
Afgelopen vrijdag konden er op veel plaatsen in het land nachtvlinders gespot 
worden, zo ook in de IVN Natuurtuin Oranjepolder. 
 

Om 20.00 waren de bezoekers uitgenodigd in de 
Natuurtuin. De mensen werden ontvangen met 
een kopje koffie/thee of iets fris. 
Hierna kon iedereen plaats nemen in het nieuwe 
educatieve gebouw. 
Alle stoelen waren bezet, er werden nog banken 
bij geplaatst vanwege de grote opkomst. En dan 
nog moest een aantal mensen blijven staan. 
 
Omdat dit jaar het jaar van de vleermuizen is, 
werd er voor gekozen om deze avond in te luiden 
met een presentatie over de vleermuis. 
Anneke Hamers hield met behulp van een beamer 
een levendig betoog over het leven van de 
vleermuis in Nederland.  
Nu wisten we ook dat het hoofdmaal van 
vleermuizen o.a. bestaat uit nachtvlinders. 
 
Na de uitleg was het inmiddels gaan schemeren en 
konden we vleermuizen gaan spotten. Chiel 
Simons van de Vleermuiswerkgroep Noord-
Brabant, speciaal uitgenodigd voor deze avond, 
probeerde met de batdetector te achterhalen 
welke soorten vleermuizen er rond vlogen. Zie 
foto. Diverse malen werd de dwergvleermuis 
gedetecteerd en eenmaal de laatvlieger. Ook 
vertelde hij veel interessants over vleermuizen 
aan het meelopend publiek. 

 
Chiel Simons, vleermuizen detecterend 

Langs de paden in de tuin werd men d.m.v. een slinkse opstelling van lichtpunten naar een 
hel verlicht scherm geleid.  
En hier was het wachten op de nachtvlinders. In de omgeving van het witte doek waren 
onder leiding van Piet Hanemaaijer overheerlijke lokstoffen op de bomen gesmeerd in de 
hoop dat de nachtvlinders hier geen weerstand aan konden bieden. Maar zoals ieder jaar is 
het altijd weer een verrassing of de nachtvlinders zich laten verleiden. 
O.a. het rood weeskind deed zich tegoed aan de lokstroop (zie foto onder) en op het witte 
scherm werden het gamma-uiltje, de volgeling (een huismoedersoort) en de appeltak (een 
spanner) gezien. Een volledig fotoverslag volgt nog. 
De natuur laat zich niet dwingen. Zo zit er ’s morgens een nachtvlinder op je keukenraam en 
laat hij zich uitgebreid bekijken, zo ben je in afwachting en laten slechts enkele exemplaren 
zich zien.  



 
rood weeskind en piramidevlinder 

Al met al was het een zeer sfeervolle en boeiende avond waarop het weer zich ook nog eens 
van haar beste kant liet zien. 
Inmiddels heel wat wijzer over vleermuizen en nachtvlinders, togen de laatste bezoekers 
rond middernacht huiswaarts. 

Zie ook de pagina http://www.ivn-markendonge.nl/waarnemingen.htm#nachtvlindernacht 
voor alle waarnemingen, meer foto’s en een filmpje van de Nationale Nachtvlindernacht in 
Natuurtuin Oranjepolder. 
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