HAN KRUG

In Maart naar
H et is een grauwe dag met flinke Zuid-Westenwind.
De Nieuwe Waterweg is een woelige deineude
watermassa. Het motorbootje brengt ons het haventje
uit, waar op de hoge palen de zilvermeeuwen
de
hruingestreepte jongen cn de zilverwitte vierjarigen 
van dichtbij te zien ztjn. Een enkele mantelmeeuw, een
forse vogel met zwarte vleugels rust wat op een paal
hoofd.
Wij landen aan de lange steiger, na flink dooreen
geschud te zijn op het onrustige water, gaan in ganzen
mars het steigertje over en staan op het vogeleiland
"De Beer"! Wat al dadelijk opvalt als we door het
restant van het eens zo indrukwekkende vlierbos trek
ken, zijn de vele Judasoren, bruine zwammen in de
vorm van eeu menSClloor, die op de oude vlieren
groeien. We dringen door de vlieren en duindoorns
heen en menige fazant vliegt schor kakelend op. Ook
een velduil, die in een daHetje rustte, vliegt geruis
loos weg. De vele holen en de beschadigingen aan
vlieren en wilgen, waarvan de bast tot op vrij grote
hoogte is afgevreten, verraden de aanwezigheid van

Beer"

talrijke konijnen, te veel eigenlijk. Bij vele boompjes
is de schors tot op anderhalve meter hoog rondom af·
gevreten; zo hoog klimmen de knagers hij voedsel
schaarste! Dergelijke boompjes zullen het niet lang
meer nlaken.
Op de vlakte gekomen, waar leeuweriken juichend
de lucht ingaan en kieviten buitelen, ontdekken we
een vogeldrama. Twee nog smetteloze vleugels met aan
de punt wat donkere tekening, liggen in het duingras,
vlakbij een afgekloven skelet. Aan de groene snavel.
de groengele poten cn de vleugelpuntelI is te zien, dat
hier een stormmeeuw geslagen is. Een drietal kieken·
dieven cirkelen boven de vlakte: zouden dat de daders
zijn? Zo'n grote stormmeeuw is anders geen gemakke
lijke prooi voor deze roofridders! Mogelijk heeft een
slechtvalk dit op zijn geweten.
De zeearend, die hier enige weken geleden Zijll
machtige vlucht nog spreidde, is reeds weer naar zijn
Noordelijk broedgebied verlrokken. De zeearend leeft
hoofdzakelijk van aas, dode konijnen of dode vis van
het strand.
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Behalve wat oude vlieren, staan er op het Zuidelijke
gedeelte van De Beer gecn homcn, zodat de hier neste
lende vogels genoegen moeten nemen met eell in eClI
dalletje moeizaam groeiende twee meter hoge mei·
doorn. In zo'n hoompje zit eeu reusachtig groot oud
eksternest. De takkcn van het dak zijn tot in de top
gevlochtcn: een ontoegankelijke burcht! Aan de ach
terkant van het takkcnnest is te zien, dat de ekster
zijn jongen voorspoedig groot heeft gekregen. Daar
is namelijk ecn grote korst vogelmest het hewijs van.
De snavels van Cle jonge vogels zijn natuurlijk naar de
ingang van het nest gericht, waar de ouders het voed
sel komen aanhrcngen. Vandaar, dat de vogelmest aan
de achterkant van het nest zat.
Achter de lange zanddijk, die ongeveer loopt van
Noord naar Zuid, is op het ogenhlik een flinke plas, de
Buitenplas, die zomers droog is. Langs de kant zitten
in de luwte van wat kruipwilgen een vijf cn twintig
pijlstaarteenden, gemakkelijk te herkennen aan de
I ange staartpennen van het mannetje. We steken de
dijk over in de richting van het groene strand. De zee,
opgezweept door de Noord-Westerstorm is de hescher
mende duinenstrook ver hinnengedrongen. Tonnen,
hoeien, manden, hout en andere rommel liggen tot in
<ll' dllilWll, (lil' ,lal] <1<, \oor:lijdc I"(;('ht zijn aff!:(·,lagell.
De wind had dan ook een enorme snelheid en stuw
de het water tot tegen de dijk. Vóór 1940, toen de dijk
er nog niet was, spoelde de zee mijlenver het land in
en liet na de storm een woe~t en fantastisch landschap

achter, met half afgeslagen duinen, hegroeid met krom
me vlieren, waarvan de wortels hloot lagen.
Steeds gaan we Zuidel\jker tot aan het Brielse gat,
maar aleer we daar zijn, zicn we nog eeu prachtig tafe
reel: twee lepelaars, die rustig in een plasje staan, ter
wijl een twintig zilvermeeuwen op de kant zitten en
troepjes honthekpleviertjes langs de oever naar voed
sel zoeken. Bij de Brielse Maas kunncn we de slikken
niet op, daar het zeewater, krachtig opgezweept door
de stormachtige wind, de plaat onderspoelt. Met mach
tige sprongen schieten enkele hazen uit de ruigte van
Sp artina (slijkgras), zeehies, zulte en riet en hollen
in een grote hoog door plassen en slenken weg, zodat
het water om de lange oren spat! Dat ze hier in die
schaars hegroeide en vaak s1uivende vlakte nog wat te
eten vinden, is een raadsel. Of teren ze op de hoer,
wiens winterrogge de groene spruitcn al aardig hoog in
de wind steekt?
Hazen kunnen soms nachtelijke tochten maken van
twintig kilometer. Overdag liggen ze dan in hun leger,
slapen in de rnigte van slootkant of herm en gaan pas
op het allerlaatste moment op de vlucht.
We wandelen langs de Maasvlakte terng, waar hon
derden honte pieten hijecn gedromd zitten. Ze zoeken
in elkaars nahijheid heschutting. Tientallen pijlstaar
ten dwalen rond, enkele zaaghekken trekken vlak over
de ruwe zee en ecn paar dozijn groengekopte zwart
hruin-witte hergeenden (die tot de ganzenfamilie he
horen) zitten in de talrijke plassen. Een paar rotgan
zen, waarvan de witte ring om de hals goed te zien is,
staan in het ondiepe water; talingen en hrilduikers
vliegen rond. Op het groene strand zoeken wel vijftig
veldleeuweriken naar onkruidzaden. Een grote vlucht
van een tweehonderd sneeuwgorzen vliegt op. Steeds
jagen we weer hazen op, die een grote snelheid ont
wikkelen en af en toe "kegel maken" om poolshoogte
te nemen. Later, hij de Zuiderpier, juist tegenover de
Hoek van Holland, zijn enige sneeuwgorzen tot op en
kele passen te naderen. Ze zijn geheel niet schuwen
zoekcn naar zaden van de daar groeiende plantel!.
We hebhen ruim vijf uur over de tocht gedaan. Zo
uitgestrekt zijn de slikken, duinterreinen en stranden
(1700 ha)! Van de vele hunkers, die met aarde en
zoden hedekt zijn, hehhen we maar niet te veel notitie
genomen. De Beer is weliswaar niet meer te verge
lijken met het heroemde "vogeleiland" van voor de
oorlog, maar toch valt er voor de opmerkzame natuur
vriend nog veel te genieten, vooral op het gehied van
vogels.
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. twee lepelaars, die rustig in een plasje staan ...

