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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 natuuronderzoek. 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: Johan Stuart.
Correspondentie per e-mail: j.stuart@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: Krijn Trimbos, 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

Tussen Duin & Dijk is een onafhankelijk blad
gewijd aan het onderzoek en de bescherming
van de natuur en het landschap in NoordHolland. 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.
Redactie: Frode Numan, Bert Pijs, Wim
Ruitenbeek, Peter Spannenburg, David
Tempelman, Frank Visbeen, Martin Witteveldt,
Piet Zomerdijk, Miranda Zutt-van der Made.
Vaste medewerker: Jos Zwarts.
Redactieadres: Frank Visbeen,
Blauwpijpstraat 6, 1019 KW Amsterdam.
e-mail: redactie@tussenduinendijk.nl
Website: www.tussenduinendijk.nl
Redactieraad: Friedjof van den Bergh, Bert
Buizer, Klaas Kaag, Jan Marbus, Erik Menkveld,
Harm Niesen, Pim de Nobel, Kees Scharringa,
Johan Stuart, Dirk Tanger, Mark van Til, Wim
Tijsen, Ron van ’t Veer.
Vormgeving: Art&Design Bredewold & Buczynski,
Haringhuizen.
Druk: Springeruit Drukwerk, Schoorl.
Oplage: 1800.
© Auteursrecht voorbehouden. Overname is
slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke
toestemming van de redactie.
ISSN: 1570-7261
Richtlijnen voor kopij: Auteurs wordt verzocht
om de richtlijnen voor het schrijven van een
artikel op te vragen. Zij dienen zich hieraan te
houden. De richtlijnen kunnen worden
aangevraagd bij bovenstaand redactieadres.

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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● G
 rasklokje op een Texelse tuinwal. Foto: Rutger
Zeijpveld. Achtergrond: Wegberm met tuinwal
en greppel opTexel. Foto: Paul Slingerland.
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Opinie

Zand over de natuur
Ik loop over de Hondsbossche Zeewering (HBZ) en geniet
van de wind, de zee, het uitzicht, de vogels en een eenzame
zeehond. Over niet al te lange tijd zal het er hier helemaal
anders uit zien. Een zandstrand van 200 meter breed zal
alle strekdammen en het wrak voorgoed aan ons zicht onttrekken. De HBZ is niet meer veilig en er zijn maatregelen
nodig. In tien jaar tijd passeerden vele scenario’s de revue,
maar twee jaar geleden hakte minister Eurlings vroegtijdig,
na een volstrekt onduidelijke gang van zaken, de knoop door
en koos voor de versie ‘zand en natuur’.
Bij de gekozen variant gaan veel natuurwaarden verloren
zonder dat er ook maar sprake is van enig lokale natuurwinst. Op en rond de strekdammen foerageren, rusten en
ruien veel vogels. De komst van het zand zal voor hen grote
negatieve gevolgen hebben. Naar wat er onder water allemaal verloren zal gaan, is al helemaal geen onderzoek gedaan. Maar kleine zeenaald, snotolf, zeeappels, zeedahlia’s
en dikke pakketten mosselen zullen onder het zand verdwijnen. Door de zoute kwel onder de dijk door is de Harger- en
Pettemerpolder een bijzonder gebied met kenmerkende
soorten van brakke omstandigheden. Onderzoek naar wat
het zandpakket voor de dijk hier voor gevolgen zal hebben,
is ook niet gedaan.
In een voorlichtingsbrochure worden mogelijkheden
geschetst voor soorten als dwergstern en bontbekplevier.
Soorten waarvan bekend is dat zij op de Hollandse stranden
geen enkele kans meer maken door de toegenomen recreatie. Verschillende natuurorganisaties zijn het er over eens
dat kansen voor de natuur bij voorbaat zijn uitgesloten.
Deze variant kan dus beter ‘zand over de natuur’ genoemd
worden.
MZM

INHOUD
4	Zilvermeeuwen op strandhoofden
langs duin en dijk
8 Tuinwallen op Texel

10	Gronddepots als broedplaats
voor oeverzwaluwen
12 	Rozen in het NoordHollandse duin
16 	Vogels ringen bij het
Robbenoordbos. Op stap met
Bert Winters

18 	Grauwe ganzen met halsbanden
20 	De varens van het Purmerbos
23 Nieuwsflits
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