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Intratuin stopt 
verkoop zonnebaars
Het is bij de meeste RAVON’ers inmiddels bekend dat de zonnebaars 
ernstige schade aan de Nederlandse natuur toebrengt. Onder 
gunstige omstandigheden is de vis ook in de vrije natuur in staat zich 
in rap tempo voort te planten, met desastreuze gevolgen voor de 
inheemse fauna en flora. In Noord-Brabant verdween bijvoorbeeld 
één van de vier vindplaatsen van de knoflookpad door toedoen van 
deze vis. De zonnebaars komt nu verspreid over heel Nederland voor.

Dankzij de uitzending van “Een Vandaag” op 12 juli jl. waarin 
Staatsbosbeheer, Stichting Bargerveen en RAVON uitleg geven over 
de zonnebaars die de Nederlandse wateren leeg eet, heeft Intratuin 
besloten direct met de verkoop van deze vis te stoppen. Een 
belangrijke stap in de ongewenste verspreiding van deze exoot. 
Al in 2003 hield RAVON een stevig pleidooi om de verkoop 
van de zonnebaars te stoppen. Zij schreef hiertoe alle tuin- en 
aquariumcentra aan met de vraag deze vis uit het assortiment te 
nemen. Individuele tuincentra gaven daar soms gehoor aan. Een 
groter succes konden we in 2010 melden. AquaDistri, de grootste 
importeur en leverancier van vijverproducten, besloot toen ter 
bescherming en behoud van onze inheemse flora en fauna, de 
verkoop van zonnebaarzen per direct te staken. Intratuin heeft zich 
daar nu bij aangesloten. RAVON, Staatsbosbeheer en Stichting 
Bargerveen zijn zeer verheugd over deze verantwoordelijke beslissing 
van Intratuin. Via het archief van Een Vandaag op internet of via 
de link in het Natuurbericht van 1 augustus j.l. is de uitzending te 
bekijken.

In opdracht van de provincie Noord-Brabant zoekt RAVON 
in samenwerking met Bosgroep Zuid Nederland en Stichting 
Bargerveen naar methoden om zonnebaars in geïsoleerde systemen 
te bestrijden. Kijk voor meer informatie over de zonnebaars op 
de RAVON website.
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