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Ver.schcidene muien heb ik in de loop van het seizoen het voorrecht gehad dergelijke aardil,l' C' tafereeltjes van de schuilhut uit te aanschouwen, maar
vooral de bontbekfamilie treedt in mijn hèrinneringen
' op de voorgrond door de opoffering, die een der vogels
zich getroostte om zijn jong " te besc hcnnen. Het was
die dall nogal buiig, maar af cn toe kwam de zon
even door en die gunstige ollenblikken nam ik gauw
waar om enkele opnamen te maken van de bont6ekplevier. die enkele meters vQor de schuilhut rustig zat
Ie broeden. Hel nest bevatte drie eieren en een klein
donsjong. dat hoogstens enkele uren oud was. Nu en
dan hoop het jong onder de oude vogel vandaan om
de omtrek te gaan verkennen . 't Kleine ding s tond nog
erg onvast op de pootjes: met horten en stoten bewoog
het zich voorwaarts. waarbij het soms struikelde en
eenmaal zelfs finaal ove~ de kop dUihlde! De oude
zat .het maar aan te zien en ga r alleen bij tijd en
wijle door korte. zachte fluilgeluidjes uiting aan zijn
opWinding.
Na enige tijd ging de zon voor de zoveelste maal
w~er eeos schuil en vrij plotseling werd het erg
donker. Door een van de kijkgaatjes in de richHng
van de zee turend. zag ik dat een geweldige bui
in aantocht WQS. Toen de eerste druppels vielen. was
het jong al onder de oude vogel gekropen . Spoedig
zette de bui door: het was ontzettend! De vogel op
het nest maakte zich zo plat mogelijk en kneep af
en loe de ogen dicht, maar voor de rest verroerde hij
zich nauwelijls en liet zo. de zondvloed ovcr zich
teengaan. In een .ommezien was de vogel drijfnat en
e~meurd door het opspattende zand.. Nóg was het
ergste niet voorbij. want plots vielen met kletterend
ieraas geweldille hagelstenen en het was tTerfend te
dZien hoe dapper de kleine vogel ook deze beproeving
?orstondr
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Door de sne lheid . waa rmee de bui gekomen was. hàd
ik geen tijd meer gehad om mijn toestel op te bergen ,
De schuilhut was niel waterdicht en zo Q'auw het'
eerste water erdoor kwnm. nam ik het kleine zeiltje.
waarop ik geknield gezeten' had. om het over mijn'
toeste l te leggen . Een waterstraahje. dat steeds in
omvang toenam, zocht zich een weg tussen mijn
haren om dan russen nek en boord naar lagere regionen te verdwijnen. De grond raakte ook doorweekt :
zodat ik genoodzaakt was in gehurkte houding de'
loop del' dingen af te wachten. lk maakte nog' eve~
een opname van de vogel tijdens de hagelbui. maar
de lichtintensiteit was in die ogenblikken zo gering.
dat ze Us met gcbruikmaldng van de gehele lensope~

ning dit gedeelte. zoals later bleek. door onderbe:
lichting toch nog te donl<er was, om voor vertoning
in het openbaar gebruikt te 'kunnen worden .
.
Zo g6U .W de bui voorbij was, stood de vogelop.
schudde zich uit en vloog daarna nuitend weg in de
richting van een in de nabijheid ligaende plas.
De andere bontbek. die zich reeds eerder in de buurt
vertoond had . . 'kwam nu snel nasr het 'nest urn op
zijn beurt de eieren en het jong te beschutten. Nog
geen kwartier later was de andere vogel al terug
om deze taak weer over te nemen. Ziîn veren wareri
nog vochtig. maar schoon en glansden in hel ver'kwikkende schijnsel van het inmiddels weer doorgekomen
zonnetje. Het jong scharrelde weer lustig in d~ omueving rond: soms hoop het even tussen de bout veren, een andere maal verdween het onder een

vleugel van de oude vo~el. die zich heel geduldig
schikte naar de wensen van het kleine ding en tijdens
het koesterend bewegen voortdurend met .. binnensmondse " gelUidjes uiting aar aan een, naar het mij
voorkwam, intense tevredenheid.
Toen de tijd van ver trekken daar was, zag ik bij het
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weggaan, dat een van de eieren een krans van barstjes vertoonde. l--let speet me geweldig, dat ik het uitkomen niet mee kon beleven. Vier dagen later, onder\Neg naar cen der schelpvlakten aan de zuidkant.
kwam ik weer in de buurL maar tocn bleken alle
eieren, zoals te verwachten was, reeds ujt~ekomcn
te zijn. Het nest was verlaten, maar dicht in de
buurt vlogen twee bontbekken a.larmerend rond.
Ongetwijfeld zaten de jongen daar er(Jens tuss:en de
begroeiïnQ" verscholen, maar hoe verleidelijk het ook
was .om ernaar te zoeken, ik deed hel niet. wan!
ik had mijn tijd hard nodi~, die dag stonden de
dwergsterns op het "programma"
Naar' schatting broeden er op De Beer een driehonderd paartjes van dil kleine. kwieke sterntje. Ze
hebben een uitgesproken voorkeur voor dîe plaatsen

op het brede slrand. wa.r de bodem bedekt is mei
een diklw laaa' van zeeschelpen. Bij de rondgang
met bezoekers houden de bewokers altijd de buitenI,ant van deze hel blikkerende vlakten. En dat is wel
nodig ook want ondanks oplettendheid en voorzich tigheid bij het betrer1en van deze sche lpvlakten zijn
ongelukjes niet altijd te voorkomen, Zowel de eieren
als de donsjonaen van de dwerl:sterns gann door hun
kleur en tekening zo volkomen in de di.recte omCfcving op, dat het gevaar van vertrapping bijzonder
(lroot is.
Bij mijn zoeken aan d e rand van de v lakte naar ee n '
nest met kleine jongen stond ik plots voor een nest
met drie eieren. Pal naast het nest was de indruk
van een schoen :t.ichtbaar, een noc: verse indrulc
Eniaszins verstoord keek ik rond or de onvoorzichtige

De bootbeL:plevier, een
boU uurtje
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nog in de buurl ·was. maar zover het oog reikte, wa.5
buiten de vogels en mezelr geen levend wezen op
de wijde vlakte Ie :tien. En toen ik dan nog een.5
nauwkeurig naar de voetstappen ~eek, kwam ik tot
de blamerende onldekking, dat het mijn eigen sporen
waren I Bij het verder zoeken keek ik nu telkens, voor
ik een ;tap deed, vlal{ voor mijn voeten en zo slaagde
cr dan na een poosje in zonder ongelukken te
maken behalve een paar nestkuihjes met eieren ten ·
slotte ook een nestje mei· twee 'kleine jongen te vin ·
den . Ze lagen doodstil. Boven me vlogen verscheidene
dwergsterntjes, die onophoudelijk l\Un scherpe .I.rm!uceljes uitstoollen. Vrij gauw nadat i'k de sc huilhut
neergezet had en erin gekropen was, hvamen de
vogels tot rust en zag ik ze. de een na de ander.
rondom op de schelpen ncerstrijken. De kteine jongen
in het nc~t kwamen weer tot leven en toen no een
poosje een": sterntje vlakbij neerstreek. scharrelden ze
hun kuiltje uit. de oude vogel. die mei snelle dri,bbelpasjes oanl<wam, teuemoet. Met afhangend e vleugels,
druk roepend. lokte de oude vogel ze weer mee noar
het neslkuiltje. ging zillen en gaf de jongen. die een
voor een over de rand duikelden, gelegenheid onder de
wijduitstaande borstveren te kruipen. Spoedig kwa·
men ze echter weer levoorschi;n: twee kopjes staken
op een grappige manier uit de smetteloos witte borst ~
veren en zo wachtten ze op de komst van de andere
vogel. die. naar ik veronderstelde. op de visvangst
was.
Na enige lijd verscheen een dwergslcrntje, dat roe~
pend boven de kleine familie rond bleef vliegen,
om lenslotte dicht bij het nest neer te strijken. Hel
drietal ·was intussen in hevige beroering gerankt.
Reeds bij de n·adering van de partner had de vogel
op het nest zich opgericht en had ijverig de kreten
van de rondvlieger beanhNoord; de jongen waren
uit het nestkuiltje gekropen en gingen nu , zich vrij
onbeholpen en met rukjes voorlbewegend. in de richting van de zojuist neergestreken vogel, stelJig in de
verwachting gevoerd te worden. De vogel had echter
niets meeaebracht: het zien van de bedelende
jongen deed hem zeker zijn taak te binnen schieten,
want hij verlrol< spoedig en l<eerde na een tijdje teru/;!
met een klein visje in de snavel. dat hij onmiddellijl<
na het neerstrijken een der jongen in het nest aanbood. die het direct aanpakte cn inslikte, Het was zo
verrassend snel gebeurd, dat ik er niets van had vast·
gelegd en ook de voluende malen verliep zo weinij:!
tijd tussen het oaenblik, dat de vogel bij het nest
jaalde en het grappige moment. waarop een der
i('l"\Q'cn het aangeboden visje liet verdwijnen. dat ik
-' naar later bleek tereçht __ een geen voldoening
Reve~de weergave. van deze toneeltjes verwachtte.
Tot de vogel een visje (een 'l.eebJiekje) meebracht, d.t
een stuk Ilroter was dan de vorige. ·Zowel het over·
geven als het inslikken van de buil vergde wat meer
lijd en de opname van deze voerparlij is lang genoe~
Om alles goed te kunnen volQ'cn. Aardig is vooral het
moment. dat het jong amechtig even UiITust van het
zwarc karwei om het visje naar binnen Ie werI<en:
het staartje . hangt nog dUidelijk Z-lchtbaar uit zijn
snaveltje. Maar direct daarop is het met ecn paar,
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door druk beweeg van de vleugelslompjes onder.
steunde. slikbeweUinQ'cn verdwenen.
Dot jonge sterns vaak naar verhoudina grote visjes
te verwerken krijgen. 'Zûg ik meermalen ..1) Eenmaal ·
vond ik in een nest van een visdid een dons jong.
dat plat uitgestrekt onbeweeglijk neerlag. In de veronderstel1in(!. dat het dood was, nam ik het op en
zag loen tot mijn verbazing, dat het achtereind van
een tamelijk dik visje uit zijn snaveltje hing. Heel
voorzichtig trok ik het visje terug: er scheen geen eind.
aan Ie komenl En toen ik het eruit had. bleek het een
heel stuk ~ro·ter Ie zijn dan het kleine don'jong. Die
kleine sterntjes hebben, zoals bekend, een snelle spijs·
vertering, zodat zonder mijn Î.nr:nenginl1 het visje
waarschijnlijk toch wel naar binnen zou zijn gegaan .
Jk vraag me daarom nóg af. of ik die kleine visdief
er toen wel een genoegen mee gedaan heb met hem
vnn zijn versoapering Ie verlossen I
In de tijden, dat er bij de dwerg,terns voor de .schuilhut niets bijzonders waar te nemen vief. verkende ik
op mijn Q"emak de heJe omgeving. Er hlel(en in de
buurt viln de hut meer nesten mei eÎeren en kleine
jon~en van dwergsterns aanwezig te zijn dan ik verwachUe: ik zaa ook een paar al flink uit de kluiten
gewassen jongen , die. behalve de spanne tijds. dat een
van de ouden kwam voeren. aan hun lot overgelaten
werden en daarvan gebruik maalden om kleine wandelingetjes over de schelpen te maken. Ik ontdekte
ook verscheidene strnndpleviertjes. die van en nnar
hun nest gingen. Merkwaardig vond ik. dat ze af cn
loc die verlammingsverschijnselen vertoonden. welke
wc te zien krijgen. als \ve in de buurt van hun nest of
jongen komen. Ze kropen als fladderende motten over
de schelpen. maar hoe ik 001< keek. ik kon nicts ont·
dekken. dat oorlaak kon zijn voor deze gedragineen.
die, naar ik meende. alleen voortvloeien uit gevoelens
vun angst' of verontrusting. De vo~els bevonden zich
soms op een afstand van ongeveer dertig meier van de
schuilhut. zodat ik de aanwezigheid hiervan niet nis
-I)

Vooral bij de grote sterns. die hun jongen voerden met ·

spiering.
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de oorzaak van hun gedrag wil zien. Ook waren
er op die ogenbIikl<en geen !t,~kenen van onrust bij de
andere vogels. de dwerasterns. zodat ik er gecn
verklaring voor kon vinden.
Bij het rondspieden had il, al dired een kluut opgemerkt. die ecn meter of acht van de schuilhut af
zat te broeden. Op iets Q'rotere a fstand. juist aan de
rand van de schelpvlakte. bevond zich ccn tweede
vegel. die druk bezÎG' was mei de n~ rzoq:~ina van zijn
toilet. Zowel enkele meters naar links als naar rechls
had dc broedende kluut ecn paarlje dwercsternen
a ls buren.
Na een poosje werd ik weer atlent gemaakt door aeroep van de kluten. De tweede vaael was in de nabijheid neergestreken en bewoog zich in d e richting'
van het nest. Ik begreep. dat de arlassing 7..0l! komen
en verplaatste voorzÎchtiJ,! de camera naar de zijde.
wuar de kluten huisden. Ik raakte ui in opwinding
bij de geduchte de twee zo uiterst sierlijl<c vogels
samen bij het nest te kunnen opnemen. maar dat ge~
luk was me niet beschoren. wan! zo guUw de aflosser
dichter in 'de bumt k. . vam . vloog hel dwergsterntje.
dat aan de rechterkant zijn nest had. op en viel in
duikvlucht de naderende k[uu! aan. die. angsllg roepend. aan een grote verwarring ten prooi, nu c~ns
naar links dan naar rechts trachtte te passeren. wal
echter niet lukte. waaTOp dt: vogel op zijn schreden
terugkeerde en met een boog naar zijn nest ging. De
andere kluut was inmiddel s reeds van het nest ftclopen en was weggevlogen in de richting van de blin~
kende sl;kken ;n de vede langs de Bdclse lVIaas. Op
de film is goed te zien. dat de kluut bij het zich verwijderen uit de ÎJwloeds-z.one van het dwergslerntjc,
voortdurend maaiende bewegingen mei zijn snavel
maakt. juist als bij hel vocdseJzoeken. een handeling.
die waarschijnlijk dienen moest om zijn onrustgevoelens af te reageren.
Bij de volgende afloss1n~ kwam de aflosser niet in d e
buurt van het dwerasterntje. zodat van die z.ijde g"een
stoornis dreil2'de: helilas had de broedende vogel geen
(!eduld gcnoel;l' om Ie wachten. tot de aflosser bij het
nest was R"ekomen. maar ging hem tegemoet en l..C
passe-crden r.lkaar rakc1ing-s enkele meters schuin
achier hel nesl. Zo beleefde ik dan loch nog enkele
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opwindende momenten. toen beide vogels tegclij"k
in het beeldveld van de camera verschenen. AI met

al heb ;k dk

da~

wel veel geluk gehad I

Ik heb het nog niel vermeld. maar het klutennest bevalle slechts t ...... ee eieren: waarschijnlijk was het een
nalegsel. De honderden paren kluten. die wal verder
nnar het Oost en op eCn dicht met schelpen bedekte

.. ndplaal lang, de Bdclse lVIaas (de z.g. Klulenbank)
huisden, hadden bijna alle reeds tamelijk grote
jongen. Toen ik cen daa of vecrlien later weer aan d,:
zuidkant was cn behoedzaam de schelpenvlaklc naderd(~. trof ik geen kluut op het nest. Wel vloog er
een in de om~e\"ing op. maar de vogel alarmeerde
maar lIauwljcs . In het nest h\g nog mailr één ei.
dut tamelijk koud aanvoelde . Toen ik me tcru~getrok
ken had in de uiterste duintjes om te kijken of de
kluul nog terug zou keren. zag- ik na een poosje niet
een kluut. maar een scholekster naar het nest gaan.
rvle! de kijker zag ik hem het ei uit het nest nemen
en. na zich enige meiers "\.'en,vijderd Ie hebben. de in·
houd op zijn g-emak consumeren. De ~Iulen gaven taal
noch teken.

Plantengroei op de schorren, door Hans Warren
Wellicht zijn de schorren het minst bek e nd van Je
weinifJc natuurlijke Nederlandse landsc.happen. Onder .. natuurlijk landschap" versta i1. dan een landschap. wanrin de mens op &:teen enkele wijze. direct
of indirect. heeft ingegrepen. dus nog niet eens onze
ontboste duinen en heidev~lden . Het natuurlijke land ·
schap is in ons land . . 'riîwel overal verdwenen en
slechts enkele brokstukken zijn behouden in natuurmonumenten of privé-bezittingen. Elders treft men
eén cultuurlandschap aan. dat ook heel vaak von
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grote schoonheid I,an zijn (hoe droomt men in den
vreemde van hel vaderland?). Het klassieke beeld van
onze prachtige molens. van weiden cn vaarten. van
heldere steden , van boerenhoeven in hun bossages.
van akl,crs. begroeid met wuivend koren of dicht bezet
met samengebonden sc hoven, ~omt voor de geest. dan
wel "woeste grond". die niettemin door toedoen V&Tl
de mens beïnvloed is (onl . . .\'aterd, ontbos t of wal dan
ook) en .. Gossen". die soms elk gl:"cintje natuurlijkheid
hebben verloren . hoe verrukkelijk de beplantingen
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