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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. In het verleden was sprake van versnippering 
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: Jaap Beets.
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 222, 
1850 AE Heiloo. 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. 
Vrijwilligersraad van de Vereniging voor agrarisch natuur en 
landschapsbeheer Waterland. Land en Dijken 
p/a: Koemarkt 53 I, 1441 DB Purmerend.
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 85127                                          
 1850 VA Heiloo

• Telefoon: 088-0064455 • info@landschapnoordholland.nl 
• Rabo 119139510
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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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Racen tegen ganzen
Het probleem is bekend en urgent en wordt door niemand 
ontkend: ganzen die rond Schiphol de vliegveiligheid 
bedreigen. Niet zo lang geleden moest een vliegtuig van Air 
Maroc nog een noodlanding maken omdat het door een groep 
ganzen gevlogen was. Toch is de oplossing van het probleem 
ver te zoeken. 
Er zijn nu en dan veel ganzen rondom Schiphol, omdat 
agrarische activiteiten in de omgeving voor een aantrekkelijk 
voedselaanbod zorgen. Zo is er een piek in het voorkomen 
van ganzen in augustus-september, als graanakkers geoogst 
zijn en er nog volop oogstresten op de akkers liggen. Met 
name grauwe ganzen komen daar massaal op af. De oplos-
sing van het probleem lijkt dus eenvoudig: stop met de teelt 
van voor ganzen aantrekkelijke gewassen en werk in ieder 
geval oogstresten onmiddellijk na de oogst onder de grond. 
Maar dan moet je ingrijpen in de vrijheid van boeren om te 
telen wat ze willen en te ploegen als het ze uitkomt. En dat 
lijkt wel een taboe, gezien de stroperigheid van de besluitvor-
ming in die richting. 
Dus grijpt men naar een middel dat makkelijker te realiseren 
is. ‘Populatiereductie’ heet dat, een mooi woord voor het op 
grote schaal doden van ganzen, door afschot of anderszins. 
Maar dat zal niet helpen zolang boeren de tafel voor ganzen 
blijven dekken. De gaten die in de plaatselijke populaties ge-
schoten kunnen worden, zullen snel weer opgevuld zijn door 
ganzen van elders. Op iets langere termijn zal het enige ef-
fect zijn dat er meer onrust ontstaat bij de ganzen, met meer 
gevlieg en dus een grotere kans op ongelukken tot gevolg. 
De enige oplossing op korte termijn is aanpassing van de 
agrarische bedrijfsvoering in de omgeving, maar het lijkt wel 
of er eerst een ramp moet gebeuren voor daarin ingegrepen 
mag worden.

Op langere termijn is een voor ganzen onvriendelijke 
inrichting van het landschap rondom Schiphol natuurlijk de 
beste oplossing. Een bevriende relatie kwam in dat verband 
onlangs met een briljant idee: verplaats het racecircuit van 
Zandvoort naar de Haarlemmermeer bij Schiphol. Dan verlos 
je de Kennemerduinen en de Zandvoorters van een hoop 
herrie en Schiphol van een hoop ganzen. Het extra lawaai zal 
daar niet opvallen. Als dat geen win-win-situatie is!
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