De standaardlijst Nederlandse namen
van cultuurplanten is gratis te downloaden
via www.naktuinbouw.nl/nederlandsenamen-van-cultuurplanten

Marco Hoffman:

‘Lĳst is erkend
als standaard’
Namenlijsten voor species en cultivars zijn er heel lang. Een
overzicht van Nederlandse namen van cultuurplanten ontbrak
tot nu toe. Daarin kwam onlangs verandering in. Dankzij een
intensieve samenwerking van verschillende instanties is de
standaardlijst Nederlandse namen van cultuurplanten een
feit. Taxonoom Marco Hoffman van Naktuinbouw is tevreden
met het resultaat.
Tekst: Arie Dwarswaard | Fotografie: René Faas

‘Lĳst brengt twee
werelden samen’
“Een prima initiatief”. Dat vinden Peter Heutinck en Harry Boven van de standaardlijst
Nederlandse namen van cultuurplanten.
Heutinck is mede-eigenaar van Heutinck
Vaste Planten en Boven is de man achter de
website www.kwaliteitsplanten.nl, een initiatief van Heutinck dat is bestemd om vaste
planten online aan de consument te verkopen. “De consument zoekt planten op lokale
namen”, aldus Heutinck, “terwijl professionele
afnemers zoals tuincentra en hoveniers op de
Latijnse plantennamen zoeken.”
Boven: “Die werelden praten niet met elkaar.
Deze lijst brengt twee werelden samen.”
Hij bevestigt de ervaring van Heutinck. “Onze
sites zijn in het Nederlands, Duits, Frans en
Engels en op al die sites hebben we de volksnamen van vaste planten opgenomen, omdat
drie kwart van alle bezoekers op een volksnaam zoekt. Met deze lijst kunnen we voor de
Nederlandse namen de hoofdnaam opnemen
zoals die in de standaardlijst staat. Een mooie
klus voor komende winter. Ook kan op de kwekerij die hoofdnaam op de steeketiketten worden vermeld. Zo draagt de kwekerij ook zijn
steentje bij. We zijn hier heel blij mee.”
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tel, een consument wil graag de
plant Kattenstaart kopen. Vraagtekens bĳ de verkoper in het tuincentrum. Welke plant bedoelt u? Er
zĳn namelĳk minstens drie verschillende
planten die in ons land Kattenstaart heten.
Hoeveel beter zou het zĳn, als er maar één
plant is met die naam? Sinds begin september is er de standaardlĳst Nederlandse
namen van cultuurplanten. Die schept
op dit punt en in nog meer van dergelĳke
kwesties de gewenste helderheid.

AL TIEN JAAR
Deze standaardlĳst bevat de Nederlandse
namen van zo’n 6.700 bomen, struiken en
vaste planten die in cultuur zĳn. Een monsterklus die toch binnen twee jaar kon
worden geklaard. Een van de initiatiefnemers is Marco Hoffman, als taxonoom
werkzaam bĳ Naktuinbouw. Het idee om
zo’n lĳst te maken was niet nieuw, aldus
Hoffman. “Misschien al tien jaar geleden
vonden instanties als de toenmalige Vaste
Keurings Commissie, de KAVB en PPO
dat het goed zou zĳn als er zo’n lĳst zou
komen. Het lukte toen niet om er een gezamenlĳk project van te maken. Het bleek
lastig om financiering te vinden. Maar de
wens om zoiets te gaan maken, was niet
weg. Twee jaar geleden bleek dat de Nederlandse Dendrologische Vereniging die
al lang op haar wensenlĳstje had staan.
Omdat er al een basis lag van tien jaar geleden en ik zelf ook al een lĳst had liggen,

was dat het moment om daadwerkelĳk
aan de slag te gaan. Dit keer zonder uitgebreid projectplan. We kwamen in contact
met Mirjam Lemmens van de Nederlandse
Vereniging van Botanische Tuinen, die
ook al een begin hadden gemaakt met een
soortgelĳk initiatief. Zo zĳn we samen aan
de slag gegaan.”

UNIFORMITEIT
Aan Nederlandse namen was geen gebrek,
maar wel aan een uniforme spelling. In
goed overleg werd gekozen voor de uitgangspunten van de Nederlandse spelling
van het Genootschap Onze Taal. Tevens
kozen de leden van de werkgroep voor
afstemming met de werkgroep Nederlandse namen van wilde planten, waarin
onder meer Heukels Flora van Nederland
betrokken is. “Die discussie was echt
nodig, omdat niet elke instantie dezelfde
regels hanteert. Dat leidt tot verwarring
en frustratie. Er moest uniformiteit komen. Dat is gelukt en we hebben daarover
in de inleiding van de standaardlĳst uitleg
gegeven. De medewerkers van de Nederlandse Flora hebben ook hun medewerking verleend aan dit project.”

VEEL BRONNEN
Maar waar zĳn die Nederlandse namen
van al die bomen, struiken en vaste
planten te vinden? Aan bronnen geen
gebrek, aldus Hoffman. “Bĳ Naktuinbouw
registreren we bĳ elk gewas een Neder-
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Marco Hoffman: “Met deze lijst kunnen tuincentra, tijdschriften en consumenten een beter beeld krijgen
van de juiste identiteit.”

landse naam. Die wordt gepubliceerd
in het Nederlands rassenregister voor
Kwekersrecht en toelating in Nederland .
Daarnaast zijn er ook nog oude bronnen
die we hebben geraadpleegd, zoals de
Nederlandse Dendrologie en zijn Flora der
Gekweekte en Kruidachtige gewassen van
B.K. Boom. Ook zijn er databases geraadpleegd van Plantscope, Plantago, Nederlandse Vereniging van Botanische Tuinen
en het Nederlandse Rassenregister.”
Met de informatie uit al die databanken
was een flink deel van de standaardlijst in
te vullen. Tegelijkertijd bleven er nog heel
wat plaatsen open. “Daarbij hebben we
onder meer gebruik kunnen maken van
bronnen via Google, zoals kwekerscatalogi
en websites van diverse Nederlandse plantentuin waar de Nederlandse consument
op bezoek komt.”
Al die informatie leverde per soort meestal één, maar vaak ook meer namen op.
Als er meer namen waren, dan maakten
de samenstellers van de lijst een keuze,
gebaseerd op de frequentie waarmee een
naam voorkomt, logica en gebruiksvriendelijkheid.
Geen eindresultaat zonder discussie. Dat
gold zeker voor dit project. Hoffman
herinnert zich goed de discussie over de
vraag of er onderscheid nodig is tussen
de geslachtsnaam en de soortnaam. Die
is bijvoorbeeld bij Beuk en Klimop gelijk.
Beuk is de aanduiding voor het geslacht
Fagus en voor de soort Fagus sylvatica. Bij

Klimop hetzelfde: Klimop is de aanduiding
voor het geslacht Hedera en voor de soort
Hedera helix. Hoffman: “In beide gevallen
hebben we ervoor gekozen om de namenlijst van Wilde Planten te volgen. Die geeft
bij Fagus sylvatica Beuk aan en bij Hedera
Helix Klimop. Dit is een discussie die niet
is afgerond. Het kan best zijn dat we over
een paar jaar besluiten om dit aan te passen. Het blijft een kwestie van afwegen.”

BETER ONTHOUDEN
Marco Hoffman vindt het belangrijk dat
de standaardlijst er nu is. “Hiermee is
verwarring te voorkomen. Voor de consument is de Nederlandse naam beter te ont-

houden dan de Latijnse namen. Ze worden
dan ook veel gebruikt in tuincentra en
tuinbladen. Met deze lijst kunnen tuincentra, tijdschriften en consumenten een
beter beeld krijgen van de juiste identiteit.
Er is maar één echte Kattenstaart, om
maar even als voorbeeld te gebruiken.”
Al tijdens het project gaven diverse
partijen aan deze standaardlijst te willen
gebruiken. Dat geldt niet alleen voor de
botanische tuinen in Nederland en de
gemeenten die via de Vereniging Stadswerk ook in het project meededen, maar
ook Anthos, waar veel handelsbedrijven
uit de boomkwekerij- en vasteplantensector bij zijn aangesloten. Maar ook vanuit
het onderwijs is positief gereageerd op dit
initiatief.
Sinds de lijst er is, krijgen de samenstellers vooral veel positieve reacties. “Daar
zijn we erg blij mee. Het heeft ook nog
weer nieuwe bronnen opgeleverd waarin namen vermeld zijn die we kunnen
gebruiken. Die kunnen we beoordelen en
bepalen wat we ermee doen en in een volgende versie toevoegen. De lijst is erkend
als standaard.”

UITBREIDEN
De standaardlijst bevat nu de Nederlandse namen van bomen, struiken en vaste
planten. Maar er zijn meer gewassen
in cultuur die een of meer Nederlandse
namen hebben, zoals de bloembollen.
“Onze ambitie is om de cultuurplanten
in de volle breedte in deze standaardlijst
op te nemen. We zullen daarvoor, als het
groene licht voor voortgang is gegeven,
de betreffende instanties benaderen en
bestaande bronnen raadplegen. We gaan
dit per gewas bekijken en gaan na wat
kan. Wat de omvang betreft, zijn de nog
ontbrekende groepen maar een klein deel
van wat er nu al klaar is.”

De vaste plant Romneya
californica heeft als voorkeursnaam Californische boompapaver
en als tweede9naam
Spiegelei.
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