


Provinciale Organisaties Flora en Fauna (POFF). 

ln 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, 1<nnv, de weidevogelwerkgroepen, de 
Vrijwiliigersraad 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 gewed aan het 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 
(POFF) en verschijnt viermaal per jaar 

drs. W.J.M. Holthuizen (voorzitter), M. Kamoen (secretaris), drs. A.M. 
Dierick (Penningmeester), drs. K. Kapteijn. 
Correspondentie: e-mail: m.kamoen@landschapnoordholland.nl 

Bij de POFF aangesloten organisaties: 
Vrijwillige Weidevogelbescherming, Landschap Noord-Holland 
Contactpersoon: On no Steendam, Postbus 257, 
1900 AG Castricum 

Noord-Hollandse Zoogdierstudiegroep (NOZOS) 
Contactpersoon: Jan Wondergem, Gele varaan 64, 
1704 TK Heerhugowaard. Tel. O72 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 (KNN\/) 
Contactpersoon: Jan Marbus, Dorpsstraat 10a, 1689 EV Zwaag 
Tel. 022 923 0419, e-mail: dehoornbioem@hetnet.nl 
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Stichting Reptielen, Amfibieën en Vissen Onderzoek Nederland, 
afdeling Noord-Holland (RAVON) 
Contactpersoon: Axel Groenveld, Kuinderstraat 33 hs, 1079 DJ 
Amsterdam. Tel. 020 642 6310. 

Richtlünen voor kopij: Auteurs wordt verzocht 
om de richtlijnen voor het schreven van een 
artikel op te vragen. Ze dienen zich hieraan te 
houden. De ríchtlünen kunnen worden 
aangevraagd bij bovenstaand redactieadres. 

Abonnementen: Een jaarabonnement kost e 12,50. U kunt zich 
aanmelden door een brief met uw naam en adres te sturen naar: 
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Landschap Noord-Holland 
t.a.v. abonneeadminstratie Tussen Duin & Dijk 
Antwoordnummer 263 
1900 VB Castricum 

• Telefoon: 0251 -662244 info@landschapnoordholland.nl °Giro: 299215 
• Voorpagina: Bolwerk met knikkerde vogelrek 

Ornitholagum nutans. Achtergrond: Daslook Allium 
ursinum. Foto's: Rutger Polder 
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De redacti 

eidevogels 
"Niet pappen maar nathouden, wees geen kiekendief van je 
eigen portemonnee'. Prikkelende stellingen, die werden 
gepresenteerd op de themadag weidevogels en predatie van 
de SVN die afgelopen november plaatsvond in Krommen ie. 
Algemene conclusie van de dag was dat de aantallen wei- 
devogels sterk afnemen en dat verschillende oorzaken daar 
een rol bij spelen, zoals predatie, grootschalige landbouw 
en te ver gaande extensivering van natuurgebieden. Een 
oplossingsrichting ZOU kunnen zijn: meer variatie in gras- 
landbeheer, ook bekend als mozaïekbeheer, op grote schaal. 
En herstel van weidevogel biotoop, door de graslanden opti- 
maal te beheren voor de weidevogels. Hierbij ZOU niet 
alleen ingezoomd moeten worden op de grutto maar ook 
voor soorten als veldleeuwerik en slobeend. Tot zover het 
inhoudelijke deel. 
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De lezingen werden ondersteund door gegevens uit ver- 
schillende weidevogelonderzoeken. Met name het schaalni- 
veau waarop dat onderzoek wordt gedaan, zorgt voor ver- 
schillende conclusies. In Nederland gaat het eigenlijk met 
alle soorten weidevogels slecht. ln Noord-Holland blijkt uit 
het provinciale weidevogelmeetnet dat de tureluur juist een 
positieve trend heeft. En als we vervolgens per gebied gaan 
kijken, dan blijkt bijvoorbeeld dat in het ene natuurgebied 
de weidevogelstand het beter doet dan in het andere. Verder 
is er nog het raadsel van de sterke afname van weidevogels 
in het jaar 1995' Hoe ontstaan die verschillen? Daar kan 
niet zo eenvoudig een antwoord op worden gegeven. Wat 
wel opviel, is dat aan de uitwisseling en het beheer van de 
gegevens van weidevogel onderzoek veel valt te verbeteren. 
De factoren die het succes of het falen van weidevogelbe- 
heer bepalen, verdwijnen soins in de la of zijn niet goed 
onderzocht. Het wordt tijd om de krachten nog meer te 
bundelen en een provinciale thermometer van de weidevo- 
gels te introduceren, die niet alleen de grote lijn weergeeft, 
maar die op grond van regionale en plaatselijke ontwikke- 
lingen richting kan geven aan oplossingen voor het weide- 
vogelbeheer. De kennis moet eerder beschikbaar komen, 
zodat alle partijen die zich met het weidevogelbeheer 
bezighouden die kennis ook kunnen benutten. De POFF en 
ECOTELLER kunnen daar een rol in spelen. D niet pap 
pen maar tellen en aan dgislag 
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IJslanders in Noord-Holland 

Vlindernieuws uit de provincie 

Restanten van hakhoutcultuur in 

de Zijpe 
De veldleeuwerik als broedvogel 
in de Noord-Hollandse bollen- 
streek 
De Alkmaarse stinzenflora 
De pa ddes toelen 
van de MolendIjk 
Nieuwsflits 

Langs teelfranjehoed. Foto: Marïün Oud 

r 




