
 

Activiteitenprogramma 2022 KNNV 
afdeling Fryslân
 

Alle excursies zijn voor leden gratis, van niet
De tijd en plaats waar een excursie begint staat vermeld bij aanvang.
Mocht je vragen hebben over de juiste startplaats neem dan 
contactpersoon. 

 

 

 

 

Woensdag 23 Februari 

Gezellige avond eigen foto’s bewonderen, Naturij
Gezellig samenzijn waarbij we genieten van uw eigen meegebrachte foto’s op een USB
behulp van een computer en beamer gaan we de foto’s op het grote scherm tonen.
Als u nog geen naam weet van het vastgelegde dier of plant is dit miss
met zijn allen proberen vast te stellen.
Aanvang: 20:00 uur De Naturij, Oude Slingeweg 4, 9204 WS Drachten.
Contact: Siemen Rienstra tel. 0512

Zaterdag 26 maart 

Algemene Leden Vergadering
Na eerst een wandeling rondom of over het terrein van de Naturij wordt u op de hoogte gebracht over 
de stand van zaken van onze vereniging. Vergaderstukken en Agenda staan afgedrukt in de 
Wetterklaver of zijn te vinden op de website.
Aanvang: 14:00 uur De Naturij, Oude Slingeweg 4, 9204 WS Drachten.
Contact: Aafje Dijkhuizen tel. 06

Zaterdag 2 april VWG. 

Roekentelling in Drachten
Jaarlijkse Roekentelling door leden van de vogelwerkgroep.
Aanvang: 11.00 uur. Verzamelen bij de ingang van het Reidingpark.
Opgave: bij Siemen Rienstra tel. 0512

Zaterdag 9 april PlWG 
Stinzenplanten excursie. 
Deze dag zal de plantenwerkgroep afhankelijk van de weersomstandigheden meerdere States in de 

Het hele onderstaande programma is onder voorbehoud van het wel of niet heersen van 
maatregelen jegens welke vorm van Corona dan ook! 
De activiteiten zullen in 2022 wel, dan niet of in aangepaste vorm doorgan
Het is dan ook verplicht je aan te melden b
Wij volgen de Landelijke richtlijnen waarbij de groepsgrootte beperkt kan zijn!

Activiteitenprogramma 2022 KNNV 
afdeling Fryslân 

Alle excursies zijn voor leden gratis, van niet-leden vragen wij €3,-. 
De tijd en plaats waar een excursie begint staat vermeld bij aanvang. 
Mocht je vragen hebben over de juiste startplaats neem dan contact op met de genoemde 

FEBRUARI: 

Gezellige avond eigen foto’s bewonderen, Naturij, Drachten
Gezellig samenzijn waarbij we genieten van uw eigen meegebrachte foto’s op een USB
behulp van een computer en beamer gaan we de foto’s op het grote scherm tonen.
Als u nog geen naam weet van het vastgelegde dier of plant is dit misschien een gelegenheid om die 
met zijn allen proberen vast te stellen.  

Oude Slingeweg 4, 9204 WS Drachten. 
Siemen Rienstra tel. 0512-521496. 

MAART: 

Algemene Leden Vergadering. 
Na eerst een wandeling rondom of over het terrein van de Naturij wordt u op de hoogte gebracht over 
de stand van zaken van onze vereniging. Vergaderstukken en Agenda staan afgedrukt in de 
Wetterklaver of zijn te vinden op de website. 

Oude Slingeweg 4, 9204 WS Drachten.  
Aafje Dijkhuizen tel. 06-57735613 of email: secretaris@fryslan.knnv.nl 

APRIL: 

Roekentelling in Drachten 
Jaarlijkse Roekentelling door leden van de vogelwerkgroep. 

ur. Verzamelen bij de ingang van het Reidingpark. 
bij Siemen Rienstra tel. 0512-521496. 

Deze dag zal de plantenwerkgroep afhankelijk van de weersomstandigheden meerdere States in de 

Het hele onderstaande programma is onder voorbehoud van het wel of niet heersen van 
welke vorm van Corona dan ook!  

De activiteiten zullen in 2022 wel, dan niet of in aangepaste vorm doorgang vinden!
Het is dan ook verplicht je aan te melden bij het genoemde contactpersoon!
Wij volgen de Landelijke richtlijnen waarbij de groepsgrootte beperkt kan zijn!

Activiteitenprogramma 2022 KNNV 

contact op met de genoemde 

Drachten.  
Gezellig samenzijn waarbij we genieten van uw eigen meegebrachte foto’s op een USB-stick. Met 
behulp van een computer en beamer gaan we de foto’s op het grote scherm tonen.  

chien een gelegenheid om die 

Na eerst een wandeling rondom of over het terrein van de Naturij wordt u op de hoogte gebracht over 
de stand van zaken van onze vereniging. Vergaderstukken en Agenda staan afgedrukt in de 

Deze dag zal de plantenwerkgroep afhankelijk van de weersomstandigheden meerdere States in de 

Het hele onderstaande programma is onder voorbehoud van het wel of niet heersen van 

g vinden! 
ij het genoemde contactpersoon! 

Wij volgen de Landelijke richtlijnen waarbij de groepsgrootte beperkt kan zijn! 



regio bezoeken om een inventarisatie te maken van de aanwezige stinzenplanten. Uiteraard worden 
andere plantensoorten die worden waargenomen, ook in de kantlijn meegenomen. 
Aanvang: 10.00 uur verzamelen op het parkeerterrein van de Epemastate te IJsbrechtum. 
Opgave voor deelname of voor meer informatie kan middels een mailtje te sturen 
naar tdolstra@xs4all.nl of aan te geven dat je ‘gaat’ bij de activiteit op Facebook.  

Zaterdag 16 April VWG. (zaterdag voor Pasen) 

Excursie "Rondje Lauwersmeergebied".  
Verzamelen op de parkeerplaats van Dokkumer Nieuwe Zijlen. Om 09.00 uur vandaar rijden we langs 
verschillende punten, te beginnen bij de uitkijk bult van Kollumerpomp om te eindigen bij de 
Ezumakeeg. Tijdsduur onbepaald, laarzen kunnen geen kwaad.  
Aanvang: 09:00 uur parkeerplaats Dokkumer Nieuwe Zijlen (postcode 9132). 
Contact: Siemen Rienstra tel. 0512-521496. 

MEI: 

Zaterdag 7 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 
Noarderleech op lopen. Laarzen zeer aanbevolen. Tijdsduur onbepaald. 
Aanvang: 10:00 uur parkeerplaats Westhoek. Coördinaten: 530 16’ NB, 50 34’ OL 
Contact: Siemen Rienstra tel. 0512-521496. 

Vrijdag 13 mei PlWG 

Inventarisatie De Sanding, Drachten. 
Dit terrein werd in het verleden ook meerdere malen in het jaar bezocht, echter de laatste jaren niet 
meer. Voor een jaarlijkse of periodieke monitoring door de plantenwerkgroep, volstaat 1 avond in het 
groeiseizoen voor de continuering van een meerjarige monitoring. 
Aanvang: 19.00 uur. Verzamelen op het parkeerterrein aan het Gaasterdjip oostelijk van deze wijk te 
Drachten/De Wilgen. 
Opgave voor deelname of voor meer informatie kan middels een mailtje te sturen 
naar tdolstra@xs4all.nl of aan te geven dat je ‘gaat’ bij de activiteit op Facebook.  

Zaterdag 21 Mei IWG  

Catspoele-Diaconieveen.  
Met een wandeling door het gebied proberen we zoveel mogelijk insectenwaarnemingen vast te 
leggen. We gaan hierbij niet van de vrij toegankelijke paden af. 
Aanvang: 10:30 uur parkeerterrein aan de Alberdalaan 2, 8422 DP Nijeberkoop 
Contact: Siemen Rienstra tel. 0512-521496 

Woensdag: 25 Mei VWG.  

Avondwandeling in de Jan Durkspolder.  
Algemene natuurwandeling in de Jan Durkspolder, met aandacht voor planten, vlinders en vogels. 
Aanvang: 18.00 uur. Verzamelen langs de Geau aan het begin van de wandelroute.  
Contact: Siemen Rienstra tel. 0512-521496. Max. 12 deelnemers.  

JUNI: 

Zaterdag 11 Juni IWG  

Rottige Meente  
Met een wandeling door het gebied proberen we zoveel mogelijk insectenwaarnemingen vast te 
leggen. We gaan hierbij niet van de vrij toegankelijke paden af. 
Aanvang: 10:30 uur bij het parkeerterrein Peter Stuyvesantweg (N351), Nijetrijne. 
Contact: Siemen Rienstra tel. 0512-521496 



Zondag 12 Juni 

Dagexcursie alleen voor leden naar Vlieland o.l.v. Sjoukje Mulder. 
De veerboot vertrekt om 09:00 uur (langzame boot) uit Harlingen. De laatste veerboot vanaf Vlieland 
vaart om 18:55 uur (sneldienst) af. 
Het goedkoopste ben je uit met een fietsarrangement van €31,- pp. Dit is inclusief de bootreis vv, 
standaardfiets, 10% korting op horeca en een attentie van VVV. 
Maximaal 20 personen, verplicht aanmelden bij Teddy Dolstra voor deelname of voor meer informatie 
kan middels een mailtje te sturen naar tdolstra@xs4all.nl 
Er wordt vanuit gegaan dat je je eigen lunch mee neemt. 

Indicatief programma:  
•   Na aankomst boot, half elf, de fietsen ophalen (eventueel omruilen) en dan richting Posthuys 
fietsen. 
•   Afhankelijk van het tij kunnen we daar op de heen- of terugweg wat vogels gaan spotten en 
wadplanten bekijken. 
•   Misschien in het bos “Lange Paal” de Dennenorchis/Kleine keverorchis bezoeken. 
•   In de bermen richting de oude landmacht kazerne zijn ook vele vogels en planten te zien. 
•   Fietsen parkeren bij de kazerne en dan door de duinen richting achteringang van de kazerne. Heel 
groot gebied met van alles en nog wat, o.a. Bijenorchis, Moeraswespenorchis, Groene knolorchis en 
vele grassen en andere zoutminnende planten. 
•   Buitenom lopen we weer richting fietsen, waarna we al genietend van de natuur weer richting het 
dorp gaan. 
•   In het dorp de fietsen weer inleveren en dan is het “tiet foar een bierke”. 
•   18:40 op naar de (snel)veerdienst. 

Vrijdag 17 juni PlWG 

Het Nieuwe Strepen. Kilometerhok 183-595 in Noord-Friesland. 
Gedurende een halve dag gaan we dit kilometerhok inventariseren. Het hok is in de polder ten 
noorden van het dorp gelegen. De te lopen route is ook goed begaanbaar via harde landwegen, 
waarlangs we inventariseren. Naast wegbermen, bermsloten, akkers en erven, maakt ook een stuk 
zeedijk deel uit van het te inventariseren kilometerhok. 
Aanvang: 13.00 uur. Verzamellocatie: begin van de Reindersweg (tegenover bushalte) te Ferwert. 
Opgave voor deelname of voor meer informatie kan middels een mailtje te sturen 
naar tdolstra@xs4all.nl of aan te geven dat je ‘gaat’ bij de activiteit op Facebook.  

Zaterdag 18 Juni PlWG 

Orchideeën excursie Lauwersmeer 
Onder leiding van dhr. Hans Gartner gaan we in het Lauwersmeer gebied op zoek naar verschillende 
soorten orchideeën. 
Aanvang: 10:00uur parkeerplaats bij ”Suyderoogh”, de Rug 5, Lauwersoog. 
Contact: Ada van Binsbergen tel. 0512-880985. Maximaal 15 personen. 

JULI:  
 

Vrijdag 1 Juli IWG 

Nationale nachtvlindernacht (o.l.v.?) nog onder voorbehoud. 
Dit is een uitermate geschikt moment in het nachtvlinderseizoen, waarin ook diverse pijlstaarten zullen 
vliegen. Mooie tijd dus om dit te doen al wordt het wel laat donker! Maar dat hoort bij het 
nachtvlinderwerk. 
Er is een maximum van 15 personen dus opgave is verplicht. 
Aanvang: 21:00 uur locatie nog niet bekend. 
Contact: Siemen Rienstra tel. 0512-521496       
 
 - Opmerking: als het regent gaat deze activiteit niet door! - 

 



Zondag 17 Juli IWG  

Hamstermieden.  
Met een wandeling door het gebied proberen we zoveel mogelijk insectenwaarnemingen vast te 
leggen. We gaan hierbij niet van de vrij toegankelijke paden af. 
Aanvang: 10:30 uur bij het parkeerterrein aan de Westerein 9289 Drogeham (langs Margrietkanaal), 
ingang “Speuldersbos”. 
Contact: Siemen Rienstra tel. 0512-521496 

AUGUSTUS: 

Zondag 14 Augustus IWG  

Wikelslân bij Earnewâld.  
Met een wandeling door het gebied proberen we zoveel mogelijk insectenwaarnemingen vast te 
leggen. We gaan hierbij niet van de vrij toegankelijke paden af. 
Aanvang: 10:30 uur parkeerterrein langs de weg “De Feansterdyk” bij Earnewâld. 
Contact: Siemen Rienstra tel. 0512-521496 

Vrijdag 20 augustus PlWG 

Het Nieuwe Strepen. Kilometerhok 161-551 in ‘t Heidenskip. 
Gedurende een halve dag gaan we dit kilometerhok inventariseren. Het hok bestrijkt het dorp en de 
directe omgeving. De te lopen route is ook goed begaanbaar via verharde landwegen, waarlangs we 
inventariseren. Naast wegbermen, bermsloten, weiland en erven, maken tal van waterelementen deel 
uit van het te inventariseren kilometerhok. 
Aanvang:13.00 uur. Verzamellocatie: Parkeerplaats achter de kerk aan de Brânburren in It 
Heidenskip. 
Opgave voor deelname of voor meer informatie kan middels een mailtje te sturen naar 
tdolstra@xs4all.nl of aan te geven dat je ‘gaat’ bij de activiteit op Facebook. 

SEPTEMBER: 

Zaterdag 10 September IWG  

Bakkeveense Duinen 
Met een wandeling door het gebied proberen we zoveel mogelijk insectenwaarnemingen vast te 
leggen. We gaan hierbij niet van de vrij toegankelijke paden af. 
Aanvang: 10:30 uur parkeerterrein Dundelle Mjumster Wei 16, Bakkeveen 
Contact: Siemen Rienstra tel. 0512-521496 

Vrijdag 16 september PlWG 

Inventarisatie omgeving Thialf stadion, Heerenveen. 
Dit afwisselende gebied binnen de woonkern van Heerenveen/Oudeschoot  met oude laantjes, 
spoorlijn,  kleine waterelementen, schrale bermen, bosschages en bebouwing is nooit eerder bezocht 
en geïnventariseerd door de plantenwerkgroep, maar gezien de grote afwisselingen aan biotopen, zijn 
hier botanische juweeltjes te verwachten. We gaan ons hier laten verrassen! 
Aanvang:13.00 uur. Parkeerplaats bij het Thialf stadion aan de Heremaweg. 
Opgave voor deelname of voor meer informatie kan middels een mailtje te sturen naar 
tdolstra@xs4all.nl of aan te geven dat je ‘gaat’ bij de activiteit op Facebook. 

OKTOBER: 

Zondag 9 Oktober. VWG.  

Vogeltrek rondje Lauwersmeer. 
Verzamelen op de parkeerplaats van Dokkumer Nieuwe Zijlen. Om 09.00 uur vandaar rijden we langs 
verschillende punten, te beginnen bij de uitkijk bult van Kollumerpomp om te eindigen bij de 
Ezumakeeg. Tijdsduur onbepaald, laarzen kunnen geen kwaad.  
Neem een verrekijker mee. 



Aanvang: 09:00 uur parkeerplaats Dokkumer Nieuwe Zijlen (postcode 9132). 
Contact: Siemen Rienstra tel. 0512-521496. 

Zaterdag 15 oktober PWG 

Paddenstoelen Katlijker skar. 
We gaan dit jaar met een wandeling door het Katlijker skar op zoek naar zoveel mogelijk 
paddenstoelen. Dat moet vast lukken daar het een gevarieerd gebied is van vergane restanten 
productiebos, statige beuken en eiken en stukjes heide. 
Aanvang: 10:00 uur Parkeerterrein bezoekerscentrum SBB Schoterlandseweg 24, 8455 JG Katlijk 
Contact: David Scarse tel. 058-2501479 

NOVEMBER: 

Woensdag 9 November 

Nogmaals een avond eigen foto’s bewonderen, Naturij Drachten.  
Gezellig samenzijn waarbij we genieten van uw eigen meegebrachte foto’s op een USB-stick. Met 
behulp van een computer en beamer gaan we de foto’s op het grote scherm tonen. Als u nog geen 
naam weet van het vastgelegde dier of plant is dit misschien een gelegenheid om die met zijn allen 
proberen vast te stellen.  
Aanvang: 20:00 uur De Naturij Oude Slingeweg 4, 9204 WS Drachten. 
Contact: Siemen Rienstra tel. 0512-521496. 

DECEMBER: 

Vrijdag 30 december PlWG 

Eindejaars plantenjacht 2022/2023. 
Dit FLORON-project vindt plaats tussen 25 december en 3 januari en is gericht op het inventariseren 
van bloeiende planten rond de jaarwisseling. Eerste locatie waar we gaan inventariseren bevindt zich 
bij de verzamelplaats. Een tweede en misschien een derde locatie die we bezoeken, liggen elders in 
of nabij Drachten. 
Aanvang: 13.00 uur. Kyriat Onoplein te Drachten bij de vlonder bij de vijver. 
Opgave voor deelname of voor meer informatie kan middels een mailtje te sturen 
naar tdolstra@xs4all.nl of aan te geven dat je ‘gaat’ bij de activiteit op Facebook.  

JANUARI 2023: 

Zondag 8 januari 2023  

De traditionele Nieuwjaarswandeling alleen voor leden.  
Aanvang: 10:00 uur  
Contactpersoon: David Scarse tel. 058-2501479. 

 


