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Plantenwerkgroep weer van start!
De avonden zijn weer lang genoeg voor de dinsdagavondexcursies. Daarom gaan we weer lekker
naar buiten. Op 8 mei is de eerst excursie!

Nog een paar plaatsen over bij cursus planten determineren.
De KNNV Alkmaar-Den Helder organiseert ook dit jaar weer een cursus planten determineren!
Er zijn nog een paar plaatsen over op dit moment.
Data: maandag 11, 18 en 25 juni en 2 juli. En een terugkomavond op maandag 10 september.
Tijden: 19.30 - 21.30 uur.
Locatie: Hortus Alkmaar, Berenkoog 37, 1822 BH Alkmaar
Kosten: Leden KNNV en IVN € 35,00, kosten niet-leden € 40,00.
Er kunnen maximaal 20 deelnemers meedoen.
De cursus wordt gegeven door Tineke Dekker, docente biologie.
De avonden beginnen met een korte instructie en daarna is het meteen oefenen met determineren.
De cursus is geschikt voor zowel beginners als gevorderden.
De begeleiding van het determineren is in handen van drie ervaren floristen.
Aanmelden bij Tineke Broersen: cabroersen@gmail.com
Opgeven: naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres en vermelden: cursus determineren 2018
Daarna volgt een betalingsverzoek en als er betaald is bent u ingeschreven.
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Komende excursies:
Op dinsdagavond 8 mei is de eerste excursie van de Plantenwerkgroep. Voor wie niet kan wachten is
er op 5 mei al een FLORON-excursie in Hoorn.
FLORON-excursie: Zaterdag 5 mei 10.00-16.00 uur, Hoorn-west van centrum
Inventarisatie-excursie
Direct ten westen van het centrum van Hoorn ligt km-hok 131-517 waar lange tijd niet is
geïnventariseerd. De provincie heeft het hok in 1983 op planten bekeken. Sindsdien is het flink op de
schop gegaan. Nu liggen er al langere tijd een begraafplaats (met een Maretak), woonwijk en
bedrijventerrein die uitnodigen om doorzocht te worden. Ook ligt er een stukje Markermeerdijk in het
hok. Aan het einde van de tocht zullen we kort een bezoek brengen aan een paar bijzondere soorten
in het nabijgelegen centrum van Hoorn.
De excursie is geschikt voor beginners en gevorderden. We gaan determineren met de flora (neem
10x loep mee) en de gegevens invoeren via de NOVA app op de smartphone, en zullen er verder
mee oefenen. Een veiligheidshesje is handig om mee te nemen voor bermen langs drukke
(provinciale) wegen.
Verzamelen: 10.00 uur aan de noordkant van station Hoorn, met parkeergelegenheid op het
Transferium (2,30 euro p.d.). Dat ligt net buiten ons hok. De excursie duurt tot circa 16.00 uur.
Aanmelden (niet nodig) en meer info via een mail aan florond13@gmail.com. Tijdens de excursie is
Thea Spruijt bereikbaar via 06 237 39 622.

Dinsdagavond 8 mei: Viaanse Molen, 19.30 uur
Vanavond de eerste excursie van het seizoen. Om er in te komen beginnen we rustig met een bezoek
aan het natuurgebiedje de Viaanse Molen (rode pijl). Parkeren kan aan de Havinghastraat.

Pieter Korstanje,
072-5622278,
06- 55448866
f2hheipie@hetnet.nl
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