
 

 

Vleermuisavond 

Op vrijdagavond 27 augustus 2010 organiseren Natuurgroep Kockengen en IVN 

Vechtplassen een vleermuisavond in Kockengen. Deze avond start om 20.00u met een 

lezing waarna we naar buiten gaan en met behulp van een zg. batdetector op zoek gaan 

naar vleermuizen. 

Op deze vleermuisavond hoort en ziet u (bijna) alles over 
vleermuizen. Vooral over vleermuizen in Nederland en 
speciaal over de soorten die in Kockengen voorkomen.  
Vleermuizen zijn namelijk wijdverbreid en komen zowat op 
de gehele wereld voor, behalve binnen de poolcirkels. Er 
zijn wel duizend soorten en daarvan leven er ongeveer 16 
van in Nederland. Van klein tot, voor onze begrippen, grote 
vleermuizen met een spanwijdte van wel 30 cm (zo groot 
als een velletje papier).  
 
Uiteraard vertellen we ook bijzondere dingen over vleermuizen, leuke verhalen (en minder 
leuke, maar wel spannende) en we vertellen ook dat we in Nederland echt niet bang hoeven 
te zijn voor deze beestjes.  
Wat gaan we allemaal doen? We startten de avond met een lezing over vleermuizen: hoe 
leven ze, wat eten ze, hoe vliegen ze, hoe vangen ze hun prooi in het donker, enz.  
 

En daarna wordt het pas echt spannend: we gaan ze zien 
vliegen! Met een beetje geluk zien we tijdens een rondwandeling 
door Kockengen meerdere soorten vliegen. De kleine 
dwergvleermuis die je vaak rond je huis kunt zien vliegen tot een 
van de grootste soorten: de laatvlieger! Met behulp van 
ingenieuze apparaatjes (batdetector) kunnen we die bijzondere 
zoogdieren ook horen tijdens het vliegen en zelfs tijdens het 
eten! Hoe dat in zijn werk gaat? Kom maar mee en beleef het 
leven van de vleermuis in het donker! 

 
 
Vleermuisavond, vrijdag 27 augustus 2010: 

 De vleermuisavond start om 20.00u met een lezing in de basisschool “t Kockenest” aan 
de Kon. Julianaweg in Kockengen.  

 De school is open om 19.45u.  

 Na de lezing gaan we rond 21.00u naar buiten, op zoek naar de vleermuizen.  

 De lezing en excursie duren samen ca. 2,5 uur . 
 

Aanmelden voor deze vleermuisavond is verplicht en kan tot donderdag 26 augustus, 
via de web site van IVN Vechtplassen: www.ivnvechtplassen.org en klik dan verder bij 
excursies.  

http://www.ivnvechtplassen.org/

