
 
LIFE+ TOGETHER FOR NATURE

 
DIEREN AAN HET WOORD

samen werken aan herstel van heidelandschap



Ontdek de leukste weetjes van de Lommelse Sahara, 
het Riebos en de Blekerheide!

De Lommelse heide is gekenmerkt door zeer unieke, maar helaas 
ook kwetsbare natuur. Grootschalige herstelwerken tussen  
oktober 2013 en oktober 2017 bieden het hoofd aan bedreigingen 
voor het bijzondere heidelandschap.

Via deze kaartjes in zakformaat delen de typische heidedieren 
hun diepste geheimen. Handig als je een wandeling maakt door dit  
unieke natuurgebied. De dieren vragen enkel dat je op de paden 
blijft, want hun leefgebied is enorm kwetsbaar. 
Bedankt en veel plezier!



“Ik kan door een deurgat.”

Gladde slang



• maar 60 tot 80 cm lang ben, ongeveer de breedte van een deurgat?
• niet giftig ben, voor jou dus ongevaarlijk. 
• mijn prooi wurg? Dan rol ik mijn lichaam er rond en knijp ik de prooi   
 langzaam dood. 
• verzot ben op muizen en hagedissen? 
• koudbloedig ben, maar geen volledige zonneklopper zoals andere slangen?   
 Van onder een heidestruikje laat ik me slechts stukje voor stukje  
 opwarmen door de zon om verder te bewegen.
• tot 15 jaar oud kan worden?

STATUS    

Kwetsbaar

WAAR VIND JE ME?

Ik zit goed verborgen in de heidegebieden.

NAAM

Gladde slang
CATEGORIE

Reptiel

WIST JE DAT IK...



“Laat dat 
‘onkruid’ 

maar aan 
mij over”

Geelgors



• als klein zangvogeltje van plekje naar plekje vlieg? Ti ti ti ti tèh!
•	 hou	van	open	landschappen	met	hier	en	daar	een	boom	of	struik,	een	fijne			
 haag of wegberm met gras?
• na de Tweede Wereldoorlog veel zeldzamer ben geworden? Dat komt   
 door de toename aan landbouwgronden, pesticiden en herbiciden.
• zowel insecten lust als zaden van ‘onkruid’?

STATUS    

Bedreigd

WAAR VIND JE ME?

Meestal zingend in een houtkant of struikje in het open 
landschap van de Blekerheide en het Riebos.

NAAM

Geelgors
CATEGORIE

Vogel

WIST JE DAT IK...



“Pssst. Ik ben een rare kwiet.”

Nachtzwaluw



•	 een	rare	kwiet	ben?	Ik	fluit	niet,	maar	snor.	Dat	geluid	doet	denken	aan		 	
 een kleine machine waarvan het toerental is opgedreven.
• mijn nest op de grond maak, in een ondiep kuiltje?
• overdag geruisloos op de grond zit, maar niet opval dankzij m’n onopvallende 
  grijsbruine kleur? ’s Nachts vlieg ik actief rond op insectenjacht.
• vroeger bekend stond als de ‘geitenmelker’, omdat ik ’s nachts joeg op   
 insecten in schapen- en geitenstallen?
• bij gevaar m’n jongen bescherm door de aandacht van de indringer te   
 trekken? Terwijl m’n jongen zich doodstil houden, doe ik alsof m’n vleugels   
 verlamd zijn. Zo lok ik de aanvaller weg van het nest.

STATUS    

Kwetsbaar

WAAR VIND JE ME?

Overdag rust ik goed verborgen uit in de bossen, maar in 
de schemer vlieg ik uit langs bosranden en op de heide. 

NAAM

Nachtzwaluw
CATEGORIE

Vogel

WIST JE DAT IK...



“Ik speel graag verstoppertje.”

Lentevuurspin



•  enorm kleurrijk ben? Onze mannetjes hebben een knalrood lijfje met   
 vier zwarte stippen.
• 100 jaar in vergetelheid ben geraakt? Zo ben ik herontdekt in Lommel.   
 Hier vind je zelfs de grootste populatie ter wereld!
• mij goed verstop? Onze vrouwtjes zie je bijna nooit, die zitten in een   
 ondergronds holletje en komen zelden buiten.
• alles over heb voor de liefde? Tijdens de paartijd weten onze mannetjes de   
 vrouwtjes toch te vinden!
• als klein spinnetje net uit het eitje, een tijdje met voedselsappen gevoed   
 ben door onze moederspin tot ze er zelf bij stierf? Daarna zuig ik samen   
 met mijn broertjes en zusjes onze moeder verder leeg… Griezelig, hé? 

STATUS    
Ernstig bedreigd - uitgestorven

WAAR VIND JE ME?
Enkel als je heel goed zoekt, zie je me in het voorjaar 
wandelen over de zandgrond van de Sahara.

NAAM

Lentevuurspin
CATEGORIE

Spin

WIST JE DAT IK...



“Ik was vroeger een 
schuw rupsje.”

Bont dikkopje



•  heel zeldzaam ben in de rest van Vlaanderen ?
• als vrouwtje mijn eitjes een voor een op grassprietjes leg? 
• als klein rupsje een eigen huisje maak door grapsprietjes te vouwen en   
 dicht te plakken? Die huisjes heten grastuitjes en die verlaat ik enkel om te   
 eten.
• ‘s winters overleef in het grastuitje?
• me in de lente verpop tot een vlindertje?

STATUS    
Kwetsbaar

WAAR VIND JE ME?
Vooral langs bosranden in vochtige gebieden, zoals het 
Riebos.

NAAM

Bont dikkopje
CATEGORIE

Vlinder

WIST JE DAT IK...



“Ik ben een fervente 
zonneklopper.”

levendbarende hagedis



•  maar tot 18 cm groot wordt?
• wel een relatief lange staart heb? Die kan zelfs twee keer zo lang zijn als   
 de rest van mijn lichaam.
• een fervente zonneklopper ben? Daartoe zoek ik open plekken op om   
 maximaal van de zon te genieten. Carpe diem!
• mijn lichaam tijdens zo’n zonnebad laat opwarmen van 15°C tot 30°C?

STATUS    
Niet bedreigd

WAAR VIND JE ME?
Zonnend op een open plekje of op het wandelpad in de 
heidegebieden. Als ik al niet wegvlucht voor je me ziet.

NAAM

Levendbarende hagedis
CATEGORIE

Reptiel

WIST JE DAT IK...



“Ik waag me wel eens 
aan bigamie.”

Boomleeuwerik



•  me helemaal in m’n sas voel in droge zandstreken met uitgestrekte heide-  
 terreinen en losse boompjes?
• als kwetsbare soort sta genoteerd in de Vlaamse Rode lijst? Met 500 tot   
 800 broedparen zijn mijn vriendjes en ik vrij schaarse broedvogels in Vlaanderen. 
• opval met mijn roep en opvallende, melodieuze zang? Dat zangstukje voer ik    
 graag op, vanop 100 à 150 m hoogte.
• als jong het nest al verliet na 8 tot 11 dagen, maar slechts 10 dagen later kon vliegen?
• me soms wel eens waag aan bigamie? Dat wil zeggen dat ik soms twee   
 partners tegelijkertijd heb. 
• door de Stad Lommel ben geadopteerd als mascotte in het GALS-project   
 (Gemeenten Adopteren Limburgse Soorten)?

STATUS    
Kwetsbaar

WAAR VIND JE ME?
Herken je mijn jodelende zang? Kijk dan regelmatig omhoog, 
want ik zweef  boven open plekken in de heide- en zand-
gebieden. 

NAAM

Boomleeuwerik
CATEGORIE

Vogel

WIST JE DAT IK...



“Mijn ontdekkingsdrang haalt 
soms de bovenhand.”

Heivlinder



•  van juli tot eind augustus rondvlieg?
• me niet enkel voed met nectar van kruiden, maar ook met boomsappen?
•	 vaak	snel	kleine	afstanden	afleg	in	één	krachtige	trek?	Dan	draait	mijn		 	
 motortje plots op volle toeren.
• almaar minder wordt gezien en op vele plaatsen in het binnenland zelfs   
 helemaal niet meer? Dat komt onder andere omdat er steeds minder   
 dieren grazen. Graspollen met open plekken verdwijnen daardoor. En onze   
 rupsjes zoeken net schapengras op om overdag te eten en ’s nachts in de   
 graspollen te rusten.
• ondanks mijn sterke voorkeur voor een open en afwisselend heide-  
 landschap, mijn vertrouwde biotoop wel eens durf verlaten? Dan haalt mijn   
 ontdekkingsdrang de bovenhand.
STATUS    
Kwetsbaar

WAAR VIND JE ME?
Op droge heide, droge heischrale graslanden, stuifzanden 
en open duinen. Doe je best, want ik val niet op.

NAAM

Heivlinder
CATEGORIE

Vlinder

WIST JE DAT IK...



“Ik durf al eens van gevacht 
veranderen, maar heb altijd een 
zwarte puntje.”

Hermelijn
(c) Marc De Vos



•  altijd een zwart puntje heb op m’n staart?
• er ’s winters sneeuwwit uitzie, maar in de zomer bruin met een witte   
 onderkant? Een maand lang verhaart mijn vacht. Vroeger werd mijn witte   
 vacht zelfs vervaardigd in koningsmantels!
• daarentegen naakt en blind geboren ben? Op 3 maanden tijd was ik al   
 zelfstandig en sindsdien speur ik voortdurend naar een prooi. 
• geen kieskeurige eter ben? Muizen, konijnen, vogels of zelfs insecten enz.
• slechts 20 tot 30 cm lang ben? Mijn vrouwtje is zelfs nog aanzienlijk kleiner. 
• sportief ben aangelegd? Springen, zwemmen, klimmen, rennen, … daar hou ik van.
• gangen van mollen of woelratten binnendring om in te slapen.

STATUS    
Niet bedreigd

WAAR VIND JE ME?
Ik verstop me graag in struikgewas, hagen, weiden, bosjes, 
duinen, oevers, enz. Om mij te spotten, heb je wel geluk nodig.

NAAM

Hermelijn
CATEGORIE

Zoogdier

WIST JE DAT IK...(c) Marc De Vos



“Loop geen 
blauwtje als je 

me denkt 
te herkennen!”

Gentiaanblauwtje
(c) Theo Geuens



• rondvlieg in juli en augustus?
• niet graag verward wordt met het heideblauwtje, icarusblauwtje of   
 boomblauwtje? De onderkant van mijn blauwe vleugels zijn grijsbruin met   
 witgerande stippen.
• trouwens groter ben dan de andere blauwtjes?  
• ernstig bedreigd ben? Onze rupsjes zijn dan ook kieskeurig: eerst eten ze   
	 specifiek	klokjesgentiaan.	What’s	in	a	name,	nietwaar?
• als rupsje plots van planten-  in diereneter verander? Mierenbroed vind ik   
 dan overheerlijk!

STATUS    
Bedreigd

WAAR VIND JE ME?
In vochtige heideterreinen bij de blauwe planten waar ik 
mijn eitjes leg. Deze blauwe plant heet klokjesgentiaan. 

NAAM

Gentiaanblauwtje
CATEGORIE

Vlinder

WIST JE DAT IK...(c) Theo Geuens



“Ik ben zeer honkvast, maar 
ook weer geen huismus.”

Gekraagde roodstaart
(c) Marc De Vos



•  een holenbroeder ben? Boomholten en nestkastjes vind ik lekker knus.
• een oranjerode borst, zwarte keel en wit voorhoofd heb? Mijn vrouwtje   
 valt met haar grijsbruine en beige kleur minder op.  We hebben wel elk een  
 roestkleurige staart.
• nogal honkvast ben? Zo keer ik graag terug naar de broedplaats waar ik   
 het jaar voordien vertoefde.
• ’s winters vaak even vakantie neem in het zuiden? Mijn neef zwarte rood-  
 staart blijft liever in eigen land. Dat is pas een huismus! Figuurlijk dan toch.
• verzot ben op insecten en vliegen? En bessen in het najaar.  Wat een 
 delicatesse!

STATUS    
Kwetsbaar

WAAR VIND JE ME?
In oude gemengde bossen met open plekken zoals heide of 
schrale graslanden.

NAAM

Gekraagde roodstaart
CATEGORIE

Vogel

WIST JE DAT IK...

(c) Marc De Vos



“Ik imponeer graag 
de vrouwtjes.”

Veldleeuwerik



•  graag de vrouwtjes imponeer met mijn spectaculaire zangvlucht? Dan klim   
 ik tot wel 100 meter hoog en daal ik luid zingend, om vlakbij het vrouwtje   
 te landen. Romantisch… of uitsloverij? 
• als vrouwtje jaarlijks twee tot drie keer eitjes leg, met telkens twee tot vijf   
 eieren als resultaat? Na twee weken broeden komen de eitjes al uit.
• snel de kneepjes van het vak heb aangeleerd? Na acht dagen stapte ik het   
 nest al uit en tien dagen later vloog ik zelfs al rond. Maar op 45 dagen tijd   
 was ik pas echt vliegensvlug!
• tijdens de broedtijd  vooral insecten eet, maar ’s winters noodgedwongen   
 een dieet volg van granen en zaden? 

STATUS    
Kwetsbaar

WAAR VIND JE ME?
Meestal vlieg ik al zingend in open landschappen zoals 
heide, graslanden en akkers.

NAAM

Veldleeuwerik
CATEGORIE

Vogel

WIST JE DAT IK...



“Mijn naam is niet toevallig 
gekozen.”

Bonte vliegenvanger



•  vliegen vang in volle vlucht? Mijn naam is dan ook niet toevallig gekozen,   
 hoor!
• ook wel muggen, vlinders, libellen, oorwormen en sprinkhanen lust? 
• soms moeilijk te onderscheiden ben van mijn vrouwtje? En toch ben ik   
 donkerder van kleur!
• vanaf eind juli ook naar het zuiden trek? Van half april tot begin juni keren   
 we weer terug.
• een kort “wiek, wiek”-geluid maak? Je herkent me vast wel als je me hoort.

STATUS    
Niet bedreigd

WAAR VIND JE ME?
Doorgaans goed verstopt in bosranden van halfopen loof- 
en gemengde bossen met een gevarieerde structuur.

NAAM

Bonte vliegenvanger
CATEGORIE

Vogel

WIST JE DAT IK...



“Ik overschouw graag mijn 
territorium.”

Roodborsttapuit
(c) Marc De Vos



•  vaak vanop een heidestruikje mijn territorium overschouw? Dat is de  
 perfecte uitkijk- en zangpost. Wiet..tkk, tkk!
• langpootmuggen, wormen, rupsen, vlinders, spinnen, slakken, zaden en  
 bessen op het menu heb staan?
• goed herkenbaar ben met mijn zwarte kop, witte hals en oranje borst?  
 Mijn vrouwtje valt net iets minder op.
• doorgaans vanaf september zuidelijke oorden opzoek? Alhoewel, bij een   
 zachte winter durf ik al eens blijven rondhangen.
• slechts 13 cm groot ben?

STATUS    
Niet bedreigd

WAAR VIND JE ME?
Op de toppen van lage bomen en struiken in open land-
schappen. Heidegebieden, moerassen, akkers, weilanden, …

NAAM

Roodborsttapuit
CATEGORIE

Vogel

WIST JE DAT IK...
(c) Marc Slootmakers



“Ik kom 
nogal 
luidruchtig 
over.”

Zwarte specht



•  niet van de kleinste ben? Met mijn 48 cm lengte ben ik de grootste specht   
 van Europa.
• witte ogen heb? Je herkent me ook aan m’n zwarte kleur en ivoorkleurige   
 snavel.
• in een rechte lijn vlieg, maar dat vrij onhandig oogt? Dat komt door mijn   
	 brede,	afgeronde	vleugels.	Zo	flap	ik	er	maar	op	los.
• luidruchtig overkom? Kruuk, kruuk, kruuk. Zingen, roepen of hameren, daar  
 kan ik wat van.
• met mijn snavel mijn nestholte uithak in dikke loofbomen? 
• ook gaten hak in stompen, takken en stammen die op de grond liggen. Daar  
 zoek ik larven van kevers die in dood hout leven.  In jong naaldhout vind ik   
 lekkere houtmieren.

STATUS    
Niet bedreigd

WAAR VIND JE ME?
In grote, oude naald-, loof- en gemengde bossen met veel 
beuken hoor je regelmatig mijn roep. Met wat geluk zie je 
dan een zwarte schim voorbijvliegen. Dat ben ik!

NAAM

Zwarte specht
CATEGORIE

Vogel

WIST JE DAT IK...



“Ik, een opportunist? Ik pleit 
schuldig!”

Buizerd



•  vaak rondcirkel? Of rondvlieg met korte, stijve vleugelslagen? Zo herken je   
 me meteen. Dan hoor je vaak m’n kenmerkende ‘miauwende’ roep.
• verzot ben op kleine zoogdieren zoals veldmuizen en jonge konijnen? Maar   
 eigenlijk maakt het niet uit: kevers, kikkers, regenwormen, vogeltjes, …  Ik   
 laat geen kans liggen, hoor!
• meerdere nesten bouw van takken en twijgen, in kruinen van hoge bomen   
 of struiken? Van jaar tot jaar wissel ik wel eens van nest binnen m’n 
 territorium. Soms palm ik zelfs oude nesten in van andere roofvogels. 
• doorgaans in eigen land overwinter? Ook dan kom je me zeker tegen.
• nogal kan verschillen qua verenkleed? Van donkerbruin tot bijna wit. En toch  
 ben ik het steeds: de buizerd! 

STATUS    
Niet bedreigd

WAAR VIND JE ME?
Broedend in bossen, maar vooral in open landschappen, 
zoals heide en weilanden, waar ik op prooien jaag.

NAAM

Buizerd
CATEGORIE

Vogel

WIST JE DAT IK...



“Ik zonder me maandenlang af.”

Ree



•  een vosrode zomervacht heb, maar een grijsbruine wintervacht? 
• m’n gewei in oktober of november afwerp? Tijdens de winter groeit die   
 weer aan. Tot wel 25 cm lang!
• geen staart heb zoals het edelhert?
• tot 35 kg kan wegen? Ik ben dan ook geen kieskeurige eter: bramen, bessen,  
 twijgen, scheuten, kruiden, grassen, bladeren, noten, paddenstoelen, tulpen,   
 granen en kroppen. Ik lust het allemaal!
• door m’n kleine maag meermaals per dag moet eten? Van al dat knabbelen   
 moet ik tussendoor telkens even uitrusten. Dan zoek ik beschutting op.
• langdurig alleen leef? In de herfst vormen onze vrouwtjes – reegeiten- elk   
 weer een ‘sprong’ met hun jongen, om samen de winter door te brengen.   
 Soms is daar ook een reebok bij.
STATUS    
Niet bedreigd

WAAR VIND JE ME?
In bossen, ruigtes en struiken aan bosranden, open plekken 
en aangrenzende velden. Ook in heidevelden kom je me 
weleens tegen.

NAAM

Ree
CATEGORIE

Zoogdier

WIST JE DAT IK...



 
TOGETHER

‘TOGETHER‘ staat voor TO GET HEath Restored: we zetten in op het 
herstel van het heidelandschap in het gebied Lommelse Sahara - Riebos-
serheide - Blekerheide. We, dat zijn de vier projectpartners (Agentschap 
voor Natuur en Bos, Stad Lommel, inverde en Sibelco), samen met alle 
belanghebbenden.

Heidegebieden en de typische soorten die je er vindt, zijn de laatste de-
cennia sterk achteruitgaan. Niet alleen in Vlaanderen, maar ook in de rest 
van Europa. In het noorden van Lommel bevinden zich in het natuurcom-
plex Lommelse Sahara - Riebosserheide - Blekerheide nog enkele mooie 
stukjes heide die we willen uitbreiden en met elkaar verbinden.

Daarnaast staat de naam TOGETHER ook voor samenwerking.  
Samenwerking tussen organisaties, tussen overheden en tussen mensen.  
Allemaal met het gezamenlijk doel: de natuur herstellen, beschermen en 
in de kijker plaatsen.



Een project van het Agentschap voor Natuur en Bos, stad Lommel, Sibelco en inverde

Lommel
PURE ENERGIE

Het project kan rekenen op 
steun van de Europese Unie 

via de Life+ subsidies

Het Life+ project TOGETHER  
speelt zich af in Bosland. 

 
Meer informatie over het Life+ project TOGETHER

www.togetherfornature.be
samen werken 

aan herstel van 

heidelandschap

dromen tussen bomen


