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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.

1 ● 3

●    Schieraal. Foto: Rik Beentjes. Achtergrond: natuur-
vriendelijke oever langs het Noordzeekanaal, leefge-
bied van de aal. Foto: Christian Slot.



3 ● 2

tussen
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 7  Broedvogels parken Amsterdam 
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 15   De insectenfauna van groene 
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 18 Heggenduizendknoop
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 22 Nieuwsflits

Duin & Dijk 3 ● 2020 INHOUD

Land van ooit
Aan het begin van de vorige eeuw was ons platteland klein-
schalig, afwisselend en rijk aan flora en fauna. Landbouw 
en natuur gingen er hand in hand. Door schaalvergroting 
en intensivering van de landbouw na de Tweede Wereld-
oorlog nam de biodiversiteit er snel af. Jarenlang desas-
treus landbouwbeleid heeft onze leefomgeving verregaand 
verarmd en gezorgd voor zombiegrond en landschapspijn 
bij de aanblik van groene woestijnen. De afgelopen twintig 
jaar zijn populaties wilde dieren in open natuurgebieden en 
het agrarische landschap gehalveerd (WWF Living Planet 
Report 2020). Wellicht dat de ‘stikstofcrisis’ de overheid 
eindelijk de ogen doet openen en het tij keert, maar het lijkt 
er niet op dat we van die kant veel daadkracht hoeven te 
verwachten. Het Programma Aanpak Stikstof was een juri-
disch luchtkasteel om ongestoord door te kunnen bouwen 
en vervuilen in BV Nederland. Gelukkig is dit doorgeprikt 
door een oplettende burger (heeft hij al een lintje ontvan-
gen?). De overheid legt de prioriteit nog altijd bij het redden 
van de economie en het sparen van de landbouw in plaats 
van de natuur, ondanks de heldere adviezen van de commis-
sie Remkes.
Meer te verwachten valt van burgerinitiatieven. Kijk naar 
het succes van de Klimaatzaak die Urgenda aanspande. Ook 
de verarming van het agrarische landschap kan gekeerd 
worden van onderop. Zo is eind vorig 
jaar de coöperatie Land van Ons 
van start gegaan, met als doel 
landbouwgrond aan te kopen 
en duurzaam te exploiteren. De 
ambitie is om binnen tien jaar met 
anderhalf miljoen betalende leden 
300.000 hectare aan te kopen en zo 
landschap en biodiversiteit op het plat-
teland te herstellen. Nooit meer peinzen 
over kadootjes dus: met een vierkante 
meter landbouwgrond maak je iedereen blij!
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● Matkop. Foto: Helma Postel-Mol.
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Eén keer in de twee jaar is er een Noord-Hollandse Natuurdag 
en dit jaar is deze op zaterdag 19 december 2020. Vanwege de 
corona-maatregelen weten we nog niet of we elkaar gezellig in 
de Aristo-zalen in Amsterdam-Sloterdijk kunnen ontmoeten, of 
dat het een bijeenkomst wordt te volgen via internet. In de herfst 
wordt de beslissing genomen. Noteren in je agenda kan wel 
alvast!

Alle Noord-Hollandse natuuronderzoekers én natuurliefhebbers zijn welkom om de 12 ver-
schillende presentaties te volgen. Enkele sprekers zijn al bekend: Piet Zomerdijk (over smien-
ten), Nico Jonker (over de NNN), Lars Buckx (over ringstation Van Lennep), Lucas Alferink 
(over camera’s die insecten automatisch herkennen), Geert Timmermans (25 jaar onderzoek 
aan ringslangen), Hans Stapersma (40 jaar SVN), Dick Melman (voedsel grutto’s in plas-dras) 
en Luc Knijnsberg (nachtvlinders).

De POFF en Landschap Noord-Holland organiseren deze Natuurdag en de Nationale Post-
code Loterij en de Provincie Noord-Holland maken de dag financieel mogelijk.

www.landschapnoordholland.nl/natuurdag

Houd je agenda vrij voor de 11e 
Noord-Hollandse Natuurdag

Noord-Hollandse Natuurdag


