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OP ~ET VOGELEILAND .DE BEER"
FotO'B* Tl tekst: Si~on de Waard.

BU d.l! monding ,van de Nieuwe Wa.terweg, tegenover Hoek van
Holland, ligt min of meer afgesneden van de bewoonde wereld
een bij:wnder fraai landscbap van wetig begroeide duinen, dras
.sige weiden. onafzienbare stranden,sllkken en schorren, die
m.et elkaar het"natuurmonument vonnen, dat onder de naam
"De Beer" ZO bekend en ver,maard is geworden om zjjn gewel
dig rijk vogelleven.
Reeds tientallen Jaren VOTIIlen de duinen, weiden n stranden
van het 1300 ha grote natuurmonuml'lnt llen beschermde en daar
door veilige broedplaats voor tal van vogelsoorten. Ieder voor
jaar broeden cr naar schatting ruim 2().O()() paren vogecls en
daarmee behoort PI! Beel" tot de belangrijkste vogelbroedplaat
sen van ons land. ja zelrs van geheel West-Europa.
In het weidegebied en ook op de gToene stranden hu.i2en vogels
als kievit, tureluul", grutto en kemphaan, benwen.s .soorten als
leeuwerlk en graspieper. In het dichtbegroeide duin broeden
wilde eend. fazant en - In de hoge vlieren - houtduif en
todeldul.f; in het lage struweel Destelen verschillende kleine
zangertjes, de nacJltegaal Incluis. Ook bergeend, holenduif en
tapuit broed/om graag in het duin,. waar zij nestelen in de door
de konijnen gegraven bolen en gangen, ook wel in andere hol
ten, die voor dit doel geschikt zijn.
Het rietgors aan de Zuidkant van De Beer is het domein van
de kiekendieven en de rallen en ook kl@inere vogels als riet
zanger, rietgors en klei.ne karekiet hulz.en hier.
fIet rijkst opellbllllrt zich het vogelleven echter op de brede
stranden, waar we ieder voorjaar op de jonge duintjes langs
de zeekant dl! dichtbevolkte ltolonies va.u dl! grot!! sterns; kun
llen "inden. Ook de kokmeeuwen en de vlsdl.even bebben vooral
op het strand hun grootse nederzettingen.
De dwergstems evenals de kluten en de scholeksters, de bout
bek en de strandplevieren,. tonen moor voorkeur voor de schelp
viakten.
De stormmeeuw, die in enkt!!e paartjes op De Beer broedt, huist
graa~ aan de rand vàn de sternltolonie.s; de zilvermeeuw, die
zich in de oorlogsjaren op De Beer Is komen vestfgen, huist
vooral in de boge helmduinen.
In de oorlog.sJaren is de vogl!lstand, wat sommige soort.tm be
treft, erg achteruit gegaan, maat' toen met de bevrijding de rust
in h.et terrein terugkeerde kreeg de vogelbevolking de kans
zich te hel"llwl1en en thans verkeert deze weer geheel op bet
oude peil. De flora heeft gelUkkig ~o goed als niets geledeo.
Wat de land cliappen betreft: deze hebben tijdens de bezettings
jaren grote en lngrljplmde veranderingen ondergaan. Overal in
het duin verrezen geweldige bunkerl'omplexe:n. Tevens werden
verharde wegen aangelegd en - wat nog bet allerergste was 
een groot d.eel van het natuurmonument werd Iqgedljkt.
Na de bevrijding werd al spoedig begonnen met het herstel,
voor' zover dit mogelijk was. Mijnen werden vernietigd of ver--
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wiJderd, prikkeldraadversperringen werden opgeruimd en vrijwel
aUe gebouwen en bunkers werden gesloopt of onder und be
dolven. De verharde wegen zijn gebleven evenals de dijk,
waardoor de natuurlijkheid van het betreffende gedeelte van
het terrein helaas verdwenen Is. De brede, groene stranden zijn
gelukkig zo goed als ongerept gebleven.
Veel is er reeds ten gunste veranderd en wanneer In het ge·
schonden duingebied de begroeIIng weel· geheel hersteld zal
zijn tn het nltuwe duinboS de overgangtn van natuurmonument
naar cultuurgebied ui maskeren, zal De Beer ook landschappe·
lijk weer een voorname plaats innemen In de rij van Neder
lands fraaiste en interessantste natuurmonumenten.

1. SteiJ'u van De Beer. De beroeker voor De Beer maakt.
na door veerman Prins met de motorvlet te dJn overge

bracht, over deze steiger lijn entJ't'e op Het VogeleIland. Aan
de overkant van de Waterweg, recht voor de steiger, is iets te
zien van het haventje van Hoek van Holland; op de achtergrond
zien we woningen van het Reddingswezen en gebouwen en een
torentje van hel Loodswezen. Geheel rechts ligt het station van
De Hoek. Het schip is de "Duke of York", een van de Harwich·
boten.
Op de voorgrond: bloeiende vlieren en pijlkruldkers·planten.

Z, 1Jlllicb~ op de WaterweJ, Het drukke verkeer van in- en
uitgaande schepen geefl aan de Waterweg een levendig en

Immer boeiend aspecL De bomen op de voorgrond vormen het
restant van een dicht dennenbosje, dat hier vroeger op de
duinen langs de rivier lag. De meeste bomen wenlen In de oor·
logsjaren gekapt. Een tweede bosje, dat meer landwaarts lag,
is gelukkig Intact gebleven. In de dennen werden broedend aan·
getrofCen: torenvalk, ransuil,. houtduif en torteldulr. In het
winterhalfjaar hulzen er altijd veel houtduiven, die hier ook
overnachten. Roofvogels komen er vaak om hun prooi te pluk·
ken en te kroppen.

3. KIevitenpiu. Voor de oorlog lag op deze plaall de zgn.
Kievitenwel. In het vroea:e voorjaar stond er vaak water,

maar doordat de wel door a:reppels ontwatenl werd, WlU de bIln·
kende spiegel sJ)Oe'dlg verdwenen. In de oorlogsjaren Is er ten
Zuidoosten van de Kievitenwel door opspuiting een hoogte ont·
staan; in de afvoer van het opspuitingswater heeft zich een rug
afgezet, waardoor de Klevllenwei geen afwatering meer heeft
en door stagnerend water tol een plas geworden is. In het Voor·
jaar Is er veel drukte van water· en weidevogels, die hier In de
omgeving broeden. In de zomer komen er vet!1 trekvoa:els, die
In het dan ondiepe water en op de slijkerige oevers volop voed
sel vinden. Achter de hoogte, die Hoge Stort genoemd wordt.
ligt het weidegebied (Het Breed). Op de achtergrond Is nog
iell te tien van de Nieuwe Polder.

t. Broedende wilde eend. Jn de dichtbl"a:roelde duinen, onder
de beschutting van vlieren, duindoorlllll en braamstruiken,

broeden veel wilde eenden. Het wijfje broedt alleen en zorgt
ook voor het grootbrengen van de jongen. Ook slObeenden
broeden in klein aantal op De Bet!r, terwijl de zomertaling
zeer waarschijnlijk eveneens tot de broedvogels gerekend kan
worden.

S. Kievit bU bel nut. De kievit komt al.! broedvogel voor op
Het Breed, op het Groene Strand en ook op de kleine weitjes
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In het duingebied; in het geheel 20lI tot 300 pann. Het vrouwtje
broedt, terwijl het mannetje op de uitkijk staat. Venchljnen
mensen In de omgevina: dan waarschuwt het mannetje door Ujn
alarmerend .edrag en gerot:p het vrouwtje, dat van het nest
loopt en pas na enige tijd opvliegt. De eieren lijn door hun
schutkleur moeilijk te vinden. Het mannelje verdedigt zijn ge·
bied tegen mannelijke soortgenoten cn verjaagt overvliegende
kraaien, meeuwen en roofvogels, die het vaak op de eienn ot
de Jongen gemunt hebben.

6. Jonn kle,'UeD. Reeds vrij spoedig nadat :tij uit het el ge-
komen lijn, verlaten de kleine donsjongen het nest. Geleld

en be.iichermd door de oude vogels bewegen dj :tlch over het
terrein; :te zoeken al direct zelf hun voedsel. Wanneer er on
raad is gaan de ouden op de wieken en blijven onder alarmerend
geroep rond vliegen; de jongen .,drukken" lîch dan en blijven
meestal tot het sein "veilig" gegeven wordt onbeweeglijk lIa:gen.
Zolang ze stil liggen zijn ze door hun schutkleuren moeilijk te
ontdekken. (Ook bij de duikers, de eenden, de meeuwen en de
sterns, de rallen, de plevieren en de hoenders verlaten de jongen
bijna onmiddellijk nadat zij uit het el gekomen zUn het nest;
men noemt ze "nestvlieders").

1. Jonee kievit. ZOlana de jonge kievit :tlch "drukt" Is hij "on·
tichtbaaT", maar wanneer hij gaal lopen vaU hij dirt'ct In

het oog, vooral doordat dan de opvallende. witte nekring zicht·
baar wordt; zeer waarschijnlijk werkt deze opvallende .truc
tuur als een signaal, als een herkenningsteken voor de oude
vogels bij het terugz:oeken van hun jongen.

8. Broedende tureluur. De tureluur broedt op Het Breed. op
het Groene Strand en ook wel In de helmduintjes; in het

geheel ongeveer 300 paren. Het is een ranke, luidruchtige en'
drukdoende weidevogel. die goed te herkennen Is aan de hoge,
rode pootjes en de brede. witte streep op de vleugels en na·
tuurlijk ook aan de karakteristieke roep "Tjurutu". Belde sexen
broeden, het vrouwtje het meest. Het nest met de eienn ligt in
de regel goed verscholen tussen het I!'oOie gral.

9. Broedende rrulto. De a:rutto broedt vooral in het weidege-
bied. maar ook wel op het Groene Strand; In totaal onge

veer 300 paren. De grutto Is een slanke vogel met hoge poten
en een lange hals en snavel. In het voorjaar zijn de kop en de
hals fraai roodbruin van kleur; het vrouwtje Is wat llchter
van tint dan het mannetje. Beide aexen broeden. h~t vrouwtje
echter het meest. Het nest met de vier doC·otijrgroene eieren
lIa:t In de regel goed verborgen tunen net hoge gras. In de
broedtijd maakt de grutto, evenal$ de kievit en de tunluur,
mooie vliegbewegingen en roept daarbij een snel "Wléta.wléta.
wîéto". meet"tal overgaand in. een veel langzamer "Gnltto,
a:rotto". De a:rutto slaat, evenals de tureluur. a:nag op verheven
punten In het broedterrein, bijv. op een paal or op een hek.

Ie. Kemphanen op de kampplaab. In de paar· en broedtijd ver-
zamelen de kemphanen (de mannetjes) zich op bepaalde

plaatsen van het terrein voor het houden van hun baltsspelen.
Vooral wanneer de kemphanen In actie zijn leveren ze een fraai
en Interessant schouwspel; ze krulpen en springen, draaien met
wijd uitgespreide kraagveren om elkaar heen, vliegen klap
wiekend tegen elkaar op, enz. tot op een gegeven ogenblik de
strijd ot. beter gezegd, het baltllCn voor korte tijd gestaakt
wordt. Opvallend is, dat die vechtersbazen onderling zoveel,
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verschH in kleur en tekening vertonen; er wordt wel eens be·
wclOrd, dat het onmogelijk zou zijn twee kemphanen in pracht
kJeed te vinden, die volkomen aan elkaar gelijk zijn, De man
netjes blijven het hele voorjaar bijeen op en om hun kamp
plaatsen en vestigen aoor hun opvallend gedrag de aandacht
van de vrouwtjes op hun aanwezigheid. •

11. Kemphanen en Kemphen op de kampplaats. De vrouwtjes
verschijnen vaak op en bij de kampplaats en doen een keus

uit de aanwezige mannetjes. Wanneer het legsel, dat in de regel
uit vier eieren bestaat, compleet Is, kijkt het vrouwtje niet meer
naar de mannetjes om en wijdt zich geheel aan haar "plichten".
Van een gezamenlijk waken en zorgen voor legsel en jongen,
zoals we dit bij de meeste (dus niet alle!) vogels kunnen zien,
Is dus bij de kemphanen geen sprake; het vrouwtje zorgt heel
alleen voor het uitbroeden der eieren en brengt ook In haar
eentje de jongen groot. Zowel de mannetjes als de vrouwtjes
zijn zeer zwijgzaam; slechts zelden laten ze een kort, hees geluid
horen.

12. KempbennelJe bij bet nest. Het kemphennetje broedt in het
weidegebied en op het Groene Strand, af en toe ook in de

helmduintjes. In 1949 waren er 15 à 2(1 nesten. Het legsel ligt in
de regel goed verborgen onder het gras.

13, Jong kemphaantje. Bijna alle donsjongen zijn aardig om te
zien; de jonge kemphaantjes zijn wel bijzonder mooi door

het fraaie contrast van hun donskleed: bruin met goudkleurige
stipjes. Het jong van de afbeelding Is enkele dagen oud.

1'1. Overzicht van een gedeeUe van het duinterrein. In Juni,
wanneer de bloeiende vlieren het duin een feestelijk aan·

zien geven, is het op De Beer bijzonder mooi. De In die tijd
gemaakte foto geeft een overdclit van de zgn. Ligustervallei, die
zich uitstrekt in de richting van de Waterweg.

15. Egelanlier of Bottelroos. (Foto: Drs. C. A. van der Gen).
Hier en daar In het duin, tussen vlîeren, lIgusterstruiken cn

duindoorns staan de Ineengedrongen heesters van de Egelantier.
die in Juni overdekt zijn met aardige, enkelbladige rose roosjes.
De vruchten, die bolrond of langwerpig zijn, hebben een fraal
oranje kleur.

l6. Nachtegaal (Foto: C. van 't Oever). Onder de vele zang-
vogels, die op De Beer broeden, neemt de nachtegaal een

voorname plaats In. Het Is vrijwel onbetwist de schoonste zan
ger van het struweel. Vooral in de bosjes van het Noordelijk
gedeelte van De Beer. dus In de omgeving van de Waterweg,
Is de nachtegaal broedvogel In verscheidene paren en het is dan
o·')k dáár, dat we, vooral in Mei, volop gelegenheid hebben om
van de zang van Philomeel te genieten.

17. Fills. (Foto: C. van 't Oever). De fitis broedt In de duin-
bosjes. Het nestje heeft de vorm van een oventje; het Is

overdekt met grassprietjes, mos en ander materiaal en gevoerd
met veel veertjes. De fitis zingt een kort maar heel mooi lledje,
dat tamelijk krachtig begint maar geleidelijk zachter wordt en
met een paar weemoedige toontjes eindigt.

18. Tapuit. (Foto: H. J. A. de Reuvel'). De tapuit Is een broed
vogel van het duingebied; nestelt in konijnenholen, ook onder
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steenhopen, in aarden walletjes, eoz. De vogel vliegt in de
regel laag- boven de grond en dan meestal maar over korte
afiltanden. De tapuit maakt op de grond staande telkens snelle
buigingen en wipt geregeld met de staart; hij neemt graag plaats
op verhevenheden In het terrein, op aardkluiten of stenen, en
valt dan op door zijn kaarsrechte houding. De vogel van de
foto Is een vrouwtje, dat Insecten In de snavel heeft voor de
jongen. Het mannetje heeft een wit voorhoofd, een zwarte vlek
om het oog en bijna geheel zwarte vleugels.

19. 'Bergeend (vrouwtje) bij de nestholte. (Foto: F. P. J. Kooy-
mans). De bergeend broedt In konijnenholen, op

sommige plaatsen In ons land ook wel In licht struik
gewas. In 19'19 huisden op De Beer ongeveer 250 broed
paren. De bergeend valt direct op door zijn bontgekleurde ver
schijning en ook' door zijn gansachtlge vormen en gedragingen.
Het mannetje is forser dan het vrouwtje en heelt een rode
vool'hoofdsknobbel. In de paartijd maken de mannetjes vaak
ruzie met elkaar, waarbij ze eigenaardige bewegingen met de
hals maken en duchtig met de vleugels slaan; de vrouwtjes
lopen of zwemmen om de vechtende mannetjes heen en wakkeren
door hun gedrag en geroep danig de jaloezie aan. Het nest be
vat gewoonlijk 7 tot 12 eieren, soms meer, tot 15 en 16 toe. Het
vrouwtje broedt alleen en begint hIermede pas als het gehele
legsel voltalllg is. De bergeenden hebben veel te lijden van de
7.i\ver- en mantelmeeuwen. die, wanneer de ouden met hun
kroost naar de zee of de rivier trekken, de donsjongen grijpen
en verslinden.

20. Velduil. De velduil heeft enkele malen op De Beer gebroed
en komt er ook op de trek voor. Het Is een vogel van het

open veld. die wel af en toe op palen of molenwieken, maar
nooit In bomen plaats neemt. Het nest Ugt altijd op de grond
tussen kruipwilg, duindoorns, onder ruigte, enz.
Uilen zijn nachtvogels, die vooral In de schemering en In lichte
nachten jagen. De velduil is minder lichtschuw dan de andere
soorten en ln de tijd. dat er jongen te verwrgen zijn, wordt hij
zelfs midden op de dag wel jagend aangetroffen. Behalve de
velduil zijn ook de steenuil en de ransuil broedend aangetroffen
op De Beer.

2l. Kluut bij het nest. De kluut broedt veelal op de schelp-
vIakten op het strand. maar ook binnendijks worden wel

nesten gevonden. In het geheel broeden er op De Beer ongeveer
300 paren. Het Is een uiterst sierlijke vogel. De dunne, zwarte
snavel Is omhooggebogen; bij het -voedselzoeken In ondiepe,
slijkerige plassen maalt de vogel met het opgewlpte deel van
de snavel heen en weer door de modder of het ondiepe water
en bemachtigt zo allerlei kleine schaaldiertjes, kleine slakjes,
wonnen, enz.
De kluut nestelt meestal In kolonies. Wanneer er mensen in de
buurt van de nesten komen, vertonen de vogels vaak verlam
mingsverschijnselen om de gevaarlijke wezens uit de omgeving
te lokken. Bij hoge vloeden gaan vaak veel nesten verloren en
verder ondel;.vindt de klutenstand schade door de roofzucht van
de zilvermeeuwen, die eieren :I:Owel als kleine jongen roven en
verslinden.

22. Jonge kluut. De pasgeboren jongen hebben een tamelijk
kort, recht snaveltje, dat echter al spoedig duidelijk de op

gewipte vorm gaat vertonen. Bij gevaar "drukken" de jongen
dch. Ze kunnen direct, eve_nals de oude vogels, goed zwemmen.
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23. Scholekster bij het nest. De scholekster komt op De Beer

als broedvogel voor op het strand, in de duinen en in hét
weidegebied; In totaal ongeveer 125 paren. De scholekster is ie~
makkelijk te herkennen aan zijn zwart-wit verenkleed en áan
ziJn rode snavel; ook zijn roep, een schel "Teplél-tepiét" Is karak
teristiek. De scholekster of Bonte Piet, zoals zijn meer populaire
benaming luidt, is een kordate vogel, die in de broedtijd en voor
al wanneer hij jongen heeft, zich op felle wijze legen mogelijke
Jxolagers van zUn lel1:sel of jongen keert en zelfs de mens schrik
tracht aan te jagen door hem onder het uiten van schelle woede~

kreten in snelle duikvlucht vlak over hel hoofd te scheren. Beide
sexen broeden.

24. Strandplevier (vrouwtje) bij het nest. Komt in ruim 100 paren
voor op De Beer In hoofdz.aak op het strand, vooral op de

schelpvlakten. Het is een blond vogeltje, dat z.lch z.eer snel
voortbeweegt, at en toe met een ruk stils!.aat en dan even knikt.
Wannet'r eieren ot jongen In gevaar z.ijn, trachten zij de belager
uit de buurt te lokken door het vertonen van verlammings
verschijnselen. Wanneer de jongen de waarschuwingskreten van
hun ouders horen, drukken zij ûch plat op de grond en wachten
zo tot het gevaar geweken is; door hun prachtige schutkleuren
gaan z.ij totaal in de omgeving verloren. De strandplevier heeft
bijna altijd 3 eieren, de bontbek- en de kleine plevier als regel 4
eieren.

25. Strandplevier (mannetje). Het mannetje is wat contrastrijker
gekleurd dan het vrouwtje, z.odat de sexen in het veld goed

te onderscheiden z.ijn.

26. Bontbekplevier op het nest. Als broedvogel is de bontbek
minder talrijk dan de strandplevier, als doortrekker Is hij

echter veel algemener. In 1949 ongeveer 50 broedparen. De sexen
z.ijn in het v.eld niet te onderscheiden. Het nest ligt vaak tussen
aanspoelselrommel op het strand. Van de strandplevier is de
bontbek gemakkelijk te onderscheiden door de donkerder boven
z.ijde, de doorlopende z.warte borstband en de oranje gekleurde
snavel en poten (bij de strandplevier z.wart). Minder gemakke
lijk is de bontbek van de volgende soort te onderscheiden.

21. Kleine plevier op het nest. De kleine plevier broedt op De
Beer sinds 1937. Aantal broedparen In de laatste jaren 10

tot 15. Heeft een voorkeur voor onbegrQeide terreingedeelten.
De sexen z.ijn in het veld niet te onderscheiden. De kleine
plevier lijkt veel op de bontvlekpievier, maar is kleiner en
slanker en heeft gêén duidelijke witte vleugelstreep zoals de
bontbek, wat vooral In de vlucht een goed kenmerk is. Van
qichtbij valt bij de kleine plevier het naakte oranjegele ooglid
op. Hij roept op het broedterrein drukker dan de bontbek. Het
geluid klinkt als "Pié-u" (hoog-laag), bij de bontbek als "Wu-iét"
(laag-hoog).

28. Jonge kleine plevieren. Wanneer de oude vogels hun alarm-
geroep laten horen, drukken de jonge plevieren z.lch plat op de

grond en blijven doodstil liggen; door hun prachtige schutkleuren
gaan z.ij dan tota.al In de omgeving op. Voor de foto z.ijn de
diertjes naast elkaar gez.et, in gewone omstandigheden liggen
z.1j nIet z.o dicht bij elkaar.

29. Jonge kleine plevier. De kleine donsjongen verlaten al heel
spoedig het nest, soms reeds de dag nadat z.ij uit het ei ge-
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komen z.ijn. Ze gaan onder leiding van de ouden op stap en
~oèken z.elf hun voedsel. Ze komen niet met'r terug in het nest.

\
30•. Kolonie van grote sterns. Van dez.e soort werden op De

Beer In 1927 2 nesten gevonden; in 1941 waren er ongeveer
4000 broedparen. In 1942 werd door de drukke werkz.aamheden
tijdens de bez.elting de kolonie grotendeels verlaten ep in 1943
en 1944 hebben geen grote slems op De Beer gebroed. In 1945
keerden de vogels echter weer teru~ naar hun oude broedter
rein en er hebben toen ongevet'r 1500 paren gebroed. Sedertdien
Is de kolonie weer regelmatig toegenomen en in 1949 waren er
naar schatting ongeveer 10.00<l paren! De grote sterns broeden
z.eer dicht bijeen, op De Beer vooral op en tussen de lage blestar
wegrasduintjes dicht bij de z.ee.
De grote stern is groter en forser dan het visdiefje en is hier
van goed te onderscheiden door de z.warte snavel en poten (bij
het visdiefje: rood) en ook door de verlengde veren aan de
kop. De sterns leven in houfdzaak van kleine visjes, die ûj al
vllegende opsporen en dan weten te bemachtigen door ûch van
enige meters hoogte met vooruitgestoken snavel in het water te
storten. De jonge vogels ~ijn die kunst pas na een z.ekere oefen
tijd- meester en tot z.olang worden z.e trouw door hun ouders
gevoerd (op het water of op de grond, dus niet in de vlucht).
Beide sexen broeden en z.orgen voor het grootbrengen der jongen.

~1. t;ieren van de grole sterns. Evenals de andere sternsoorten
maken de grote sterns weinig werk van hun nest. Het is een

ondiep kuiltje, dat In de regel slechts spaarz.aam belegd l's met
droge plantendelen. De eieren vertonen wwel wat de kleur als
de tekening betreft dikwijls grote verschillen.

32. Groepje broedende grote sterns. Dez.e opname dient om voor-
al goed uit te laten komen, dat de grote sterns z.eer dicht

bijeen broeden. De nesten liggen op lage met blestarwegras be
groeide duintjes; op de achtergrond is de z.ee te z.ien.

33. Visdiefje bij hel nest met een .long en een ei. Het visdiefje
was vroeger ongetwijfeld de meest algemene broedvogel van

De Beer; omstreeks 1929 broedden er naar schatting 20.000 paren!
Gedurende de oorlogsjaren Is hun aantal zeer verminderd, maar
in de' jaren daaropvolgend gelukkig weer toegenomen en in
1019 waren er naar schatting 10.000 p3ren. Ze broeden zowel In
het weidegebied als in de duinen, wwel op het kale als op het
begroeide strand, het meest echter op het z.gn. Groene Strand.
Grote sterns en dwergsterns worden vrijwel uitsluitend aan de
z.eekant broedend aangetroffen, maar het visdiefje, hoewel in
hoofdz.aak een broedvogel van de z.et'kust, broedt toch ook aan
de kusten van het IJselmeer en komt ook, hoewel niet z.o talrijk
als broedvogel voor in het binnenland ln de omgeving van meren,
heldeplassen en rivieren. Ze broeden z.owel in grote als in
kleine kolonies, maar nooit w dicht bijeen als de grote sterns.
De foto toont een visdiefje bij het nest, dat gemaakt is tussen
lage meJkkruldplantjes (Glaux maritima L.)

31. Visdiefjes met Jong. De jOl)gen worden ln hoofdz.aak ge-
voerd met visjes, die door de ouden In de snavel aange

bracht worden. De jongen werken de visjes in hun geheel, de
kop 't eerst. naar binnen; soms, is het visje w groot, dat het
staartje nog een tijdje uit de snavel blijft steken.

35. Legsel van de dwergstern. De dwergstern, de kleinste van
onz.e sterns, is een broedvogel van brede, z.andige stranden;

,
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de vogels tonen een voorkeur voor de schelpvlakten, waar de
eieren (en wk de jongen) door hun schutkleur moeilijk te f"t
dekken zijn. Het aantal broedparen op De Beer schommelt de
laatste jaren tussen de 150 en 200.

36. Dwergsterns met Jong. Behalve door hun geringe afmetingen
zijn de dwergsterns goed van de andere sterns te onder_

scheiden door hun witte voorhoofd en de gele kleur van de
. snavel en de pootjes. Zolang de jongen nog erg klein zijn, blijft
altijd één van de ouden bij het kroost. De ander gaat op de viS.
vangst en als hij met een visje weer thuiskomt geeft hij dit
aan een van de jongen, soms ook wel eens aan de op het nest
gebleven partner.

37. Lachstern bij 'het nest. De lachstern is nog slechts enkele
malen in ons land als broedvogel waargenomen. Voor het

eer~t in 1931 op de strandvlakte van De Beer, In 1944 op de
Makkumerwaard, in 1945 op een eilandje in de toen geïnundeerde
WIeringermeerpolder en in 1949 wederom op De Beer (3 nesten).
De lachstern komt als broedvogel voor in het Middellandse
Zeegebied, het Zwarte· en Kaspische Zeegebied, In Klein-Azië,
Turkestan. Perzië, rpdia en op Ceylon en verder zijn er In
Mldden~ en West-Europa nog enige geheel geïsoleerde broed
plaatsen van de lachstern bekend; de belangrijkste van de West
europese broedplaatsen liggen in Denemarken, vooral in het
Westen en Noorden van Jutland. De lachstern valt tussen de
andere sterns op doordat de vogel hoger op de poten staat en
door zijn betrekkelijk zware snavel; de Engelsen noemen hem
Gull-billed Tem, dus: de stern met de meeuwensnavel. De
Nederlandse naam houdt verband met één van de geluiden, die
de lachstems voortbrengen, een nasaal, lachend "Huhuhuhuh".
De vogel roept ook "Tje-huh, tje-huh".

38. Jonge lachslern wordt gevoerd. Op De Beer werd waarge-
nomen, dat de jonge lachsterns gevoerd werden met visjes

en insecten. Volgens de literatuur voeden de lachsterns zich
bovendien met muizen en ook met eieren en jongen van andere
vogels.

39. Op:lichter Korfmaker (bij het nest van eeD lachstern); In de
broedtijd worden de bezoekers van het natuurmonument

De Beer rondgeleid door de Heer Korfmaker of door zljn
assistent de Heer Steehouwer. De foto toont ons opzichter Korf
maker bij een inspectiebezoek aan het nest van de zo zeldzame
lachstern.

40. Jonge lachsterns. Niet alleen de eieren maar ook de jongen
van een der nesten vertoonden een duidelijk verschil In

kleur. Het donkere jong kwam ongeveer anderhalve dag eerder
uit het ei dan het lichte jong.

41. I.achsternfamilie in de omltevlng van het nest. Jonge sterns
• kunnen reeds spoedig nadat zij uit het ei gekomen zijn het

nest verlaten; zij verblijven dan meestal tussen de begroeiing
in de omgeving. De foto laat ons de lachsterns met hun jongen
zien terwijl ze nog in de omgeving van het nest vertoeven; het
kleinste jong Is twee dagen oud. Op de achtergrond is de zee
zichtbaar.

42. Kapmeeuwen op de broedplaats. Evenals de grote stern is
de kap- of kokmeeuw gedurende de oorlogsjaren als broed-
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vogel sterk in aantal achteruitgegaan; in 1943 waren slechts on
geveer 30 paren aanwezig. In de jaren na de bevrijding is hun
aantal snel weer toegenomen en In 1949 waren er minstens 3000
hroe~aren. Op de foto is een broedende kapmeeuw te zien;
de partner staat op enige afstand. De duintjes zijn begroeid met
blestarwegras en zeeraket. Op de achtergrond de zee.

43.. Zo ziet dus een kapmeeuwenei er uil! De jeugdige "natuur-
onderzoeker" van de foto heeft in zijn linkerhand nog een

andere vondst: de complete schedel van een wulp; de lange,
iets gebogen wulpensnavel Is goed te zien. Het in de hand
nemen en bekijken van eieren kan in sommige gevallen geen
kwaad, in hel algemeen Is het echter aan te bevelen de legsels
rustig te laten Jlggen. Eieren méénemen Is Mtljd uit den boze!

44. Jonge kapmeeuw. Deze jonge kapmeeuw Is in het eerste
vliegkleed; daarna krijgt hU het eerste winterkleed, dat in

het voorjaar geruid wordt, waarop het eerste zomerkleed volgt,
in welke tijd de vogel nog éen schimmelig bruingrijze en witte
kop heeft, bruine vlekken op de vleugels en een zwarte elnd
band aan de staart. In het tweede winterkleed is, hij vrijwel
niet meer van de volwassen vogels te onderscheiden.

45. Stormmeeuw op het nest. De stormmeeuw is In de herfst en
In de winter een algemeen voorkomende vogel zowel aan

de kust als in het binnenland. Als broedvogel is hij In Neder
land tamelljk zeldzaam. (Het Is een broedvogel van Noord
Europa en Noord-Azië). Op De Beer vinden we de laatste jaren
zelden meer dan één of twee paren.

46. Zilvermeeuw op het nes~. De zilvermeeuw is in ons land een
zeer algemeen voorkomende vogel, 's Winters zien we ze

ook veel In de steden. Ze broeden in kolonies In de duinen. Op
De Beer zijn ze zich eerst in de oorlogsjaren als broedvogel
komen vestigen. Die eerste, nog weinige paren zijn, ondanks
Intensief elerrapcn door de bewakers, uitgegroeid tot een kolonie
van ongeveer 200 paren.
Het rapcn of schudden der eieren (door het schudden wordt de
kiem gedood) geschiedt om Ie voorkomen dat de zilvermeeuw
zich te sterk uitbreidt, wat van zeer nadellge Invloed zou zijn
op de vogelstand in het algemeen. De zilvermeeuw rooft n.l.
vaak eieren en jongen van andere vogelsoorten, vooral van
sterns.

47. Nest met jonge zilvermeeuwen. In hun eerste jaar zijn de
jonge zilvermeeuwen groezelig, grijsgrauw van voorkomen,

In hun tweede jaar zijn ze over het geheel lichter van kleur; In
het derde jaar zijn nog bruine strepen in de zlJvergrijze mantel
te zien, evenals aan de kop en de hals, In het vierde jaar zijn de
vogels volwassen en zijn dan in de regel niet meer van de
oudere dieren te onderscheiden.

48. Jachtopzichter Pols. Er wordt op De Beer ook gejaagd; het
Noordelijk gedeelte is Koninklijk jachtgebied. De foto toont

ons jachtopzichter Pols op inspectie In het uitgestrekte Rietgors
langs de Brielse Maas.

49. Bruine kiekendief op het nest. (Foto: H. J. A. de Reuver).
De bruine kiekendief is een broedvogel van uitgestrekte riet·

mo~rassen. Op De Beer broeden In totaal ongeveer acht paren.
Het is een grote, donker gekleurde roofvogel met lange staart
en vleugels, die In schommelende vlucht met langzame vleugel
slag laag over het riet vliegt en tracht zijn prooidieren: muizen.
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ratten, watervoleb, enz. bij verrauing te grijpen. De bruine
kiekendief :tiet men nooit vOIeis In de vlucht van&en. Ook de
aslrauwe kiekendief, die enkele malen op De Beer gebroed moet
hebben, en de blauwe kiekendief, die er alleen op de trtk wau
,enomen wordt, z.ijn ,rondjaaeu. De kiekendieven roven vaak
eiere:n en In de winter aun :te veel op aangeschoten wild.

~. KJevll.t: ..plas. De toto toont ons de kievitenpi.. In de :tomer-
tijd; er .taat dan weirUa; water meer. In Juli en AU'Ultw

komen er veel trek:vogds, vooral IteltJopers, In bet ondiepe
water en op de Ilijkerl,e neven voedsel zoeken. Te :tIen zijn
twee vroel' tn!'kken: kievit en oeverloper. Op de acbterlrond
een eilandje begroeid met :teebles.

SI. Gele hoernplpaver. Zeldzame plant op De Beer. Het II een
Uinke plant met ,rote gekroesde bladeren, die door een

wll$laagje een blauwil·berijpte tint hebben: de klaprooIbloemen
zijn donker,eel. Heel ,eed %ijn op de foto de typilche, hauw·
achtige dooavruchten te :den, die de plant %0 tegen het einde
van de bloeitijd een beetje warril uiterlijk geven.

SL PllrnasslL Bloeil In Juli en AUI. In brede boorden Ianp: plu-
sen en dulndoomboljes. Dicht achter de dijk, op pl..lIen. die

noc duidelijk al, oude doortJnken te herk~ Ujn. kunnen we
leder jaar hele veldjes met deze pracht.l&e. room.k.leurile bl~
pjes bedekt vinden. De meeldraden rijpen voor de slamper
(proterandrie).

S1. ShlJrd.lnell. Op De Beer z:ljn niet alleen welil beIroeide
duinen maar ook stuifduinen te vinden. Oonpronkdijk

moeten due ..:r.andbercen~ een planlendek gehad hebben, ,'ant
zonder planteDIroei II geen duinvorming mogelijk.. Stuifduinen
kunnen ontsl.8an door hel gewroet van konijnen, door vertrap-.
piDl van het plantendek en ook door werking van wind en
weer. De folo I..t ona zo'n gebied van duinen in afbraak zien.
Op de achterlrond: het Groene Strand.

S~. Morineiplevier. De morInelplevier II een broedvolel van het
hole Noorden van Europa en Azi', die van begin Juli tot

half September op de trek op enkele plaatsen in ons land waar_
genomen wordt, o.a. ook op De Beer. In 1949 werden 14 exem
plaren ge:tlen, die voedsel zoeMen op een met schorrenkruid
(Suaeda) belroeid aedeelte van de Itrandvlakte. Ze toefden op
De Beer van eind AUlwtus lot halt September. De volela heb
ben een tTPla<::he manier van voortaaan: ze bewegen dch Inel.
ltaan telk...nl met een ruk stil om even een :taadje of et'n Insect
op te pikken en renn...n dan weer verder. De lichte wenkbrauw
streep la karakterlitlek evenall de lichte bonrtband ...0 de bruine
ondenljde. Op de herflttre:k leet de morinelplevier een ,rote
makheid aan de da,. Door enige tijd achter de vogels aan te
lopen. II het mOlelUk ze zo dicht Ie naderen. dat men :te meI
de hand aan :r.ou kunnen raken. De vogel van deze afbeelding
Is op een afstand van 80 cm gefotografeerd.

5S. Kreek. Aan de ZuIdkant van De Beer. langs de Brlelse
Maas. Itgllen de sllkken en dl! schorren, die door tal van

schllderachtlge kreken doorsneden worden. Langs de oevers van
de kreken groeien o.a. zeebles, riet en zeeaster. Bij eb, als de
slijkerl,e ocve~ bloot komen, zijn er vaak vogels te zlen. die
hier komen azen. Vooral In Juli en Augustus, dus in de tijd,
dat de steltlopen trekken.
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SI. Lepel..,.. (Foto: F. P. J. Kooymana.) De lepelaar broedt In
OOI land Ilrdlts op enkele plaatsen; er zijn kolonies In het

Naardermeu. In het zwanenwater bij Callantsool (N.H.) en in
de NUT op het eiland Te][eL Behalve In Nederland komt de
lepelaar In West-Europa als broedvogel aUeen in Zuid-Spanje
voor; In Oost-Europa lil hij als broedvolel algemener. Na de
broedtijd zwerven de lepelaars. alvorena wel te trekken, voor
een deel rond in de omgeving van de riviermondingen en zee
,alen, en verschijnen dan ook op De Beer, waar ze In A~tUl
tomi in troepjes van tientallen eIemplaren op de slikken laDlI
de Briel..se Maas te den djn. Ze komen ook wel In de kreken
om er te vissen. Ook op de voorjaantrek, die voor'al In Maart
vall, worden de lepelaars gerçgeld op De Beer waarienomen.

57, Voedsel1.oekende lepelaars. (Foto: F. P. J. Kooymans). Deze
foto laat ona enkele lepelaars zien. Met hun lange, lepel

vonnlge Inavel maken :te maaiende bewegi"len door het water
en bemachllien %0 allerlei kl~ine schaal- en weekdiertjel, kleine
visjes, enz. enz. De lepelaar la door z.ijn wit ven'nkleed en :tijn
laDle, lepelvormlie zwarte snavel met geen andere vogel te
verwarren; dj vlIrten met iestrekte hall, de lnavel ret::ht vwr
uitlestGken, en meI de Ian.s:e zwarte poten recht naar achte"",n.
De vleUlelalaa la tamelijk teug.

sa. "'alp. De wulp la een vrij alg~ene broedvogel van de
duinen en de helde. van hoogvenen en moe:rasaige lras

landen. Op De BeeT komt de wulp niet all broedvOlel voor,
maar wordt er wel hel &COOLSte deel van het jau waargenomen
op de dikken lanp de Brielse Maas en lanp de Waterwrt, ook
wel UIl het zeestrand. De wulp is gemakkelijk te berkennen
aan de lange. maar beneden gebogen snavel. Op De Beer wordt
In de trektijden ook ,en!'leld de regenwulp waaraenomen. Deze
lijkt veel op de ,,a:ewone" wulp, maar la hiervan te onderscheiden
door de geriDIere lroolte en de kortere Inavel. Een betrouw·
baar kenmerk II de lichte slreep, die midden over de schedel
loopt. Ook de roep is anders, een hoog en doordringend "BlbIbi";
de lewone wulp roept "Wuliép, wullép" naasl andere fluitende
en trillende ,elulden, die tot het mooiste behoren van hetgeen er
aan lemep en gezan, In de vogelwereld Ie beluisteren valt.

59. Samelllr.omst van enkele kreken, de "D. DriUllron.. De
foto toont ons een van de schilderachtIpte plekken in het

ultlf'ltrekte Rietgors langs de Briel$e Ma... Op de achtersrond
ziet men het Slenen Baken en de Itompe toren van Brielle. De
planten op de voorcrond zijn bloeiende :teeaaten.

&e. Zee.er.h:hl "aDat de Pier VaD De Beer. Deu foto la genomen
vanaf het begin van de Zuiderpler. Llnkl heiint het Groene

Strand, re<:hts van de Pier bevindt zich de monding van de
Nieuwe Waterweg. Op de achtergrond de Noordzee met enkele
achepen aan de horizon. De zon gaat onder, een dac la len
einde. Ook deze beeldIerIe Is ten einde, een serie, waannede
wij gelracht hebben niet alleen €en Indruk te leven van de
Ichoonheid der verachl1lende landschappen met hun karakte.
I'istleke flora, maar ook en vooral de belangrijkheid van De
Beer als vogelreservaat te laten uitkomen. Mocht deze pOlllng
geslaasd zijn, dan kunnen fotografcn en schrijver met vol·
doenIng op hun werk terugzien.
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