
Natuur in Noord-Holland. Jaargang 19 1 ● 2020

Duin & Dijktussen



Literatuur
● LITERATUUR naam 

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, Postbus 94240, 
1090 GE 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.
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●    Boomkruiper. Foto: Jankees Schwiebbe. Achtergrond: 
straat in Bergen. Foto: Dook Vlugt.
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Weidevogels, vroeger was 
alles beter…?
Iedereen kent vast deze zin wel: “Vroeger was alles beter”. 
Dat geldt ook voor weidevogels en met name de grutto, 
toch?
Noord-Holland is een belangrijke provincie voor de grutto. 
Er wordt voor het behoud van deze soort veel gedaan (en 
gelaten). Toch komt hij vaak negatief in het nieuws. Het 
aantal broedparen neemt dramatisch af, het broedsucces is 
minimaal of er klinken andere onheilsboodschappen. Soms 
ontstaan daarbij discussies tussen generaties over hoe erg 
het wel niet is, of dat het wel meevalt. De jongere generatie 
snapt de oudere niet, die zijn immers opgegroeid met min-
der van die grutto’s om zich heen. Om dit te verklaren heeft 
Daniel Pauly ooit het begrip “Shifting baseline syndroom” 
geïntroduceerd. Daarmee wordt bedoeld dat elke generatie 
de natuur van zijn jeugd als norm beschouwt, meestal zon-
der te beseffen dat ook die toestand al verre van florissant 
was. Zo nemen we met steeds minder genoegen.
Maar wat nou als de uitgangssituatie voor de oudste ge-
neratie slechter was? De grutto is dan misschien een mooi 
voorbeeld. In de periode 1960-1990 broedden er in Neder-
land ruim 100.000 paren grutto’s. Er wordt geschat dat er 
tegenwoordig ruim 30.000 paartjes in Nederland broeden. 
Dat zijn er behoorlijk wat minder. Als je echter nog verder 
terug gaat in de tijd, de jaren 1940-50, dan blijkt dat toen 
dezelfde aantallen grutto’s voorkwamen als nu (Kentie, R., 
J. Hooijmeijer, C. Both & T. Piersma, 2008. Grutto’s in 
ruimte en tijd. LNV, Wageningen).
Was vroeger dan toch niet alles beter?
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●  Zilvermeeuwen op zoek naar voedsel op 
een strekdam. Foto: Rosemarie Kentie




