ACTIVITEITENPROGRAMMA KNNV-AFDELING FRYSLÂN juli 2020 t/m 3 januari 2021
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 de juiste startplaats hebben, neem dan contact op met de genoemde contactpersoon.
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 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, Benderse 22, 7963 RA Ruinen.
Contact: Siemen Rienstra 0512-521496
SEPTEMBER
Vrijdag 18 september. PlWG.
Inventarisatie achter het Karmelklooster.
Aanvang 13:00 uur op de parkeerplaats naast het Karmelklooster, Burgemeester Wuiteweg 162.
Contactpersoon: Teddy Dolstra tdolstra@xs4all.nl
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
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 Sudwesthoeke 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
NOVEMBER
Lezing of foto-avond met foto’s van leden
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.

