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Noord-Hollandse Natuurdag door iedereen gratis te volgen vanaf huis 

De Noord-Hollandse Natuurdag gaat dit jaar helemaal digitaal. Iedereen kan de lezingen op 

zaterdag 19 december tussen 10:00 en 14:15 uur vanaf huis volgen. Er zijn maar liefst twaalf 

verschillende sprekers die over een uiteenlopend aantal natuuronderwerpen vertellen aan de hand 

van prachtige beelden. 

Smienten en andere interessante vogels 

Piet Zomerdijk volgt al jaren de smienten in de Noord-Hollandse polders. Dit heeft veel inzicht 

opgeleverd in hun gedrag en hun overlevingsstrategie in de winter. Vogelringer Lars Buckx laat 

mooie foto’s zien van de vogels die geringd zijn op het Ringstation in De Kennemerduinen dat 60 

jaar bestaat. Hans Stapersma neemt ons mee in de wereld van de Samenwerkende 

Vogelwerkgroepen Noord-Holland, de club die 40 jaar geleden werd opgericht om de vogels in 

Noord-Holland te beschermen. Er is de laatste jaren veel onderzoek gedaan naar het voedsel van 

grutto’s en andere vogels in plas-drassen. Dick Melman praat ons bij. Dit voorjaar werd bekend 

dat de klimaatverandering een grote invloed heeft op de trekvogels in de Waddenzee. 

Wadvogelonderzoeker Jeroen Reneerkens schudt ons wakker met een interessante lezing. 

En tal van andere natuuronderwerpen 

Hoever zijn we met de aankoop en inrichting van het NatuurNetwerk Nederland? Nico Jonker 

vertelt over dit voor de natuur erg belangrijke onderwerp. Lucas Alferink neemt ons mee in de 

wereld van camera’s die insecten automatisch herkennen. Wat hebben de systemen met gele 

platen in de weilanden tot nu toe opgeleverd? Geert Timmermans deelt de resultaten van 25 jaar 

onderzoek aan ringslangen rondom Amsterdam. Luc Knijnsberg, de enthousiaste PWN-

boswachter en allesweter uit het Noordhollands Duinreservaat, licht de wereld van de 

nachtvlinders toe met prachtige foto’s. Sander Lagerveld vertelt over het vleermuisonderzoek dat 

de laatste jaren in een stroomversnelling is gekomen. Ton Denters weet alles over de vele nieuwe 

plantensoorten die juist in steden en dorpen opduiken. Marco van Wieringen laat de resultaten 

zien van alle maatregelen die genomen zijn rond het Noordzeekanaal om trekvissen een kans te 

bieden verder Noord-Holland in te zwemmen. 

Meedoen 

Het is noodzakelijk om u in te schrijven voor de Natuurdag op zaterdag 19 december 2020. Dat 

kan via www.landschapnoordholland.nl/natuurdag  

U krijgt dan voor de dag een mail met alle informatie over de dag en de link om de lezingen thuis 

te volgen. Het is niet noodzakelijk alle lezingen te volgen, u kunt uw interesse volgen aan de 

hand van het programma op de website. De P.O.F.F. en Landschap Noord-Holland organiseren 

http://www.landschapnoordholland.nl/natuurdag


deze Natuurdag. De Provincie Noord-Holland en de Nationale Postcode Loterij maken de dag 

financieel mogelijk. 

Bel voor nadere informatie over deze dag met Johan Stuart, 06-53129644. Of stuur een mail naar 

j.stuart@landschapnoordholland.nl 

 

mailto:j.stuart@landschapnoordholland.nl

