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Cursus Veldbiologie 2022 
 
De KNNV afdeling Alkmaar-Den Helder, de vereniging 
voor veldbiologie, organiseert dit jaar weer een cursus 
veldbiologie. De lessen worden gegeven door deskundige 
docenten. Er zijn zes lessen en zes daaraan gekoppelde 
excursies om met de opgedane kennis het veld in te gaan. 
Wie wat weet ziet meer en wie wat ziet wil meer weten! 
 
De lessen worden gegeven in het Clusiuscollege, Drechterwaard 10, 1824 EX Alkmaar.  
De excursies vinden plaats in verschillende gebieden. 
 
De inhoud van de lessen: , vogels, kleine zoogdieren, planten, insecten, waterbeestjes en 
vleermuizen. 
 
Aanmelden via de mail bij de penningmeester KNNV Alkmaar, mailadres: 
penningmeester@regioalkmaar.knnv.nl 
  
Opgeven: naam, adres, telefoonnummer en mailadres. 
Daarna volgt een betalingsverzoek en als er betaald is bent u ingeschreven. 
Prijs: € 60,-  (Voor leden van de KNNV Alkmaar-Den Helder en het IVN Noord-Kennemerland € 50, -) 
Voor informatie over KNNV Alkmaar-Den Helder:  www.knnv.nl/alkmaar 
 

thema les excursie 

1. Vogels 6 april 10 april,  parkeerplaats Vlasgat 
Koedijk 

2. Kleine zoogdieren 13 april 18 april, Park Oosterhout 
Alkmaar  

3. Planten 20 april 8 mei (Viaanse Molen) 

4. Insecten 11 mei 15 mei, Parkeerplaats 
Havinghastraat Alkmaar 

5. Waterbeestjes 18 mei 22 mei, Oudorper Polder 

6. Vleermuizen 25 mei 25 mei, aanvullend op les 
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Les 1 Vogels      docent: Tom Damm  tomdamm@zonnet.nl 
 
Bij dit thema worden de volgende onderwerpen behandeld: 
 Ordening binnen het dierenrijk 

• Bouwplan 
• Diversiteit 
• Levenscyclus 
• Gedrag 
• Determinatie 
• Veldonderzoek 

  
Vogels spreken veel mensen aan. Ze zijn gemakkelijk waarneembaar en eigenlijk overal. In deze les 
krijgt u een overzicht van welke vogelsoorten er in uw eigen omgeving te zien zijn. Per vogelgroep 
worden voorbeelden gegeven wat er te zien is aan het uiterlijk en aan het gedrag. Natuurlijk wordt 
ook het hoe en waarom van de zang behandeld, een uniek kenmerk in het dierenrijk. Niet minder 
spectaculair is het tweejaarlijkse schouwspel van de vogeltrek. Ook komen de verschillende 
manieren van vogels kijken en vogelstudie aan bod. 
 
Tijdens de excursie worden de vogels opgezocht. Vogelexcursies zijn altijd spannend. Je weet dat je 
wat te zien krijgt, maar je weet van te voren nooit welke soorten er in beeld komen. 
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Les 2 Kleine zoogdieren             docent: Jan Boshamer  janboshamer@planet.nl 
 
Al jaren wordt er onderzoek gedaan naar de verspreiding van kleine zoogdieren in Noord-Holland. Deze 
dieren laten zich niet zo gemakkelijk zien, behalve als de kat bijvoorbeeld een muis of spitsmuis 
gevangen heeft. Enig idee hoeveel verschillende soorten ‘muizen’ er in onze directe omgeving leven? 
Om te beginnen is de omschrijving ‘muis’ al een verkeerde; spitsmuizen zijn wel klein, maar zeker géén 
muizen! Spitsmuizen zijn insecteneters en daarmee eerder verwant aan de mol en egel. En dan zijn er 
nóg twee groepen die behalve het ‘muis’ in hun naam, niets met elkaar gemeen hebben. Dit zijn de 
woel- en ware (echte) muizen.  
 
Op 13 april 2022 gaan we wat dieper in op deze kleine 
zoogdieren. Behalve hun ecologie kijken we ook naar hun 
plaats in de voedselketen en hun belang voor het complete 
ecosysteem. Terloops komen ook verschillende andere 
zoogdieren aan bod die we in onze omgeving, tot soms vlak 
bij huis, tegen kunnen komen. 
 
Enig idee hoeveel verschillende soorten ‘muizen’ er in onze 
directe omgeving leven? Om te beginnen is de omschrijving 
‘muis’ al een verkeerde; spitsmuizen zijn wel klein, maar 
zeker géén muizen! Spitsmuizen zijn insecteneters en 
daarmee eerder verwant aan de mol en egel. En dan zijn er 
nóg twee groepen die behalve het ‘muis’ in hun naam, niets 
met elkaar gemeen hebben. Dit zijn de woel- en ware 
(echte) muizen.  

 

Tijdens de excursie op tweede paasdag, op 18 
april gaan we daadwerkelijk een aantal dieren 
bekijken. In de dagen voor de excursie zijn er in 
het Oosterhoutpark twee transecten met 
inloopvallen uitgezet. Hoewel er natuurlijk nooit 
100 % kans op succes is, moet het raar lopen als 
we niet een aantal dieren vangen en kunnen we ze 
goed bestuderen. 

Met de kennis die je deze avond en tijdens de 
excursie opdoet, ga je de prooien van door de wijk 
stropende katten met heel andere ogen bekijken! 

 
 
 

  Rosse woelmuis 

Longworth inloopval met woelmuiskeutels 
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Les 3 Planten                 docent: Tineke Dekker artibreladi@gmail.com 
 
Geniet u van wilde planten tijdens wandelingen en wilt u hier graag meer over weten? Op deze 
cursusavond wordt u wegwijs gemaakt in de wereld van de plantendeterminatie. U maakt kennis met 
verschillende plantenfamilies zoals de kruisbloemigen, samengesteldbloemigen en orchideeën. Hoe 
kunnen deze plantenfamilies van elkaar worden onderscheiden? 
 
Er wordt tijdens deze avond gekeken naar verschillende 
kenmerken die belangrijk zijn bij determinatie zoals de vorm en 
kleur van bladeren, bloemen, stengels e.d. Verder wordt 
aandacht besteed aan verschillende boeken die beschikbaar zijn 
om te bepalen welke plant men in handen heeft.  Uiteraard zijn 
er ook planten aanwezig waarmee geoefend kan worden en er 
zal worden gewerkt met een voorbeeld-determinatietabel.  
 
Een belangrijk stuk gereedschap voor een wilde plantenliefhebber is de loep. Daarmee kunnen 
belangrijke kenmerken die nodig zijn voor determinatie nauwkeurig worden bekeken.  
 
  Excursie 

Tijdens de excursie op 8 mei bezoeken we het terrein 
rond de Viaanse Molen. Dit is een klein maar mooi 
natuurgebied met hoogteverschillen, natte en droge 
gedeeltes, bosschages en open stukken waardoor er een 
grote verscheidenheid aan planten te vinden is. Enkele 
voorbeelden zijn trilgras, rietorchis en knolsteenbreek 
maar er groeien natuurlijk ook bekendere en minder 
zeldzame planten zoals guldenroede, riet en lisdodde.  
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Les 4 Insecten                       docent: Tom Damm  tomdamm@zonnet.nl 

Bij dit thema worden de volgende onderwerpen behandeld: 

• Ordening binnen het dierenrijk 

• Bouwplan 

• Diversiteit 

• Levenscyclus 

• Gedrag 

• Determinatie 

• Veldonderzoek 
 
In deze les worden de verschillende insectenorden behandeld. Omdat ongeveer de helft van het aantal 
soorten in Nederland een insect is, zal dat voornamelijk gebeuren aan de hand van de min of meer 
bekende groepen, zoals vliegen en muggen, vlinders, libellen, kevers en bijen, wespen en mieren e.d. 
De onbekendere groepen worden slechts aangestipt, zoals de waaiervleugeligen, de vlooien en de 
stofluizen. Voorbeeldsoorten zullen gebruikt worden om bijvoorbeeld de grote verschillen in 
levenscyclus te schetsen. 
 
Het is de bedoeling dat de cursisten zelf op zijn minst kunnen aangeven waarom spinnen, pissebedden 
en duizendpoten geen insecten zijn, waarom een bepaald insect een wants is en geen kever en dat ze 
leren wat het verschil is tussen een bij en een vlieg. En wat er bij het vangen en determineren allemaal 
komt kijken; dat verschilt sterk per groep.Tijdens de excursie proberen we voorbeelden van zoveel 
mogelijk groepen te vinden.   
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Les 5 Waterbeestjes    docent: John Scheepe  ivn.egmonderhout@gmail.com 
 
 
Wie herkent onderstaande schoolplaat van M.A. Koekkoek niet?! Het is een oude plaat, voor het 
eerst voor 1920 gepubliceerd. Maar daarna nog vele malen herdrukt en tot ver na de WOII in de 
schoollokalen gebruikt. En geeft de enorme biodiversiteit van slootwater weer. 
 
De sloot, vijver of plas is als biotoop onderhevig aan vele processen, van belang voor alle 
levensvormen in de sloot. De les Sloot en Plas behandelt summier die processen en gaat vooral over 
wat er leeft in en rond de sloot: 

• Algen 

• Planten 

• Beestjes 

• Ongewervelden (slakken wormen) 

• Insecten (Volwassen, Nimfen, Larven) 

• Vissen 

• Amfibieën en reptielen 
 
De informatie beperkt zich hoofdzakelijk tot leven dat te zien is zonder microscoop. 
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Les 6 Vleermuizen        docent: John Scheepe  ivn.egmonderhout@gmail.com 
 
 
Waarschijnlijk heeft  iedereen wel eens een vleermuis 
gezien: 's avonds in de tuin, op straat of in het park. In de 
schemering komen ze te voorschijn om op muggen en 
motjes te jagen. Een fascinerend tafereel, een fascinerend 
dier: de vleermuis.  
 
Maar vanwege hun relatieve “onzichtbaarheid” en 
daarmee gepaard gaande onbekendheid gaat het gezegde 
“onbekend maakt onbemind” zeker voor vleermuizen op. 
En bestaan er veel vooroordelen over vleermuizen. Dat 
vleermuizen heel bijzondere dieren zijn en een belangrijke 
plaats in de natuur innemen, wordt niet altijd op waarde 
geschat. Zo zijn vleermuizen als groep zoogdieren de 
nummer twee in Nederland en ook mondiaal gezien. 
 
Deze les gaat over 

• Wat is een vleermuis, hoe is hij gebouwd 

• Hoe leven ze en overleven ze in de winter 

• Wat eten ze en hoe jagen ze met echolocatie 

• Hoe zijn ze te herkennen, het gebruik van een batdetector 
 
De meeste informatie heeft betrekking op de vleermuizen die in 
Nederland voorkomen, maar er wordt ook wat verteld over 
vleermuizen wereldwijd. 
 

De les wordt besloten met 
een wandeling door de 
wijk, waar met behulp van 
batdetectors hopelijk wat 
vleermuizen “gescoord” 
kunnen worden. 
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