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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 
• Banknummer: NL28RABO 011.91.39.510
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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.

●  Kegelmorielje Morchella elata en kievit in het Westelijk 
Havengebied. Actergrond: broedgebied voor kieviten, 
veldleeuweriken plevieren en wulpen in het Westelijk 
Havengebied. Foto's: Wim Ruitenbeek. 
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Walvisvaarders
Meeuwen in de stad. Het is de laatste decennia een niet 
meer weg te denken fenomeen én in de ogen van steeds 
meer mensen ook een probleem. Toch zullen de stedelingen 
het moeten gaan accepteren, die meeuwen gaan nooit meer 
weg. De stad biedt ze voedsel en een relatief veilige plaats. 
De roep om maatregelen tegen meeuwen klinkt echter 
steeds luider en als gemeentebestuur wil je natuurlijk ge-
hoor geven aan de wensen van je kiezers. Dat inmiddels al-
lang is onderzocht en bewezen dat al die maatregelen die je 
uit wil voeren niet werken, wordt dan even terzijde gescho-
ven. Men bedrijft liever symboolpolitiek. De gemeente Lei-
den, Haarlem en Alkmaar zijn een samenwerkingsverband 
tegen de meeuwen aangegaan, en het lijkt er op dat het ook 
gaat lukken hun onzinnige maatregelen uit te voeren. Vo-
gelwerkgroep Alkmaar en de Faunabescherming proberen 
het tij nog te keren. Zo lukte het in 2013 in Alkmaar om het 
eieren rapen/wisselen tegen te houden omdat de ontheffing 
alleen gold voor kleine mantelmeeuw en zilvermeeuw. De 
beschermde stormmeeuw werd natuurlijk ook verstoord 
door deze activiteiten, dus die zaak was snel gewonnen. 

In 2014 werd in het kader van onderzoek opnieuw ont-
heffing voor allerlei bestrijdingsmaatregelen aangevraagd, 
maar nu ook voor de stormmeeuw en zelfs kokmeeuw 
(sinds wanneer broedt die in de binnenstad?). Toch waren 
er genoeg argumenten om vol goede moed de strijd tegen 
de ontheffing aan te gaan: omdat het onderzoeksplan niet 
voldeed aan de criteria die aan onderzoek worden gesteld, 
omdat de volksgezondheid niet in het geding is en omdat 
allang bewezen is dat deze maatregelen niet helpen, waren 
we optimistisch. Gedurende de behandeling bleek echter dat 
het hier niet ging om wetenschappelijk onderzoek... met an-
dere woorden: net zoals bij de walvisvaarders uit Japan zegt 
ons ministerie dat alles toegestaan kan worden in het kader 
van ‘onderzoek’. Een zeer zorgwekkende ontwikkeling voor 
alle natuur in Nederland. We gaan alle ganzen, vossen en 
wat ons allemaal nog meer niet aanstaat doodschieten en 
dan kijken we of het er minder worden. En dat noemen we 
‘onderzoek’. 
De inmiddels in Alkmaar als broedvogel opgedoken 
zwartkopmeeuw gaat mogelijk nog roet in het eten van de 
gemeente gooien. De natuur heeft lak aan regels en regelt 
het zelf.
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● Ontvanger in De Putten. Foto: Ruben Fijn.

● Grote sterns. Foto: Ruben Fijn.



De Achtste Noord-Hollandse 
Natuurdag komt er aan!

Zaterdag 22 november organiseren de POFF en Landschap 
Noord-Holland weer een Noord-Hollandse Natuurdag, 
de achtste al weer. Na het succes van de voorgaande 
afleveringen was er alle reden voor een nieuwe informatieve 
ontmoetingsdag voor alle Noord-Hollandse natuurliefhebbers.

Het thema is deze keer:

Veranderingen in de biodiversiteit van Noord-Holland 

In een serie lezingen die tegelijk in twee zalen plaats zullen vinden zullen verschillende 
aspecten van het thema belicht worden door bekende en deskundige sprekers.

Daarnaast zullen twee nieuwe verspreidingsatlassen gepresenteerd worden waarvoor 
talloze vrijwilligers hun waarnemingen hebben geleverd:

        De Atlas van de Noord-Hollandse Flora
         De Atlas van de Noord-Hollandse Zoogdieren

Bovendien zullen de wandelgangen weer gevuld zijn met een bonte verzameling 
kramen waarin allerlei natuurorganisaties zichzelf presenteren en u zullen informeren 
over hun activiteiten.

Alle reden dus om zaterdag 22 november alvast in uw agenda te noteren. 

Plaats en tijd: 
Aristozalen te Amsterdam (naast Station Sloterdijk), van 10.00 - 16.00 uur.
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