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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 Natuumerening 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. In 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 vrü- 
willigers met een speciale passie voor 
natuur Of die passie nu de hele 
natuur geldt, of specifiek vogels, vl i j  
ders, vissen of vleermuizen, planten, 
mossen of vossen. Het tijdschrift 
wordt uitgegeven door de Provinciale 
Organisaties voor Flora en Fauna 
(POFH en verschot viermaal per jaar 

Coördinator: J. Beets. 
Correspondentie per e-mail: j.beets@landschapnoordhollan d.nl 

Bij de POFF aangesloten organisaties: 
Vrijwillige Weidevogelbescherming, Landschap Noord-Holland 
Contactpersoon: Stijn van Belleghem, Postbus 257, 
1900 AG Castricum. Tel. 0251 662248. 

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 Beijrna, 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: dehoornbioem@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. 

Deze uitgave is mede mogelijk dankzij 
de Nationale Postcode Loterij. 

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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Redactie: Frode Nu man, Bert Pljs, Wim 
Ruitenbeek, Peter Spannenburg, Frank Visbeen, 
Martin Witte veldt, Piet Zomerdijk. 
Redactieadres: Frank lfisbeen, 
Blauwpijpstraat 6, 1019 KW Amsterdam. 
e-mail: redactie@tussenduinendük.nl 
Website: http://www tussenduinendijknl 
Redactieraad: Friedjof van den Bergaf, Bert 
Buizer, Ron van der Hut, Nico Jonker, Klaas Kaag, 
Jan Marbus, Erik Menkveld, Harm Niesen, Pim 
de Nobel, Kees Scharringa, Johan Stuart, Dirk 
Tanger; Mark van Til, Wim 77jsen, Ron van 't Veer 
Vormgeving: 2B, Bredewold & Buczynski, 
Harínghuizen. 
Druk: Drukkerij van Ketel, Schagen. 
Oplage: 1000. 
© Auteursrecht voorbehouden. Overname is 
slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de redactie. 
ISSN: 1570-7261 
Richtlünen voor kops: Auteurs wordt verzocht 
om de richtlünen voor het schrijven van een 
artikel op te vragen. Zij dienen zich hieraan te 
houden. De richtlünen kunnen worden 
aangevraagd bij 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.ecotel- 
Ier nl. De nieuwsbrief verschijnt elke drie maanden. 

. Kleine julikeven Foto: Karin Gerritsen-Rothman. 
Achtergrond: Ko riks in het verlaten veld. 
Foto: Piet Veel. 
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tussen • Duin&Dijk 3 2006 INHOUD 

Blij met boommarters ? 
Onlangs kwam in het nieuws dat er sinds 2003 boor mar 
ters worden gesignaleerd in de Amsterdamse Waterleiding 
duinen. Verheugend nieuws, zou je zeggen. Of hoofdpijn 
voor de beheerders? 

Geheel in overeenstemming met de tijdgeest worden ook 
natuurbeheerders "afgerekend" op door hen behaalde, rel 
tier makkelijk meetbare resultaten. Om in aanmerking te 
komen voor subsidiëring door het Ministerie van LNV 
moeten zij voldoen aan een aantal eisen die geformuleerd 
zijn in zogenoemde "beheerspakketten waarin onder ande 
re de "doel soorten' die het geplande beheer op moet leveren 
zijn vastgesteld. Zoals de politie wordt afgerekend op het 
aantal uitgeschreven bekeuringen (en niet op het verbeteren 
van de verkeersveiligheid), het onderwijs op het aantal 
geslaagden voor een diploma (en niet op de kwaliteit van 
het onderwijs), ZO worden natuurbeheerders onder andere 
afgerekend op de voor- of achteruitgang van de doelsoorten 
in hun terreinen (en niet op de ecologische kwaliteit ervan) 

Ik weet het niet. maar stel nou eens dat eekhoorns. bosuilen 
en wielewalen tot de doelsoorten van het beheer in de AW 
duinen behoren. En stel dat de boommarter er definitief in 
slaagt een populatie te vestigen in dat terrein. Een derge 
lijk vestiging zal waarschijnlijk een negatief effect hebben 
op de populaties van genoemde "doelsoorten'. Hoe dit ook 
zij, de vestiging van een nieuwe toppredator kan een co 
systeem rink overhoop halen. Een onverwachte verrijking 
van de natuur kan negatief uitwerken op in de beheerstaak 
keten vastgestelde doelen, maar toen de beheerspakketten 
werden vastgesteld, werd vast geen rekening gehouden met 
de vestiging van boommarters in de duinen. Natuur verrijkt 
doelen niet gehaald. Weg subsidie? 

De huidige subsidieregeling gaat er van uit dat "natuur 
geproduceerd kan worden, net als bloembollen, zeep 
bekeuringen en diploma"s. Voor de gedachte dat de natuur 
zijn eigen onvoorspelbare grillen kent, is daarbij geen 
plaats. We weten inmiddels dat natuurontwikkeling niet 
altijd oplevert wat ervan verwacht werd. De natuur laat zich 
niet zo makkelijk sturen. Gelukkig blijft ze wel altijd 
verrassen en daar zou ook het subsidiebeleid 
op afgestemd moeten zijn 
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9 December 
4e Noord-Hollandse Natuurdag 
Alle natuurliefhebbers en natuuronderzoekers in Noord-Holland zijn welkom 
op de vierde Noord-Hollandse Natuurdag op zaterdag 9 december 2006 in 

de Aristozalen bij station Amsterdam Sloterdijk. Natuuronderzoekers 
presenteren hier hun meest recente onderzoeksbevindingen 

Een breed scala aan onderwerpen komt aan bod: Nico Buiten spreekt over 
mossen, Peter Reijnders over zeehonden, Harm Niesen over libellen, Men no 
Bart van Eerden over vogels op het IJsselmeer en Jaap Mulder over vossen 
Klaas Kaag vertelt over de inventarisaties voor de dagvlinderatlas en Kees 
Scharringa over de Broedvogelatlas 
Er staan ook meer algemene onderwerpen op het programma. De natuur in 
Noord-Holland wordt door fotograaf Danny Ellinger belicht en de ecologie 
X1van water door Hans Roodzand 

Het is kortom, een interessant evenement dat u niet mag missen! Noteer de 
datum alvast in uw agenda. Dit najaar maken we het definitieve programma 
bekend 

De Noord-Hollandse Natuurdag wordt georganiseerd door de Provinciale 
Organisaties Flora en Fauna (POFF) 

t* 

Voor meer informatie: www.landschapnoordholland.nl/nhnatuurdag2006.php 
Of: Loes Staal. SO\L telefoon 072-5155498 
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