VASTE PLANTEN

Nieuwe naamlijsten weer vol ler dan de voorgaande editie
Sinds enkele weken zijn de nieuwe naamlijsten van Houtige
gewassen en Vaste planten verkrijgbaar. Dikker weer dan de
voorgaande en met grote en minder grote veranderingen. Er
is ook een digitale versie waarin nieuwkomers en synoniemen
continu worden bijgeschreven. Definitieve naamsveranderingen doorlopen een langer traject, die zijn pas weer in de eerstvolgende editie te lezen.
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D

e laatste editie van de naamlijsten
stond voor de periode 2010-2015. De
nieuwe, voor de houtige gewassen
inmiddels de negende en voor de vaste planten de zevende editie, is voor de periode 20162021. Marco Hoffman, taxonoom en specialist
siergewassen en fruit bij Naktuinbouw, heeft er
vooral de laatste maanden zeer intensief aan
gewerkt en is tevreden met het eindresultaat.
Wie de eerdere edities naast elkaar legt, ziet de
groei in aantal pagina’s. “Er staan weer 12.000
nieuwe namen bij. Bij ruim 8.000 gaat het om
nieuwe soorten en/of cultivars, soms ontstaan
in de kwekerswereld, soms vanuit de natuur in
cultuur gebracht. De andere 4.000 namen zijn
voornamelijk extra toevoegingen in de vorm
van handelsnamen, soms wel twee per dezelfde plant. Dat is een groeiende trend.”

NAAMGEVING
Het belang van het om de vijf jaar actueel
maken van de naamlijsten is volgens Hoffman overduidelijk. Hij noemt, naast de actualisering van nieuwe soorten en cultivars, nog
twee redenen. Als eerste het belang van uniformiteit in naamgeving. Een wens van vooral kwekers en handel. Te vaak komen fouten
in de naamgeving voor of worden bijvoorbeeld
ras- en handelsnaam verwisseld wat veel miscommunicatie kan veroorzaken. Ten tweede
zijn er steeds nieuwe taxonomische inzichten.
“Zeker nu DNA-onderzoek alsmaar toegankelijker wordt, wordt er gesleuteld aan het door
Linnaeaus vanuit de morfologie, de uiterlijke
kenmerken, ontwikkelde systeem met de indeling in families, geslachten en soorten.” Onderzoek met DNA zorgt voor nieuwe inzichten en
geeft uitgebreid vergelijkingsmateriaal. Verwantschap tussen planten is zo veel beter vast
te stellen. Al die ontwikkeling noemt Hoffman
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goed, maar ook lastig. Goed vindt hij de objectieve vastlegging in een gedegen systeem. Lastig is het vooral voor de praktijk. “Praktijkmensen zitten niet altijd te wachten op grote, soms
verwarrende naamsveranderingen.”

de naamlijsten zijn te bestellen). Wie bijvoorbeeld bij Eupatorium kijkt, ziet daar al nieuwe
‘voorkeursnamen’ staan. Toekomstveranderingen. Overigens zijn niet alle veranderingen
even ingrijpend. Zo heet Abelia schumannii
nu Abelia parviflora en valt Michelia vanaf nu
onder Magnolia.

HONDERD HITS
De gehele plantlijst is dus voor iedereen digitaal beschikbaar. Wel met de restrictie van een
maximum van honderd hits. Wie de lijst in zijn
geheel wil verkrijgen, moet daarvoor betalen.
“Dat hebben we gedaan omdat we het initiatief
financieel gezond willen houden. Voor deze
editie konden we nog beschikken over de laatste bijdragen van de productschappen. Vanaf
nu zijn we erg afhankelijk van de inkomsten uit

verkoop van zowel boek- als digitale vorm.”
Voordeel van de internetversie is dat de lijst
eenvoudig up to date is te houden. Nieuwkomers op de plantenmarkt en veranderingen
in merknamen zijn snel en eenvoudig aan te
passen. Voorlopige registraties worden in rood
toegevoegd. Anders is het met de ingewikkelde
en langlopende trajecten zoals de genoemde
herindeling van een geslacht als Aster. “Dat zijn
allemaal trajecten met soms ingrijpende gevolgen. Gevolgen die onrust kunnen geven. Met
het bedrijfsleven is afgesproken al deze aanpassingen pas weer over vijf jaar, indien goedgekeurd door de commissies, door te voeren.”
De naamlijsten hebben een internationaal
karakter en bij de samenstelling ervan wordt
ook overlegd met de samenstellers van buiten-

landse lijsten. “Engeland heeft de Plantfinder, Zweden de SCUD en Duitsland zijn eigen
Namenlisten. Positief is dat we merken dat
we steeds meer op één lijn zitten.” Ook is er
intensief contact met bijvoorbeeld Stichting
Beurshal en Floricode, ook die hebben belang
bij de uniformiteit van plantnamen. Vanwege
het internationale karakter zijn in de Nederlandse editie ook kuipplanten vernoemd. “Dat
zijn uiteindelijk planten die in Italië en Spanje gewoon tot het tuinplantensortiment behoren.” Lastiger is het in geval van bloembollen en
een- en tweejarigen. “In principe zijn dat geen
boomkwekerijgewassen, maar we vernoemen
ze soms wel als ze daadwerkelijk veel bij vasteplantenkwekers te vinden zijn. Dat blijft lastig,
soms beperken we ons daarbij tot het benoemen van alleen de soorten.”

ENA EN ISU
Veranderingen worden nooit zomaar toegepast. Er is internationaal overleg, onder andere met de ENA (European Nurserystock Association) en de ISU (Internationale Stauden
Union) waarbinnen belangrijke veranderingen uiteraard voor discussies zorgen. Hoffman
noemt als nog een gevoelige verandering, die
binnen het geslacht Aster.
Aan de hand van moleculaire technieken is
Aster momenteel onder te verdelen in vijf tot
zes deelgeslachten. Daarbij zouden de voorjaarsbloeiers als A. alpinus en A. amellus hun
geslachtsnaam mogen behouden en bekende
najaarbloeiers als A. dumosus, A. novea-angliae en A. novi-belgii de geslachtsnaam
Symphyotrichum gaan krijgen. “In wetenschappelijke uitgaven en bijvoorbeeld bij het
kwekersrechtbureau wordt die nieuwe naam
al gehanteerd. Wij hebben besloten die vooralsnog niet door te voeren. Vanuit de werkgroepen van de kwekers kwam de opmerking dat ze
dat voor dit moment nog te ver vinden gaan.”
De naam Symphyotrichum stond in de vorige
en staat in de nieuwe naamlijst wel als synoniem bij desbetreffende Aster-soorten vermeld.
Een overgangsperiode dus, die bijvoorbeeld
ook Sophora japonica kreeg. Die had in de
voorgaande editie Styphnolobium japonicum
als synoniem terwijl de naam op veel fronten al
definitief was aangepast. “In de nieuwe naamlijst hebben we nu ook definitief gekozen voor
Styphnolobium in plaats van Sophora.”
De actuele problematiek rondom veranderingen is voor iedereen te volgen op de website
www.internationalplantnames.com (waar ook

De gebruikers
Kees van der Meij van Darwin Plants
heeft de twee naamlijsten in bestelling. Aan de juiste benaming hecht het
bedrijf veel waarde. “Wij bedienen een
markt van liefhebbers, wereldwijd. Op
de actuele benamingen in onze catalogus krijgen we geregeld positieve
reacties.” Bij de toevoeging van merknamen en plantseries ziet hij voor- en
nadelen. De namen worden zeker langer, maar met name het vermelden
van series zorgt voor verduidelijking
voor mensen die planten met dezelfde
kenmerken zoeken. De naamlijsten op
internet lijkt hem een goed idee. “Dat
bevordert de bereikbaarheid.”
Sietske Metz van Kwekerij Arborealis sluit zich daar bij aan. Dat internet
steeds een update maakt van nieuwkomers ziet ze als een verbetering.
“Laatst hadden we hier een discussie
over de juiste naamgeving van een
roodbloeiende wilg. Volgens ons is de
juiste naam Salix chaenomeloides ‘Mt.
Aso’, anderen delen hem in bij Salix
gracilistyla. Een zoektocht op internet
levert nooit zekerheid op, de naamlijst wel.” In de laatste naamlijst stond
deze wilg nog niet, in de nieuwe is hij
wel opgenomen. Bij Kwekerij Arborealis liggen de naamlijsten altijd binnen handbereik. “Voor als we de voorraadlijst maken, nieuwe artikelen voor
op de website schrijven of infoborden
voor in de winkel maken.”

Prijs en bestellen
In Nederland zijn de lijsten te bestellen
via internationalplantnames.com. Ook
zijn ze af te halen bij Naktuinbouw in
Roelofarendsveen of bij plantentuin
Esveld in Boskoop. De naamlijst van
houtige gewassen kost € 55,- incl. BTW
en de naamlijst vaste planten kost €
45,- incl. BTW. Daarnaast zijn de lijsten
digitaal verkrijgbaar. Het raadplegen
van de database met de namen van
de houtige gewassen en vaste planten
kan viainternationalplantnames.com.
Marco Hoffman: ‘Internationaal zitten we steeds meer op een lijn’
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