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Nieuwe keuzehulp voor tuinplanten 

Michiel Verhofstad & Baudewijn Odé, FLORON

FLORON is in 2018, in opdracht van de NVWA, gestart met een bewustwordingscampagne 
omtrent invasieve exoten (plant en dier): Invasieve exoten: Tuin er niet in! Hiermee 
werd eerst vooral informatie verstrekt naar natuurgeïnteresseerde burgers en algemeen 
handelingsperspectief geboden om nieuwe introducties van uitheemse planten en dieren in de 
natuur en openbaar groen te voorkomen.  

Tijdens de campagne merkten we dat het voor de consument meestal lastig in te schatten is welke soorten 
nu een risico kunnen vormen voor de natuur en dus beter vermeden kunnen worden in de tuin. Daarvoor 
heeft FLORON, in opdracht van de NVWA en samen met verschillende soortenorganisaties en professionals 
uit de tuinbranche, op een gestandaardiseerde manier een databank ontwikkeld met potentieel invasieve 
tuinplanten. Voor de lijst met planten die ingeschat zijn als potentieel invasief zijn tevens mogelijk 
geschikte alternatieven gekozen om de gebruiker te helpen. Via de zoekbalk bovenaan de campagnewebsite 
www.tuinernietin.nl kan iedereen informatie en ons advies over de ingetypte plantensoort vinden. Deze 
zoekbalk is afgelopen maart gelanceerd!

Een dergelijke lijst zal natuurlijk nooit perfect zijn, maar we beogen hiermee met name nieuwe 
introducties vanuit tuinen te voorkomen en daarmee bij te dragen aan de landelijke preventie van (nieuwe) 
exotenproblematiek. 

Eerste reacties
Aangezien de totale lijst tuinplanten erg lang is en het zelfs voor experts zeer lastig is op voorhand te 
voorspellen welke van deze soorten voor problemen kunnen gaan zorgen in de natuur, hebben we ook 
gevraagd om ons per mail (info@fl oron.nl) feedback en suggesties te sturen. We zijn blij te vermelden dat 
we al veel positieve reacties hebben ontvangen op de bewustwordingscampagne. Zo hebben we inmiddels 10 
bedrijven in de tuinsector op aanvraag de volledige databank toegestuurd. 



 Kijk op Exoten / Mei 2021           10  Kijk op Exoten / Mei 2021           11

Zelfs een geliefde plant als vlinderstuik is voorzien van een 
waarschuwing en alternatieven (www.tuinernietin.nl)

Daarnaast zijn er ook enkele meer inhoudelijke reacties per mail binnengekomen en zien we ook dat de 
databank op fora wordt besproken (onder andere waarneming.nl). Daar zijn we blij mee; dit maakt de 
campagne immers alleen maar beter. Een deel van de reacties gaat over de lay-out, maar ook wordt er 
gediscussieerd over de soortkeuze. Zo zijn sommige mensen van mening dat een aantal soorten in de 
databank wel als potentieel invasieve exoot aangemerkt hadden kunnen worden die dat nu niet zijn, 
terwijl anderen soorten die wel als potentieel invasief aangemerkt zijn, deze soorten zelf niet zo zouden 
classifi ceren. Bij een beladen onderwerp als invasieve exoten zal dit altijd zo blijven, aangezien er 
onzekerheid is in de voorspelling of een soort in Nederland voor problemen kan gaan zorgen, er lokale 
verschillen in invasiviteit zijn en mensen verschillende meningen hebben over het daadwerkelijke risico van 
exoten. Ook reageren mensen op het feit dat er gezocht kan worden op planten die helemaal geen tuinplant 
zijn. Dat klopt! Er is bewust gekozen om alle soorten vaatplanten die te vinden zijn op Verspreidingsatlas.nl 
ook op te nemen in deze databank, zodat ook algemene informatie over de indigeniteit (herkomst van de 
plant) beschikbaar is ten behoeve van de bewustwordingscampagne. 

Vervolg
Het maken van deze eerste versie van de databank biedt gebruikers handvatten bij het maken van een keus 
voor tuinplanten. Er worden echter constant nieuwe soorten in de markt aangeboden en er komt ook nieuwe 
informatie beschikbaar (zoals risicoanalyses) van al aanwezige exoten. Daarom zijn we op dit moment aan 
het verkennen op welke manier we de actualiteit van de database ook in de toekomst kunnen garanderen. 
Hierbij willen we samenwerken met zowel natuurorganisaties, tuinbranche als de overheid. Mogelijk 

zullen in de toekomst ook diersoorten aan 
de lijst worden toegevoegd. Zo zorgen we 
er samen voor dat we zorgeloos kunnen 
(blijven) genieten van onze tuin én onze 
natuur. 

Signalering
Het promoten van preventie via de 
campagnewebsite www.tuinernietin.nl is 
natuurlijk alleen mogelijk geweest dankzij 
de vele waarnemingen van verwilderende 
planten. Om alert te kunnen blijven en om 
de website actueel te kunnen houden, blijft 
het doorgeven van exotenwaarnemingen 
van groot belang. 

Verder lezen
Voor de gevolgde methode kunt u het 
projectrapport downloaden van de 
website: www.tuinernietin.nl (onderaan 
onder het kopje Materialen/Downloads bij 
“Overige materialen”).


