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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, 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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●    Paartje heikikkers. Foto: Jelger Herder. Ach-
tergrond: Fraai verlande sloot in hun habitat 
rond het Naardermeer. Foto: Edo Goverse.
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   3  Noordse woelmuizen en kerkuilen 

 7  Genetische monitoring 

natuurverbinding Zwaluwenberg 

 9  Naardermeer hotspot voor 

heikikkers

 13   Wilmkebreekpolder een rijk 

weidevogelgebied in Amsterdam

 17  Inheemse wilde bomen en struiken, 

een bedreigd erfgoed

 21 Zeepkruid 

 22 Nieuwsflits
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Beter worden
Het coronavirus houdt de hele wereldbevolking in zijn 
greep. We rouwen, hebben zorgen, zijn bang voor wat 
komen gaat. Niemand kan zeggen hoe lang het duurt. We 
houden onze adem in.
Het virus sloeg toe aan het begin van de lente. Net nu de na-
tuur losbarst en iedereen naar buiten wil, moeten velen het 
doen met een blokje om in de buurt. De behoefte aan méér 
parken en méér groengebieden was zelden zo voelbaar. 
Onbedoeld hebben de coronamaatregelen ook voordelen. 
De lucht is schoner en de rust weldadig. Op Texel wordt 
een goed broedseizoen verwacht, want vogels kunnen door 
het wegblijven van toeristen ongestoord broeden. De natuur 
komt even op adem.

Driekwart van alle nieuwe infectieziektes is te herleiden tot 
dieren. Ook corona is zo’n zoönose. Via voedsel, maar ook 
door beten en contact met bloed of uitwerpselen, kunnen 
ziekteverwekkers overspringen op de mens. Niet alleen de 
wildmarkten in China, ook de massale kap van tropische 
regenwouden vormt een groot risico. Na verwoesting van 
hun habitat trekken wilde dieren de dorpen in waar ze de 
bevolking kunnen besmetten. Globalisering en internatio-
naal vliegverkeer zorgen voor een razendsnelle versprei-
ding. Als er niet snel een halt wordt toegeroepen aan de 
vernietiging van ecosystemen, is de volgende pandemie een 
kwestie van tijd.
Het kan en moet anders. Wetenschappers en natuur- 
en milieuorganisaties roepen politici op om nu 
echt werk te maken van een sociale, groene 
en duurzame toekomst. Begin april 
noemde Rutte economische en
gezondheidsbelangen twee 
kanten van dezelfde 
medaille. Maar niet 
alleen corona, ook 
klimaatverandering en natuurvernietiging bedreigen 
onze gezondheid en economie. Hoogste tijd dus voor 
nieuw, integraal beleid waarin de economie in balans 
is met natuur en milieu. 
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● Foto: Edo Goverse.

● Wulp. Foto: Piet Munsterman.




