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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,
e-mail: k.trimbus@landschapnoordholland.nl
Noord-Hollandse Zoogdierstudiegroep (NOZOS)
Contactpersoon: Jan Wondergem, Hof van Ra 31,
1705 SC Heerhugowaard. Tel. 06 22907093,
e-mail: j.wondergem@fundeon.nl
Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland (SVN)
Contactpersoon: Wim Ruitenbeek, Nassauplein 17,
1815 GN Alkmaar. Tel. 072 5124089, e-mail: wim.ruitenbeek@planet.nl
Vrijwilligersraad van de Vereniging voor agrarisch natuur en
landschapsbeheer Waterland. Land en Dijken
p/a: Koemarkt 53 I, 1441 DB Purmerend,
e-mail: info@waterlandendijken.nl
Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging,
Gewest Noord-Holland (KNNV)
Contactpersoon: Jan Marbus, Dorpsstraat 10a, 1689 EV Zwaag
Tel. 022 923 0419, e-mail: dehoornbloem@hhoorn.knnv.nl
Stichting Reptielen, Amfibieën en Vissen Onderzoek Nederland,
afdeling Noord-Holland (RAVON)
Contactpersoon: Gertjan Martens, Nieuwe Zonneweg 32,
1033 JN Amsterdam. Tel. 06-51215386, e-mail: g.martens@suhari.nl

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
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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

2●4

● Voorpagina: Tongelende ringslang.
Achtergrond: IJsselmeerdijk. Foto’s: Jelger Herder.

tussen

Duin & Dijk 3 ● 2012

Opinie

Natuur en landschap
We beschermen onze natuur zo goed en kwaad als dat kan.
Komen in actie als het gaat om biodiversiteit, een plant
of een vogel of een kleiner dier waar er nog maar weinig
van zijn. Maar als we dieper op de vraag ingaan, wat we
eigenlijk onder natuur verstaan, raken we in de problemen.
Volgens de één is een voetbalveld al natuur, volgens een
ander de duinen en volgens weer anderen is er in ons land
al helemaal geen sprake meer van natuur. Ik denk dat het
helemaal niet meer over natuurbescherming moet gaan, ten
eerste om die eindeloze spraakverwarring en vooral omdat
de natuur ons niet nodig heeft. Waar het wel om gaat is
het landschap. Willem van Toorn noemt dat in Het grote
landschapsboek ons onvervangbaar collectief bezit, tegenwoordig vooral aan ‘lokale overheden’ toevertrouwd, die het
verkwanselen aan projectontwikkelaars. Vroeger was in het
landschap de geschiedenis te lezen van honderden jaren. Nu
wordt het in hoog tempo volgebouwd met bioschuren, industrie- en recreatieterreinen en nieuwbouwwijken. Gemeentebesturen kunnen er rustig hun plannen op loslaten, misleid
door projectontwikkelaars en opgehitst door beloften van
economische groei. Het landschap heeft nog maar één doel:
het moet geld opleveren, werkgelegenheid aantrekken.
En waar dat niet zo is, spreken we van ontwikkelingsgebieden waar de bevolking vergrijst. In Noord-Holland is
die onstuitbare teloorgang begonnen met de grootschalige
ruilverkavelingen die prachtige landschappen heeft vernield,
zoals het Geestmerambacht en het Grootslag. Toen ging
het alleen nog om boerenwelzijn, maar sinds die tijd is het
landschap verrotzooid en onzichtbaar gemaakt door allerlei
vastgoedboeren, kantoorplurken en parkmanagers. Nog eens
van Toorn: ’Ons landschap vertoont een radeloze stuurloosheid, een schokkend gebrek aan kennis en goede smaak. De
mentaliteit die uit het landschap spreekt, berust op een nooit
eindigende economische groei en de heilzame werking van
de vrije markt. En zo wordt het landschap in hoog tempo
onherstelbaar verwoest.’
Advies: Lees Het grote landschapsboek, een scherpzinnig en
onheilspellend boek.
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● Canadese gans. Foto: Bert Pijs.

8 December
Topnatuur op de Zevende
Noord-Hollandse Natuurdag
Zaterdag 8 december aanstaande organiseren de POFF en Landschap Noord-Holland de zevende Noord-Hollandse Natuurdag, op de
inmiddels vertrouwde locatie in de Aristozalen bij station Sloterdijk.

Programma
Het thema van de dag is ‘topnatuur in Noord-Holland’, waarbij met
name de Noord-Hollandse Natura 2000-gebieden en hun natuur in het
middelpunt van de belangstelling zullen staan. Bekende en deskundige sprekers als Kees Camphuysen, Jan Marbus, Menno-Bart van
Eerden en Ron van ’t Veer zullen hun licht laten schijnen over belangrijke gebieden, van Noordzee, Waddenzee en IJsselmeer tot duinen
en veenweiden en over planten en dieren die voor hun voortbestaan
sterk afhankelijk zijn van die gebieden. Vogels krijgen daarbij bijzondere aandacht, maar bijvoorbeeld ook vlinders, zoogdieren, amfibieën. Er zijn steeds twee lezingen tegelijk, zodat u kunt kiezen wat het
interessantst lijkt. Dat zal nog moeilijk genoeg zijn!
De dag zal geopend worden door Theunis Piersma, de inmiddels
internationaal bekende hoogleraar ornithologie in Groningen, met een
prikkelende beschouwing over het verschijnsel Natura 2000.
En dan zullen er nog twee nieuwe verspreidingsatlassen gepresenteerd worden: van de Noord-Hollandse vlinders en vissen. De dag
wordt besloten met schitterende natuurfoto’s van Bart Siebelink.
Er is dus weer alle reden om 8 december vast in uw agenda te zetten
en nadere berichtgeving in de gaten te houden. Toegang gratis! (maar
neem wel geld mee voor de prachtige boeken die te koop zullen zijn).

