
voor vleermuizen
Tuinieren 
Vaak kun je ’s avonds genieten van de snelle vlucht van de zwaluwen, om iets later het 

eerste gefladder van de vleermuizen te zien. Deze kleine en fascinerende wezens leven in de 

dichte nabijheid van mensen, waar ze in de tuinen voedsel, drinken en onderkomen zoeken. 

In deze brochure vind je een aantal tips om van je tuin een hemel voor deze nachtelijke 

bezoekers te maken.



Vleermuizen hebben insecten nodig

In een tuin is de combinatie van mens en dier perfect haalbaar! Wat goed is voor de mens, is goed voor insec-
ten. 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.

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 plaaginsec-
ten, zoals bladluizen, onder controle houden. Of de bodemdiertjes die helpen bij het afbreken van organisch 
materiaal. 

Vliegen kost zeer veel energie, dus vleermuizen hebben een zeer goede eetlust. Een gewone dwergvleermuis 
– onze huis- en tuinvleermuis – eet ongeveer 3000 muggen en andere kleine insecten in één nacht. Andere 
soorten vleermuizen verkiezen dan weer meer nachtvlinders of kevers.
We hebben bloemen in onze tuin voor ons eigen plezier, maar met hun geuren en kleuren lokken ze insec-
ten. Met hun zoete nectar en proteïnerijke pollen moedigen ze de insecten aan om op bezoek te komen. Als 
tegenprestatie bestuiven de insecten andere bloemen. De sleutel van een succesvolle tuin bestaat erin om 
zoveel mogelijk planten te hebben die insecten aantrekken van de lente tot in de herfst.

 insecten nodig

Kies de juiste planten

Maak een ruime keuze van planten om insecten te lokken, door 
een mengeling van bloeiende planten, groenten, bomen en 
struiken te planten. Hierdoor nodig je een grote verscheiden-
heid aan insecten uit, die komen en gaan van de vroege lente 
tot de late herfst. Gebruik zo veel mogelijk inheemse planten 
omdat deze veel aantrekkelijker zijn voor de meeste soorten 
insecten.  (zie document: “Bloemen en Planten die insecten 
aantrekken”)

Hoe groter de variatie aan planten is, 
des te meer insecten komen er voor. 

Enkele tips

•	 Er moet niet alleen variatie in geur en kleur zijn, maar ook 
in vorm.

•	 Licht gekleurde bloemen zijn gemakkelijker te zien 
bij weinig licht, dus aantrekkelijk voor insecten bij   
valavond.

•	 Enkelbloemige bloemen produceren meer nectar dan dub-
belbloemige varianten.

•	 Bloemen met insectenvriendelijke landingsplaat-
sen en kleine kelkbladen, zoals de composieten en   
schermbloemigen, nodigen het meeste uit.



Zorg voor je bezoekers

  Katten vormen in tuinen een vaak voorko-
mend probleem. Indien je een kat hebt, kan je deze 
zomer (vleermuizen)levens redden door je kat een uur 
voor zonsondergang binnenshuis te halen. Het laat 
vleermuizen toe om ongestoord hun slaapplaats te ver-
laten. Dit is bijzonder belangrijk van half juni tot eind 
augustus, de periode waarin ze hun  jongen grootbren-
gen. 

  Plant bomen en struiken, deze zijn be-
langrijk 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 blade-
ren lokken bladetende insecten. 

  Zorg voor een waterpartij: een tuin is niet 
compleet zonder een waterpartij. Niet enkel voorzien 
een kleine vijver en moeraszone vleermuizen van drin-
ken, het water lokt ook insecten. Het leven van veel in-
secten die op het menu staan van vleermuizen, begint 
immers in het water. Oeverplanten zorgen voor een 
geleidelijke overgang en vormen een ideaal leefgebied 
voor insecten. Goudvissen in een vijver zijn niet zo’n 
goede keuze, omdat ze veel insectenlarven opeten.

  Maak een composthoop, een tak-
kenwal of houtstapel. Keuken- en tuinaf-
val kunnen gemakkelijk gecomposteerd  
worden. Een composthoop is een ideaal biotoop voor 
insecten en bodemdiertjes. Maar ook een takkenwal of 
houtstapel zorgt voor een schaduwrijke plaats waar in-
secten, vooral kevers, zich goed thuis voelen. Als je een 
bloemenweide hebt, maai eerst een deel of strook, en 
na een maand de rest. Zo blijft er voedsel genoeg voor 
de vleermuizen. Alles in een keer maaien, zorgt voor 
een 'woestijn' voor insecten, en dus ook voor gebrek 
aan voedsel voor de vleermuizen.  

	 Gebruik geen pesticiden. Ze doden niet alleen 
de vervelende “doel”insecten (bijv.. bladluizen), ze do-
den ook hun natuurlijke vijanden (bijv. lieveheersbeest-
jes). Op deze manier gaat ook het voedselaanbod voor 
vleermuizen achteruit. Bovendien is de kans zeer groot 
dat je de vleermuizen vergiftigt.

  Trek natuurlijke belagers van plaaginsecten 
aan. Zweefvliegen, wespen, lieveheersbeestjes, gaas-
vliegen, kevers en duizendpoten zijn natuurlijke bestrij-
ders en daarom de beste vrienden van iedere tuinier. De 
volgende tips helpen je om een natuurlijk evenwicht te 
behouden:

•	 Laat sommige kruiden groeien als beschutting 
voor natuurlijke vijanden.

•	 Laat op sommige plaatsen in je tuin 
dorre bladeren, stengels en uitge-
bloeide planten staan. Ze zijn nodig als  
overwinteringsplaats voor lieveheersbeestjes. 

•	 Voorzie een hoop met snoeihout en dorre bla-
deren waar egels kunnen overwinteren.

•	 Lok vogels met voedsel en water. Ook zij zijn 
zeer efficiënte insectenjagers.

  Verblijfplaatsen van vleermuizen: Over-
dag zoeken vleermuizen een rustige en doorgaans 
warme verblijfplaats om te slapen. Sommige soor-
ten geven voorkeur aan boomholtes, terwijl an-
dere soorten zolders verkiezen. De gewone dwerg 
vleermuis, een typische huisbewoner, verblijft onder meer 
in spouwmuren, in rolluikkasten, onder dakpannen en  
achter houten planken. Ze maken geen nest en knagen 
nergens aan. Onder de uitvliegopening kan je kleine  
uitwerpselen terugvinden, een prima meststof voor in 
de tuin. Om vleermuizen onderdak te bieden, kun je 
een vleermuizenkast of een chiroptière (dakpan met 
uitvliegopening) plaatsen.
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Vleermuiskast Roemenië
Deze fraaie vleermuiskast 
kan onderdak bieden aan 
wel 15 dwergvleermuizen. 
Deze soort rust graag in klei-
ne kolonies. De vleermuizen 
hebben maximale houvast, 
de kast is van binnen name-
lijk ook opgeruwd met hout-
beton. 
Afmetingen: 29 x 44 x 9 cm

---------------------------------------------------------------
niet-ledenprijs: €25  
ledenprijs: €22.50
-----------------------------------------
Code: Bestelcode V0-91009
-----------------------------------------
Enkel af te halen in de Natuur.winkel:
Stationsstraat 40 • 2800 Mechelen. 
Tel: 015-43 16 88 • e-mail: winkel@natuurpunt.be

Vleermuizenwerkgroep
De werkgroep telt momenteel een 150-tal medewerkers die over heel Vlaanderen 
verspreid zijn. De vleermuizenwerkgroep functioneert als een koepelwerkgroep 
voor allerlei activiteiten i.v.m. vleermuizen. Die omvatten educatieve activitei-
ten (vleermuiswandelingen en -voordrachten ) en ook het beschermingswerk 
zoals het ophangen van vleermuizenkasten, de opvang van in hun winterslaap 

verstoorde vleermuizen, inrichting van kerkzolders en het oplossen van problemen met vleermuizen in bewoonde 
huizen. Voorts staat de groep in voor de wintertellingen van vleermuizen en wordt zomeronderzoek verricht met 
behulp van vleermuisdetectoren. 

vleermuizen@natuurpunt.be

Vleermuizen-
werkgroep

Links
-------

www.velt.be	•	www.telmee.be	•	www.durftuinierenzonder.be.	•	www.bataction.be	•	www.vleermuizeninfo.be

 - Winkelproduct - 

Ophangen van een Vleermuizenkast

•	 Hang de kast op aan een stevige boom. Het liefst 
op een plaats waar meerdere bomen aanwezig 
zijn.

•	 Hang de kast met de voorzijde naar het zonlicht, 
zuid of zuidwest. Vleermuizen zijn echte warmte-
liefhebbers.

•	 Hang de kast op een rustige plek, met weinig  
verstoring.

•	 Hang de kast in de luwte.
•	 Zorg voor een vrije aanvliegroute. Geen takken of 

bladeren voor de invliegopening of direct onder 
de kast.

•	 Hang de kast op een minimale hoogte van  
3 meter.

•	 Een vleermuiskast kun je het hele jaar door  
ophangen, maar het liefst voor het voorjaar.

•	 Hang meerdere kasten in je tuin. Je vergroot zo 
het aanbod aan zomerverblijfplaatsen.
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   Nederlandse naam   Latijnse naam    Bloeitijd

   
Bloemen voor de border 
 
St.-Janskruid     Hypericum perforatum  O maa -  
Goudsbloem     Calendula officinalis  E maa - okt
Aubretia      Aubretia deltoidea  E maa - jun
Judaspenning     Lunaia rediva   T maa
Vergeet-mij-nietje    Myosotis sp.   W maa - mei
Schoenlappersplant    Bergenia sp.   O apr
Steenraket     Erysimum sp.   O apr - jun
Ooievaarsbek     Geranium sp.   O mei - sept
Duizendblad     Achillea millefolium  O mei -
Klaproos      Papaver sp.   E mei - juli
Damastbloem     Hesperis matronalis  W mei - aug
Rode spoorbloem     Centranthus ruber  W mei - sept
Moerasbloem     Limnanthes sp.   E juni - aug
Zwart knoopkruid    Centaurea nigra   O juni - sept
Phacelia      Phacelia sp.   E juni - sept
Margriet      Leucanthemum vulgare  O mei - aug
Teunisbloem     Oenanthera sp.   T juni - sept
Scheefbloem     Iberis umbellata   O juni - sept
Anjer      Dianthus barbatus  O juni - juli
Kokardenbloem     Gaillardia sp.   E juni -
Ijzerhard      Verbena bonariensis  T juni - okt
Beemdkroon     Knautia arvensis   O juli - aug
Violier      Matthiola bicornia  E juli - aug
Duifkruid     Scabiosa sp.   O juli - sept
Zonneroosje     Helianthemum sp.  O juli - okt
Cosmos      Cosmos sp.   E juli - okt
Zonnehoed     Rudbeckia sp.   O aug - nov
Kaasjeskruid     Lavatera sp.   O aug - okt
Aster      Aster sp.    O aug - sept
Hemelsleutel     Sedum spectabile   O sept
   
Kruiden - bloemen en bladeren zijn aromatisch
  
Venkel      Foeniculum vulgare    juli - sept
Bergamot     Monarda didyma     juni - sept
Roomse kervel     Myrrhis odorata     apr - juni
Hyssop      Hyssopus officinalis    juli - sept
Boerenwormkruid    Tanacetum parthenium    juni - sept
Bernagie      Borago officinalis     mei - sept
Rozemarijn     Rosemary officinalis    maa - mei
Citroenmelisse     Melissa officinalis    
Koriander     Coprianrum sativum    juni - aug
Lavendel     Lavendula sp.    
Marjolein     Origanum sp.    
   

O = overblijvend
W = voor verwildering 
E = eenjarig
T = tweejarig



Bomen, struiken en klimplanten 
 
Eik      Quercus sp.  
Ruwe berk     Betula pendula  
Linde      Tilia sp.  
Zwarte els     Alnus glutinosa    mogelijkheid tot hakhout
Hazelaar      Corylus avellana    mogelijkheid tot hakhout
Gewone vlier     Sambucus nigra    mogelijkheid tot hakhout
Boswilg      Salix caprea    mogelijkheid tot hakhout
Eenstijlige meidoorn    Crataegus monogyna   mogelijkheid tot hakhout
Kamperfoelie     Lonicera sp.    klimmer
Hondsroos     Rosa canina    klimmer
Klimroos     Rubus fructicosus    klimmer
Klimop      Hedera helix    klimmer
Vlinderstruik     Buddleia davidii  
Gelderse roos     Vibernum opulus  
Gaspeldoorn     Ulex europaeus  
   
Planten voor vijvers en natte zones 
 
Kattenstaart     Lythrum salicaria   W juni - aug
Moerasspirea     Filipendula ulmaria  W juni - sept
Pinksterbloem     Cardamine pratensis  W apr - juni
Watermunt     Mentha aquatica   W juni - sept
Gewone engelwortel    Angelica sylvestris  W juli - sept
Leverkruid     Eupatorium cannabinum  W juli - sept
Dotterbloem     Caltha palustris   W maa - mei
Penningkruid     Lysimachia nummularia  W mei - aug
Waterlelie     Numphoides peltata  W juni - sept
Watervergeet-mij-nietje    Myosotis scorpioides  W juni - sept
   
  

Nederlandse naam    Latijnse naam    Bloeitijd

O = overblijvend
W = voor verwildering 
E = eenjarig
T = tweejarig

Deze brochure is gerealiseerd met medewerking van Velt


