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M ARCO HOFFMAN ( TEKST E N F OTO’ S)*

Nieuwe naamlijsten houtige
gewassen en vaste planten
De nieuwe edities van de Naamlijst van houtige gewassen en de Naamlijst van vaste planten zijn het afgelopen najaar uitgekomen. Beide
lijsten, die gelden tot en met 2025, zijn geactualiseerd. In deze nieuwe
edities zijn ruim 17.000 nieuwe namen toegevoegd.
De toevoegingen zijn voorkeursnamen, synoniemen en handelsaanduidingen van ruim
45.000 houtige gewassen en 30.000 vaste
planten. Het zijn de gestandaardiseerde namen

uit het handelssortiment van boomkwekerijgewassen in Europa en grotendeels in de Verenigde
Staten. In totaal zijn nu meer dan 95.000 namen
geregistreerd.
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Voor iedereen die met boomkwekerijgewassen
werkt, zijn de nieuwe naamlijsten onmisbare
naslagwerken. Dus ook voor dendrologen!

Belangrijkste wijzigingen
•

Toevoeging van ruim 17.000 nieuwe namen:
ruim 8.200 houtige gewassen en bijna 8.800
vaste planten.
• Diverse taxonomische veranderingen van
namen, in samenspraak met bedrijfsleven
(zie de tabellen voor de details)
• Bij ruim 4.000 nieuwe cultivars is de status van kwekersrechtelijke bescherming
toegevoegd.

Onder toezicht van ENA en ISU
De European Nurserystock Association (ENA)
houdt toezicht op de Naamlijst houtige gewassen. De Naamlijst vaste planten staat onder
toezicht van de Internationale Stauden Union
(ISU). Daarmee zijn de namenlijsten in de
boomkwekerijsector internationaal leidend
voor het bepalen van de juiste schrijfwijze
en leidend voor de voorkeursnamen van loofhout, coniferen, fruit en vaste planten. Door
de samenwerking met deze partijen zijn de
naamlijsten wetenschappelijk en wettelijk
correct en praktisch werkbaar.

Betula albosinensis heet voortaan Betula utilis subsp.
albosinensis

Samenstelling Naktuinbouw
Vanaf 2014 zorgt Naktuinbouw voor de naamsregistratie van boomkwekerijgewassen. Hierbij
wordt nauw samengewerkt met andere registrerende en coderende partijen, met name Varb
en Floricode. De nieuwe namen zijn vooral
aangemeld door kwekers via deze partijen,
via de partijaangifte bij Naktuinbouw en door
leden van de ENA en ISU.

Bestellen
De lijsten kunnen via www.internationalplantnames.com worden besteld. Ook zijn ze af te
halen bij Naktuinbouw in Roelofarendsveen.
De Naamlijst houtige gewassen kost € 60,- en
de Naamlijst vaste planten € 50,-. De lijsten
zijn ook digitaal verkrijgbaar.

Poncirus trifoliata gaat Citrus trifoliata heten
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Het raadplegen van de digitale database met
de namen van de houtige gewassen en vaste planten kan via www.internationalplant
names.com

Naamswijzigingen van houtige gewassen
De belangrijkste wijzigingen voor de houtige gewassen, goedgekeurd door de nomenclatuurwerkgroep van de ENA.
OUDE NAAM (2016)

NIEUWE NAAM (2021)

Betula albosinensis

Betula utilis subsp. albosinensis

Betula platyphylla

Betula pendula subsp. mandshurica

Cedrus libani subsp. atlantica

Cedrus atlantica

Clematis tibetana subsp. tangutica

Clematis tangutica

Euonymus bungeanus

Euonymus maackii

Hydrangea anomala subsp. petiolaris

Hydrangea petiolaris

Poncirus trifoliata

Citrus trifoliata

Rhus radicans

Toxicodendron radicans

Rosa pimpinellifolia

Rosa spinosissima

Naamswijzigingen van vaste planten
De belangrijkste wijzigingen voor de vaste planten, goedgekeurd door de nomenclatuurwerkgroep van de ISU.
OUDE NAAM (2016)

NIEUWE NAAM (2021)

Aster tripolium

Tripolium pannonicum

Euphorbia polychroma

Euphorbia epithymoides

Fallopia japonica, multiflora & sachalinensis

Reynoutria japonica, multiflora &
sachalinensis

Matricaria caucasica

Tripleurospermum caucasicum

Myosotis palustris

Myosotis scorpioides

Nectaroscordum siculum

Allium siculum

Pontederia lanceolata

Pontederia cordata var. lancifolia

Potentilla palustris

Comarum palustre

Ranunculus ficaria

Ficaria verna

Senecio jacobaea

Jacobaea vulgaris

Senecio cineraria

Jacobaea maritima

Smilacina spp.

Maianthemum spp.

Stachys officinalis

Betonica officinalis

* Ir. M.H.A. (Marco) Hoffman is taxonoom en specialist siergewassen en fruit bij Naktuinbouw,
m.hoffman@naktuinbouw.nl
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