


Provinciale Qrganisaties 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, KNMV, de weidevogelwerkgroepen, de 
Vrijwilligersraad van de Natuurverening Waterland en de Stichting 
Zoetwatervissen. 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. 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 & 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 
(POFH 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. 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. O22 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 Visbeen, Martin 
Witte veldt, Piet Zomerdijk. 
Redactieadres: Frank lfisbeen, 
Blauwpüpstraat 6, 1019 KW Amsterdam. 
e-mail: redactie@tussenduinenduk. nl 
Website: http://www. tussenduinendijknl 
Redactieraad: Friedjof van den Bergaf, 
Bert Buizer, Ron van der Hut, Nico Jonker, Jan 
Marbus, Erik Menkveld, Harm Niesen, Pim de 
Nobel, Kees Scharringa, Johan Stuart, Dirk 
Tanger, Mark van Til, Wim hijsen, Ron van 't Veer: 
Vormgeving: 2B, Brede wold & B u czynski, 
Haringhuizen. 
Druk: Drukkerij van Ketel, Schagen. 
Oplage: 1500. 
© Auteursrecht voorbehouden. Overname is 
slechts toegestaan na voorafgaande schriftelüke 
toestemming van de redactie. 
ISSN: 1570-7261 
Richtlünen voor kopij: Auteurs wordt verzocht 
om de richtlijnen voor het schrijven van een 
artikel op te vragen. ZU dienen zich hieraan te 
houden. De richtlijnen 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: Driedoornige stekelbaars. 
Foto's: Ben|. Pis. 

2 



3 00 .INHOUD 
I 
I 

Op stap met 

• \ 

r 

_ 1 
` .\- *1 Kramsvoge met appels. 

Illustra 'e: Jo$ Zwarts 
~v 

I I 

:R 
Ã? 

1 L 
9 I 

/ 

I 
`\` 

„f . s 

V 

'\›< * z g -  <ï L 

1 
3 

\ "v  
/A 

De natuur in Noord-Holland nodigt veel mensen uit om 
te ontdekken, te onderzoeken en te beschermen. 
Zonder die mensen zou de natuur in Noord-Holland een 
stuk minder spannend zijn. Zonder die mensen zou de 
natuur er vaak ook minder goed voor staan ! 
Gelukkig zijn er nog steeds veel vrijwilligers die al dan niet 
georganiseerd veel tijd aan onderzoek en bescherming 
besteden. U herinnert zich misschien nog wel uit de begin- 
tijd van Tussen Duin en Dijk de reeks artikelen 'In gesprek 
met', waarin de redactie in gesprek ging met bevlogen 
natuurbeschenmers en onderzoekers uit Noord-Holland. De 
komende nummers zullen we in 'Op stap met' aandacht 
besteden aan vrijwilligers die in het veld onderzoek doen 
en/of concrete beschermingsresultaten hebben behaald. We 
willen vooral aandacht besteden aan hoe het onderzoek in 
zijn werk gaat. Om dat te ontdekken blijven we niet binnen 
maar gaan dus echt het veld in' 
Wij hopen met deze nieuwe serie artikelen de spanning van 
het veldonderzoek, de onderzoektechnieken, de diepere 
achtergronden van onderzoek en de concrete resultaten van 
beschermingswerk op een lezenswaardige manier onder de 
aandacht te brengen. Belangrijk vinden wij dat het vele 
werk en de vergaarde kennis zo op een bredere manier 
bekend wordt. Het mooiste is het als het u inspireert om 
zelf gericht het veld in te gaan. Wij zijn benieuwd naar uw 
reactie! 
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Roofdieren op Texel 
Vogels in laagstam-fruittuinen in 
West-Friesland 

Enkele spinnen dodersoorten van 

de Noord-Hollandse duinen 
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ln de eerste 'Op stap met' gaan we in de kop van 
Noord-Holland (Den Helder) op pad met Ben 
Schrieken. Ben heeft ondere andere veel bereikt 
op het gebied van de bescherming van stekelbaar 
zen. Wij gaan met hem op 
bezoek bij het gemaal 
Helsdeur1 één van dc belang 
rijkste knooppunten voor de 
migrerende vissen van het 
zoute naar zoete water 

22 

Naar een vis vríen delüke Helsdeun 
Op stap met Ben Schríeken 
Nieuwsflits 
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