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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 natuu-
ronderzoek. 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 

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.

●   Voorpagina: Boommarter. Foto: Jelger Herder. Achter-
grond: Duinbos bij Bergen.Foto: Wim Ruitenbeek.



Prikkelbosjes
Nee, dat is niet hetzelfde als geriefhout. Met prikkelbosjes 
bedoelen de instanties die de Hondsbossche Zeewering 
onder het zand willen laten verdwijnen bosjes van doornige 
struiken, die recreanten en hun honden bij de geplande 
dwergsternkolonie weg moeten houden. Ook zijn die bosjes 
bedoeld om natuurbeschermers te prikkelen met hun plan-
nen in te stemmen. Je houdt ze een worst voor (een dwerg-
sternkolonie!) en dan gaan ze wel akkoord met de vernietig-
ing van een uniek biotoop. Het gekke is dat die strategie 
nog lijkt te werken ook. Natuurmonumenten en Vogel-
bescherming hebben de plannen aanvankelijk omarmd. 
Op de geplande ‘strandvlakte’ (van slechts 200 meter breed) 
zijn natuurlijk ook recreatieve voorzieningen gepland, waar-
onder een fietspad over de gehele lengte. En dan dus ook 
nog natuur, want die vermaledijde natuurliefhebbers moet 
je ook tevreden houden. Op een prachtige uitnodigingskaart 
voor een informatiebijeenkomst is het met een hologram 
treffend verbeeld: houd je de kaart schuin naar rechts, dan 
zie je een kale dijk met een lege lucht erboven; kantel je 
hem naar links, dan zie je een prachtig natuurlijk strand met 
primaire duintjes en een wolk vogels erboven.
Volksverlakkerij. Zoals iedere vogelaar weet die de dijk 
regelmatig bezoekt, miegelt het juist nu van de vogels op 
de Hondsbossche, aangetrokken door de rijke hoeveelheid 
schaaldieren en andere organismen op deze voor Nederland 
unieke rotskust. Voor steenlopers is de dijk zelfs van inter-
nationaal belang en de op Texel broedende zilvermeeuwen 
zijn voor hun voedsel sterk afhankelijk van de strekdam-
men. Het gemiddelde Nederlandse strand is daarbij vergele-
ken een woestijn. Het ‘Hondsbossche Strand’ zal niet beter 
zijn, tenzij je om de honderd meter een politieagent neerzet.
Zo gaat het vaker in Nederland. Plannenmakers bedenken in 
bestaande natuur iets waar aan te verdienen valt en probe-
ren natuurbeschermers te paaien met ‘natuurcompensatie’. 
Maar hoe kun je een prachtig steenloperhabitat nou com-
penseren met een sternkolonie, waarvan bovendien te 
voorzien valt dat die er niet zal komen? Ook in het beste 
geval wordt die nieuwe natuur altijd iets anders dan 
er was en de ervaring leert dat het zelden wordt wat is 
voorgespiegeld en dat meestal de middelen ontbreken 
voor een duurzaam beheer. 
Te vaak hebben natuurbeschermers zich door dit soort 
lokkertjes laten paaien. Gelukkig zijn er tekenen dat bij 
Natuurmonumenten en Vogelbescherming nu ook de twijfel 
toeslaat over het ‘Hondsbossche Strand’. Hopelijk gaat het 
roer er nog op tijd om.
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