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VOORWOORD
Als ik dit schrijf, is het medio 2019. Daarmee is het 17 jaar geleden dat ik mijn onderzoek
begon naar de geschiedenis van natuurmonument De Beer. Het was op 23 januari 2002 dat
ik bij het Streekarchief Voorne-Putten naar binnen stapte. Het was mijn eerste bezoek aan
een archief ooit en het begin van mijn archiefonderzoek naar informatie over De Beer. Het
enige dat ik op dat moment kende, was het weinige dat ik had gelezen en gezien: 1) het
stukje tekst dat Thijsse had geschreven in het Verkade-album Onze groote rivieren,
inclusief de fraaie aquarel van De Beer van de hand van Jan Voerman jr. (zie rechts); 1 2) de
diafilm van Simon de Waard (zie rechtsonder voor het eerste deel); 3) het informatieboekje
bij de diafilm; en 4) op 11 januari 2002 had ik Jan Koolen leren kennen; hij had me het een
en ander over De Beer verteld.
Het kwam erop neer dat ik, toen ik in januari 2002 met het onderwerp De Beer aan de
slag ging, vrijwel niets over de geschiedenis van het gebied wist. Op 2 maart van datzelfde
jaar bezocht ik Jan Koolen in Dordrecht. In die korte tussentijd was ik al veel wijzer
geworden. Jan liet mij een selectie van zijn dia’s van De Beer zien, zodat ik met zijn
toelichting ook het landschap leerde kennen. Het was allemaal even fascinerend; een
onderwerp was geboren.
In 2005 was het onderzoek zo ver gevorderd dat ik meende dat er wel een boek te
schrijven viel. En ja, daar zouden natuurlijk dan ook ‘wat’ afbeeldingen bij moeten komen.
Daarmee begon de zoektocht naar geschikt fotomateriaal. Het zou vervolgens nog tot
oktober 2007 duren voordat mijn boek over De Beer uitkwam. 2 De zoektocht naar
fotomateriaal gaat tot op de dag van vandaag voort. Het heeft tot nu toe in de orde van
2.500 beelden opgeleverd; niet allemaal even goed, maar al met al zijn het er nogal wat.
Deze publicatie biedt een selectie uit dit beeldmateriaal voor de periode na 1945, het jaar
waarin de Tweede Wereldoorlog voorbij was. In de oorlog was De Beer zo aangetast dat na
de oorlog eigenlijk een totaal ander landschap was ontstaan. De beelden van voor 1940 zijn
in deel I gepresenteerd.3
Ed Buijsman, juni 2019

J.P. Thijsse, Onze groote rivieren, Verkade Zaandam, 1939, pp. 30-31, respectievelijk p.67.
E. Buijsman, Een eerste klas landschap. De Teloorgang van natuurmonument De Beer, Matrijs Utrecht, 2007.
3
E. Buijsman, De Beer in beeld, I. Een fotoverslag over natuurmonument De Beer voor de periode voor 1940, Mededelingenreeks Natuurmonument
De Beer 21, 2019.
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LEESWIJZER
Deze publicatie is verdeeld in twee delen. In de eerste
plaats een geografisch deel. Hierin is De Beer
onderverdeeld in zes gebieden. Deze

Het geografische deel wordt gevolgd door een
thematisch deel, waarin het leger, de mensen en de
vogels de revue passeren. Dit deel wordt afgesloten
met de ligging van De Beer geprojecteerd op het
huidige landschap van het Rotterdamse
havengebied.
Tot slot volgt de relevante literatuur, een
dankwoord, de korte tekst die Jan Koolen ooit
schreef over De Beer en informatie over de
Mededelingenreeks Natuurmonument De Beer.
De bijschriften bij de foto’s staan in de volgorde
linksboven-rechtsboven- linksonder of linksrechts.
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GEOGRAFISCH DEEL
[Foto’s op deze pagina: Frans Kooijmans]
[Linkerpagina Peter Nijhoff]
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Het gebied van natuurmonument De Beer, totaal bijna 1000
hectare, is in zes gebieden verdeeld zoals aangegeven op
de kaart rechts. Deze gebieden zijn op hun beurt weer
verder onderverdeeld, waardoor alle landschapselementen en andere wetenswaardigheden van De Beer
aan bod kunnen komen.
Een kanttekening is wel op zijn plaats. Het was van
veel afbeeldingen niet duidelijk waar (en wanneer) ze
precies zijn gemaakt. De auteurs hebben naar beste
weten de nodige afbeeldingen (ongeveer) gelokaliseerd,
zonder daarbij echter tot volledigheid te komen.
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[A] DE NOORDOOSTELIJKE
HOEK

[A1] Aankomst op De Beer
[A2] Toegang tot De Beer
[A3] De bestrate hoofdweg
naar het westen
[A4] Ten noorden van de hoofdweg
[A5] Ten zuiden van de hoofdweg
[A6] Kievitenwei/plas
[A7] Scholeksterwei
[A8] Het Kernwerk
[Foto Simon de Waard]
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[2] De Berghaven in Hoek van Holland, waarvandaan het bootje van Ary
Prins naar De Beer vertrok. Ary Prins onderhield al sinds 1936 de
bootverbinding met De Beer. Ansichtkaart collectie Ed Buijsman.
[3] Het bootje ‘Marycok’ komt vanuit Hoek van Holland aan bij steiger op De
Beer. Ansichtkaart uitgegeven door G orzeman uit R ozenburg, de uitbater
van paviljoen De Beer. Ansichtkaart collectie Ed B uijsman.
[4] De aanlegsteiger op De Beer gezien in noordoostelijke richting, ca.
1948. Foto uit de diaserie over De Beer van S imon de Waard.*
* S imon de Waard was een Rotterdamse natuurpublicist, fotograaf en filmer. Hij maakte een
film over De Beer, fotografeerde er veel en schreef een aantal artikelen over De Beer. Voor een
biografie van S imon de Waard, zie E. Buijsman, S imon de Waard – Leven en werk van de
Rotterdamse cineast en fotograaf, C albona/Tinsentiep, 2011.

10

DE BEER IN BEELD II – DE NOORDOOSTELIJKE HOEK

[13] De Blencken, het prachtige huis van opzichter Wabe Korfmaker. Het gezin Korfmaker
poseert voor de fotograaf met geheel rechts de (eerste) vrouw van Korfmaker, Petra
(Petronella J uliana Wilhelmina) Wigleven en vier van de vijf kinderen; alles bij elkaar waren er
uit het eerste huwelijk twee dochters en drie zonen. Links van de huisdeur hangt een bordje
met ‘Verlof B’. J arenlang mocht Korfmaker frisdranken verkopen, totdat het bestuur de
toestemming introk. Het bestuur meende dat Korfmaker ‘te weinig in het terrein kwam’. Foto
H. van Langelaar, archief S NdB, S tadsarchief Amsterdam.
[14] De Blencken, waarschijnlijk gefotografeerd vanaf de straatweg.
Foto Frans Kooijmans, collectie Ed Buijsman.
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[A3] Ten noorden/aan het eind van de Vlierenlaan
Naar het westen liep de Vlierenlaan die overging in een door de Duitsers aangelegde bestrate weg, de Weermachtsweg.
Deze kwam uit op een hoge zanddijk met op het einde een groot bunkercomplex, 'bekroond' door een hoge vierkante
betonnen toren met een kartelrand, de stelling Hindenburg. Die zanddijk was dicht begroeid met hoge vlier en liguster,
waardoor er niet meer zo veel uitzicht was. Ook stond er veel kamperfoelie. Voor de oorlog keek men vanaf die zanddijk
uit op de Kievitenwei in het zuiden en de Scholeksterwei in het westen, daar was nu geen sprake meer van. Door de
ingrepen in de oorlog was de afwatering in dit deel belemmerd geraakt. Zodoende was de Kievitenwei nu de
Kievitenplas geworden. Ondanks de vele begraven bunkers stond op de zanddijk veel slangenkruid en kaardebol,
waardoor er toch heel mooie plekken waren. Ten noorden van de weg lag een geaccidenteerd duinterrein met struiken
dat doorliep tot aan de Nieuwe Waterweg. Vlak bij de oever stond een karakteristiek groepje dennenbomen, een restant van een groter vooroorlogs complex.

[30] Het duinterrein ten noorden van de Vlierenlaan met links op de
achtergrond het kleine stukje dennenbos op een verhoging aan de rand
van de Nieuwe Waterweg. Fotograaf onbekend, collectie Ed Buijsman.

[31] Een veldje aan de noordkant van de straatweg
met veel slangenkruid. Foto J an Koolen.

21

DE BEER IN BEELD II – HET BREED EN OMSTREKEN

[B2] Het Breed
Het Breed was voor de inpoldering van het Rietmoeras ooit een begroeid gors met kreek achter het Rietmoeras die in
contact met het getij stond. Het was door uittredend duinwater verzoet en door begrazing een duinweide geworden. In
feite was het een grote hooiweide (geworden) die pas laat in het seizoen werd gemaaid. Het vormde een belangwekkend
onderdeel van De Beer, maar had eigenlijk weinig met het duingebied te maken. Het lag aan de noordkant van het voor
de oorlog nog aanwezige, reusachtige riet- en zeebiesveld, de Vogelplaat, die in de Tweede Wereldoorlog, is omgevormd
tot de Pan- of Krimpolder. Middenin lag nog een duidelijk restant van een kronkelende getijdenkreek, waarschijnlijk een
vroegere afwatering naar de Vogelplaat. De kreek was vol gegroeid met riet, zeebies en zeeaster en vormde het mooiste
onderdeel van de weide. Langs de oostrand lagen, opmerkelijk genoeg, rechte rijen kleine ronde plasjes vol zeggen, riet
en zeebies. Het leken bomtrechters, maar het zullen waarschijnlijk de achtergelaten kuilen zijn van tot ontploffing
gebrachte rijen landmijnen. Ook aan de zuidwestkant van Het Breed en nog verder naar het zuidwesten toe in het
duinterrein lagen veel van zulke plasjes in rijen of patronen.

[48] Zicht op Het Breed. S imon de Waard schreef over Het Breed: ‘[…]
[49] Broedende grutto, maar ook kieviten, tureluurs, kemphanen en
dan hebben we een schitterend uitzicht over "Het Breed", de grote natuur- scholeksters broedden hier, ca. 1948. Foto uit de diaserie van S imon de
Waard over De Beer.
lijke vlakte achter de duinen. "Het Breed" is vanouds het domein van de
weidevogels.’ Foto De Korte, collectie Norman Deans van S welm.
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[C] HET ZUIDELIJKE
BINNENDUINGEBIED
[C1] De (nieuwe) zuidelijke toegang tot De
Beer
[C2] Het (tweede) Jacob Bakkerbos
[C3] Ten oosten van de Weermachtsweg
[C4] Complex met hoge duinen
[Fotograaf van de foto op deze pagina is onbekend]
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[D] HET BUITENDIJKSE DEEL,
DE ZONE LANGS DE DIJK

[D1] De noordelijke dijkovergang
[D2] De Aanspoelselhoek
[D3] De getijdengeul in het noorden
[D4] De Buitenplas en omstreken
[D5] Complex oude bunkers
[D6] Overgangsgebied naar het zuiden en
hoge duinen aan de zuidkant
[D7] Kemphanenwei en de voeten van de
dijkvakken
[D8] De zuidelijke dijkovergang
[D9] Zuidelijke getijdengeul
[D10] Klutenbank, restanten van de Vogelplaat
[D11] De Dam in de Brielsche Maas
[Foto op deze pagina: Jan Koolen]
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[99] Het meest zuidelijke deel van het G roene S trand met lamsoor, augustus 1962.
Foto J an Koolen
[100] De getijdengeul aan de zuidkant van het G roene S trand.
Foto Wabe Korfmaker, collectie Ed Buijsman.
[101] J ongste duintjes aan de zuidkant met uitgebloeide zeeasters; op de
achtergrond de getijdengeul, oktober 1961. Foto J an Koolen.
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[102] De S chollenkreek,
mogelijk in 1949, want op de
achtergrond links is een
hijskraan te zien, misschien
gebruikt voor de aanleg van de
dam in de Brielsche Maas. Ook
op de achtergrond de bossen
en duinen van Voorne.
Fotograaf onbekend, collectie
S NdB, S tadsarchief
Amsterdam.

63

DE BEER IN BEELD II – HET BUITENDIJKSE DEEL, ZONE LANGS DE DIJK

[D10] Klutenbank, restanten van de Vogelplaat
Ten oosten van dat zoute getijdengebied lag het restant van de vroegere
Vogelplaat, met de nog aanwezige hogere wal van de zandige Klutenbank. Hier
mocht nooit iemand komen, ook niet op de omringende dijken. Het was alleen te
bekijken met de verrekijker vanaf het zuiden van de dam door de Brielsche Maas
en vanaf de boulevard van Oostvoorne. Dit zuidelijke deel bestond uit een slikkig
gors. Het stond vol zoutplanten die je ook op alle andere zoute gorzen kunt
vinden. Hier mocht nooit iemand komen, ook niet op de omringende dijken. Het
was alleen te bekijken met de verrekijker vanaf het zuiden van de dam door de
Brielsche Maas en vanaf de boulevard van Oostvoorne.

[103] Aan het Zuidslik, ook wel Wijde S lik genaamd. Op de achtergrond de [104] Broedende kluut, ca. 1955. Foto uit de diaserie van Karel S chot
over De Beer.
Brielsche Maas en aan de overkant de duinen van Voorne. Foto Wabe
Korfmaker, collectie Ed Buijsman.
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[105] Aan de Zuidpunt, 1951. Foto Frans Kooijmans, archief S NdB, stadsarchief Amsterdam.
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[E] Het groene strand
[E1] Het noordelijke deel van het Groene
Strand (1)
[E2] Bezuiden het noordelijke deel van het
Groene Strand
[E3] De jongste rand stuifduintjes
[E4] Centraal op het Groene Strand
[E5] Bezuiden het centrale deel van het
Groene Strand
[E6] Jonge stuifduintjes in het zuidelijke deel
van het Groene Strand
[Foto op deze pagina: R ob Vermeer]
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[124] Mogelijk het zuidelijke deel van het G roene S trand, waarschijnlijk in de winter als er veel water bleef staan. Foto Wabe Korfmaker.
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[F] HET STRAND
[F1] Het noordelijke deel van het strand
[F2] Het middelste deel van het strand
[F3] Het zuidelijke deel van het strand
[Foto op deze pagina : Jan Koolen]
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[141] Zuidelijk deel van het strand met aangespoeld baken, augustus
1961. Foto J an Koolen.
[142] S likgeul op het zuidwestelijk deel van het strand, oktober 1961. Foto
J an Koolen.
[143] Frans Kooijmans op De Beer, mogelijk in de buurt van paal 122½,
24 juni 1949. Dit was de dag dat Kooijmans een van de nesten van de
Lachsterns zou vinden. Een nest lag in de buurt van paal 122½. Op de
achterzijde van de foto staat in het handschrift van Kooijmans: ‘Foto van
R ademakers.’ Wie dit was, is niet bekend. Fotograaf R ademakers,
collectie R . Kooijmans.
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[144] Aan de zuidkant van De
Beer bij de Brielsche Maas,
november 1957. Foto Elsevier
Binnenland, collectie Nationaal
Archief.
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[146] Aan het strand van De Beer.
Foto Frans Kooijmans, juli 1949;
collectie Norman Deans van S welm.
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THEMATISCH DEEL
– Het leger
– De vogels
– De mensen
– Toen en nu
[Foto Karel Schot]
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DE VOGELS
[Foto Simon de Waard]
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[165] Kemphanen op de kampplaats.
‘In de paar- en broedtijd verzamelen
de kemphanen (de mannetjes) zich
op bepaalde plaatsen van het terrein
voor het houden van hun baltsspelen’, ca. 1948. Foto uit de
diaserie van S imon de Waard over
De Beer.
[166] De Waard besteedde in zijn
diaserie over De Beer ook aandacht
eieren van een aantal vogelsoorten;
hier van de dwergstern, ca. 1948.
Foto uit de diaserie van S imon de
Waard over De Beer.
[167] Morinelplevier. ‘De
morinelplevier is een broedvogel van
het hoge Noorden van Europa en
Azië, die van begin J uli tot half
S eptember op de trek op enkele
plaatsen in ons land waargenomen
wordt, o.a. ook op De Beer’, ca.
1948. Foto en tekst uit de diaserie
van S imon de Waard over De Beer.
[168] De morinelplevieren op het
G roene S trand van De Beer trokken
altijd veel bezoekers. Iedereen wilde
foto’s van dichtbij maken. Foto Henk
Vogelzang.

103

DE BEER IN BEELD II – DE MENSEN

DE MENSEN
[Foto Kees Scherer]
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[180] Opzichter Korfmaker op de S olex, zodat
Korfmaker zijn functie van bewaker en controleur
van het natuurmonument beter kon uitvoeren.
Fotograaf onbekend, collectie Ed Buijsman.

[181] Hulpbewaker Maarten Bakelaar werkte
alleen in het voorjaar en de zomer op De
Beer. Hij woonde dan.in het kleine huisje bij
de Zuidpunt. Fotograaf onbekend, excollectie Maarten Bakelaar.
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[182] Maarten Bakelaar bezig met het zogeheten
fretteren. Fretten werden op De Beer ingezet om
konijnen te bejagen. Fotograaf onbekend, ex-collectie
Maarten Bakelaar.

DE BEER IN BEELD II – DE MENSEN

[183] Korfmaker en Bik Tekke bij de Blencken. Tekke was een
vogelman die vaak op De Beer kwam. 8
[184] De heren die hier voor de foto poseren, zijn opzichter
Korfmaker (rechts) en de lokale poelier Dobbesteen. Ze zijn duidelijk
op konijnenjacht geweest. Er waren veel konijnen op De Beer, te
veel eigenlijk en ze werden dan ook druk bejaagd. Fotograaf
onbekend, ex-collectie Maarten Bakelaar.
[185] Korfmaker laat tijdens een excursie een jonge vogel zien. Vaak
werden hiervoor pullen van de bergeend gebruikt. Fotograaf
onbekend, ex-collectie Maarten Bakelaar.

8

Bik Tekke was een bekende vogelaar. Zie ook Voous 1995, pagina 484.
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[186] J achtopziener Willem Pols op De Beer, ca.
1948. Pols was bovendien onbezoldigd veldwachter
en heeft in die hoedanigheid menig proces-verbaal
uitgeschreven. Foto uit de diaserie van S imon de
Waard over De Beer.

[ 187] Pols met zijn twee honden, Arno en Bliets.
Fotograaf onbekend, ex-collectie Maarten Bakelaar.
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[188] J achtopziener Pols bij een kolonie van de grote
sterns. Fotograaf onbekend, ex-collectie Maarten
Bakelaar.
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[189] Ary Prins in het bootje ‘Europoort’. Prins was in 1936 in dienst gekomen bij de stichting om
de regelmatige verbinding tussen de Berghaven in Hoek van Holland en De Beer te verzorgen,
Later, toen de noordoostkant, waar het pontje aanmeerde, was verdwenen, voer Prins op het
nieuw aangelegde Europoort. Foto Articapress, gepubliceerd in ‘De S piegel’ van 2 januari 1960.
[190] Prins (links) met een passagier in de stuurhut van de ‘Europoort’. Foto Articapress,
gepubliceerd in ‘De S piegel’ van 2 januari 1960.
[191] Tot aan de sluiting van De Beer op 1 januari 1964 werden er in het voorjaar en de zomer
excursies gegeven. Bewijs van deelname aan een excursie in 1961, collectie Ed B uijsman.
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[192] De R otterdamse fotograaf, cineast en schrijver S imon de Waard (l) was een frequent
bezoeker van De Beer, zelfs al voor de oorlog. De Waard maakte de diaserie en een film
over De Beer waaruit in deze publicatie dankbaar is geput. Ook schreef hij voor natuurtijdschriften veel artikelen over De Beer. De man rechts zou Miech van Waart kunnen zijn. #
Fotograaf onbekend, collectie Hans de Waard.
[193] S imon de Waard (r) en zijn goede vriend Anton van den Oord (l).*
Fotograaf onbekend, collectie Hans de Waard.
#

Persoonlijke mededeling Kees van Leeuwen (†), Hellevoetsluis.

* Van den Oord was onderwijzer te R otterdam. Hij maakte vaak leuke tekeningen bij de artikelen
van De Waard. Voor meer informatie zie ook Voous 1995, p. 381.
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Waar zou De Beer ongeveer gelegen hebben in het huidige landschap? Dat is met topografische kaarten eenvoudig na te gaan, zoals uit onderstaande
afbeeldingen blijkt. Uitgangspunt hierbij is de topografische kaart 37A, Hoek van Holland.
[207 Uiterst links] Europoort op de

topografische kaart 37A.
[ 208 Links] Natuurmonument De
Beer geprojecteerd op het huidige
landschap.
Voor de contouren van De Beer
(= - - - - - - -) is de laagwaterlijn
van de topografische kaart
genomen. De kaart laat zien dat het
huidige Beerkanaal ongeveer ligt
waar zich vroeger het strand van De
Beer bevond. Aan het einde van de
Markweg (groene stip) zou men zich
op De Beer ongeveer aan de rand
van het Groene Strand hebben
bevonden, halverwege de palen 121
en 122. Wie naar het uiterste puntje
van de landtong van Rozenburg
(blauwe stip) rijdt, zal zich vlak bij de
vroegere woning van opzichter
Korfmaker, De Blencken, bevinden.
Bron kaart rechts: Buijsman 2007, p.
229.
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[ 210 ] Een schier eindeloze vlakte.
Foto Peter Nijhoff, collectie Ed Buijsman.
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