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'PERSBERICHT
DE BEER SLUIT 1 JANUARI 1964 VOORGOED
De werkzaamheden op De Beer in het kader van de zeewaartse uitbreiding van
Europoort zijn thansTzo ver gevorderd, dat de Stichting Natuurmonument De
Beer zich ziet genoodzaakt het natuurreservaat op 1 januari 1964 vdorgoed te
sluiten. Daarmee zal een van Weat-Europa~s beroemdste vogelreservaten ten of~
ter vallen aan de expansie van
, het Rotterdamse haven- en industriegebied o
De Stichting, die een aantal staatsdomeingronden beheert, is van mening, dat
op korte termijn iD, het Deltagebied natuurreservaten ter compensatie van het
Terlies van De Beer ,'moeten worden aangewezen. Boewel zij er 'bij de betrokken
overheid8instanti~s op heeft gewezen dat hier internationale belangen in het
geding zijn, heeft zij bij bepaalde diensten tot nu toe onvoldoende medewer
king ondervonden.
Bevosen historie
De Beer was oorspronkelijk een zandbank,die tegen het einde van de 168 eeuw
aan de Boek van Holland vastgroeide en zich vervolgens sterk uitbreiddeo Het
graven van de Nieuwe Vater~eg, bijna een eeuw geleden, isoleerde het gebied
opnieuw; in 18'7"2 kwam de verbinding met het eiland Rozenburg tot stand.
Inmiddels was hier een belangrijke vogelbroedplaats ontstaan, waar in 1921 de
Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels een bewaking instelde om een :
einde te maken aan het roven van eieren. In 1935 werd door de toenmalige minis
ter van Economische Zaken de Stichting Natuurmonument De Beer -in het leven g~
roepen.et als ~oe1 het behoud van landschap, flora en fauna van De Beer en
'van een aantal andere natuurterreinen, w.o. de Punt van Goeree, de Plaat van
Scheelhoek en de Kwade Hoek op het eiland Goeree.Overf1akkee.
Gedurende de bezettingstija moest ook De Beer het ontgelden.
het duinterrein werd vergraven en volgebouwd met talloze bunkers;
een deel van het natuurgebied werd op Duits bevel omgezet in 1andbouwgrond.Na
de oorlog werden de bunkers met succes aan het oog onttrokken door het' opbren
gen van zand
, en het aanleggen van omvangrijke beplantingen,
De afsluiting van de Br.!e1se Maas in 1950 amputeerde opnieuw een deel van De
Beer. In 1959 werd ca. 175 ha van het mooiste deel van het natuurreservaat op
gespoten ten behoeve van het hoogoventerrein. Een bittere ervaring voor de
natuurbescherming is, dat deze grond, waarvoor o.a. Het Breed en de nutenp1as
werden opgeofferd, nog steeds ongebrUikt ligt.
In het afgelopen voorjaar werd het definitieve einde van De Beer inge1u1do De
bunkercosp1exen worden ontgraven en gesloopt, de thans volop met oranje bessen
getooide duindoornstruwelen worden dopr draglines verwijderd en in brand g~
stoken, Op de plaats waar dit voorjäar nog bijna 2000 paren grote sterns ne~
telden grommen nu de bulldozers en vreten twee cutterzuigers zich langzaam
maar onverbiddelijk door hetterreino

Jaarlijks bezochten rond 50.000 nat~ur11efhebbers De Beer, waarvan enkele dui
zenden onder geleide van opzichter W.ICorfmaker met de gevarieerde plantengroei
kennis maakten en een bezoek brachten aan de vogelkolonies, waar duizenden
grote sterns en kokJl!eeuwen en voorts honderden visdieven, bergeenden, kluten
,en weidevogels broedden.
'.

Compensatie.ensen in het Deltagebied
De Stichting iatuurmonument De Beer, die een naamswijziging overweegt, is van
mening dat elders in het Deltagebied maatregelen moeten worden getroffen om
het verlies van De Beer enigermate te compenseren. Daartoe kan nie~ worden ge
wacht op de 1D0gelijkheden.;elie Over enige decennia wellicht am de zeezijde van
de grote afsluitdammen zullen ontstaan. Een dergelijk vacuüm zou onvérantwoord
zijn .e~ het oog op de intemationale verantwoord"elijkheid 'die de natuurbe
scherming in Nederland heefto '
Het gaat hier bv. om de.o.a. van De Beer verdreven grote sterns, waarvan meer
dan driekwart juist in ons land broedt. En om de honderddû1zenden eenden en
steltlopers uit noordelijke landen, die tijdens de trektijden en in de winter
op de voedselrijke slikken en zandplaten pleis~eren.
D'oordat elders in Noordwe'8t-.-Europa ontBinning en ontwatering drassige gràslan
den als ganzenpleisterp~atsen onbruikbaar hebben gemaakt, ls er geen laild in
Europa vaar in de wintermaanden so grote aantallen ganzen hun toevlucht zoeken
als bij onso Maar ook in Nederland zijn deze terreinen, zoals De Poel ~en zui
den van Goes en De Putting in oo,telijk Zeeuws-Vlaanderen, niet veilig voor
cultuurtechnische 1ngrepe~
Compensatie voor dèze en andere verliezen kan worden tot stand gebracht op een
aantal buitendijkse grohden in het Deltagebied, die a,.ls toevluchtsoorden 'Voor
de èlders verdreven planten en dieren kunn~ dieneno Op getsaleerde platen zou
den grasvlakten moeten worden ingezaaid, vaar de zeer schuwe ganzen veilig hun
Toedsel kunnen zoeken o Op de Middelplaten in het Veerse Meer, die de Dienst
der Domeinen de Stichting onlangs in beheer gaf, zal in 1964 een proef met de
aanleg van eeD'ganzenreservaat worden genomen.
Voorts stelt de Stichting alles in het werk nog drie buitendijkse natuurterrei
nen,in beheer 'te krijgen, te weten de slikken in het Brielse Gat, de Ventjagers
plaat bij Ooltgensplaat en de Slikken 'VaD De Heeneo Helaas ondervindt zij, on
danks de medewerking van Domeinen, bij bepaalde overheidsinstanties hiervoor
nog onvoldoende medewerking.
Voor FOTOMATERIAAL en verdere I:tlLICHTIliGEI wende men zich tot de heer P.lii,jhott,
"HUTS te Warmont, Warmond, tel. 01711-803.
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