


Provinciale Organisaties Flora en Fauna (POFF). 

In 2000 is een aantal provinciale en regionale organisaties in Noord- 
Holland gaan samenwerken onder de naam Provinciale Organisaties 
voor Flora en Fauna Noord-Holland (POFF). Tot nu toe nemen hieraan 
deel de SVN, NOZOS, RAVON, kNN\/ de weidevogelwerkgroepen, de 
Vrijwilligersraad van de Natuurverening Waterland en de Stichting 
Zoetwatervissen. De POFF staat open voor alle nog niet aangesloten vrij- 
wiiligersgroepen die zich actief bezighouden met natuuronderzoek. De 
POFF hoopt door samenwerking het natuuronderzoek te stimuleren en 
te versterken. ln het verleden was sprake van versnippering van activitei- 
ten, waardoor belangrijke informatie dikwijls beperkt bleef tot de eigen 
groep. De POFF wil kennis van en gegevens over flora, fauna en land- 
schap bekend maken bij zo veel mogelijk vrijwilligers. ln het tijdschrift 
Tussen Duin & Dijk wordt de lezer op een aantrekkelijke manier op de 
hoogte gebracht van onderzoek en ontwikkelingen in flora en fauna van 
onze provincie. 

Dagelijks bestuur Provinciale Organisaties voor Flora en Fauna (POFF) 

Tussen Duin & Dijk is een onafhanke- 
lijk blad gewijd aan hef onderzoek en 
de bescherming van de natuur en het 
landschap in Noord-Holland. Het 
wordt gemaakt voor en door vrij- 
willigers met een speciale passie voor 
natuur: Of die passie nu de hele 
natuur geldt, of specifiek vogels, vlin- 
ders, vissen of vleermuizen, planten, 
mossen of vossen. Het tijdschrift 
wordt uitgegeven door de Provinciale 
Organisaties voor Flora en Fauna 
(POFH en verschijnt viermaal per jaar 
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drs. W..J.M. Holthuizen (voorzitter), M. Kamoen (secretaris), drs. A.M. 
Dierick (Penningmeester), drs. K. Kapteijn, dhr. H. Gallacher. 
Correspondentie: e-mail: m.kamoen@lbnh.nl 

Bij de POFF aangesloten organisaties 
Weidevogelbescherming Landschapsbeheer Noord-Holland 
Contactpersoon: On no Steendam, Postbus 205, 
2050 AE Overveen.Tel. 023-5143080, 
e-mail: o.steendam@lbnh.nl 

Noord-Hollandse Zoogdierstudiegroep (NOZOS) 
Contactpersoon: Jan Wondergem, Gele varaan 64, 
1704 TK Heerhugowaard. Tel. 072 5740614, 
e-mail: jwondergem@sbwinfra.nl 

Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland (SVN) 
Contactpersoon: Wim Ruitenbeek, Nassauplein 17, 
1815 GN Alkmaar. Tel. 072 5124089. 

Vrijwilligersraad van de Vereniging Agrarisch Natuurbeheer Waterland 
Contactpersoon: Barbara van Beijma, Zuideinde 47, 1141 VH 
Monnickendam. Tel. 0299-650490. 

Stichting Zoetwatervissen Noord-Holland 
Contactpersoon: Sjoerd Veenstra, Raadhuisstraat 58, 1541 JD Koog 
aan de Zaan. Tel. 075 616 3924, e-mail: s.o.veenstra@wxs.nl 

Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging, 
Gewest Noord-Holland (KNNV) 
Contactpersoon: Jan Marbus, Dorpsstraat 10a, 1689 EV Zwaag 
Tel. 022 923 0419, e-mail: dehoornbloem@hetnet.nl 

Stichting Reptielen, Amfibieën en Vissen Onderzoek Nederland, 
afdeling Noord-Holland (RAVON) 
Contactpersoon: Axel Groenveld, Kuinderstraat 33 hs, 1079 DJ 
Amsterdam. Tel. 020 642 6310. 
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Abonnementen: Een jaarabonnement kost e 12,50. u kunt zich 
aanmelden door een brief met uw naam en adres te sturen naar: 

Redactie: Klaas Kaag, Kees Kapteljn, Frode 
Nu man, Wim Ruitenbeek, Frank Ijsbeen, Marco 
Witte, Martin Witte veldt, Piet Zomerdijk. 
Redactionele st« Karel Nu man. 
Redactieadres: Frank lfisbeen, 
Blauwpüpstraat 6, 1019 KW Amsterdam. 
e-mail: redactie@tussenduinendijk.nl 
WV http://www. tussenduinendijk.nl 
Redac . Friedjof van den Bergaf, Bert 
Buizen Jeanine Hamers, Bon van der Hut, Nico 
Jonker, Dick Jonkers, Jan Marbus, Erik 
Menkveld, Harm Niesen, Pim de Nobel, Johan 
Stuart, Dirk Tanger, Mark van Til, Wim `l7jsen, Ron 
van 't Veel: 
Vormgeving ; 2B, Ha ringh uizen. 
Druk: Drukkers van Ketel, Schagen. 
Oplage 1500. 
@ Auteursrecht voorbehouden. Overname is 
slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de redactie. 
ISSN: 7570- 7261 U 

Richtlat kopij Auteurs wordt verzocht 
om de richtlijnen voor het schreven van een arti- 
kel op te vragen. Zij dienen zich hieraan te hou- 
den. De richtlijnen kunnen worden aangevraagd 
be bovenstaand redactieadres. 

Landschap Noord-Holland 
t.a.v. abonneeadminstratie Tussen Duin & Dijk 
Antwoordnummer 263 
1900 VB Castricum 

• Telefoon: 0251 -662244 info@landschapnoordholland.nl Giro: 2635373 • 

• Foto voorpagina: Saxifraga/Jan van der Straten. 
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Een belangrijke doelstelling van Tussen Duin & Dijk is om 
de kennis over de natuur in Noord-Holland te verspreiden. 
Kennis die wordt verzameld door amateur- én beroeps- 
onderzoekers. 
We willen dat doen met een leesbaar, aantrekkelijk en voor- 
al informatief tijdschrift. Daarnaast hechten wij belang aan 
kruisbestuiving tussen de natuuronderzoekers. Dat maakt 
onze opdracht niet eenvoudig. Hoe diep moet je gaan met 
artikelen? Hoe aantrekkelijk mag de vormgeving zijn? Dat 
zijn vragen die bij de samenstelling van elk nummer 
opnieuw weer een grote uitdaging zijn . 
Als redactie zijn we natuurlijk razend benieuwd wat u van 
Tussen Duin & Dijk vindt. We staan open voor uw inbreng. 
We maken immers een blad voor ul 
Uw reactie kunt u natuurlijk schrijven of mailen naar het 
redactieadres. Maar sinds 19 augustus is er een bijzondere 
mogelijkheid bijgekomen om met de redactie en de andere 
lezers van ons blad in gesprek te komen. De redactie heeft 
een internetforum op de website: 
www.tussenduinendijk.nl/forum. 
De mogelijkheden van dat forum zijn niet alleen beperkt tot 
het geven van tips aan de redactie. Ons streven is dat het 
zich ontwikkelt tot een platform voor uitwisseling van ken- 
nis over de Noord-Hollandse natuur. Een toegevoegde 
waarde ten opzicht van ons tijdschrift is de snelheid en de 
interactie. Dus heeft u internet, dan nodigen wij u van harte 
uit ons forum te bezoeken en natuurlijk deel te nemen aan 
een goed gesprek! 

De redactie 

Rectificatie 
De foto's op pagina 6 en 7 van het vorige nummer, de portret- 
ten bij het interview met Meindert Otter, zen niet gemaakt door 
Hans Roers ra maar door Piet Zomerdijk. 
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Weidevogels onder druk (2) 
Vleermuízen overleven hout 
wormbestr/jding in 

Unieke paddestoelenlanen 

Floranieuws uit de provincie: 
Bijzondere waterplanten 

Schieten of gedogen wat 

moeten we met onze jonge 
knobbelzwanen ? 
Vestiging van schaalhoorns 
op de dammen voor de 
Hondsbossche- en Pettemer 

Zeewering 
Nieuwsflits 
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fiicholoma sulphureum. Foto: Saxifraga/Willem van Kruüsbergen 
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