


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, de Vlinderstichting, NOZOS, RAVON, kNN\A de weidevo- 
gelwerkgroepen, de Vrijwilligersraad van de Natuurverening Waterland en 
de Stichting Zoetwatervissen. De POFF staat open voor alle nog niet 
aangesloten vrijwilligersgroepen die zich actief bezighouden met natuur- 
onderzoek. De POFF hoopt door samenwerking het natuuronderzoek te 
stimuleren en te versterken. ln het verleden was sprake van versnippe- 
ring 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. 

Dagelijks bestuur Provinciale Organisaties voor Flora en Fauna (POFF) 
Voorzitter: Wim Ruitenbeek 
Coördinator: J. Beets. 
Correspondentie per e-mail: j.beets@landsohapnoordhollan d.nl 

Tussen Duin & Dijk 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 vrij- 
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 
(POFF) en verschijnt viermaal per jaar: 

Bij de POFF aangesloten organisaties: 
De Vlinderstichting 
Contactpersoon: Klaas Kaag, Kofstraat 14, 1784 RP Den Helder. Tel. 
0223-630144. e-mail: klaas.kaag@hetnet.nl 
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 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.nI 
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. 

Deze uitgave is mede mogelijk dankzij 
de Nationale Postcode Loterij. 
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Abonnementen: Wegens kostenstügingen hebben wU de pres voor 
een jaarabonnement iets moeten verhogen tot e 73, 75. 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 & Dek 
Antwoordnummer 263 
1900 VB Castricum 

Telefoon: O257 -662244 info@landschapnoordholland.nl 'Giro' 299275 
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Digitale Meuwsbr/ef Ecote//en Voor nieuwtjes 
en oproepen betreffende inventarisaties in 
Noord-Holland: neem een gratis abonnement op 
de digitale Nieuwsbrief Ecoteller via www.ecotel- 
/er nl. De nieuwsbrief verschot elke drie maanden. 

• Voorpagina: Kleine karekiet. Foto: Han Bouwmeester 
Zwanen wa ter. Foto: Bert Pis. 
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Dit tijdschrift is een uitgave van de POFF. de Provinciale 
Organisaties voor Flora en Fauna. Wat is dat eigenlijk" 
Eind jaren negentig van de vorige eeuw staken vrijwilli- 
gersorganisaties die zich bezig houden met de bestudering 
van één of meer aspecten van de natuur in Noord-Holland 
de koppen bij elkaar. Zij wilden komen tot meer samenwer- 
king en de uitgave mogelijk maken van een tijdschrift dat 
alle aspecten van de Noord-Hollandse natuur zou bestrijken. 
Na een enthousiaste start zette de Provincie een domper op 
de feestvreugde. Zij wilde geen nieuwe organisaties subsi- 
diëren en zonder subsidie zou er van de plannen niet veel 
terecht komen. De Provincie vond dat die POFF onderge- 
bracht moest worden bij de Stichting Landschap Noord- 
Holland (LNH). die dan op haar beurt maar duidelijk moest 
maken dat voor dit initiatief extra geld nodig was. Zo 
geschiedde. Maar vervolgens ontstond wel een bestuurlijk 
onduidelijke situatie, want van wie was die POFF nou 
eigenlijk" Het tijdschrift ging met ven van start in 2002 
en gaat nu al weer zijn zesde jaargang in. maar de overige 
activiteiten van de POFF raakten in en impasse. De 
oprichters voelden het initiatief uit hun handen genomen en 
LNH had c i s  .| 
organisaties aan zich te binden. Inmiddels is hier gelukkig 
duidelijkheid ontstaan. Er is een reglement gekomen dat 
bepaalt dat de POFF een zelfstandige werkgroep is, die 
gefaciliteerd wordt door LNH. Eens in de twee jaar organi- 
seert de POFF een Noord-Hollandse Natuurdag. Onlangs, 
in december 2006 is er weer een geweest, die door een paar 
honderd bezoekers enthousiast ontvangen werd. Daarnaast 
is de POFF in gesprek met LNH over het leveren en 
beschikbaar stellen van gegevens ten behoeve van een door 
LNH te beheren databank en zal LNH groot- 

schalige inventarisatieprojecten technisch 
ondersteunen, zeker als die tot de publi 
catie van verspreidingsatlassen zullen 
leiden. Het lopende onderzoek voor een 
nieuwe broedvogel atlas door de Samenwerkende 
Vogel werkgroepen (SVN) is daar een goed voorbeeld 
van. Over andere vormen van samenwerking 
wordt nog gesproken 

vervolge grote moeite de vrijwilligers en hun 
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U zult in de toekomst stellig vaker 
horen van de POFF! 
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Wel en wee van de broedvogels 
van het Zwanenwater 
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Opmars van de moeras- 
sprinkhaan ? 
Het Atlasproject Nederlandse 

Mollusken 

Toendra- en taigarietganzen in 
Noord-Holland 

Büenparadijs op Texel. Op stap 
met Erik van der Spek 

Rupsen, abelen en vliegen in de 
Gasthuisstraat 

Kleine zwanen gevolgd met 

miniatuur GPS 

Nieuwsflits 

de redactie 
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