
DE NACHTSAFARI 
De afwas is gedaan, de koffie is op. Eindelijk.   
Het is helemaal donker. Vanaf   nu alleen nog 
maar fluisteren. Dim de lampen en laat je 
ogen wennen aan de duisternis. Trek wat 
warms aan. Zet je telefoon op stil. Vul je 
veldfles met een hartversterker. Stop een 
blikje kattenvoer in je jaszak. We gaan op 

nachtsafari  door Utrecht.
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We beginnen in de eigen achtertuin. Heb je die niet, probeer dan de 
tuin van een van je buurtgenoten. Wees wel een beetje voorzichtig. 
En check of ze geen licht in de tuin hebben met bewegingsdetector. 
Anders zijn de dieren zo weg en de buren boos. Neem de tijd. Laat 
je oren wennen aan het geluid. Binnen enkele minuten hoor je het 
geknisper van de bladeren. Daar is ‘ie al. Het egeltje. Op zoek naar 
lekkere wormpjes. Open nu het blikje kattenvoer. Brokjes mogen 
trouwens ook. Vinden ze heerlijk. Nooit melk geven. Ze vinden het 
lekker, maar door de lactose die erin zit kan het dier diarree krijgen 
en hartstikke doodgaan. Geef hem ook geen brood met pindakaas. 
Dat is een soort taartje voor ze. En we willen geen obese egeltjes 
met plakbekjes.

Voordat we verder gaan: neem een slokje uit je veldfles en pak je 
fiets. We gaan richting de Inktpot, het hoofdkantoor van ProRail aan 
het Moreelsepark. Hier houden zo’n drie tot zesduizend vleermuizen 
hun winterslaap. Het beestje is belangrijk voor onze stad, die aan het 
water ligt. Een vleermuis eet namelijk zo’n 300 muggen per nacht. 
Stel nou dat ze er niet waren, dan moesten we zelfs overdag met een 
klamboe om ons heen lopen. Thank you vleermuis.

Vleermuizen zijn niet schuw. Ze kunnen heel nieuwsgierig om je 
heen vliegen. Wat sneu is: vleermuizen krijgen het steeds moeilijker 
in de stad. Historische gebouwen waar vleermuizen graag op zolder 
wonen bouwen we om tot kantoren en vochtige kelders bestaan te-
genwoordig steeds minder, omdat we pro’s zijn geworden in isole-
ren. Bij de vleermuizenopvang komen zelfs regelmatig vleermuizen 
binnen die in het isolatiemateriaal zijn verzopen. Tip voor als je gaat 
klussen: check of er beesten wonen in je spouwmuur.

We laten de fiets staan en wandelen richting de stad. Onderweg 
spotten we een aantal kroegtijgers die op jacht zijn naar muizen. 
Het is nu bijna twaalf uur en ik hoor je maag knorren. Loop naar je 
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favoriete snackbar en bestel een frikandel speciaal. Om je ogen niet 
al te veel te verpesten met het tl-licht eet je deze buiten op. Met een 
beetje mazzel hoor je hoefgetrappel. Sinds 1964 rijden ze door de 
stad: het politiepaard. Tijdens koop- en stapavonden ondersteunen 
ze hun collega’s. ‘Mensen worden rustiger als wij met de paarden 
erbij komen,’ vertelde een politieagent eens. ‘Je wil niet dat een dier 
van zeshonderd kilo tegen je aan loopt. Aan de andere kant werkt 
een paard ontwapenend, het is een vriendelijk dier. Mensen ont-
dooien. Ook willen ze graag met ons op de foto.’

Het is tijd om verder te gaan. We lopen langs restaurant Konni-
chi Wa aan de Mariaplaats. Hier staat een aquarium met Canadese 
kreeften voor het raam. Om de scharen van de kreeften zit een 
elastiek. Zou dit er niet om zitten, dan gaan ze in het aquarium met 
elkaar vechten. Of ze zetten hun schaar om de vingers van de kok. 
Dat is weleens gebeurd, vertelt eigenaar Wong. Dan moet je gelijk de 
poot eraf hakken, anders laat-ie niet meer los.’

De nachtsafari gaat verder over het water. We stappen in de kano. 
Onder ons zwemmen niet alleen de goeie ouwe snoek en baars, 
maar sinds een paar jaar ook de exotische marmer- en zwartbek-
grondel, afkomstig uit de Zwarte en Kaspische Zee. Wie dacht dat de 
gracht alleen roestige fietsen bevatte heeft het dus mis. Voor de vis-
sen is zo’n fiets zelfs wel handig. Om bijvoorbeeld tussen te schuilen 
als een meerkoet ze probeert te vangen. Of ze zetten er eitjes op af. 
Maar het is natuurlijk niet de bedoeling dat iedereen zijn oude fiets in 
de gracht gaat gooien, omdat het zo fijn is voor de vissen. 

De uitheemse vissen zijn trouwens door de Donau en de Rijn ge-
zwommen en zo terechtgekomen in het Utrechtse. En blijkbaar vin-
den ze het lekker hier. Hoelang zou het nog duren tot Nemo hier 
zwemt? Tien jaar? Twintig jaar? In plaats van waterfietsen kunnen 
we dan eindelijk snorkelen in de gracht. Nu al zin in. Maar goed. 
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Vissen   zijn moeilijk te spotten in de nacht, dus we peddelen richting 
de Vecht. Hier gaan we opzoek naar de muskusrat. Misschien heb je 
hem ’s nachts weleens door het water zien zwemmen. Z’n ruggetje 
is boven water en z’n staart gebruikt hij als roer. Ze zijn dan op zoek 
naar een plekje om een hol te maken. En dat is de reden waarom de 
muskusrat wordt gevangen, want wanneer een muskusrat een hol 
graaft in een primaire dijk is het alarmfase één.

In de provincie Utrecht worden jaarlijks rond de 25.000 muskusrat-
ten gevangen. Dat gebeurt met vallen en klemmen door echte rat-
tenvangers. Niet allemaal afkomstig uit Hamelen. In de sloten van 
Utrecht staan ongeveer dertig vallen die lijken op een huisje met 
daarin een appel als aas, want het enige dierlijke wat de muskusrat 
eet zijn zoetwatermosseltjes. Als je een keiharde plons hoort, dan 
weet je dat je in de buurt bent van een muskusrat. Dan was-ie net 
bezig met gras eten aan de waterkant. Hij schrok van je. 

Wist je trouwens dat je de muskusrat kan eten? Op de menukaart van 
onze zuiderburen kun je ‘m vinden als waterkonijn. Dat klinkt gelijk 
een stuk appetijtelijker. Hoe dat smaakt? Naar kip? Neen, het schijnt 
naar konijn. Wil je nu ook zelf eens waterkonijn proberen? Dat kan, 
maar waterkonijn ligt dus niet in het versvak van de buurtsuper. Ook 
niet bij de slager. Op de receptensite Smulweb wordt geadviseerd 
om ze zelf te vangen of anders je hond het te laten doen. Best een 
gedoe. Lukt het wel? Dan graag de foto’s sturen naar de redactie.
Dit was het einde van de nachtsafari. Peddel terug naar de stad, 
neem de laatste slok uit je veldfles en bel lekker een taxi om je naar 
huis te brengen. Je bent nu lang genoeg buiten geweest. Zet voordat 
je je nachtlampje uitknipt nog even je raampje open, zodat de ver-
dwaalde nachtvlinder in je kamer rustig naar buiten kan. Slaap lekker. 
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