


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, knnv 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 vrü- 
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 
(por-unF) 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: jwondergern@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. O75 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. 

Deze uitgave is mede mogelijk dankzij 
de Nationale Postcode Loterij. 
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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 

Redactie: Frode Nu man, Bert P/js, Wim 
Ruitenbeek, Peter Spannenburg, David 
Tempelman, Frank Visbeen, Martin Witte veldt, 
Piet ZomerdIjk. 
Redactieadres: Frank Visbeen, 
Blauwpijpstraat 6, 1019 KW Amsterdam. 
e-mail: redactie@tussenduinendük.nl 
Website: http://www. tussenduinendijk.nl 
Redactieraad: Friedjof van den Bergaf, Bert 
Buizen; Nico Jonker Klaas Kaag, Jan Marbus, Erik 
Menkveld, Harm Niesen, Pim de Nobel, Kees 
Scharringa, Johan Stuart, Dirk Tangel; Mark van 
771, Wim 77jsen, Ron van 't Veer 
Vormgeving: 2B, Brede wold & Buczynski, 
Haringhuizen. 
Druk: Drukkers 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 schreven van een 
artikel op te vragen. ZU dienen zich hieraan te 
houden. De richtlünen kunnen worden 
aangevraagd be bovenstaand redactieadres. 
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• Voorpagina: jonge bosuilen. Foto: Han Bouwmeester 
Achtergrondfoto: Bert Pis. 
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Rzjk Weide vogellandschap 
Het ministerie van LNV heeft samen met de natuurbescher 
mingsorganisaties, Vogelbescherming en de agrarische 
natuurverenigingen afspraken gemaakt voor de komende 
jaren voor het herstel van de weidevogelstand in 
Nederland. Gezamenlijk hebben de partijen een ambitieus 
plan opgesteld onder de naam Een Rijk 
Weidevogel landschap. De doelstelling is dat in 2010 de 
daling van het aantal weidevogels is gestopt. Om die trend 
breuk te kunnen realiseren willen zij de komende jaren 
30.000 hectare kemphaanbeheer en 250.000 hectare grutto 
beheer realiseren. Jaarlijks zal het ministerie van LNV ruim 
30 miljoen extra moeten investeren 
Is dit plan de zoveelste papieren tijger? Hebben we hier te 
maken met de laatste stuiptrekkingen van het weidevogel 
beheer in Nederland of moeten we juist blij zijn dat de par 
tijen dit initiatief nemen? Ik zie het zo. Het is belangrijk dat 
de betrokken organisaties de weidevogels hoog op de age 
da hebben staan en de handen ineen willen slaan 
Belangrijk is het besef dat voor het herstel van de weidevo 
gelstand de boeren een cruciale rol spelen. Het weidevogel 
beheer gaat immers door de bek van een koe. Het draagvlak 
bij boeren voor agrarisch natuurbeheer is groot en zij zijn 
bereid hun beheer te verbeteren en te optimaliseren. Het 
weidevoszelbeheer dient daarvoor terug te keren in het eco 
nomische hart van het boerenbedrijf. Geen subsidies meer 
maar een marktgerichte prijs voor goed en effectief weide 
vogelbeheer. Daarnaast zullen de natuurbeschermingsorga 
nisaties, agrarische natuurverenigingen en de boeren voort 
varend zakelijke afspraken met elkaar moeten maken over 
het beheer van de weidevogelreservaten. Dat de weidevo 
gels bij de natuurbeschermingsorganisaties zijn veiligg 
steld, is gelogenstraft door de negatieve ontwikkelingen. De 
eigen beheerboerderijen van de terreinbeheerders zijn prak 
tisch allemaal opgeheven. De weidevogels nemen in veel 
natuurgebieden sterk af door verruigging en te extensief 
beheer. Door samen constructief, zakelijk, resultaatgericht 
en met voldoende middelen aan de slag te gaan, is het oer 
oude Hollandse landschap met zijn weidevogels en de grut 
to op die paal echt geen utopie 
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Kan de groenknolorchis 

overleven in Nederland? 

Bosuilen op zoek naar een plekje 
Landschap lezen in Polder 

Het go u dkn opje, een immigrant 
in Zaanstreek- Waterland 

De vegetatie van leemkuilen in 




