
Natuur in Noord-Holland. Jaargang 10 1 ● 2011

Duin & Dijktussen



2 ● 1

Provinciale Organisaties Flora en Fauna
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, KNNV, de weidevogelwerkgroepen, 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. 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, projectleider bij Landschap Noord-Holland.
Correspondentie per e-mail: j.beets@landschapnoordholland.nl

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. 088-0064481.
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. 
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. 022 923 0419, e-mail: dehoornbloem@hetnet.nl
Stichting Reptielen, Amfibieën en Vissen Onderzoek Nederland, 
afdeling Noord-Holland (RAVON)
Contactpersoon: Gertjan Martens, Nieuwe Zonneweg 32, 
1033 JN Amsterdam. Tel. 06-51215386 

Abonnementen: Een jaarabonnement kost € 15,-. 
U kunt zich aanmelden door een brief of een e-mail met 
uw naam en adres te sturen naar:

 Landschap Noord-Holland                                        
 t.a.v. abonneeadministratie Tussen Duin & Dijk 
 Antwoordnummer 263                                          
 1900 VB Castricum

• Telefoon: 088-0064455 • info@landschapnoordholland.nl 
• Rabo 119139510

●   Voorpagina: Ruige aardtong. Foto: Bert Pijs.        
Achtergrond: Aardtongen groeien vooral in 
kortgrazige vegetaties. Foto: Kees Roobeek.
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Tussen Duin & Dijk 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 
(POFF) en verschijnt viermaal per jaar.
Het uitgeven van dit tijdschrift wordt 
gefaciliteerd door Landschap Noord-Holland.
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Natuur en milieu beleven zware tijden. Het kabinet laat 
zich sturen door mensen die ervan uitgaan dat natuur alles 
is wat zich tussen de bebouwde kommen bevindt. Boeren 
zijn in die redenering dus uitstekende natuurbeheerders 
die bij hun werk niet gehinderd mogen worden door wet 
en regelgeving. Zorg voor het milieu is in hun ogen een 
complot van een groene ‘maffia’ die er met kinderachtige 
en vertragende ‘regeltjes’ naar streeft hardwerkende men-
sen te dwarsbomen bij hun streven geld te verdienen. In 
zo’n wereldbeeld past het natuurlijk om op alle subsidies 
en structurele uitgaven voor natuur en milieu onevenredig 
hard te bezuinigen.

Overigens is de Provincie Noord-Holland de Rijksover-
heid daarin voorgegaan. Al voor het huidige kabinet gefor-
meerd was, werd Landschap Noord-Holland geconfron-
teerd met een draconische bezuiniging op haar subsidie 
door de Provincie. Omdat Tussen Duin en Dijk zakelijk 
wordt gefaciliteerd door Landschap, is het is dus logisch 
dat Landschap nog kritischer is gaan kijken naar de kosten 
en baten van dit tijdschrift. De conclusie is gelukkig niet 
al te dramatisch. Door verhoging van de abonnementsprijs 
van € 13,75 naar € 15,- kan het blad blijven voortbestaan. 

We hopen dat u begrip heeft voor deze maatregel en dat 
u ons in staat blijft stellen er steeds weer op te wijzen dat 
natuur iets anders is dan boerenland waar naar een zo hoog 
mogelijke agrarische productie wordt gestreefd, of een 
duingebied met zo veel mogelijk recreatieve voorzienin-
gen en dat biodiversiteit niet gediend is met ondernemers 
die ongehinderd hun gang kunnen gaan. De 
pleitbezorgers van de genoemde bezuinigingen 
beroepen zich graag op hun verantwoorde-
lijkheid voor toekomstige generaties die niet 
opgezadeld mogen worden met onze schul-
den. Diezelfde generaties mogen echter ook 
niet beroofd worden van onze nog steeds 
rijke natuur, die nog nooit zo bedreigd is 
geweest als juist nu.
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