Duin & Dijk

tussen

Natuur in Noord-Holland. Jaargang 12

2 ● 2013

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
Stichting FLORistisch Onderzoek Nederland (Floron)
Contactpersoon: Niko Buiten, Spaarne 49 app 1.7, 2011 CE Haarlem.
Tel. 023 5403266, e-mail: nikobuiten@online.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.
Het tijdschrift wordt uitgegeven door de
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● Voorpagina: Rivierdonderpadden. Foto: Jelger Herder.
Achtergrond: Amstel ter hoogte van Ouderkerk a/d
Amstel. Foto: Geert Timmermans.
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Opinie

Hertenkamp

De Amsterdamse Gemeenteraad is tegen het doodschieten
van dieren en dat is een teken van beschaving. Ze is dat
nog steeds als het in een bijzonder geval in strijd is met het
welzijn van dieren en dan is het dogmatisme.
Lang geleden zijn in de Amsterdamse Waterleidingduinen
door jagers damherten uitgezet, in de hoop die ooit te
kunnen bejagen. Maar de beschaving schreed voort en er
kwam een jachtverbod in de duinen. Vanaf de jaren negentig begonnen de herten toe te nemen, ze gingen ook
omliggende tuinen en boerenland exploiteren. Onlangs is
daarom besloten een hoog hek om de AW-duinen te plaatsen
waarbinnen de damherten hun kostje bij elkaar moeten
scharrelen. De draagkracht van zo’n duidelijk begrensd
gebied is natuurlijk beperkt. Predatoren ontbreken en dus
is de enige regulerende factor de beschikbare hoeveelheid
voedsel. Het onvermijdelijke en voorspelbare gevolg is dat
er dieren sterven van de honger. Zo gaat dat binnen iedere
natuurlijke populatie. Het verschil tussen van honger stervende regenwormen, winterkoningen, muizen en damherten
is dat die laatste aaibaarder en zichtbaarder zijn. En daar
wringt de schoen: onze duinen zijn geen wildernis maar een
recreatiepark en de meeste van de talrijke bezoekers vinden
stervende herten geen prettig gezicht. Ook dat is een teken
van beschaving. Sommige mensen schijnen inmiddels zelfs
bij te voeren. Dat getuigt van weinig ecologisch inzicht
en maakt het probleem alleen maar groter, maar het is wel
begrijpelijk.
De oplossing lijkt toch niet zo moeilijk en bij damherten
eenvoudiger dan bij winterkoninkjes. Laat één professional
alleen de stervende herten zo pijnloos als mogelijk uit hun
lijden verlossen, desnoods met een gericht schot. Noem het
euthanasie. Het probleem met zo’n voorstel is dat het lijkt
op wat de jagerslobby wil, die van zulke situaties onmiddellijk gebruik maakt om hun hobby als diervriendelijk te
promoten. Toch gaat het om iets totaal anders dan (plezier-)
jacht. Vergelijk het met het spuitje dat u uw huisdier laat
geven als het niet meer te redden is. Weinig dierenartsen
zullen dat als hun hobby beschouwen. Geef dus in geen
geval de plezierjagers die het probleem hebben veroorzaakt
hun zin, maar zorg wel voor een populatie van gezonde
dieren. Minder dierenleed, leuk voor de recreant en het
spaart de inzet uit van allerlei rare koeien en ander vee om
de vegetatie in toom te houden. Leve de beschaving. Dit is
de strikt persoonlijke mening van
Ru.
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