
SnCHnNG "NATUURMONUMENT DE BEER". 
gev~stigd te Klundert. 

Opge-richt 6 Juli 1935. 

REGLEMENT , 

op het bezoeken van het Natuurmonument 
"de Beer" te Hoek van Holland 

ALGEMEENE BEPALINGEN 

J. Het bezoeken van de tot het Natuurmonument behoo-
rende terreinen wordt toegestaan, voor zoover de 
omstandigheden, ter beoordeeling van het Bestuur der 
Stichting, dit gedoogen. 

2. Het Bestuur Mhoudt zich het recht voor toegang te 
weigeren, zonder opgave van redenen. -

TOBGANGSBEWIJZEN 

3. Alle toegangsbewijzen moeten worden aangevraagd bij 
het Bestuur der Stichting (afdeeling toegangsbewijzen. 
Reguliersgracht 9. Amsterdam). Voor ieder bewijs moe
ten bij de aanvrage naam en adres van den houder 
1Vorden opgegeven. 
De bewijzen worden toegezonden na bijschrijving van 
na te melden vergoeding op postrekening No. . ........ 
ten name ftft de toe.
gangsbewijzen, Rf4uliersgracht 9, Amsterdam). 
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6. Ten dienste van het wetenschappelijk onderzoek van het 
Natuurmonument .. de Beer", zulks ter beoordeeling van 
het Bestuur der Stichting, kunnen persoonlijke toegangs~ 
bewijzen worden afgegeven. geldig voor ten hoogste 
één kalenderjaar. De houders van deze vergunningen 
verplichten zich om vóór den 15en Januari na het jaar, 
waarin het bewijs werd afgegeven, een verslag van hun 
bevindingen en het resultaat van hun onderzoek toe te 
zenden aan het Bestuur der Stichting, Stadhuisring te 
Klundert. 

7. Buiten het broedseizoen, dat geacht wordt zich uit te 
strekken van 15 April tot 1 Augustus, kunnen persoon~ 
lijke maandkaarten worden verstrekt. De geldigheid 
dier maandkaarten kan op iederen willekeurigen dag der 
maand ingaan. 

VOORSCHRIFTEN VOOR BEZOEKERS 

:go Tusschen 15 April en 1 Augustus mogen geen gezel~ 

schappen van meer dan 5 personen .. de Beer" bezoe~ 
ken. 
Buiten genoemd tijdvak kunnen gezelschappen worden 
toegelaten van ten hoogste 20 personen. 
leder gezelschap moet vooraf een leider aanwijzen, die 
een door hem onderteekende verklaring inzendt, dat 
hij zich persoonlijk aansprakelijk stelt voor de hande~ 
Iingen van ieder der deelnemers. 

9. Het bezoeken van het terrein mag slechts geschieden 
via het overzetveer te Hoek van Holland. Tusschen 15 
April en 1 October moeten de bezoekers zich melden 
aan het houten wachtershuis, staande op .. de Beer", 
nabij den aanlegsteiger. 

10. Personen beneden den 18~jarigen leeftijd worden zonder 
geleide van meerderjarigen niet toegelaten. 

11. Voor het bezoeken van .. de Beer" op Zon~ en Feestda; 
geD. vallende tusschen 15 April en 1 Augustus, moet 



• 

tijdig overleg gepleegd worden met den opzich ter 
S. de Jager, Scheurpolder te Hoek van Holland. 
Het bezoek op die dagen kan slechts plaats vinden, na
dat van den opzich ter een accoord verklaring ontvangen 
• 
IS. 

12. Alle houders van toegangsbewijzen moeten zich gedra 
gen naar de aa nw ijzingen . vanwege het Bestuur of door 
den opzich ter ter plaatse ke nbaar gemaakt. 

13. Het is verboden: 

a) bouw land, opslagplaatsen van materialen, omgaasde 
terreinen en terreinen , aangeduid door een bord 
"Verboden toegang" , te betreden; 

b ) broedende vogels te verontrusten , eieren te rapen. 
bescha digingen aan te r ichten . bloemen en planten 
te plukken , uit te graven en te vervoeren en voor
werpen , van welken aard ook. van de terreinen 
mede te nemen; 

c) te kampeeren of tenten op te slaan; 

d) honden mede te brengen; 

e) vogels te fotografeeren of te ringen; 

f) papier of ander afval achter te laten. 

14. Hekken en poortjes moeten behoorlijk gesloten worden. 

15. Alle houders van toegangsbewijzen moeten van hun 
publicaties. op " de Beer" betrekking hebbende, binnen 
een maand na verschijning, twee exemplaren kosteloos 
toezenden aan het Bestuur der Stichting, Stadhuisring, 
Klundert. 

16. Bij overtreding van de bepalingen van het Reglement. 
of indien de houders van toegangsbewijzen zich zoodanig 
gedragen. dat de belangen van het Natuurmonument 
geschaad geacht worden. zullen de toegangsbewijzen 
worden ingetrokken en de houders van het terrein wor
den verwijderd. 



VERGOEDINGEN 
17. De vergoeding bedraagt voor: 

a) een persoonlijk toegangsbewijs, geldig voor één 
dag ....... . ..... f 0.50 

b) een gezelschapskaart, geldig voor één dag 
(zie art. 8) . . . . . . . . . . . f 2.50 

c) een jaarkaart, ten dienste van wetenschap~ 
pelijk onderzoek, (zie art. 6) . . . . f 1.50 

d) een maandkaart (zie art. 7) , per persoon f 0.75 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Bestuur der 
Stichting HNatuurmonument de Beer" van 30 Maart 1936, 

Ir. G. J. HEIJMEJJER. Klundert , Voorzitter. 
J. BAKKER. 's~Gravenhage. 
J. DRIJVER, Santpoort. 
A. KOUDIJS, 's~Gravenhage. 

W. A. A. J. BARON SCHIMMELPENNINCK 
VAN DER OYE, Voorschoten. 

Dr. J. A. VAN STEIJN, Zeist. 
Mr. P. G. VAN TIENHOVEN, Amsterdam. 
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