


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, de Vlinderstichting, NOZOS, RAVON, KNNV, 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@landschapnoordhollan d.nl 

Tussen Duin & Dijk is een onafhanke- 
lük 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 
(POFH 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. O72 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. O75 616 3924, e-mail: s.o.veenstra@wxs.nI 
Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging, 
Gewest Noord-Holland (KNN\I) 
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: As<el 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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Win- win ? 
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De Noord-Hollandse - Utrechtse 

dassenpopulatie 

ln bomen bloedende lepelaars bij 
Haarlem 

Bij zijn afscheid in mei als directeur van de Noord- 
Hollandse Milieufederatie vroeg Hugh Gallacher zich af 
hoe het komt dat iedereen voorstander lijkt van een rijke 
natuur en een fraai landschap, maar dat de natuur toch ver- 
schraalt en het landschap verloedert. Ik vat het in mijn 
eigen woorden samen, maar hier kwam het op neer. 
Vervolgens kwamen allerlei bestuurders aan het woord, te 
beginnen met de secretaris-generaal van VROM. Zij waren 
zeer eensluidend: als natuurbeschermers nu maar willen 
samenwerken met overheden en projectontwikkelaars, dan 
komt het allemaal wel goed, want daar werken heus niet 
alleen geldwolven die alleen maar economische groei wil- 
len. Als je met hen gaat praten, willen in hun plannen 
heus wel een hoekje groen reserveren. Dat noemen we dan 
een "win-win-situatie9. Ook dit is mijn eigen samenvatting, 
maar ook hier kwam het op neer. Intussen werd hiermee op 
de vraag van Hugh geen antwoord gegeven, want praten 
doen natuurbeschermers al jaren en nog steeds verschraalt 
de natuur en verloedert het landschap. En gerealiseerde 
s win-situaties" betekenen vrijwel altijd dat de project 
ontwikkelaars winnen en dat de natuur een stukje groen 
krijgt in ruil voor een geheel ander stukje dat werd opgeef 
ferd Je had een appel en je krijgt een peer. Ook lekker 
maar meestal sneller melig. Dus winst 
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Wesp vlinders in Noord Holland 
Zen Klapeksters trouw aan hun 

oven/vinteringsgebied? 
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Eén aanwezige liet een ander geluid horen 
Uitbreidingsplannen van de gemeente Alkmaar richting het 
natuurgebied De Klei meer waren afgewend dankzij een 
ijverige actiegroep die met succes de bevolking en dus de 
publieke opinie had weten te mobiliseren. Vreemd genoeg 
concludeerde ook deze spreker vervolgens dat praten met 
ontwikkelaars dus zin heeft. Volgens mij blijkt uit het voor 
beeld juist dat alleen het mobiliseren van de publieke opinie 
zin heeft. Het afblazen van de regeringsplannen rond het 
Naardermeei heeft dat ook weer laten zien. Alleen dankzij 
een effectieve publiekscampagne van Natuurmonumenten 
kon aantasting van het Naardermeer afgewenteld worden 
Thijsse deed het al net zo, toen hij de Amsterdamse 
plannen om er een vuilnisbelt van te maken met 
succes bestreed 

Ik kan me niet voorstellen dat Hugh erg blij was met de 
discussie bij zijn afscheid. Maar natuur en milieu in Noord 
Holland zullen hem missen 



10 November: Symposium be verschenen CD 


