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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, 
Tel. 088-0064479, e-mail: n.kwikkel@landschapnoordholland.nl
Noord-Hollandse Zoogdier Studiegroep (NOZOS) (zoogdieren)
Contactpersoon: Richard Witte, Frans Halsstraat 9, 1816 CM Alkmaar.
Tel. 06-45554586, e-mail: info@nozos.nl’ 
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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●     Stormmeeuw. Foto: Piet Munsterman. Achtergrond: 
Zilvermeeuw wacht op lekkers op het dakterras van 
V&D in Alkmaar. Foto: Miranda Zutt-van der Made.
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Natuur coronamoe
Voorjaar 2020: plant en dier veerden op bij het begin van 
de coronacrisis. Juist in het broedseizoen werden veel 
natuurgebieden gesloten voor bezoekers. Beheerders zagen 
schuwe dieren vaker overdag in open terrein opduiken. 
Herten en wilde zwijnen bezochten nieuwsgierig verlaten 
stadscentra. Foto’s en filmpjes daarvan gingen de wereld 
rond.
Deze mensenloosheid bleek van korte duur. De zomerva-
kantie werd door veel inwoners in eigen land gevierd en 
deels in de natuurgebieden, met veel overlast en natuur-
schade tot gevolg. Driekwart van de boswachters en groene 
boa’s heeft hiervan een nadelig effect gezien op de natuur, 
aldus een enquête uitgevoerd door tv-programma ‘De Mo-
nitor’ (7 september 2020). De recreanten zitten ook elkaar 
nog eens in de weg: ‘e-bikers ergeren zich aan wielrenners, 
wandelaars graven kuilen voor mountainbikers en kitesur-
fers hebben een hekel aan windsurfers’, aldus De Monitor.
Het is duidelijk: meer en grotere natuurgebieden zijn nodig 
voor het opvangen van de behoefte aan rust, ontspanning en 
recreatie van veel mensen in deze onzekere tijden. 
Ook graag robuust, zonder stikstof- en biocidendruk en met 
een gezonde waterhuishouding die tegen een droogje kan. 
Deze wens zal voor de komende zomer helaas nog geen 
realiteit zijn.
Ondertussen wordt de natuur zelf ook assertiever. Denk aan 
de wolf, die langzaamaan het land herovert, of de reuzen-
teek die oprukt vanuit ’t zuiden door de klimaatopwarming. 
In België is in augustus een wilde lynx op de foto gezet. 
Misschien kunnen we de natuur in Noord-Holland alvast 
een handje helpen, door het ‘fake news’ te verspreiden dat 
er hongerige ijsberen zijn aangespoeld aan 
de kust, de wolf op nog meer plaatsen 
haar intrek heeft genomen, of dat de 
reuzenteek al is gesignaleerd 
in de duinen...
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● Bruin zandoogje.




