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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.

●  Slechtvalk. Foto: Jankees Schwiebbe. Achtergrond: 
Watertoren Aalsmeer. Foto: Annemarieke Verheij.



●  Longworth life trap. 
Foto: Bert Pijs.

●  Het spoor tussen Uitgeest en Krommenie bij 
Busch en Dam. Foto: Wim Ruitenbeek.

Keurig
Op een fraaie nazomerdag parkeerden we de auto op het 
parkeerterrein bij de ingang Zandvoort van de AW-duinen. 
Om op het parkeerterrein te komen moesten we ons langs 
de vrachtwagen van een aannemersbedrijf wringen, dat 
bezig was de entree tot het duin van nieuwe trottoirbanden 
en bestrating te voorzien. Altijd al gedacht ‘Wat een ar-
moedige entree is dit toch’. Gelukkig werd daar nu iets aan 
gedaan. 
We liepen daarna het duin in, in de hoop op insectenleven. 
Helaas was alles daar al uitgebloeid en de vegetatie langs de 
infiltratiekanalen was gemaaid. Keurig hoor, maar aan in-
secten viel er weinig te beleven. Terug bij de parkeerplaats 
ontdekten we dat de ruige begroeiing langs de rand van het 
asfalt, met onder andere veel nog bloeiende hemelsleutel en 
wilde peen, wèl rijk was aan zweefvliegen, hommels, bijen 
en vlinders. We zouden net beginnen die rijkdom nader 
te bestuderen toen motorgeraas losbarstte: aan het andere 
einde van het parkeerterrein was iemand in een gifgeel hesje 
en bewapend met oorbeschermers begonnen met het maaien 
van diezelfde begroeide rand langs het asfalt. Voordat hun 
biotoop vernietigd zou worden, zochten we dapper door 
naar de beestjes waar we voor gekomen waren. Lang kon 
dat niet meer duren. Na een kwartier viel de maaier even 
stil, maar toen ging iemand in het achter de parkeerplaats 
liggende bosje met een motorzaag een boom te lijf. Welkom 
in de natuur!

Terreinbeheerders krijgen veel minder subsidie dan vroeger. 
Gelukkig zijn er nog wel een paar posten te bedenken waar 
de natuur beter van wordt als je ze schrapt. Als dat geen 
win-winsituatie is. Het wordt dan natuurlijk wel iets minder 
keurig. Dat is het nadeel van natuur.
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   4  Opkomst van de slechtvalk in 

Noord-Holland  

 8   Zeldzame graslandpaddenstoelen 

op de Stelling van Amsterdam 

 11  Meer dan vijftig jaar alle vogels 

genoteerd

 14   Bescherming muurplanten in Hoorn

 16   Meervalonderzoek in de 

Westeinderplas

 19   Onderdoorgangen als ecologische 

passages

 23  Nieuwsflits

Opinie

●  Wantsenwasplaat Hygrocybe 
obrussea. Foto: Martijn Oud.




