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Camilla Bergstrøm  
 
Planten in het wild te plukken en ze naar huis te brengen, om ze u konijn te 
voeden is zeer bevredigend. Het geeft plezier en beloond zichzelf. Daarbij 
brengt het een prettige variatie in het dagelijkse dieet van uw konijn. 

Hellaas moet hierbij in herinnering gebracht worden dat het eten van sommige 
planten schadelijk of zelfs dodelijk kan zijn. Het volgende is een lijst van noord 
Europese planten die op de ene of andere manier voor konijnen giftig zijn. Ook 
als een plant niet op deze lijst staat of niet op de lijst genoemd wordt, 
betekend dit noch niet dat deze veilig is.  

Voedt u konijn niet met planten waar u niet overtuigd van bent dat deze veilig 
zijn !!!  

Vertrouw ook niet op uw konijn, om te beslissen welke planten schadelijk voor 
hem zijn. Als huis konijn kent hij de natuur niet en heeft hij dat nooit geleerd. 

In deze lijst, worden planten die als hoogst giftig en fataal kunnen zijn voor 
duidelijkheid in rood gemarkeerd.  

Verdere planten zijn matig giftig en leiden tot lokale irritaties van de huid, 
slijmwanden of werken op de spijsvertering of het zenuwstelsel.  

Deze lijst bevat ook enkele huis en tuin planten. 

 

Aardappel  
Onrijpe vruchten. 
bladderen en steel zijn 
giftig 

Solanum tuberosum

 

Aloë  
Plantsap is giftig 

Aloe barbadensis 
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Afrikaantje  
Alle leden van deze 
familie kunnen tot huid 
irritatie leiden 

Tagetes sp. 

 

Akelei Aquilegia sp.  

  

Amaryllis  
De bol is giftig 

Amaryllis sp. 

 

Amerikaansr kastanje 
Het zaad en de 
bladderen zijn giftig 

Aesculus sp. 

 

Andromeda  
Plantensap en bladderen 
zijn giftig 

Pieris sp. 

 

Anemoon 
Alle soorten zijn licht 
giftig 

Anemone sp. 

 

Anjer  
Alle leden van deze 
familie zijn giftig 

Dianthus sp. 
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Appeltje-der-Liefde 
De gehele plant is giftig 

Solanum capsicastrum 

 

Aronskelk  
Alle plantgedeeltes zijn 
giftig 

Arum sp.  

 
 

Begonia  
Alle plantgedeeltes zijn 
giftig 

Begonia sp 

 
Belladonna, dodelijke 
nachtschade 
Alle plantgedeeltes zijn 
giftig 

Atropa belladonna 

 

Berenklauw  
Bladderen en stam zijn 
giftig 

Heracleum sibiricum 

 

Besenginster  
Alle gedeeltes zijn giftig 

Cytisus scoparius 

 

Bilzekruid  
Alle plantgedeeltes zijn 
giftig 

Hyoscyamus niger 
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Bitterzoet  
Alle plantgedeeltes zijn 
giftig 

Solanum dulcamara 

 
Blaartrekkende 
boterbloem  
Het plantensap is heel 
erg giftig 

Ranunculus sceleratus 

 

Blauwe monnikskap Aconitum napellus 

 

Blauwe regen  
Zaad en vruchten zijn 
giftig 

Wisteria sp. 

 

Bloedwortel 
Alle plantgedeeltes zijn 
giftig 

Sanguinaria canadensis 

 

Boerentabak  
de bladderen zijn giftig 

Nicotiana rustica 

 

Bolderik Agrostemma gracilis 
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Boomwurger 
Alle plantgedeeltes zijn 
giftig 

Celastrus sp. 

 

Bosbingelkruid 
Alle plantgedeeltes zijn 
giftig 

Mercurialis perennis 

 

Boterbloem 
Alle leden van deze 
familie zijn giftig 

Ranunculus sp. 

 
Boterbloem 
Alle plantgedeeltes zijn 
giftig 

Ranunculus acris 

 

Brunfelsia 
Alle gedeeltes zijn giftig 

Brunfelsia sp 

 

Buxus, Palmstruik 
de bladderen zijn giftig 

Buxus sempervirens 

 
 

Caladium 
Alle plantgedeeltes zijn 
giftig 

Caladium sp. 
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Christusdoorn   
De bessen zijn licht 
giftig 

Euphorbia milii 

 

Chrysant  
De bladderen en stam 
zijn zeer giftig 

Chrysanthemum 
indicum 

 

Christoffelkruid 
Alle plantgedeeltes zijn 
giftig 

Actaea sp 

 

Chinese Boksdoorn   
De bladderen zijn licht 
giftig 

Lycium chinense 

 

Chinese kralenboom  
De vruchten zijn giftig 

Melia azedarach 

 

Cipreswolfsmelk  
Het plantensap en de 
zaden zijn giftig 

Euphorbia cyparissias 

 

Clematis 
Alle leden van deze 
familie zijn licht giftig 

Clematis sp. 

 

Clivia   
The wortel is giftig 

Clivia min ata i
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Colocasia 
Alle plantgedeeltes zijn 
giftig 

Colocasia sp. 

 

Crotone  
Schors, wortel en 
plantensap zijn giftig 

Codiaeum variegatum 

 

Cyclaam  
De bol en wortelstock 
zijn giftig 

Cyclamen persicum 

 
 

Dalkruid  
De gehele plant is giftig 
en kan ernstige maag 
problemen opwekken 

Maianthemum bifolium 

 

Daphne 
De vruchten en de 
bladderen zijn giftig en 
kunnen huidirritatie  
veroorzaken 

Daphne sp. 

 

Dieffenbachia  
De bladderen en de 
stam zijn heel erg giftig 

Dieffenbachia 
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Donsnachtschade 
De gehele plant is heel 
erg giftig 

Solanum villosum 

 

Doornappel  
De gehele plant is giftig 

Datura stramonium 

 

Dotterbloem  
De gehele plant is licht 
giftig 

Caltha palustris 

 

Duitse brem  
De vruchten en het zaad 
zijn giftig 

Genista germanica 

 
 

Egelentrompet, 
doornappel  
Alle gedeeltes zijn giftig 

Brugmans a suaveolens i

 

Eenbes Paris quadrifolia 

 

Europese trollius 
De gehele plant is giftig 

Trollius europaeus 
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Filodendron Philodendron sp. 

 

Flamingo plant Anthurium andreanum 

 
 

Gatenplant 
Alle gedeeltes zijn giftig 

Monstera deliciosa 

 

Gebroken hartje 
Alle plantgedeeltes zijn 
giftig 

Dicentra  sp. 

 

Gelderse roos  
Onrijpe vruchten zijn 
giftig 

Viburnum opulus 

 

Gele Narcis  
Alle plantgedeeltes zijn 
giftig 

Narcissus 
pseudonarcissus 

 

Gele valse acacia 
Schors, bladderen et 
zaden zijn heel giftig 

Robinia pseudoacacia 
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Gevlekte scheerling  
Alle gedeeltes zijn giftig 

Conium maculatum 

 

Gewoon duizendblad 
Kan huidirritatie 
veroorzaken 

Achillea millefolium 

 

Gewone steenraket 
Erysimum 

cheiranthoides 

 

Gewone vlier   
De gehele plant is giftig 

Sambucus nigra 

 

Gewone volgelmelk  
de bol en de bloemen 
zijn giftig 

Ornithogalum 
umbellatum 

 

Goudenregen  
De gehele plant is giftig 

Cytisus laburnum 

 

Grote anemoon  
Alle gedeeltes zijn giftig 

Anemone sylvestris 
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Halfmens 
Alle leden van deze 
familie zijn giftig 

Pachypod um sp. i

 

Heggenrank  
Plantensap in giftig 

Bryonia dioica 

 

Herfsttijloos 
De bol is giftig 

Colchicum autumnale 

 

Hulst  
Alle gedeeltes zijn giftig 

Ilex sp. 

 

Hyacint  
Giftig als in grote 
hoeveelheden gegeten 
wordt 

Hyacinthus sp. 

 
 

Ipomea  
Alle plantgedeeltes zijn 
giftig 

Ipomea sp 

 
Iris 
Plantensap kan tot 
irritatie van de slijmhuid 
leiden 

Iris sp. 
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Iris   
Alle gedeeltes zijn giftig 

Iris pseudacorus 

 
 

Japanse kamperfoelie  
de bessen zijn giftig 

Lonicera japonica 

 
 

Kamperfoelie  
 

Lonicera coerulea 

 

Kardinaalshoed   
Alle plantgedeeltes zijn 
giftig 

Euonymus alata 

 

Kerstster  
Alle gedeeltes zijn giftig 

Euphorbia pulcherrima 

 

Kerstroos, helleborus   
Alle plantgedeeltes zijn 
giftig 

Helleborus niger 

 

Klein kruiskruid 
Bloemen en bladderen 
zijn giftig 

Senecio vulgaris 
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Klimop  
Giftig als het in grote 
hoeveelheden gegeten 
wordt 

Hedera helix 

 

Knikkende vogelmelk 
De bol is giftig 

Ornithogalum nutans 

 

Knoflook  
De gehele plant is giftig 

Allium sativum 

 

Kransbladige 
salomonszegel  
Kan de maag en darm 
erg irriteren 

Polygonatum 
verticillatum 

 

Kroontjeskruid 
Plantsap is giftig 

Euphorbia helioscop ai  

 

Kruisbladige wolfsmelk 
Plantensap is giftig 

Euphorbia lathyris 
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Lavendelhei   
De bladderen zijn giftig 

Andromeda polifolia 

 

Lampionplant   
The bessen en de 
bladderen zijn hoogst 
giftig 

Physalis sp. 

 

Lelietje-van-dalen 
De gehele plant is heel 
erg giftig 

Convallaria majalis 

 

Lenteklokje Leucojum vernum 

 

Lobelia 
De gehele plant is giftig 

Lobelia sp. 

 

Lupine 
het zaad is giftig 

Lupinus sp. 
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Maagdenpalmfamilie Apocynaceae 

 

Mansoor, hazelwortel Asarum europaeum 

 

Marijuana  
De bloemen en de stam 
zijn heel erg giftig 

Cannabis sativa 

 

Mistletoe  
De gehele plant is giftig 

Viscum a buml  

 

Moerasaronskelk 
Alle plantgedeeltes zijn 
giftig 

Zantedeschia aethiopica 

 

Monnikskap  
Alle gedeeltes zijn giftig 

Aconitum sp. 
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Monnikskap 
Alle gedeeltes zijn giftig 

Aconitum lycoctonum 

 
 

Nachtschone  
De gehele plant is giftig 

Mirabilis jalapa 

 
 

Okkernoot 
De groene schaal van de 
notenvruchten zijn giftig 

Juglans regia 

 

Oranjeboompje   
de gehele plant is giftig 

Solanum 
pseudocapsicum 

 

Oxytropis 
De gehele plant is giftig 

Oxytropis sericea 

 
 

Paradijsvogelbloem  
Alle plantgedeeltes zijn 
giftig 

Strelitzia reginae 
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Paraplu plant   
De bladderen zijn giftig 

Brassaia actinophylla 

 

Paternosterboontje 
Alle gedeeltes zijn giftig 

Abrus precatorius 

 

Pioenroos  
De bloemen en het zaad 
zijn giftig 

Paeonia sp. 

 

Podocarpus  
Het zaad is giftig 

Podocarpus elatum 

 

Pothos  
Alle gedeeltes zijn giftig 

Epipremnum aureum 

 

Pronkboon  
Gematigd giftig 

Phaseolus coccineus 

 
 

Rabarber  
The bladderen worden 
giftig, als ze in grote 
hoeveelheden gegeten 
worden. 

Rheum sp. 
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Reuze berenklauw 
Plantensap is giftig 

Heracleum laciniatum 

 

Rododendron  
De gehele plant is heel 
erg giftig 

Azalea sp. 

 

Ridderspoor 
De gehele plant is giftig 

Delphinium elatum 

 

Rode kamperfoelie  
The rijpe bessen zijn 
giftig 

Lonicera xylosteum 

 
 

Salomonszegel 
Kan maag problemen 
opwekken 

Polygonatum 
multiflorum 

 

Salomonszegel   
De bessen zijn giftig 

Polygonatum odoratum 

 

Slangewortel  
Alle plantgedeeltes zijn 
giftig 

Calla palustris 
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Skimmia  
De gehele plant is giftig 

Skimmia japonica 

 

Slaapbol  
Het plantensap en de 
vruchten zijn giftig 

Papaver somniferum 

 

Smalbladige 
lepeltjesboom 
De hele struik is giftig 

Kalmia angustifolia  

 

Sneeuwbes  
de bessen zijn giftig 

Symphoricarpos 

 

Sneeuwklokje 
De bol is giftig 

Galanthus nivalis 

 

Sporkehout  
Schors en onrijpe 
vruchten zijn heel erg 
giftig 

Rhamnus cathartica 

 

Sporkehout  
Schors en onrijpe 
vruchten zijn giftig 

Frangula 
alnus/Rhamnus frangula 
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Stijve steenraket 
Alle gedeeltes zijn giftig 

Erysimum hieracifolium 

 

Stinkende gouwe  
De gehele plant is giftig 

Chelidonium majus 

 

Syngonium Syngonium sp 

 
 

Tataarse kamperfoelie Lonicera tatarica 

 

Tomaat  
De bladderen en de 
stam zijn giftig 

Lycopersicon 
esculentum 

 

Trosvlier  Sambucus racemosa 
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Tuinhortensia 
Alle plantgedeeltes zijn 
giftig 

Hydrangea macrophylla 

 

Tulp  
De meeste tulpenbollen 
zijn giftig 

Tulipa gesneriana 

 

Tungboom  
Alle gedeeltes zijn giftig 

Aleurites fordii 

 
 

Ui  
Alle gedeeltes zijn giftig 

Allium sp. 

 
 

Valkruid  
The wortel en de 
bloemen zijn giftig 

Arnica montana 

 

Valse wingerd  
De bladderen en de 
vruchten zijn heel erg 
giftig 

Parthenocissus 
quinquefo ia/Vitis

hederacea 
l  

 
Venijn boom  
De bladeren en de 
vruchten zijn heel erg 
giftig 

Taxus baccata 
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Verfbrem  
Alle plantgedeeltes zijn 
giftig 

Genista tinctoria 

 

Vingerhoedskruid  
Alle soorten van 
Digitalis  zijn giftig 

Digitalis sp. 

 

Vredeslelie Spathiphyllum wallisii 

 
 

Waterscheerling   
Alle gedeeltes zijn giftig 

Cicuta douglasii 

 

Waterscheerling 
De wortel en de 
bladderen zijn giftig 

Cicuta virosa 

 

Westerse karmozijnbes 
Alle gedeeltes zijn giftig 

Phytolacca americana 
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Wild kattekruid 
Verse plant is giftig 

Nepeta cataria/Nepeta 
mussinii 

 

Wilde hyacint   
De bol, bloemen en de 
bladderen zijn giftig 

Endymion non-scriptus 

 
 
Wilde kardinaalsmuts 
De gehele plant is giftig 
 
 

Euonymus europaeus 

 

Wilde Liguster  
De bessen zijn heel 
giftig 

Ligustrum sp. 

 

Wilde kamperfoelie  
De bessen zijn giftig 

Lonicera periclymenum 

 

Wildemanskruid  
De gehele plant is giftig 
en kan tot maag 
problemen leiden 

Pulsatilla vulgaris 

 

Wilde ridderspoor   
Alle leden van de 
Delphinium familie zijn 
giftig 

Delphinium sp. 
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Wisselbloem 
De gehele plant is giftig 

Lantana camara 

 

Witte heggenrank 
Alle plantgedeeltes zijn 
giftig 

Bryonia alba 

 

Witte narcis  
Alle gedeeltes zijn giftig 

Narcissus poëticus 

 

Witte nieswortel 
Alle gedeeltes zijn giftig 

Veratrum album 

 

Witte paardekastanje  
De bloemen, bladderen 
en onrijpe vruchten zijn 
giftig 

Aesculus h ppocastanum i

 

Wolfsmelk  
Alle leden van deze 
familie zijn giftig 

Euphorbia sp. 

 

Wolfsmelkplant Euphorbia trigona 
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Wollige sneeuwbal 
De bessen zijn giftig 

Viburnum sp. 

 

Wollige sneeuwbal Viburnum lantana 

 

Wonderboom  
Het zaad is heel erg 
giftig 

Ricinus communis 

 
 

Zegekruid 
Licht giftig 

Nicandra physalodes 

 

Zomeradonis 
Alle gedeeltes zijn giftig 

Adonis sp  .

 

Zuring 
De bladderen zijn giftig 
als in grote 
hoeveelheden gegeten 

Rumex sp. 
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Zuring Rumex acetosa 

 

Zwarte nachtschade  
Onrijpe bessen zijn 
giftig 

Solanum n grum i
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