
Gewone  
dwergvleermuis
De dwergvleermuis vliegt 
op een hoogte van 2 tot 
5 meter maar kan soms tot 
wel 15 meter hoog vliegen. 

Grootoor-
vleermuis
Grootoorvleermuizen 
jagen in langzame 
cirkels op hun prooi. 
Ze grijpen insecten 
van de bladeren of 
zelfs direct uit de lucht.  
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OP ZOEK
naar stoepplantjes
Als je goed naar beneden kijkt, zie je dat  
er op straat veel groen groeit. Allerlei 
speciale stoepplantjes. Vind jij ze allemaal?

SMAKELIJK
Eetbare wilde planten
Een aantal van deze planten zijn vrijwel het 
hele jaar te vinden. Gebruik het blad van 
deze planten en bereid het als ‘normale’ 
bladgroenten zoals spinazie of kool. Jong 
blad is vaak malser dan ouder dikker blad :-)

Let op: niet alles direct in je mond stoppen, 
laat het even door je ouders checken.

❏ Stinkende 
 gouwe

❏ Muur-
 leeuwenbek

❏ Straatgras ❏ Madeliefje ❏ Grote 
 weegbree

❏ Muursla 
 

❏ Paarden-
 bloem

❏ Rode
 klaver

❏ Roberts- 
 kruid

❏ Klaproos
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 1  Gewone dwergvleermuis
De gewone dwergvleermuis (Pipistrelllus pipis-
trellus) is de meest algemene vleermuissoort 
in Nederland. Ze leeft in kleinschalig agrarisch 
landschap, in dorpen en steden, parken en tuinen. 
Ze jaagt relatief snel en wendbaar in een grillige 
vlucht met veel bochten en lussen en vliegt daarbij 
op enige afstand (1 tot 8 m) van de vegetatie. Ze 
vliegt op een hoogte van gemiddeld 2 tot 5 m, 
maar soms wel 15 m. Het is een klein dier met 
relatief lange smalle vleugels.

 2  Laatvlieger
De laatvlieger (Eptesicus serotinus) is een grote 
vleermuissoort. Het is een gebouwbewonende 
soort die overal in Nederland wordt aangetroffen. 
Het is daarmee ook een typische soort van het 
agrarische landschap en de rand van bebouwings-
kernen. In de vlucht zijn de opvallende brede 
vleugels, en de stompe gebogen staartvlieghuid 
met 1 a 2 uitstekende staartwervels opvallende 
kenmerken. De staartvlieghuid lijkt daardoor op 
een accolade, met aan het eind een duidelijk punt-
je (  ). De laatvlieger jaagt in een grillige vlucht 
met trage vleugelslag, in lange banen met wijde 
bochten en plotselinge uitvallen in de beschut-
ting van opgaande elementen, zoals bosranden, 
heggen en lanen, gemiddeld op een hoogte tussen 
5 en 20 meter.  

 3  Watervleermuis
De watervleermuis (Myotis daubentonii) is een 
middelgrote vleermuis met lange smalle vleugels 
en een opvallend witte buik. Ze jaagt vaak vlak 
boven het wateroppervlak van beschutte water-

partijen, of aan de beschutte kant van vijvers in 
landgoederen en parken, kasteel en visvijvers, 
smalle vaarten, langzaam stromende rivieren en 
beken. Bij windstil weer wordt de beschutting 
minder belangrijk. 

 4  Rosse vleermuis
De rosse vleermuis (Nyctalus noctula) is een grote 
vleermuissoort met lange smalle vleugels. Het dier 
lijkt qua silhouet op de gewone dwergvleermuis, 
maar is duidelijk groter. De oren zijn niet los te zien 
en de staart heeft een V-vorm zonder los puntje. 
Ze jagen in een snelle rechtlijnige vlucht in lange 
banen met plotselinge duikvluchten en uitvallen, 
op relatief grote afstand van de bomenrijen en 
bosranden en veelal boven water of moeras. Voor-
al in het najaar jagen ze graag bij straatlantaarns 
of boven een fel verlicht verkeersplein of kruising 
in de bebouwde kom. 

 5  Grootoorvleermuis
In Nederland komt zowel de gewone grootoor-
vleermuis (Plecotus auritus) als de grijze grootoor-
vleermuis (Plecotus austriacus) voor. De laatste 
komt alleen in het zuiden van ons land voor. De 
twee soorten zijn aan de hand van silhouet en 
vlieggedrag niet van elkaar te onderscheiden, 
maar de opvallend grote oren zeer grote brede 
vleugels maken duidelijk dat het om een grootoor-
vleermuis gaat. Ze jagen in langzame cirkels en 
een langzame zeer wendbare vlucht dicht op en 
door de vegetatie. Insecten worden van de blade-
ren of uit de lucht gegrepen. Soms blijven ze ook 
stilhangen (bidden) in de lucht. 

De silhouetten
In het donker zie je van een vleer- 
muis vaak niet meer dan het sil-
houet in de schemering. Toch kun 
je alleen aan het silhouet soms al 
goed zien om welke soort het gaat. 
Let daarbij goed op de grootte 
van het dier. En ook op specifieke 
kenmerken, zoals de breedte van 
de vleugels, de grootte van de oren 
of de vorm van de staart. Hieronder 
de silhouetten van vijf soorten die 
veel in steden en dorpen voor- 
komen. Van 1 t/m 5 in relatie tot 
hoe makkelijk je ze in je eigen 
tuin of in de buurt van je huis kan 
waarnemen.
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 GRATIS
leuke, kleine dingen doen
      buiten in de natuur!

Zoek deze
bodemdieren
Buiten in de tuin, 
in het park, op  
het veldje, in het  
bos en misschien  
wel gewoon  
op de stoep!
1. Lieveheersbeestje
2. Mier
3. Pissebed
4. Spin
5. Mestkever



www.visitvenlo.nl

Wild spotten 
In Nationaal Park de Maasduinen o.l.v. 
een gids reptielen, vogels, reeën spotten.
www.natuurparkenlimburg.nl/
np/de-maasduinen 

De Groote Heide 
Dit ruim 250 ha grote natuurgebied  
ten oosten van Venlo grenzend aan 
Duitsland heeft meer in petto dan hei 
alleen. Het gebied is enorm gevarieerd,  
rijk aan planten en dieren, met een beetje 
geluk wandel je opeens midden tussen  
de schapen! Bij het infocentrum aan de 
Hinsbeckerweg 55 in Venlo krijg je alle 
informatie!

Picknick spots 
• Bij het veer van Lomm naar Lottum, 

ouderwets rustig.
• Lekker mensen kijken in het  

Julianapark midden in Venlo.
• Prachtig aan het water aan de  

Maasoever in Arcen.
• Geniet van een broodje met Galloway- 

runderen aan de Maas in Blerick.
• Midden in de stad aan de Maas  

aan de Lage Loswal.

Smokkelpad Velden 
Het Smokkelpad in Velden is een  
avontuurlijke wandeling van 3 km  
waar je net als de smokkelaars van  
vroeger hindernissen (over paaltjes  
lopen, op boomstammen balanceren  
en zorgen dat je geen natte voeten  
krijgt!) moet overwinnen om de  
grens met Duitsland over te komen.
www.jagersrustvelden.nl 

Rondje Jaomerdal 

Een prachtige, afwisselende 4,5 km 
lange wandelroute door een historisch 
natuurgebied vlak bij Venlo. 
Parkeren: Hotel de Bovenste Molen, 
Bovenste Molenweg 12, 5912 TV Venlo. 
Knooppunten:  
76 ➔ 70 ➔ 69 ➔ 68 ➔ 72 ➔ 58 ➔ 
59 ➔ 60 ➔ 48 ➔ 66 ➔ 67 ➔ 
69 ➔ 70 ➔ 76

Pontjes 
en fietsveren 
Bergen - Vierlingsbeek
Wellerlooi - Blitterswijck
Arcen - Broekhuizen
Lomm - Lottum
Velden - Grubbenvorst
Steyl - Baarlo

Checklist voor    de ‘Wetenschapper’
❏ Sporen zoeken van wilde dieren

❏ Op wilde insecten jagen
❏ Waterbeestjes vangen
❏ De jaarringen van een 
 boom tellen❏ Om 5 uur opstaan om  

 nachtdieren te spotten
❏ Kikkerdril zoeken en kijken 
 hoe eitjes kikkers worden
❏ Naar de maan  en sterren kijken❏ Vogels spotten

DEEL EN

WIN

LET OP
Bij hoog water 

varen de pontjes
en fietsveren

niet!

Deel met @visitvenlo.nl een 
foto van jouw leukste, grappigste 
of meest bijzondere natuurmoment 
en maak kans op een goed gevulde 
picknickmand!

  VisitVenlo.nl      visitvenlo.nl

Kijk voor de actievoorwaarden op www.visitvenlo.nl/retournatuur


