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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
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.
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Piet
Na ruim tien jaar en een jubileumnummer vond hij het
welletjes: Piet Zomerdijk is uit de redactie van dit tijdschrift
gestapt. Vanaf de eerste oprichtingsvergadering was hij erbij,
en dat niet alleen: al vanaf de jaren zestig was hij betrokken
bij De Pieper en De Graspieper, de twee gerenommeerde
Noord-Hollandse vogeltijdschriften die aan de basis stonden
van Tussen Duin en Dijk. En dan is het wel eens mooi geweest.
Hij schreef ook zelf veel artikelen, meestal over eenden, zijn
grote passie (hij noemt zichzelf de enige ‘patoloog’, zonder
h, van Nederland), maar bijvoorbeeld ook over weidevogels.
De laatste jaren waren het vooral de in Noord-Holland overwinterende smienten die zijn belangstelling hadden. Maar in
het veld voor die kleine grazers, kan hem zomaar iets opvallen bij krakeenden en is er weer een artikel, zoals u in deze
aflevering zult zien. Zijn artikelen kenmerken zich altijd
door een sterk didactische inslag. Hij legt graag en goed uit.
Wat dat betreft is de leraar in hem nooit verdwenen. Door
zijn kennis met anderen te delen, hoopt hij dat ook zij beter
gaan kijken naar gedrag en ecologie van vogels (en de rest
van de natuur) en er daardoor nog meer van gaan genieten.
En daarmee raken we aan een andere belangrijke eigenschap
van Piet: het enthousiasmeren van anderen, niet alleen om
zomaar van de natuur te genieten, maar vooral ook om zo’n
belangstelling te verdiepen door zelf onderzoek te doen.
Menige Noord-Hollandse vogelaar is door hem op het spoor
gezet, ook sommige leden van de huidige redactie.
‘De natuur heeft ons niet nodig’ schreef hij in zijn laatste
column op deze plek (in nummer 3 van 2012). Zoals bleek
uit de Atlas van de Noord-Hollandse broedvogels (2010),
staat tegenover de afname van soorten steeds de toename
van andere soorten en grauwe ganzen zijn hem even lief als
grutto’s. Wel maakt hij zich zorgen over de ‘verloedering’
en ‘verrommeling’ van het Noord-Hollandse landschap die
de oorzaak zijn van al die veranderingen. Bij het verschijnen
van de Atlas werd hij voor al zijn publicitaire werk geridderd.
Zijn netwerk, zijn kritische betrokkenheid, zijn deskundigheid, zijn enthousiasme, zijn humor, zijn gastvrijheid
(en die van Hetty): we zullen het allemaal missen. Maar
gelukkig komen Antje Ehrenburg en Geert Timmermans
de redactie versterken en we zijn er van overtuigd dat we
met dit team nog vele jaargangen in de geest van Piet gaan
vullen. Daarbij hopen we nog veel wetenswaardigs van zijn
hand te kunnen publiceren.
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