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Waiting Room and Standard List Species 2003
As a precursor for the forthcoming edition of ‘Heukels’ Flora van Nederland’, a critical survey of
species that show a recent increase in occurrence in the Netherlands is presented here. Apart from 49
species which now fully meet the criteria for inclusion in the Standard List (categories e, f, and g),
a much longer list of so called ‘Waiting Room Species’ is given here. ‘Waiting Room Species’ are
species that are in the process of naturalization in the Netherlands. Many of them are ornamental
species, which are naturalizing in urban areas.

De oproep om aandacht te geven aan ‘nieuwe’ soorten voor de Flora of de Standaard
lijst heeft een aantal interessante aanvullingen opgeleverd. Bovendien werden daarna
enkele belangrijke nieuwe artikelen gepubliceerd over ‘nieuwe’ soorten: de bijzonder
interessante publicatie door Filip Verloove over de nieuwe neofieten in Vlaanderen1,
het (binnenkort te publiceren) boek van Ton Denters over de stadsflora van Nederland2, terwijl ook het boek van Remko Andeweg en Piet Florusse ruim aandacht
schenkt aan nieuwkomers in de stad3. Zo ontstond een lijst van bijna 200 soorten,
waarvan het merendeel niet in de huidige editie van de Heukels’ Flora4 staat! Dat
is een ongekend hoog aantal. Waarschijnlijk heeft de hernieuwde sterke belangstelling
voor de flora van urbane gebieden ertoe geleid dat nieuwe soorten eerder zijn ontdekt
dan anders het geval zou zijn. Het omgekeerde is waarschijnlijk ook waar: juist
omdat er in de urbane gebieden interessante ontwikkelingen plaatsvinden is het
lonend voor een florist om daar te gaan zoeken.
Voor de soorten die te zijner tijd in een nieuwe Flora worden opgenomen moesten
ook Nederlandse namen worden gevonden. Voor zover die nog niet in de Belgische
Flora5 stonden, moesten er namen worden gemaakt. Daartoe hebben wij frequent
overleg gevoerd met Ivan Hoste (Nationale Plantentuin van België, Meise) en Ton
Denters, wat heeft geleid tot een nieuwe lijst van Nederlandse namen. Deze zal in de
komende editie van de Standaardlijst worden opgenomen, met een toelichting over
de wijzigingen. In dit artikel worden die nieuwe namen aangeduid met één asterisk
(*) als de naam helemaal nieuw is, en met twee (**) als de naam gewijzigd is.
Wachtkamersoorten zijn zich spontaan uitbreidende soorten die determineerbaar
zijn of met een nieuwe Flora determineerbaar worden; ze zijn echter nog niet op
drie plaatsen ingeburgerd. Standaardlijstsoorten zijn wél op minimaal drie plaatsen
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ingeburgerd en zijn bovendien goed determineerbaar, bijvoorbeeld door publicatie
van sleutels in Heukels’ Flora van Nederland, Gorteria of in gemakkelijk verkrijgbare andere determinatiewerken.
Het is een erg subjectieve zaak om te bepalen of een soort uit de bovengenoemde
lijst van bijna 200 een (nieuwe) standaardlijstsoort is, of beter als wachtkamersoort
kan worden geclassificeerd die wel in de Flora moet worden opgenomen. Dat de
floristische ontwikkelingen zo snel gaan als tegenwoordig maakt het niet eenvoudiger om te weten of een soort al op meer dan drie plaatsen ingeburgerd is. Bij
bomen geldt dat we vaak niet zeker weten of het drie generatiescriterium gehaald
is. Aesculus hippocastanum (Witte paardenkastanje) bijvoorbeeld slaat her en der
gemakkelijk op. De nieuwe bomen vormen dan ook weer nieuwe vruchten, waarvan aannemelijk is dat de zaden ook weer kunnen kiemen; of er planten zijn die als
derde generatie-individuen kunnen worden aangemerkt is echter geheel onbekend.
Bij Acer negundo (Vederesdoorn) ligt de zaak om nog een andere reden gecompliceerd: de soort breidt zich vanuit Duitsland sterk uit langs onze rivieren en de
bomen zetten zelfs zaad. Maar al te hoog mogen ze niet worden om de scheepvaart
niet te belemmeren, dus worden ze vaak ook weer verwijderd.
Uiteindelijk zijn door ons de volgende groepen soorten geselecteerd:
Categorie a. Soorten die wel in de nieuwe Flora moeten worden opgenomen maar
die (nog) niet als wachtkamersoort kunnen worden beschouwd.
5394 Chrysanthemum
coronarium
Gekroonde ganzenbloem
5251 Damasonium alisma
Stervrucht			
waterweegbree
1404 Galium spurium
Akkerwalstro**
				
5405 Geranium endressii
Roze ooievaarsbek*
5406 Geranium macrorhizum Rotsooievaarsbek
5360 Geranium sylvaticum
Bosooievaarsbek
5333 Helianthus rigidus
Stijve aardpeer
				
2327 Lycium chinense
Chinese boksdoorn
				
5319 Marsilea quadrifolia
Klaverbladvaren
5256 Morus nigra
Zwarte moerbeiboom
5414 Ophioglossum azoricum Kleine addertong**
				
1714 Orlaya grandiflora
Straalscherm
				
5418 Pulmonaria obscura
Ongevlekt longkruid
5438 Salix udensis ‘Sekka’
Sachalinwilg*
5262 Trapa natans
Waternoot
5446 Typha minima
Kleinste lisdodde
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wegens verwarring met C. segetum
eeuwen geleden wild en mogelijk terug te
terug te verwachten
status van de vondsten onduidelijk:
mogelijk steeds adventief
steeds vaker verwilderende sierplant
steeds vaker verwilderende sierplant
steeds vaker verwilderende sierplant
wordt verward met Helianthus tuberosus en
H. × laetiflorus
wegens verwarring met 0773 L. barbarum
(Boksdoorn)
eenmaal gevonden
verwilderend
wegens verwarring met 0879 O. vulgatum
(Addertong)
in archeologische context uit Nederland
bekend
te verwachten
verwilderd?
verdwenen
te verwachten
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Categorie b. Wachtkamersoorten die nieuw in de Flora worden opgenomen.
5320 Acer saccharinum
Witte esdoorn
5321 Achillea filipendulina Geel duizendblad
5378 Aconitum napellus
Blauwe monnikskap
5379 Adiantum diaphanum
Smal venushaar*
5349 Adiantum raddianum
Fijn venushaar*
5380 Agrostis hyemalis
Klein struisgras*
5381 Agrostis scabra
Zilverstruisgras*
5382 Alyssum saxatile
Rotsschildzaad
5311 Amaranthus bouchonii Franse amarant**
				
5383 Amaranthus rudis
Hoge amarant
5322 Anaphalis margaritacea Prachtrozenkransje
5384 Anisantha diandra
Hoge dravik*
				
5313 Anisantha rigida
Stijve dravik*
				
5350 Anisantha madritensis Spaanse dravik*
5385 Berberis aggregata
Roze berberis*
5386 Brunnera macrophylla Balkanvergeet-mij-nietje*
				
				
5387 Campanula carpatica Karpatenklokje
5326 Campanula medium
Mariëtteklokje
5353 Campanula
		
portenschlagiana
Dalmatiëklokje*
5352 Campanula
		
poscharskyana
Kruipklokje*
5388 Campanula pyramidalis Piramideklokje*
5389 Capsella rubella
Rood herderstasje
5390 Carex binervis
Tweenervige zegge
5391 Catalpa bignonioides
Trompetboom
5354 Chaenorhinum
		
origanifolium
Marjoleinbekje*
5392 Chenopodium berlandieri Texaanse ganzenvoet*
5393 Chenopodium
		
schraderianum
Gekield duifkruid*
5395 Conyza bilboana
Ruige fijnstraal*
5327 Conyza bonariensis
Gevlamde fijnstraal*
5396 Cotoneaster rehderi
Rimpelige mispel*
5397 Cotoneaster salicifolia Wilgbladige mispel*
5398 Cotoneaster sternianus Boogmispel*
5329 Crataegus crus-galli
Hanendoorn
5330 Crocus chrysanthus
Vroege crocus
5355 Cynosurus echinatus
Stekelkamgras
5399 Cyperus eragrostis
Bleek cypergras
5326 Daphne laureola
Zwart peperboompje
5400 Dittrichia viscosa
Kleverige alant*
5331 Euphorbia maculata
Straatwolfsmelk*
5402 Euphorbia portlandica Kustwolfsmelk
5403 Galega officinalis
Galega*
5404 Galium parisiense
Frans walstro
5332 Geum macrophyllum
Groot nagelkruid**
5407 Gypsophila paniculata Pluimgipskruid**
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inburgerend
inburgerend
mogelijk deels verward met A. × cammarum
inburgerend op muren
inburgerend op muren
inburgerend
inburgerend
inburgerend op muren
twijfelachtig onderscheid met Amaranthus
hybridus (Groene amarant)
inburgerend langs de Maas
mogelijk al standaardlijstsoort
taxonomische status onduidelijk, mogelijk
ingeburgerd
taxonomische status onduidelijk, mogelijk
ingeburgerd
identiteit ingeburgerde planten deels onzeker
ingeburgerd, o.a. op de Kunderberg
status onzeker wegens verwarring met
1626 Omphalodes verna (Russisch
vergeet-mij-nietje**)
inburgerend
op een plaats volledig ingeburgerd
inburgerend
snel inburgerend
inburgerend
inburgerend
op een plaats volledig ingeburgerd
inburgerend
inburgerend
te verwachten
inburgerend
te verwachten
inburgerend
inburgerend; juiste identiteit deels onzeker
inburgerend; juiste identiteit deels onzeker
inburgerend; juiste identiteit deels onzeker
inburgerend; juiste identiteit deels onzeker
ingeburgerd?
ingeburgerd?
inburgerend
op twee plaatsen ingeburgerd
inburgerend
al volledig ingeburgerd?
natuurlijke areaaluitbreiding?
inburgerend
inburgerend
ingeburgerd?
ingeburgerd?
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5361 Impatiens balfourii
Tweekleurig springzaad*
5408 Leycesteria formosa
Fazantenbes
5409 Limonium humile
IJle lamsoor*
5334 Linaria purpurea
Walstroleeuwenbek*
				
5336 Lythrum junceum
Kruipkattenstaat
5410 Malva verticillata
Dessertbladen
				
5411 Meconopsis cambrica Schijnpapaver
5412 Nemesia melissaefolia Kransnemesia
5365 Nepeta mussinii
Blauw kattenkruid*
5364 Nepeta × faassenii
Grijs kattenkruid**
5413 Nonea lutea
Monnikskruid*
5366 Papaver atlanticum
Donzige klaproos*
5415 Papaver pseudoorientale Oosterse klaproos
5367 Pauwlonia tomentosa
Anna Paulownaboom
5341 Persicaria capitata
Kogelduizendknoop*
5368 Platanus orientalis
Oosterse plataan
5416 Prunus laurocerasus
Laurierkers
5417 Pteris cretica
Lintvaren
2298 Ribes odoratum
Gele ribes
2310 Ribes sanguineum
Rode ribes
5370 Ribes spicatum
Noordse aalbes*
5435 Rostraria cristata
Klein fakkelgras*
5436 Rubus loganobaccus
Loganbes
5437 Sagittaria latifolia
Breed pijlkruid
1730 Salvia nemorosa
Bossalie
5342 Saponaria ocymoides
Muurzeepkruid*
5343 Schoenoplectus
		
mucronatus
Ribbelbies*
5439 Scilla mischtschenkoana Streephyacint*
5440 Sedum sarmentosum
Driebladvetkruid*
5441 Senecio cineraria
Zilverkruiskruid*
5442 Setaria macrocarpa
Chinese naaldaar
5443 Setaria verticilliformis Ruwe kransnaaldaar*
5345 Smyrnium perfoliatum Doorwaskervel*
1889 Soleirolia soleirolii
Slaapkamergeluk
5189 Sorbaria sorbifolia
Lijsterbesspirea
5444 Sorbaria tomentosa
Wollige lijsterbesspirea*
5445 Tradescantia virginiana Eendagsbloem
5347 Verbascum
		
pulverulentum
Vlokkige toorts
5447 Verbena bonariensis
Stijf ijzerhard*
5372 Veronica acinifolia
Steentijmereprijs
5448 Veronica spicata
Aarereprijs
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inburgerend
inburgerend
status onduidelijk
zowel rose- als paarsbloemige vorm
burgeren in
ingeburgerd? Verward met L. hyssopifolia
inburgerend; Nederlandse naam
eigenlijk voor var. crispa
inburgerend
op één plaats ingeburgerd
inburgerend, maar verward
inburgerend, maar verward
op een plaats ingeburgerd
inburgerend
inburgerend
inburgerend
inburgerend
inburgerend
ingeburgerd?
inburgerend op muren
inburgerend, o.a. in de duinen
inburgerend
misschien wild: status vooralsnog onduidelijk
inburgerend
op tenminste een plaats ingeburgerd
inburgerend
inburgerend
inburgerend op muren
misschien wild: status vooralsnog onduidelijk
inburgerend?
inburgerend
inburgerend
ingeburgerd?
misschien ingeburgerd
op twee plaatsen ingeburgerd
al ingeburgerd?
mogelijk ook verwisseld met S. tomentosa
mogelijk ook verwisseld met S. sorbifolia
inburgerend
misschien wild: status vooralsnog onduidelijk
inburgerend
misschien wild: status vooralsnog onduidelijk
misschien ingeburgerd maar ook
verward met V. longifolia
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Categorie c. Wachtkamersoorten die al wel in de Flora4 staan maar nog niet aan
alle standaardlijstcriteria voldoen.
5018 Antirrhinum majus
Grote leeuwenbek
2473 Asplenium septentrionale Noordse streepvaren
1672 Calystegia silvatica
Gestreepte winde
				
5035 Centranthus ruber
Spoorbloem**
2477 Chenopodium
		
ambrosioides
Welriekende ganzenvoet
5042 Clethra alnifolia
Schijn-els*
				
2311 Cornus sericea
Canadese kornoelje
				
1612 Cyrtomium falcatum
IJzervaren
2487 Fallopia × bohemica
Bastaardduizendknoop*
				
5079 Juncus foliosus
Gestreepte greppelrus
5267 Ornithopus compressus Geel vogelpootje
1715 Panicum capillare
Draadgierst
1716 Panicum miliaceum
Pluimgierst
2250 Platanus hispanica
Plataan
5114 Pontederia cordata
Moerashyacint
5128 Rosa gallica
Franse roos
2262 Rosa glauca
Roodbladige roos**
5129 Rosa multiflora
Veelbloemige roos
1832 Sinapis alba
Witte mosterd
1886 Scilla hispanica
Spaanse hyacint
				

nog niet volledig ingeburgerd
nog niet volledig ingeburgerd
taxonomische status van wilde planten niet
duidelijk, mogelijk deels hybridogeen
nog niet volledig ingeburgerd
nog niet volledig ingeburgerd
in ed. 20 opgenomen; nog niet volledig
ingeburgerd
status onduidelijk wegens verwarring of hybridisatie met 5046 C. alba (Witte kornoelje)
behoren alle planten tot dezelfde soort?
status onduidelijk wegens verwarring met
de ouders
huidige verspreiding onduidelijk
nog niet volledig ingeburgerd
efemeer
nog niet ingeburgerd
nog niet volledig ingeburgerd
nog niet volledig ingeburgerd
nog niet volledig ingeburgerd
nog niet volledig ingeburgerd
deel aangeplant, deels verwilderd
nog niet op drie plaatsen ingeburgerd
status onduidelijk wegens verwarring met
S. × massartiana (Kruishyacint)

Categorie d. Wegens moderne taxonomische inzichten nieuw in de Flora op te
nemen Rosa- en Euphrasia-soorten die echter nog niet op de standaardlijst worden
opgenomen omdat hun herkenbaarheid moeilijk is en hun verspreiding mede daardoor onvoldoende bekend is. De Rosa-soorten worden bewerkt door P.A. Bakker,
N.C.M. Maes en J.C.A. Rövenkamp. Aangezien de begrenzing van taxa afwijkt van
de huidige taxa krijgen de nieuwe Rosa-taxa een nieuw nummer. De Euphrasiabewerking wordt ontleend aan J. Lambinon et al., Flora van België5.
5419
5420
5421
5422
5423
5424
5425
5426
5427
		
5428
5429
5430
5431

Rosa agrestis
Rosa caesia
Rosa canina (s. str.)
Rosa columnifera
Rosa corymbifera
Rosa dumalis
Rosa elliptica
Rosa micrantha
Rosa
pseudoscabriuscula
Rosa sherardii
Rosa stylosa
Rosa subcanina
Rosa subcolina

Gorteria 29 (2003)

Kraagroos
Behaarde struweelroos*
Hondsroos
Schijnegelantier*
Heggenroos*
Kale struweelroos*
Wigbladige roos*
Kleinbloemige roos
Ruwe viltroos*
Berijpte viltroos*
Stijlroos*
Schijnhondsroos*
Schijnheggenroos*
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5432
5433
5434
1919
		
0507
0508
5401

Rosa tomentella
Rosa tomentosa
Rosa villosa
Euphrasia stricta
(s. str.)
Euphrasia micrantha
Euphrasia nemorosa
Euphrasia tetraquetra

Beklierde heggenroos*
Viltroos
Bottelroos
Stijve ogentroost
(s. str.)
Slanke ogentroost
Bosogentroost
Vierrijige ogentroost

Categorie e. Soorten die ten onrechte van de standaardlijst waren afgevoerd
0241 Carex ligerica
Rivierduinzegge
				
0257 Carex reichenbachiana Valse zandzegge
				
0226 Carex divisa
Kustzegge**
0391 Dactylis polygama
IJle kropaar
0705 Lamium confertum
Brede dovenetel
1713 Oenanthe pimpinelloides Beverneltorkruid

ten onrechte gelumpt met
0215 C. arenaria (Zandzegge)
ten onrechte gelumpt met
0215 C. arenaria (Zandzegge)
blijkt niet verdwenen te zijn
een zeldzaam bosgras
status niet geheel duidelijk
teruggevonden en nu waarschijnlijk wild

Categorie f. Standaardlijstsoorten die nieuw in de Flora worden opgenomen
5323 Asclepias syriaca
Zijdeplant
				
5315 Callitriche truncata
Doorschijnend
			
sterrenkroos
5314 Centaurea stoebe
Rijncentaurie
5328 Conyza sumatrensis
Hoge fijnstraal
5362 Lemna turionifera
Knopkroos*
5335 Ludwigia grandiflora
Waterteunisbloem
2326 Lychnis coronaria
Prikneus
				
5337 Oxalis dillenii
Knobbelklaverzuring*
5338 Panicum schinzii
Zuid-Afrikaanse gierst*
5340 Pastinaca sativa
		
subsp. urens
Brandpastinaak
5369 Potamogeton filiformis Draadfonteinkruid

reeds lang op drie plaatsen in de duinen
ingeburgerd
spontane areaaluitbreiding naar het noorden
volledig ingeburgerd
binnen 10 jaar volledig ingeburgerd
twijfel aan taxonomische status was onterecht
binnen 10 jaar volledig ingeburgerd
had al veel eerder als standaardlijst-soort
moeten worden aangemerkt
vermoedelijk over ’t hoofd gezien
afgesplitst van P. dichotomiflorum
volledig ingeburgerd
nieuwe wilde soort

Categorie g. Nieuwe standaardlijstsoorten die al in de Flora4 stonden.
5001
1851
5007
5011
5212
0160
2455
5172
		
5307
2483
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Acer negundo
Aesculus hippocastanum
Ailanthus altissimus
Alnus cordata
Berberis thunbergii
Bromus lepidus
Carex crawfordii
Cotoneaster
integerrimus
Crassula helmsii
Dittrichia graveolens

Vederesdoorn
Witte paardenkastanje
Hemelboom
Hartbladige els
Japanse berberis*
Sierlijke dravik
IJle hazenzegge

volledig ingeburgerd

Wilde dwergmispel
Watercrassula
Kamferalant**

binnen 10 jaar volledig ingeburgerd

tenminste bij Eys wild
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2485
2379
1614
2489
1860
1700
1866
5089
0791
2232
		
0863
1820
5117
5120
2259
1829
5132
5133
5275
1888
5280
2390

Erigeron karvinskianus Muurfijnstraal
Falcaria vulgaris
Sikkelkruid
Helianthus tuberosus
Aardpeer
Helleborus foetidus
Stinkend nieskruid
Hesperis matronalis
Damastbloem
Lepidium densiflorum Dichtbloemige kruidkers
Lunaria annua
Judaspenning**
Malva parviflora
Ribbelkaasjeskruid*
Malva pusilla
Rond kaasjeskruid
Matteuccia
struthiopteris
Struisvaren
Nicandra physalodes
Zegekruid
Phacelia tanacetifolia Phacelia
Potentilla indica
Schijnaardbei
Prunus mahaleb
Weichselboom
Pseudotsuga menziesii Douglasspar
Rubus laciniatus
Ingesneden braam
Rubus phoenicolasius Japanse wijnbes
Rubus spectabilis
Prachtframboos
Scirpoides holoschoenus Kogelbies
Sedum spurium
Roze vetkruid
Stachys recta
Bergandoorn
Syringa vulgaris
Sering

Zoals gezegd, de keuze tot welke categorie een soort kan worden gerekend is arbitrair,
en wij houden ons dan ook aanbevolen voor reacties op het huidige voorstel.
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