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Elk jaar zetten de Stad Gent en Natuurpunt een plant of dier in de kijker. Dit jaar is dat 
het  lieveheersbeestje, in de volksmond ook wel pimpampoentje genoemd. 

Lieveheersbeestjes spreken tot de verbeelding bij jong en oud en zijn volgens velen zelfs 
echte geluksbrengers. Bovendien hebben ze een stevige reputatie als natuurlijke vijand 
van bladluizen. 

Maar hoewel ze populair zijn, waarderen we de kleurrijke kevers niet genoeg.  
Ze worden weinig bestudeerd. En dus houden we er ook weinig rekening mee in het be-
heer van natuurgebieden, parken en tuinen. Sommige soorten zijn bovendien bedreigd. 

Gent telt een aantal hotspots voor lieveheersbeestjes. Ze zijn opvallend talrijk in het 
Citadelpark en de plantentuin van de universiteit, in de Bourgoyen-Ossemeersen en 
Gentbrugse Meersen, bij De Sterre en op spoorwegterreinen.

Gent is vooral belangrijk voor het tweestippelige en dertienstippelige lieveheersbeestje. 
Het zijn allebei kwetsbare soorten, maar ze komen toch nog veel voor in onze stad.  
We moeten er dus extra zorg voor dragen. 

Ga dit jaar mee op ontdekking naar lieveheersbeestjes en heet ze welkom in uw eigen 
tuin. Om u daarbij te helpen, hebben we nuttige informatie samengebracht in deze  
brochure. Daarnaast organiseren we voor jong en oud een reeks leuke activiteiten.

Wat kunt u zelf doen?
• Gebruik geen pesticiden of insecticiden. 

Lieveheersbeestjes zijn de natuurlijke 

vijand van bladluizen, schildluizen, mijten 

en andere kleine insecten. Ze zorgen dus 

voor een natuurlijke bestrijding. Zo kan 

een lieveheersbeestje in zijn leven tot 

wel 5.000 bladluizen eten!

•  Plaats insectenhuisjes in de tuin.  
Als lieveheersbeestjes op zoek zijn naar 

een verblijfplaats willen ze graag veel 

kleine ruimtes bij elkaar. Ze overwinteren 

en slapen immers graag in groepen. 

Insectenhotels met verschillende  

compartimenten zijn daarom zeer  

geschikt voor lieveheersbeestjes.

•  Stoor lieveheersbeestjes niet in hun 
winterslaap. Hebt u er in de winter  

enkele gevonden in huis? Dat zijn beestjes 

in winterslaap. Zet in de lente het raam 

open, en ze vliegen gewoon weer weg.

•  Beheer uw tuin ecologisch. Smetteloze 

bloemenborders en keurige gazons 

hebben weinig waarde voor insecten. 

Laat wat dode holle stengels, vruchten, 

dennenappels en bladeren liggen als 

overwinteringsplek voor lieveheers-

beestjes en andere kevers.

•  Zorg voor een bloemrijke tuin. Lieve-

heersbeestjes houden van bloeiende 

wilde stukjes. Bied ze een tuin aan die 

van maart tot september in bloei staat 

door inheemse bloemenmengsels te 

zaaien.

•  Kies voor een levende houtkant,  
in plaats van een steriel hek om de tuin.  

Of plant hagen, bijvoorbeeld rond com-

posthopen, plantenbakken enzovoort.

•  Plant of zaai waardplanten van het  
lieveheersbeestje. Dat zijn planten 

waar het beestje zijn voedsel op vindt.   

De belangrijkste vindt u op de  

volgende pagina’s.

Meer lieveheersbeestjes in uw tuin? 
Enkele tips
De lieveheersbeestjes die wij het vaakst zien, zijn geen kieskeurige eters. Maar andere 

soorten zoeken op heel specifieke plekken naar voedsel, bijvoorbeeld in hoge  

boomkruinen of in bepaalde struiken. Deze diertjes hebben meer kwaliteitsvolle  

groenzones nodig, die zo weinig mogelijk versnipperd zijn. Ecologische stadstuinen 

vormen een essentiële schakel.
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Waardplanten van 
het lieveheersbeestje
KRUIDACHTIGEN
Komkommerkruid - Borago officinalis (paars)
Dille - Anethum graveolens  (groen, gele bloem)
Gele ganzenbloem - Chrysanthemum segetum 
Gewone zonnebloem - Helianthus annuus 
Wilde akkelei - Aquilegia vulgaris (paars)
Boerenwormkruid - Tanacetum vulgare (geel)
Daslook - Allium ursinum (wit)
Duizendblad - Achillea millefolium (wit of roze)
Grote engelwortel - Angelica archangelica (groen)
Gewone engelwortel - Angelica sylvestris (wit)
Hop - Humulus lupulus (wit)
Hysop - Hyssopus officinalis (paars)
Gevlekt longkruid - Pulmonaria officinalis (paars)
Gewone margriet - Leucanthemum vulgare (wit)
Rabarber - Rheum rhabarbarum
Sint-Janskruid - Hypericum perforatum (geel)
Venkel - Foeniculum vulgare 
Vingerhoedskruid - Digitalis purpurea  
(paars/roze)
Zeepkruid - Saponaria officinalis (wit-paars)
Kamperfoelie - Lonicera sp. (rood met bes)
Koninginnekruid - Eupatorium Cannabinum 
(paars)
Fluitenkruid - Anthriscus sylvestris (wit)
Selderij - Apium graveolens
Oost-Indische kers - Tropaeolum majus (oranje)
Melganzevoet - Chenopodium album 
Bijvoet - Artemisia vulgaris 
Struikheide - Calluna vulgaris (paars)
Harig wilgenroosje - Epilobium hirsutum  
(rozig paars)
Wilde peen - Daucus carota (wit)
Riet - Phragmites australis
Gewone smele - Eschampsia cespitosa
Duinriet - Calamagrostis epigejos

BOMEN 
Zomereik - Quercus robur 
Grove den - Pinus sylvestris 
Wilg - Salix sp. 
Linde - Tilia sp.
Hazelaar - Corylus avellana 
Berk - Betula sp. 
Zwarte els - Alnus glutinosa 
Gewone es - Fraxinus excelsior 

STRUIKEN
Sleedoorn - Prunus spinosa (witte bloem, paarse bes)
Eenstijlige meidoorn - Crataegus monogyna (witte bloem, rode bes)
Buxus - Buxus sempervirens 
Gewone vlier - Sambucus nigra (witte bloem, zwarte bes) 
Braam - Rubus sp. 
Frambozenstruik - Rubus idaeus 
Rozenstruik - Rosa sp.
Gewone brem - Cytisus Scoparius (geel)
Wilde kardinaalsmuts - Euonymus europaeus (geelgroene bloem, rode vrucht)

KLIMPLANTEN 
Druivelaar - Vitis vinifera (paars)
Gewone boon - Phaseolus vulgaris 
Klimop - Hedera helix 
Heggenrank - Bryonia dioica (rode bes, witte bloem)

Haagbeuk - Carpinus betulus 
Veldesdoorn - Acer campestre
Beuk - Fagus sylvatica 
Kersenboom - Prunus sp. 
Gewone esdoorn - Acer pseudoplatanus
Appelbomen - Malus sp. 
Walnootboom - Juglans regia 
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Word wetenschapper en help ons om de 
soort te inventariseren!

•  Een stevig sleepnet. Door het sleepnet 

van links naar rechts te zwiepen, kunt u 

allerlei insecten uit de lage planten slepen.

•  Een paraplu en een stok. Hou een  

paraplu of een opgespannen wit doek 

tussen de takken van een boom of 

struik. Klop met de stok op de takken 

van de boom. Alle beestjes die op de 

takken zaten, vallen nu in de paraplu.

•  Een kijkpotje. Het handigste middel om 

te beletten dat de beestjes ontsnappen 

en om ze rustig te houden, zodat u ze 

goed kunt bekijken, is een schaaltje met 

doorzichtig deksel, gevuld met watten. 

Leg het beestje op de watten, zet het 

deksel op de schaal en het diertje zit  

veilig klem. Laat het daarna snel weer vrij. 

In België zijn alle inheemse lieveheersbeestjes wettelijk beschermd.  
Ondanks hun populariteit worden ze minder vaak geïnventariseerd dan bijvoorbeeld 
vlinders en libellen. 

Gent wil zijn steentje bijdragen om daar iets aan te doen en daarvoor hebben we  
uw hulp nodig! Help ons mee de verschillende soorten in Gent in kaart te brengen.
Het enige wat u nodig hebt, is een stevig sleepnet of  paraplu en een potje met watten. 
Op gent.waarnemingen.be kunt u bovenaan bij ‘Projecten’ doorklikken naar het  
lieveheersbeestjesproject, waar u alle waarnemingen kunt ingeven.

Wat hebt u nodig om 
lieveheersbeestjes 
te vinden?
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Dit zijn de soorten die u in Gent het vaakst ziet. Meer soorten zijn beschreven  

op www.natuurpuntgent.be, www.stad.gent (zoekterm ‘lieveheersbeestje’)  

en www.stippen.nl.  Of koop voor 1,5 euro een zoekkaart aan het onthaal  

van het Natuur- en Milieucentrum De Bourgoyen of via joke@natuurpuntgent.org.

Aziatisch lieveheersbeestje
Groot lieveheersbeestje in veel verschillende 
kleuren. Het heeft wel altijd aan de  
onderkant een zwart centrum en oranje 
rand.  Dit lieveheersbeestje is een  
uitheemse soort. Nu komt het zeer veel 
voor, ook in Gent. 

Tweeëntwintigstippelig lieveheersbeestje
Geel met 20 tot 22 zwarte stippen.  

Het leeft in ruig gras.

Veertienstippelig lieveheersbeestje
Geel met meestal 14 zwarte stippen.  

De stippen zijn met elkaar verbonden. Door 

zijn hoekige stippen wordt deze soort ook 

schaakbordlieveheersbeestje genoemd. 

Soms zijn de zwarte stippen zo groot dat 

het lijkt alsof het beestje zwart is met 

gele stippen. Dit lieveheersbeestje is in 

het gras te vinden.

Dertienstippelig lieveheersbeestje 
Rood en langwerpig met meestal 13 stippen. 

Het leeft in moerassen en in meersen  

(dat zijn natte graslanden) en komt de 

laatste tijd minder voor. Omdat Gent veel 

meersen en moerassen heeft, is onze stad 

belangrijk voor deze soort.

Zevenstippelig lieveheersbeestje
Rood met meestal 7 zwarte stippen. Het is 
overal te vinden. Met zijn 5 tot 8 mm is het 
een groot lieveheersbeestje.

Welke soorten ziet u vaak in Gent?

Tweestippelig lieveheersbeestje
Meestal rood met 2 zwarte stippen, soms  
zwart met 4 of 6 rode stippen. De laatste 
jaren is het sterk achteruitgegaan door de 
komst van het Aziatisch lieveheersbeestje. 
In Gent komt het wel nog veel voor. 

Bent u leerkracht en wilt u in de klas aan de slag met lieveheersbeestjes?  

Download dan het educatief pakket op www.stad.gent - zoekterm: soort van het jaar.
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Activiteiten
Zondag 14 mei 2017
Natuur.Ontbijt in Latem
Iedereen is welkom op het jaarlijkse 
Natuur.Ontbijt van Natuurpunt op het 
terrein rond jeugdlokaal De Nark. Na het 
ontbijt  is er een wandeling naar en in het 
Parkbos met bijzondere aandacht voor de 
lieveheersbeestjes. 
Wanneer? Ontbijt om 8.30 uur, 
wandeling om 10 uur
Waar? Albijn Van den Abeelelaan 14,  
9830 Sint-Martens-Latem.

Zondag 28 mei 2017
Dag van het Park in de Overmeers
Kom tijdens de jaarlijkse Dag van het Park 
naar de Overmeers, een natuurgebied niet 
ver van het Sint-Pietersstation. Geniet van 
muziek, workshops en wandelingen. Laat 
uw kapoenen  schminken als lieveheers-
beestje, op pimpampoentjestocht gaan, 
bouwen aan een insectenhotel, knutselen 
of luisteren naar natuurverhalen. Of ga 
zelf op stap met een fotozoektocht.
Wanneer? Van 14 uur tot 18 uur.
Waar? Overmeers, Valentin Vaerwijckweg, 
9000 Gent.
Meer weten? www.stad.gent  
> zoekterm Dag van het Park

April tot oktober 2017
Fotocampagne voor de kapoentjes 
‘Kapoentjes’ is de naam voor de kleinere, 
vaak behaarde soorten lieveheersbeestjes. 
Wij inventariseren niet alleen deze kevers, 
maar ook de ‘echte’ kapoentjes. Laat 
uw kleintjes verkleed of gegrimeerd als 
lieveheersbeestje naar onze activiteiten 
komen. Wie weet worden ze door ons ge-
spot en komen ze terecht op de Facebook 
van Natuurpunt Gent of de fotowand in het 
Natuur- en Milieucentrum De Bourgoyen. 
Ook ingestuurde foto’s  krijgen een plaatsje. 
Wanneer? April tot oktober 2017.
Waar? Op diverse plaatsen.
Meer weten? www.natuurpuntgent.be

Zondag 14 mei 2017
Wildeplantenbeurs in de Bourgoyen
De 23ste editie van de wildste planten-
beurs van Gent wordt weer gezellig voor 
jong en oud. Er is doorlopend verkoop van 
wilde planten en een groot aanbod aan  
bio tuinkruiden. De beurs heeft als  
centraal thema het lieveheersbeestje.  
Er zijn info-, knutsel- en snoepworkshops, 
een biocafé met vers gebak, soep en 
broodjes en livemuziek.
Wanneer? Van 10 tot 17 uur.
Waar? In en rond het Natuur- en Milieu-
centrum De Bourgoyen,  
Driepikkelstraat 32, 9030 Mariakerke.
Meer weten? www.natuurpuntgent.be
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Zaterdag 27 mei tot en met
zondag 4 juni 2017
Wandelingen tijdens de Week  
van de Begraafplaatsen
Tijdens de Europese Week van de Begraaf-

plaatsen staat er ook een wandeling over 

natuurbeheer op het programma, waarbij 

de aandacht naar lieveheersbeestjes gaat. 

Wanneer? Donderdag 1 juni 2017  

om 19 uur

Waar? Westerbegraafplaats,  

Palinghuizen 143, 9000 Gent.

Meer weten? www.stad.gent

Juni 2017 - oktober 2018
Tentoonstelling over het lieveheers-
beestje in de wereld van Kina: de Tuin
2- tot 6-jarigen ontdekken het lieveheers-

beestje in al zijn facetten. Op een speelse 

manier, met doe-opdrachtjes, worden ze 

volleerde kenners. 

Wanneer? Van mei 2017 tot oktober 2018.

Waar? De wereld van Kina: de Tuin,  

Berouw 55, 9000 Gent.

Meer weten? www.dewereldvankina.be 
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Zondag 18 juni 2017
De Bijgaard viert  
‘Lieveheersbeestjes in de stad’ 
Buurtmoestuin de Bijgaard bouwt een feest-

je ter ere van het lieveheersbeestje, met 

een sprookjeswandeling, knutselworkshops, 

grime, de bouw van insectenhuisjes en nog 

veel meer. Verkleden toegelaten!

Wanneer? Van 10 tot 18 uur.

Waar? Bijgaardepark, Nijverheidstraat 100, 

9040 Sint-Amandsberg. 

Zondag 18 juni 2017
Feestelijke opening van het zuidelijke 
deel van de Gentbrugse Meersen
De groenpool Gentbrugse Meersen is 100 

hectare groter geworden! Daarom is het 

feest. Kom vanaf 12 uur picknicken. Daarna 

is er tijd om te ravotten in het speelbos, te 

wandelen langs nieuwe paadjes en  

de grazers (de nieuwe ‘bewoners’) van 

dichtbij te bekijken. Er is voor klein en 

groot wat wil(d)s: muziek, theater en leuke 

doe-dingen. Lieveheersbeestjes staan er 

in de kijker.

Wanneer? Van 12 tot 17 uur.

Waar? Gentbrugse Meersen, toegang via 

de Koningsdonkstraat, 9050 Gentbrugge.

Meer weten? 

www.stad.gent/gentbrugsemeersen 

Zondag 25 juni 2017
Insectenwandeling  
in de Gentbrugse Meersen
Wandelend in het nieuwe deel van deze 

groenpool bekijken we wat er veranderd 

is en gaan we op zoek naar insecten, met 

bijzondere aandacht voor de lieveheers-

beestjes. Stevig schoeisel meebrengen. 

Loepje, vlindernet en fototoestel niet 

vergeten.

Wanneer? Vertrek om 14.30 uur, terug 

rond 17 uur. 

Waar? Klimaatloods Natuurpunt,  

Weverbosdreef, 9050 Gentbrugge 

Meer weten? www.wgbm.be

Zondag 27 augustus 2017
Pimpampoentjespicknick  
op de Oude Bareel
Oude Bareel Natuurlijk nodigt u uit op 

haar jaarlijkse picknick. Ga mee met  

een gids op wandel of verken zelf  

het pimpampoentjespad. Luister naar ver-

halen over lieveheersbeestjes of laat  

je schminken. Breng je eigen picknick mee.

Wanneer: van 11.30 uur tot 15.30 uur

Waar: Oude Bareel - toegang via  

de Beelbroekstraat of Achterkouterstraat

9040 Sint-Amandsberg

Meer weten? 

www.oudebareelnatuurlijk.com 

of oudebareelnatuurlijk@gmail.com  

Vrijdag 15 september 2017
Film in het Bos
Duik onder in de micro-wereld van 

‘Minuscule en de mierenvallei’. In deze 

familiefilm sluit een lieveheersbeestje 

vriendschap met een zwarte mier.  

Ze helpt hem om zijn mierenheuvel te 

beschermen tegen de verschrikkelijke 

rode mierenkrijgers. Het is een spannend 

avontuur voor kapoenen van 6 tot 66 jaar. 

Breng gerust een dekentje mee.

Wanneer? Van 20 tot 21.30 uur.

Waar? Gentbrugse Meersen, achter het 

dienstencentrum, Braemkasteelstraat 41, 

9050 Gentbrugge.

Meer weten? De film is gratis.  

Schrijf wel in via www.bosplus.be 

Zondag 17 september 2017
Wandeling in de Assels  
met aandacht voor lieveheersbeestjes
Kom nazomeren in de Assels en ontdek de 

laatste bloeiende planten en allerhande 

doortrekkende vogels die zich anders niet 

zo makkelijk laten spotten. September is 

meteen de laatste maand waarin lieve-

heersbeestjes nog volop te vinden zijn. 

Wanneer? Afspraak om 14.30 uur.

Waar? Aan het Drongenplein, bij de brug 

over de Leie, 9031 Drongen.

September/oktober 2017
Grote bomen- en struikenverkoop
Natuurpunt biedt tijdens de jaarlijkse bomen- 

en struikenverkoop die soorten aan die bij de 

lieveheersbeestjes het populairst zijn. 

Wanneer? Bestellen kan vanaf september 

via www.natuurpuntgent.be. 

Waar? Afhalen kan op 28 oktober in het 

Natuur- en Milieucentrum De Bourgoyen, 

Driepikkelstraat 32, 9030 Mariakerke.

Vanaf 1 september 2017
Verjaardagsfeestjes  
met lieveheersbeestjes als thema
Natuurpunt Gent biedt de mogelijkheid om 

een verjaardagsfeestje te boeken voor 5- en 

6-jarigen in het thema lieveheersbeestjes. 

Wij stippelen een mooi programma uit. 

Wanneer? Vanaf 1 september 2017.

Waar? In het Natuur- en Milieucentrum  

De Bourgoyen, Driepikkelstraat 32,  

9030 Mariakerke.

Meer weten? www.natuurpuntgent.be 
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Contactgegevens
Stad Gent, Groendienst
09 225 68 95 

groendienst@stad.gent 

www.stad.gent 

Natuurpunt Gent 
09 227 22 94

joke@natuurpuntgent.org  

www.natuurpuntgent.be 

Foto’s
Gilles San Martin

Geert Taelman

Rosan Heremans
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