


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, knnv. de weidevogelwerkgroepen, de 
Vrijwilligersraad van de Natuurverening Waterland en de Stichting 
Zoetwaten/issen. De POFF staat open voor alle nog niet aangesloten vrij- 
willigersgroepen 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. In 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 & Dek is een onafhanke- 
lijk blad gewijd aan het onderzoek en 
de bescherming van de natuur en het 
landschap in Noord-Holland. Het 
wordt gemaakt voor en door vrlj-willi- 
gers 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. 

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

Stichting Zoetwatewissen 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 E\/ 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. 

Redactie: Klaas Kaag, Frode Nu man, Bert Pis, 
Wim Ruitenbeek, Frank lfisbeen, Martin 
Witte veldt, Piet Zomerdijk. 
Redactieadres: Frank lfisbeen, 
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e-mail: redactie@tussenduínend/jk.nl 
Website: http://www. tussenduinendljk.nl 
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Druk: Drukkerij van Ketel, Schagen. 
Oplage: 1500. 
© Auteursrecht voorbehouden. Overname is 
slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de redactie. 
ISSN: 7570-7261 
Richtlijnen voor kopij: Auteurs wordt verzocht 
om de richtlünen voor het schrijven van een 
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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: 
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Landschap Noord-Holland 
t.a.v. abonneeadminstratie Tussen Duin & Dijk 
Antwoordnummer 263 
1900 VB Castricum . Telefoon: 0251 -662244 info@Iandschapnoordholland.nl °Giro: 299215 

. Voorpagina: Fuut in ka ttenhouding (cai-display). 
Foto: André Konten 
Achtergrond: Riet. Foto: Bert Pis 
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• Illustratie.' Jos Zwarts. Er wordt weer veel geschoten in Noord-Holland. Op dieren, 
wel te verstaan. 
Sinds de invoering van de Flora en Faunawet in 2002 mag 
schade door dieren alleen nog bestreden worden door 
afschot als de provincies daartoe ontheffingen verlenen. 
Daarvoor moeten de provincies zich baseren op een 
Faunabeheersplan. Zo9n plan was er in Noord-Holland tot 
eind 2004 nog steeds niet, maar onder toenemende tijds- 
druk is dat er nu wel. De Faunabeheerseenheid voor Noord- 
Holland heeft het geschreven en GS heeft het goedgekeurd. 
En wat blijkt" Noord-Holland is opgescheept met één van 
de schietgraagste faunabeheerplannen van Nederland. Zo 
zijn er nu ontheffingen verleend voor afschot van knobbel- 
zwanen, meerkoeten, grauwe ganzen, kolganzen, smienten, 
vossen, reeën en damherten. Voor alle "noten" is uitroeiing 
de doelstelling. Amsterdam, pas op uw halsband parkieten ' 
In de Faunabeheerseenheid zijn alleen grondgebruikers en 
-eigenaren vertegenwoordigd, dus ook de terreinbeherende 
natuurbeschermingsorganisaties. Natuurmonumenten, 
Landschap Noord-Holland en Staatsbosbeheer zijn er 
samen vertegenwoordigd door één persoon en deze heeft 
kennelijk geen effectief weerwoord kunnen of willen geven 
tegenover de jagerslobby. GS heeft nog wel een advies over 
de plannen van de Faunabeheerseenheid gevraagd aan het 
Provinciaal Overleg Faunabeleid. Dat is een adviesorgaan 
waarin alle partijen die zich bij faunabeheer betrokken voe- 
len vertegenwoordigd zijn, boeren, jagers en natuurbescher- 
mers. De hierin vertegenwoordigde natuurbeschermingsor- 
ganisaties hebben gezamenlijk maar liefst 69 kritische reac- 
ties op het plan geleverd. Dat alles heeft echter tot slechts 
één amendement geleid: de looptijd van het faunabeheers 
plan is teruggebracht van vijf naar drie jaar. Ook is toege 
zegd dat het in die periode geëvalueerd zal worden 
Kennelijk heeft tijdsdruk, veroorzaakt door laksheid bij de 
totstandkoming van het Faunabeheersplan 
deskundige adviezen niet serieus genomen zijn en dat het 
faunabeheer in Noord-Holland nu voor drie jaar is overge 
levend aan de jagerslobby. 

Havik. Foto: Piet Munsterman. 
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Een bn lorrie van de fuut bij 
het IJsselmeer 

Floranieuws uit de provincie 
Wilde bijen in de Noord- 
Hollandse duinen 
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Hollandse kakkerlakken 
Pro oionderzoek havik in 
het Wormer- en Jisperveld 
en de Reef 
Nieuwsflits 




