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Duin & Dijktussen



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: 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 

●   Ekster. Achtergrondfoto: Broedhabitat van de 
ekster in de AW-duinen. Foto’s: Fred Koning.

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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Duin & Dijk 2 ● 2012tussen INHOUD

Natuur wordt steeds bleker. Niet alleen de politiek ziet 
de natuur als een kostenpost waar flink in gesneden kan 
worden, maar ook de gewone burger lijkt steeds minder 
geïnteresseerd in een groene leefomgeving. Het is toch 
merkwaardig dat nog geen halve eeuw geleden natuurbe-
schermingsorganisaties groeiden als kool. Een netwerk van 
ecologische verbindingszones en een rijke weidevogel-
stand werden bijna als voorwaarden beschouwd voor ons 
algemene welzijn en die gedachte werd door brede lagen in 
onze bevolking gedragen. De politiek maakte zich hier toen 
breed voor. Maar nu is alles anders. Natuurlijk, de lezers 
van ’Tussen Duin en Dijk’ zijn nog steeds bezorgd over de 
afkalving van onze natuur, maar zij lijken te behoren tot 
een te verwaarlozen minderheid. Het lijkt erop dat natuur-
organisaties het contact met wat we dan maar de ‘gewone 
burger die van groen houdt’ zullen noemen, hebben verlo-
ren. Te veel ondoorzichtige procedures, te veel onduidelijke 
na te streven einddoelen die mensen niet begrijpen of waar 
ze geen boodschap aan hebben. De nadruk die moet lig-
gen op natuur als motor voor ons algemeen welzijn wordt 
versmald tot het behoud van biodiversiteit met de nadruk 
op soorten die dreigen te verdwijnen, omdat we nu eenmaal 
in een groot park leven. Zeggekorfslak, korenwolf, meer-
vleermuis, wat zegt het de gemiddelde Nederlander? Zelfs 
de grutto, troetelkind van heel natuurbewust Nederland is 
echt niet een vogel, waar men zich druk over maakt. En 
dus ook de politiek niet, de spreekbuis van het volksgevoel. 
Daar komt dan nog bij dat natuurorganisaties het actie-
voeren verleerd hebben. Ze zijn van organisaties met een 
activistisch verleden omgeturnd tot instituties 
die onderdeel van het systeem geworden zijn. 
Als de politiek dwingt tot onzinnige bezuinigin-
gen, wordt er onderhandeld om er het beste van 
te maken. Kennelijk zijn natuurorganisaties niet 
meer in staat brede lagen van de bevolking te 
mobiliseren om de geleidelijke verloedering van 
ons land een halt toe te roepen. En zo lang dat 
zo is, wordt de natuur gegijzeld door gelegen-
heidspolitiek en stoplappen. En hobbelt onze 
leefomgeving met vallen en opstaan steeds ver-
der achteruit. Of er een oplossing is? Misschien 
moeten we echt eens heel erg kwaad worden.

Zo

Bleker

●  Bak met noordse woelmuizen gereed voor de verhuizing. Foto: Menno van Straaten.

●  Vangplaats Noordse woelmuis in het Ilperveld. Foto: Niels Hogeweg.
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