ACTIVITEITENPROGRAMMA 2020 KNNV-AFDELING FRYSLÂN februari t/m december:
Alle excursies zijn voor leden gratis, van niet leden vragen wij €3, -.
De tijd en plaats waar een excursie begint staat vermeldt bij Aanvang. Mocht je vragen hebben
over je juiste startplaats of met iemand willen samen rijden, neem dan contact op met de
genoemde contactpersoon.
.
FEBRUARI
Woensdag 19 februari Foto-determineren eigen foto’s Naturij Drachten.
Aanvang: 20:00 uur in de Naturij Drachten.
Contact: Siemen Rienstra tel. 0512-521496.
MAART
Zaterdag 21 maart ALV. Locatie Naturij, Oude Slingeweg 4, 9204 WS Drachten
Aanvang 14:00 uur bij de ingang Naturij.
APRIL
Zondag 12 april VWG. Excursie "Rondje
Lauwersmeergebied". Verzamelen op de
parkeerplaats van Dokkumer Nieuwe Zijlen om
09.00 uur van daar rijden we langs verschillende
punten, te beginnen bij de uitkijkbult van
Kollumerpomp om te eindigen bij de Ezumakeeg.
Tijdsduur onbepaald, laarzen kunnen geen kwaad.
Aanvang 9:00 uur parkeerplaats Dokkumer
Nieuwe Zijlen.
Contact Meindert Swart tel. 0512-515932

Zaterdag 25 april PlWG. Stinzenplanten.
Contactpersoon: Teddy Dolstra tdolstra@xs4all.nl
MEI
Zaterdag 9 mei VWG. Excursie kustvogels.
Verzamelen aan het wad bij Westhoek om 10.00 uur.
Daarna gaan we naar Zwarte Haan. Op deze plekken
hopen we o.a. wadvogels in hun fraaie broedkleed te
zien terwijl ze dankzij opkomend tij niet al te ver weg
zijn. Afhankelijk van o.a. de tijd kunnen we nog een
stuk de kwelder van het Noorderleeg op lopen.
Laarzen zeer aanbevolen. Tijdsduur onbepaald.
Aanvang 10:00 uur parkeerplaats Westhoek.
Contact Meindert Swart tel 0512-515932.

Vrijdag 22 mei PlWG. Inventarisatie van de Sanding (avond)
Contactpersoon: Teddy Dolstra tdolstra@xs4all.nl
Zaterdag 23 mei IWG Catspoele-Diaconievene. We gaan de
opgedane kennis van de afgelopen jaren wat aanscherpen
voor de soorten die we ondertussen geleerd hebben: libellen,
dagvlinders, hommels, lieveheersbeestjes en een aantal
schildwantsen. Echter interessante andere waarnemingen
zullen we niet ongemerkt voorbijlopen.
Aanvang: 10:30 uur parkeerterrein aan de Alberdalaan.
Contact: Siemen Rienstra 0512-521496
Woensdag 27 mei VWG. Avondwandeling op it Eilân bij
Goaiïngahuzen. Algemene natuurwandeling rond het eiland, met
aandacht voor planten, vlinders en vogels.
Aanvang: 18.00 uur. Verzamelen parkeerterrein achterzijde Lawei,
Kiryat Onoplein, of in overleg zelf naar it Eilân om 18.30 uur.
Opgave bij David Scarse Tel 058-25-1479. Max. 12 deelnemers.
JUNI
Zondag 7 juni Dagexcursie Vlieland o.l.v. Sjoukje Mulder.
Alleen voor leden!
De boot vertrekt uit Harlingen om 9.00 uur (langzame boot) en gaat terug om 18.55 uur
(sneldienst).
Het goedkoopste is een fietsarrangement van 31 euro pp.
Dit is inclusief de bootreis, standaardfiets, 10 % korting op horeca en attentie vvv.
Maximaal 20 personen, verplicht aanmelden bij Teddy Dolstra tdolstra@xs4all.nl
Er wordt vanuit gegaan dat een ieder zijn eigen lunch meeneemt.
Programma
*Na aankomst boot, half elf, de fietsen op halen (eventueel omruilen) en dan richting Posthuys
fietsen.
*Afhankelijk van het tij kunnen we daar op de heen of terugweg wat vogels gaan spotten en de
wadplanten bekijken
*Misschien in bos lange paal de dennenorchis/kleine keverorchis bezoeken.
*In de bermen richting de oude landmachtkazerne is ook van alles te zien, w.o. vogels, planten
e.d.
*Fietsen parkeren bij de kazerne en dan door de duinen richting achter ingang kazerne. Heel
groot gebied met van alles en nog wat. O.a. bijenorhis, moeraswespenorchis, groenknolorchis
en veel grassen en andere zoutminnende planten
*Buitenom lopen weer richting fiets.
*Op de fiets richting dorp, fietsen inleveren en dan tied foar een bierke
*18.40 wachten op de sneldienst
Zaterdag 13 juni IWG Easterskar. We gaan de opgedane kennis van de afgelopen jaren wat
aanscherpen voor de soorten die we ondertussen geleerd hebben: libellen, dagvlinders,

hommels, lieveheersbeestjes en een aantal schildwantsen.
Echter interessante andere waarnemingen zullen we niet
ongemerkt voorbijlopen.
Aanvang: 10:30 uur bij het parkeerterrein aan de Skarweg.
Contact: Siemen Rienstra 0512-521496
Vrijdag 19 juni IWG Nationale nachtvlindernacht o.l.v. Gerrit Tuinstra.
Dit is een uitermate geschikt moment in het nachtvlinderseizoen, waarin ook diverse
pijlstaarten zullen vliegen. Mooie tijd dus om dit te doen voor publiek - al wordt het wel laat
donker! Maar dat hoort bij het nachtvlinderwerk.
Max 20 deelnemmers.
Aanvang: 20:00 uur
Contact: Siemen Rienstra 0512-521496
Opmerking: als het regent gaat deze activiteit niet door!
Vrijdag 26 juni PlWG. Kilometerhok inventarisatie; kilometerhok nog onbekend.
Contactpersoon: Teddy Dolstra tdolstra@xs4all.nl
JULI
Vrijdag 17 juli PlWG Staat deze plant nog?
Aanvang 13:00 uur. Doelsoort en locatie nog onbekend.
Er zijn verspreidt door de provincie in het verleden plantensoorten of juist adventieven of
invasive soorten gedocumenteerd, maar waarvan reeds soms tientallen jaren geen recente
melding meer is gemaakt op de desbetreffende locatie. We springen als plantenwerkgroep hier
op in door op zoek te gaan naar de desbetreffende soort of soorten in een kilometerhok.
Ondertussen inventariseren we uiteraard alle soorten planten die we tijdens zo´n zoektocht
tegenkomen.
Contactpersoon: Teddy Dolstra tdolstra@xs4all.nl
Zaterdag 18 juli IWG Hamstermieden. We gaan de opgedane
kennis van de afgelopen jaren wat aanscherpen voor de soorten
die we ondertussen geleerd hebben: libellen, dagvlinders,
hommels, lieveheersbeestjes en een aantal schildwantsen. Echter
interessante andere waarnemingen zullen we niet ongemerkt
voorbijlopen.
Aanvang: 10:30 uur bij het parkeerterrein aan de Westerein
(Margrietkanaal), ingang Speuldersbos.
Contact: Siemen Rienstra 0512-521496
AUGUSTUS
Zaterdag 15 of 22 augustus IWG Dwingeloose heide We gaan de opgedane kennis van de
afgelopen jaren wat aanscherpen voor de soorten die we ondertussen geleerd hebben: libellen,
dagvlinders, hommels, lieveheersbeestjes en een aantal schildwantsen. Echter interessante
andere waarnemingen zullen we niet ongemerkt voorbijlopen.
Aanvang: 10:30 uur parkeerterrein bij bezoekerscentrum Nationaal park Dwingelderveld aan de
Benderseweg.
Contact: Siemen Rienstra 0512-521496

SEPTEMBER
Zaterdag 19 september IWG Bakkeveenster duinen. We gaan de opgedane kennis van de
afgelopen jaren wat aanscherpen voor de soorten die we ondertussen geleerd hebben: libellen,
dagvlinders, hommels, lieveheersbeestjes en een aantal schildwantsen. Echter interessante
andere waarnemingen zullen we niet ongemerkt voorbijlopen.
Aanvang: 10:30 uur parkeerterrein “Dúndelle” Mjûmsterwei Bakkeveen.
Contact: Siemen Rienstra 0512-521496
18 september PlWG. Inventarisatie achter het Karmelklooster
Aanvang 13:00 uur op parkeerplaats naast het Karmelklooster
Contactpersoon: Teddy Dolstra tmdolstra@xs4all.nl
OKTOBER
Zaterdag 11 oktober. VWG. Vogeltrek Oudemirdumer Klif
Het Oudemirdumer Klif - langs de IJsselmeerkust - is de? plek waar allerlei vogels op hun reis
richting het zuiden graag even op adem komen. Soms zijn er bijzondere waarnemingen zoals
paapjes en roodborsttapuiten. Neem een verrekijker mee. Door IVN Su?dwesthoeke Ronald
Schouten
Aanvang: 10:00 uur De Dollen 10, 8567 HP Oudemirdum ingang Oudemirdumerklif
Contact: Meindert Swart 0512-515932.
Zaterdag 17 oktober.
Paddenstoelen excursie Oudemirnum.
Aanvang: 10:00 uur SBB De Houtwal 2, 8567 HN Oudemirdum.
Contact: David Scarse tel. 058-2501479
Zaterdag 24 of 31 oktober. Een gespecialiseerde wasplaten paddenstoelen excursie in het
wasplaten reservaat onder Rotstergaast. Leiding van Jan van der Heide en of Jan van der
Woude. Deze excursie is aangevraagd bij Staatsbosbeheer. Deelname (maximaal 12 personen)
is alleen mogelijk na aanmelding.
Alleen voor leden!
Contact: David Scarse tel. 058-250 14 79.
NOVEMBER
Lezing of foto-determineren
DECEMBER
Woensdag 30 december PlWG. Eindejaarsplantenjacht 2020/2021 in Drachten.
Aanvang 13:00 uur parkeerplaats Kiryat Onoplein, Drachten.
Contactpersoon: Teddy Dolstra tmdolstra@xs4all.nl
JANUARI 2021
Zondag 3 januari 2021 Nieuwjaarswandeling. Oranjewoud met chocolademelk bij Tjaarda.

