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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 natuur-
onderzoek. 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)
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: Anne Voorbergen, Postbus 222, 
1850 AE Heiloo. Tel. 088-0064481,
e-mail: a.voorbergen@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: Slenkstraat 70, 1441 MS 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 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.

●  Steltkluut. Foto: Jankees Schwiebbe. Achtergrond:
Kinseldam. Foto: Frank van Groen.
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tussen

   4  Opmars exotische grondels

 8   Broedende steltkluten in Noord-

Holland

 12  Status waterspitsmuis noodzaakt 

bescherming en gericht beheer

 15 Bezemskruiskruid

 16  De Kievit in Noord-Holland

 20   Herstel binnenduingrasland 

Leyduin

 23   Nieuwsflits

Baywatchers... watch out!
Minister Schultz wist niet hoe gauw ze haar keutel - bou-
wen langs de Nederlandse kust - moest intrekken toen bleek 
dat er massaal duinprotest was tegen haar plannetje om wat 
soepeler met de bouwregels van het kustgebied om te gaan. 
Binnen twee weken hadden de natuurorganisaties meer dan 
100.000 handtekeningen tegen dit snode plan verzameld en 
bij haar op de mat gegooid. Schultz haar ballonnetje spatte 
uiteen en zij trok haar voorstel in om bouwen langs een van 
de grootste natuurgebieden mogelijk te maken. 
Schultz wist tot nu toe ongeveer als enige van het kabinet 
Rutte bijna onzichtbaar haar beleid uit te voeren. Hete 
aardappelen binnen haar dossier zoals het openbaar vervoer 
heeft ze handig bij haar staatssecretaris neergelegd. Ja, één 
keer kwam ze in het nieuws vanwege belangenverstrenge-
ling omdat haar man belangen heeft in het bedrijf Tocardo 
dat turbines ontwikkelt voor het opwekken van stroom 
uit eb en vloed bewegingen. Een paar schrammetjes heeft 
ze opgelopen en nu dus deze zeperd voor ondernemend 
Nederland.
Is het gevaar nu geweken? Nee, de volgende stap die de 
VVD heeft bedacht is het vormen van een kustpact. Samen 
met hun vrienden wil de VVD opnieuw in gesprek gaan 
met alle partijen. De minister plaatst zich in het rijtje van 
politici die plannen lanceren die goed zijn voor economisch 
Nederland maar slecht voor de natuur. En ik kan alleen 
maar zeggen: Baywatchers watch out, verenig u en kom zelf 
met een kustbeschermingsplan om in het grootste aaneen-
gesloten natuurgebied van Nederland de natuur te behouden 
en te versterken.
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● Jonge steltkluut. 
Foto: Jankees Schwiebbe.● Steltkluut op het landje van Geijsel, mei 2015. Foto: Frank Visbeen.
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