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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 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 (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 Landschapsbeheer Water, Land & Dijken (weidevogels en planten in het veenweidegebied, 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

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
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natuur. Of die passie nu de hele natuur geldt,
of specifiek vogels, vlinders, vissen of
vleermuizen, planten, mossen of vossen.
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 uidelijke boomsprinkhaan. Foto's: Bert Pijs.
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● Paapje.

Opinie
Vliegen onder de loep
‘Ik doe het niet meer’ zegt ze gedecideerd, ‘ik stap nóóit
meer in een vliegtuig. Het is zó slecht voor het milieu!’
Ik ken haar goed. Als zij eenmaal iets besloten heeft dan
houdt zij zich er ook aan. Mijn oud-collega en ik zitten aan
een gammel tafeltje in een eetcafé in Haarlem. Eens in de
zoveel maanden praten we bij. Steevast gaat het dan over
haar vakanties. Al zolang ik haar ken, vliegt zij in voor- en
najaar naar een warm oord om voor een dag of tien van zon
en landschap te genieten.
Ook natuurliefhebbers maken vaak verre vliegreizen. De
aarde is immers een ware schatkamer van wonderschone
natuur. We weten allemaal ook dat vliegen slecht is voor
natuur en milieu: de luchtvaart draagt voor 6,5% bij aan de
totale CO2-uitstoot van Nederland. Dan hebben we het nog
niet eens over de uitstoot van roet, stikstofoxiden en andere
kwalijke stoffen. En er wordt voorspeld dat het aantal luchtreizigers in twintig jaar tijd zal verdubbelen!
Natuurlijk moet de overheid met beleid en regels komen.
Maar zouden we ons eigen vlieggedrag niet eens onder de
loep moeten nemen? Op de website van Milieu Centraal is
de CO2-uitstoot van een vliegreis makkelijk te berekenen
en te vergelijken met andere vormen van vervoer. Ik kan u
zeggen: je schrikt ervan. ‘Ik ga voortaan met de bus of trein.
Dan maar niet zo ver’, zegt mijn collega. Dat er zelfs héél
dichtbij huis nog veel natuur te zien is, hoef ik u als lezer
van tussen Duin & Dijk natuurlijk niet te vertellen.
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●  Veenwortel. Foto: Theo Baas.

3●2

