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TWEE DISTRIKTSEXKURSIES NAAR DE BEER.
Dat ook bij deN.J.N.-ers de belangstelling voor De Beer

-steeds toeneemt, hebben de laatste excursies, georganiseerd
·door Distrikt 5, voldoende bewezen. Was het vorig jaar het
aantal deelnemers 40, nu was dit verdubbeld, zodat we ook tot
splitsing in twee exkursies moesten overgaan.

Niet alleen op de vogels, maar speciaal ook op de planten
hebben we deze keer gelet. En ik ben tot de konklusie gekomen,
dat alleen voor de planten De Beer al een bezoek ten volle
waard is. Een totaaloverzicht over de flora, zoals "Het Vogel
eiland" is over de vogels, is mij niet bekend. In genoemd boek
komt wel reeds een hoofdstuk over de plantengroei voor. Verder
vind je in De Levende Natuur van Junie '31 een artikel getiteld:
Bijdrage tot de kennis van bodem en plantengroei van De Beer
door A. de Graaf; in het zelfde blad van Januarie '28: De plan
ten van de Hoek van Holland, door G. v. Beusekom. Dit is
alles wat in de laatste tijd aan litteratuur over de plantengroei
van De Beer gepubliceerd is. Ook dit artikeltje zal geen over
zicht worden, maar alleen een korte beschrijving van enige
planfen, die ik op die twee exkursies gevonden heb. Maar ik
hoop er mee te bereiken, dat ieders belangstelling gewekt zal
worden voor de flora van De Beer, en dat op iedere exkursie
die erheen gehouden wordt, de planten terdege bestudeerd
zullen worden. Dan kunnen we geleidelik komen tot een vol
ledig overzicht, en kunnen vooral zij, die voor het eerst De
Beer bezoeken, van de plantengroei tenvolle genieten. Want
nergens vinden we een exkursieterrein met zo'n uitgebreide
;dJtflora, dat zo makkelik voor vele afdelingen te bereiken is,
als De Beer. Ook voor afdelingen buiten D. 5. Afd. Utrecht
bijv. organiseerde reeds een tweedaagsche exkursie, en ik ge
loof dat dit van Haarlem of Amsterdam uit, ook best mogelijk is.

Als we het stijgertje aflopen, gaan we dwars door de duinen
naar de zeekant. Hier ontmoeten we al dadelik een weelderige
duiriflora. Vlieren, ligusters en duindoorns groeien hier door
elkaar. ,Fel steken hun gitzwarte en oranjerode hessen af tegen
de reeds verkleurende bladeren. Hier en daar trekken de laatste
kruiskruiden die nog in volle bloei staan, de aandacht door hun
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grote trossen gele bloemen. Geheel onverwachts .staan we voor
een wilde Asperge (Asparagus officinalis). Door de fijne draad
vormige blaadjes, in groepjes bijeen. aan de takken, en de
helderrode bessen, vormt deze plant een geheel op zich: zelf; en.
een tegenwicht !Det de grote stekelige duindoorns. VerJer
vinden wij hier nog reigersbekken, ooievaarsbekken,. groepjes.
salomonszegels en tussen de. dennetakken. de verdroogde ranken.
van de heggerank (Bryonia dioica) met rode bessen. Als je zo'n
bes opensnijdt, blijkt deze driehokkig te zijn; In de regel vind.
je bij rijpheid in ieder hokje 2 donkergekleurde zaden.

Wanneer we van dit duinterrein afdalen tot het: strand,
komen we op een plekje dat, wat de flora betreft, wel het rijkste
stukje van de hele Beer is. Laten we maar beginnen bij de
uiterste rand van de plantengroei, 't dichts bij de Zuidelike pier
van de Waterweg. We vinden dan eerst een aantal exemplaren
van, de Zeekraal (Salicornia herbacea), de Zeepostelein
(Ammadenia peploides) en het Zeemelkkruid (Glaux. maritima).
Hiervan zullen we straks nog wel meer vinden. DadeHk valt
echter een grote forse plant met sterkbehaarde bladeren op.
Het is de Heemst (Althaea officinalis), behorende tot de familie
van de Malvaceeën. Gelukkig bloeit hij nog, zodat we de. typies
gevormde bloemen nog even kunnen bekijken. Aan de buiten
kant zit een, meest 9-spletige bijkelk, dan volgt een veel grotere
5-spletige kelk, 5 roodachtig-witte kroonbladeren en dan vele
meeldraden, die van onderen geheel met elkaar vergroeid zijn
(eenbroederig). Wanneer de bloemen nog gesloten zijn, is de
holte, gevormd door de toe.geslagen kelk- en kroonbladeren,
geheel gevuld met de meeldraden. Bij het opengaan. groeit: het
vergroeide gedeelte der meeldraden nog aanzienlijk, en vormt
dan een buisje. Hierin zit de stamper met een. aantal licht"
gekleuI'de stempels verscholen, die op het eind van. de· bloei.nog
juist even boven de verdroogde helmknopjes komt uitkijken.
De vruchtjes liggen netjes ,gerangschikt in de vorm. van een:
bolschijf.

Wanneer we wat verder lopen. door de distels, die.
hier overal weelderig groeien, kunnen. we de· gele Hoor.npapavet
(Glaucium. flavum) niet missen. Al is het reeds eind September,.



162

toch zitten er nog verscheidene bloemen aan. Deze lijken wel
veel op _die van de Idaproos. De Hoornpapaver heeft echter
een hauwvormige doosvrucht, ongeveer een d,ecimeter lang.
De bloemen, de grillig gevormde hauwen, en het mooie frisse
gr.oen van de nieuwe bladrozetten op de grond, maken de plant
tot een artistiek geheel. Gelukkig maar dat deze zeldzame plant
op een afgesloten terrein staat, anders was hij door zijn opval
lendheid al gauw door he grote publiek uitgeroeid. Toch vond
ik nog twee planten, waarvan alle bloemstengels afgeplukt
waren. Zijn zeldzaamheid gedoogt dus niet, dat we er ook maar
een klein stukje van meenemen. 't Is trouwens niet nodig ook,
de plant maakt door zijn karakteristieke vorm genoeg indruk
om hem de eerste tijd niet te vergeten. Volgens de schrijvers
van "Het Vogeleiland" gaat hij in aantal vooruit. Nu telde ik
ongeveer 40 exemplaren. De grootste groep, 20 ex., waarschijn
lijk ook de oudste, zit het dichtst bij de Zuidpier. De versprei
iling gaat ongeveer in een Z.O.-richting. Dadelijk valt je op, dat
dit niet de richting is van de hier overheersende winden. Ik
vermoed, dat hier de bodemgesteldheid een grote rol speelt.
Zo vinden we de bovengenoemde Heemst ook uitsluitend op
het schraalste strand en niet op het terrein van de Hoorn
papaver.

Bij het tellen van de papavers hebben we dit dichtbegroeide
stukje strand systematies afgezocht en. dus nog verscheidene
andere planten gevonden. Hier en daar staan de verdroogde
stengels van het Bilzenkruid (Hyoscyamus niger). Als je een
mooie doosvrucht zien wilt, moet je eens zo'n vruchtje van het
Bilzenkruid bekijken. Het is duidelik 2-hokkig, propvol kleine
zaadjes en afgesloten door een keurig dekseltje. Het Bilzen
kruid is de enige Solanacee met een doosvrucht. Ook de bes
vormige Solanaceeën zijn hier echter vertegenwoordigd. Kijk
maar eens aan de rand van het begroeide en het kale strand.
Daar staat het ons aller bekende Bitterzoet (Solanum dulc
amare) met z'n violette teruggeslagen bloemkroonblaadjes en
z'n rode bessen. Hier en daar vinden we kruipend over. de
grond nog een plantje, dat we ook dadelik als een Solanacee
herkennen. De bladeren en de hessen lijken veel op de tomaat.
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Het is Solanum triflorum, een Amerikaanse gast die zich hier
best tuis schijnt te gevoelen en ook volkomen met de omgeving
harmonieert. Een merkwaardige familie toch die Solanaceeën.
De soortenrijkdom is niet groot, ze zijn echter bijna allemaal
vergiftig (denk bijv. aan de Zwarte Nachtschade en de Bella
donna). Het typiese is dat juist die delen, die niet of weinig
vergiftig zijn, van buitengewoon groot belang voor de mensen
zijn, zoals bij de aardappel de knol, bij de tomaat en de Spaanse
pepers de vrucht, bij de, tabak het blad.

Om op het strand terug te komen, we vinden hier nog veel
Wolfspoot (Lycopus europaeus), mooie gr'ote planten van het
Slangenkruid (Echium vulgare) en de Reukeloze Kamille lMa
tricaria inodora). Van de kamille groeien vele planten hier in
zo merkwaardige gordels. Bij de Parnassia zullen we die groei
wijze straks ook nog wel aantreffen. Er zijn verschillend~ me
ningen over het ontstaan hiervan (zie bovengenoemde littera
tuur).

Ik geloof dat ze door hoge vloeden zijn ontstaan, aangezien
de planten duidelik in een vloedlijn van allerlei aanspoelsel
staan. De verklaring, dat ze hier een bepaalde, gunstige voch
Ligheidstoestand zouden hebben, kan ik niet aannemen. De
verspreide exemplaren groeien nl. even goed.

Langs de ho.ge rand waar we zo straks afgekomen zijn, staan
nog verschillende zuringsoorten, o.a. de Zeezuring (Rumex
maritimus). Loop die planten niet voorbij met het idee "ik ken
ze wel", als je ze van dichtbij bekijkt, merk je dikwijls dat je
ze nog nooit goed bekeken hebt. De bloemen zijn zeer een
voudig, ze hebben een 6-delig bloemdek. Wanneer de vrucht
zich ontwikkelt, groeien 3 bloemdekbladen mee. Aan de rand
komen lange tanden, terwijl in het midden een overlangse knob
bel ontstaat. Een andere groenbloeiende plant, die hier zeer
weelderig groeit is de Uitstaande Melde (Atriplex patulum) een
Chenopodiacee. Er groeien vele soorten Ganzenvoetachtigen
op De Beer. Op dit stukje strand vind je o.a. nog het bekende
Loogkruid (Salsola Kali). Vlak naast de Melde staat de Zee-.
raket (Cakile maritima) te prijzen met z'n laatste roodachtige
bloemetjes. De eenzadige vruchten zijn hauwvormig doch zwel-
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len later zo op, dat ze veel meer op een hauwtje lijken.
We hebben ons hier eigelik al veel te lang opgehouden; we

gaan nu eens kijken wat op het grote groene strand zoal te
vinden is.

(Wordt vervolgd). WIM v. d. KLOOT.

EEN MOOIE VINDPLAATS VAN MIOCEENFOSSIELEN.

Een poosje geleden zat ik eens in een wandelboek voor
Westfalen te bladere~. Toevallig viel mijn oog op een plaatsje
waarbij vermeld stond, dat men er Haaietanden en Zeuglodon
botten vond. Later is het gebleken dat van Zeuglodonbotten
geen sprake kon zijn, daar -deze alleen maar in het Eoceen
gevonden worden, en dan nog alleen in Amerika. Het bleek mij
namelijk dat de g~ondlaag waar ik mee te doen had, boven
mioceen was. Datzelfde soort leem als uit de groeven van
Wiegerink bij Groenlo, werd hier al sinds tientallen jaren ge
bruikt in steenbakkerijen. Reeds in 1890 moet men hier in de
groeven walvischbotten hebben gevonden. In de eerste de beste
vacantie dat ik er in de buurt was, ben ik naar Dingden, zoo
heet hef plaatsje, toegefiets, en vond weldra een groev·e van
een 15 à 20 meter diep. De ,groeven hier liggen in een heuvelrug
die Oost-West loopt. Het lijkt me dat ze op analoge wijze is
gevormd als de asar van de Veluwe. De gletschers, die haar
hebben opgestuwd, zijn er later overheen gekomen naar me
bleek uit het kleine la.agje keileem. Het profiel der groeve is
als volgt van het maaiveld af: diluviaal zand en grind met groote
dennebosschen erop. Vervolgens een dun laagje keileem. Dan
de eenige honderden meters dikke laag van blauw-grijze
glaucouiet houdende klei. De klei is gevormd in een zeer
ondiepe zee, ja zelfs gedeeltelijk een strandformatie. Dit laatste
vermoed ik, omdat er een boomsoort in bruinkoolvorm in voor
komt, die in het mioceen langs de stranden groeide. Die stranden
waren in die tijd moerassen. De boom heet: Taxodium
Distichum. De arbeiders in' de groeve brengen de bruinkool
boomstammen meestal naar de fabriek, waar men ze als brand-
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