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Agenda 2015 jaar van de vleermuis 
10.05 
Wilde plantenbeurs 

Bourgoyen-Ossemeersen 
Tuinkriebels? Ontdek onze 
vleermuisvriendelijke plan-
ten, kruiden en bloemen.  

zondag van 11u-18u 
Driepikkelstr. 32, Gent

29.08 
Nacht van de vleermuis 

Damvallei 
Trek naar deze nacht en 
ontdek hoe jij deze obscure 
wezens kunt helpen.  

zaterdag vanaf 19u 
Succakasteel, Volderrede 54, 
Destelbergen

19.09 
Vleermuizenwandeling

De Campagne 
Uitleg over vleermuizen en 
hun voorkomen in Gent, met 
wandeling en afsluitend 
drankje.  

zaterdag vanaf 19u 
Gijzelstr. 12, Drongen

31.05 
Dag van het park 

Bloemekenspark 
Feest, animatie en muziek 
met activiteiten voor groot 
en klein over vleermuizen. 

zondag van 14u-18u 
Roggestr. 70, Gent

21.07 
Batbeats in Bourgoyen 

Gentse Feesten 
Spannende wandeling in het 
donkerste gebied van Gent. 
Kom luister naar ultrasone 
beats van de vleermuizen. 

dinsdag vanaf 21u 
Driepikkelstr. 32, Gent

20.06 
Kortste nacht* 

Gentbrugse meersen 
Batcafé, wandelingen, verha-
len, overnachting in unieke 
natuur.  

zaterdag vanaf 16u 
Braemkasteelstr. 41, Gent-
brugge

14.11 
Bomen/struikenverkoop 

Bourgoyen-Ossemeersen 
Bomen, struiken, fruitbomen, 
kleinfruit.. die insecten en 
vleermuizen lokken. Op 
voorhand te bestellen.  

zaterdag van 14 u-17u 
Driepikkelstr. 32, Gent

Tentoonstelling 01.08 tem 30.09 
Vleermuizen in Gent 

Weinig mensen hebben ooit een vleermuis van dichtbij gezien. 

Ze zijn zeldzaam en leiden een verborgen leven. Overdag  

slapen ze ergens in een holte. ’s Nachts vliegen ze uit om te 

jagen op insecten.  Tijd om eens van dichtbij kennis te maken.  

Natuur– en Milieucentrum De Bourgoyen 

Driepikkelstraat 32, Gent 

Tijdens de week: 9u tot 17u, in het weekend van 14u30 tot 18u30. 

Alle activiteiten zijn gratis ,sommige met inschrijving*.   
Meer info: www.stad.gent zoekterm vleermuizen of www.natuurpuntgent.be. 

29.05 
Week van de  
Begraafplaatsen* 

Westerbegraafplaats 
Natuurwandeling n.a.v. week 
van de begraafplaatsen, met 
aandacht voor vleermuizen. 

vrijdag van 20u tot 22u 
Palinghuizen 143, Gent

Sint-Baafsabdij 
Verhalen en vertelling over 
vleermuizen in de volkscul-
tuur. 

zaterdag van 20u tot 22u30 
Lousbergskaai, Gent

29.08 
Nacht van de vleermuis 



Vleermuizen zijn een kwetsbare soort. Als insecteneters krijgen ze nogal wat  schadelijke stof-

fen (zoals pesticiden) in hun lichaam. Bovendien planten ze zich traag voort (1 jong per jaar, 

soms 2 afhankelijk van de soort) en leven ze in kolonies bijeen. Er mag dus niets misgaan op 

die locatie. Alle vleermuizen worden dan ook wettelijk beschermd. Met een beschermd statuut 

kom je er als bedreigde diersoort helaas niet. Daarom willen Stad Gent, Vleermuizenwerkgroep 

en Natuurpunt Gent deze fascinerende dieren in 2015 onder de aandacht brengen door:  

 Een rijk aanbod van vleermuisactiviteiten voor publiek.

 Gerichte monitoring. Met een heuse ‘batdetector’ speuren we naar vleermuizen in Gentse

natuurgebieden en parken, maar ook in tuinen en terrassen van de Gentenaars. Hoe gebrui-

ken vleermuizen de stad, waar overwinteren ze, waar vinden ze voedsel, wat mijden ze…?

Door deze monitoring gaat Stad Gent aan de slag om Gent een vleermuisvriendelijke stad

te maken.

 Ontlenen van een vleermuiskoffer voor de scholen, bijscholing personeel om het openbaar

groen vleermuisvriendelijk te beheren, opleiding vleermuisgids…

Met deze folder kan je als Gentenaar aan de slag om Gent tot een vleermuisvriendelijke stad te 

maken! 

Doordat vleermuizen lang leven zijn het goede indicatoren voor de 

kwaliteit van het milieu, de (stads)omgeving en het landschap.   

Foto’s: Vilda/ Rollin Verlinde, Hugo Willocx, Diane Appels, David Herman, Fons Bongers.  

Meer info :   
Stad Gent, groendienst, 09 225 68 59, groendienst@gent.be 
Natuurpunt Gent, 09 227 22 94, bram@natuurpuntgent.org 

www.stad.gent zoekterm ‘vleermuizen’ 
www.natuurpuntgent.org/
vleermuizenww.natuurpunt.be/vleermuizenwerkgroep 

Een samenwerking van: 

Gent roept 2015 uit tot Vleermuizen in 
muren en tuinen 

Lichtschuw 
Vleermuizen houden niet van licht. Ze mijden het zelfs omdat het hen kwetsbaar maakt voor 

predatoren. Ze worden verblind want hun ogen zijn hier niet op voorzien. En licht zorgt ook 

voor afname van het voedselaanbod. Hoezo? Veel mensen zien vooral jagende vleermuizen 

rond lantaarns. Dat zijn meestal opportunistische soorten zoals Laatvlieger en Gewone 

dwergvleermuis die hun angst en verblinding opzij zetten voor een snelle hap. Straatlampen 

zijn ecologische vallen: de insecten uit de nabije omgeving worden aangetrokken zodat de 

lichtschuwe soorten een tekort aan prooien hebben.  

Wees spaarzaam met het verlichten van tuinen, straten, onder bruggen, langs 
water… enkel volgens noodzaak dus en met mate. 

Isoleren zonder vleren 
In onze ijver om onze woning te isoleren, beseffen 

we te weinig dat onze huizen ook verblijfplaats zijn 

van vleermuizen: onder dakpannen, in de spouw-

muur, in rolluikkast, op zolder… Wie wil isoleren, is 

dus best eerst zeker dat er geen vleermuizen wo-

nen.  

Bouwplannen of renovatie met vleermuizen 
 Controleer op vleermuizen (keutels en check op verschillende ochtenden en avonden

naar rondvliegende dieren) tijdens hun actieve periode (april-oktober.) Vleermuizen zijn

het ganse jaar door aanwezig in gebouwen.

 Voorzie een toegang voor vleermuizen achter houten gevelbekleding.

 Zorg voor een ruw oppervlak van het isolatiemateriaal, eventueel door gaas te spannen

of in te smeren met een dun laagje mengsel van zand en cement. Met slechts 3 cm ruimte

tussen isolatie en buitenmuur hebben vleermuizen al voldoende plaats.

 Zit alles al potdicht kan je een houtbetonnen nestkast voor vleermuizen voorzien. Via de

Natuurpunt winkel kan je deze bestellen. Dit blijft echter een beperkte maatregel.

 Meer info: www.natuurpunt.be/spouwmuur-isoleren-denk-aan-de-vleermuizen.
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In een tuin is de combinatie van mens en dier perfect haalbaar! Wat goed is voor de 

mens, is goed voor insecten. Wat goed is voor insecten, is goed voor vleermuizen.  

Of je nu een kleine of een grote tuin hebt, je kunt altijd je steentje bijdragen.  

Vleermuizen  
 

hebben insecten nodig 

Bondgenoten  
Bij het woord insecten denken veel mensen 

aan “vervelende en vieze beestjes”. Nochtans 

is het overgrote deel helemaal niet vervelend 

en als je ze van dichtbij bekijkt kunnen het 

vliegende juweeltjes zijn. Een wereld zonder 

deze beestjes zou totaal onleefbaar zijn. Zij 

zorgen ervoor dat ons ecosysteem goed 

functioneert. Denken we maar aan de bijen 

die fruitbomen en groenten bevruchten. Of 

lieveheersbeestjes die plaaginsecten, zoals 

bladluizen, onder controle houden. Of de 

bodemdiertjes die helpen bij het afbreken 

van organisch materiaal.  

Natuurlijke insectenbestrijders 
Vliegen kost zeer veel energie, dus vleer-

muizen hebben een zeer goede eetlust. Een 

gewone dwergvleermuis – onze huis- en 

tuinvleermuis – eet ongeveer 3000 mug-

gen en andere kleine insecten in één nacht. 

Andere soorten vleermuizen verkiezen dan 

weer nachtvlinders, spinnen of kevers. We 

hebben bloemen in onze tuin voor ons ei-

gen plezier, maar met hun geuren en kleu-

ren lokken ze insecten. Met hun zoete nec-

tar en proteïnerijke pollen moedigen ze de 

insecten aan om op bezoek te komen. Als 

tegenprestatie bestuiven de insecten ande-

re bloemen. De sleutel van een succesvolle 

tuin bestaat erin om zoveel mogelijk plan-

ten te hebben die insecten aantrekken van 

de lente tot in de herfst. 

Hoe groter de variatie aan planten is,  
   hoe meer insecten er voorkomen 

Tuintips 

  

  Zorg voor je bezoekers  

Gebruik geen pesticiden. Ze doden niet alleen 

de vervelende ‘doel’insecten (bv. bladluizen), 

maar ook hun natuurlijke vijanden (bv. lieve-

heersbeestjes). Op deze manier gaat ook het 

voedselaanbod voor vleermuizen achteruit. Bo-

vendien is de kans zeer groot dat je de vleermui-

zen vergiftigt. 

 

Plant bomen en struiken. Ze zijn belangrijk als 

voedsel voor de insecten en hun larven, als 

schuilplaats voor vliegende insecten en rust-

plaats voor vleermuizen. In een kleine tuin kies je 

voor soorten die niet te groot worden of die zich 

gemakkelijk laten snoeien. De jonge scheuten en 

bladeren lokken bladetende insecten. 

 

Ook water in de tuin is belangrijk. Een kleine 

vijver of poel met oeverplanten voorziet vleer-

muizen van drinken en lokt ook insecten naar je 

tuin. Het leven van veel insecten die op het menu 

staan van vleermuizen, begint immers in het 

water. Oeverplanten zorgen voor een geleidelij-

ke overgang en vormen een ideaal leefgebied 

voor insecten. Goudvissen zijn niet zo’n goede 

keuze omdat ze veel insectenlarven opeten. 

 

Zorg voor een bloemrijke tuin door de aanleg 

van een bloemenweide of een stuk gras minder 

te maaien. Alles in een keer maaien, zorgt voor 

een 'woestijn' voor insecten en dus voor gebrek 

aan voedsel voor de vleermuizen. Maai eerst een 

deel/strook van je grasveld of bloemenweide en 

pas na een maand de rest. Zo blijft er voedsel 

genoeg voor de vleermuizen.  

Maak een composthoop, een takkenwal of 

houtstapel. Keuken- en tuinafval kunnen gemak-

kelijk gecomposteerd worden. Een compost-

hoop is een ideaal biotoop voor insecten en 

bodemdiertjes. Maar ook een takkenwal of hout-

stapel zorgt voor een schaduwrijke plaats waar 

insecten, vooral kevers, zich goed thuis voelen.  

 

Trek natuurlijke vijanden van plaaginsecten 

aan. Zweefvliegen, wespen, kevers en duizend-

poten zijn natuurlijke bestrijders en daarom de 

beste vrienden van iedere tuinier. Enkele tips: 

• Laat sommige kruiden groeien als beschutting  

• Laat dorre bladeren, stengels en uitgebloeide 

planten staan als overwinteringsplaats 

• Voorzie een hoop met snoeihout en dorre bla-

deren waar egels kunnen overwinteren. 

• Lok vogels met voedsel en water.  

 

Katten vormen in tuinen een vaak voorkomend 

probleem. Ze houden van vogels en muizen, 

maar ook van vleermuizen. Indien je een kat 

hebt, kan je in de zomer (vleermuizen)levens 

redden door je kat een uur voor zonsondergang 

binnenshuis te halen. Het laat vleermuizen toe 

om ongestoord hun slaapplaats te verlaten. Dit is 

bijzonder belangrijk van half mei tot september, 

de periode waarin ze  

hun jongen grootbrengen.  

Bind de kat de bel aan. Zo  

wordt de jacht van de kat  

op vliegend wild bemoeilijkt.  
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Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Soort Bloeitijd 
Anjer Dianthus barbatus O jun-jul 
Aster Aster sp. O aug-sep 
Aubretia Aubretia deltoidea E maa-jun 
Beemdkroon Knautia arvensis O jul-aug 
Cosmos Cosmos sp. E jul-okt 
Damastbloem Hesperis matronalis W mei-aug 
Duifkruid Scabiosa sp. O jul-sept 
Duizendblad Achillea millefolium O mei  
Goudsbloem Calendula officinalis E maa-okt 
Hemelsleutel Sedum spectabile O sep 
Ijzerhard Verbena bonariensis T jun-okt 
Judaspenning Lunaia redivea T maa 
Kaasjeskruid Lavatera sp. O aug-okt 
Klaproos Papaver sp. E mei-jul 
Kokardenbloem Gaillardia sp.  E jun 
Margriet Leucanthemum vulgare O mei-aug 
Moerasbloem Limnanthes sp. E jun-aug 
Ooievaarsbek Geranium sp. O mei-sep 
Phacelia Phacelia sp. E jun-sep 
Rode spoorbloem Centranthus ruber W mei-sep 
Scheefbloem Iberis umbellata O jun-sep 
Schoenlappersplant Bergenia sp. O apr 
St.-Janskruid Hypericum perforatum O maa 
Steenraket Erysimum sp. O apr-jun 
Teunisbloem Oenanthera sp.  T jun-sep 
Vergeet-mij-nietje Myosotis sp. W maa-mei 
Violier Matthiola bicornia E jul-aug 
Zonnehoed Rudbeckia sp. O aug-nov 
Zonneroosje Helianthemum sp.  O jul-okt 
Zwart knoopkruid Centaurea nigra O jun-sep 

Tuinplanten      
Bloemen voor de border 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aromatische kruiden 
 

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Soort Bloeitijd 
Bergamot Monarde didyma E jun-sep 
Bernagie Borago officinalis E mei-sep 
Boerenwormkruid Tanaceum parthenium O jun-sep 
Citroenmelisse Melissa officinalis O jul-sep 
Hyssop Hyssopus officinalis O jul-sep 

Koriander Cariandrum sativum E jun-aug 

Lavendel Lavandula angustifolia O jun-aug 
Marjolein Origanum sp. O/E jul-sep 

Roomse kervel Myrrhis odorata O apr-jun 

Rozemarijn Rosmarinus officinalis O maa-mei 
Venkel Foeniculum vulgare T/O jul-sep 

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Vorm 
Appel Malus sp. boom 
Boswilg Salix caprea boom/heester 
Eenstijlige meidoorn Crataegus monogya heester 
Gelderse roos Vibernum opulus heester 
Gewone vlier Sambucus nigra heester 
Grauwe abeel Populus canescens boom 
Hazelaar Corylus avellana heester 
Hondsroos Rosa canina klimmer 
Kamperfoelie Lonicera periclymenum klimmer 
Klimop Hedera helix klimmer 
Klimroos Rubus fruncticosus klimmer 
Ruwe berk Betula pendula boom 
Sleedoorn Prunus spinosa  
Vlinderstruik Buddleia argus heester 
Wintereik Quercus petraea boom 
Winterlinde Tilia cordata boom 
Zomereik Quercus robur boom 
Zwarte els Alnus gutinosa boom/heester 

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Soort Bloeitijd 
Dotterbloem Caltha palustris W maa-mei 
Gewone engelwortel Angelica sylvestris W jul-sep 
Kattenstaart Lithrum salicaria W jun-aug 
Leverkruid Eupatorium cannabinum W jul-sep 
Moerasspirea Filipendula ulmaria W jun-sep 
Penningkruid Lysimachia nummularia W mei-aug 
Pinksterbloem Cardamine pratensis W apr-jun 
Waterlelie Numphoides peltata W jun-sep 
Watermunt Mentha aquatica W jun-sep 
Watervergeet-mij-nietje Myosotis scorpiodes W jun-sep 

Oever– en vijverplanten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bomen, struiken en klimplanten 
 

die vleermuizen uitnodigen 



Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Soort Bloeitijd 
Anjer Dianthus barbatus O jun-jul 
Aster Aster sp. O aug-sep 
Aubretia Aubretia deltoidea E maa-jun 
Beemdkroon Knautia arvensis O jul-aug 
Cosmos Cosmos sp. E jul-okt 
Damastbloem Hesperis matronalis W mei-aug 
Duifkruid Scabiosa sp. O jul-sept 
Duizendblad Achillea millefolium O mei  
Goudsbloem Calendula officinalis E maa-okt 
Hemelsleutel Sedum spectabile O sep 
Ijzerhard Verbena bonariensis T jun-okt 
Judaspenning Lunaia redivea T maa 
Kaasjeskruid Lavatera sp. O aug-okt 
Klaproos Papaver sp. E mei-jul 
Kokardenbloem Gaillardia sp.  E jun 
Margriet Leucanthemum vulgare O mei-aug 
Moerasbloem Limnanthes sp. E jun-aug 
Ooievaarsbek Geranium sp. O mei-sep 
Phacelia Phacelia sp. E jun-sep 
Rode spoorbloem Centranthus ruber W mei-sep 
Scheefbloem Iberis umbellata O jun-sep 
Schoenlappersplant Bergenia sp. O apr 
St.-Janskruid Hypericum perforatum O maa 
Steenraket Erysimum sp. O apr-jun 
Teunisbloem Oenanthera sp.  T jun-sep 
Vergeet-mij-nietje Myosotis sp. W maa-mei 
Violier Matthiola bicornia E jul-aug 
Zonnehoed Rudbeckia sp. O aug-nov 
Zonneroosje Helianthemum sp.  O jul-okt 
Zwart knoopkruid Centaurea nigra O jun-sep 

Tuinplanten      
Bloemen voor de border 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aromatische kruiden 
 

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Soort Bloeitijd 
Bergamot Monarde didyma E jun-sep 
Bernagie Borago officinalis E mei-sep 
Boerenwormkruid Tanaceum parthenium O jun-sep 
Citroenmelisse Melissa officinalis O jul-sep 
Hyssop Hyssopus officinalis O jul-sep 

Koriander Cariandrum sativum E jun-aug 

Lavendel Lavandula angustifolia O jun-aug 
Marjolein Origanum sp. O/E jul-sep 

Roomse kervel Myrrhis odorata O apr-jun 

Rozemarijn Rosmarinus officinalis O maa-mei 
Venkel Foeniculum vulgare T/O jul-sep 

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Vorm 
Appel Malus sp. boom 
Boswilg Salix caprea boom/heester 
Eenstijlige meidoorn Crataegus monogya heester 
Gelderse roos Vibernum opulus heester 
Gewone vlier Sambucus nigra heester 
Grauwe abeel Populus canescens boom 
Hazelaar Corylus avellana heester 
Hondsroos Rosa canina klimmer 
Kamperfoelie Lonicera periclymenum klimmer 
Klimop Hedera helix klimmer 
Klimroos Rubus fruncticosus klimmer 
Ruwe berk Betula pendula boom 
Sleedoorn Prunus spinosa  
Vlinderstruik Buddleia argus heester 
Wintereik Quercus petraea boom 
Winterlinde Tilia cordata boom 
Zomereik Quercus robur boom 
Zwarte els Alnus gutinosa boom/heester 

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Soort Bloeitijd 
Dotterbloem Caltha palustris W maa-mei 
Gewone engelwortel Angelica sylvestris W jul-sep 
Kattenstaart Lithrum salicaria W jun-aug 
Leverkruid Eupatorium cannabinum W jul-sep 
Moerasspirea Filipendula ulmaria W jun-sep 
Penningkruid Lysimachia nummularia W mei-aug 
Pinksterbloem Cardamine pratensis W apr-jun 
Waterlelie Numphoides peltata W jun-sep 
Watermunt Mentha aquatica W jun-sep 
Watervergeet-mij-nietje Myosotis scorpiodes W jun-sep 

Oever– en vijverplanten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bomen, struiken en klimplanten 
 

die vleermuizen uitnodigen 



Tips voor een 
vleermuisvriendelijk Gent 

2015

 

Agenda 2015 jaar van de vleermuis 
10.05 
Wilde plantenbeurs 

Bourgoyen-Ossemeersen 
Tuinkriebels? Ontdek onze 
vleermuisvriendelijke plan-
ten, kruiden en bloemen.  

zondag van 11u-18u 
Driepikkelstr. 32, Gent

29.08 
Nacht van de vleermuis 

Damvallei 
Trek naar deze nacht en 
ontdek hoe jij deze obscure 
wezens kunt helpen.  

zaterdag vanaf 19u 
Succakasteel, Volderrede 54, 
Destelbergen

19.09 
Vleermuizenwandeling

De Campagne 
Uitleg over vleermuizen en 
hun voorkomen in Gent, met 
wandeling en afsluitend 
drankje.  

zaterdag vanaf 19u 
Gijzelstr. 12, Drongen

31.05 
Dag van het park 

Bloemekenspark 
Feest, animatie en muziek 
met activiteiten voor groot 
en klein over vleermuizen. 

zondag van 14u-18u 
Roggestr. 70, Gent

21.07 
Batbeats in Bourgoyen 

Gentse Feesten 
Spannende wandeling in het 
donkerste gebied van Gent. 
Kom luister naar ultrasone 
beats van de vleermuizen. 

dinsdag vanaf 21u 
Driepikkelstr. 32, Gent

20.06 
Kortste nacht* 

Gentbrugse meersen 
Batcafé, wandelingen, verha-
len, overnachting in unieke 
natuur.  

zaterdag vanaf 16u 
Braemkasteelstr. 41, Gent-
brugge

14.11 
Bomen/struikenverkoop 

Bourgoyen-Ossemeersen 
Bomen, struiken, fruitbomen, 
kleinfruit.. die insecten en 
vleermuizen lokken. Op 
voorhand te bestellen.  

zaterdag van 14 u-17u 
Driepikkelstr. 32, Gent

Tentoonstelling 01.08 tem 30.09 
Vleermuizen in Gent 

Weinig mensen hebben ooit een vleermuis van dichtbij gezien. 

Ze zijn zeldzaam en leiden een verborgen leven. Overdag  

slapen ze ergens in een holte. ’s Nachts vliegen ze uit om te 

jagen op insecten.  Tijd om eens van dichtbij kennis te maken.  

Natuur– en Milieucentrum De Bourgoyen 

Driepikkelstraat 32, Gent 

Tijdens de week: 9u tot 17u, in het weekend van 14u30 tot 18u30. 

Alle activiteiten zijn gratis ,sommige met inschrijving*.   
Meer info: www.stad.gent zoekterm vleermuizen of www.natuurpuntgent.be. 

29.05 
Week van de  
Begraafplaatsen* 

Westerbegraafplaats 
Natuurwandeling n.a.v. week 
van de begraafplaatsen, met 
aandacht voor vleermuizen. 

vrijdag van 20u tot 22u 
Palinghuizen 143, Gent

Sint-Baafsabdij 
Verhalen en vertelling over 
vleermuizen in de volkscul-
tuur. 

zaterdag van 20u tot 22u30 
Lousbergskaai, Gent

29.08 
Nacht van de vleermuis 


