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WWW.KROMSNAVELS.BE 
 

 
Lijst giftige planten voor uw kromsnavel 
 
 
 
 
Aardappel - Solanum Tuberosum  
Bessen, bloemen, bladeren, groene knollen, scheuten zijn giftig.Nachtschaden. De datura is een 
zeer giftige plant, zoals alle planten uit de familie der nachtschaden, met inbegrip van de 
aardappelplant! 
 
Acacia, witte - Robinia Pseudoacacia  
Vooral bast, bladeren en de zaden giftig, de bloemen niet. 
 
Adonis, voorjaars -  Adonis Vernalis  
Gehele plant ZEER giftig.  
 
Akelei - Aquilegia  
Gehele plant giftig, vooral de zaden.Ranonkelachtige. Wrijven met een blaadje over de huid 
veroorzaakt een branderig gevoel. 
 
Akeleiruit  
Gehele plant giftig. 
 
Akkerpaardestaart - Allamanda  
Waarschijnlijk de gehele plant giftig. 
 
Amaryllis - Amaryllis belladonna  
Narcisachtige. Alle narcisachtigen zijn giftig. Ze beinvloeden de spijsvertering en verlammen het 
zenuwstelsel. Dit geldt ook voor de narcis en het sneeuwklokje! 
 
Amerikaanse vogelkers  
Gehele plant giftig, behalve het vruchtvlees. 
 
Anemoon - Anemone   
Meeste soorten giftig, vooral het sap. 
 
Anturium  
Vooral zeer jonge bladen en kolven giftig 
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Aronskelk, gevlekte - Arum maculatum  
Gehele plant ZEER giftig!! Aronskelkachtige. De hele plant is heel bitter en giftig. Het gevaar 
bestaat dat kinderen de gevaarlijke, rode bessen eten. 
 
Asclepias  
Waarschijnlijk de gehele plant giftig. 
 
Asperge, kamer - Asparagus Officinale  
Vruchten.  
 
Aucuba - Aucuba Japonica  
Bladeren en bessen zijn matig giftig. 
 
Azalea  
Bladen en bloemen giftig. 
 
Bastaardridderspoor  
Gehele plant ZEER giftig!!, vooral blad en zaad. 
 
Belladonna - Atropa bella-donna - Nachtschaden 
Heel giftig, vooral de glimmende,  zoete vruchten. Het gif veroorzaakt ademhalingsmoeilijkheden, 
waarbij soms de dood volgt door verlamming van de ademhalingswegen. 
 
Berenklauw, reuzen - Heracleum Mantegazzianum  
Het sap kan ernstige huidontstekingen veroorzaken en brandwonden als de huid in de zon komt. 
 
Bergvlier  
Vooral de onrijpe bessen zijn giftig. 
 
Bilzekruid - Hyoscaymus Niger/Hyoscyamuys niger   
Gehele plant ZEER giftig!! Nachtschaden. Alle soorten bilzekruid zijn giftig. De verschijnselen zijn 
een opgezwollen buik en hevige krampen, waarop verlamming en tenslotte de dood volgen. 
 
Bingelkruid, overblijvend  
Vooral zaden en wortels giftig. 
 
Bitterzoet - Solanum Dulcamara  
Rijpe bessen niet of nauwelijks giftig, overigens de gehele plant giftig. Nachtschaden. Alle delen 
van de plant bevatten solanine, dat werkt op de zenuwcentra, maar tegelijkertjd de maag en in 
hoge doses de rode bloedlichaampjes kan aantasten. 
 
Blauwe regen - Wisteria Sinesis  
Gehele plant ZEER giftig!!, vooral takken, peulen en zaden. 
 
Blauwmaanszaad - Slaapbol  
Gehele plant ZEER giftig!!, alleen de bladen niet giftig. 
 
Blazenstruik  
Zaden en bladeren giftig. 
 
Bokshoorn, gewone - Lycium Barbarum /  Alle onderdelen en bessen. 
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Bolderik  
Gehele plant giftig, vooral de zaden. 
 
Bos Anemoon - Anemone nemorosa - Ranonkelachtige 
Komt voor in alle bossen van de gematigde zone. Net als alle andere anemonen veroorzaakt het 
gif heftige spiersamentrekkingen, kolieken met bloedverlies, bloedwateren, 
ademhalingsmoeilijkheden en hartstoornissen. 
 
Boterbloem - Ranunculus - Ranunculaceae  
Gehele plant giftig. 
 
Brem - Genista Scoparis - Cytisus scoparius  
Gehele plant giftig, peulen zaden en jonge twijgen en bladeren zijn giftig.Peuldrager. De bloemen 
bevatten een gif dat braken en heftige kolieken kan opwekken. 
 
Bruine boon  
Onrijpe peulen en zaden giftig. Gekookte bonen zijn niet giftig. 
 
Christoffelkruid - Actaea Spicata  
Vooral de bessen. 
 
Cimicifuga  
Gehele plant giftig. 
 
Clematis, grootbloemige en verschillende varieteiten  
Gehele plant ZEER giftig!! Sap blarenverwekkend. 
 
Clivia  
Wortelstok en bladen giftig. 
 
Cotoneaster  
Bessen in onbekende mate giftig. 
 
Cristusdoorn - Euphorbia Milli  
Waarschijlijk de gehele plant giftig. 
 
Croton - Codiaeum Variegatum - Croton tiglium  
Melksap mogelijk giftig. Wolfsmelkachtige. Vaak als kamerplanten gekweekt. Het melksap is heel 
irriterend, aanraken van een blad kan al een soort eczeem veroorzaken. De blaartrekkende olie 
geeft littekens die niet meer weg gaan. 
 
Dieffenbachia  
Gehele plant giftig, sap sterk irriterend. De kamerplant Dieffenbachia bevat zeer giftig sap: in de 
mond veroorzaakt het blaren op de tong en een dikke keel, die bijna doet stikken. 
 
Doornappel - Dartura Stramonium - Datura arborea - Datura stramonium  
Gehele plant ZEER giftig!!, vooral de zaden. Nachtschaden. De datura is een zeer giftige plant, 
zoals alle planten uit de familie der nachtschaden, met inbegrip van de aardappelplant! 
 
Dotterbloem - Caltha palustris - Ranonkelachtige.  
Groeit heel algemeen op drassige grond en langs de waterkant. De plant is giftig en werkt als een 
krachtig braakmiddel. 
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Duivelsvijg - Argemone Mexicana  
Gehele plant giftig. 
 
Dwergmispel - Cotoneaster  
De vruchten zijn matig giftig. 
 
Eenbes - Paris Quadrifolie  
Vooral de bessen zijn zeer giftig 
 
Erwtenstruik  
Zaden giftig, evenals waarschijnlijk de gehele plant. 
 
Flamingoplant - Anthurium Scherzerianum  
Sap irriterend voor huid en slijmvliezen. 
 
Gatenplant - Monstera Deliciosa  
Bladen en stengels waarschijnlijk giftig, sap irriterend voor huid en slijmvliezen. 
 
Gebroken hartje - Dicentra spectabilis  
Deze uit China afkomstige plant bevat een voor mond en ogen zeer irriterend sap. 
 
Gelderse Roos - Viburnum  
Vooral de bessen. 
 
Gevlekte Aronskelk - Arum maculatum  
Gehele plant ZEER giftig!! Aronskelkachtige. De hele plant is heel bitter en giftig. Het gevaar 
bestaat dat kinderen de gevaarlijke, rode bessen eten. 
 
Gevlekte Scheerling - Conium Maculatum  
Gehele plant ZEER giftig!! 
 
Gewone Bokshoorn - Lycium Barbarum  
Alle onderdelen en bessen. 
 
Gewone vlier  
Bladen en onrijpe bessen giftig, rijpe bessen niet giftig. 
 
Gewone vogelmelk  
Gehele plant giftig. 
 
Gezwollen Lobelis - Lobelia Inflata  
Gehele plant giftig. 
 
Gloriosa  
Gehele plant ZEER giftig!! 
 
Gouden regen - Laburnum Anagyroides - Cytisus laburnum  
Gehele plant ZEER giftig!!, vooral de rijpe zaden. Alle delen van deze plant bevatten gif, maar 
vooral de zaden. Als dieren dit binnen krijgen gaan ze braken, krijgen krampen, raken in coma en 
gaan tenslotte dood door verstikking. Kinderen lopen groot gevaar als ze de zaden in hun mond 
steken. 
 
Grootbloemige Clematis  
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Gehele plant ZEER giftig!!  
 
Heggerank - Bryona  
Gehele plant giftig, vooral bessen en wortels. 
 
Heksenmelk  
Melksap en zaden giftig. 
 
Heliotroop - Heliotropium Europeaum 
Gehele plant giftig. 
 
Hemelboom - Ailanthus Glandulosa  
Schors en bladeren zijn blarenverwekkend. 
 
Herfsttijloos - Cochicum Autumnale - Colchicum autumnale  Gehele plant ZEER giftig!! 
Lelieachtige. Het sterke gif zit in alle delen van de plant, maar vooral in de knollen. Het gif is zo 
sterk dat 3 gram blad per kilo lichaamsgewicht dodelijk kan zijn voor een dier. De effecten 
ervan  zijn hevige maag-darmcatarre, gevolgd door inwendige bloedingen en een verlamming van 
de ademhalingswegen, die snel tot de dood leidt. 
 
Holwortel - Corydalis  
De plant is matig giftig. 
 
Hondspeterselie  
Gehele plant giftig. 
 
Honspeterselie - Aethusa Cynapium  
Gehele plant ZEER giftig!! 
 
Hoya  
Gehele plant in meer of mindere mate giftig. 
 
Hulst - Ilex Aquifolium  
Bessen giftig. 
 
Hyacint - Hyacinthus Orientalis 
Vooral bollen en zaad giftig, alle delen irriterend voor de huid. 
 
Iris/Lis  
Gehele plant giftig. 
 
Japanse notenboom - Ginko Biloba  
Contact met zaadmantel kan huidirritatie veroorzaken. 
 
Kamerbrem  
Gehele plant giftig. 
 
Kamperfoelie - Lonicera  
Bessen en bladeren zijn giftig. De bessen zijn giftig, maar zijn zo vies dat niemand ze eet. 
 
Kardinaalsmuts - Euonymus Europaeus  
Gehele plant, vooral de knolen de vruchten giftig. 
 



WWW.KROMSNAVELS.BE	 Ø LIJST	GIFTIGE	PLANTEN	

	

Kardinaalsmuts, wilde - Euonymus europaeus  
De vruchten van de wilde kardinaalsmuts zijn zowel purgerend als braakwekkend. 
 
Karmozijnbes - Phytolacea Americana   
Gehele plant ZEER giftig!!, vooral de onrijpe bessen. 
 
Kastanje, wilde - Aesculus Hippocastanum  
Vrucht is giftig. 
 
Kegelsleutelbloem  
Waarschijnlijk alle delen van de plant giftig. 
 
Keizerskroon  
Gehele plant, vooral de bol, giftig. 
 
Kersroos  
Gehele plant giftig.  
 
Kerstster - Poinsettia   
Gehele plant giftig vanwege giftige melksap. 
 
Kerstroos - Helloborus Niger - Helleborus niger  
Gehele plant giftig. Ranonkelachtigen. Bevat een stof die op het hart en het zenuwstelsel werkt. 
 
Kievitsbloem  
Gehele plant, vooral de bol, giftig. 
 
Klaproos - Papaver  
Gehele plant giftig, behalve de rijpe zaden. 
 
Klein Kruiskruid  
Gehele plant giftig. 
 
Klimop - Hedera Helix  
Bessen en bladen giftig. 
 
Kroonkruid - Coronilla varia  
Kruipende plant die soms een beetje klimt. De zaden zijn giftig. Schapen die deze zaden binnen 
krijgen, kunnen eraan sterven. Het gif veroorzaakt stoornissen van het spijsverteringsstelsel. 
 
Kruiskruid - Senecia  
Gehele plant GIFTIG voor de LEVER. 
 
Kruiskruid, klein  
Gehele plant giftig. 
 
Kruiskruit, wilde - Senecia vulgaris  
Voor de mens is dit onkruid ongevaarlijk, maar dieren kunnen er ziek van worden. Het giftige 
bestanddeel veroorzaakt gebrek aan eetlust, steeds ergere verzwakking, verbleking van de 
slijmvliezen, geelzucht, verstopping en kolieken. Dieren die er veel van binnen krijgen, sterven 
binnen enkele dagen. 
 
Lathhyrus  
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Vooral zaden giftig. 
 
Laurierkers - Prunus Lauroceratus  
Gehele plant giftig. De bladeren van deze plantesoort zijn rijk aan blauwzuur en daarom giftig. Hun 
sterke amandelgeur doet dit al vermoeden. 
 
Laurierskers - Prunus Laurocerasus  
Gehele plant giftig. 
 
Lelietje van Dalen - Convallaris Majalis - Convallaria majalis  
Gehele plant ZEER giftig!! Lelieachtige. De plant is zeer giftig. Bovendien: wie teveel van de zoete 
geur opsnuift, krijgt het vreselijk benauwd. 
 
Lepelboomsoorten - Kalmia  
Bladeren, bloemen en takken zijn giftig. 
 
Levensboom - Thuva  
Gehele plant giftig. 
 
Liguster - Ligustrum Vulgare  
Barst, bladeren en bessen giftig. 
 
Lijnzaad - Linum  
Vrucht en zaden giftig. 
 
Lijsterbes - Sorbus  
Bessen zijn weinig giftig. 
     
Lis-Iris  
Gehele plant giftig. 
 
Lobelis, gezwollen - Lobelis Inflata  
Gehele plant giftig. 
 
Lupine - Lupinus  
Gehele plant giftig, vooral de zaden. 
 
Lupine, vaste - Lupinus polyphyllus 
De zaden van deze lupinesoort bevatten hetzelfde gif als andere lupinen, maar in grotere 
hoeveelheden. Het veroorzaakt ernstige spijsverteringsstoornissen, gevolgd door het afsterven 
van de levercellen en later ook van de weefsels van de zenuwcentra. Ganzen zijn hier bijzonder 
gevoelig voor. 
 
Maagdenpalm  
Gehele plant giftig. 
 
Maankop - Papaver  
Gehele plant giftig, behalve rijpe zaden. 
 
Mahoniestruik - Mahonia Aquifolium  
Gehele plant giftig, behalve bessen. 
 
Maretak - Viscum Album  
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Gehele plant giftig. De plant bevat een gif dat bij de mens een verandering in de arteriele 
bloeddruk en in het hartritme veroorzaakt. In hoge doses veroorzaakt het gevoelloosheid en 
verlamming. 
 
Meidoorn - Crataegus  
Vruchten matig giftig. 
 
Meiklokje - Convallaris Majalis  
Gehele plant giftig. 
 
Monnikskap - Aconitum Napellus - Aconitum  
Gehele plant ZEER giftig!!, vooral de knollen. De hele plant is gevaarlijk, maar vooral de wortels in 
de bloeitijd. Het gif verlamt de ademhaling. 
 
Nachtschade, zwarte - Solanum Nigrum  
Gehele plant giftig, vooral de onrijpe bessen. 
 
Narcis  
Vooral de bol ZEER giftig. Narcisachtige. Alle narcisachtigen zijn giftig. Ze beinvloeden de 
spijsvertering en verlammen het zenuwstelsel. Dit geldt ook voor de narcis en het sneeuwklokje! 
 
Nieskruid, zwart - Helloborus Niger  
Gehele plant giftig. 
 
Oleander - Nerium Oleander  
Gehele plant, vooral de bladen, ZEER GIFTIG!! Deze struik is in alle delen zeer giftig! De 
voornaamste toxine, oleandrine, veroorzaakt spasmen en leidt snel tot de dood door verstikking. 
 
Oranjeboompje  
Gehele plant giftig. 
 
Overblijvend Bingelkruid  
Vooral zaden en wortels giftig. 
 
Paardebloem  
Melksap enigzins giftig. 
 
Paardekastanje  
Bast, blad en vruchten giftig.  
 
Paasbloem - Narcissus Pseudonarcissus  
Gehele plant giftig, vooral de knol. 
 
Pachysandra  
Gehele plant ZEER giftig!! 
 
Palmboompje - Buxus Sempervirens  
Gehele plant giftig, bladeren Zeer giftig. 
 
Papaver - Papaver  
Gehele plant giftig, behalve de rijpe zaden. 
 
Paternosterboompje - Abrus Precatorius  
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Vooral de zaden zijn Zeer giftig. 
 
Peperboompje - Daphne Mezereum  
Gehele plant ZEER giftig!!, vooral de bessen.De hele plant is zeer giftig. Niet alleen de bessen zijn 
erg gevaarlijk, maar wrijven met de huid langs de schors geeft ook al een ondraaglijke, branderige 
pijn. De sappige bessen hebben een  scherpe smaakt. Van de bessen is 30 g voldoende om een 
kalf te doden, 12 g voor een hond en 3 bessen voor een varken. Ook voor de mens zijn de bessen 
dodelijk. Vogels kunnen de bessen echter eten zonder enig nadelig gevolg. 
 
Philondendron   
Gehele plant giftig. 
 
Pioenroos - Paeonia officinalis  
Ranonkelachtigen. wortels zijn erg bifter en giftig. 
 
Pronkboon, witte  
Onrijpe peulen en zaden giftig.  
Gekookte bonen zijn niet giftig. 
 
Pruikeboom - Cotinus Coggyeria 
Bladeren en de vruchten zijn giftig. 
 
Rabarber - Rheum  
Bladschijf en de wortel giftig. De bladstengels niet hier word ook wel rabarberpap van gemaakt. 
 
Reukerwt - Lathyrus Odoratur  
Vooral de zaden zijn giftig. 
 
Reuzen Berenklauw - Heracleum Mantegazzianum  
Het sap kan ernstige huidontstekingen veroorzaken en brandwonden als de huid in de zon komt. 
 
Rhodondendron -Azalea  
Blad, bloem en ook honing kunnen giftig zijn, Gehele plant giftig. 
 
Ribis  
Bessen niet giftig. 
 
Ridderspoor - Delphinium Ajacis   
Vooral de zaden en de vruchten giftig. 
 
Ridderspoor, bastaard - Delphinium Consolida  
Gehele plant ZEER giftig!!, vooral blad en zaad en vruchten. Ranonkelachtige. De hele plant bevat 
een irriterend gif, verwant aan het gif in akonieten, maar met een zwakkere werking. 
 
Rijsbes - Vaccinium Uliginosum  
Vruchten en bladeren giftig. 
 
Rode kornoelje - Cornus Sanguinea  
Vruchten zijn matig giftig. 
 
Rubberplant - Ficus Elastica Benjamina  
Sap is matig irriterend. 
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Salomonszegel - Polygonatum Multiflorum - Polygonatum  
Vooral bessen zijn heel giftig. Alle soorten polygonatum zijn hevig laxerend. 
 
Scheerling, gevlekte - Cinium Maculatum  
Gehele plant ZEER giftig!! 
 
Sierpeper - Capsicum Frutescens  
Vruchten mogelijk giftig, zeer scherp smakend, sap sterk irriterend. 
 
Sint-Jacobslelie - Sprecelis Formosissima  
Gehele plant giftig. 
 
Sint-Janskruid - Hypericum Perforatum  
Vooral bloemen en stengelbladen giftig. 
 
Slaapbol - Blauwmaanszaad - Papaver  
Gehele plant ZEER giftig!!, behalve rijpe zaden. 
 
Slaboon  
Onrijpe peulen en zaden giftig  
Gekookte bonen zijn niet giftig. 
 
Slangenwortel - Calla Palustris  
Sap is sterk irriterend. 
 
Sneeuwbes - Symphoricarpus Albus  
Geringe giftigheid van de bessen. 
 
Sneeuwbol - Viburnum  
Vooral de bessen giftig. 
 
Sneeuwklokje - Galanthus Nivalis  
Bol en blad giftig. Narcisachtige. De bollen bevatten een gif dat de spijsvertering beinvloedt en het 
zenuwstelsel verlamt. 
 
Snijboon  
Onrijpe peulen en zaden giftig. Gekookte bonen zijn niet giftig. 
 
Spekwortel - Tamus Communis  
Sap sterk irriterend, plant giftig. 
 
Sumaksoorten - Rhus  
Sap irriterend voor huid en slijmvliezen. 
 
Tabak - Nicotiana tabacum  
Gehele plant giftig, behalve de rijpe zaden.Nachtschaden. De plant bevat het zeer giftige nicotine. 
Het innemen van onbehandelde bladeren is dodelijk. Een nicotinevergiffiging leidt tot rillingen, een 
versnelde ademhaling en verlammings verschijnselen. Het slachtoffer wordt geleidelijk gevoelloos 
en raakt tenslotte in coma. 
 
Taxus  
Gehele plant ZEER giftig!!, alleen de zadenmantel niet. 
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Thuja  
Gehele plant ZEER giftig!! 
 
Tinkboom - Anagyris Foetida  
Gehele plant giftig, sap sterk irriterend. 
 
Tomaat - Lycopersicon  
Stengels en bladen giftig, vruchten eetbaar. 
 
Trollius  
Gehele plant giftig. 
 
Venijnboom - Taxus Baccata  
Zaden en bladeren zijn giftig.De hele plant is uiterst giftig! Paarden zijn er bijzonder gevoelig voor: 
een paar blaadjes zijn voldoende om een paard een vreselijke dood te doen sterven. Merkwaardig 
genoeg zijn ze er juist dol op en taxus mag dus nooit in de buurt van paarden geplant of op een 
hoop gegooid worden. Het vlezige omhulsel van de zeer giftige pit is wel eetbaar. Het gif in deze 
boom is taxine, een stof die het zenuwstelsel verlamt en waarvan de verdovende werking 
vergelijkbaar is met die van morfine. 
 
Vincia  
Waarschijnlijk gehele plant giftig. 
 
Vingerboom - Schefflera  
Sap is irriterend voor huid en slijmvliezen. 
 
Vingerhoedskruid - Digitalis Purpurea - Digitalis  
Gehele plant ZEER giftig!! Dit kruid is zeer giftig, maar goed gedoseerd helpt digitaline tegen 
hartzwakte. 
 
Vlas - Linum  
Vrucht en zaden giftig. 
 
Vlier, gewone - Sambucus Nigra  
Bladen en onrijpe bessen giftig, rijpe bessen niet giftig. 
 
Voetblad - Podophyllum Peltatum  
Gehele plant giftig. 
 
Vogellijm - Maretak  
Gehele plant giftig. 
 
Vogelmelk gewone  
Gehele plant giftig. 
 
Voorjaars zonnebloem  
Gehele plant waarschijnlijk ZEER giftig. 
 
Voorjaarsadonis - Adonis Vernalis - Adonis annua - aestivalis  
Gehele plant ZEER giftig. Ranonkelachtige. De hele plant is giftig en veroorzaakt hevige kolieken 
en diarree totdat dood door uitputting volgt. 
 
Vuurdoorn - Pyracantha  
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Bessen zijn matig giftig. 
 
Vuurwerkplant - Dictamnus albus  
Wijnruitachtigen. Aanraking van de bladeren kan nare jeuk veroorzaken. Dieren worden een 
beetje duizelig als ze onbedoeld iets van de plant binnen krijgen. 
 
Waterscheerling - Cicuta Virosa  
Gehele plant ZEER giftig!! 
 
Wegedoorn - Rhamnus  
Bessen en bars giftig. 
 
Wijnruit - Ruta graveolens  
Dit kruid bevat verscheidene giftige stoften waarvan de werking nog niet helemaal bekend is. In 
ieder geval kan het drinken van een sterk aftreksel van wijnruit speekselvloed, gastro-enteritis, 
nierontsteking en een miskraam veroorzaken. Overigens, de geur werkt afstotend op katten. 
 
Wild Kruiskruit - Senecio vulgaris 
Voor de mens is dit onkruid ongevaarlijk, maar dieren kunnen er ziek van worden. Het giftige 
bestanddeel veroorzaakt gebrek aan eetlust, steeds ergere verzwakking, verbleking van de 
slijmvliezen, geelzucht, verstopping en kolieken. Dieren die er veel van binnen krijgen, sterven 
binnen enkele dagen. 
 
Wilde Kardiaanaalsmuts - Euonymus europaeus  
De vruchten van de wilde kardinaalsmuts zijn zowel purgerend als braakwekkend. 
 
Wilde kastanje - Aesculus Hippocastanum  
Vrucht is giftig. 
 
Wilde liguster  
Barst, bladeren en bessen giftig. 
 
Wildemanskruit - Pulsatilla Vulgaris  
Gehele plant giftig, vooral het sap. 
 
Witte acacia  
Vooral bast peulen giftig, de bloemen niet. 
 
Witte Pronkboon  
Onrijpe peulen en zaden giftig. Gekookte bonen zijn niet giftig. 
 
Wolfmelksoorten, alle Wolfsmelk - Euphorbia  
Sap sterk irriterend, gevaarlijk in geval met contact met ogen. Het melksap veroorzaakt bij 
aanraking lelijke puisten. Bij inwendig gebruik werkt het als een drastisch laxeermiddel en leidt het 
tot ontsteking van het darmkanaal.  
 
Wolfskers - Atropa Belladonna  
Gehele plant ZEER giftig, vooral de bessen. 
 
Wolfsmelk, kleurige  
Melksap en zaden giftig. 
 
Wonderboom - Ricinus Communis  
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Gehele plant giftig, vooral zaden ZEER giftig. 
 
Zantedeschia  
Gehele plant giftig. 
 
Zevenboom - Juniperus sabina  
Gehele plant ZEER giftig!! Deze plant is zeer giftig door de hoge concentratie galnotezuur. Dit 
veroorzaakt ontstekingen in het maagdarmkanaal. Dieren gaan hieraan snel dood. 
 
Zijdeplant - Asclepias  
Gehele plant giftig. 
 
Zomerklokje  
Gehele plant giftig. 
 
Zonnebloem, voorjaars  
Gehele plant waarschijnlijk ZEER giftig. 
 
Zuurbes -  Berberis Vulgaris  
Vooral de wortels, bessen zijn een beetje giftig.  
 
Zwarte gifbes - Actaea Spicata  
Vooral de bessen giftig.  
 
Zwarte nachtschade  
Gehele plant giftig, vooral de onrijpe bessen. 
	


