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Beg 1l1 Jum komt d e laa tste za ng er terug , de fi jne boschrietza n
gcr , die ve rdoken leeft tusschen het d ichte ~t ruwee l en in Juli a ls 
de broed zorgcn voorbij zijn, ka n men het t reffe n, da t men vIer of 
'.ij f va n d Ie fi jne za ngers om zich heen hoort. 

Daarna wordt het weer s til. tot lil O ctober cl' veel trek ka n zijn 
va n vinke n, keepe n. li js ters en koperwie ken en da n komen ook weer 
de vlaa msche gaa ien, goud haa ntj es en s taa rtmeezen ons den gehee

le n win ter gezelscha p houd en. 
W aar vindt men zoo' n vog elrijke plek in ee n groote ha ndels

sta d ' En verg eet ook den Kra l1l1gschell Pla~ niet, die er tegen aa n 

ligt. 
In na jaar e n wi nter kom en tegen d en a vond dU Ize nd en kok- e n 

zilvermeeuwen en een enkele ma nte lm ceu'\v va n de groote rivieren 
naa r den P las om te overnachten. In den winter zwerven troepen 
groote zaa gbekken en nonnet jes rond , en honderden meerkoeten en 
tIe nta lle n wa terhoentjes. tef\vljI er a ltijd ta feleenden en kuifeend jes 
tot in het vroege voorjaa r te vinden zijn . Da n komen er weer eemg e 
fut en en dodaa rsJes. d ie in doort rek zijn en vertellen da t het weer 

lente wordt. 
Z ooa ls U ziet. bezit Rotterdam geen groote zeldzaa mheden op 

vogelg ebied . maa r toch ka n het bog en op een grooten vog el rijkdom. 

W . G. v. d . Klooi . W age ninge n 

De Beer (Hoek van Holland) 

O ntstaan. 
G eologisch gesproken is D e Beer nog maa r een zeer jong la nd 

scha p. In d e 12de eeuw moet de M aas la ngs M ons ter gestroomd 
hebben. D e fI vier verplaatste ZICh echter door de eeuwen heen 
~teeds Zuidwaarts. H et duin groeide daa rbij in Z.W. richting aa n. 
H et achte r deze duinen nieuw gevormd e la nd werd s tuk voor s tuk 
Illgepolderd. In de tweede helft va n de 16de eeuw lag de M aas
mond ongeveer waa r nu d e W aterweg IS. V a n na die tijd dateert 
eers t het ontstaa n van D e Beer. D e grocl va n het la nd , gepaard 
gaa nde met de verlegging va n de rivIermond . duu rde tot 1866. het 
jaar waa rin met het g raven va n D e Nieuwe W aterweg begonne n 
we rd . T oe n bestond het terrein uit een groote s trandwa l met daa r
achter een s likgebied ( nu het z.g. " Bree d " ) . D uinen van eenige 
beteekenls s trekten zich niet verder ui t da n tot ongeveer strand
paa l 120. ZUId elijk daarva n kwa men s lechts jo nge duinen va n ten 

hoogs te 2 m. hoogte voor. 
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Groot zijn de veranderi ng en die het gebied sindsdIen heeft on~ 
dergaan. De duindalen langs de uitgegraven geul werden opge\ lIld 
met zand. terwijl er bovendIen groote stukken kunstmatig dU111 op~ 
geworpen werden (o.m. het Stort. de Vlierenlaan). Het overige 
duingebied groeide naa r schatting tot ongeveer 1910 door. Toen 
begon de afbraak de aa nwas te overheerschen. Het strand had zIch 
uitgebreid, nieuwe duin vorm ing was daarop ontstaan. waardoor de 
zandtoevoer naar de oudere duinen werd afgesneden. Door de 
talrijke konijnen was het beschermende plantendek uitermate zwak. 
Daa rbij kwam. dat tijdens de were ldoorlog geïnterneerden vele ko~ 
nijnen uitgroeven. waardoor de wi nd nog meer vat op het dU111 
kreeg. 't Gevolg was afbrokkeling van het duJO, een proces dat 
zich nu nog steeds voltrekt. 

[n het Z.W, strandde in die jaren een groote zandbank. hetgeen 
een aanzienlijke vergrooting van het strand tengevolge had. Op de 
zandbank ontstonden jonge duintjes. Oostwaarts was gedeeltelijke 
afdamming van de oude Maasmond (het z.g, "Scheur") oorzaak 
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Ligustnllll vulgarc L. 

Foto VVo G. v. d. Kloot 

van het ontstaan van een uitgestrekt s hkgebied. da t bij eb droog
valt. 
De plantengroei. 

Het spreekt va nze lf. dat met de hierboven in het kort geschetste 
ontwikkelingsgeschiedenis de begroeiïng ten nau wste samenhang t. 
Daar de soorten lijst reeds over de 200 namen bevat. moet ik me 
beperken tot het noemen der voornaamste planten. Beg innen we 
bIj de aanspoelselhoek. dan va llen daar op Distels (Cirs iul7I ar veil se) 
en Kamille ( Mafricaria marifima). die hier van de voedselovervloed 
(verteerd aanspoelsel) profiteeren. Vooral de kamille groeit duide
lijk in \ loedlijnen. Als merkwaardigheden noem ik G ele Hoorn
papaver (Glaucium flauum). Bdzenkruid ( H yoscyamlls niger) en 
Heemst (Altilaea officillalis). a lle planten. die wegens hun gering 
aa ntal geen afplukken kunnen velen. Gelukkig IS dit st rafbaar ge
steld door een a lgemeen plukverbod va n de gemeente Rotterdam 
M isschien vindt ge hier ook nog een enkel exemplaar va n Obione 
portu lacOIdes. W anneer ge hem aa ntreft. laat hem dan staa n, want 
hiJ komt. beha lve Oostwaarts langs D e W aterweg . niet voor op 
De Beer en we moete n toch trachten in dit natuurmonument zoo
veel mogelijk soorten te behouden. 
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Cynoglossum officinale L. 

Foto W. G. v. d. Kloot 

Gaa n we Zuidwaarts. dan passeeren we eerst een shkgebied, 
een overblijrsel van een groote kreek. Als pionier staat er de Z ee
kraa l (Salicornia herbacea). Tot iets minder ver zeewaarts groeien 
Klei n Schorrekruid (Suaeda maritima) en Zeeschijnspurrie (Spe r
gularia salina ). Schitterend mooi zijn hier in 't najaar de herfst· 
tinten va n groen tot fel geel en donker rood. 

Op dit slikgebied volgen de jonge duintjes. die zich ongeveer 
tusschen strandpaa l 120 en 121 uitstrekken. De begroeiing bestaat 
naast hel Blestarwegras ( T riticu11l junccum) uit LoogkrUId (Sal
sola Kali) en de merkwaardige Z eewolfsmelk (Euphorbia Paralias). 
Van hier landwaarts gaande. treft ti voor de oudere duinen een 
aa ntal typische helmduintjes aan: de tweede zóne in de duinont
wikkeling. D e konijnen zorgen ervoor. dat de duinvorml11g wei11lg 
opschiet. Z e schijnen vooral voor helm een voorkeur te hebben . 
Daar dit terrein zoo' n geweldige vogelbevolking huisvest. vraagt 
men zich onwillekeuflg af. of deze ook invloed op de plantengroei 
heeft. Dit is echter s lechts zeer weinig. Door de groote uitgestrekt. 
heid is de bemesting per oppervlakte-eenheid slechts gering. Alleen 
de groote sterns. die met honderden bij elkaar op enkele duin
kopjes broeden. veroorza ken een merkbare invloed op het planten. 
dek. Op plaatsen waar zij broeden ste rft de helm af. Vroegere 
broedplaatsen zijn nu nog duidelijk te herkennen aan een zeer over
vloedige distelgroei (Cirsium arvense). 
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De vlakten tusschen deze d uin tjes dragen een totaa l a nd ere fl ora. 
Z e zetten zich Oostwaarts voort over een zeer groote oppervlakte 
tlIssche n de oudere d Uinen. In de wi nter kom t hier bij hooge vloe
den het zeewater, waardoor het za nd vee l shbrijker is da n dat va n 
de duinen. Het zee- en of regenwater blij ft 's w inters dikwij ls 
maa nd en la ng s taa n. H ieri n ontwikkelt zich een wie rvege tatie. d ie 
a ls een korst het zand bedekt. 's Zome rs groeit er het melkkruid 
(G laltx mariti11la) in gewe ld ige hoeveelheden. Daa rtusschen nog 
a llerlei a ndere pla nten. waa rva n Ik a lleen de beid e D uizendgu lden
kru id en: Cental1riwll pu ichellu 11I en C. pu/gare noemen wi l. De 
eer~te is voora l kenbaa r aan zijn gedrong en vorm. Vaak vi ndt ge 
hierva n reeds bloeiende pla ntjes va n nog geen cm g root. C. vulgare 
heeft voora l in het najaar du ideli jke blad rozetten. De bloem is ook 
iets do nkerder da n die va n C. pulchell uIll. 

Gaa n we nog even naa r de Z .W. hoe k dan is daar d uid elijk de 
vroege re geu l tu sschen ba nk en s tra nd te herkenn en. In het Zui
del ijke deel ligt een vr ij groote kree k met eromh een een shkveg e
tat ie. waa r in Zeekraa l (Sa/iconlla herbacea) en Zu lte (A ster T ri
po/hUil ) dOllllneeren. De vegeta tie heeft echter. voora l in droge 
tijd en . veel te li jden va n het va n d e ba nk a fs tul vende za nd. 

H et groote s li kg ebied la ngs d e Brielsche M aas. hoe bela ngwek
kend ook. w ij Ik verder buiten beschouwing la ten. H et Noordelijk 
hierva n ligg end e Breed - gedee lte lijk a ls weiland in gebrU ik -
is JI1 hoo fd zaak bedekt met een bieze nvegeta tie. Daa rtusschen a ller
lei aa rd ig e p la nten . zooa ls b.v. de aa rdbeiklaver ( T rifo/ium fragi
fer l1l1l ) . Nadere n we nu weer ons uitga ngspunt. da n vinden we aa n 
de voet va n het kunstma tig e d uin . in de Kievitenwei. veel H eel
blaad jes ( Pulicaria d ysenteriea) , NIoeraswespenorchis (Epipactis 

Parnassia 
pa lustris L. 

Foto 
W G . v.d. Kloot . 
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palustris) , Bittere Gentiaan (Ge ntiana 
A11I arella ssp. uliginosa) en Parnass ia 
pa lust ris. Het opgeworpen duin IS 

hoofdzakelijk begroeid met Duindoorn 
(H ippophaë Rham Tl oides). Liguster 
( Ligustrum ru/gare) en Vlier (5a 11l 
bucus nigra). De laa tste sc hijnt hier 
bij zonder goed Ie aard en . De takken 
schieten snel omhoog en overschaduwen 
da n met hun dicht loof de duindoorns. 
Een tijd lang houde n de laats te d e con
currentie vol door mee te groeie n. maar 
tenslotte moeten ze het onderspit del
ven. Dil proces ziet ge zich overa l vo l
trekken. 

Athaca officmalis L. 
Foto \V G. v. d. Kloot 

Zoo leeft en strijdt op De Beer een prachtige. rijke flora. waar
va n nog vee l en veel meer te vertellen zou zijn. hetgeen het korte 
bestek va n dit artike ltj e echter niet toe laat. 

A. Lebbink • Gemeentetuinarchitect • Rotterdam . 

De Kralinger Hout. 

Reeds nu een dorado voor d e natuurliefhebbers. die de n Hout 
si nds lang hebben .. ontdekt". 

Over enkele jaren. a ls het terrein in zijn geheel za l zijn open
gesteld, een rijk bezi t voor a lle Rotterdammers. 

H et is el' schoon. telkenma le a ls men er een bezoek brengt. 
Gaat in den \VlIlter. a ls het er s til is. zoodat ge U verloren voelt 

in de eenzaamheid . En s te lt U dan even voor. hoe het er wezen 
za l. a ls over eenig e jaren het geboomte flink za l zijn opgegroeid en 
a lles zijn karakteris tieken vorm za l hebben gekregen . 

Brengt een bezoek lil de eers te helft va n M ei, liefst zeer vroeg 
lil den morgen. De pruimen en kersen staa n in vollen bruidstool. 
het jong e loof van de beuken huivert in den ochtendwind, de 
gaspeldoorn gloeit heldergeel. de egelantier en de balsem popel ,'ui
len de lucht met hun zachten geur: 't is a l jong leven. dat in de 

lucht suizelt. 
Besteedt ook eens een zomerschen vacantiedag. om een bezoek 

te breng en en a ls ge lang hebt rondg edwaa ld. zet U dan een oog en
blik neer op een d er vele banken langs den O ostelijken wandelweg. 
om U w blik te laten gaan over den verre n Prins Ale xa nderpolder. 
De hitte danst over her weila nd en boerderij en. boom en, koeien, 
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