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De dynamiek van onze flora is 
fascinerend én een bron van zorg. 
Er is een paradox; onze flora 
wordt ‘verrijkt’ en tegelijk treedt 
een nivellering op. Tekenend is 
de situatie in wereldsteden; daar 
neemt de biodiversiteit toe, maar 
de onderlinge verscheidenheid 
af, met meer en meer dezelfde 
soorten. Er is een lange traditie 
als het om nieuwkomers gaat. Al 
voor het begin van onze jaartelling 
deden ‘vreemdelingen’ hun intrede. 
Nieuwe soorten uit de historische 
tijd tot 1500 noemen we ‘archeo-
fyten’, daarna ‘neofyten’.1 Tot de 
vroegste verworvenheden behoren 
Grote klaproos, Korenbloem en 
Bolderik. Zij kwamen al vóór het 
begin van onze jaartelling met 
graangewassen mee uit Klein-
Azië. In vroegere tijden gingen 
onkruiden merendeels onbedoeld 
op transport met handelswaren. 
Tegenwoordig gaat de invoer via 
meer persoonlijke sporen. Vanuit 
reisbestemmingen komen de ver-

stekelingen mee met autobanden 
of kampeermateriaal. Daarnaast 
maken nieuwelingen hun entree 
vanuit tuinen; na aanplant ontpop-
pen ze zich als tuinontvluchters. 
Dat levert ‘verdwijners’ en ‘blijvers’
op. De blijvende, inburgerende 
soorten worden deel van de 
Nederlandse flora. Zo niet de vele 
vluchtige ‘escapes’, die kort op-
bloeien en zich niet permanent 
vestigen.

Een botanische 
warmtegolf
Het komen en gaan van 
soorten is niet nieuw, maar het 
tempo waarin dat plaatsvindt wel. 
Met de veelbesproken mondiale 
klimaatopwarming is de toeloop 
van soorten in een stroomversnel-
ling geraakt. De ontdekking van 
een voor ons land onbekende 
plant was tot voor kort nog opmer-
kelijk nieuws, nu nauwelijks meer. 
Aanwinsten volgen elkaar steeds 
sneller op, zorgen voor minder op-
winding en meer administratie. Dat 
laatste mag saai lijken, de cijfers 
die dat oplevert zijn dat niet. Ze 
illustreren de verandering van onze 
flora. Het hele tijdperk van de neo-
fyten heeft 355 soorten gebracht. 
Daarvan settelden 70 soorten zich 
in het tijdvak 1962-1996 en daarna 
tot nu toe, nog eens 110. De 
meest recente periode levert per 

jaar gemiddeld vijf nieuwe soorten 
op. Dat is aanzienlijk meer dan de 
“twee score” van de periode daar-
voor en van een hele andere orde 
dan het historisch gemiddelde met 
één inburgeringsgeval per drie jaar. 
Het tempo waarmee nieuwkomers 
opduiken en inburgeren is in de 
loop der tijden meer dan vertien-
voudigd.

De hoofdmoot (circa 90%) komt 
uit warme, vochtige, maritieme 
streken, met het Middellandse 

Flora van de toekomst 

Onze flora is in bewe-
ging. Soorten verhui-
zen, grenzen worden 
verlegd. Een deel  
staat onder druk,  
andere zitten in de lift 
of duiken voor het  
eerst op in ons land.

Herkomst van recente nieuwkomers,  
met percentage per herkomstgebied (2016).  
(@ Fontaine Uitgevers/Ton Denters)

Slaapkamergeluk en Schijnpapaver: twee boegbeelden van een nieuwe plantengemeenschap die op beschaduwde, vochtige, 
stenige plekken opbloeit. (Foto’s: Grada Menting (l) en Jelle van Dijk (r))
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Zeegebied en dan speciaal het 
Mediterraan-Atlantische deel 
(Zuidwest-Europa) als hofleve-
rancier. Andere werelddelen 
met eenzelfde klimaatprofiel 
dragen eveneens bij, vooral 
Noord-Amerika, Japan en de-
len van Azië. De nieuwkomers 
vestigen zich het meest op 

gestoorde, vaak stenige, sne-
lopwarmende plekken (storings-

gemeenschappen) in het stedelijk 
gebied (55%), het rivierengebied 
(20%) en de duinen (14%). In onge-
stoorde, meer natuurlijke vegetaties 
(climaxgemeenschappen) dringen 
ze moeizaam door, maar er zijn no-
toire probleemgevallen. Berucht zijn 
de invasieve exoten, de rest (95%) 
is min of meer ‘inschikkend’ en 
zorgt nauwelijks voor problemen.

De stad als graadmeter?
De stad is koploper als het om 
toetredende soorten gaat. Er zijn 
alom mogelijkheden; terreinen lig-
gen vaak letterlijk braak. Dat biedt 
ruimte aan opportunisten; weinig 
kieskeurige soorten met vaak een 
wereldwijde verspreiding (kosmo-
polieten). Het stedelijk gebied 
huisvest daarnaast specialisten, 
merendeels van rotsige stand-
plaatsen. Sommige hebben van 
oorsprong een beperkte regio-
nale verspreiding (endemen), zoals 
Slaapkamergeluk, een soort die 
thuis is op de Balearen. Kenmer-
kend voor de urbane flora is het 
grote aantal warmte- en vorstge-
voelige soorten. Het stadsklimaat, 
waarbij steden warmer zijn dan 
het omringend buitengebied, zorgt 
voor extra ‘comfort’. Zuidelijke 
elementen als Klein glaskruid, Stijf 
hardgras en Schubvaren, voorheen 
marginaal in onze steden, schuiven 
nu stevig op, met in het kielzog een 
nieuwe lichting mediterrane soorten 
en warmteminnende soorten van 
elders.

Alle veranderingen drukken een 
stevige stempel op de stede-
lijke plantengemeenschappen. 
Deze krijgen een ander aanzien. 
Kransmuur, dicteert naast Straat-
liefdegras, in toenemende mate het 
straatbeeld. En op beschaduwde, 
vochtige, stenige plekken is een 
eigentijds gezelschap ontstaan 
met Schijnpapaver en Slaapka-
mergeluk, zij aan zij met Bleke 
basterdwederik, Gele helmbloem, 
Muurleeuwenbek, Glanzige 
ooievaarsbek, Schijnaardbei en 
Muursla. Langs zonnige, (zeer) 
warme muurkanten bloeit een an-
dersoortig nieuw plantencollectief 
op: Stokroos voert de boventoon, 
samen met jonge stadsbewoners 
als Donzige klaproos, Stijf ijzerhard, 
Walstroleeuwenbek en Spaanse 
dravik. Elders floreren de ‘straat-
klokjes’ met Kruip- en Dalmatië 
klokje uit de Kroatische Alpen, 

naast Gehoornde klaverzuring. Het 
zijn enkele voorbeelden; met de 
opkomende soorten ‘bewegen’ 
alle urbane vegetaties mee.2

Dit alles voltrekt zich onder de 
ogen van stadsfloristen, die overal 
in het land actief zijn. Zij verzorgen 
data over soorten, hun versprei-
ding, maken trends zichtbaar, 
recent ook via een speciale weblog 
stadsplanten. Dat is waardevol, 
ook in bredere zin. De steden laten 
zien, wat er elders op ons afkomt: 
de flora van de toekomst.

Tekst: Ton Denters

Voetnoten
1    Archeofyt is een statusaanduiding van een 

taxon (soort) die al in de prehistorie, vóór 1500 
in het voetspoor van de mens zijn intrede heeft 
gedaan. Neofyt (nieuwkomer) is een meer 
neutrale, beter passende benaming dan het 
arbitraire begrip exoot.

2   Een publicatie en daarbij verdere introductie 
over nieuwe stedelijke plantengemeenschappen 
is in voorbereiding

Muurleeuwenbek deed al vroeg zijn intrede in de stad.  
(Foto: Elly en Geert Kor)

Een vroege nieuwkomer in het stedelijk gebied is Muurleeuwenbek. Dit plantje is in de 
17e eeuw als decoratief rotsplantje naar Nederland gebracht. In het vermaarde ‘Cruydt-
Boeck’ van Dodonaeus (1644) is de introductie opgetekend: “De neerstigheydt van de 
Cruydtbeminners heeft dit cruydt hier te lande seer vermeninghvuldigt ende naement-
lijck te Delft in Hollandt is ‘t soo ghemeyn ghemaeckt, datter nauws brugghe oft eenigh 
stadtghebouw oft oude moeragie en is, ten is daer mede cierlijck bekleedt. Dies het 
metter tijdt voor een inlandtsch ghewas sal moghen ghehouden worden.”
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