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Doel project vleermuizen 

• Vleermuizen onder de aandacht van de bewoners van 

Utrecht te brengen. 

• De vleermuizen van Utrecht in kaart te brengen. 

• Vleermuiskasten ophangen

• Monitoring: vleermuiswerkgroep Utrecht  



Jaar van de vleermuis

• Hoe hebben we aandacht gevraagd voor de vleermuizen 

in Utrecht?

• Wat levert de extra communicatie op? 



Hoe? 

• Lezing – 57 bezoekers

• Nog een lezing! – 41 bezoekers



Activiteiten 

• Excursies 

• Volwassenen

• Kinderen 

• Iedereen vanaf 8 jaar 

• Totaal 7 excursies: ca. 160 deelnemers



Activiteiten

• Naschoolse Kinderactiviteit 

• Div verzoeken: Bikkershof, extra excursies forten  



Activiteiten

• Cursus Vleermuis herkennen

• Vrijdag t/m zondag 

• ‘s Avonds op jacht, overdag theorie en slapen  

• 11 deelnemers, 2 ‘nieuwe’ in de vleermuiswereld

• Fort de Klop

• Nieuwe soort ontdekt   



PR-middelen

• Persberichten Utrechtse media

• Website gemeente Utrecht

• Personeelsblad gemeente Utrecht  

• Advertentie op gemeentepagina Ons Utrecht



PR-middelen

• Posters 

• Gemeente locaties, scholen, winkelcentrum   

• E-mail naar netwerk: 

• Lokale natuur en milieu-organisaties, bewoners (eigen lijsten),  

Volktuinen etc.

• Twitterberichten stadsecoloog030 
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Basis: website 

• www.utrecht.nl/vleermuis

• Informatie  

• Activiteitenprogramma (ook van andere organisaties)

• Mogelijkheid tot melden van waarnemingen









Aandacht website 

• ‘Kroegkaart’

• Vleermuiswuppie

• Excursies en activiteiten 

• Nu: 191 waarnemingen door 77 mensen   



Wat levert het op 

• Burgers maken kennis met de vleermuis

• Meer burgers enthousiast over de vleermuis 

• Reacties tijdens en na activiteiten

• Mailtjes burgers: 

• Batdetectors kopen 

• Aanvraag extra excursies

• Verhuur vleermuistas

• Plattegrond met vleermuiswaarnemingen   

• E-maillijst van geïnteresseerden



Wat willen we nog? 

• Vrijwilligers om kasten controleren 

• En liefst: vleermuiswerkgroep Utrecht 

• Geïnteresseerden aanschrijven voor controle



Tips 

• Geef vleermuis aandacht: mensen vinden ze leuk! 

• Lokale PR voor activiteiten 

• Laat mensen aanmelden, verzamel adressen 

• Excursies voor ouders & kinderen werkt goed

• Geen excursie tijdens voetbal 

• In mei en juni minder animo voor excursies (te laat?)

• Mensen melden zich kort van te voren aan

• Cursus: misschien een jaar later meer nieuwe 

deelnemers


