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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 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
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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.

●   Mannetje krooneend. Foto: Jankees Schwiebbe.        
Achtergrond: Infiltratiegeul in de AWD. Foto: Hans Vader.
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●  Voorraadkanaal met toenemende riet- en struikbegroeiing. Foto: Hans Vader.

tussen

   4 Twee nieuwe zweefvliegen

 6 Lepelaarwaarnemingen gevraagd

 8   Herrieschoppers in het duin

 12  De krooneend in de Amsterdamse 

Waterleidingduinen

 15 Gaspeldoorn 

 16   Twintig jaar ringslangbroeihopen 

Amsterdamse Bos

 20  Vogelbroedeiland Oostoever

 22  Stekeltjes kunnen vliegen

 23   Nieuwsfits

Natuur om bij stil te staan
Onbekend maakt onbemind wordt wel eens gezegd. Voor 
natuur gaat dat ook op. Als mensen niet of nooit meer in 
aanraking komen met natuur verliest het zijn waarde en lijkt 
het ook niet meer het beschermen waard. Vandaar dat veel 
terreinbeheerders hun best doen om hun gebieden open te 
stellen en bezoekers te verleiden om iets in het gebied te 
ondernemen. 
Aan de andere kant lijkt er een neiging te zijn om natuur 
juist te verstoppen voor de mensen. (Spoor)wegen worden 
ondertunneld of verdiept aangelegd. Een auto- of treinrit, 
iets wat veel mensen vrijwel dagelijks ondernemen, wordt 
zo een saaie rit langs fantasieloze geluidsschermen of door 
een donkere tunnel. Je hebt geen flauw idee meer waar je 
bent en hoe de omgeving er uit ziet. Er blijft weinig verlei-
delijks over om onderweg naar te kijken of je nieuwsgierig-
heid te wekken. Je moet dan wel gaan staren naar een of 
andere vlog op je smartphone. En als er dan weer eens een 
stukje natuur verdwijnt… geen probleem, wat je niet ziet 
dat is er niet.
Misschien moeten we de uitzichten wat meer koesteren. 
Neem eens het spoor tussen Weesp en Hilversum, op de 
atlas een rottige doorsnijding van het eerste reservaat van 
Nederland, het Naardermeer. Vanuit de trein een prachtig 
uitzicht en elke keer de spanning of je een ree of purperrei-
ger kan zien. Of je neemt je een wandeling of vaarexcursie 
voor in het weekend.
Met zo’n uitzicht sta je graag in de file of onderga je ge-
dwee een treinvertraging…
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