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n ID1Jn "Beer», onder welke
zandbaJ eze,htot de "aste wal aangegroeide
van Dema:.°or .et eerst voorkomt op een kaan
naam Beer~: ?-ie. gedateerd is 160S-161O, De
middeCNeder~sdlR verband gebracht met het
of slijk betekenen ~e woord "bere", dat modder
vergetelh .d .. ' e naam Blencken zou dan in
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wordt, een ..land door de N,euwe W.terwel
ge ch Iden van d vaste wal, al II her dan laler,
door de afdamaullJ van het Scheur, dit i. de oude
Moa mond, met het ..land RozenbW'fl verbonden.
Rotterdam wordt een wereldhaven en ook aan de
mond van de W.terweg klinkt luide het lied van
de arbeid.
Maar het luid gedaver van het zich ontwikkelende
zakenleven laat geheel en al onberoerd de oude
zandbank aan de overzijde: "die Bleneken" of
,,~e B cr". Verloren cn vergeten, prijsgegeven BaD
Wind en water, leeft dit gebied zijn eigen leven.
De zee doorbreekt de duinen en dringt kilomeren
diep het land in, land waarom niemand zich
bekommert. Over de brede stranden jaagt de
stormwind. Het wisselende spel van krachten
vormt duin na duin. Oude formaties worden
gesloopt en ~euwe opgebouwd, jaar uit, jaar in.
Langs de Brtelse Maas vormen zich brede slik·
b~nken, doorsneden door grillige kreken, die
bI! vloed het zeewater diep landinwaarts voeren,
Dit kleihoudende slik hiedt een goede voedings·
bodem voor grote, ZIch steeds uitbreidende rietvelden, en op een zandplaat in de mond van de
nu met rust gelaten rivier, liggen de rohh 'n
(zeehonden) in de zon te bakken. Naar binnen
strekken zich grote, met schelpen bedekte zand·
v~akten uit, Langzaam maar zeker vormt zich
ruer een pl~nlendek, hoe onvruchtbaar de grond
ook mag ZIJD en hoe zeer ook wind en water een
cerunaal prijsgegeven terrein voortdurend met
herovering ,bedreigen, Bepaald weelderig is de
plantengroeI op de plaatsen waar de bagger bij
hel graven van de Waterweg werd geborgen.
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m een onbelemmerde verhinding had gestaan.
Twee eeuwen heeft de worsteling van Rotterdam om mer de zee een rechtstreekse verbiDdiDg
te onderhouden, geduurd. Totdat dan eindelijk,
~t vele plannen W8m1 gemaakt, gewogen en
te ~t bevonden, in 1866 de knoop radicaal
wor dooJgehakt. Het plan van P. Caland, de
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aanvaard en 6p 31 0cI0her van dat jaar 8Ud:t de
PriIII VUl OraDIe de eerlte spade m de poDd
VDOt de dootpaVJDg van de Hoek van ~

:'et~~~B*'W
~.dit.

.......

de

nl'dlap

________J
I;lier vormen zich heerlijke bosschages van vlier,
liguster en meidoorn en hier ook is het domein
van de duindoorn, en het lied van de nachtegaal
mengt Zich met dat van vele andere kleinere
zangvogels, En gaandeweg vormen zich op de
pIa.alsen :vaar het zeewater niet meer doordringt
dUlnvaUelen die plaats bieden voor orcbideeen
en voor de zeldzame parnassia.
Vanzelfsprekend ontwikkelt zich op deze, niet of
nauwelijks door mensen betreden terreinen
gaandeweg een \'ogellevcn van z6 grote rijkdom en
verscheidenheid dat "De Beer" bekendheid verwerft tot ver over onze landsgrenzen. Het wordt
de grootste broedplaats van de sterns in geheel
Woest-Europa; aUeen reeds het visdiefje - de
auddelste stern - is er vertegenwoordigd door
± IS 000 paren. Als U belang stelt in dit onderwerp moet U maar eens pogen de hand te leggen
op het in 1929, met een voorwoord van Dr. Jac.
P. Tbijsse, hij A. G. Schoonderbeek te Laren
v.erschenen boek "Het Vogeleiland". Dit prachnge, met vele zeer mooie foto's van het landschap
en het dierenleVen van "De Beer" verluchte hoek
g.escm;even dl?"r Nice Tinbergen en zijn enthou~
S1aste)ongeynenden,waarborgt U genotvoUeuren.
Ik sprak hier over het westelijke, aan de zee
grenzende gedeelte van het gebied en over de slikken in het Zwelen, laDga de Brielache Maas Het
oostelijke gedeelte werd 1D cultuur
He~ gehele gebiec mu\:t deel wt van het c.fom..abezit van de Slaat: Met de bedoeling het beheer
van het "'Ilbedodde ~ dat :rateIijIr. Jus:
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Ik IOU wI1IlIl dat Ik dit atIIrd
m t elll ultDodlJlalllD U
er van te overtuIJm dat Gil U
larenlatIJ tekort hebt JedaaD door
natuurreservaat alet zo ma eg daa
te bret1JCD eg dit alet al
lil de
van de vogell mi" ook lil het naj
WInter, want ik verzeker U dat dil:
in aUe Jaargenjdea er Hn Wal VUl
choonheld.
Maar ik mag hier he1aa alet d
zetten. U dient te weten dat de lila" bezetter ook op dit gebIed zó wtzoDderliik
.._
heeft gerust dat mijn menden en ik CIIlI ~~
bevrijding hebben afgevraagd of hier .....mogelijk was. Maar wij zijn met maaaea maecl
aan her werk getogen en al werkencIe njpte de
gedachte dat her oude, pmchnge laJidadIaP
weliswaar voor altijd verloren il ~~~~
wij Ft ons hcnte1work toch tot een ~
resultaat zullen ktmnen komen en dat .,.,Beer", zij het dan niet in de oude luister, dan toeh
eD
op de duur in grote schoonheid zal kuaa
herrijzen. De militaire werken mogen voor eeD
goed deel worden opgeruimd en aan de StichtiDI
zijn nieuwe terreinen, die voor het voge11eveD
van groot belang zijn, in beheer overgedragea·
Ook neemt de verzanding van de MaasmOad
nog steeds toe, wat voor ons terreinwinst betekent
en dit zal temeer betekenis ktmnen krijgen ais
de bestaande plannen tot afdamming van de
Maas op een, ook voor her natuurmonument bevredigende wijze, voortgang vinclep. Snelle vorderingen maakt het herstelwerk weliswaar niet, lII!!&r
dat zou in zekere zin ook niet geoorloofd ZIJn.
Een hoge graad van urgentie mag aan dit soort
werk onder de huidige moeilijke omstandigheden
stellig niet worden toegekend. Zoo ligt het werk
nu reeds geruimen tijd stil. Her werk in de tuinbouwen in de landbouw heeft vanzel!sprelteDd
voorrang. Dit correspondeert trouwens wonderwel met de doeleinden van de stichting: gedurende de broedtijd moet er rust zijn. Maar als straks
de oogst binnen is en de jonge vogels op de wieken
gaan, zal, naar verwacht wordt, het opruimingSwerk kunnen worden voortgezet, Want men
bedenke wel, dat het geheel en al onmogeli,k is
zulke terreinen te laten in de staat van verwoesnog
en ontreddering waarin de Duitsers ze hebben
achtergelaten, Zoo moesten op De Beer
aUereerst de mijnen worden opgeruimd.
Dat hebben de Duitsers zelf moeten doen. De
knapen die dit werk hebben overleefd, Zijn nu

weer naar hun "Heimat" teruggekeerd. Wel IS cr
nog steeds een Nederlandse militaire bezetting
en ook is er nog een kamp dat na de hevri ding
N,S.B,ers heeft geherbergd en tegenwoordig,
naar ik meen, huisvesting verleent aan z.g
"displaced persons". 80 km prikkeldraad IS opgeruimd: waaronller de z.g. "struikeldraden
aan het strand, die de Dwtscn bij verg1Ssmg,
en gelukkig maar, niet in NOIT"andi! maar op
"De Beer" hebben gelegd. En al valt er
nog zeer veel te doen, vele bunkers en
stellingen zijn reeds onder het zand gewerkt
en heel wat bruikbaar materiaal is afgevoerd en
het vogelleven hentelt zich nu de rust gaUldeweg
wederkeert en de winden blijven waaien De
Zee laat zich nier kluisteren en •••• de belllêJ
melden zich weer en wij weren hen
dus welkom, ook nu! als U zich maar
de voorschriften die het Bestuur tot
van het bezoek heeft gesteld. De SIi
ter plaatse een opzic:hteE: Zijn

Korfmaker. Scheurpalder. Haelt

Hij zal U gaarne in het
leiden. Doch _It iiIaêi: ()' eeD
Wl\'IllSllll bij het heBlw,.:o/ilt

Kloor"

U
dil:
dit

den

Afalier!nat
9.
_I~
lIe1le«

