Tussen Duin & Dek is een onafhankelijk blad gewijd aan het onderzoek en
de bescherming van de natuur en het
landschap in Noord-Holland. Het
wordt gemaakt voor en door vrijwilligers met een speciale passie voor
natuur Of die passie nu de hele
natuur geldt, of specifiek vogels, vlinders, 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

Provinciale Organisaties Flora en Fauna (POFF).
In 2000 is een aantal provinciale en regionale organisaties in NoordHolland 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 Natuur/erening Waterland en de Stichting
Zoetwatervissen. De POFF staat open voor alle nog niet aangesloten vrijwilligersgroepen 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 activiteiten, waardoor belangrijke informatie dikwijls beperkt bleef tot de eigen
groep. De POFF wil kennis van en gegevens over flora, fauna en landschap 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)
Coördinator: J. Beets.
Correspondentie per e-mail: j.beets@landsohapnoordholland.nl

Redactie: Frode Nu man, Bert Pis, Wim
Ruitenbeek, Peter Spannenburg, Frank Ijsbeen,
Martin Witteveldt, Piet Zomerdijk.
Redactieadres: Frank Ijsbeen,
Blauwpüpstraat 6, 1019 KW Amsterdam.

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

e-mail: redactie@tussenduinendijk.nl
Website: http://www. tussenduinend/jk.nl
Redactieraad: Friedjof van den Bergaf, Bert

Noord-Hollandse Zoogdierstudiegroep (NOZOS)
Contactpersoon: Jan Wondergem, Gele varaan 64,
1704 TK Heerhugowaard. Tel. O72 5740614,
e-mail: jwondergem@sbwinfra.nl

Buizen Ron van der Hut, Nico Jonker Klaas Kaag,

Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland (SVN)
Contactpersoon: Wim Ruitenbeek, Nassauplein 17,
1815 GN Alkmaar. Tel. O72 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: dehoornbloem@hetnet.nl
Stichting Reptielen, Amfibieën en Vissen Onderzoek Nederland,
afdeling Noord-Holland (RAVON)
Contactpersoon: Axel Groenveld, Kuinderstraat 33 hs, 1079 DJ
Amsterdam. Tel. O20 642 6310.
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I Abonnementen: Een jaarabonnement kost ê 12,50. U kunt zich
I aanmelden door een brief met uw naam en adres te sturen naar:
I
Landschap Noord-Holland

I

I

t.a.v. abonneeadminstratie Tussen Duin & Dijk

I
I
I
I

Antwoordnummer 263
I
1900 VB Castricum
l
I Telefoon: 0251-662244 • info@landschapnoordholland.nl • Giro: 299215
I
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Jan Marbus, Erik Menkveld, Harm Niesen, Pim
de Nobel, Kees Scharringa, Johan Stuart, Dirk
Tanger Mark van `l7l, Wim hijsen, Ron van 't Veer
Vormgeving: 2B, Bredewold & Buczynski,
Haringhuizen.
Druk: Drukkerij van Ketel, Schagen.
Oplage: 1500.
© Auteursrecht voorbehouden. Overname is
slechts toegestaan na voorafgaande schriftelüke
toestemming van de redactie.
ISSN: 1570-7261
Richtlijnen voor kops: 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 be bovenstaand redactieadres.
Digitale Nieuwsbrief Ecoteller: Voor nieuwtjes
en oproepen betreffende inventarisaties in
Noord-Holland: neem een gratis abonnement op
de digitale Nieuwsbrief Ecoteller via www.ecotelIer nl. De nieuwsbrief verschot elke drie maanden.
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• Appeltak. Foto's: Bert Pis.
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Broedvogelatlas
De Noord-Hollandse vogelwerkgroepen, verenigd in de
SVN en Landschap Noord-Holland hebben het initiatief
genomen tot de uitgave van een nieuwe broedvogel atlas van
Noord-Holland, te verschijnen in 2010. Dat is mooi, want
de vorige is al weer van 1990 en beschrijft de situatie van
de tweede helft van de jaren tachtig. Een ding is zeker:
sinds die tijd is er veel veranderd. De grote lijnen van die
veranderingen zijn bekend: weidevogels zijn sterk achteruitgegaan, bosvogels doen het goed, huismussen zijn een
Rode-Lijstsoort geworden. Maar voor een goed inzicht in
die veranderingen is een nauwkeurig overzicht vereist.
Noord-Holland zet daarmee tevens een mooie traditie voort,
want het eerste broedvogeloverzicht verscheen in 1971. Dit
zou dus het derde worden en daarmee wordt NoordHolland qua broedvogel de best gedocumenteerde provincie.
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Tïfustratia Jos Zwarts.
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Bruin víssen langs de
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Noord-Hollandsekust

9

Vogels in Noord-Holland. Neemt
de spotvogel af?

10

Nachtvlinders in Petten

Op stap met Rineke Gronert en
Peter Spannenburg

Zo7n overzicht komt er niet ZO maar. Daarvoor zal de
komende jaren op heel vogelend Noord-Holland een beroep
gedaan worden. Het is de bedoeling te komen tot verspreidingskaarten op basis van altlasblokken van l x l km die van
2006 tot 2009 kwalitatief geïnventariseerd worden. Dat wil
zeggen dat van ieder kilometerblok onderzocht wordt welke
soorten er voorkomen, maar niet hoeveel. Zo kan een beeld
ontstaan dat 25 keer nauwkeuriger is dan dat van de in
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de Gouwzee in oktober 2005

16

2002 verschenen Atlas van de Nederlandse Broedvogels
van SOVON, want dat is gebaseerd op blokken van 5x5
km. Door te kiezen voor louter kwalitatieve inventarisaties

blijft het onderzoek laagdrempelig. Als de tellers ook zouden moeten bijhouden hoeveel broedparen van de verschillende soorten in de blokken voorkomen, zou dat te veel tijd
vergen. Het aardige van deze opzet is ook, dat op deze
wijze ook incidentele waarnemingen van schaarse of enge
one soorten in de broedtijd relevant zijn. Iedereen die
onze broedvogel kent. kan dus meedoen. ook door
de waarnemingen door te geven die u doet tij
dens uw dagelijkse fietstocht naar uw werk

Dus: geef u op, bij uw plaatselijke vogelwerk
groep of bij de Afdeling Onderzoek van Landschap
Noord-Holland

Recordaantallen krooneenden in

Vogelrljkdom van de polder
Zeevang in de winter
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Floranieuws uit de provincie.
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De broedvogels van Alkmaar
2001-2004
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Nieuwsflits
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