
Natuur in Noord-Holland. Jaargang 13 2 ● 2014

Sponsor uw favoriete plant! 

En ontvang gratis een prachtige atlas!

De Noord-Hollandse flora-atlas
U kunt vanaf november genieten van floragegevens van zo’n 
320 verschillende plantensoorten. Beschrijvingen, afbeeldingen 
en verspreiding van de soorten zijn te vinden in een prachtig 
vormgegeven flora-atlas van Noord-Holland. Alle gegevens zijn 
verzameld door vele vrijwilligers. Landschap Noord-Holland 
financiert een deel van de uitgave zelf. Voor het overige deel 
zoekt de stichting nog sponsors.

Sponsoren
Heeft u hart voor bloemen en planten? Wilt u meewerken aan de 
totstandkoming van een bijzondere flora-atlas? En vindt u het leuk 
uw naam terug te zien bij uw favoriete soort in de atlas? Doe dan 
mee aan de sponsoractie van Landschap Noord-Holland. 

Hoe het werkt?
Kies uw favoriete soort op de website www.landschapnoordhol-
land.nl/flora-atlas. Daar is een lijst van 320 soorten beschikbaar. 
Particulieren sponsoren voor €100. Bedrijven en organisaties doen 
mee voor €500. Uw logo wordt dan vermeld op de website en in 
de flora-atlas. Betalen kan direct online. Particulieren ontvangen in 
november één exemplaar van de atlas. Bedrijven en organisaties 
ontvangen twee exemplaren van de atlas.

Voorintekenen?
Wilt u niet meedoen aan de sponsoractie, maar wel alvast de atlas 
bestellen? Vanaf nu kan dat via de webwinkel van Landschap 
Noord-Holland. Voorinschrijven kan tot 22 november aanstaande. 
De atlas kost €25. U bestelt en betaalt de atlas nu en u ontvangt 
de uitgave in november. Tijdens de Noord-Hollandse Natuurdag op 
22 november is de atlas ook voor €25 te koop. Na 22 november 
betaalt u €29,95.
Voorinschrijven kan via www.landschapnoordholland.nl/webwinkel.
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Sterzegge

Carex echinata

niet of beperkt onderzocht  Niet of beperkt onderzocht

Cyperaceae  
Carex echinata  
Sterzegge  
52 kilometerhokken 
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Verspreiding

Toelichting bij de verspreidingskaarten op de DVD
•  Om een actueel beeld te geven hebben we de verspreidingskaarten gemaakt op basis van 

alle waarnemingen uit de periode 1996-2011. Groeiplaatsen die mogelijk in die periode 
zijn verdwenen staan nog steeds op kaart. 

•  Alle waarnemingen zijn weergegeven op het niveau van kilometerhokken. 
•  Voor de nomenclatuur en de taxonomische indeling van soorten, ondersoorten en variëtei-

ten is zoveel mogelijk de 23e druk van de Heukels’ Flora van Nederland gevolgd. 
•  De volgorde van de verspreidingskaarten op de DVD gaat uit van de fylogenetische stam-

boom van de plantenfamilies. De soorten zijn alfabetisch geordend binnen de families.
•  Soorten waarvan het verspreidingsbeeld op kaart onvolledig is zijn gemarkeerd met ★.
•  Kilometerhokken die niet of beperkt zijn onderzocht zijn op iedere kaart aangegeven. 
•  Alle gevalideerde waarnemingen zijn behouden, ook die buiten het natuurlijke versprei-

dingsgebied van een soort vallen. In veel gevallen gaat het om bewuste of onbewuste 
introducties: verwildering vanuit tuinen en ingezaaide of aangeplante exemplaren. Op 
kaarten waar dit mogelijk het geval is staat de soortsnaam gemarkeerd met ◆.
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van de 
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Verspreiding

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

Redactie: Antje Ehrenburg, Frode Numan, Bert 
Pijs, Wim Ruitenbeek, Peter Spannenburg, David 
Tempelman, Geert Timmermans, Frank Visbeen, 
Martin Witteveldt, Miranda Zutt-van der Made.
Vaste medewerker: Jos Zwarts.
Redactieadres: Frank Visbeen, 
Blauwpijpstraat 6, 1019 KW  Amsterdam. 
e-mail: redactie@tussenduinendijk.nl
Website: www.tussenduinendijk.nl
Redactieraad: Friedjof van den Bergh, Bert Buizer, 
Klaas Kaag, Jan Marbus, Erik Menkveld, Harm 
Niesen, Pim de Nobel, Kees Scharringa, Thea 
Spruijt, Johan Stuart, Dirk Tanger, Mark van Til, 
Wim Tijsen, Ron van ’t Veer.
Vormgeving: Art&Design Bredewold & Buczynski, 
Haringhuizen.
Druk: Springeruit Drukwerk, Schoorl.
Oplage: 1800.
© Auteursrecht voorbehouden. Overname is 
slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de redactie. 
ISSN: 1570-7261

Richtlijnen voor kopij: Auteurs wordt verzocht 
om de richtlijnen voor het schrijven van een artikel 
op te vragen. Zij dienen zich hieraan te houden. 
De richtlijnen kunnen worden aangevraagd bij 
bovenstaand redactieadres. 

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.

●  Pluimvoetbij Dasypoda hirtipes. Foto: Albert de Wilde. 
Achtergrond: Heidelandschap in de duinen van 
Schoorl. Foto: Bert Pijs. 

DigiDijk
Van tijd tot tijd duikt binnen en buiten de redactie van dit 
blad de vraag op of een tijdschrift als dit nog wel bestaans-
recht heeft in deze tijden van internet en digitale commu-
nicatie. Alles waar nu papier voor bedrukt wordt, kun je 
immers ook op het net zetten? Makkelijker toegankelijk en 
misschien nog wel beter voor het milieu ook.

Toch gaan we lekker door met het bedrukken van papier. We 
denken namelijk nog steeds dat dat kwaliteiten heeft die het 
beeldscherm niet kan bieden. Een niet al te specialistisch 
tijdschrift als dit zorgt ervoor dat haar lezers vier keer per 
jaar een bonte verzameling artikelen in handen krijgen. We 
hebben de illusie dat de lezer daardoor verrast kan worden 
door informatie waar hij of zij anders, al googlend niet 
op gestuit zou zijn. Dit tijdschrift kan de bonte natuur van 
Noord-Holland in al zijn verscheidenheid en samenhang 
laten zien, ook voor mensen die in de eerste plaats geïnte-
resseerd zijn in vlinders, planten, vogels of paddenstoelen. 
En daar kun je dan lekker in een luie stoel van genieten, met 
een zorgvuldig vormgegeven en aantrekkelijk tijdschrift in 
je handen.
Bovendien hecht deze redactie eraan haar inspanningen vier 
keer per jaar beloond te zien met mooi bedrukt papier dat 
je vast kan houden. Heel kinderachtig, natuurlijk, maar ja, 
vrijwilligerswerk moet ook wel leuk zijn. 

Dat betekent niet dat we niet met onze tijd mee gaan. We 
streven ernaar de mogelijkheden van internet te benutten 
waar die een zinvolle aanvulling kunnen bieden. In het 
vorige nummer kreeg u daar een voorproefje van. Bij het 
artikel over klapeksters op de Gooise Tafelbergheide stond 
een QR-code en een link. Die gaven toegang tot een kaartje 
op onze web-site dat zoveel informatie bevatte dat het op 
papier niet leesbaar te reproduceren was. Dit zullen we 
vaker gaan doen. Lange tabellen met gedetailleerde infor-
matie die alleen specialisten interesseert kunnen ook op die 
manier toegankelijk gemaakt worden. Daarnaast onder-
zoeken we de mogelijkheid oudere jaargangen op de site 
te zetten. Voorlopig lijken de kosten daarvan het grootste 
obstakel.

En nu maar hopen dat u ook van bedrukt papier blijft 
houden.

De redactie

tussen

   4  Amsterdam als tippelzone voor    

de meervleermuis

 8   Natuurontwikkeling op de 

Kinseldam

 12  Beter laat dan nooit:         

Vlinderjaar 2013

 15   Enkele soorten wilde bijen van de 

Schoorlse Duinen

 18   Begrazing en broedvogels in de 

duinen van Boreel

 23   Nieuwsfits

Redactioneel

●  Drooggevallen delen van de Kinseldam bij het lagere winterpeil. Foto: Frank van Groen. 
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Sponsor uw favoriete plant! 

En ontvang gratis een prachtige atlas!

De Noord-Hollandse flora-atlas
U kunt vanaf november genieten van floragegevens van zo’n 
320 verschillende plantensoorten. Beschrijvingen, afbeeldingen 
en verspreiding van de soorten zijn te vinden in een prachtig 
vormgegeven flora-atlas van Noord-Holland. Alle gegevens zijn 
verzameld door vele vrijwilligers. Landschap Noord-Holland 
financiert een deel van de uitgave zelf. Voor het overige deel 
zoekt de stichting nog sponsors.

Sponsoren
Heeft u hart voor bloemen en planten? Wilt u meewerken aan de 
totstandkoming van een bijzondere flora-atlas? En vindt u het leuk 
uw naam terug te zien bij uw favoriete soort in de atlas? Doe dan 
mee aan de sponsoractie van Landschap Noord-Holland. 

Hoe het werkt?
Kies uw favoriete soort op de website www.landschapnoordhol-
land.nl/flora-atlas. Daar is een lijst van 320 soorten beschikbaar. 
Particulieren sponsoren voor €100. Bedrijven en organisaties doen 
mee voor €500. Uw logo wordt dan vermeld op de website en in 
de flora-atlas. Betalen kan direct online. Particulieren ontvangen in 
november één exemplaar van de atlas. Bedrijven en organisaties 
ontvangen twee exemplaren van de atlas.

Voorintekenen?
Wilt u niet meedoen aan de sponsoractie, maar wel alvast de atlas 
bestellen? Vanaf nu kan dat via de webwinkel van Landschap 
Noord-Holland. Voorinschrijven kan tot 22 november aanstaande. 
De atlas kost €25. U bestelt en betaalt de atlas nu en u ontvangt 
de uitgave in november. Tijdens de Noord-Hollandse Natuurdag op 
22 november is de atlas ook voor €25 te koop. Na 22 november 
betaalt u €29,95.
Voorinschrijven kan via www.landschapnoordholland.nl/webwinkel.

221

!

!

!
!

!

!
!

!

!
!

!

!

!
!

!
!

!

!

!
!

!

!

!

!

!
!
!

!

!

!

!

!
!
!
!

!
!

!

!

!
!
!

!
!

!
!

!

!

!
!

!

!

Sterzegge

Carex echinata

niet of beperkt onderzocht  Niet of beperkt onderzocht

Cyperaceae  
Carex echinata  
Sterzegge  
52 kilometerhokken 

!

!

Noord-Hollandse 
van de 

Flora
Landschap Noord-Holland

Verspreiding

Toelichting bij de verspreidingskaarten op de DVD
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ten is zoveel mogelijk de 23e druk van de Heukels’ Flora van Nederland gevolgd. 
•  De volgorde van de verspreidingskaarten op de DVD gaat uit van de fylogenetische stam-

boom van de plantenfamilies. De soorten zijn alfabetisch geordend binnen de families.
•  Soorten waarvan het verspreidingsbeeld op kaart onvolledig is zijn gemarkeerd met ★.
•  Kilometerhokken die niet of beperkt zijn onderzocht zijn op iedere kaart aangegeven. 
•  Alle gevalideerde waarnemingen zijn behouden, ook die buiten het natuurlijke versprei-

dingsgebied van een soort vallen. In veel gevallen gaat het om bewuste of onbewuste 
introducties: verwildering vanuit tuinen en ingezaaide of aangeplante exemplaren. Op 
kaarten waar dit mogelijk het geval is staat de soortsnaam gemarkeerd met ◆.
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