
Cursus vleermuisvangen / Vleermuiskasten Dijkgatbos  Wieringermeer 15 t/m 17 september 2017 

 

Cursus vleermuisvangen / Vleermuiskasten 
Dijkgatbos  Wieringermeer 15 t/m 17 september 
2017 
 
In het lange weekeind van 15 t/m 17 september 2017 organiseert 
Vleermuisvangen.nl in samenwerking met de Vleermuiswerkgroep Noord Holland en de 
Veldwerkgroep van de Zoogdiervereniging een cursus vleermuisvangen en hanteren. 

Deze cursus is gericht op de beginnende en gevorderde vleermuiswerkers, die meer 
kennis willen vergaren hoe vleermuizen te hanteren, vangen en uit kasten te halen. Door 
middel van presentaties, droog oefenen, veldwerk in de avond (mistnetten) en overdag 
(kasten) willen we de deelnemers de diverse aspecten van vleermuisonderzoek laten 
ervaren.  

We hopen tijdens deze cursus waarnemingen te doen van ten minste zeven 
vleermuissoorten, met ruige dwergvleermuis en meervleermuis als het meest algemene 
soorten. Overige te verwachten soorten zijn rosse vleermuis, grootoorvleermuis, 
watervleermuis, laatvlieger en baardvleermuis. Voor alle soorten geldt dat we nog 
onvoldoende inzicht hebben in het gebruik van jachtgebieden en de ligging van 
verblijfplaatsen.  
 Omdat deze cursus een onderdeel vormt van het opleidingstraject tot zelfstandig 
vanger (voor meer info www.vleermuizenvangen.nl) wordt van alle deelnemers verwacht 
dat zij het gehele weekend aanwezig zullen zijn. Aan het einde van deze cursus is een 
mogelijkheid voor het doen van een examen. Hieronder het voorlopige programma. Voor 
deelnemers die één of meerdere presentaties al eerder gehoord hebben, is er mogelijkheid 
om in een kleine groep, onder leiding van de op dat moment vrije cursus team leiders, een 
aparte sessie te volgen. Laat dit graag van te voren weten. 
Voor deelname aan de cursus is een volledige rabiësvaccinatie van drie prikken in een 
maand of een titerbepaling hoger dan 1 verplicht. 

Waar gaan we aan het werk? In de Wieringermeer 

De Wieringermeerpolder is in 1930 drooggelegd. Het grootste deel is landbouwgrond geworden, maar er 

liggen ook twee bossen: het Robbenoordbos en het Dijkgatsbos. Ze zijn aangelegd op grond die 

ongeschikt was voor landbouw. Samen vormen ze ruim 600 hectare natuurgebied in de open polder. In 

de nadagen van de Tweede Wereldoorlog blies de bezetter de IJsselmeerdijk op; door het snel 

instromende water ontstonden twee diepe ‘wielen’ Er achter is eind jaren veertig het Dijkgatsbos 

geplant. Omdat de hele Wieringermeer onder water heeft gestaan is zowel het Robbenoordbos als het 

Dijkgatsbos niet ouder dan zo’n 65 jaar.  

Sinds 1990 wordt er in het Robbenoordbos d.m.v. vleermuiskasten gemonsterd op vooral ruige 

dwergvleermuizen en meervleermuizen. In 2010 zijn er 40 kasten in het Dijkgatsbos bijgekomen. Het 

Dijkgatsbos is duidelijk anders dan het Robbenoordbos; de recreatiedruk is veel hoger, maar het is ook 

veel gevarieerder, met open plekken, luwe bosranden en open lanen. Er zijn in het gebied zes soorten 

vleermuizen in de kasten aangetroffen, gewone dwerg-, ruige dwerg-, meer-, baard- grootoor- en 

afgelopen najaar de rosse vleermuis. Zo vlak aan het uiteinde van de Afsluitdijk is het een interessant 

gebied om in de nazomer naar het migratiegedrag van een aantal vleermuissoorten te kijken. 
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Programma: 

 
Vrijdag 15 september  

 12:00 Aankomst (incl. lunch) 

 12:30 Introductierondje van deelnemers 

 13:00 Inleiding cursus en leerdoelen (A-J en Jan) 

 13:30 Rabiës (Thijs B) 

 13:45 Droog oefenen van het opzetten van netten (hele team) 

 14:30 Korte pauze en koffie 

 15:00 Uithalen vleermuizen en hanteren (Thijs M) 

 15:30 Herkenning genera en niet-myotissoorten (René en Daan) 

 16:30 Korte pauze en koffie 

 17:00 Beschrijven, seksuele status, leeftijd schatting en gezondheid (A-J) 

 18:00 uur Warme maaltijd 

 19:00 uur Vertrek in kleine groepjes naar vanglocaties (vleermuizen vangen met mistnetten 
boven land en boven water) 

  24:00 Opbreken terugkeer naar de kampplaats 
 
Zaterdag 16 september 

 09:30 Ontbijt en koffie 

 10:00 Evaluatie veldwerk (A-J en Jan) 

 10:15 Waar zet ik mijn mistnet neer? (René) 

 10:45 Ethische richtlijnen (Thijs B) 

 11:15 Herkenning myotis soorten (René) 

 12:30 Lunch (of evt lunch meenemen) 

 13:00 Vertrek in kleine groepjes naar kasten locaties (9 bosgebieden) 

 18:00 Avondeten 

 19:00 Vertrek in kleine groepjes naar vanglocaties (idem als vrijdag) of optioneel uitvoeren 
telling langs afsluitdijk 

 24:00 Opbreken en terugkeer naar de kampplaats 
 
Zondag 17 september 

 10:30 Ontbijt 

 11:00 Evaluatie veldwerk (A-J en Jan) 

 11:30 Parasieten herkenning (Daan of Douwe) 

 12:30 Vergelijking onderzoeksmethodes (vleermuiskasten, mistnetten, etc. als 
onderzoeksmethode) (Thijs M) 

 13:30 Lunch 

 14:30 25 jaar kasten onderzoek, tips & tricks (Jan) 

 15:00 uur Opruimen en afscheid 
 
Meebrengen: 
- Tent, busje, camper (er is alleen voor noodgevallen slaapplaats in het dagverblijf) 
- Slaapzak en matje 
- Batdetector 
- Ladder (indien mogelijk vanaf 3m lengte) 
- Hoofdlamp (!), zaklamp en voldoende batterijen 
- Aangepaste kledij en schoenen 
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Kosten: 
Er kunnen maximaal 30 cursisten mee doen aan de cursus. De kosten bedragen 75 euro of 
50 euro voor studenten (inclusief verblijfplaats, maaltijden en syllabus). Opgave kan door 
een mail te sturen naar Gerben Achterkamp (gerben_a@dds.nl), pas na betaling van de 
kampkosten kom je terecht op de deelnemerslijst (IBAN: NL70 TRIO 0198 3916 17 
t.n.v. Stichting vleermuizen vangen onder vermelding van: naam + deelnamegeld cursus 
Wieringermeer 2017). Als je de kosten op factuur wilt, gelieve dat bij de opgave te 
vermelden.  
 
Cursusteam: 
Jan Boshamer (+31 6 27187888) 
Anne-Jifke Haarsma (+31 6 39498605) 
Douwe vd Ploeg (+31 6 14810890 

Daan Dekeukeleire (+32 486 03 04 57) 
René Janssen(+31 6 45 45 49 14) 
Thijs Bosch (+31 6 51016209) 
Thijs Molenaar (+31 6 55326810 ) 
 
Onderkomen en adres: 

 
“De Snippenwei” 

Noorderdijkweg 27a 
1771 MJ Wieringerwerf 

 
Ons onderkomen bestaat uit de activiteitenruimte op Groepskampeerterrein “De 
Snippenwei”. Dit kampeerterrein van Staatsbosbeheer ligt midden in het Dijkgatbos. Je tent 
zet je op rondom het kampgebouw. We zijn dit weekend de enige kampeerders op het veld. 
Er is goed sanitair en een flinke keuken aanwezig. Het is mogelijk om kostbaarheden in de 
groepsaccomodatie achter te laten.  

Groepsaccomodatie “De Snippenwei” in een ietwat natte periode. 
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Routebeschrijving 
Vanaf A7 afslag Wieringerwerf, door Wieringerwerf voor de brug over de A7 rechtsaf (Oom 
Keesweg), einde links (Noorderdijkweg), na ca. 1 km linksaf naar groepskampeerterrein. 
GPS-coördinaten N  52.8889203 / E °5.0715309 
 
Hopelijk tot vrijdag 15 september. 
 
Vriendelijke groet namens het cursusteam, 
 
Jan Boshamer 
Vogelzand 4250 
1788 MP Den Helder 
 
Tel. 06 27187888 
janboshamer@planet.nl  
 

mailto:janboshamer@planet.nl

