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De Vereniging voor «DE 
V 0 gel bes c her min g van 
Den Haag organiseert enige keren D OOR. A N T. 
per jaar tochten, welke ten doel 
hebben, verschillende vogels in het wild te bestuderen. 

Een der meest interessante excursies is zeker naar het 
eiland "de Beer", tegenover de Hoek van Holland ge
legen. De W.S.M.-bus brengt u in drie kwartier aan de 
Hoek, vanwaar men in een motorboot naar het eiland 
overgezet wordt. Een groot gedeelte der wandeling ging 
langs h e t strand, waar ontelbare zeevogels door de kijker 
waargenomen werden, als: mantelmeeuwen, zilver
meeuwen, sterntjes, waarvan er verschillende soorten 
bestaan, grote en kleine, scholeksters, schollevaars, ture-

Jonge zilvermeeuwen . 

luurs, met hun oranje kleurige poten, wulpen, met lange, 
gekrulde snavelf lepelaarsf groenpotige ruitersf enz. 

Bij ebf als de aangeslibde gedeelten langs de oever 
droog liggenf komen de vogels daar bijeenf om voedsel 
te zoeken; het was merkwaardig hen zo in actie te zien. 
Doordat ze zelden met mensen in aanraking komenf ver
toonden ze weinig angst en bleven rustig zittenf niet 
bewust v a n de grote belangstellingf waarmee vele kijkers 
op hen gericht werden. 

Dit stille eenzame eilandf alleen door enkele bewakers 
bewoondf heeft een onbeschri jvelijke charme. Het is ge
heel onontgonnenf men loopt langs ongebaande wegen 
en behalve een enkel menselijk wezenf ontmoet men 
niets dan vogels of konijnen. 

We troffen het bizonder een vijftal mormel-pleviers 
bij elkaar te zien; deze Lapla ndse vogeltjes waren op 
weg mlar het Zuiden en gebruiken ieder jaarf om de
zelfde tijdf "de Beer" als pleisterplaatsf waar ze op de 
zelfde pIel: neerstrijken. Ze zijn zo weinig schuwf dat 
wij ze op 3 m. afstand konden naderen. 

De mormel-plevier heeft een bruinachtige vedertooi; 
een brede witte band loopt boven de ogen acMer het 
kopje om. Hij heeft langef loodkleurige poten en donker . 
bruine ogen. De schrijver Be ngt Berg heeft aan deze 
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bekoorlijke vogel een boek gewijdfBEER» 
getiteld: "MiJn vriend uit Lapland"f 

V A N H 0 Y TEM A waarin hij o.a. verteltf dat de vaders 
voor de kindertjes zorgen, terwijl d e 

moeders er vandoor gaan en met haar soortgenoten ple
zier makenf het mannetje broedt zelfs de eieren uit en 
brengt het voedsel voor het kroost aan. 

De duinflora van het eiland is prachtig. Waar vindt 
men nog in onze Scheve ningse duinen de struikvormige 
hoornpapaversf met mooie zwavelgele bloemenf het 
duizendgulden kruid, met de fri sse roze bloemetjesf de 
zacht mauve kruizemuntf de parnassia met het zuiver 
witte kelkje en tapijten van zeekraal en zeeposteleinf 
waarvan het warme rood prach tig afs tak tegen het groenf 
dat gevarieerd was in vele schakeringenl 

V p.naf de Zuidhoek van het eiland heeft men een zee r 
mooi uitzicht op het silhouet van de Briel, machtig ver
heft zich de massieve toren tegen de ijle lucht. Ook op 
dat gedeelte van het strand stond een kolonie lepelaars. 

Wat mij bizonder ge troffen heeft behalve de schoon
h eid van het duinterreinf is de variatie van landschap 
op dit betrekkelijk kleine stukje grond. Het strand met 
zijn wijde horizonf moerassen, zilvergroene veldenf 
blanke d u inenf begroeid met zeldzaam hoge duindoorn 
en schilderachtige vlierbomenf al deze verscheidenheid 
van bodem ontmoet menf als men het eiland doorkrui st. 

Vanaf een bogef dicht begroeide duintop heeft me 
een schitterend vergezicht over de gehele omtrek. Langs 
een smal padf tussen paars-rode vliertrossenf oranj e
kleurige duindoorn en manshoge ligustersf daalt men af 
naar de pierf welkef daar inmiddels de vloed was komen 
opzflttenf voor een groot deel onder water stondf zodat 

Het vischdiefje. 

de kabbelende golfjes over onze voeten stroomdenf voor
dat wij de motorboot bereikt hadden! 

. Het eibnd "de Beer" is zeker een dorado voor de 
vogels en niet minder voor de natuurliefhebbersf di ef 
behalve de studie van verschillende soorten zeevogels 
ook genieten kan van de rijke variatie die het land
schap biedt. 


