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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 natuuronderzoek. 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

Tussen Duin & Dijk is een onafhankelijk blad
gewijd aan het onderzoek en de bescherming
van de natuur en het landschap in NoordHolland. 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.
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,
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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
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Wolven of hekken

Menige natuurbeschermer lijkt verliefd op de wolf en hoopt
het roofdier zo snel mogelijk als Nederlandse soort te kunnen begroeten. Dat heeft de halftamme zwerver die in maart
in Groningen en Drenthe uit winkelen ging wel bewezen.
Er is natuurlijk ook wel wat te zeggen voor de terugkeer
van de wolf in de Nederlandse natuur. Tot in de 19e eeuw
hoorde hij daar gewoon bij. Los daarvan zou deze toppredator dè natuurlijke oplossing kunnen bieden tegen de overbevolking van grote grazers in een aantal reservaten. In theorie
althans. Want er zijn nog wel een paar praktische bezwaren.
De reservaten waar het om gaat zijn afgesloten met hekken en wildroosters, bedoeld om die grote grazers binnen
het terrein te houden. Anders veroorzaken ze schade aan
land- en tuinbouw, tuinen en verkeer. Dat is de situatie in
bijvoorbeeld de Amsterdamse Waterleidingduinen en de
Oostvaardersplassen. Dat heeft natuurlijk wel tot gevolg dat
je andere grote dieren, zoals wolven, er uit houdt. Ze dan
maar loslaten binnen de hekken? Dat is allang overwogen,
maar nooit gedaan, omdat die terreinen te klein zijn om
gezonde populaties van wolven èn grote grazers te kunnen
ondersteunen.
Op de Veluwe is de situatie weer iets anders. In zijn totaliteit is dat gebied waarschijnlijk groot genoeg, maar ook dat
is met hekken versnipperd (zoals ons Nationaal Park ‘De
Hoge Veluwe’ laat zien). Daar zullen de beheerders zeker
geen wolven binnen laten, want die willen zelf op herten en
zwijnen jagen.
Zolang al die hekken blijven staan zal er voor wolven niets
anders opzitten dan zich tevreden te stellen met
een konijntje of een loslopend ree. Of toch maar
een schaap, of snacken in de Jumbo van Hoogezand.
Dat wordt natuurlijk niks. Dus:

4 Zweefvliegen in en om Robbenoord
8 	Tien jaar gruttobeheer in
Amstelland
11	Noord-Hollandse planten;
Vroegeling Erophila verna

12	Sprinkhanen op het Zeerijdtsdijkje
16 	De duinen van Zuid-Kennemerland:
nog steeds bijzonder
20	Vleermuiskasten even goed als
natuurlijke verblijfplaatsen?
23 	Nieuwsfits

● Grutto. Foto: Mark Kuiper.

Ziet u het gebeuren?

U kunt zich aanmelden door een brief of een e-mail met
uw naam en adres te sturen naar:

Ru

Landschap Noord-Holland
t.a.v. abonneeadministratie Tussen Duin & Dijk
Antwoordnummer 85127
1850 VA Heiloo
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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.
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● Gewone pendelvlieg op kornoelje. Foto:

Piet Zomerdijk. Achtergrond: Wandelpad
in het Robbenoordbos. Foto: Bert Pijs.
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