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Provinciale Organisaties Flora en Fauna
Provinciale Organisaties voor Flora en Fauna
Het platform Provinciale Organisaties Flora en Fauna (POFF) is een
samenwerkingsverband van vrijwilligersorganisaties die zich bezig houden
met natuuronderzoek in Noord-Holland. De POFF wordt gefaciliteerd door
de Stichting Landschap Noord-Holland. Ook vrijwilligersorganisaties die
vooral gericht zijn op natuurbeheer worden ondersteund door Landschap
Noord-Holland.
Doel van de POFF is het stimuleren van natuuronderzoek in Noord-Holland
en het bevorderen van de samenwerking tussen de verschillende organisaties. Om deze doelen te bereiken geeft de POFF het blad Tussen Duin
& Dijk uit en is er één keer in de twee jaar de Noord-Hollandse Natuurdag.
Nieuwe initiatieven van de aangesloten clubs zijn welkom.
Onderstaande organisaties zijn aangesloten bij de POFF en nieuwe vrijwilligersorganisaties kunnen zich melden bij de coördinator.
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,
088-0064483,
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 Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Water, Land & Dijken
p/a: Slenkstraat 70, 1441 MS Purmerend
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

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
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 estienstippelig lieveheersbeestje.

Achtergrond: Wieringen. Foto's: Bert Pijs.
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Opinie

Biodiversiteit in NoordHolland

Biodiversiteit is een belangrijk begrip waar de kwaliteit van
onze leefomgeving en natuur in wordt gevat. ’Bio’ betekent
leven, ’diversiteit’ betekent afwisseling, verschil, verscheidenheid. Biodiversiteit gaat om soorten, ecosystemen,
en de genetische variatie binnen soorten. In de afgelopen
eeuw is Noord-Holland veel soorten kwijtgeraakt. Veel of
weinig soorten, toe- of afname van soorten; wat zegt het?
Het lastige is dat weinig soorten in een bepaald habitat
niet altijd hoeft te betekenen dat de natuur het daar slecht
heeft. De van oorsprong brakke (veenmos)rietlanden en
rietruigtes boven het Noordzeekanaal herbergen minder
soorten dan die ten zuiden daarvan. Zijn ze daarom minder
van belang of minder bijzonder? Nee, juist hier vinden we
bijzondere soorten zoals heemst en de noordse woelmuis.
In ons drukke land is de natuur versnipperd. Tegenwoordig
wordt veel geïnvesteerd in het maken van verbindingen.
Sommige soorten zoals bijvoorbeeld de noordse woelmuis
zouden daar wel eens slecht tegen kunnen omdat ze altijd
geprofiteerd hebben van isolatie. De noordse woelmuis kan
namelijk slecht tegen concurrenten als veldmuis en aardmuis. Gelukkig gaat het sinds kort beter met de biodiversiteit in Noord-Holland. De provincie is verantwoordelijk
voor natuurbeleid en meet de biodiversiteit. Zo gaan bijna
alle vleermuizen vooruit. Is dit resultaat van beleid? In het
algemeen denken we dat de vleermuizen profiteren van klimaatverandering. Maar daar kan de tapuit wel eens de dupe
van worden, vanwege verruiging van het leefgebied door
stikstofdepositie. Achter de vraag `Gaat het goed of niet
goed met de biodiversiteit?` gaat een wirwar van processen
schuil die het duiden van een bepaalde ontwikkeling haast
onmogelijk maakt. Duidelijk is wel dat de versnippering
van het landschap een negatief effect heeft. Zo is in grote
delen van het boerenland de natuur weggedrukt in overhoekjes, erven en andere kleinschalige elementen.
En aan de andere kant zien we dat natuurontwikkeling en ecologische verbindingen bijdragen
aan de toename van grote zilverreiger, zeearend en visotter.
Laten we daar dan maar
ons geld op inzetten!
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Neemt de wilde eend af?
Noordse woelmuis: nieuw in de
Amsterdamse waterleidingduinen
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Hebben damherten invloed op de
nachtegalenstand in de AWD?
● Adult mannetje damhert.
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