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Bomen en struiken 

Wetenschappelijke 
naam 

Nederlandse 
naam 

Giftigheidsgraad Giftige onderdelen Afbeelding 

Aesculus paardenkastanje giftig zaad, blad en schors 

 

Amelanchier krentenboompje giftig 
zaad, het vruchtvlees is 
wel eetbaar 

 

Andromeda lavendelhei zeer giftig 
meerdere onderdelen, 
maar vooral de vruchten 

 

Berberis vulgaris zuurbes giftig 
meerdere onderdelen, 
vooral de wortels. Rijpe 
bessen zijn niet giftig 

 

Buxus Buxus giftig overal 

 



Cytisus scoparius brem zeer giftig overal 

 

Daphne mezereum 
Rood 
peperboompje 

dodelijk giftig 
meerdere onderdelen, 
vooral de bessen 

 

Euonymus europaeus 
wilde 
kardinaalsmuts 

zeer giftig 
meerdere onderdelen, 
vooral het zaad 

 

Genista tinctoria verfbrem zeer giftig overal 

 

Ilex aquifolium hulst giftig vruchten 

 

Juniperus sabina zevenboom zeer giftig overal 

 

Laburnum 
anagyroides 

goudenregen dodelijk giftig 
meerdere onderdelen, 
vooral de rijpe vruchten 

 



Ligustrum vulgare wilde liguster dodelijk giftig 
bast, blad en vooral de 
bessen 

 

Mahonia aquifolium mahonie  giftig 
wortels, de rijpe bessen 
niet 

 

Prunus laurocerasus laurierkers giftig overal 

 

Prunus serotina 
amerikaanse 
vogelkers 

giftig 
zaden, blad en bast, 
vruchtvlees is wel 
eetbaar 

 

Rhamnus frangula sporkehout zeer giftig vrucht, bast en blad 

 

Rhododendron rododendron zeer giftig 
bloem, blad en de 
honing 

 

Sambucus vlier giftig onrijpe bessen en blad 

 

Symphoricarpos 
albus 

sneeuwbes giftig bessen 

 

Taxus baccata venijnboom zeer giftig 
alle delen, behalve het 
vruchtvlees 

 



Thuja levensboom zeer giftig alle delen 

 

Vaste planten 

Wetenschappelijke 
naam 

Nederlandse 
naam 

Giftigheidsgraad Giftige onderdelen Afbeelding 

Aconitum monnikskap zeer giftig 
vooral de verdikte 
wortel 

 

Adonis 

 giftig overal  

Anemone anemoon giftig 
meerdere delen, vooral 
het sap 

 

Aquilegia akelei giftig overal 

 

Arum maculatum 
gevlekte 
aronskelk 

dodelijk giftig 
meerdere delen, vooral 
de bessen 

 

Atropa belladonna wolfskers dodelijk giftig 
meerdere delen, vooral 
de bessen 

 

Delphinium ridderspoor zeer giftig 
meerdere delen, vooral 
blad en zaad 

 

Euphorbia Wolfsmelk zeer giftig melksap 

 



Helleborus nieskruid giftig overal 

 

Lupinus lupine zeer giftig 
meerdere delen, vooral 
de zaden 

 

Trollius trollius giftig overal 

 

Vinca maagdenpalm giftig overal 

 

Klim- en slingerplanten 

Wetenschappelijke 
naam 

Nederlandse 
naam 

Giftigheidsgraad Giftige onderdelen Afbeelding 

Aristolochia clematitis pijpbloem giftig overal 

 

Clematis clematis giftig overal 

 

Hedera helix klimop  zeer giftig 
meerdere delen, vooral 
blad en bessen 

 



Lonicera 
periclymenum 

wilde 
kamperfoelie 

Zeer giftig Bessen 

 

Wisteria blauweregen zeer giftig takken, zaden en peulen 

 

Een- en tweejarige planten 

Wetenschappelijke 
naam 

Nederlandse 
naam 

Giftigheidsgraad Giftige onderdelen Afbeelding 

Agrostemma githago bolderik giftig 
meerdere delen, 
vooral de zaden 

 

Datura stramonium doornappel dodelijk giftig 
meerdere plaatsen, 
vooral het zaad 

 

Digitalis purpurea vingerhoedskruid dodelijk giftig overal 

 

Heracleum 
mantegazzianum 

reuzenberenklauw dodelijk giftig 
meerdere delen, 
vooral het sap 

 

Lathyrus odoratus 
welriekende 
lathyrus 

zeer giftig 
meerdere plaatsen, 
vooral de zaden 

 

Ricinus communis wonderboom dodelijk giftig 
meerdere delen, 
vooral de zaden 

 



Solanum nachtschade zeer giftig 
meerdere delen, 
vooral onrijpe bessen 

 

Bol- en knolgewassen 

Wetenschappelijke 
naam 

Nederlandse 
naam 

Giftigheidsgraad Giftige onderdelen Afbeelding 

Colchicum autumnale herfsttijloos dodelijk giftig overal 

 

Convallaria majalis 
lelietje-van-
dalen 

dodelijk giftig overal 

 

Fritillaria imperialis keizerskroon zeer giftig 
meerdere delen, vooral 
de bol 

 

Fritillaria meleagris kievitsbloem zeer giftig 
meerdere delen, vooral 
de bol 

 



Galanthus sneeuwklokje zeer giftig bol en blad 

 

Hyacinthus orientalis hyacint zeer giftig overal 

 

Iris Lis zeer giftig overal 

 

Narcissus narcis zeer giftig overal 

 

Polygonatum salomonszegel  zeer giftig 
meerdere delen, vooral 
de bessen 

 

Kamerplanten 

Wetenschappelijke 
naam 

Nederlandse 
naam 

Giftigheidsgraad Giftige onderdelen Afbeelding 

Agave agave  zeer giftig 
meerdere delen, vooral 
de wortelstok 

 

Amaryllis amaryllus zeer giftig 
meerdere delen, vooral 
de bol 

 

Anthurium 
scherzerianum 

flamingoplant zeer giftig jonge blad en kolven 

 



Clivia clivia zeer giftig wortelstok en blad 

 

Codiaeum variegatum croton zeer giftig melksap 

 

Dieffenbachia dieffenbachia dodelijk giftig overal 

 

Euphorbia milii christusdoorn zeer giftig melksap 

 

Hoya wasbloem giftig alles, behalve nectar 

 

Gloriosa superba klimlelie giftig overal 

 

Monstera deliciosa gatenplant giftig stengel en blad 

 

Nerium oleander oleander dodelijk giftig 
meerdere delen, vooral 
het blad 

 

Philodendron philodendron giftig overal 

 



Arum aronskelk dodelijk giftig 
meerdere delen, vooral 
de knol en het blad 
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