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Onmisbaar in de communicatie naar de consument

Standaardlijst Nederlandse namen
cultuurplanten positief ontvangen
Eind augustus vond de lancering plaats van de
eerste standaardlijst van Nederlandse namen
van cultuurplanten. Dit gebeurde tijdens een
bijeenkomst van de beplantingscommissie voor
de Floriade Expo 2022.
Marco Hoffman is als rassenonderzoeker en taxonoom bij Naktuinbouw intensief betrokken bij de samenstelling
van de lijst. Hij vindt het de hoogste
tijd dat deze standaardlijst er kwam.
Marco: “Voor wetenschappelijke
namen kennen we al een dergelijke
standaardlijst. Ondanks verschillende
eerdere aanzetten is een standaardlijst
met Nederlandse namen er tot voor
kort nooit van gekomen. Toen twee
jaar terug bleek dat de Nederlandse
Dendrologische Vereniging, de Nederlandse Vereniging van Botanische
Tuinen en Naktuinbouw allen afzonderlijke plannen hadden in die richting,
sloegen wij de handen ineen.” Het
resultaat van deze mooie samenwerking tussen belanghebbende partijen

mag er zijn. De eerste editie van de
standaardlijst bevat maar liefst 6.700
voorkeurs- en alternatieve Nederlandse namen van cultuurplanten. Volgens
Hoffman is de standaardlijst goed
ontvangen en zijn de reacties positief.

Blij verrast
Hans Kramer is blij verrast met de
standaardlijst van Nederlandse namen.
Hij is eigenaar van de biologische
kwekerij ‘De Hessenhof’ in Ede.

Hans Kramer:
“Rapunzelklokje
is makkelijker dan
Campanula
rapunculoides.”
Hans en Miranda Kramer
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“Dit is ontzettend belangrijk voor een
goede communicatie naar de consument.” Naast wat kwekers en hoveniers bestaat de klantenkring van
‘De Hessenhof’ voor zo’n 90 procent
uit particulieren. “Dit zijn veelal doorgewinterde tuiniers, die wel een redelijke kennis hebben van de wetenschappelijke namen. Voor een groot
deel van de consumenten gaat dit
echter niet op. Het is veel makkelijker
om te vragen naar een Rapunzelklokje
dan naar een Campanula rapunculoides.”
Kramer wijst op het belang van updates van de lijst. “Nederlands is nou
eenmaal een levende taal. Daarnaast
worden er ook steeds nieuwe soorten
in cultuur genomen.” Hij hoopt dat de
initiatiefnemers ook een campagne
organiseren om bekendheid te geven
aan de nieuwe plantenlijst.
“Het is vooral belangrijk om alle consumentenmedia goed te informeren.
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Zij schrijven veel over groen. Op basis
daarvan komen consumenten met
concrete wensen bij ons op de kwekerij. Daarbij verzinnen bladen als
Margriet en Libelle zelf ook de meest
fantastische Nederlandse namen.
Denk bijvoorbeeld aan nieswortel en
plooiblad. Dat behoort nu misschien
ook tot het verleden.”

Integreren binnen webshop
Cor van Gelderen van kwekerij Esveld
heeft grote bewondering voor de
samenstellers van de lijst. “Dat was
een moeilijke klus. Fijn dat er nu ook
uniformiteit in Nederlandse namen is.”
Een eenduidig naamgevingsbestand
is belangrijk voor Van Gelderen. Tweederde van zijn omzet loopt via de
webshop. “De zoekfunctie van onze
catalogus met producten is georganiseerd op de wetenschappelijke naam.
Dat is de eerste zoekingang. Daarnaast noemen we zoveel mogelijk
Nederlandse namen. Dat overzicht
is echter incompleet en die namen
komen uit allerlei verschillende bronnen. Soms verzonnen we - bij gebrek
aan beter - zelf namen.” De komende
winter integreert Van Gelderen de
namen van de standaardlijst binnen
de webshop van kwekerij Esveld. “Bij
een assortiment van 13.000 artikelen
is dat een aardige klus. Maar als de
lijst ook in een Excel-bestand beschikbaar is, dan is dat goed te doen.”

Hans Kaljee:
“In de communicatie
naar onze inwoners
werken
wetenschappelijke
namen niet.”

Enorme meerwaarde
Bomenconsulent Hans Kaljee van de
gemeente Amsterdam is ook blij met
de standaardlijst van Nederlandse
plantnamen. “Dit is een langgekoesterde wens. Deze lijst heeft voor onze
gemeente een enorme meerwaarde.”
Enkele jaren terug voegde de gemeente
Amsterdam de bomenlijsten van alle
deelwijken samen tot één databestand.
“Het samenvoegen van wetenschappelijke namen was vrij eenvoudig.
Voor de Nederlandse namen was het
een brij aan uiteenlopende namen.
De wetenschappelijke naam werkt
op zich prima voor onze beheerders.
Dat zijn vakspecialisten. Zij zijn goed
bekend met de wetenschappelijke benamingen en gebruiken deze bijvoorbeeld ook voor bestellingen. Maar in

Cor van Gelderen:
“Soms verzonnen we
bij gebrek aan beter
zelf namen.”

de communicatie naar onze inwoners
werken die wetenschappelijke namen
niet.” Kaljee doelt hiermee onder meer
op buurtavonden. Die organiseert de
gemeente om burgers te informeren
over wat er geplant wordt in een straat,
plein of park. “Maar ook voor onze
site met interactieve bomenkaart is
de standaardlijst met de juiste Nederlandse namen zeer welkom.” Op deze
site prijken zo’n 1.500 boomsoorten in
Amsterdam. “Mensen vinden het niet
fijn als ze moeten zoeken naar de
Nederlandse naam. Een term als Acer
davidii zegt dan niets. Maar als je het
hebt over Davids esdoorn, dan gaat er
bij de meeste mensen wel een lampje
branden.”

Eind aan wildgroei
Met de introductie van de standaardlijst met Nederlandse namen komt er
volgens de hoofdstedelijk bomenconsulent ook een einde aan de wildgroei
in namen. “Soms werden er drie Nederlandse namen door elkaar gebruikt.
Soms was er juist geen Nederlandse
naam voorhanden en bedachten onze
beheerders er zelf één. Dat leidde tot
allerlei creatieve benamingen, zoals
bijvoorbeeld de Callery-peer, die nu
Sierpeer heet.” Kaljee kan niet wachten tot versie 2.0 van de lijst. “Ik hoop
dat hierin ook alle ondersoorten worden meegenomen.”
l
Buitenstebinnen

De lijst kunt u gratis downloaden via www.naktuinbouw.nl/nederlandse-namen-van-cultuurplanten
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