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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.

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 organi-
saties. 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 vrijwil-
ligersorganisaties 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 Landschaps-
beheer 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

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: 088-0064400 • info@landschapnoordholland.nl 
• Banknummer: NL28RABO 011.91.39.510

●  Muurbegroeiing langs de Brouwersvaart met Dal-
matiëklokje op de voorgrond en verder tongvaren, 
waaromheen kruipklokje, nog niet in bloei (mei 2016). 
Achtergrond: Groeiplek van de blaasvaren: een voch-
tige basaltmuur langs de Brouwersvaart, gericht op 
het noorden. Foto's: Marco van Wieringen.
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 22 Grote wederik

 23  Nieuwsflits

●  Braakballen. Foto: Miranda Zutt-
van der Made.

Hoeveel is een braakbal 
waard?
Braakballen noemde ik altijd de uitgekotste, onverteerde 
prooiresten van o.a. de uil. Tegenwoordig zeggen we echter 
uilenballen, om vooral maar niet bij de herkomst stil te 
staan.
Uilenballen zijn hot. Mijn man Tim zit bij de kerkuilen-
werkgroep en krijgt steeds vaker verzoeken om uilenballen. 
Voor een spreekbeurt, scholen, Intratuin, de scouting of 
bezoekerscentra.
Uilenballen van kerkuilen zijn echter ook gewild voor on-
derzoek. Omdat kerkuilen een vrij klein territorium hebben, 
weet je na het pluizen van de ballen ook welke muizen er 
in dat gebied voorkomen. Tim geeft slechts de ballen weg 
uit gebieden waar al voldoende gegevens van bekend zijn. 
Maar de vraag stijgt en waar vraag is valt geld te verdienen!
Op internet circuleren al prijzen van € 3,61 voor vijf braak-
ballen; dat is € 0,72 per stuk. Vijf braakballen wegen 25 
gram, dus dat is ruim € 140,00 per kg. Een kilo kogelbief-
stuk kost € 30,00. 
Tim raapt in één kast per keer wel tussen de 10 en 80 uilen-
ballen, dus tel uit je winst! Als hij nu eens nog meer kasten 
op zou hangen en nog wat vaker die kast zou bezoeken of 
schoon zou maken… Dat geeft wel meer verstoring, maar 
zou een mooie bron van inkomsten voor de kerkuilenwerk-
groep, natuurorganisaties of onszelf kunnen zijn.
Oehoes, die hebben pas grote uilenballen, die zijn helemaal 
hun gewicht in goud waard! 
Ik denk dat ik maar stop met werken en een oehoefokkerij 
voor uilenballen ga beginnen.

MZM

●  Duinparelmoervlinder. Foto: Bert Pijs.
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