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Aan de Vrienden van De Beer.

, U heeft het dezer dager.. in vele kranten kunnen lezen: De Beer gaat verdwijnen.

Al hetgeen u daar heeft.aangetrokken en geboeid, wij realiseren het ons nauwe
lijks, is verleden tijd geworden. De moderne maatschappij met haar eisen heeft
er beslag op gelegd en hst zijn de herinneringen, welke overblijven. Herinne
ringen aan de Togels van velerlei pluimage, die ter plaatse een unieke broed- ~
gelegenheid en een rijk voedseagebied vonden; a&l het landschap met zijn be
groeiing van duindoorn en braam en vlier en ook zeldzame plantenJaan de gras
begroeide paden als in een doolhof, welke altijd wel weeT uitliepen op het
jonge bos of op de ,in' de lUlI-te van begroeide duinen en een zoom vanstl'1liken
liggende. plas met het waternld en vaak zijn jongen; en aan het brede strand
en in de broedtijd aan de tochten met de op~ichter in de broedkolonies van
meeuwen stern en kluut. Wellicht waren deze tochten niet bevor4erlijk voor de
rust van de broedende vogelsJ toch hadden zij hun nut. Want dit toch was de
bedoeling I niet zonder meer bewaren en beschermen van natuur, doch tevens de
mens zelve ontvankelijk 'maken voor enbetrakken in het behoud en de bescher
ming van de natuur. Deze confrontatie met de natuur spreekt de mens aan; zij
wekt vage herinneringen aan een verleden, waarin de relatie tussen mens en
natuur zoveel
inniger was en doet hem beseffen dat het ingrijpen Van de mens,
.
naast onmisbare voordelen, ook onherstelbàar verlies heeft gebracht o Ret oon
tact met de natuur maakt dat hij zich a.h.w. herboren voelt en meer opgewas
sen tegen de drukte en beslommeringen Yan alle dag. In deze zin vullen natuur
bescherming en recreatie in de natuur elkaar aan; de in de natuur ontspanning
zoekende mens krijgt eerbied Toor de natuur en zal streven naar het behoud
daarvan. Vandaar ook, dat onze stichting bij de verwezenlijking van haar doel
stelling, het behoud van uiteen oogpunt van natuurbescherming belangrijke
staatsterreinen. gaarne hulp zoekt bij de recreatio in de natuur. Voor het
terrein De Beer is dit nu afgelopen, maar dit betekent niet, dat wij het hoofd
. nu maar in de schoot leggen.'De natuur wordt door de hedendaagse maatschappij
dermate bedreigd, dat wij alles, maar dan ook alles in het werk moeten stellen
om water nog over is aan natuur, te handhaven en zo mogelijk uit tebreiden o
Onze stichtipg heeft nog enige terreinen in beheer, welke uit een oogpunt van
natuurbeschl3rming belangrijk zijn. Het zijn: de Punt van Goeree, een prachtig
duingebied op de zuidwestpunt van Goer.~e,ter grootte van bijna 200 ha, de
Kwade Hoek, een strand- en duingebied ten westen van de haven van GOêiereede,
groot ruim 300 ha, de nog aanzienlijk grotere Plaat van Scheelhoek in het Ha:'"
ringvliet bij Stellendam en de nog ni,t voor bezoek opengestelde Hompelvoet
in de Grevelingen bij Ouddorpf Voor b~jzonderheden aangaande deze terreinen
verwijzen wij u naar het boekje, geschreven door Kees Hana: "Goeree, paradijs
voor bloemen, vogels en mensen", dat u kunt bestellen door overschrijving
.
van f 1,35 op onze postrekening 219096 en dat voorts verkrijgbaar is bij nnze
opzichters op Goeree en bij de boekhandel in Middelharnis
Ouddorp. Wij
twijfelen er niet aan of u zult van een bezoek a.an Goeree veel genoegen bele
ven en de daar geboden mogelijkheden tot natuurgenot gaarne benutten. In het
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Veerse Meer hebben wij tenslotte nog enige na de afsluiting drooggevallen
zandplat~n, t,w. de Middelplaten en het zuidelijke deel van de Goudplaat, in
be~eer. De begroeiing hiervan ontwikkelt zich snel en wij hebben van deze ge~
bieden goede verwachtingen. Hoewel wat afgelegen, wat voor de natuurliefheb
bers overigens hele:naal, geen bezwaar is, verdienen deze terreinen stellig Ut~
belangstelling. Wij zullen uw bezoek aan de g~noemde gebieden gaarne tegemoet
zien, want zonder uw belangstelling en uw steun bereikt onze stichting haar
~oel slechts ten dele.
Uw jaarkaart voor 1964 gelieve u nevensgaand aan te treffen. Zoals u zUlt zien
geeft deze mede aan uw gehele gezin een recht van vrije toegang. Wij hebben
gemeend de regeling van de bi~dragen t~ moeten vereenvoudige~ door. de minimum
bijdrage met ingang van 1964 (dus voor het gehele gezin) te stellen op f 5,-.
Wij mogen u verzoeken
bijdrage voor dat jaar over te maken op onze postre
kening 219096.•

uw

STICHTING NATUURMONUMENT DE BEER,
Dr. Ir. Z.Y.van der Meer,
voorzitter.

