantwoordelijk voor veel vreugde
en leed bij de mensheid: Hop wordt vanouds
gebruikt bij het brouwen van bier, en uit Hennep
wordt marihuana gewonnen. Er zijn ook
henneprassen waarvan touw en vezels voor de
fabricage van kleding en tassen worden gemaakt.

� Moerbeifamilie (Moraceae)
Een familie van 38 geslachten met 1100 soorten van
houtige planten met melksapkanalen. Ze komen
voor in tropische tot warm-gematigde streken. 
De bloemen zijn klein en worden meestal door de
wind bestoven; bij de Vijg (Ficus) zijn de bloemetjes
in de bloembodem opgesloten, en
worden ze door insekten bestoven. 
Deze familie komt in Nederland
oorspronkelijk niet voor. 
De Witte moerbei (Morus alba)
uit China is de voedselboom van
de zijderups. De Zwarte
moerbei (M. nigra), wordt al
duizenden jaren gekweekt voor
de heerlijke braamachtige
vruchten, net als de eetbare Vijg (Ficus carica).

� Brandnetelfamilie (Urticaceae)
Deze familie telt 54 geslachten met ruim 2600
soorten. Het zijn meestal kruiden, maar soms bomen,
struiken of lianen. Ze komen over de hele wereld
voor, vaak in de tropen. De bladeren zijn vaak
opvallend gezaagd, de bloemen zijn klein. 
Het stuifmeel wordt vaak met kracht weggeschoten

en door de wind verspreid.
Dit is één van de grotere families in de Rosales.

Veel soorten zijn berucht om hun brandharen.
In Nederland kennen we uit deze
familie het Glaskruid

(Parietaria) en de
Brandnetel (Urtica), een
hardnekkig onkruid, maar

ook een belangrijke voedselplant voor de rupsen van
verscheidene soorten vlinders.
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Order: Rosales
What do a rose and a stinging nettle have in common? Difficult to see with
the naked eye! Visible similarities are the toothed leaf margins and the
inflorescences, in which flowers are arranged in cymes. Anthers are arranged
in more than two whorls, which are usually not joined to the petals. 
Petals are often arranged on the rim of a cup-shaped receptacle
(hypanthium), but in many families the flowers are too small to observe this. 

The present composition of the order Rosales differs drastically from the last.
The new classification is based on:
� molecular characters, such as similarities in base sequences of the rbcL-gene 
� and the atpB-gene in the chloroplast DNA, and of the 18S gene in the 
� ribosomal nuclear DNA
� the presence of nitrogen fixing bacteria of the genus Frankia in the roots of 
� some families
� the presence of dihydroflavonols
� the presence of prismatic crystals in some cells
� the presence of mucilage cells

Families formerly placed in the order Rosales (e.g., Crassulaceae and
Saxifragaceae) are now placed in such different orders as Oxalidales, Apiales,
Cornales, Saxifragales, Celastrales, Malpighiales and Fabales. The families that
are now placed in the order Rosales were formerly placed in Urticales,
Malvales en Proteales.

Wat hebben een Roos en een Brandnetel gemeen? 
Dat is van buiten moeilijk te zien! Zichtbare overeenkomsten
zijn de meestal getande bladranden en de bloemen die, als
er meer bijeen staan, in een gevorkt bijscherm zijn
gerangschikt. De meeldraden staan in meer dan 2 kransen
die meestal niet met de kroonbladen vergroeid zijn. 
Vaak staan de bloemblaadjes op de rand van een
bekervormig verdiepte bloembodem (hypanthium)
ingeplant, maar veel families hebben te kleine bloemetjes
om dat met het blote oog te kunnen zien.

De huidige samenstelling van de orde Rosales verschilt drastisch van de vroegere. De nieuwe
indeling is gebaseerd op: 
� moleculaire kenmerken, namelijk overeenkomsten in de basenvolgorde van het rbcL-gen en 

het atpB-gen in het chloroplast-DNA, en van het 18S-gen in het ribosomaal kern-DNA
� het voorkomen van stikstofbindende bacteriën van het geslacht Frankia rond de wortels bij 

enkele families
� het voorkomen van dihydroflavonolen, waarschijnlijk als verdediging tegen planteneters
� de aanwezigheid van prismatische kristallen in sommige cellen
� de aanwezigheid van slijmcellen

Families die vroeger in de Rosales  werden ingedeeld, zoals de Vetplantenfamilie
(Crassulaceae) en de Steenbreekfamilie (Saxifragaceae) zijn nu verspreid over de ordes
Oxalidales, Apiales, Cornales, Saxifragales, Celastrales, Malpighiales en Fabales. De families die
er nu bijhoren komen uit andere ordes: Urticales, Malvales en Proteales.

15

Rosales

Appel Appel

Peer

Loquat
Amandel

Bloem

Bloeiend takje

Vruchten

Bloeiend takje

Witte moerbei

Vrucht

Vijg: doorsnede
mannelijke bloeiwijze

Bolletjesbrandnetel

Lotusboom
Bloeiende twijg

Rhamnus pumila

Mispel

Takje

Bloem

Schub Duindoorn Vrl. bloem Mnl. bloem Doorsnede vrucht

Takje met 
vrl. bloemen

Takje met 
mnl. bloemen

Dirachma socotrana

Vrucht



Amborellales
Nymphaeales
Austrobaileyales

Acorales
Alismatales
Petrosaviales
Pandanales
Dioscoreales
Liliales
Asparagales

Arecales
Dasypogonales
Poales
Commelinales
Zingiberales

Ceratophyllales

Chloranthales

Canellales
Piperales
Magnoliales
Laurales

Ranunculales
Sabiales
Proteales
Trochodendrales
Buxales

Gunnerales
Berberidopsidales
Dilleniales
Caryophyllales
Santalales
Saxifragales

Vitales
Crossosomatales
Geraniales
Myrtales

Zygophyllales
Celastrales
Malpighiales
Oxalidales
Fabales
Rosales
Cucurbitales
Fagales

Brassicales
Malvales
Sapindales

Cornales
Ericales

Garryales
Gentianales
Solanales
Lamiales

Aquifoliales
Apiales
Dipsacales
Asterales

� Commeliniden

� Eenzaadlobbigen

� Magnoliiden

� Geavanceerde tweezaadlobbigen

� Fabiden

� Malviden

� Lamiiden

� Campanuliden

� Asteriden

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Rosaceae
Barbeyaceae
Dirachmaceae
Elaeagnaceae
Rhamnaceae
Ulmaceae
Cannabaceae
Moraceae
Urticaceae

Order
What do
the nake
infloresc
in more 
Petals ar
(hypanth

The pres
The new
� molecu
� and th
� ribosom
� the pre
� some f
� the pre
� the pre
� the pre

Families 
Saxifraga
Cornales
are now 
Malvales

De huidige samenstelling van de 
indeling is gebaseerd op: 
� moleculaire kenmerken, namel

het atpB-gen in het chloroplast
� het voorkomen van stikstofbind

enkele families
� het voorkomen van dihydroflav
� de aanwezigheid van prismatis
� de aanwezigheid van slijmcelle

Families die vroeger in de Rosale
(Crassulaceae) en de Steenbreekf
Oxalidales, Apiales, Cornales, Sax
er nu bijhoren komen uit andere

15

Rosales



ales
ales
eyales

es
les

es
es

es

nales

ales
es

yllales

ales

es

ales

ndrales

es
psidales

lales

es

matales
s

ales
s
les

es

s

s

es

es

Rosaceae
Barbeyaceae
Dirachmaceae
Elaeagnaceae
Rhamnaceae
Ulmaceae
Cannabaceae
Moraceae
Urticaceae

Order: Rosales
What do a rose and a stinging nettle have in common? Difficult to see with
the naked eye! Visible similarities are the toothed leaf margins and the
inflorescences, in which flowers are arranged in cymes. Anthers are arranged
in more than two whorls, which are usually not joined to the petals. 
Petals are often arranged on the rim of a cup-shaped receptacle
(hypanthium), but in many families the flowers are too small to observe this. 

The present composition of the order Rosales differs drastically from the last.
The new classification is based on:
� molecular characters, such as similarities in base sequences of the rbcL-gene 
� and the atpB-gene in the chloroplast DNA, and of the 18S gene in the 
� ribosomal nuclear DNA
� the presence of nitrogen fixing bacteria of the genus Frankia in the roots of 
� some families
� the presence of dihydroflavonols
� the presence of prismatic crystals in some cells
� the presence of mucilage cells

Families formerly placed in the order Rosales (e.g., Crassulaceae and
Saxifragaceae) are now placed in such different orders as Oxalidales, Apiales,
Cornales, Saxifragales, Celastrales, Malpighiales and Fabales. The families that
are now placed in the order Rosales were formerly placed in Urticales,
Malvales en Proteales.

Wat hebben een Roos en een Brandnetel gemeen? 
Dat is van buiten moeilijk te zien! Zichtbare overeenkomsten
zijn de meestal getande bladranden en de bloemen die, als
er meer bijeen staan, in een gevorkt bijscherm zijn
gerangschikt. De meeldraden staan in meer dan 2 kransen
die meestal niet met de kroonbladen vergroeid zijn. 
Vaak staan de bloemblaadjes op de rand van een
bekervormig verdiepte bloembodem (hypanthium)
ingeplant, maar veel families hebben te kleine bloemetjes
om dat met het blote oog te kunnen zien.

De huidige samenstelling van de orde Rosales verschilt drastisch van de vroegere. De nieuwe
indeling is gebaseerd op: 
� moleculaire kenmerken, namelijk overeenkomsten in de basenvolgorde van het rbcL-gen en 

het atpB-gen in het chloroplast-DNA, en van het 18S-gen in het ribosomaal kern-DNA
� het voorkomen van stikstofbindende bacteriën van het geslacht Frankia rond de wortels bij 

enkele families
� het voorkomen van dihydroflavonolen, waarschijnlijk als verdediging tegen planteneters
� de aanwezigheid van prismatische kristallen in sommige cellen
� de aanwezigheid van slijmcellen

Families die vroeger in de Rosales  werden ingedeeld, zoals de Vetplantenfamilie
(Crassulaceae) en de Steenbreekfamilie (Saxifragaceae) zijn nu verspreid over de ordes
Oxalidales, Apiales, Cornales, Saxifragales, Celastrales, Malpighiales en Fabales. De families die
er nu bijhoren komen uit andere ordes: Urticales, Malvales en Proteales.

Rosales



� Rozenfamilie (Rosaceae) 
Bijna 100 geslachten, bijna 3000
soorten van bomen, struiken of
kruiden, vaak houtig. 
Komen wereldwijd voor, maar het
meest op het Noordelijk Halfrond.
Dit is de grootste familie van de Rosales. De vaak
grote bloemen met talrijke meeldraden maken veel
soorten in deze familie tot ideale tuinplanten en
insektenbestuivers.
De vrucht is erg variabel - een fruitige familie, met
bekende eetbare vruchten zoals appel, amandel,
abrikoos, kers, perzik, pruim, braam, framboos, peer,
aardbei, kweepeer, loquat, mispel en rozebottel. 

� Barbeyaceae
Een familie met 1 geslacht en slechts 1 soort: Barbeya oleoides, een
tweehuizige, altijdgroene boom uit NO-Afrika en het Arabisch schiereiland.
De bloemen zijn klein, worden door de wind bestoven en staan in
rijkbloemige bloeiwijzen. 

� Dirachmaceae
Slechts 1 geslacht met 2 soorten,
van kleine struikjes met getande
blaadjes en vrij grote alleen-
staande bloemen: 
Dirachma somalensis in Somalië en
D. socotrana op Socotra. Van de
laatste soort waren in 1967 op het
eiland Socotra nog maar 
30 exemplaren over.

� Duindoornfamilie (Elaeagnaceae)
Drie geslachten met 45 soorten: Duindoorn (Hippophae), 
Olijfwilg (Elaeagnus) en Buffelbes (Shepherdia). 
Het zijn loofverliezende struiken of kleine bomen met
kleine bloemen. Vaak hebben ze dorens en zilverig
glanzende schubben of sterharen. Ze komen
voor op het Noordelijk Halfrond, tot
tropisch Azië en Australië. 
Het meest bekend is de
Duindoorn (Hippophae
rhamnoides), die overal in
de duinen groeit; een struik
met scherpe dorens en 
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� Wegedoornfamilie (Rhamnaceae)
Een vrij grote familie met 52 geslachten en
ruim 900 soorten. Het zijn loofverliezende
struiken of bomen, soms klimmers of
kruiden, met kleine bloemen en besachtige
vruchten. Ze komen overal ter wereld voor,
maar vooral in tropische en warm-
gematigde gebieden.
In Nederland komen maar twee soorten
voor: de Vuilboom (Rhamnus frangula) en
de Wegedoorn (Rhamnus cathartica), wel
gebruikt in laxeermiddelen.
Christusdoorn (Paliurus
spina-christi), Ceanothus en
Hovenia zijn hier bekend als
tuinplant.

� De iepenfamilie (Ulmaceae)
Een familie van 6 geslachten met 35 soorten van loofverliezende
bomen. Ze komen het meest voor in gematigde gebieden op het

Noordelijk Halfrond, vooral in Azië. 
De bladeren staan in 2 duidelijke rijen, met een opvallend
gezaagde rand en scheve voet. De bloemen zijn klein en
worden door de wind bestoven. De vrucht is meestal een
afgeplat, gevleugeld nootje.
Tot deze familie behoren de welbekende iep (Ulmus), maar ook
Zelkova, van Kreta en uit Azië. In Nederland komen

verscheidene soorten iepen voor. 
De iepen hebben de afgelopen eeuw
ernstig te lijden gehad van iepziekte, die
in het buitenland Dutch Elm disease heet.

Een Nederlandse onderzoeker ontdekte
hoe deze schimmelziekte door
kevertjes wordt verspreid.

� Hennepfamilie (Cannabaceae) 
Deze familie telt 11 geslachten met 170 soorten van kruidachtige, 
vaak klimmende planten, of bomen. Ze komen wereldwijd voor, 
maar niet in het poolgebied. 
De bladeren zijn handvormig gelobd tot
gedeeld, meest tegenoverstaand, met
klierharen. De kleine bloemen worden door
de wind bestoven.
Deze kleine familie is in de nieuwe indeling
uitgebreid, onder andere met het geslacht Celtis;
de vrucht van de Lotusboom (Celtis australis) uit
het Middellandse Zeegebied is de uit de Klassieken
bekende Lotus. De twee bekendste geslachten uit
deze familie zijn Hop (Humulus) en Hennep
(Cannabis), verantwoordelijk voor veel vreugde
en leed bij de mensheid: Hop wordt vanouds
gebruikt bij het brouwen van bier, en uit Hennep
wordt marihuana gewonnen. Er zijn ook
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� Moerbeifamilie (Moraceae)
Een familie van 38 geslachten met 1100 soorten van
houtige planten met melksapkanalen. Ze komen
voor in tropische tot warm-gematigde streken. 
De bloemen zijn klein en worden meestal door de
wind bestoven; bij de Vijg (Ficus) zijn de bloemetjes
in de bloembodem opgesloten, en
worden ze door insekten bestoven. 
Deze familie komt in Nederland
oorspronkelijk niet voor. 
De Witte moerbei (Morus alba)
uit China is de voedselboom van
de zijderups. De Zwarte
moerbei (M. nigra), wordt al
duizenden jaren gekweekt voor
de heerlijke braamachtige
vruchten, net als de eetbare Vijg (Ficus carica).

� Brandnetelfamilie (Urticaceae)
Deze familie telt 54 geslachten met ruim 2600
soorten. Het zijn meestal kruiden, maar soms bomen,
struiken of lianen. Ze komen over de hele wereld
voor, vaak in de tropen. De bladeren zijn vaak
opvallend gezaagd, de bloemen zijn klein. 
Het stuifmeel wordt vaak met kracht weggeschoten

en door de wind verspreid.
Dit is één van de grotere families in de Rosales.

Veel soorten zijn berucht om hun brandharen.
In Nederland kennen we uit deze
familie het Glaskruid

(Parietaria) en de
Brandnetel (Urtica), een
hardnekkig onkruid, maar

ook een belangrijke voedselplant voor de rupsen van
verscheidene soorten vlinders.
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The Japanese Rose: a rose with a Leiden touch

The Japanese Rose (Rosa rugosa) originates in East Asia, and has come to Europe
by several ways. It now has a firm footing in coastal areas, and is the most
common rose to be found in our dune districts. 

Philipp Franz von Siebold, doctor, botanist and collector, has introduced a white
form of this rose in The Netherlands: Rosa rugosa ’Alba’. He is responsible for
the introduction of many garden plants from Japan, and he has made important
contributions to the collections of the Hortus, and of other institutes in Leiden.

Because of the resemblance of its leaves to potato leaves, another Dutch name
for this rose is ‘Potato Rose’, although there is no resemblance between its large,
beautiful silken flowers and those of the potato plant. The hips are large and
conspicuous, both in form and colour, and are present early during the long
flowering period, amongst the later flowers. This sturdy rose has been grown by
rose enthousiasts for a long time now, and there are many cultivars with this
species in its parentage.

De Rimpelroos: een roos met een Leids tintje

De Rimpelroos (Rosa rugosa) komt oorspronkelijk uit Oost-Azië, en is
langs verschillende wegen naar Europa gekomen. Uit onze
kustgebieden is hij niet meer weg te denken, het is in
de duinen de meest voorkomende roos. 

Philipp Franz von Siebold,
arts, botanicus en
verzamelaar, heeft een
witte vorm uit Japan in
Nederland geïmporteerd:
Rosa rugosa ’Alba’. 
Hij is verantwoordelijk
voor het introduceren van
veel tuinplanten uit Japan.
Zijn bijdragen aan de
collecties van de Hortus en
van andere Leidse musea 
zijn van groot belang. 

Vanwege de gelijkenis van het
blad met aardappelloof heet
deze plant met zijn
prachtige zijdeachtige
bloemblaadjes ook wel
Aardappelroos. De bottels
zijn groot en opvallend van
kleur en vorm, en zitten al
vroeg in de lange bloeiperiode
tegelijk met latere bloemen
aan de plant. Met deze sterke roos is ook wel gekweekt, er bestaan
verschillende kweekvormen en kruisingen van deze soort. 
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