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Provinciale Organisaties 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 (vlinders en libellen)
Contactpersoon: Klaas Kaag, Kofstraat 14, 1784 RP Den Helder. 
Tel. 0223-630144, e-mail: klaas.kaag@hetnet.nl
Vrijwillige Weidevogelbescherming, Landschap Noord-Holland 
(bescherming van weidevogels) 
Contactpersoon: Nienke Kwikkel, 088-0064479, 
n.kwikkel@landschapnoordholland.nl
Noord-Hollandse Zoogdierstudiegroep (NOZOS) (zoogdieren)
Contactpersoon: Jan Wondergem, Sardinië 75, 2721 HA Zoetermeer. 
Tel. 06 47356551, e-mail: j.wondergem55@gmail.com
Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland (SVN) (vogels)
Contactpersoon: Hans Stapersma, Heereweg 44, 1901 ME Castricum Tel. 
06 22684313, e-mail: j.stapersma@gmail.com
Stichting FLORistisch Onderzoek Nederland (Floron) (vaatplanten)
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 (weidevogels en planten in het veenweide-
gebied, beheer door boeren)
p/a: Slenkstraat 70, 1441 MS Purmerend
Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging, 
Gewest Noord-Holland (KNNV) (alle soortgroepen)
Contactpersoon: Ruud Maarschall, Tel. 06 53456344, 
e-mail: maarschall@me.com
Stichting Reptielen Amfibieën Vissen Onderzoek Nederland, 
afdeling Noord-Holland (RAVON) (reptielen, amfibieën, vissen)
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.

●  Wisenten in het Kraansvlak. Vanaf 2007 lopen 
er wisenten in het relatief open en heterogene 
gebied. Foto's: Ruud Maaskant/PWN. 
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●  Voorraadkanaal met toenemende riet- en struikbegroeiing. Foto: Hans Vader.
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Natuurdigitalisatie
Het veldwerk in de vorm van werken met een schepnet, kij-
ker of veldgids wordt meer en meer ingeruild voor eDNA, 
batloggers, drones, cameravallen, nachtgeluidsopnamen, 
radarbeelden en determinatie apps. Is dat erg? Door een 
groeiende groep van nachtvogelaars met richtmicrofoons 
en opnameapparatuur is ontdekt dat er in ons luchtruim 
ontzettend veel vogeltrek is. Zo blijkt de ortolaan (een in 
Nederland verdwenen broedvogel) nog regelmatig ’s nachts 
boven Nederland heen en weer te vliegen. De vogels maken 
tijdens de nachtelijke trek soortspecifieke roepjes en gelui-
den die de richtmicrofoon in je tuin of balkon omzet in een 
sonogram. Vogels ontdekken terwijl je ligt te slapen.
Ook steeds meer vleermuisonderzoekers maken gebruik van 
dit type onderzoek. Een batlogger doet het werk terwijl de 
onderzoeker thuis naar voetbal kijkt. En wat dacht u van de 
cameraval? Neerzetten in het veld en op de computer via 
wifi, real time de gegevens bekijken.
En wat te zeggen van Environmental DNA? eDNA is een 
nieuwe methode, gebaseerd op het feit dat alle in het water 
levende dieren hun DNA via faeces, huidcellen en urine in 
het water achter laten. Door watermonsters te analyseren op 
DNA is het mogelijk de aanwezigheid van een soort in een 
druppel water aan te tonen. Niks meer het veld in om sloten 
en poelen te bemonsteren.
Veldgidsen en determinatietabellen kunnen straks ook bij 
het oud papier. Neem een foto en de herkenningsapp zal 
zeggen welke plant, vlinder of ander insect het is. Geluiden 
van vogels, amfibieën of sprinkhanen hoef je niet meer te 
leren, want de geluidengids op je mobiel zal zeggen welk 
dier er zingt, krast of roept.
Allemaal reuzehandig natuurlijk. De aandacht kan worden 
gericht op het gezin of de relatie, of wordt het toch eenzaam 
zitten in het laboratorium en turen naar het scherm van de 
PC? Nou geef mij dan maar het oude veldwerk of ben ik 
dan een romanticus?
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●  Noord-Oosterkanaal in de AWD. Foto: Christien van der Mije.
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Op 20 januari overleed onverwacht Bert 
Buizer, een groot natuurliefhebber. 
Hij was bioloog, auteur van verschillende 
publicaties over natuur en vanaf het eerste 
nummer van tussen Duin en Dijk lid van 
de redactieraad. Wij wensen zijn familie en 
vrienden veel sterkte bij dit grote verlies.




