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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: Hans Stapersma, Heerenweg 44, 1901 ME Castricum 
Tel. 06 22684313, e-mail: j.stapersma@gmail.com
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, 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: Edo Goverse, p.a. IBED/UvA, P.O. Box 93501, 
1090 EA Amsterdam, Tel. 020 5257331, e-mail: e.goverse@uva.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.

●  Veenpluis. Foto: Bert Pijs. Achtergrond: Veenpluis. 
Foto: Martin Witteveldt.

Te veel
Er zijn te veel vossen, damherten, ganzen, zeggen ze. 
Vroeger waren er te veel konijnen, houtduiven, wilde 
eenden, kraaien, zomertortels (jawel, in 1850, echt waar) en
meeuwen, maar daar hoor je niemand meer over. In tegen-
deel, er zijn nu te weinig konijnen en te veel vossen omdat 
ze meeuwen eten. Hoewel… in Alkmaar zijn er juist 
weer wel te veel meeuwen, zeggen ze, want iemand vindt 
weleens een meeuwenpoepje op het dak van zijn auto, 
of zijn luistergenot tijdens een klassiek openluchtconcert 
wordt wreed verstoord door een meeuw die laat horen dat 
hij er ook is. Erg onbeschaafd van die meeuw.

De reactie van overheden, en helaas ook regelmatig van 
natuurbeheerders, is steeds dezelfde: er moeten dieren 
dood. Wij hebben er last van, dus zijn er te veel en moeten 
ze dood. Daarbij wordt zelden de vraag gesteld of afschot 
of andere verdelgingsmethoden wel tot het gewenste doel 
leiden. Alsof er geen wetenschap bestaat. Met als enige 
intellectuele bagage de volkswijsheid ‘een dode vos, gans, 
vul maar in, eet, kakt of schreeuwt niet meer’, wordt steeds 
weer voor het doden van dieren gekozen. In de jaren vijftig 
kregen jachtopzieners een premie voor iedere gedode hout-
duif. Men stopte pas met dit beleid toen ontdekt werd dat 
iedere gedode duif de overlevingskansen van zijn soort-
genoten vergrootte, omdat de onderlinge concurrentie om 
voedsel verminderde. Natuurlijke sterfte werd vervangen 
door afschot, op kosten van de belastingbetaler. 

We zijn dol op de natuur, behalve als we er last van hebben 
of als de natuur zich niet gedraagt zoals we willen, bijvoor-
beeld omdat de ene soort een andere soort die beschermd 
is, opeet. Natuurbeheerders die een beschermde roerdomp 
beschermde noordse woelmuizen zien eten, moeten wel in 
grote verwarring verkeren.

Het heeft geen zin en het is niet zo aardig te zeggen dat 
er misschien wel te veel mensen zijn. Maar iets minder 
hoogmoed en arrogantie tegenover de natuur zou ons niet 
misstaan.
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