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Week van de Veldbiologie 1 - 10 oktober 2021
We kunnen weer samen naar buiten en van de natuur genieten! Rond de week van 1

- 10 oktober staat er weer een Week van de Veldbiologie op de agenda. In deze
nieuwsbrief special aandacht voor de diverse activiteiten die verspreid over het land
door de verschillende afdelingen worden georganiseerd. Of het nu gaat om struinen

door rivierduinen, botanisch tekenen of een paddenstoelenexcursies, het kan
allemaal!

Bekijk hier het gevarieerde programma

Paddenstoelen  
De KNNV afdeling Alkmaar-Den Helder trapt de Week van de
Veldbiologie af met een tweetal paddenstoelenexcursies op 2 en
9 oktober. Op zaterdag 2 oktober neemt de
Paddenstoelenwerkgroep u mee naar het Heilooërbos. Tijdens de
tweede excursie, op zaterdag 9 oktober, neemt de gids u mee
naar de Staatsbossen van Schoorl.

Aanvullende informatie en locatie 
 

Struinen te voet of op de fiets
Op zoek naar iets anders dan paddenstoelen? De KNNV afdeling
Nijmegen organiseert tijdens de Week van de Veldbiologie twee
excursies. Dinsdag 5 oktober kunt u mee op struintocht door de
Rivierduinen en op zaterdag 9 oktober bent u van harte welkom
mee te doen aan een vogelexcursie op de fiets. We fietsen dan
via het fietspad vanaf het Wylerbergmeer en Ooijse Graaf naar de
Erlecomse Waard, daarna via de Kerkdijk en het Wylerbergmeer
weer terug.

Lees meer

Paddenstoelen op de golfbaan 
De golfbaan van Landgoed Tespelduyn bestaat uit veel meer dan
strak geschoren fairways en golfballen. Tussen de holes liggen
stroken grond waar veel wilde planten te zien zijn en
paddenstoelen groeien. Om u mee te laten genieten van al het
moois dat groeit en bloeit op Tespelduyn, organiseert KNNV
afdeling Bollenstreek op zaterdag 2 oktober de laatste
natuurwandeling van dit jaar. De gids zal ons rondleiden in de
wondere wereld van de paddenstoelen.
Na deze wandeling nog niet genoeg van paddenstoelen? Op 23
oktober wordt ook een minicursus Paddenstoelen georganiseerd
bedoeld voor beginners die meer over paddenstoelen willen leren.

Meer informatie

Agenda van de KNNV in oktober

Op de landelijke website van de KNNV vind je een Overzicht van
lezingen en activiteiten van alle KNNV afdelingen en
werkgroepen.

Het is mogelijk om te zoeken op provincie, soort activiteit, afdeling
en of kinderen kunnen meedoen.

Excursies            Cursussen             Evenementen

Basisboek Veldbiologie
Steeds meer mensen ontdekken hoe belangrijk de natuur is en
dat ze er meer over willen weten. Hoe zit een natuurgebied
bijvoorbeeld in elkaar en welke soorten komen erin voor? Hoe
onderzoek je zo’n gebied en waar moet je dan beginnen? In het
‘Basisboek Veldbiologie’ - hét nieuwe standaardwerk voor
natuurliefhebbers, studenten en beginnend veldbiologen - ontdek
je er alles over!

Lees meer
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