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(-IlSTORISCI -I OVERZICHT 

O nwill ekeurig komt bij de be zoe ker va n "de Bee r·' de vraag op, hoc 
dit merk waardig e t errei n za l z ijn o nt s taan. Het is wel ze ker, dat het 
niet ka n bogen op ee n hoge ouderdom en dat he t vóór 1866 uit s luitend 
door de kracht en der natuur is gevormd. Zelfs de naa m "de Beer'· 
wordt pas voor het eers t verm eld op ee n kaart van Delf la nd die tu sse n 
1608 en 1610 is ge t ekend. 
\ <\Te kunnen op zi jn hoogs t zijn gesch iedenis rekenen vanaf 1540, al 
weten we uit enk ele brOllnen wel iets va n zijn vroegere his torie . Jn 
de Romeinse tijd toch s tr oom de n de Rijn en de ~faa s in de ze s treek 
met ee n tientallen kilometers brede mond in zee uit, die de Romeinen 
I-le linium noemden en die tot op ze ker e hoogte t e vergelij ken is met 
de t egenwoordige \ Veste rscheldc. Z ijn noordelijke oever lag onge vee r 
b ij he t tege nwoordige dor p ~ l onster , ter w ijl de Zuidelijk e gevorm d 
werd door de ku s t van Voorn e (d ie toen ander s lie p dan nu ). In dc 
Middeleeuwen en kort daarna versma lde dit enorm e zeega t z ich ge
le idelijk door zandafzet ting aan de ?\oord zijde en on ts tond het 
.,n ieuwe land", waa rop nu de dorpen 's -Grave nzande en H oe k \· an 
H olla nd liggen. 
Een kaart va n 1540 laa t o ns een g rote ba nk z ien, die dwar s voor de 
~Iaa s mond lig t en deze in tweeën sp lit s t , waardoor een Noordelijke 
en ee n Z uid el ijke toegang to t he t binn enland o n ts tond . D e Zuidelij ke 
schijnt a ls scheepvaar-tweg in gebruik t e z ijn gewees t blijkens de op 
de kaart aangegeven ee nvoudige be tonning. D e Zuid-helft van deze 
ballk lag ongeveer waar thans "de Beer" is. Kaarte n van 158.+ en 1586 
geve n een over eenkom s tig , doch ge wijzigd beeld. Ligging e n vorm dcr 
banke n moe t en zich in die tijd voortdurend en vrij s terk hebb en ver 
anderd. De kus tlijn heeft zich in deze contreien t rouwe ns in de 17e 
en 18e ee uw ge regeld meer naar he t Oosten ver plaa t st , zee r \\·aa r 
schijnlijk door h et rij zen van de zeespiegel. 
. an het einde der 16e eeuw vormt z ich een bankje ten Zuid en van 
de Hoek van Holland al s "een steert sa nds d ie va n IIolla ndt aff kom t 
sc11ieten", en dat aan de I-loek vas tg roeit als strandwal, g ericht 
naa r het Z.Z.\V. lIe t on t van g t de naam van "die Blencke n" en moet 
worden g ezien a ls de aanvang van "de Beer ", al heeft het nog hee l 
wa t vervormingen ondergaan, zo is he t tu ssen het begin der 17e en 
18e eeuw ee n heel stuk na a r het Oos ten opgeschoven. Gele ide lijk hee ft 
zich acht er deze smalle landtong (s trand\\'a l) meer mat eriaa l afgezet 
en heeft hij zich zowel naar he t Oos t en a ls naar het Zuiden uitgebreid. 
s teeds aan de Hoe k va n Holland verbonden blijvend. (De naam H oek 
van H olland komt, naast die va ll ..de Beer· ', voor he t ee l· s t op kaa rt en 
\-an plm. 1648 voor). Omstreeks 1711 is de kern va n. wat we tegen
\\'oordig al s "de Beer" kennen, aanwezig en wel in het Toordwes tell 
van het thans bestaande gebied. Na dat jaar is een belan o-rijke uit 
br eid ing naar Oos t en Zuid gevolg d. 
De scheepvaartweg naar de Maass teden, Maasslui s, V laardingen. 
Schiedam en Rotterdam li ep toen tu ssen "de Beer" e n ei landen. di 
la t er ontstonden en die me t Rozenburg verenig d zijn; deze weg 
heette "Mond van de 11aas" of ,.Pan ·of Krim" , en m eer naa r 't ).T.O. 
,.he t Sch eur ". Reeds om s treeks deze tijd waren et- men se n, die een 
kort ere verbinding va ll de Maas steden met de Noord zee begeerd en . 
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De s ituat ie te H oek van Holland oms treeks 187 
van de N ieuwe \ Va terweg. 

Eén vall hen was de landmeter van Delf1anu Cn 
he t voorste l om "dien onna tuurlijke Rivierbeden· 
ee n ha ls van 400 roeden breed (!) aan den Hoek 
gegr oeyt af te sn ijden". Op een kaa rt van 1739 
plan g etekend. 
He t zo u e \· enwel to t plm. 1870 duren eer zoiets \ \i 

ge veer zoals Cruquiu s he t zich had voorgeste ld. I 
leert ons, dat "de Beer" toe n in hoofuzaak deL! 
t han s. In 1869 werd de Scheurpolder bedij kt cn in 
Rozenburg verbond e n. De b ij het grave n \·an de 
vrrJ ge kom en. g rond werd gestort op enkele gedee 
landschap, die nu als ,.Storten" bekend staan en d 
door hun ongevee t~ r echtlijnin·e be~re n z ing in he t 
bre ldlli g naar he t ZUidwes ten on t vll1g het natllurlll 
1920 toen een zandba nk daar aa n "de Beer" \·astg 

.,De Beer" was tot 1920 reeds een vogelb roedplaats 

eve nwel het r oven van eieren weerzinwek ken de \
 
nomen; va naf 1921 echter werd door de Nederlall 

Besch erming van Vogels in de br oed tijd ee n oerend 

lllgest eld. Deze ver enig ing kon dit werk ; tak; n 


. medewerking va n de S taa t , de st ichting "t\atuLlrm 

werd oprre rrcht, die zich niet s lechts de besc herming 




ISTORISCI-I OV ER.ZICHT 

1 hij de bezoeker van "de Bee r" de \Taag op, hoe 
,errein za l zijn ontstaan. He t is wel zeke r, dat het 
en hoge oude rdom en dat he t vóór 1866 uit sluitend 
er natuur is ge\·ormd. Zelfs de naam "de Beer" 

least vermeld op een kaart van Delfland die tu sse n 
kendo 
I hoogst zijn geschiedenis r ekenen vanaf 1540, al 
Ie brollnen wel iet s van z ij n vr oegere his torie. In 
eh stroomden de Rijn en de "Maas in deze s tr eek 

t ilometers brede mond in zee uit, die de Romei nen 
en die tot op zekere hoogte te vergelij ken is m et 
IYester scheld c. Zij nnoordelij ke oever lag ongeve<:r 
ige dorp ~l on ster , terw ijl de Zuide lijk e gevormd 
van Voom e (die toen ander s li ep dan nu). 111 de 

:or t daarna vers malde dit enorme zeegat zieh .l{C

dafzetting aan de ::-Joordzijde en ontstond het 
trop nu de dorpen 's-Gravenzande en Hoek van 

laat ons een grote ban k zien, die dwars voor de 
deze in tweeën split s t , \vaardoor een Noordelijk e 
oegang tot het binn enland ontstond. D e Zu ide lij ke 
artweg in gebruik t e zijn gewees t blij kens de op 

en eenvoudige betonning. De Zuid-helft van dez e 
Iwaar than s "de Bee r" is. Kaa rt en van 158.:1 en 1586 
fomstig, doch gewij zigd beeld . Ligging en vorm dcr 
I in die tijd voortdurend en vrij sterk hebben ve r 

heeft zich in deze con tr eien trouwens in de 17e 
eld meer naar het Oosten ver plaatst, zeer \\"a ar
rijzen van de zeesp iege l. 
16e eeuw vormt zich een bankje ten Zuiden vanI nd als "een steert sands die van Hollandt aH komt 

Iaan de I-loek vas tgroei t als strandwal, ger ie" t 
et ontvangt de naam van "die B lencken" en moet 
Ide aanvang- van ,.de Beer", a l heeft h et nog h eel 
londergaan. zo is het tussen het begin de r 17e e n 
Ituk naar het Oosten opgeschoven. Geleidel ij k heeft 
~ alle landtong- (strandwa l) m eer materiaal afgezet 
\ve l naar het Oosten als naar het Zuiden uitgebreid. 
nn lIolland verbonde n blijvend. (De naam Hoek 

naast die van ..de Beer", voor he t eerst op kaarten 
~ . Omstreek s 1711 is de kern van, \-vat we tegen
Ier" kennen, aanwezig en wel in het Noordwesten 
aa nde geb ied. Na dat jaar is een belang rij ke uit
en luid gevolgd. 
~ naar de Maass teden, Maass lui s, V laardingen. 
rdam liep toen tu ssen .,de Beer" en eilanden. die 
n die met Rozenburg verenigd zij n : deze weg 
de ?lfaas" of ..Pan ·of Krim". en meer naar 't N.O. 
Is omstreeks deze tijd waren er mensen , die een 
van de ~f aasste den met de Noordzee begeer den. 
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De situa ti e t e Hoek van lIolland omstreeks 1870, vóór het g raven 
van de Nieuwe \;Vaterweg. 

Eén van hen was de land meter van Delf land Cr uquiu s. Van hem is 
het voorst el om "dien onnatuurlijke Rivierbedervende Beer, die me t 
ee n hals van 400 r oeden breed (!) aan den I-loek van Ho ll and is vast 
gegroey t af te snijden". Op een kaart van 1739 hee ft Cruquius zijn 
plan getekend. 
Het zou evenwel tot plm. 1870 duren eer zoiets w erd uitgev oerd, on 
geveer zoals Cruq uiu s het zich had voorges teld. Een kaart van 1865 
leert ons, dat "de Beer " toen in hoofdzaak dezelfde vorm had a ls 
thans. In 1869 werd de SeheurpoIder bed ij kt en in 1872 "de Beer" met 
Rozenburg verbond en. De bij het grave n van de Nieuwe \N"aterw eg 
vrij gekomen grond werd gestort op enkele ge de elte n van het duin 
landschap, die nu als ,.S torten" bekend staan en die voor al vóór 19.:10 
door hun ongeveer rechtlijnige begrenzing in he t oog vie len. Een uit 
breiding naar he t Zuidwes t en ontving het natl1urmonument oms treek s 
1920 toen een zandbank daar aan "de Beer" vastgr oeide. 

..De Beer" was tot 1920 r eeds een vogelbroedplaa ts van belang, waarop 
evenwel het roven van eieren weer zinwekkende vormen had aange
nomen; vanaf 1921 ech t er werd door de Nederlandse Verenig ing tot 
Bescherming van Vogels in de broedtijd een gerege lde bewakings dienst 
inges teld. Deze vereniging kon dit werk staken toen in 1935, met 

. m edewerking van de Staat, de stichting "Natuurm onument de Beer" 
werd opger ich t , die zich niet s lec ht s de bes cherming van het voge ll even 
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ten doel stelt, doch di e evellz~cr waakt "oor de bewaring van de 
tlora en de instandhouding van het landschap, en die, tot dit doel 
het beheer van de terreinen van de Staat heeft overgenomen. De a ldus 
gevestig de samenwerking met de Dienst der Domeinen heeft vele 
zege nrijke gevolg en gehad. Zo was het, om slechts een voorbeeld te 
noemen, van veel belang dat in 1936 met de pachter van de Scheur
polderhoeve een overeenkomst kon worden ges loten, waarbij zijn tot 
die tijd bestaancl r echt om de landen en duinen van "de Beer" te doen 
"beweiden" verviel. vVie dit terrein tu ssen 1920 en 1936 heeft gekend, 
weet dat dit voor de bescherming van de natuur, niet het minst van 
de flora, van het grootste belang is geweest. 
Edoch .... in 1940 kwam de Duiste bezetting. Deze heeft, ook in dit 
natuurmonument heel veel kwaad gedaan Het prachtige landschap is 
daardoor in zijn totaliteit ernstig geschonden. Er waren in 1945 alleen 
nog fragmenten van over. Gelukkig evenwel fragmenten van hoge 
waarde, aangezien de meeste broedterreinen van zee- en strandvogels 
bijna onaangeroerd bleven. Het oorspronkelijke duinterrein werd 
evenwel ver knoeid, verg raven en volgebouwd met talloze bunkers 
en andere bouwwerken. De oude "aanspoelselhoek" en omgeving bv. 
werd omgezet in een soort vesting, het "kernwerk" dat nog als zo
danig aanwezig is. Tussen 1940 en 1945 is bovendien, aansluitend aan 
dit kenwerk, een eerst in Zuidelijke richting lopende, zich later naar 
het Oosten ombuigende zeedijk gelegd. Dit werd o.m. gedaan ten 
dienste van de omzetting van een belangrijk gebied van "de Beer", 
de vroegere riet- en biezenve lden ten Westen van de Scheurdam, in 
landbouwgrond, de zogenaamde Nieuwe Polder. Daardoor is het 
binnengedijkte land van de ongestoorde werking van zee en wind 
afgesloten, waardoor de natuurlijke ontwikkeling van de binnen de 
dijk gelegen duinvalJeien ingrijpend werd gewijzigd. Er wordt op de 
gevolgen hiervan voor de vegetatie in het zesde hoofdstuk nog nader 
ingegaan. 
Een werk van ingrijpende betekenis is voorts, dat in 1949-1950 de 
dijk is gelegd, die de Brielse Maas afsluit van de zee en die Rozenburg 
verbindt met Voorne. Een van de gevolg en hiervan is, dat vrij wel 
het gehele nog resterende deel van het rietgors verloren ging. 
Uit het een en ander blijkt wel, dat veel van het oude helaas is ver
dwenen. Gelukkig zijn er ook lichtpunten aan te wijzen. Vele van de 
sporen van het ingrijpen door de Duit sers konden namelijk worden 
uitgew ist. Bijna alle bunkers konden aan het oog worelen onttrokken 
door het opbrengen van zand en het aanbrengen van beplanting: 
andere bouwsels werden ges loopt en een gordel jong "na tuurlij k" 
duinbos werd aangeplant. Uiteindelijk kan dan ook met blijdschap 
worden geconsta teerd, dat "de Beer" gebleve n is: een fraai en 
belangrijk natuurmonument van grote betekenis. 

GEOLOGW 
Geologie van "de Beer" - hoe kan dat? Geologische historie meet 
immers s teeds met zeer grote tijdsduur, en het landschap van "de 
Beer" is jong. Niet alleen zeer jong, vanuit geologisc'h gezichtspunt. 
maar zoa ls in het historisch overzicht reeds is vermeld zelfs jong, 
gerekend met mensenlijke maatstaven. Een groot gedeelte van wat 
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thall s "de Beer" vormt, ,,'as immers nog niet 
ee n van de armen van de Rijn- en )'Iaas-mond, 
Briel le - de toren die de Zuidelijke kim beheel 
Baken in één lijn, dat was de veilige vaargeul 
Zoals iedere bezoeker zelf kan nagaan voerde 
gebied van het huidige natuurreservaat,' 
Uit een boring d ie in de buurt van "Die lllenckel 
wij, dat er ongeveer 4000 jaar voor Christus I 
than s "de Beel'" lig t, E r vormde zich toen ,'cen 
diepte", dat ook elders in cle ondergrond van Holl 
Dit veen is s inclsdien door strandzalld en zcd 
thans op 22 m diepte. AI die duizenden jaren hel 
"an de faas en Rijn gelegen, tussen het oude 
het Noorden en van Voome in het Zuiden . Zoa ls 
s tuk is beschreven, is deze riviermond niet é 
ge weest, maar een vlakte vol ondiepten en za 
door diepe geulen, en wisselend onder invloed 
wind en de stromingen van de zee en de rivier 
zijn werk gegaan is, is echter niet bekend, ever 
tijdstip waarop het tegenwoordige land zich beg( 
wij lliet ver mis , wanneer wij dit stellen op het 
het begin van de 18e eeuw. De kern hiervan, de 
van vroegere grotere duin formaties - achter h 
behoren in ieder geval geolog isch gesproken tot 
schap der Z.g. "Jonge Duinen", die pas na het ja 
te ontstaan. De geschiedenis van het huidige la 
zeer kort. 
Van veel groter belang zijn echter veranderinge 
historie, veranderingen die geen natuurlijke 00 

r es ultaat zijn van mensenwerk. Dit is begonne 
noemde afdamming van het Scheur, omstreeks 
het graven van de Nieuwe Vla ter weg, dat op ver 
landschap ook, "geologisch" beïnvloed heeft. Ten 
\ Vaterweg zelf veel uitgebaggerde grond gebor 
Stort, de Nieuwe Storten en de Vlieren laan en d 
hierdoor, en al deze hoge punten zijn dus gehee 
!egd. Een tweede resultaat van het graven van 
was, dat· de Brielse Maas nu bijna geen rivien 
zoda t de Zuidrand van "de Beer" en 'he t strand 
rietmoerassen in het Zuiden breidden zich ste 
boven normaal hoogwater te liggen, hetgeen leid 
"an een deel van het Breed en van het grootste d 
en biezenvelden. 
Is er dus van de geologische historie van "de I 
tellen, omdat het lands chap zeer jong en bove 
mens beïnvloed is, er bestaat daarentegen gel 
tegenwoordige veranderingen van de aarduppe 
Deze zijn het gevolg van de wisselwerking der 
hier de aanvoer van klei en zand - en der e ros 
krach ten van ze es tromingen en wind. 

'Hiervoor moeten wij zijn in het buitendijkse la 
slikken en cle schorren, waar de natuurlijke invloe 



:h die evenzeer waak t " oor de bewaring van de 
dhouding van het land schap, en die, tot dit doel 
errein en van de S taa t hee ft overgenom en . De ald us 
'erking me t de Diens t der Domeinen heeft vele 
1 gehad. Zo was het, om slechts een voorbeeld t e 
le lang da t in 1936 me t de pachter van de Scheur
ereenkomst kon worden ges loten, waarbij z ij n tot 
eh t om de landen en duinen van "de Beer" te doen 
Wie di t terrein t ussen 1920 en 1936 heeft gekend, 

je bescherming van de natuur, nie t het min s t van 
roots te belang is geweest. 
kwam de Duis te bezetting . Deze heeit, ook in dit 
eel \"Cel kwaad gedaan He t prachtige lands chap is 
taliteit erns tig geschonden. E r waren in 1945 a lle en 
III m·er. Gelukkig evenwel fr agment en van hoge 
de meeste broedterr ei nen van zee- en strandvogels 
1 bleven. H et oorspronkelijke duinterrein werd 

vergraven en volgebouwd met talloze bunkers 
rken. De oude "aanspoelselhoek" en omgeving bv. 
en soort vesting, het "kernwerk" dat nog als zo
Tussen 1940 en 1945 is bovendien, aansluitend aan 
erst in Zuidelijke richting lopende, zich later naar 
~ende zeedijk gelegd. Dit werd o.m. gedaan ten 
zetting van een belangrijk gebied van "de Beer", 
n biezenveld en ten Westen van de Scheurdam, in 

zogenaamde Nieuwe Polder. Daardoor is het 
:I van de ongestoorde werking van zee en wind 
Jr de natuurlijke ontwikkeling van de binnen de 
llleien ingrijpend werd gewijzigd. Er wordt op de 
)or de vegetatie in het zesde hoofcl stuk nog nader 

'ijpende betekenis is voorts, dat in 1949-1950 de 
e Brielse Maas afsluit van de zee en die Rozenburg 
ne. Een van de ge volg en hi ervan is, dat vrij we l 
'erende deel " a n het rietgors verloren ging . 
er blijkt wel, dat veel va n he t oude helaas is ver
:ijn er ook lichtpunten aa n te wijzen. Vele van de 
rijpen door de Duitsers konden namelijk worden 
! bunkers kond en aan het oog worden onttrokken 
1 van zand en het aanbrenge n van bep lanting; 
'e rden ges loopt en een gordel jong "natuurlijk" 
eplant. Uiteindelijk kan dan ook met blijdschap 
erd, dat "de Beer" gebleven is: een fraai en 
onument van grote betekenis. 

GEOLOGW 
ieer" - hoe kan dat ;> Geologische histori e mee t 

zeer grote tijdsduur , en het lands chap van "de 
alleen zeer jong, vanuit geolog isch gezichtspunt. 

historisch overzicht reeds is vermeld zelfs jong, 
:c nlijke maatstaven. E en groot gedeelte van wat 

than s "de Beer" vormt, was immers nog n ie t zo heel lang geleden 
een van de armen van de Rijn- en Maas-mond. De stompe toren van 
Briell e - de tor en die de Z uide lij ke kim beheer st - en het S tenen 
Ba ken in éé n lijn , dat was de veilige vaargeul naar Den Br ie!. 
Zoa ls iede r e bezoe ker zelf kan nagaan, voerde zij dwar s over het 
gebi ed van het huidige na tuurreservaat. 
U it een boring die in de buurt van "Die Blencke n" geslagen is, w eten 
wij, dat er onge veer 4000 ja"r voor Christus land was, daar waa r 
than s "de Beer" ligt. E r vormde zich toen veen, h et "veen op g rote 
di ep te", da t ook elders in de onderg rond van Holland gevonden wordt. 
Dit ve en is sindsdien door str andzand en zee klei bedolven en ligt 
than s op 22 m die pte. Al die duize nd en jaren hebben hier de monden 
van de Maas en Rijn gelegen, tus sen het oude land van Monster in 
het Noorden en van Voorn e in het Zuid en. Zoa ls in het eer s te hoofd
s tuk is beschreven, is deze riviermond niet één g ro te zee-inham 
gewees t, maar een vlakte vol ondiepten en zandplaten, gescheiden 
door diepe geulen, en wiss elend onder invloed van het spel van de 
wind en de stromingen van de zee en de rivier. Hoe dit precies in 
zijn werk gegaan is, is echter niet bekend, evenmin kennen wij het 
tijdstip waarop het tegenwoordige land zich begon te vormen, al zijn 
wij niet ver mis, wanneer wij dit stellen op het einde van de 17e en 
het begin van de 18e ee uw. De kern hiervan, de duinruines - resten 
van vroegere grotere duinformaties - achter het "Groene Strand", 
beh oren in ieder geval geologisch g esproken tot het Hollandse land
schap der z.g. "Jonge Duinen", die pas na het jaar 700 zijn begonnen 
te ontstaan. De geschiedenis van het huidige land is dus inderdaad 
zeer kort. 
Van veel groter belang zijn echter veranderingen uit de allerjongste 
historie, veranderingen die geen natuurlijke oorzaak hebben, maar 
r es ultaat zijn van mensenwerk. Dit is begonnen met de reeds ge
noemde afdamming van het Scheur, omstreeks 1870. Daarna kwam 
he t graven van de N ieuwe Vvaterweg, dat op verschillende wijzen het 
landschap ook. "geologisch" beïnvloed heeft. Ten eerste werd langs de 
Vl aterweg zelf veel uitgebaggerde g rond geborgen. Hoge- en Lage 
S tort, de Nieuwe Storten en de Vlierenlaan en omgeving onts tonden 
hierdoor, en al deze hoge punten zijn dus geheel kunstmatig aange
legd. Een tweede resultaat van het graven van de Nieuwe Waterweg 
was, dat · de Brielse Maas nu bijna geen rivierwater meer afvoerde, 
zodat de Zuidrand van "de Beer" en 'het strand snel aangroeiden. De 
rietmoerassen in het Zuiden breidden zich steeds uit, en kwamen 
hoven normaal hoogwat er te liggen, hetgeen leidde tot de inpoldering 
"an ee n deel van he t Breed en van het grootste deel van de rietgorsen 
en biezenvelden. 
I s er dus van de geolog ische historie van "de Beer" weinig te ver
tellen, omdat het landschap zeer jong en bovendien sterk door de 
mens beïnvloed is, er bestaat daarentegen gelegenheid t e over de 
tegenwoordige veranderingen van de aardoppervlakte te vervolgen. 
D eze zij n het gevolg van de wisselwerking der s e dim ent a tie, 
hier de aanvoer van klei en zand - en der e ros ie, - de afbr ekende 
krachten van zeestromingen en wind. 

'Hiervoor moet en wij zijn in het buitendijkse land, op he t st rand, de 
slikken en de schorren, waar de natuurlijke invloeden vrij spel hebben . 
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Een s trandlijn is oyeral in de aardse historie, t 
gez ien, een heel wankel iets, Bij een geringe ve~ 
ni\'eau, zal z ij ver landinwaart s verschuiven, Bij 
land daarentegen, of bij een verhoogde aanvoe 
gebeurt het tegenovergestelde, Deze laatste toe 
langs de stranden en de slikken van "de Beer", 0 
g rote Hoofden aan de \ 'Vaterweg, en door h 
l:lrielse Maas, is de afbrekende werking van de 
\'erminderd, zodat thans landaanwas overheerst. 
Deze landaanwas kan op vele versch illende manie 
naar ge lang van de plaat-dijke omstandighede 
"Groene Strand' liggen bij voor'!eeld verschillendt 
aan de kus t, die geleidelij k hoger worden, en ée 
s trand vastg roeien. Langs het Zu:der'hoofd en aal 
wat regelmatiger aanslibbing, die meer een oas 
toont. Maar ook hier is het beeld in detail sterk 
bank" bij de Zuidpunt kwam bijvoorbeeld een tIVi 
zwa re zuiderstormen plotseling als ee n afzond 
boven water. Sinsdien heeft zij zich, steeds ce 
bank vormend, lang zaam naar he t Oosten verplal 
door steeds meer in de Brielse Maas te liggen, 
Is de aanslibbing ver g enoeg ge vorderd , dan 
land begroeid. De opvallendste kolonisten zijn de 
terreinen en de helm op zandige bodem. In het 
vegetatie wordt op deze plantengroei nog nader i 
houden de klei en het zand vast, zodat de landaal~ 
dclen sneller verlopen kan. Er ontstaan dan scha 
Voor de vorming van hoge duinen zijn echter than 
niet gunstig. De duinruïnes achter het "Groene S 
in een vroegere periode ontstaan, vóór hct gra 
Waterweg. Het blijft dus thans bij een uitgroei 
van het "Groene Strand" en van lage helmduint. 
De landaanwas gaat echter niet ononderbrokcn I 
afbraak door de zeestromingen is de sterke vari; 
die het gevolg is van wisselende plaatselijke 0 

opvallendst is het verschil in karakter tu ssen de 
op 'het onbegroeide wad en in de begroeide scH 
vinden wij vlakke, brede en ondiepe waterlopen, i 
entegen smalle, diepe kreken, met steile wanden 
op de bodem van de eb- en vloedgeulen weerspieQ 
wisselingen in de stroomsnelheid. Zandige bodem 
slibbodem in rustige gedeelten. 
De beelden die de landaa n was aan de kus t van, 
variëren dus, zoals ik r eeds van de "Klu tenbarl 
enkele jaren. Het vervolgen van deze verandering 
hec de wisselingen van land en zee zich aan de a 
trekken. Dit kan gebeuren tijdens wandelingen iq 
wanneer al het buitendijkse land voor bezoek ti 
vindt men dus juist buiten de broedtijd onderwel 
stelling kunnen binden, en waarvan het vervolgel 
in het leven van het landschap van "de Beer" Vt 



• 
Een strandlij n is overal in de aardse his tor ie, tenmins te geologi sch 
gez ien, een heel wank el iets. Bij een geringe verhog ing van het zee
ni" ea u, zal zij ver landinwaart s ver schuiven . Bij een rijzing va n het 
land daarentegen, of bij een verhoog de aanvoer van zand en klei. 

'0 
gebeurt het tegenoverges telde. Deze laat s te toestand bes taa t than s 

o 
on langs de stranden en de slikken van "de Beer". Door de bouw van de 
o 
:> g ro te Hoofden aan de \Va terweg, en door he t uitvallen van de 
Cl> Brie lse Maas, is de afbrekende werking van de zees trominge n s terk 
'0 verminderd, zodat than s landaanwas overheerst. 
..: Deze landaanwas kan op vele verschillende manier en pI aa ts vinden, al 
z naar ge lan g van de plaat-L1ijke omstandigheden . Buiten langs het 

"Groene S trand' ligge n bijvoor'.'eeld verschill ende banken evenwijdig 
aan de kust, die ge leidelij k hog er word en, en éé n voor éé n aan het 

Q 
3 
o 	 s tra nd vastgr oeien, Langs he t 7.u:derhoofd en aan de Zuidpunt is een r... 	 wat regelmatiger aanslibbing, die meer een oost-west richting ver

tOOlÜ, Maar ook hier is he t beeld in detail s terk variabel. De "Kluten
bank" bij de Zuidpunt kwam bijvoorbeeld een twintig jaar geleden na 
zware zuider stormen plot se ling als een afzonderlij ke schelpenbank 

....; boven water. Sinsdien heeft zij zich, steeds een gesloten schelpen 
::l bank vormend, lan gzaa m naar he t Oosten verplaatst, en k,wam daar
0- door s teeds meer in de Brielse Maas te liggen . 
~ 
::l I s de aanslibbing ver genoeg gevorderd, dan geraakt het nieuw e 

N 
<!) 

land beg roeid. D e opvallendste kolonis ten zijn de zee kraal op slikkige 
v terreinen en de helm op zandig e bodem. In het hoofdstuk over de 

vegetatie wordt op deze plantengroei nog nader ingegaan, De plant en 
ce 
ce houden de klei en het zand vast, zoda t de landaanwas op de begroeid e 

,..,. delen sneller verlopen kan. Er ontstaan dan schorren en helmduintjes , 
<J Voor de vorming van hoge duinen zijn echter thans de omstandigheden<!J .... 

..!!: niet gunstig, De duinruÏnes achter het "Groene Strand" zijn dan ook 
'-' in een vroegere periode ontstaan, vóór het g raven van de Nieuwe 
o \Vaterweg , Het blijft dus thans bij een uitgroeien van de schorren,..c 
u 

Ul van het "Groene Strand" en van lage helmduintje s. 

'-' De landaanwas gaat echter niet ononderbroken voort, en ook in de 
Q afbraak door de zees tromingen is de sterke variatie waar te nem en, 

die het gevolg is van wisselende plaatselijke omstandigheden. Het 
opvallendst is het verschil in karakt er tu sse n de eb- en vloedge ulen 
op het onbegroeide wad en in de begroeide schorren. Op het wad 
vinden wij vlakke, brede e n ondiepe wat erlopen , in de schorren daar
entegen smalle, diepe kreken, me t steile wanden, In de afzettingen 
op de bodem van de eb- en vloedgeulen weerspiegelen zich ook locale 
wisselingen in de stroomsnelheid, Zandig e bodem bij sterke stroming, 
slibbodem in rustige gedeelten. 
De beelden die de landaanwas aan de ku st van "de Beer" ons biedt, 
vari ëren du s, zoals ik reeds van de "Klutenbank" vertelde, binnen 
enkele jaren. Het vervolgen van deze veranderingen geeft een inzicht 
hoe de wis se ling en van land en zee zich aan de aardoppervlakte vol
trekken, Dit kan gebeuren tijdens wandeling en in herfst en voorjaar , 
wanneer al het buitendijkse land voor bezoek toegankelijk is. Hier 
vindt men dus juist buiten de broedtijd onderwerpen, die de belang
s telling kunnen binden, en waarvan het vervolgen een dieper inzicht 
in het leven van het landschap van "de Beer" verschaft. 
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DE VOGELS 


Moge n de iraai e landschappcn en de ilora bijgedrage n hebben tot de 
roem van "de Beer ", voor he t g roo ts te deel dankt dit gebied z ijn 
faam toch wel aan het rij k geschakeerdc vogelleven, dat hier wordt 
aa nge tro ffen, hetgeen ook to t uiting komt in de populaire benaming 
"H e t Vogeleiland", De ver scheidenh eid van lan dschappen is ee n van 
de oor zaken , da t velerlei vogels er lev ens kanse n vindcn, he tgeen blijkt 
uit de lij s t van broedvogels, di e ongeveer een zes tig ta l soort en ver
meld t. SOll1mig c soor ten z ij n zo talrij k vertegen woordig d, da t de 
total e brocdvog elbcvolking naar sc hatting om en bij de 20.000 par en 
telt , een aantal , waarmee "de Beer" behoort to t de belang rij ks t e 
vogelbrocdp laa tsen van \Vcs t-Europa. 
Het brede zeestrand, in combinatie met de sl ikken aan de rivier
mondinge n en de watcren, die he t gebied omspoelen, lokken vogels 
als de Kluut (Rccurviros tra avocet ta), de Scholekster (llacmatopus 
os tralegus) , de Bontbek- en de S trandplevier (Charadriu s hiaticula en 
e h. a lcxa ndrinus) en vcrschi ll cnde soort en s terns c n meeuwen; de 
weide n en de g roenc strand en tr ekken de weide\'oge ls aan als de 
Kicv it (Va nellu s vanellus), de T urcluur (T ringa tot an us), de Grutto 
(L imosa limosa) en de K emphaan (Ph ilomag nus pugnax) e n kleinere 
soort en als bijv, de Veldlccuwcrik (Alauda arvensis) en de Graspieper 
(A nthu s pratensis), 
De dich tbeg roe ide duinen bi cdcn nestgelcge nh eid aan "Vilde ee nd 
(Anas p latyrh yncha) e n l'azant (I ~asan u s colchicu s), in de hoge vlieren 
vind en Tortel (Str eptopelia t ,l rtur ) en lIoutduif (Columba palumbus ) 
ee n gesch ikte woonplaat s, hct lage s truweel ver schaft ee n id eale 
broedplaats aan ta l van kleine za ngertjes, de beroemd e Nachtcgaal 
(Luscinia megarhyncha) incluis, Ook Berg eend (Tadorna tadorn a), 
Hol enduif (Columba oenas) e n Tapuit (Oenanthe oenanthe) broedcn 
g raag in de duinen, waar z ij nes tc le n in de door de Konijnen gegraven 
holen cn ga ngen. He t "Ric tgors" is het dome in van de Kieke nd icven 
en de lhllen; ook kle in ere vogels als Rietzanger (Acrocephalu s 
sc hoenobae nus), Rietgor s (Embcr iza schoen iclus ) en de Kle in e karekic t 
(Acrocephalus scirpaccus) huizen hier. In de oorlogsja r cn is de voge l
stand, wat sommige voge ls betreft, erg achteruit gegaan, maar tocn 
me t de benijding dc rus t teru g kc erde, kreeg de vogelb cvolking de 
ka ns zich te herste ll en en th a ns verk eert deze weer bijna ge hee l op 
het oude pei l. 
AI is he t broedse izoen de mooiste t ijd om "de Beer" te bezocken, ook 
er voor en crna is hi er voor voge lvriendcn veel t e genic ten . N iet all een 
dat we, zoals op meer plaatscn aa n de kus t, prach tig dc t rek kunn cn 
waarn em en, maa r bovendien zijn we er - omda t "de Beer" een ge
liefkoosde p leis terplaa ts is \'an tal van trekvogels - in de gelegen
he id om vele van d ie gevleuge lde r eiz igers tij dens hun rus t of b ij het 
voedse lzoeken rustig tc beki jken. Ook wintergas ten: eenden, s t clt
lopers, m eeu \ven en rooh-ogels bezoeken gerege ld het eiland, zodat we, 
wanneer we een jui ste indruk willen krijgen van de be langrijkhe id 
van "de Beer" als vogelgeb ied, de aangename noodzaak van ger egelde 
bezoekcn in allc jaa rgetijden voor ogen moeten hou den, 
Ove r h t algemcen is dc belangs t elling voor "do Beer" buiten dc 
\' a cant iemaand, Augus tus, het g rootst in het voorjaar en dan vooral 
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in he t laats t van Mei en het begin van Juni. Dat 
lijk, immer s de natuul' is in die tijd op haar mooi 
be tref t, van bijna alle soor ten zij n dan nesten n 
tc vinden, H e t hoog tepunt \'an de tochten in die 
door een bezoek aan de kolonies van de stem s el 
S terns k rij gen we al t e zicn wa nneer we met cl 
veerman , de \ Vaterweg oversteken, vooral \ïsdiefj 
Z ij jagen op visjes, die zij al vliegende opsporen 
mach tig en door zich van enige metcrs hoogte I 
s navel in het water te s tortcn. Ook de Grote stern 
s is) en de Dwergs terntjes (Sterna a lbifrons) zij 
vang tcch ni ek. 
Aange land op de s teiger zien \ve vaak Kapllleeu' 
du s), die in een lange s li nger ende rij langs de wal 
op het s trand ee n uiltj e knappen; ook Scholel 
os tralegus) zij n er mees tal te zien en wanneer 
nem en o m ee ns met de k ij ker rond te speurcn, 
ook Bontbe k- en S trandplev iertj es. Plo ts kan on 
ge trokken worde n door het zo karakter istieke I 
karckict (Acrocephalus scirpaccus) , een \'ogeltj! 
vij f of zes broedpar en voorkomt in cle riets trooi 
rec hts van cle s teiger op het strand uitst rekt. 11a: 
za nger van he t rie t overs temd cloor cl e zangers 

ach tegaa l en consorte n, die van uit dc bosjes op 
bezoe kers als het ware een welluidend welkom t 
vVann eer we ons gaan melclen bij de opzich ter, 
kunnen we a l trachten de zangertj e te ontdek 
rondom zij n huis hun liedje zingen. Met een hee 
ee n paar Gr oenlingen (Chloris chloris), ook wel 
(Parus major) of een Gekraagd roodstaartje (I 
curus) t e zien krijgen. 
vVanneer we ons dan op pad begeven en de vcr 
duill volge n, kun nen we in de dichte bosjes ta 
hor cn krij ge n zoals vYin terkoning (Trog lodytes t 
po la is ic tcrin a), F itis (Phy lloscopus troch ilus) , (; 
munis) , H eggemus (Pru ne lla modular is), Zang lij s 
rum), illcre l (Turdus meru ia), Tuinfluiter (Sylv' 
r oods taartj e, Koolmees, Kneu (Carduelis canna 
vooral dc achtegaa l, waarva n er wc l meer dan, 
het noord elij ke gedeelte huizen. Ook I-lout-, H olen 
lumba palumbus , Co lumba oen as en Streptopelia tu 
horen. Links \'an de weg, waar zich een bosje \' 
wilgen bevi ndt, kan m en we l eens het gef luit 
(O rio lus oriolus) vernemen; wat \'erder op maa~ 
zijde van de ~:,eg, waar de ligusten'allei een door 
weg geeft, z IJn soms de lange trillers \'a n de 
(Loc ustella naev ia) te horen, .::cn merl·m·aardi~ g 
heeft ,"an het snerp end gelu id, dat krek Is mak 
1feer kans om de Sprin khaanriet zangcr te Iwrcn 
w e het pad volgen, dat naar het \\'esten tus-cn 
kleine plassen voert. IIier huizen mcestal wcl r 
deze zangers. 



DE VOGELS 

ndschappen en de flo ra bij gedragen h ebben tot de 
r", yoor het groots te deel dankt dit g ebied zijn 
het r ij k gescha keerde voge ll even, da t hier "vordt 

en ook tot uiting komt in de populair e benaming 
De versch eidenheid va n landschappen is een van 
lerlei vogels er levens kansen vinden, he tgeen blijkt 
led vogels, die ongeveer een zes tigta l soorten ver 
)orten zij n zo ta lrijk ver tegenwoordig d, dat de 
"olking naar scha tt ing om en bij de 20.000 paren 
laarmee "de Beer" behoort tot de belang r ij ks te 
van \Vest-E uropa. 

ld. in combinati e me t de slikken aan de rivi er

,,!leren. die het gebied omspoelen, lokk en voge ls 

Irv irost ra a vocetta), de Scho leks ter (Haema topu s 

tbek- en de S trandplevier (Charadriu s hiat icula en 
en \'cr schilIende soorten s terns en me euwen; de 
:ne stranden trekken de weid evogels aan als de 
lnelIu s), de Tureluur (Tringa totanus), de Grutto 

de Kemphaan (Philomag nus pugnax) en klein ere 
Veldleeuwerik (A lauda arvens is) en de Graspieper 

duinen bieden ne s tge legenheid aan VVild e eend 
) en J. aza n t (Fasanu s colchicus), in de hoge vlieren 
:ptopelia turtur) en Houtduif (Columba palumbus ) 
mplaats, het lage s truw eel ve r scha ft een ideal e 
I van klein e zangertjes, de ber oemde Nachtegaal 
llcha) incluis. Ook B ergeend (Tadorna tadorna), 
a oena s) en Ta puit (Oenanthe oenanthe) broede n 
waar zij nestelen in de door de Kon ijnen gegraven 
[e t "Rietgors" is het domein van de Kiekendi even 
k kleinere vogels a ls Rietzanger (Acrocephalu s 
etgor s (Emberiza schoenic1us ) en de Kleine karekiet 
,accus) huiz en hier. In de oorlogsjar en is de vog el 
e \'ogels betr eft, erg achterui t gegaan, maar toe n 
lIe rust ter ug keerd e, kreeg de vogelbevolking de 
lIen en tha ns \' er keert deze weer bijna g eheel op 

)en de mooiste tij d om "de Beer " t e bezoeken, oo k 
ie r 1' 00 1' vogel vr iende n veel t e gen ie ten. ?\' ie t a lleen 
ccr plaa tsen aan de ku st, prachtig de trek kun nen 
Jo \'endien zijn we er - omdat "de Beer" een ge
laats is "an tal van t r ek vogels - in de geIegen
ie ge\'leugelde reizigers t ij dens hun rust of bij het 
ig te bekijken. Ook wintergasten : eenden, s t elt 
roofvogels bezoeken geregeld het eiland, zodat we, 

li, te indruk \l'illen krijgen van de belangri j khcid 
'ogclgebied, de aangename noodzaak van geregelde 
argetij den voor ogen moeten houden. 
I is de belangstelling voor "de Beer" buiten de 
~ustus, het grootst in he t voor jaar en dan vooral 

in het laatst van Mei en het begin van Juni. Dat is ook wel begrij pe 
lijk, immers de natuur is in die tijd op haar moois t en wat de vogels 
betreft, van bijna alle soort en zijn dan nesten met eieren of jong en 
te vinden. H et hoogtepunt van de tochten in die t ijd wordt gc \'ormd 
door een bezoek aan de kolonies van de ster ns en de meeuwen. 
S terns krij g en we al te zi cn wannecr we me t de lllotorvkt van de 
veerman, de \ '\'a te rlV eg oversteken, vooral Vi sdie fj es (S terna hirundo). 
Zij jag en op vi sjes, die z ij al vliegende opsporen en dan w e ten te be
machtig en door zich van en ige meters hoogte met vooruitges token 
snavel in het wat er te s lorten. Ook de Grote s te rn s (Sterna sa ndvicen
s is) en de Dwergsterntj es (Sterna albifron s ) zijn meesters in deze 
vangtechni ek. 
Aange land op de s teig er zien 'we vaak Ka pmeeuwen (Laru s ridibun 
dus), die in een lange slingerende rij langs de waterlijn fourag eren o f 
op het strand een uiltj e knapp en; ook Scho leks t er s (Haematopus 
os tralegus) zijn er mees tal te zien en wanneer w e cr de tijd voor 
nemen om eens met de kijker r ond tc spe ur en, ontdekke n we soms 
ook Bontbek- en Str andpleviertj es . Plot s kan on ze opm erk zaamheid 
ge trokken worden door het zo karakteri s tiek e li edje van de Kleine 
kare kie t (A crocephalu s scirpaceus ), ee n vogeltje, dat zeker wel in 
vijf of ze s broedpar en voorkomt in de riets trook, die zich links en 
r echts van de s teiger op het strand uits trekt. Maar spoedig wordt de 
zang er van het riet ov erstemd door de zangers van he t duinbos, de 
N achtegaal en consorten, die vanuit de bosjes op de eerst e duinen de 
bezoe ker s als het war e een w elluid end w elkom toezingen. 
VVa nneer we ons gaan melden bij de opzichter, de heer Korfmaker, 
kunn en we al tracht en de zangertj es te ontdekken, die in de bosje s 
rondom zijn huis hun li edj e zing en. Met een beetje ge luk kunnen w e 
een paar Groenli ngen (Chloris chloris) , ook wel eens een Koolm ees 
(Parus major) of een Ge kraagd rood s taartj e (Phoenicurus phoeni 
cmus) te zien krij gen. 
VVanneer we ons dan op pad begeven en de verharde weg door het 
duin volgen, kunnen w e in de dichte bosjes tal van zang ertje s t e 
hore n krij g en zoals Winterkoning (Trog lodytes tr. ) , Spotvogel (Hip
pola is icterina) , Fit is (Phy lloscopus trochilus ) , Gra smus (Sylvia com
munis ) , Heggemu s (P run ella modularis) , Zang lij s t er (TUl'du s el'iceto
rum), M er el (Turdus meru Ia ) , Tuinfluit er (Sy lvia borin ), Gekraagd 
roodstaartj e, Koolmees, Kneu (Cardu eli s cannabina ) , Gr oenling en 
vooral de Nach tegaal, w aarva n er w el m eer dan 30 paart jes alleen in 
het noordelijke gedee lte hui zen , Ook H out -, Holen- en T ort elduif (Co 
lumba palumbus, Columba oenas en Str ep topelia tur tur ) la t en zich vaak 
hor en, Lin ks van de weg, waa r zich een bosje van a belen. ber ke n en 
w ilgen bevi ndt , kan men we l eens het gefluit van de \Vielewaal 
(Oriolus or iolu s) vernemen; wat verder op maar dan aan de andere 
zijde van de weg, waar de ligus tervallei een doorkijkje op de \ Va ter 
weg geeft , zijn soms de lange trillers van de Sprinkhaanrietzanger 
(Locustella naevia) te horen, c:en merkwaardig gezang, dat veel weg 
heeft van het snerpend geluiJ, dat krekels maken. 
Meer kans om de Spr inkhaanrie tzanger te horen hebben we, wanneer 
we het pad " olgen, dat naar het \ Vesten tussen de lage duintjes en 
kle ine plassen voert. Hier huizen meestal \\'el een stuk of zes van 
deze zanger s. 

I I 
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Voor \I'e zO l'c r z ij n passercn \I'e "a st nog d 
,.Kiev it enpla s", waa r meesta l wel Berge enden tE 
\\ ' ildc ee nde n, S lobee nden ( pa tul a cl,'pea ta) 
Zo niertalinge n ( Anas ql) erq uedu la ) . Ook zullen 
Kieviten z ien, want di e broeden er ieder I'oorjaal 
op de slikkerige oevers langs de plas . 
Acht er de plas lig t het "Hoge S to r t" : I'olgen \I' 

deze met hou tge was beplan te hoog te " ocr t , d: 
schitter end uitzicht o ver " I-Iet Breed", de grote 
achter de duinen. "He t Breed" is I'anoud s het do 
voge ls; bij tientallen broeden hi er de Kiev iten, 

o K emphel11111etj es (Philomaeh us pug nax) en Schoo ... mate. Ook Veldleeuwerik en Graspieper huizen 
::-.J a een wa ndeli ng door de duin en, waarbij we 
Fazant en en E ks ter s (Pica pica) te zien of te hor 
wij on s naar he t "Groene S trand", VVanneer we 
van de zee g aan, passer en we ee n uitg es trek t com 
bosjes. Zo g au w \I'e de laa ts te doorns truiken Q 

I' inden we o ns in de nabijheid va n de g ro te 1'0; 
dan a l de eer s t e V isdie fj es op de vleugels gaan, SI 
de Kapmeeuwen en de Grote s terns. Vooral d 

term, di e in een dichte wolk onder voortduren 
broedplaats blij ve n rondvliegen, le,'eren een schou 
licht vergeet; het is ee n overweldig end gezicht, di 
loos wit te vog els, prachtig a fs tekend teg en het 
jaarsh e mel. Ook de Ka pmeeuwen drag en door hu 
luidruch tig heid het hunne bij om ieder, die een bo 
kolonies breng t, een onuitwisbare indruk mede te g 
heid van he t vogelleve n op "de Beer", 
In sommig e jaren w erd en er tu ss en de "gewone" 
wel eens ze ld zaamheden waargenomen. Zo werd e 
terran e kapm ee uw (Larus m ela nocephalu s) tuss 
o ntdekt, terwijl el' de laa ts te jaren geregeld Lach 
nilotica) gezien w erden. 
\ Vanneer we va n de Grote-sternkolo nie in zuidelij 
s tra nd gaan, krijgen we a l spoedig g eleg enh eid ke 
de Kluut (Recurvirostra avocetta) , de Dwergs tern 
de Strandplevier, die bij voorkeur hun nest maken 
vlakten lang s de zeekant. Het nes t is meestal een 
al o f niet m e t sch elpj es bekleed; waar ook de ei! 
de Dwerg stern en va n he t Strandpleviertj e, wein 
tegen de omg eving, is het gevaar van vertrappi 
de nkb eeldig. Vandaar dan ook, dat de opzichter 
sche lpvlakten heenleidt, waarbij men toch gclegl 
a a n de rand liggende nes ten te bezichtig en en in i 
zelve prac h tig waa r te nemen, T ij de ns de wand 
toe Bontbekpleviertj es (Charadr ius hia ticula) voa 
wa nneer we he t g eluk hebb en hun nes tj e te vin de 
eenvoudig kuiltje te z ijn met meer o f minder sc 
broedvogel is de Bontbek minder talrijk dan de 
hij is er toch niet zo zeld zaam al s de Kleine 
dubius ), di e hier s lecht s in enkele par en broedt. 



Voor we zo\·er z ijn passeren we eer st nog de zo schild er achtige 
" Kievitenplas", w aa r m ees tal \\·el Bergeenden t e z ien zijn , e\'enals 

'"::: \\ïlde eenden, Slobeenden (S patuIa clypeata) en som~ ook enkele 
çj 

Zoniertalinge n (Anas qlJerquedula). Ook zull en we er zeker enkeleE 
:>, 
o 	 Kieviten zien, wan t die broeden er ieder voorjaar op de eilandjes e n 
o op de slikke rige 	oever s langs de plas . ~ 

Achter de pla s 	 lig t het "Hoge S tort" ; volgen w c het pad , da t o\'cr 
...; deze met houtge wa s beplante hoog t e voer t , dan hebben W c een 
p.; schitter end uitzicht over "Het Br eed", de grote natuurlij ke vl akte 

achter de duinen. "Het Breed" is vanoud s het dom e in \·an de w e ide
~ vogels ; bij tientallen broeden hier de K ieviten, Tureluurs , Gr utto's , 
o 	 K emph ennn e tj es (Philomachus pug nax) en Sc holeks ter s in mind er e 
~ 	 mate . . Ook Veldleeuwerik en Graspieper huiz en hier. 

?\fa een wa ndeling door de duinen, waarbij we meestal wel enkele 
Fazan ten en Eks t ers (Pica pica) t e z ien of te horen krij gen, bege ven 
wij ons naar he t "Groene Strand". W an neer we dan in de r ichting 
van de zee gaa n, pass er en we ee n uitgest r ek t complex van duindoorn

on bosj es. Zo gauw we de laatste doorns truik en gepasseerd z ijn , be

' 
vinden we o ns in de nabijheid van de g r ote vogelkolonies. 'Ne zien 

o 	 dan a l de eer s te Visdiefjes op de vl eugels g aan , spoed ig gevolgd door 
r.n de Kapmeeuwen en de Grote s t ern s. Vooral de duizenden Grot e 
o 	 sterns, die in ee n dicht e wolk onder voortdurend ge krij s boven de 
o 	 broedplaats blijven rondvliegen, lev eren een schouwspel, dat m en n iet
' 

licht vergee t ; het is een overweldigend gez icht, die duizenden smette
<.> 	 loos witte voge ls, prachtig afs te kend tegen het blauw van de voor

jaarshem el. Ook de K apmeeuwen drage n door hun talrijkh eid en hun 
luidruchtig heid he t hunn e bij om ieder, die een bezoek aan de broed '"' :;. 	
kolonies breng t, een onuitwisbare indruk m ede te g even van de g root s 

v 
heid van he t vogelleven op "de Beer". 

ö In sommige jar en werden er tu ss en de "gewone" s te rn s en meeuwen o wel eens ze ldzaamheden waargenomen. Zo werd er in 1950 een Medi
:; 	 terran e kapm ee uw (Larus m ela nocephalus) tussen de Kapmeeuw en 

on tde kt, t erw ij I er de laa tste jaren geregeld Lachs tern s (Geloche lidon 
Ililotica) gezien w erden. 
\ Va nn eer we van de Grote-st ernkololl ie in zuid elijke richtin g over het 
s trand gaan, krij gen w e al spoedig gelege nheid kennis t e mak en met 
de Kluut (Recurvirostra avocetta), de Dwerg stern, de Scho lekster en 
de Strandplevier, die bij voorkeur hun nest maken op de kle ine schelp
vIakten langs de zeekant. Het nes t is m ees tal een kuiltj e in het zand. 
al o f niet m e t schelpj es bekleed; waar ook de e ieren, vooral die van 
de Dwergstern en van h et S trandplev iertj e, w einig of niet afsteken 
tegen de omgeving, is he t gevaar van vertrapping der legsels niet 
den kb eeldig. Vandaar dan ook, dat de opzichter de bezoekers 0111 de 
sc helpvlakten heenleidt, waarbij men toch ge legenheid heeft enkele 
aa n de rand liggende nesten te bezichtigen en in ieder geval de vogels 
ze lv e prachtig waar t e nemen. Tijdens de wand eling zien we af en 
toe Bontbekpleviertjes (Charadrius hiaticula) voor ons uit rennen; 
wanneer we het geluk hebbe n hun nes tje te vinden, blijkt ook dit ee n 
ee nvoudig kuiltj e t e zijn me t m eer of minder schelpen bekleed. A ls 
broedvogel is de Bontbek mind er talrijk dan de Strandplevier, maar 
hij is er toch niet zo zeldzaam als de Kleine pl evier (Charadrius 
dubius) , di e hier slech ts in e nkele pa ren broedt. 

..:..: 
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" 'a t de Kluten betreit : vroeger broedden zij in e nkele honderde n 
paren op de g rote schelpylakte va n de "Klut enbank", maar toen m en 
daa r begon m e t de aan leg van de dam naar Voorn e werden in da t 
voor jaar de K lu ten door de dru k te en het lawaai verdreven ; ge lukkig 
z ijn ze toch "de Beel'" t rouw geb leven en behalve de kle in e g roe pj es. 
die la ngs het zeest rand verspre id voorkomen, is er ee n tamelijk g rote 
nederzett ing van deze buitgemeen sierlijke vogels aan de zuidwes t 
ka nt yan het gebied. In sommige jar en bev ind en zich in diezelfde 
omge\' ing eve nee ns en kele k le in e nederzettingen van Grotc sterns, 
K ap meeuw en en V isdiefj es . Ook z ijn er vaak nest en yan de Z ilver 
meeuw (Lar us argentat us) te \' in den, hoe wel dit nes telen ni e t op prij s 
\\'o rd t gestelcl. De Z il ve rm eeuw roof t nl. eieren en jonge n van andere 
vogeloort en, vooral van s terns. 
Beha lye de Kapmeeuw treffen we op "de Beer" ook de Stormmeeuw 
(Laru s can us) als broedvogel aan; deze nes telt g raag in de nabijhe id 
\'an de s tern kolonies. Talrijk is deze meeuw hi er nooit ge wees t; de 
laatste jaren ware n er hoogs tens 4 of 5 broedparen . Buiten de broed  ..tijd komt de Stormmeeuw daarentegen er véé l voor. 
Aan de zuidkant gekomen hebben w e vanaf de laats te duine n een 
prachtig uitzicht op de monding van de Brielse Maas en op de slikken 
en schorren langs de oever. Links is de nieuwe dam te zien, erachter, 
aan de overk ant van de r ivier het Stenen Baken en de stompe tor e n 
van Den Brie!. 
Ten w es ten \' an de dijk zien we de r est van het vroeger veel uitge
strektere rietgors en dikwijls kunnen we daar Bruine kie kendieven 
(Cireus aeruginosus) waarn em en, al s zij zich in schommelende vlucht 
laag boven he t rie t en de biezen voortbewegen, op zoek naar prooi. 
Tn de m eeste jaren broeden enige paren van deze g rote roofvogel op 
"de Beer" ; naar het schijnt he eft ook de Grauwe kie ke ndie f (Cir cus 
pygargus) er eens gebroed. Het geb ied langs de rivier is trouwens nog 
niet goed onder zocht op z ijn voge lrijkdom, maar w ellicht broedt er 
de \ ,Vaterral (Rallus aqua t icus) . K lein e zangertjes als Rie tgors, Kle ine 
ka r ek iet e.d. zien we er geregeld in de broedtijd en d ie zu llen er dan 
ook ste llig broeden. 
In de regel gaa t de wandeling vanaf de zuidkant ach t er de duin en 
langs weer naar het punt van uitgang en daarbij wordt dan mees ta l 
wa t meer tijd bes teed aa n het beschouwen van de flora; tijden s dc 
tocht o ver het s trand wordt hi erbij - om te voorkomen, dat men te 
lang in de omgeving va n neste n vertoeft - nooit lang verwijld. 
Na 15 Juli is het ter re in vr ij, d.w.z. m en kan - m e t inachtn eming van 
de hiervoor geldend e bepalingen - op eigen gelege nh eid he t natuur
mon ument gaan verkennen. D e herfsttrek va n de ste ltlopers is dan al 
begonnen en w e kunnen er ta lloze aan treffen langs de ondiepe plasscn 
in het d uin en op het "' roene st ra nd, op de slikken langs de zee en de 
ri vieren en ook in de kreken van het rie tgors. Dan wemelt het er vaak 
van de plevier en, stra ndloper s, ru iters, grut to 's . wu lpe n en snipp en : 
ook de Lepelaar (Platalea leucorodia) en de Blauwe reiger (Ardea 
cinera) zij n in Juli en Augu s tus aanwezig. In he t laat t van Augustus 
hebbe n we kans op ee n ontmoeting m et de Morin elplev ier (Charadriu s 
m orin ellu s), die vanuit zijn b roedgebied in h et hoge Toord en kom end, 
o p doorreis naar zu id elijker oorden, in de meeste jaren een dag of wat 
op "de Beer" blijft toeven. I n de r egel verblijven de morinell en dan 
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t relt : vroeger broedden Z IJ 111 enkele hond erden 
~c helpvlakt e van de "Klutenbank", maar to en men 

aan leg van de dam naar Voor ne ,,'erden in dat 
door de drukte en he t lawaai verdr even; ge lukkig 
cr" t rou \\' gebleven en behalve de kleine g roepj es . 
and verspreid voorkomen, is er een tamelijk grote 
eze buitgemeen sierlijke voge l-s aan de zuidwest 
~d, In sommige jaren bevinden zich in c1ie ze lfcl e 

en kele kleine necle rzett ingen van Grot e sterns. 
isdicfjes. Ook z ijn er vaak nes ten van de Zi lv er
p'tatus) te vinden. hoewel dit neste len niet op prijs 
~ih'erl11eé u\\' rooft nl. eieren en jonge n va n andere 
I ,'a n stern s. 
~ U\\' treffen we op "de Beer" ook de Stormm eeuw 
!roecll"Ogel aan; deze nestelt g raag in de nabijheid 
s, Talrijk is deze meeuw hier nooit gewees t; de 
er hoogstens 4 of 5 broedparen. Buiten de broed

hmeeuw daarenteg en er vé é l voor. 
fekomen hebb en w e vanaf de laats te duinen een 
I de monding van de Brielse Maas en op de sl ikken 
Ie oever. Links is de nieuwe dam te zien, erachter, 
In cle rivier het Stenen Baken en de stompe toren 

dijk zien we cle re st van het vroeger veel uitge
en dikwijls kunnen we daar Bruine kiekendievenI) waarnemen, al s z ij zich in schommelende vluch t 
t en de biezen voortb ewegen, op zoek naar prooi. 
broeden enige paren van deze g rote roofvogel op 

et schijn t he eft ook de Grauwe ki ekendief (Circu s 
tebroed. Het gebied langs de rivier is trouwens nog 
11 op zijn vogelrijkdom, maar wellicht broedt er 
) aquaticus). Klein e zangertjes als Rie tgors , Klein e 
e er geregeld in de broedtijd en die zu llen er dan 

e wa ndeling vanaf de zuidkant achter de duinen 
t punt van uitgang en daarbij wordt dan meestal 
ecd aan het beschouwen van de flora; tijdens de 
ncl wordt hierbij - om t e voorkomen, dat men te 
g van nesten vertoe ft - nooit lang verwij ld. 
rrein vrij, d.w.z. m en kan - met inachtneming van 
Ie bepalingen - op eig en gelegenheid het na tUllr
ïkenn en. De herfs ttr ek van de s te ltloper s is dan al 
nnen er talloze aantreffen langs de ondiepe plas sen 
ct groene s trand , op de s likken la ngs de zee en de 
e kreken van het rietgors , Dan wemelt het cr vaak 
trandlopers. ruiter s. grutto's . wulpen en sn ippen: 
Platalea leucorodia) en de Blauwe reig er (A rdea 
,en Augus tu s aanwe zig. In het laatst van Augustu s 
een ontmoeting met de Morinelplevier (C11aradrius 
uit zijn broedgebied in het hoge Noorden komend, 
iclelijker oorden, in de meeste jaren een dag of wat 

toeven. In de regel verblijven de morinellen dan 
Foto 81mon de W aard 
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op het "Groene Strand", waar we hen, door er s teeds maar kalm ach
teraan te wandelen, meestal wel zo weten te "temmen", dat ze ons tot 
op enkele met er s afstand laten nad eren zonder weg te diegel!. 
in Augustus begint ook de uittocht en de doortrek van vele in secten
ete nde zangertjes, September is de trekperiode bij uitnemendheid 
,'oor deze vogeltjes en dan kunnen de duinbosjes 's morgens soms 
wemelen van de ze kleine reiziger s, die in de nacht of in de vroege 
morge nuren gearriveerd zijn, In Octobcr komen weer andere trekker " 
"inken e,n kepen, spreeuwen, leeuweriken, piepers, kraaiachtigen en 
,'elc root vogelsoorten; dc tr ek van deze soorten kunnen we op "de 
Beer" zeer goed waarnemen. 
Op sommige dagen kunnen we er vooral van het "Zuiderhoofd" ai 
trekvogels van ovcr zee zien aankomen; een enkele maal, bij ",ind 
uit l~et N,O, quadrant, krijgen we ook wel eens het tegenovergestelde 
te zIen: trek van vogels, dIe he t land \'edaten om de zee over te 
steken naar Engeland, 
In September en October zien we er de s tern trek langs de kust en 
meermalen kunnen we dan een of meer soorten jagers observeren , 
roofmeeuwen, die de sterns en meeuwen hardnekkig achtervolgen tot 
deze hun krop111houd uitbraken, welke door de jager in de lu cht wordt 
opgevangen en verorberd, 
Ook kunnen we in die tijd boven zee trek zien van allerlei eendsoorten 
en duikers , In November houdt de trek van vele vogelsoorten nog 
aan; dan verschijnen ook verschillende g'anzensoorten, In de daarop
volgende maanden kunnen we op de slikken en langs het strand de 
g ewone wintergasten aantreffen, eenden, meeuwen, steltlopers, bonte 
kraaien en - ook in de duinen - verschillende roofvogelsoorten . 
In Fe?ruari is er, wanneer de weersomstandigheden gunstig zijn, 
reeds le ts van voorjaarstrek te bemerken, maar duidelijker wordt dat 
in Maart; een deel der wintergasten gaat ons dan verlaten en "c1e 
,'an onze eigen vogel s komen terug; op "het Breed" verschijnen weer 
de weidevogels, de Kievit voorop, en op de stranden vertonen zich 
reed s troepjes Kluten en de eerste Grote sterns, In April arriveren 
\'erschillende nieuwe zomervogels; dan komen O.a, de mees te \'an 
onze insectenetende zangertjes terug en spoedig davert het in de 
vroege morgenuren overal in het begroeide duin van de zang van 
Roodstaart, Fitis, Nachtegaal, Grasmus, Tuinfluiter en vele andere 
zangertjes, Daarna komen de Meivogels, Spotvogel, Tortel, Vvielewaal 
en nog enkele andere laatkomers en dan volgen enkele weken waarin 
het voge lleven zich in zijn uitbundigste vorm openbaart dán is het 
hoogtij op "Het Vogeleiland", , 

DI ,: 1\ 11 win: [)IFI~F ,'\j 

De oppervlakkige waarnemer van het dierenleven op "de Beer" leef t 
spoedig in de veronderstelling, dat de vogels in het natuurmonument, 
zowel wat aantallen als wat soortenrijkdom betreft het belangrijkste 
zijn, Stellig moet worden toegegeve n, dat de vogels het meeste op
vallen, vVanneer men evenwel bedenkt, dat de meerderheid van al 
die broed- en trekvogels zich voor een groot deel voedt met dierlijk 
voedsel, dat op of in de onmiddellijke omgeving van "de Beer" wordt 
bemachtigd, dan beseft men, dat ook de andere dieren een rol "an 
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bc tc kcni ' moetcn spelen in de le,'ensgcmccnschal 
vaat, Zij o,'ertreffcn in aantal en soortcnrijkclom d 
Het betreft daarbij in de meeste ge "allen ,'crlcg-el 
aanzien lijke en doorgaans weinig bekcnde ~ o~ 
kleine krceftachtigcn, insecten en hun lan'en, spinll 
poten, en wat dies m eer zij. Deze interesseren d 
ni et; men moe t veelal "spec ia list" zijn om hen IJ' 
Dit neemt niet weg, dat een nadcr contact uiter,t 
eve nveel vreugde kan geve n a ls het bes tuderen, 
Het is onm oge lijk in kort bestek, al was het I 

dc belangrij ks te dier soorte n te noel11en, die op 
aange troifen , Het faunisti sc h onderzoek van het 
nog zeer onvo lledig, zodat alleen uit dien hoofde 
"o ls taan m e t de \'ermelding van enkele van de 
p rond tredende soorten, 
lI e t zi jn de planten, die in verse toestand of at 
in s tantie he t dierlijk leven moge lijk maken a ls 
,'oedse l "oor de plantene ter s, De lIaas en ,'ooral 
daaronder, "ooral vóé,r 1951 een zee r belangrijke 
,'an het kon ij n op de vegc ta tie ",as dan ook zecr " 
lan ge tijd doen gel den. Ook Bosmuizen (Apodel1lü 
we l in de duinen voor, maar zij zijn niet bij zolH 
Bruin e ra tt en (E pimys norvegicus) in de omgev 
bouwwerken komen cr waarschijnlijk gccn I-luis 
c ulu s) op "dc Beer" voor, 
Rupsen zijll dikwijls berucht a ls planteneters, IJ 
duinen worden op ..de Beer " in sOl11mige jaren de 
dee ls kaal gen'eten door de rupscn van de G 
(Porth esia chrysorrhoea ), waa rvan de sp in selnes 
kale s truiken blij,'en zitten. De zebrarupsen 
~,t. .I asobsdinder (Euch elia jacobaea) tasten SO I11S I 
Jacol 's kruiskruid , zodanig aan, dat deze planten \Ti 
kom en. \Vantsen (Heteroptera) en bladluizen (Ap! 
in het reservaat voor evenal s de klein e springc ic: 
de lage vegetaties; z ij vallen evenwe l weinig op, 
de sprin khan en, De kle in e velds prinkhanen (Acrid 
terre in me t hun korte dikke voelsprieten en hun z 
zijn ge makkelijker te zien te krij o'en dan de n 
sp rieLlbc sabel pri:lkhanen (Tettigo~id~e) die voc 
struik en hun hoge sch erpe gezang lat en 'horen, 1 
zich s peciaal op in de riet- en bies velden o.a, lam 
waar zij zich bij onze nadering verbluffend had 
stengels weten t e verberg en, 
Slakk e n zi jn hi er schaars, D e welbekende "H 
nemoralis) voelt zich in de ka lkrijke omgeving, 
goed thui s : de enigszins op hem gelijkende Thc! 
de re mate. Er zijn nog verschillende kleine slak 
Beer" beke nd, waaronder een paar naaktslakjes ( 
Z ij vormen zonder twi j fel een bron van ,'oedsel , 
dieren, maar on tsnappen zee r gemakkelijk aan 
Afzonderlijk mogen worden vermeld de honderde 
(Assiminea g rayana) die leven in de grasmat van 



'and", \I'a ar we hen, door er s teeds maar ka lm ach
, mecstal wcl zo weten te "temmen", dat ze ons tot 
fs tand laten naderen zonder weg te ,·liegen . 

ook de uittocht en cle doortrek van vele ins"cten
Sep tember is de tr ekperiode b ij uitnemendh eid 

, en dan kunnen de dui nbosjes ' 5 morgens soms 
kl eine r eiz igers, die in de nacht of in de IToege 

Icerd zijn. In October komen weer andere tr ekk cr s . 
spreeuwe n, lee uw er iken, piepers, kraaiachtigen en 
en ; de trek van dcze soorten kunnen we op .,de 
aa rnem en. 
1 kunnen \I'e er voora l van het "Zu icl erhoofd" af 
T zee zien aankomen; een enkele maal, bij wind 
lil t, krij gen we ook wel eens het teg enoverges telde 
" ogels, die het lancl I' edaten om cle zce Ol'cr te 

wd. 
)ctober zien we er de s tern trek langs de ku s t en 

we dan een of meer soorten jagers observ eren, 
Ie sterns en meeuwen hardnekkig ach tcrvolgen tot 
Id uitbraken, welke door de jager in de lu ch t wordt 
·orberd. 
die tijd boven zee trek zien van allerlei eendsoo rt en 
vember houdt de trek van vele vogelsoorten nog 
[en ook verschi ll ende ganzensoorte n. In de daarop
kunn en we op de slikken en langs het s trand de 

en aantreffc n, eenden, meeuwen, s t eltlopers, bonte 
in de duinen - verschillencle r oofvogelsoort en. 

wanneer de weersomstandigheden guns tig zijn, 
jaarstr ek te bemerken, maar duidelijker wordt dat 
·1 der wintergasten gaa t ons dan vçrlaten en ycle 
els komcn terug ; op "het Breed" verschijnen weer 

Kievit voorop, en op de stranclen vertonen zich 
ten en de eer ste Grote s terns. In April arriveren 
re zomervogels; dan komen O.a. de m ees te yan 
e zangertjes t erug en spoedig davert het in de 
I overal in het begroe ide duin van de zang vall 
Nachtegaal, Grasmus, Tuinfluiter en vele ander e 
komen de Meivogels, Spotvogel, Tortel, \-\' ielewaal 
're laatkom ers en dan volgen enk ele w eken waarin 
I in zijn uitbundigste vorm openbaart, dán is het 
ogele iland". 

DI ,: AN I H-:I~I ': nlf - I~F .'\j 

.\·aarnemer "an het dierenleven op ..de Beer" leeft 
lderst elling , dat de vogels in het na tuurm onum e nt , 
n als wat soortenrijkdom betreft het belangrijkste 
.vorden toegegev en, dat de vogels het m eeste op
len evenwe l bedenkt, dat de meerderheid \'an al 
.'Ogels zich voor een groot dee l voedt met dierlijk 
in de ollmiddellijke omgeving van "de Beer" w ordt 
~seft men, dat ook de andere dieren ee n rol van 

betekenis moe ten spelen in de levensge m ee nschappen van he t res er
\'aa t. Zij ovcrtreffen in aanta l en soort enrijkdom de voge ls ze lfs ve rr e. 
H et betref t daarbij in de me este gel'allen verteg enwoordige r s van on
aanzienlij ke en doorgaans w einig bekende soorten van wormen. 
kleine kreeftachtigen, in secten en hun larven, sp innen, s lakjes, duizend 
poten, en wat dies meer zij. Deze int eresser en de door snee bezoeker 
niet; men moet ve elal "specialist" zijn om hen beter t e ler en kennen. 
Dit neemt nie t weg, dat ee n nad er contact uiter s t boc iend is cn zck"r 
evc nveel vreugde kan geven al s het be s tud er en van de vogels. 
Het is onmogelijk in kort bestek , a l was het maa r b ij benadering 
de belangrijk s te die r soorten te noemen, die op ,.de Beer" wer den 
aanget roiien. }J et faunistisciI onderzoek va n het gebied is trouwens 
nog zee r onvolledig, zodat alleen uit dien hoofde reed s moet worden 
I'olstaan met de vermelding van en ke le van de mee s t op de I'oor
g rond tredende soorten. 
Het z ijn de planten, die in ver se toes tand of a fges torven in eers t" 
instantie het d ierlijk leven mogelijk maken a ls zoge naamd stapel
I'oeds el 1'001' de planteneters, De lJaas en vooral het Konijn na men 
daarond er , voor al vóór 1951 een zee r belangrijke plaat s in. De inl'l ocd 
I'an het konijn op dc vegetatie was clan ook zeer groot en zal zich nog 
lange tijd doen ge lden. Ook Bosmuizen (Apoclemus silv aticu;;) kOllle n 
we l in de duinen voor, maar zij zijn ni e t bijzond er talrijk. \jaast de 
Bruille ratten (Epi my s norvcgicu s) in de omgev ing van mens elijk e 
bouwwerken komen er waar schijnlijk geen Huismuizen (Mus mu s
culu s) op "de Beer" voor. 
Rupscn z ijn dikwijls berucht als planteneters. Evenals cider s in dc 
duincn worden op "de Beer" in sommige jar en de duindoorns g rote n
deels kaal gevreten door de rupsen van de Ba staard sa tijn vlin de r 
(Porth esia ch rysorrh oca), waarvan de spin se lnes ten nog lang in cle 
kale s truiken blijven zitten. De zebrarupsen van de pracht ige 
::,t. Ja sobsv linder (Euchelia jacobaea) tasten so ms hun voeds elplant, het 
Jacohk rui s kruicl, zodanig aan, dat deze planten vr ijw el niet tot bloeien 
komen. \Vantsen (Heteropte ra) en blad luiz en (Aphidae) komen overa l 
in hct reservaat 1'001' evenal s cle kleine springcicaden (Cicad in ae) in 
de lage vege taties; zij vallen evenwel weinig op. Ander s is het met 
cle spri nkh anen. De kleine veldsprinkh anen (Ac rididae) van het open 
terrein met hun korte dikke voclsprieten en hun zach t e sjirp-geluiden 
zi jn gemakkelijker te zien te krij g en , dan de mee s t g rotere lang
spri<.:uge sabe lspri:lkh anen (Tettigonidae), die voora l 's avonds in de 
st ruik en hun hoge scherpe gezang lat e n horen. Eén vall hen houdt 
zich spec iaa l op in de riet- en biesvelclen o.a. langs de Briel se Maas. 
waar zij zich bij onze nadering' verbluff end handig acht er de riet 
s tenge ls weten te verbergen. 
S lakken z ijn hier schaars. De welbckende "Huisjess lak" (Cepaea 
Il emoral is) voelt zich in de kalkrijke omgeving van de hogere de len 
goed thuis; de enigsz in s op hem gelij ke nde Theba can tiana in min 
dere mate. Er zijn nog verschillende kleine slak kensoorten van ,.de 
Beer" bekend, waaronder een paar naakt slakjes (Dcr ocer as -soorten) . 
Zij vormen zonder twijfel ee n b r on van voedse l voor tal van andere 
dieren, maar ontsnappen zeer ge makkelijk aan onze waarneming . 
Afzond erlij k mogen word en vermeld de honderden Ass iminea-s lakjes 
(Ass iminea g rayana) die leven in de gras ma t van cle niet meer regel

17 



I 

t 
I 

matig overstroomde gors vegetaties langs de Br 
Wadslakjes (Hydrobia u lvae) die in geze lschap van 
(A lderia modes ta) bij honderden de buitenste \- ege! 
oevers bevolken. Binnendijks zij n ook poelsla kje: 
Lymnaea O\'ata als L. truncatula) . 
D e vlies vleugel igen (Hymenoptera) z ijn dank zij 
va n de heren Van L ith te Rotterdam en Verhod 
de vogels de bes t onderzochte diergroep \'an ,.cl 
soorten bladwes pen, gouclwespcn, mier wespen, I< 
wespen en bij en, hommel s en mieren werden r 
daarbij enige buitengewone zeldzaamheden. die Ol 
a lle e n of vrijwel alleen van "de Beer" bekend z 
ke ver s (Coleop tera) zijn versche id ene bij zonder 
merkende soort en gevonden. 
De kt-eef tach tigen zij n enerzij ds vertc,,;enwoordig 
vormen" in de permanente en tijdelijke plasjes 
verschillende soorten s tranddooi en (Amphipoda 
S trandkrabbetje s in de o-etijzóne. Daar en op het 
in de Illodc!cr dc onte lbare gangetje, \"an dl' \' 
(Corophi um volutator ) die ecn belangrijke plaat 
menu van de waadvogels. 
I n dit s lik en de daardoor heen slillgerende krek l 
schelpsoorteIl, zoals het ~onne tj e PI acoma baltic3i 
dium edule), de Grote- en Platte lijkgaper o.lya 
cularia plana). D e mees te schelpen van dc "Schelpq 
strand van "de Beer" komen e venwel \-an elders. 
soorten worden er aange troffen, die allen evenals; 
_,te n met de bekende strandboekj es kunnen word 
13 ij de vliesYleugelige n en de kcvers tellen wij r 
levende soorten b.v. wegwespen (Polllpi lidae), gra 
dae en loop kevers (Carab idae) . Ook onder dc 
g roepen hebben z ij hun vertegenwoordigers , met 
sp in nen. D e g rote mass a van prooi levende die~ 
ge vormd door de vogels en de and ere ge\\-ervelde d 
woordigers van de laatste g roep zi jn evena ls dat 
geva l was, schaars _ \Va nn eer m en zeev issen, die 0 

e n in de kreken he t domein van "de Beer" be\-olk 
wing laat, bv_ het Grond elt je (Gobius minutus) , I 
enkele Stekelbaars (Gasteros teus aculcatus) en 
(Allguilla angui ll a), als enige vertegenwoordigers \ 
De oms tandig heid, dat tot voor kort de zee nog 
laaggelcgen terrein en op "de Beer " toegang had, is 
dat slechts een enke le Bru ine Kikker (Rana t 
zoe tende moerass ige laagte n tu s en de oude duin 
Behalve Rugstreeppadden (Bufo ca lamita) komen 
amphibië ll in het natuurmonument voor. 
E r worden \vel ger egeld Duinhagedissen (Lacerta 
waargenomen. Hoewel d ieren a ls de Egel (Erinao 
de Bosspit sl11uis (Sorex araneus) elders in de dl 
normale fauna mogen worden gere kend, ontbreekt 
op "de B eer " geheel en is de Bosspitsmuis er zee 
(Talpa europaea) is evenwel op vele plaatsen door 



matig o ver s troomde gorsvegetaties la ngs de Brie lse 1faas en de 
\ Vads lakje s (Hydrobia u lva e) die in geze lschap van het Zee naa ktslakje 
(Alderia modesta) bij honderden de buitens t e veget a ties van de Maas ... 
oevers bevolk en. Binnendijks z ijn ook poelslakjes gevonden (zow el" " 	 Lymnaea ovata als L. truncatula) . 

bil " ;J De vlie svleuge ligen (Hymenopt era) z ijn dank zij de onderzoekin ge li 
~ van de heren Van Lith te Rott erdam en Verhoeff te Den Dolder na 
~ de vogels de bes t onderzochte dierg roep van "de B eer ". Ruim 120 
> soorten bladwespen, goudwespen, mierwespen, plooiwespen, g raa f" 

wes pen en bij en, hommels en mieren werden r ee ds aangetroffen, 
~ daarbij enige buitengewon e zeldzaamheden, die op de gehele wereld 
s 	 a lleen of vrijwel alleen van "dc Beer " bekend zijn. Ook onder de 
&: 	 kever s (Coleop tera) zijn versche id ene bij zonder e en ta l va n ken

m erkend e soorten gevonden . 
Dt: kr eeftachtig en zijn enerzij ds verteg enwoordigd door "plankton
\'ormen" in de perman ente en tijd elijk e plasjes en a nderzijds door 
versch illende soor te n s trandvlooien (A mphipoda) en heel jo nge 
S tra nd kr abbe tj es in de ge tij zone. D aar en op het slik v indt m en ook 
in de modder de ont elbare ganget j e,.: van dt: Vork sprietga rnaal tj es 
(Corophium voluta tor ) die een be lang rijk e p laats innemen op het 
menu van de wa advogels. 
In dit slik en de daardoor heen sling er ende k re ken leven ook enige 

-", schelpsoort e n, zoa ls he t ::-..!on ne tj e (~I acoma ba lti ca), de Kokkel (Car
'"' dium edule), de Gro te- e n Platte Slijkgaper (Mya erenaria en S crobi:= 
<0 cularia plana). De mees te schelpen va n de "Sche lpenbank" en van het 
~ s trand ya n "de Beer" komen evenwel van elder s. D e gewone sche lp 
;... 

soorten worden er aa nge troffen , d ie a llen evenals ander e s t r andvond. ~ 
, t en m et de bekende strandboekj es kunnen worden gedetermin eerd. 

:.; 
Bij de vlicsyl eugelig en en de kever s tellen wij r eeds vele van prooi 
levend e soorten b.v. wegwes pen (Pompilidae) , g raafwes pen (Sph eci

~;: 

Q 
dae e n loopkever s (Ca ra bidae). Ook onder de \yant sen en ander e 
g roepe n h ebbe n zij hun vertegenwoord iger s, m e n denke bv. aan de 
spinnen. De g rote mass a van prooi lev end e d ier en wordt evenw el 
gevormd door de vogels en de andere g ewerve lde diere n. D e ver teg en
woordigers van de laa t st e groep zijn eve nal s dat met de muize n het 
geval was, schaars. \ ·Va nneer men zeeviss en, di e op de stra ndvlakt en 
en in de k reken be t domein va n "de Beer" bevolken buiten beschou
wing laat, bv . het Grondelt je (Gobius minutu s), blijven slechts een 
enk ele Stekelbaar s (Gas teroste us acu lea tu s) en mogelijk Palingen 
(Anguilla a ng uilla), als enige vert egenwoordiger s van de visse n over. 
D e oms tan dighe id, da t tot voor kort de zee nog ieder jaar to t alle 
laagge lege n t erreinen op "de Beer " toega ng had, is wellicht de oorzaak. 
dat slecht s ee n enkele Bruin e Ki kker ( Rana t em poraria) de ver 
zoe t end e moerass ige laagten tussen de oude duincomplexen bevolkt. 
Behalvc Rug streeppadden (Bufo ca lam ita) komen er ovcr ige ns gee n 
amph ibi ën in het natuurmonument voor. 
Er worden \\'e l geregeld Duinhagedi ssen (Lacerta ag ilis) in de duinen 
waargenomen . Hoewel di eren als de E g el (Erillaccus europacus) el! 
de Bosspit smuis (Sorex ara neus ) elder s in de duingebieden tot de 
normale faun a mog en worden ger ekend, on tbr eekt de ee rstg enoemde 
op "de Beer " geheel en is de Bosspitsmuis er zeer schaars . D e ~10l 
(Talpa europaea) is evenwel op vele p laa tsen doorgedrongen. 
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De groter e 1'00fdi ertj es z ijn be ter vertegenwoordigd. H e t is nie t 

uitges lo te n, dat U ee n Hermelijn (M us telus ermin ea) o f een W ezel 

(M us tela nivalis) o ntm oe t. Deze hadden in de tij d toe n er nog volop 

konijn en waren voedsel in overvloed. Ook de Bun zing ( PutorillS 

puto riu s) is ges ig na leerd. 

Een a fzonderlijk e pos itie nee mt de Zeehond (Phoca vitulina) in, 

D eze behoort e ig enlij k niet tot de int erne faun a va n "de Beer" want 

zij vertone n zich nie t of uit er s t ze lde n op het s trand. H e t is echter 

gee n zeld zaamheid , w a nn ee r m en een flink aantal va n deze dieren 

op de " R obb enplaat" t en Zuid-\Ves te n van "de Beer" zich zie t zonnen. 

waa r zij zonder tw ij fe l m ede profiter en van de bescherming die het 

reser vaa t biedt. 

U it he t voorgaande zeer summiere over zicht van de fa un a va n "de 

Beer" blijkt ternauwern ood, da t m e n in dit natuurm onum e nt me t een 

- he t klinkt misschi en enigsz in s vr eemd - fauni st isch a rm geb ied te 

ma ken heeft. E r ontbr eken daar a nn o 1951 altha ns tal van soorten. 

die m en er , wat milieu be treft, s tellig zou mog en ver wachten. Dit moe t 

wor den toegeschreven aan de oms ta ndig heid dat he t gebied nog be

trekk elijk jong is en r elati ef goed ge ïs oleerd, terwijl er bovendien de 

laa ts te dece nnia meer dan eens door 's m ens en toedoe n ing rijpende 

milieu-ver a ndering en hebb en plaa t s gevond e n. 

Deze sam enloop maakt de s tu die va n de fa un a ook voor de toe koms t 

uit er s t int eressa nt, te mee r daa r de hu idige fauna r eeds zovele waarde, 

\'olle elem ent en telt . 


WANDEUNCEN 
T er w ijl ik dit schrij f - om e n na bij de jaar w isseling - bede k t ee n 
g roezelige, kledderige sneeuwmas sa U trecht's straten en he t va lt 
moe ilijk zich te verplaatsen in de s feer va n ge uren, bloe m en en vogel s 
va n ee n voor zomerdag op "de Beer ". 
T och za l ik tracht en U iets te vertell en va n de wandelin gen, die m en 
dan op "de Beer" kan mak en en van a llerle i wat daarbij Uw aandach t 
za l tr ekkel1. 
\ Vij begin ne n da n maar me t de t ocht, di e vrij w el a ll e bezoekers, d ie 
in de broedtij d tu sse n 1 Mei en 15 Juli " de Beer " bezoe ken, maken. 
"Missc11ien is het aa rdig om hier e ve n bij t e vermelden, da t in 1950 
in de broedtijd 2200 bela ngs tell enden naa r de broede nde vogels 
kwa m en kijken, ter w ijl buit en de br oed tij d he t aantal bezoeker s nog 
6100 bed roeg. 
B ij het huis va n de opz ichter , da t verscho len lig t tu ss en de bloeie nde 
dier en, v ind en \,'e ze ker al een opva ll end licht cr ème gekleurd kruid, 
dat la ng nie t over a l in on s land voorkomt, doch een specia le voor  r 
liefde hee ft voor dijkh ellinge n en bunker s la ngs de \ Vaterweg. He t is 

de P ijlkruidkers (Lepi dium Dra ba L. ) (1) *) , ee n krui sbloemige, die 

\' aak hele dijkh ellinge n met een geurig li cht kleed bedekt, zeer t en ge

noegen va n de wa nde laar maa r tot ongenoege n van de veehoud er . 

omd a t het vee deze pla nt n iet lust . 

\\'ij wa ndelen nu eer st langs een geas fa lteerde weg een e indj e ev en 

*) De t ussen haakj es geplaa tste cij fer s ach ter de plan t ennam en ver

w ij zen naar de a fb ee ld ingen o p de pagin a's 20 en 21. 


wij d ig aan de \\'a terweg, AI gauw slaa n \I'C lin 
te r echt in een m er kwaa rdig terrein, een oud dui f 
en dalen, begToe id met het in het laa tste hoo fdst 
eluinstruikgewas, waartu ssen ons voe tpad allera: 
hoofdtoon vormt we l de Vli er (Sa l11 bucus nigra 
soort oers taa t lee ft, da t wil zegge n, de \'aa k to t d 
s tamm en, s ter ve n ge leide lij k af, va llen om. rake n 
s toelen begroe id en ui t de voet sc hieten nie L1\ 
omhoog, die s tra ks weer tot ware vlier"bolllen 
D e a fges torven ha lf afgeb roken ta kk en s teken hie 
jonge g roen trag isch omhoog , \Vis en zeker da t 1 
met jes een m erkwaa rdig oorvormige paddes toel 
d ing voelt g riezelig kou d en vlezig aan. De naa m 
Auricula J udae) is da n ook zeer passend, 
Behalve de vlier hebt U reeds lang aan Uw bel 
van on ze Duindoorn (Hippophae Rhamn oides ) c 
wa t laa t in de voor zomer komt, valt de Ligus ter 
L. ) (2), me t zijn tros jes licht cr ème, s terk ruikend( 
oo k direct op. Tusse n deze bij na t ropisch aan doe n 
de Kamperfoe li e (Loni cer a P ericlymenul11 L ) e 
,'erwan t aa n de komkomm er. H et is de I-legger 
Jacq, ) (6), m et 'prachtioc in een spiraal opgerolde r, 
b loem e n, die van d ichtb ij bekek en zeer de moe it. 
eens op, da t er pla nt e n z ijn me t bloemcn met c 
mee ldraden) en a nd er e me t ee n g roe ne kn obbe 
, tamper ) , Misschien her inncrt U zich nog van cl 
me n zo 'n plant " t wee- hui zig" noemt. In de gro 
g ro te vl ezige kn o l, waaru it elk voorja ar ons tui 
naar he t licht klimm en, 'vVa nt het is onder die ~ 
zoda t U cr dan ook geen g r ote bloemenweelde 
Bra nd ne tels (Ur t ica dio ica), Hon dsdraf (Glech 
F ij ne k er ve l (Anthl'i scus scanelic ina ?l fa nsf.) (4 
(P olygona tu m mul t i (lorum All. ) zij n we l het mee 
\\'aar het la ngs he t pa d wat lich te r is, s taa t cc 
in he t voorj aar u it ee n mooie, over winte rde blad! 
de Honds tong (Cy noglossum officina lis L) (J), 
\T uchtj es, d ie door k le ine haakjes ruw aanvoelc l 
de tijd kom t, zult U d ie dingen als h inderlijk e 1 
\'an Uw kl er en moe te n pl ukk en. U begr ijpt dat 
eloeling" lig t va n on ze Ho nds to ng, die zich 
Vr oege r in he t jaa r moet U ee ns let ten op de kIen 
de bl oe men aa n èèn s te nge l a l naar gelang de b 
pur pe r bruin tot donke r b lauw. Een broertje \', 
Slange nkruid (Echium " ulgare L), da t hier en cl 
plaat se n g roeit. De bloeme n z ijn g roter en fe l b 
rose -rood van de h elmknoppen st erk afsteekt. H 
ka lkpl an t b ij uitnem endheid, is door een ste k< 
\'eevr aa t (e n m ense lijke plu kzuch t) beschermd , 
A I wandelend en luisterend naar het \'ogelenkc 
Nach tegaa l de hoo fd partij fluit , naderen wij de zo 
plas". Vvaar schijnlk lopen we vóó r die tijd 
"asparagus -g roen" van de w ilde Asp erg'e (Aspa 



crtj es zijn beter vertege nwoordigd. H e t is nie t 
ce n H erm clijn (M us telu s erminea) o f een W ezel 

mtnlOCt. Deze hadd en in de tijd toen er nog volop 
oedsel in overvloed . Ook de Bun zin g (Put orius 
laleerd. 
I positie neemt de Zeehond (Phoca vitulina) in. 
llijk niet to t de inte rn e fa un a van .,de Beer " want 
liet of uiter st zelden op het strand, Het is echter 
I wanneer men ee n fli nk aa ntal van deze dieren 
f" ten Zuid-\Vest en van "de Beer" zich zie t zonnen. 
rij iel mede profiteren van de bescherming die het 

e zeer summi ere overzicht van de fa un a van "cle 
\' e rnood, dat men in dit nat uurmonument met een 

~licn enigsz in s vreemd - faun ist isch arm geb ied te 
ntbr eken daar a nno 1951 a lt ha ns tal van soorten. 
ieu betreft , s tellig zou mogen verwachte n. Dit moet 
~' e n aan de omsta ndigheid dat he t gebi ed nog be
m relatief goed geïsoleerd , ter'wijl er bo vendien de 
eer dan eens door 's mensen toedoen ing rijpende 
in hebben plaats g evonden, 
aak t de studi e van de fauna ook voor de toekomst 
lt.t lll eer daar de huidige fauna r ee ds zovele waard e-

WANDEUNCEN 
lJi - 0 111 en nabij de jaa rwi sse lin g - bedekt ee n 
ige sneeuwmassa U trecht's straten en het val t 
plaatsen in de s feer van geuren , bl oe me n en vogel s 
dag op "de Beer". 
iJ l.i iets t e vertellen van de wandelinge n, die me n 
Ill1l maken en van a ll erlei w a t daarbij Uw aa ndacht 

maar met de tocht, die vrijwel a lle bezoeker s, die 
sen 1 1Iei en 15 Juli "de Beer" bezoe ken, maken. 
ardig om hier even bij t e verm eld en, dat in 1950 
~OO belangste ll enden naar de broedende vogels 
[wij l bu it en de broed tijd het aantal bezoeker s nog

, opzichter, da t ve r scholen ligt tu sse n de bloeiend e 
zeker al een opvall end lichtcrème ge kleurd k ruid, 
al in ons land voorkom t , doch ee n speciale voor  f
jkhellingen en bunker s langs de \Na terweg. He t is 

.epidium Draba L.) (1) *) , een krui sbloemige, die 

g en met een geurig li cht kleed bedek t, zeer t en ge

ndel aa r maar tot onge no ege n van de veehoud er . 

: plant ni et lu st. 

erst langs een geasfalteerde weg ee n e in dje even

ljes geplaa tste cijfers achter de plantennamen ver

reclclingen op de pag ina's 20 en 21. 


wijdig aa n de \\'a t er weg. A l ga uw slaan \\'e link s af en ko men nu 
terech t in ee n m er kwaardig t err ein , ee n oud duingebied m et heuvels 
en dalen, begr oe id met het in h et laat s te hoofdstu k besproken dicht e 
cluinstruikgewas, waartu sse n ons voetpad a ll era ardigs t slin ger t, D e 
hoo fdto on vormt wel de Vl ier (Sam bucu s nig r a L.), die hi er in ee n 
soort oer s taa t lee ft, dat w il zeggen , de vaa k tot dij-dikte uitgeg roe ide 
stamm en, s terven ge leidelijk af , vallen o m. ra ke n me t mos en padde
s toelen beg roeid en uit de voet sch ie t en nieuwe sappige s tenge ls 
omhoog , die straks weer tot ware vlier"bomen" zullen uitgroeie n. 
De afges torven ha lf afg eb roken takk e n steken hier en daar tu ssen h e t 
jonge g roen tragisch omh oog, Wi s e n ze ker da t U op die dode sta m 
met jes ee n m erk waardig oorvormige padd es t oel zu lt aan tr eff en. Het 
ding voe lt g ri ezelig koud e n vlezig aa n, De na a m Judas-oor (Hirneola 
Aur icula Judae) is dan ook zeer passend, 
Behalve de vlier hebt U r eeds lang aan U w benen de aanwezig heid 
van on ze Duindoorn (Hippophae Rhamnoides) o pgemerkt en a ls U 
wat laat in de voorzomer komt, valt de Lig ust er (Ligustru111 vulgar e 
L.) (2), me t zi jn trosjes licht cr ème, s terk ruik end e bloemen, natuurlijk 
ook direct op. Tussen deze bijna t rop isc h aan doende wilderni s s lingert 
de K a mperfoe lie (Lonicera P ericly menum L) en ee n ander e plant 
\' erwant aan de komkommer . Het is de H eggerank (B r yonia dio ica 
Jacq.) (6), m et 'pr achtige in ee n spiraa l opg er olde rank en en g roen-witte 
hloe m en, di e van dichtbij bekek en zeer cl e m oe it e waard z ijn, Let er 
ee n, op, da t er pla nt en z ijn m e t bloemen met een geel ,.hartje" (de 
meeldraden) en ander c met een g roe ne kn ob bel in het midden (dc 
stam per ). Misschien herinnert U z ich nog van de plantkundeles, dat 
men zo 'n plant "twce-hui zig" noem t. In de g ro nd bevindt zich een 
g rote vlez ige kn ol, waaruit elk voorj aar ons tuimige jonge s t engels 
naar het licht k limm en, \Vant het is onder die s truiken vrij donker, 
zodat U er dan ook gee n grotc bloeme nwec lcl e zult ontdekke n. De 
Brandnete ls (Unica dio ica), H o nd sdr af (Glechoma hed erar ea L.). 
Fijnc kervel (A nthr iscu s scand icin a Mansf.) (4) en Salomonszegel 
(Polyg onatulll multiflorum A lL) z ijn w el het m ees t opva llend . 
\\'aar het lang s het pad wa t lich te r is, s taa t ee n s tevige plan t , die 
in he t voorja ar u it ee n moo ie, o verwinterd e b lad roze t is opg eschot e n, 
de Hondstong (Cynogloss um officina lis L.) (3), zo ge noemd naar de 
\Tuchtjes, die door kl eine ha a k jes ru w aanvoelen. A ls U wat laa t in 
de tijd komt. zult U die dingen a ls hinde rl ijke klein e klit jes t elkens 
\'an Uw kleren moe t en pluk ke n, U begrij pt dat dit juist in de ,.be 
doeling" lig t van onze Hondstong, die zich zo laat ver spreid en. 
Vr oege r in h et jaar moe t U eens le tten op de kleur verscheidenheid van 
de bloe men aa n èèn s te nge l a l naar gela ng de bloe iduur van fluweel 
purper br uin tot donker blauw. Ee n broc rtj e van deze p lant is het 
Slangenkru id (Echium vu lgar e L. ), da t hi er en daar op meer zon nige 
plaa tse n g roe it. D e bloemen z ijn groter en fe l blauw, waartegen het 
rose-r ood va n de helmknoppen s terk afs teekt. Het Slange nkruid, een 
ka lkp lan t bij uit nemendh eid, is door ee n ste k elige beharing t egen 
\'eevraat (en m e nselijke pluk zucht ) besch ermd . 
A I wa ndelend en lui st erend naar he t voge lenk oor , waarin vaak de 
Nachtegaal de hoofdpartij fluit , nader en w ij de zogenaa mde "Kievit en
pias", Vvaarschijnlk lopen 'we vóór die tijd nog w el tegen het 
"asparag us-g roen" van de wilde A sperge (As paragus officinalis L. ) 
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aan. Onze aa ndacht wordt nu verdeeld tussen de voge ls op de pla s, 
\\'aarb ij m ees tal de wit-zwart-kaneelbruinc Bergee nden het mees t op 
vallen en de bloemenrijke drass ige oevers. AI naa r ge la ng van het 
\'order en van het se izoe n staat hier de Valeriaa n (Va ler iana officina li 
L.) (5), in hoge lila tuile n, de PoeIr.uit (Tha lictrum flavum) (7), waar
van he t blad wel wat op dat van een akelei lijkt, prijkt er met kwastje s 
crème bloemen. De plant behoort tot deze lfde fa milie als de boter 
bloem, wa t U zeker op het eerste gezicht niet zoudt zeggen. Na tuurlijk 
is in het v roege voorjaar de Dotte rbl oem (Caltha palustris L.) ook 
presen t en verder een paar orch ideeë n, de Vleeskleurige orchis 
(Orchis incarna ta) en Handekenskruid (Orchis ma ja lis Rchbr.) en de 
::"r oeraswerpenorchis (Epipactis palustris Crnt z.) (8). Eigenlij k mag ik 
daa r de aandach t nie t op vestigen, want z ij z ijn zeldzaam op "de 
Beer", maa r ik ver trou w er op, dat U voldoende ze lfdi sc ipline bezit , 
om in een natuurr eser vaat waar duizenden jaarlijk s komen genie ten. 
gee n bloemen voor U ze lf mee te nemen, waardoor and er en, di e 
na U kome n, van da t ge not worden ber oofd. U kunt er trouwe ns 
s taa t op maken , dat betrapping U promp t ee n proces verbaal bezorg t 
e n bovendie n Uw t oega ngs kaart kos t. Als U wa t buit en het wandel
paadje ee n paar s tappen in die zompige geschiedenis heb t gedaa n, zal 
U w r eukorgaan onge twij feld aangenaam ges treeld worden door he t 
\'erfri ssend a roma van de ' ''la t ermunt (Mentha aquatica). Als de 
plan t nog ni e t bloe it m e t de licht lila bloemtrossen, kunt U hem aan 
di e sterke pep ermuntge ur van de door U w voe t gekneusde bladeren, 
gema kke lijk herkenn en. \-Vat later in het jaar s taa t hier ook veel 
een a nd er a romatisch kruid , met min ia tuur zon neb loemen, het Hee l
blaadje (Pu lica ria dy se nterica Bernh.) (U), terwijl de hoge Valeriaan 
vervange n is door een eveneens rose-lila bloeiende plant he t Lever 
o f Koning innekru id (Eupa tori um cannabinum ) (10). De bloemtuil en zien 
er wat warrig uit. door de ver uit de bloemen st ekende s tempe ls. 
Ongeveer tege lijk me t he t H eelblaadje g roe it h ier ook - zij het niet 
overmat ig vee l - de Parnass ia (Parnass ia pa lu s tris L.), de trot s van 
,.de Beer". Deze gave plan tj es, met de prachtige witte lichtgroen ge 
aderde en ft-aai gebouwde bloem vragen eig enlijk om uitgegra ven e n 
in een potj e te worden geze t. Ik neem aan dat U ook hier Uw lus t 
zu lt bed wingen. U heb t er bovendie n niet s aan, want de plant is aan 
ee n zeer spec iaal mili eu gebonde n, dat U in ee n bloempot nimm er 
ku n t nabootse n. 
Een plantje. dat wat op ee n brandn et el lij k t maar tot dezelfde famili e 
va n de munt behoort, is de ' ·Vo!fs poo t (Lycop us europaeus L.) (9), die 
hier ook altijd te vin den is. 
Na ee n e igen lijk t e korte wandelin g langs de p las klimme n we nu 
plotseling door ee n hee l andere beg roe iing naar ee n plateau, dat ons 
reeds ellige t ij d aan onze lin kerhan d heeft bege leid, terwijl r echt s o ns 
uitz icht werd afgess loten door een hoge rand, \\-aar bov ell langs de 
zogenaamde "Vlieren laan" loopt. 
Ik spra k daar van ee n "begr oe iing ", doch ik zou be ter kun ne n spreken 
va n een "beplan ting", ' ·\Te komen nam elijk nu in ee n s tuk "cultuur" 
t em idden van de natuur. Dit p la teau "Het Hoge S tor t" waarvan reeds 
is vermeld, dat he t kun s tmatig is on ts taan , door he t s tort en van gron d 
afkomst ig van de aanleg van de Nie uwe 'vVaterweg, bevatte in het 

Parnassia. 



r wordt nu verdeeld tussen de vogels op de plas, 
wit-zwar t-kanee lbr uin e Be rgeenden he t mees t op
Icnrij ke drassige oever s. Al naa r ge la ng va n he t 
'izocn staat h ier de Va ler iaan (Valeria na off icin a li s 
tuilen, de Poelru it (Thali ctrum f1av um) (7), waar
t op dat van een akele i lij kt , prij k t er me t kwastjes 
plant behoor t to t dezelfde fa milie a ls de bot er

op het eerste gezicht n iet zoudt zeggen . Na tuurl ij k 
~orj aa r de Dotterb loem (Ca lth a palu st r is L.) ook 

ee n paar orch ideeën, de Vlees kl eurige or ch i 
en Handekenskruid (Or chi s maja li s R chbr.) en de 
s (Epipactis palus tr is Crn tz.) (8). Eige nlij k mag ik 
niet op ves tigen , w ant zij z ijn ze ld zaa m op .,de 
Ilrouw er op, da t U voldoend e ze lfdi sc ip li ne bezit, 
servaat waa r duize nd en jaarlijk s kom en ge ni et en. 
r U zelf mee te nem en, waardoor a nd er en, die 
dat geno t \vord en ber oofd. U kunt er trouwens 
t betrapping U prompt ee n proces ve rbaal bezorg t 
loegangskaa rt kos t. Als U w a t buit en het wa nde l
ppen in die zom pige ges chiedenis hebt gedaa n, za l 

getwij feld aange naam ges treeld wor den door het 
van de \Va termunt (Menth a aq uat ica). A ls de 

it met de licht lila bl oe mtrossen, ku n t Ü hem aan 
ntgeur \'an de door Uw voe t gekne usde blader e n . 
.wen . \r at la ter in het jaar s taat hier ook veel 
eh kru id, met mini a tuur zonnebloem en, he t Hee l
.\"Sc nt crica Bernh.) (11), t er w ijl de hoge Valer iaa n 
een eveneens rose-lila bloeiend e plant het Lever 
(Eupatoriu m ca nn abinum ) (10). De bloem t uil en zien 

rloor de \'er ui t de b loem en s tek ende s tem pe ls. 
bc t hct ll eelblaadje g r oe it hi er oo k - zij het nie t 
Ie Parnassia (Parn ass ia palu s tris L. ), de tro t s van 
Ive pla ntj es, met de prachtige w itte lich tgroen ge
lOU\vde bloem vragen eigenlij k om uitgegr a ve n en 
~ d e n gezet. I k nehl1 aan da t U ook h ier Uw lust 
hebt er bovendien niets aan . want de plant is aan 
pli lieu gebonden . dat U in een bloempo t n immer 

It op een brandne tel lijk t maar tot dezelfde fam il ie 
ft. is de \ Volfspoo t (Lycopus europaeus L.) (9), die 
\'inden is. 
l' korte wa nde ling la ngs de plas k li m men wc nu 
I heel andere begroeiing naa r ee n pla teau , da t ons 
I on ze linkerh and hee ft begeleid, te rwij I r ech ts ons 
lsloten door een hoge r a nd, ",aar bO\'en la ngs de 
~nlaa n " loopt. 
~ e n ..begroe iing", doch ik zou be ter kun ne n spr e ke n 
g" . \\' e komen namelijk nu in ee n s tuk "cultuur" 
Ituu r. Dit pla teau "Het H oge S tort" waarvan r eeds 
ku ns tma t ig is ontstaan, door het s t ort en van g ro nd 
aanleg va n de N ieuwe vVat erweg, bevatte in het 
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middellgedceltc \Tij goede cu ltuurg rond . zodat dit deel reeds jaren 
la ng als zodan ig is verpach t. 
:Nadat in de bczettingstijd een gedce lte \'an "cle Bccr" \\'enl illge 
pold crd, \\'aa rdoor het resen'aa t zonder ove rgang kwam te g r enzen 
aa n tarwe-, aardappel- en bictenvelden, werd na de b vrijdin" al 
"pocdig de behoefte gevoe ld om deze cu ltuurgebieden, hocwel op 
zich zelf ongetwij feld van cen zekcr e schoonheid, door een bosgordel 
van het na tuurgebied af te sche rmen. 
Met deze bcbossing werd in he t najaar van 1948 een begin gc maakt. 
Het plan omvat de aanleg van circa 80 ha bos. Natuurlijk is bij dc 
keuzc \'an de soorten r ekenin'" geho uden m e t de van na turc in een 
derge lijk e duin terr ein voorkomende soorten, U zult er dus "'een linden 
en paardenkastanjes aantrc ffen. maar wel eiken , esdoorns, essen (op 
de vruchtbaarste s tukken ), wilgen cn abe len (mct die zilvcrgrij ze 
bladen), A ls \'ulh out is Els en oo k 1 ruipwilg gebruikt, die de taak 
heeft de bodem dc cerste jare n zodanig te o\'crschaduwcn, dat cr 
\\'cinig kan s is op ecn voor de hoofdhoutsoortcn schadelijke OVCI' 
g roe iing m e t onk ruid. Verdcl' is cr voor gezorgd dat straks Me idoorn, 
Gelderse r oos, Lijstcrbcs. K a rdinaals mut s en E gclantier de bosrand 
met klcur van bloemen en vrucht en zullen \'c r lcvendigen, 
Hct terrcin \\'ordt \' óórda t de jongc boompj es c n s truiken word en 
gcplant ecrst ge ploegd en gci:gd, waa rd oor natuurlijk tevens ccn 
bes te g eleg enheid ont s taat voor allerlc i onkruiden 0111 welig op tc 
schi cten. Zo hadden wij \' ooral in 1949 toen het zonlich t oveql nog 
vrij tot de bodem kon doordringe n zeer veel las t van distelgroei, 
Het is belangwekkend 0111 te zien, hoc die onkruid flora zich in een 
paa r jaren reeds heeft ge wijzig d, In 1950 kwamen er a l mee r goed
aardigc onkr uiden in de plaats van de di s tcls , di e w ij trouwcn , !lIet 
allc macht hadden bes tredcn en zo za l over e nige jarcn zeker cen 
bodem flora onts taan , die meer en m ce r zich aan gaa t pas en aan de 
uiteind elijke hos toes tan el. Zover zij n we echter nog niet. De wandeli :lg 
door deze \'001' lek en voorlopig nog minder intercssa ntc jongc hos 
aanplant is nij kort. Daarna duikcn wc weer in ee n heerlijke wilder, 
nis, lage duintj es met ertussen vochtige pannen en poeltjes, die o,m, 
VOOI' de plan lenliefhebber \' eel aan trek keI ij ks bicden, Aan de be 
zoekcr, die in de broedtijd in g roepsverband het gehaandc pad langs 
cen voormalige rail-baan dient te \'olgcn. zullen voornamelijk e nige 
meer algemene planten opva llcn, zoal s het Vij fvingerkruid (Potentilla 
rcpta ns L.) (18) en het Zilvcrschoon (Potcntilla anserina L.), beide 
kruip cnde planten m e t gele boterbloc machtige bloemen. Op g razige 
plaatsen s taat het mooie Bijcnkorfje of BruneI (Prunella vulgaris 
L.) (15), dat zo aardig is, dat kwckers cr een vergrote ed itic voor de 
tuin uit hcbben gekweekt. 
Dc plassen zijn bede kt met een waas van prachtige witte bloc mpj es. 
dat is de Zilte waterranonkel (Ranunculus obtusiflorus Moss.). Verder 
passeert men weitj es met fij nc witte bloempjes met een geel hart. 
het Geelharje (Linum ca tharticum L.) (12), een vlassoort, Ook kan he t 
z ijn, dat Uw oog ge troffen wordt door het prachtigc hardrose van hel 
Duizendguldenkruid (Centaurium vulgare Rafn.) (13), terwijl later in 
hct jaar dit gedeelte van de wandeling vooral aantrekkelijk is door 
de bloeiende Pa rn assia (Parnassia palustris L. Je n Jacobskruiskruid 
(Sencc io Jacobaea L.) (14). In de wintertijd staan hi cr vaa k gedeelt en 

ond<:r wat er , zodat dan ee n gehcel ander land,] 
oo k dc groe iplaa ts van de zeldzame lila Slan~ 
amarclla L.) . Ons pad vocrt ons nu tus sen I 
duind oorns en bramen, waartus se n ill open terra 
op\'alt omda t de takjcs als klcin~ regciInatic 
rij zen. Hct is de Zeewolfsmclk (Euphorbia Paral 
(;1' maar ccn blaadj e ai, dan trcedt direct de I1Iel~ 
re iken wij dc verha rde wcg, die door onzc 00 
g cleo'd, langs de in de bezet tingst ijd opg'eworpq 
\'oor de r ceds eerder genocmd e inpoldcring. 
vrij e toegang van de zee to t bet g rootste deel I 

hinderde, van g rote invlocd is op het binnend 
ge memo recrd. Het blij ft daarbij een lelijk obs 
wcrk. dat wij hicr licver in he t na tuurresn\'i 
Ge lukkig tracht:"1 oeder 2\atuLIr hct leed te \'CI 
in dl' zo mcr tc bede kken me t een blinkend klce 
den hoo fdj es b loeiende Zeckal1lillc O l atricaria 
op a igcplagde stukken \'oor de dijk in o\'cn'l 
Uui zcndguldenkruid (CentauriuIII [lulchcll uIl1 Dl 
plt:kken I'OSC kleurt, 
I':n zo staan we dan op de dijk en zien \'e rras 
S lr~kte vlakte, rccht s zien we dc booidcn van cl 
vooruit - heel in de \'l~ rte - de zee. Daartu sse n 
"GI'o<:nc S tr and", naar zee overgaand<: in hcel la 
ti Ill ei n van Grote sterns, Kok meeu\\'C II. \ïsclie 
I)e broedende vogels zijn als witt e plekken du 
de wind g un s tig is klinkt to t hicr op de dijk 
te rwijl SO Il1 S ee n wolk wittc voge ls de lucht 
jongen z ijn, is cr boven o n hoofd ee n druk \'c rk 
\'ogels, D ic \'an de land z ijde komcn, hebbe n all( 
in de snavel, z ij rcppen zich met nelle deugelsl, 
jonge n. Dat gaat dag in dag uit zo door cn nH 
toch nog \'oldoende vi s \'oor ons o\'e rblij ft, 1 
dijk ligt alt ijd veel rommel, een bewijs dat me 
lot hier doordriw"t ; ge lukkig n-ebeurt dat in de I; 
ander s ZO l! er van ' de legse ls van Kievit. T urcluu 
hicr op he t g roe ne stra nd brocdcn, niet veel 
\' erder cons tateren, dat de duindoorn die hier e 
\'orm t, bes t tcgen zou t water kan cn ook dc and 
speciaal "'czc lschap, da t wij hier aantref fe n, Ik v 
uitvocrige en des kundig'e beschrij\'ing naar het zJ 
boekje, maar w il toch en passant noo' e\'cn een l 
noemen. H ec l opvallend met roze blocmpjes is I 
IIlaritima L.) (20) , me t de st ijf bebladcrdc takjes , 
brec (Plantag o coronopus L. ) (17), de Zeepostc 
ploides Eh rh.) (16) , die wel wa t op ecn \'etplantj 
Schijnspurri e (Sperg ularia margin a ta ]. A. C. Pnl 
open rose bloemen en vrij wel naald vorm ige bla 
Over wat wij \'erder in en bij de broedkolon ie 
niet \'crder uitwijden. Alleen "'ij s ik nog op dl 
g roeiing , die verband houdt met de rijkciijJ.é 
vogelmcst. 



goede cultuurg rond, zodat dit deel r eed s ja r en 
yc rpa ch t, 
ng-s tijd een gedee lte va n " de B ee r" werd illg e
f t reser\'aat zonder overga ng k wa m te g r e nzen
iel- en bie ten ve ld en, werd na de bevrijding a l 
, gC\'oe ld om deze cultuurgebied en, hoe w el op 
fl I'an een ze ker e schoonh eid, door ee n bosgor de l 
I afte scherm en, 
Iwerd in het najaar van 1948 een begin gem a a k t. 
aanleg van circa 80 h a bos, N atu urlijk is bi j de 
In rekening gehouden me t de va n na ture in ee n 

I'oorkomende soort en, U zult er dus geen lind en 
aantr effen, maa r wel e ik en, esdoorn s , esse n (op[
Ikken) , w ilge n en abe len (met di e z il ve rg rijze 
i, Els en oo k Kr ui pwilg gebruikt , d ie de taa k 

eer ste jare n zodan ig te over schadu wen , dat c r 
en voor de hoofd'hout soort en sch a delijk e o \' (' r 
, \ 'erd er is cr voor gezorg d da t s trak s Me idoor n, 
erbes, Kardinaa ls illu ts en Egelanti er de bosr a nd 
en en lTuch ten zullen verlev endige n, 
óórdat de jonge boompjes en st ru iken worden 

rgd en ge~gd , waardoor nat uurlij k t evens een 
ntstaat I'oor alle rl ei onkr u id en om welig op te 
wij voora l in 1949 toen het zon licht overal nog 
'on doordri nge n zee r vee l last van di s te lg roei, 
ti om te zie n, hoe die onkr uid flo ra z ich in ee n 
ft gC \I'ijzigd, I n 1950 kwamen er a l nH;er goed-
de plaa ts van de d is tels, d ie wij trouwen, met 

cs treden en zo za l over enige ja r en ze k l'l' een 
die me er en m ee r z ich aa n g a a t pa sse n aa ll r\e 

f nd, ZOl'e r z ij n w e ech ter nog n ie t. D e wa nd el i:lg 
1 1'00riopig nog m ind er interess a nte jo nge IJos
Daa rn a duiken we w eer in ee n h eerlijk e wilder-

It ertu ssen vochtige pan n en en poeltj es , d ie o,m , 
'ebber I'ee l aan t l"C kk e lij ks bi ed en, Aa n de bc
ed tij d in g roepsve r band h e t g ebaa nde pad la ngs 
aan dient t c vo lgen, zull en voorn a m eli j k enige 

en opva ll en, zoa ls h e t Vij fvingerkruid (Po te ntilla 
Ihet Zilver schoon ( P o te ntilla ans erina L. ), beide 
ret ge le bo terbl oe mach tig e bloemen, Op g raz ige 
nooie Bij enkorf je o f BruneI (Prunella vulg aris 
ig is, da t kweker s er een verg ro te editie voor de 
I' eekt. 

kt met een \I'aas van pra chtig e witte bloe mpj es , 
a nonk el (Ranun culus obtu sifloru s Moss .) , Verd er 

met fijn e witte bloempjes met een ge el hart, 
catharticum L.) (12), een vlassoort. Ook k a n het 

'offen wordt door h e t prachtig e ha rdrose van h et 
(Centaurium vulgare Rafn,) (13), terwijl late r in 

van de wandeling vooral aantrekkelijk is door 
ia ( Parn ass ia palu s tri s L )e n J acobskrui skruid 

(14). In de win te rti jd s taa n hie r vaak gedeelt en 

o nde r wa t er , zoda t da n ee n gehee l a nd er lan dscha p on t staat. H ier is 
oo k de g roe ipl aa t s van de ze ldzam e lila S la nk e g entiaan (Ge nti ana 
a ma r e ll a L. ) , Ons pa d voert ons nu tu sse n lage duintj es door me t 
dui ndoorn s en bra m en, waartu sse n in ope n t erre in éé n pla n t b ijzonder 
oj)\' a lt omd a t de t a k jes a ls kle ine r ege lm a t ige sparret jes om hoog 
rij ze n. He t is de Zee wo lfs m elk (Eup horbia P a ra lias L.) ( 21). B reekt U 
cr maa r ee n blaadje a i, da n tr eedt dir ec t de me lk te voor sch ijn, Zo be
r e ike n wij de ver ha rde weg, die door onze Oos tel ijke bu r en is aall
ge legd, langs dc in de bezet ti ngs ti jd opgewor pen d ij k, die nod ig was 
I'oor de r eeds eerd er genoemde in po lde rin g, Dat deze di j k , d ie de 
nije toegang van de zee tot het g r oots te deel van h et rese r vaat ver
h in derd e, va n g ro te inv loed is op he t b innen d ij kse geb ied, is r eed s 
ge m emoreer d , Jl e t bl ij ft daa r b ij een leli j k obstake l, een ech t kunst 
we r k, cl a t wij hie r li eve r in he t na tuurr eser vaat n iet zou de n zien , 
Ge lu k kig tracht ~l oede r Na t uur h e t leed te I'e r zac ht en cloor cl e di jk 
in de zom er te bedek ke n m et een bli nke nd k leed van de m et dui ze n
den hoofdjes b loeie nde Zee k a mille O l a tri car ia m a ri t im a L. ), te r wijl 
o p afgep lagde s tukk en \'oor de d ij k in over vloed ee n k le in e soort 
D ui zendgu lde nkruid (Ce nta llriu ll1 Jl ll lche llull1 D ru ce) g r oe it , di e h e le 
plekke n rose kl eurt, 
.I--: n zo s taan we da n op de d ijk en zien ve rras t u it o ver ee n ui tge
s tr ekte vla kte, r ech t s zien we de hoofd en van de \\ ' at er wcg en r ec h t 
vooruit - heel in de n :rte - de zee, Daa r t usse n ligt dan het ber Ol:lIId", 
.,Groene St rand ", naar zee overgaande in heel lage jonge du in t jes , het 
domein va n Grote s te r ns, Kokmee u\\' cn, V isd iefjes en Dwerg-ster ns , 
De br oe de nde vogels z ijll a ls w it te p lek ken d uidelijk te z ien en als 
de w ind g u ns tig is klinkt to t hi er o p de d ij k duid e lijk he t gekr ij" 
ter \\'ijl som s een wol k witte vog e ls de lu ch t ing a a t. E n a ls er a l 
jong'en z ij n, is cr boven ons hoofd ee n druk verk eer va n (o urager ende 
I'oge ls , D ie va n de land 7. ijd e kom en, h ebb e n allen een blinkend visj e 
in de sna vel, z ij r eppen z ich m e t sn e ll e v leuge ls lag naar de w ac htend e 
jongen . D a t g a a t dag in dag uit zo door en m en is verbaas d dat e r 
toch nog vo ldoe nde vi s voor on s overblijf t. Aan de \'oe t va n çle 
dijk lig t altijd vee l r omm el, ee n bewij s da t m e t hoog wa t er dc ze(; 
tot hi cr doordrin g t ; ge lukkig ge beurt da t in de b r oedtijd m aar ze ld en, 
ande rs zou er va n ' de legse ls va n K ievit, T ur e luu r e n Scho le ks te r , d ie 
h icr op he t g roe ne s tra nd broeden , nie t veel overblij ve n. U kun t 
I'erd er cons ta ter en, dat de duindoorn die hier en daar he le e ila nden 
I'ormt, bes t tegen zout w a t er ka n en ook de a n de r e pla nt en, ee n hee l 
spec iaa l geze lscha p, da t wij hie r aan t reffen, Ik verwij s voor een m eer 
ui t voe rige en des ku nd ige beschri j ving naa r het zes de hoo fds tu k in d it 
boe k je, m a ar w il toch en passa nt nog even ee n paar typ ische p la nt e n 
noemen. H ee l op va ll end m e t roze bloe m pjes is he t M elkkruid (G la ux 
m aritim a L. ) (20), m et de s tij f bebladerd e ta kj es, de H ert shoornweeg
br ee ( Plantago co rono pu s L.) (17), de Zee pos te le in (Honck cnya pe
pl o idc s E hrh,) (16), die w el wa t op ee n ve tplantj e lijkt en de gcra nde 
Schijn sp urri e (S perg ularia m a rg inat a J , A. C. Pres!.) (19), m et fr aaie 
ope n rose bloe men en vrij w el naaldvormige blad er en, 
Over w a t wij I'e rder in en bij de broedk olon ie beleven , w il ik hier 
niet ve rd er uitwijden, A lleen w ij s ik n og op de verand ering in be
g roe iing, die verba nd houdt m e t de rij ke lijk e overal ver spr e id e 
voge lm es t. 
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)'1et het gek rij s van de duizenden vogels nog in onze oren beg innen 
we langs een andere route de terugweg, koers ze ttend naar een in 
het land schap s torende lich tgele toren aan he t e ind van ,.de Vlieren
laan". L ink s zien wc nu een hele g roep houten bakens, dat is ook 
ilO" ee n lelijke plek in on s natuurmonument. Die pa len staan op 
he t zogenaamde "kernwerk", een militair t err ein, dat buiten het 
beheer \'an het na tuurmonument lig t. Ik ves tig cr toch Uw aandach t 
op, o mdat lang s de toegangs weg honderden s t ijlvolle Kaa rdebollen 
(Dipsacus s il ves ter Euds.) g roeien, ee n n iet a lledaagse ve rschijning . 
Maar dan klauter en wij gauw naar boven naar die gele toren en 
omziende beg rijpen wij wat het vrocger moe t z ijn geweest, toen de 
zwer ve r aan het e ind I'an het pad tusse n de oude vlieren , plotseling 
voor he t ru ime uitzicht s tond over ee n wild en oorspronkclij k brok 
na tuur, waar met hoge vloedcn de zce vcr het land in spoe lde. Ja, da t 
k rij g en wc niet meer terug, maar "de Vl ier enlaan", hoewel erg ge 
schonden, her s telt zich Iveer, dank zij het s terke r egenerat icvermogen 
van de V lier . \\ 'e krij g en nu nog eer! moo i uitzicht naar r echts ovel' 
de "Kiev it enplas" met op de achterg rond de aanplant op he t Stort. 
La ngs de weg s taan wee r veel bloeiende St in ke nde kamillen (An t hem is 
cotula L.) en K ruiskruid ( enec io \'ulgaris L.). Links lig t nog een wild 
gebie I, waa r een zoetwaterp las in aanleg is. De denncnbosjes her 
bergcn vaa k Ran s uilen (Asio otus). 
To t slot besti jgen we nog een hoon' "du in", wat gee n duin is, maa r 
een ondergewerkte bunker . En van hieruit kunnen wc he t hele rij ke 
gebi ed overz ien en tegcl ij k con s tateren, dat wc nog lang niet overal 
ge wees t zijn. Het bestek van dit hoofds tuk laat echter niet toe, dat ik 
zo uitvoerin- andere wandel ing e n beschrijf. Maar in ' t kor t moet ik 
toch nog een paar dingen noemen. 
Allereers t is er da n de tocht naar de verre "Z uidpun t". \\'e kunnell 
hier voor even tu eel met de fie ts de zocven g enoemde zee wcg af fi e tsen. 
Halverwege lig t een aa rdige du ing roep met een plas. Ik wed dat o\'er 
een paar jaar nicmand meer zal vermoeden, dat deze "duing roep" een 
a fs chuwel ij k bunkercomplex was. 
\-Vij kunne n ons al fie tsende een voorste lling maken va n de toestand 
IToeger toen de zee nog- ver hc t land ind rong, de restanten van duinen, 
destijds door de zee afge knaagd, s taan nu wat wonderlij k te ver 
s tuiv en en hi er e n daar li"'-gen nog de dinge n, die de zec ee rtijds aan
voerde zoa ls die gewooll lijk langs de vloed lij n te vinden zijn. Rechts 
kr ijgen we, afwiss ele nd met stukke n d ijk, nu telk ens duing roepen , 
eigenlij k het domein van de Zilvermee uwen , maar deze r oofvogel me t 
zwemvlieze n kan op .,de Beer" niet worden geduld, omclat het dier 
te boo'e tol heft van Kluten en ter nko lon ies. Buiten de dij k heeft de 
zec nog wel vr ij spel en het is een geno t in clit wi lde te r re in te 
dwalen. N iemand bekommert er z ich om a ls een duinrich el door de 
zee wordt doorbroken, cIders ee n du in wordt weggeslagen en wee r 
op een andere plaats jong duin wordt gevormd. De dijk meer land 
inwaarts is voldoende s tabi el om alle aanvallen van cle zee te breken. 
Als wij op de "Zuidpunt'· b ij een g roep duintj es en ondcrgewcrkte 
bunkers aankomen , kij ken we over de brede mOlld van de Brie lse 
Maas heen naar Voorne. Het domein van "de Bee r" ze t zich ten 
Zu iden van de dijk alleen nog voort tot aan de afslu itdijk die medio 
1950 de Brielse Maas va n de zee afsloot. Wij hebben vee l ver wacht in
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ge n van dit gebied aan de buitenzijde van die afs 
mag, omdat zich Oostelijk ervan nog een rij k r iE 
door deze nieuwe inpoldering \'oor het na tlllIl 
ging. Het is waarschijnlijk, da t de mond ing van 
meer gaa t verzalIden ; reeds nu liggen er enige bI' 
de kust, een geliefde ligp laats I'a n Zeehonde n. 
Het is natuurlij k zeer inte res an t alle ve rander i 
hier zullen gaa n op treden en he t aardige is, dat b 
?"eografen dan ook dir ect in 1950 begonne n zijn 
lil kaart te breng en, zowe l wat de bodemvorlllJ 
be tref t. En nieman d weet hoe het worden zal d 
van het in de laatste jaren zo gete isterde natlIl 
E n nu laat ik he t verder aan U w zwerf lu st over 
deren te ontdekken. Me n raakt op "de Beer" no( 

DE VEGET TIE 

D e vor ige hoofdstukken ieerde ons reeds dat 
N ie uwe vVaterweg dc "Z uidpunt" a fscheu rde I'a 
en dat dit gcb ied la ter door inpoldering met he 
ve rbonde n werd. Ook deden deze hoofdstukken zi 
vele en bela ng rij ke ge volg en had voor het geb ied 
d~ ~l aam "d~ B eer" aanduiden. Op enke le gevolg 
leldllln- tot dIt hoofdstuk nog ev en de bijzondere 
de lezer word en gevestigd. 
Ten cerst e heef t de vVat erweg sinds zijn onts taa 
geb racht, dat met het zeeza nd weer aa n he t s tran 
het jonge duinzand va n "de Beer" is daa rdoor m 
sli.b . Te n tweede is "de Beer" door de afsnijding 
bIJ !-Tock van Holland moeilijk toegan kelijk ?' 
ste llIg het behoud gewees t van flora, vege tatie 
De ouder e en hogere, lan dinwaar ts geleo-en dUil 
voor ee ~l belangrijk deel beg roe id zijn. ge~l'ees t m 
van DUllldoorn, L Ig us ter, Ege lantIer, [fonds roos, 
Gelderse roos; de Vlie r moet daar in \I'c l vanoucl 
hebben g ehad. ~ 
De overgall ss trook tu sse n deze duinkerncn en 
bestond uit een re eks ges lot en, voch tige duinko 
met Parnass ia, Slanke gentiaan, Du izendguldenkn 
orch is, H ee lblaadjes e.d . Dit is gele idelijk vera1 
duinen verwaa id . z ijn. Inplaats van veel. kommc 
lange , troken, d Ie nu ook wat dro"er lIggen en 
beg roe iing zich ook gewijzigd; ze is er niet rJ 

Som mige n sch rij ven dit toe aan de vern ielende \\'( 
zee, ter wij l a nd eren de oorzaak in de eerste pla, 
zoeken. H et IS zeker, dat zowel wmd en zee als k 
in het ges ch ets te proces hebben geha dat zoals 
aan ge toond , in wezen, een natuuriij ke el; wetmatia 
he t duinl a ndschap is. 1 
De duin va lleien zijn na eerst "zoef' te zijn gewee 
Invloed van het zi lte nat geraa kt . Dit moet word n 
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de duizenden vogels nog in onze oren beg in nen 
rout e de terug weg, koers ze ttend naar ee n in 
e lichtgele toren aan het ei nd van ,.de Vlier en
nu een hele g roep houten bake ns, dat is ook 
in ons na tu urmonument. Die pale n s taan op 

rn \\'e rk". een milit air terrein, dat buiten het 
Irmon ument lig t. Ik ves tig er t och Uw aandacht 
toegangs weg hond erden s tijlvolle K aard ebollen 

Iud , .) groeien, een niet a lledaagse versch ijn ing . 
",ij gauw naar boven naar die gele tor en en 

(' ij ",at het \'focger m oet zijn gewees t, toen dc 
\'an het pad t ussen de oude v lieren, p lotseling 

tht stond o\' er een wild en oorspronkelijk br ok 
c doeden de zee vcr het land in spoelde. Ja, dat 

r teï ug, maar "de V lierenlaan", hoewel erg ge
[h \\'eer, dank zij het s terke r egeneratie ver mogen 
jgen nu nog eep.. mooi u it zicht naar r echt s over 
t op de acht erg rond dc aanp lan t op het S tort. 
eer \'eel bloeiende S tinkende kam illen (An th emis 

uid (Senecio ntlgari s L.) . Links ligt nog een wil d 
~ t \\' aterplas in aan leg is. D e dennenbosjes her
!n (Asio otus) . 

nog een hoog "duin", wat geen duin is, maa r 
lunk er. En van h ierui t kun nen we he t hele rij ke 
egelijk cons tateren, dat wc nog lang nie t overa l 
tek van di t hoofd stuk laat echter n ie t toe, dat ik 
[wandelingen beschrijf. Maa r in ' t kort moet ik 
nge n noem en. 
Iele tocllt naar de verr e "Z uidpunt'·. \\' e kunnen 
et de fiets de zoeven genoemde zeeweg a [ fietsen. 
~a r dige cluingrocp met een p la s. Ik wed dat over 
ld meer zal vermoeden, dat deze "duingroep" een 
fcomplex was . 
iet sencle een \'oors telling maken van de toestand 
log ver het land indrong, de res tanten \' an duinen. 

afgeknaagd, s taan nu wat wonderlijk te ver
lar liggen nog de ding en, die de zee eertijd s aan 
loonlijk langs de vloedlij n te vinden zijn. Recht s 
end met st ukken dij k , nu telkens duing roepen, 
\'an de Zih'crmee uwen , maar deze roo fvogel met 
"cle l3eer" n iet worden geduld, omdat het dier 

Klut en en S ternkolonies. Buiten de dijk heeft de 
el en het is een genot in dit wilde t errein te 
kOlllmert er zich om a ls een duinr ichel door de 
n . ciders een duin wordt weggeslag en en weer 

; jong duin wordt gevormd. D e dijk m eer land
e stab iel om al le aa nvallen van de zee te brek en. 
lpunt" b ij een g roep duintjes en ondergewerkte 
k ijken we over de br ede mond van de Brielse 
)orne. Het domein va n "de Bee r" zet zich ten 
alleen nog voort tot aan de afsluitdijk die medio 

van de zee afsloot. "Vij hebben veel verwachtin

g en va n dit gebied aan de buitenzijde van di e afsluitdijk, wat ook \\' el 
mag , omdat zich Oostelijk ervan nog ee n rijk rietgor s uit strekte, da t 
door deze nieuwe inpold ering voor he t natuurmonu me nt verlor en 
g ing. Het is waar schijnlijk, da t de monding van dit zeega t meer en 
meer gaat verzanden; reeds nu liggen er en ige brede zandbanken voor 
de kust, een geliefde ligp laats van Zeehonden. 
Het is natuurlijk zeer interessant alle veranderi ngen na te gaan, die 
hier zull en gaa n optreden en het aardig e is, dat biologen, g eologen en 
geografe n da n ook direc t in 1950 begon nen zijn deze hoek zorgvuldig 
in kaart te bre ngen, zowel wat de bodemvorming a ls de vegetat ie 
betreft . E n niemand weet hoe he t word en za l, dit nieuwe jong e de el 
van h et in de laats t e jaren zo ge tei st erde natuurmonum ent. 
En nu la a t ik het verder aan Uw zwerflust over om nog m eer won
deren te ontdekken. Men r aa kt op "de B eer" nooit uitge keken. 

DE VEGETATIE 

De vorig e hoofds tukk en ieerde ons reed s dat het g raven van dc 
ieuwe Waterweg de "Zuidpljlnt" afscheurde van Hollands duinkust 

en dat dit gebied later door in poldering met het eiland Rozenburg 
verbonden werd. Ook deden deze hoofd s tukk en z ien, dat een en ander 
vele en belang rij ke gevolgen had voor het gebied, dat wij than s m et 
de naam "de Beer" aandu iden. Op enkele gevolgen moge bij de in
leid ing tot dit hoofdstuk nog even de bijzondere opmer kzaamheid van 
de lezer worden geves tigd. 
Ten ee rs te h eeft de \Vat er weg sinds zijn on t staan veel slik naar zee 
gebracht, da t met he t zeeza nd weer aan he t s trand wer d toegevoerd: 
he t jonge duinzand van "de Beer" is daardoor min of meer rij kaan 
slib . Ten twe ede is "de Beer" door ele afsnijdin g van het duin g eb ied 
bij IJoek van Holland moeilijk toegan kelijk ge word en en dit is 
s tellig het behoud ge wees t va n fl ora, veg eta ti e en vogelwerelel. 
De ouclere en hogere, landinwaart s gelegen duinen moeten vroeger 
voor een belangrijk deel begroeid zijn geweest met een duin s truweel 
van Duindoorn, Liguster, Egela nti er , Hondsr oos, ::I'[eidoorn, V lier cn 
Gelder se roos ; de Vlier moet daarin wel vanouds een g root aandeel 
hebben gehad. 
De overgan ss trook tu ssen deze duink ern en en het jonge st rand 
bestond uit een reeks gesloten, voch tige duinkommen, rij k beg r oeid 
met Parnassia, Slanke gent iaan, Duizendg uldenkrnid, Moeraswespen 
orchis, Heelblaadjes e.d. Dit is gele idelijk veranderd, doordat vee l 
duinen verwaaid zijn. Inplaats van veel komm en hebb en w c tha ns 
lange s tro ken, die nu ook wat drog er liggen en daardoor heeft de 
beg roe iing zich ook gewijzigd; ze is er nie t rijker op g eworden. 
Sommigen sch rijv en dit toe aan de vernielende werking " an wind e n 
zee , t erwijl an deren de oorzaak in ele ee rste plaats bij de kon ijn en 
zoeke n. lIet is ze kel-, dat zowel wind en zee a ls konijnen hun aandeel 
in het geschet s te proces h ebben gehacp' da t zoals Van D ieren heeft 
aange toond, in ,vezen, een natuurlijke en wetmatige on twikk eling va n 
het duinlandschap is . 
De duin va lleien z ijn na eer s t "zoet" te zijn gewees t , vaak weer onder 
in vloed van het zil te nat ge raakt. Dit moet worden toegeschreven aa n 
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de te ge ringe hoog te, \'a n de meer zee \\:aart s gelege n duinenrijen. 

Op "de Bcer " moeten we ten dcle de konlJn cn de sc huld geven, hct 

hog'c slibgeha lte van he t zccza nd spce lt evenwel ook ee n rol: op hct 

, Iibrijke s tra nd groc ien vrij \' ee l pla nt en. die het zand. vasthouden. 

zoda t de jo nge duin en o nvoldoe nde zand toege \'oerd krIj ge n om ec n 

.qro te hoogte te ber cikcn. 

T e ns lot te \\' as van bela ng de slik s t roo k lan g dc B rielse .\f aas, be 

g roe id me t de ha lophie le schorrcnge mee nschappen en op dc nats te 

plaa tse n, l11 et cen bijna ma nshoge. (lt ch te vege tatIe van Zccastcr 

en Zecbies. 

Zee r in oTijp cnd was de aan lcg van de dijk achter he t "G roe nc S tran d" 

en de ~an l eg va n de .,N ieuwe Po ld er", di e oo k in vege ta tie kundig 

opz ich t de or ga ni sche s t ruc tuur \'a n he t landschap schonde n en de zo 

!.( rot e wet e n s~happe lijk e b te keni s \'an de ge le idelij ke overga ng \' an 

~ ilt e \' ia brak ke naa r zoe te du in va ll e ien verni etigdc, 

I--~ r i, op "de Bcer" één facto r , die, wa t zijn beteke ni s \ '001' dc plan 

tengroe i aangaat. op \'cle plaat sc n a ll e and ere ol11stalld ig hcde n over 

t ref t : he t ke uk enzout in cle bod cm. Onttrokken aa n deze It1 vloed 

z ijn a ll een de helli ngen en toppen de r hO\'en stormYioedpe il ~J i tr ij ze~de 


du ill tjes buit e ndijk s en a lle duin e n e n sOl11mige va lle Ien bllln e ndlJks . 

\ -a r ia ti e op hct th ema "zout" is cr nog genoeg. Er z ijn zand ige en 

~;[ikkige gedee lt en, hoge e n lage .stukken en ook maa kt het een g r oot 

" er sc h il , of wij ons buit en de d IJ k bev lll de n, waar de vloed nog ge~ 

regc id komt en cl e bodem over het a lgc meen za ndIg I dan wel o f WIJ 

hi;l lle n cl e d ijk zijn. waa r cc n vaak zcer fijn slibbige bodcm h e~ keuk en , 

zo ut trach t \' a,;t te houd cn. I ~ c n tweede bcla ng rIJk e facto r. (be Illvloed 

op flo ra en \'egetati c ui toefen cl e wa s de t e dichte konijnc n s t~nd . D ezc 

hcd t s tcrk ve rarmcnd ge werkt. Va n de planten, dIe h ct konIj n gaarn e 

ce t. tr ef t men e ige nlijk a llee n die soor ten aa n, d ie. er zo massaa l 

\'oo rkolll en da t ze tegen de ve rdelging op<Te \\'assen ZIJ n : e n soort e n. 

die hct konijn nie t gaarn c ee t : B itterzoet , tekeln ach tschade en Par 

!la ·sia . .\ 1 en ka n du s zegge n, dat de flora leefde bij de g ratie van he t 

kon ijn . Het than s bes ta an de streve n, mede ter bescherming ~~a n de aa n 

het natuu rm onument g r enze nd e landbouwg r onden , he t konIjn kort te 

houden. zal aan cle flora \'a n ,.de B eer " dan ook s te llig ten goede 

kom en. De dicht e konijn e ns ta nd va n het ve rled en verkl aa rt il v. de 

zc ld zaa mh eid van or chideeë n op "de Beer". 

l 0°' dri e a ndere milieufac tore n van be lang moe ten worden ge memo

rce;d. Te n eer s te he t s libgeha lt e va n het za nd, dat g roter is da n in de 

mee te du in gebieden. fn de tweedc plaat s de bem est ing van het ge bi ed 

door de oTote vorre lscha r e n en kolo ni es . Ten cl erde de invloed van dc 

me ns m~esta l o r~bedoc l d. a ls verspreider van ,.ruderale·' pla nt en, de 

onkr~lide n van akker en mesthoop. E lke be to nn en vers terking met z ijn 

kra ns van vuilnis en afval werd bv. ee n haard van rudera le planten. 

\\ïj zull en lIU gaan zien. hoe de vegetatie. onder in vloed van dezc 

ver sch ille nde omstand ig heden, to t ontwikkeling is gc kom en en begIn 

nen daartoe aan de ioord-vVes t-p unt . Vóó r de oorlog trof me n hi er 

een flauw O"o lv end , zeer weinig slibh oudend, uitges trekt zand ig s tra nd 

aan. Dit za7,dige strand is er nog we l, maar ge deelt elijk is he t overdekt 

ge raak t met opgebrachte kle i, .. 

Op deze zilte kl e i he eft zich een schorv egetatIe ontWIkkeld, Groten 

deel s hebben we hier te maken met een g ra smat van Kwelderg ra s 
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(P uccin e llia maritima) , de K welderg rasg emc cn, 
maritimae), waarin we als min of meer kenmc~ 
nog aantreîîen de Gerande schij nspurrie (Spergu 
tamelij k g rote, bleek lila bloempjes en het Klein 
maritima) . De andere halophy ten (zoutplanten) , 
zoa ls Zeeweeg bree (Plantago maritima), Stran 
maritima) en Zu lte (Ast er tri polium), komen 
~ chappen \'an zilte grond voor, Zelfs een ze IJ 
sedert 1946 in deze Kwelderg rasgemeenschap 
Ges tee lde zoutmelde (Obione pedunculata), 
De kwelderg rasge meens chap komt bij iedere \'lo 
dag kortere of langere tijd (dat hang t vooral \ ' 0 

water; soms duurt de onderdompeling slechts en 
en diepe r o ver stroomd raken de klein e kreekj es, 
\'ormen, Vanouds zij n deze e\'enals het overigens 
aang roe iende s likkus t ( op "de Beer" langs d 
uits tek de standplaats van de merkwaardige 
curopaea ) , die we er dan ook talrijk aant rc ficn , \ 
omdat op velc plaatsen in ons land sinds 192-1 I 

ingevoerd g ewas deze plaats voor zich is gaan 
geelgroene Enge ls slij kg ras (Spar t ina townsend 
vVann eer een schor door afzetting van slik word 
rege l steeds kort er - en tenslotte alleen nog bij 
de zee wordt ondergedompeld, veranderen uitera, 
digheden en zien we nieuwe soorten verschijnen. 
fraaie paarsb loeiende Lamsoor (Limonium vulgar\ 
donke rg roen g ras, dat 's zomers opvalt door dl 
zijn uitge bloeide halmen: het Zilt rood zwcnk, 
subvar. litorali s) . Bij verdere ophog ing verschijnt 
Zee-a lsem (Art emisia maritima) me t zijn zih'er~ 
of later vestigt zich ook de grijze Zoutmelde (q! 
Geleide lijk is een nieuw gezelschap ontstaan, ~ 
schap (Artemisie tum maritimae), de successie hee 
waarts gedaan. 
Behalve dit slikkige schor zijn er ook vrij uitges 
zandig bleven en s lechts een geringe bijmenging 
Hier g roeien in ijl verband in het algemeen slecht 
kraal (Salicornia europaea) en Klein Schorrekruic 
de laa ts te overweeg t op de hoge, mees t zandige 
zandige plaatsen komen we oo k een overjarige 
uitgebreid wortelstelsel tegen; de Zeepostelein (H 
met vlezige bladen in een decoratieve, s trak kr 
g'roenach tig witte bloemen, 
E r zijn echter ook g edeelten te v inden , waar het 
s trand r eeds dichter beg roeid is , H et terrein is hi 
en draag t dientengevolge niet éé n, maar twee 
plan tengezelschappen, 
In de laagten treffen wij aan de D . .JI1staartrijke I 
schap (Puccin ellie tum maritimae pholiuretosum ) 
Zeeweegbree, K lein Schorrekruid, Gerande Schijn 
g ras en Zulte, het Zeefior ing ras (Ao-ros tis st( 
s tervormig uitstral ende liggend e planten met la 
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e, ,'all de meer zcewaart s ge lege n uuin enrijcn,r lI'e tcn dclc de konijnen de schulu ge ven, he t 
het zeezand speelt evenw el ook een rol : op het 
ien \Tij I' ee l pl ant en, die het za nd vas thouden, 
n ollvoldoende zan d toegel'oerd krij ge n om cc n 
[ken , 

Hang : de slikst rook la ngs dc Briclsc ~\r aas, bc 

hicle schorrengem eenscha ppen en op de nat st c 

ij na manshoge, dich te vegeta tie ,'a ll Zccas tcr 


Ic aanleg "a n de d ijk ach ter hc t "G roe ne S tra nd" 
I ,, :\ ieu ll'c P old er" , die ook in vege ta tie ku nclig 

st ruc tuur ,'an he t lan dschap schond en cn ue zo 
kc bete kcni s " an dc ge lcid eli j ke overga ng' \' al l 
zoete dlli nva llci cn vcrni e tigde, 

en iart or , die , lV at zijn be teke ni s ,'oor de pl au
\ T Ic plaat sen a ll e a nderc om s tall d i gh~ de n o ver
:t in de bodc m, On ttro kken aau dezc in vloe d 
11 en toppcn cl er bove n s tormvloedpc il uitrij ze nd e 
1l a lle (,I,ui,lle n en sommigc I'a,llei en binn endijk s , 
a "zont I S er nog g enoeg, l ~ r Z IJ n za ndlgc en 
~c en lage stukk en en ook maa kt he t een g roo t 
uit en ue dij k be vindc n, w aar de \'loed nog ge
k m over het a lgemee n zandig is da n \I'e l o f wij 
lar een vaa k zee r f ij nslibbige bodc m he t keuk en, 
uden, I '~ cn t weede bela ng rijk e factor , die in vloe d 
[.I itocfc nd e wa s de te dicht e konijn ens tand, Deze 
ge werkt. Va n de pla n te n, dic het konijn gaarne 

ijk alle en di e soorte n aan , die er Z0 ma ss aa l 
[en de I'erdclging opgewasse n zij n : en soort e n, 
aJ'IlC ee t : B itt erzoet, S tek elnacht schade e n Par 
teggcll, da t de flora leefde bij de g rati e va n he t 
~ allue s trevc n, medc tcr bescherming va n de aan 
g-renzend e landbouwg ro nd en, he t konijn kort te 
lora "a n "de Becr " da n ook s te llig ten gocde 
nij ne nsta nd va n het \' erlcden verkl aart b I', de 
ideeë n op " de B eer", 
~ factor e n I' a n bcla ng moet en woru e n g emem o
, Iibgeh alte \' a n he t za nd, dat g ro ter is dan in de 
'n de twccde plaat s cl e be mes tin g \'a n het ge bied 
laren en kolonic s, T en derde de invloed va n de 
cid, als verspreider va n "ruderal e" planten, de 
11 me sth oop, E lke be tolln en vers terking me t zijn 
l iI'a l werd bI', een haard van rud erale plan tcn, 
tien, hoe de vege tatie, ond er invloed van dcze 
ghed en, tot ontwikke ling is gckome n en begin 
oorcl-vVes t-punt, Vóó r dc oorlog trof IJl en hi er 
r weinig sl ibh oud end, uitges tr ekt zandig s trand 
I is er nog wel, maar gedee ltelijk is het overd ekt 
hte klei, 
ft zich ee n scho[\'ege tatie ontwikkeld, Grot e n 
te maken met een g ra smat van K\I'elderg ras 

lPuccine llia maritima ) , de K weluergrasg cmecnschap (Puccin ellietu m 

maritimae), waarin we als min of meer kenmerkende soorten verdèr 

nog aantreffen de Gerande schijnspurrie (Sperg ularia ma rginata ) met 

tam elij k g rote, bleek lila bloempjes en het Klcin schorrekruid (Suaeda 

maritima), De andere halophyten (zoutplanten ) , die w e er aantreffen, 

zoals :Zeeweegbree (Plantago maritima), S trandzoutg ra s (Trig loch in 

mar itima) en Zulte (Aster tripolium), komen in alle plantengezel 

schappen \'an zilte gr ond voor. Zelfs een zeluzaamhciu h ee it zich 

sedert 1946 in deze Kwelderg r asgem censchap uitgebreid: dat is de 

Ges te elde zoutmelde (Obione pedunculata) , 

D e kwelderg rasgem eenschap komt bij ied ere vloed, du s tweemaal per 

uag kortere of lang ere tijd (dat hangt voora l van de wind af) onder 

water; soms duurt de onderdompeling slechts enkele minuten, La nger 

en dieper overstroomd raken de klein e kr eekj es, die zich in he t schor 

\'ormen, Vanouds zijn deze evenals hct overig ens naakte slik voor een 

aangroeiende s li kkust ( op "de Bcer" langs de Brielse Maas ) , bij 

uitstek de standplaats van de m erkwaardige Zeekraal (Sa li coJ'1li a 

europaea), die we er dan ook talrijk aantreffen, \;Vij zeggen "vanoud s", 

omda t op ve le plaatsen in ons land s inds 1924 een a nder van cider , 

ingevoerd gewas deze plaats voor zich is gaan opeisen: het for s", 

geelgr oene Engels slijkgras (Spartina town sendii), 

\Vann eer een schor door afzetting van slik w ordt opgehoogd, dus a b 

reg el stecds korter - en tenslotte a lleen nog bij spring vloed - door 

de zee wordt ondergedompeld, vera nd eren uit eraard de levensomstan 

dig heden en zien we nieuwe soorten verschijnen, De eer s te is we l he t 

fraaie paarsbloeiende Lamsoor (Lim onium v ulgare ) ; gevolgd door een 

donkerg roen g ras, dat 's zomer s opvalt door de strogele k leur \' au 

z ij n uitgebloeide halmen: het Zilt rood zwenkgras (Festuca rubra 

subvar. litoralis), Bij verdere ophoging verschijnt dan nog de geurige 

Zee-alsem (Artemisia mar itima) met zij n zilvergrij ze tin t en vroege r 

of later ve s tigt zich ook de gr ij ze Zoutm elde (Obione por tulacoid es l. 

Ge leidelijk is een nieuw gezelschap ontstaan, de Zee-al semgelll ee n

schap (Artemisietum maritimae), de successie heeft een schrede voor 

waarts gedaan , 

Beha lve dit slikkige schor zijn er ook vrij uitgestrekte gedeelte n, di e 

zandig bleven en slech ts een geringe b ijmenging met slib verton en, 

Hier groeien in ijl verband in het a lgemeen sl echts twee soort en, Zee 

kraal (Salicornia europaea) en Kle in Schorrekruid (Suaeda maritima), 

de laatste overweegt op de hoge, meest zandige randen, Op sommige 

zandige plaatsen komen 'we ook een overj a rige duinvormer met ee n 

uitgebreid wortelstelsel tegen; de Zeepostelein (Honckenya peploides ), 

met vlczige bladen in een decorat ieve, strak kruisgewijze s t and en 

groenach tig witte bloemen, 

Er z ijn echter ook gedeelten te vinden, waar het slibhoudende zand 

s trand r eeds dichter begroeid is, Het terrein is hier enigszins golve nd 

en draagt dientengevolge niet één, maar twee elkaar afwis se lende 

plan tengeze lschappen, 

In de laagten treffen wij aan de D unstaartrijke Kweldergrasgem ee n

schap (Puecinellietum maritimae pholiuretosum) met Kwelderg ra s, 

Zeeweegbree, Klein Schorr ekruid, Gerande Schijnspurrie, S tran dzout 

gras en Zu lte, het Zeefioringras (Agrostis stolonifera var.) me t 

stervormig uitstralende liggende planten met lange uitlopers: het 
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H et "Groe ne S tr a nd". 

B ies tarwegr as (Tri ticum junce um) cn hct merk\\ 
ta art (Pholi urus fili form us) , 

Hoewel de ietwat hoger gck gen gedceltc n I'an cle 
in niv ea u na uwelijk s va n dc kommcn schijncn 
I'ege ta tie hier aanmerkel ijk andcr , LIet ol'e rh 
Zilt r ood zll'e nkgras (Fcstuca rubra sulJ\'ar, li l 
Lcefior ing ras (Agrostis s tolon ifcra I'ar. compacta 
komt, DUll staa rt is plaa tselijk aan\\'cz ig ; Kwelde 
overige soorten van het lage schor, zoal s de Sch 
en Kle in schorr ekruid, treffe n II C nog- slechts a:t 
a rm e tierige exem pla ren , Daarentegc n zicn lI'e " 
kruid (G laux maritima), ee n vlezig plantje met k 
Hcrtshoornweegbree (Plantago coronapu s) ; cn 
Zeeve tmuur (Sagina maritim a) , 
De laa ts te is een k lein, donker, eenjarig plantjc, 
wij ze vergoed t wa t het in formaat tckort komt, 
een ze ld zame soor t, of liever een soort, zeer kie1 
van haar zeld zame milieu, De soort worelt bescl1< 
I'an een afzonderlijke assoc iat ie, de Zeevetmuurg~ 
turn marit imae) die we op de hier be pro ken ten 
het s libhoudende za nds trand aant reffen, 
Verder Zu idwaarts, beginn en zich aan de zeezi 
duintjes te ves tig en dank zij het Bies tarwegras 
Na verloop va n t ijd worden dcze dui nt jes dank 
planten ze lfs zo hoog - bI', meer dan een meter 
normale vloed uitrijzen; dan beginn en ze begro( 
zoutmijdende Helm (Ammophila ar enaria), die 
verdr ing t. He lm vangt vee l effect iever zand da 
het du in g roei t nu vee l sneller. Het Biestar \\'egras 
doordat het slechts een weinig diep reikend wort 
he t hoger wordende du in al s poedig verdrooO't , tI 
s trek ter wortels van de H elm het wa ter voor zio 
B ij de g rat ie va n de kon ij nen konden zich op een 
andc!'c soorten ves tigen; samen me t de Helm \ 
ge meenschap (Elyme to-Ammophiletum aren ar 
hicrvoor is de Ze wo lfsmelk (I~uphorbia paralias 
soort" is de Zee-akkermelkdiste l (Sonchns arve 
Ill et zijn g rote, st rale nde, dooiergele bloemcn. 
\."ccl m éé r tref fen we in deze lIelmgemeensch 
na melijk uit dc nabur ige akkers verdwaalde soor 
zaadpluis gema kkelijk overal heenwaaien : Akk 
"e nse), Speerdiste l (Cirsi um vu lgare), Canadese 
canadensis ) . D e for se Za ndhaver (Elymus arel1ar i 
nie t zo utmijd end is, toch ee rst vrij ver van zee e 
haar plaats opei 'en en doe t het dan ook goed, da 
succes dan de H elm zand vangt. 
In de jonge helmdu intjes bevindt zich , op een vla 
I'an de Gro te s terns . Die ple k is ook bo tanis ch i 
lij ks terug ker ende, langdurige ell int ensieve beme 
in dit zilte m ilieu hee ft ee n afzond er lij k natuurl ijk 
doen on t s taan. De domin erende soort is de Zeer 
Ill a), hier in de I'orm van zeer krachtig ontw ikkel 
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Bet "Groene S trand". 

J3 ies tarw egr as (Triticllm junce um ) en he t merkwaardige grasje Dlln
s taart (Pholiurll s filiformlIs). 
Hoewel de ietwa t hoger gelegen gedeelten van de slibbigzandige vlakte 
in niveau nauwelij ks va n de kommen schijn en te versc hillen, is de 
" cgeta tie hier aanmer kelijk ander s. Ile t ove rhee r sende g ras is nu 
Z il t rood z"'enkgras (Fes tuca rllbra SlIbvar. litoral is) . te r wijl ook 
Zcefior ing ra s (Ag ros tis s tolonifera var. compacta) nog rijkel ijk voor 
komt. DlIns taa rt is plaatsel ijk aanwezig; Kwelderg ras ontbreekt : de 
overige soor ten van het lage sc hor, zoals de Sch ijnspurries , Zeekraa l 
en Klein schorr ek ruid, tr effen wc nog s lech ts aan in enkele, mees ta l 
ar metierige exemplaren. Daa rentegen zie n we optreden: het 11elk 
kruid (G lallx maritima), ee n vlezig plantje met kleine rose kelken, ci c 
Jlertshoornweegbree (Plan tago coronopus) ; en in g roten ge ta le de 
Zeeve tmllllr (Sagina maritima). 
De laa tste is ee n kl ein , donker, eenjarig plantj e, da t in mas,a le g roe i
wijze vergoedt wa t he t in formaat tekort komt. In ons la nd is het 
een ze ldzame soort, of liever een soort, zeer kieskeurig ten opzichte 
va n haar ze ld za me milieu. De soort wordt beschouwd als " kensoort" 
van een afzonderlijke a ssociatie, cle Zeeve tmllurgemeenschap (Sagine
tum maritimae) die we op de hier besproken terreinv erh effingen van 
he t slibholldencle zands tra nd aantreffen. 
Verde r Zuidwaarts, beginn e n zich aan de zeez ijd e al spoedig lage 
duintj es te vestigen dank zij he t B iestarw egras of de Zeepos telein. 
Na verloop van tijd w orden deze du intj es dank zij de zandvangend e 
plant en ze lfs zo hoog - bv. meer dan een meter - dat ze bo ven de 
normale v loed uitrij zen; dan beginnen ze begroeid te r aken met de 
zou tmijd ende Helm (A mm op hila ar enaria) , die het B ies tarw egra 
vercl ring t. Helm vangt vee l effect iever zand da n B ies tarweg ras en 
het duin g roe it nu vee l snell er. Het B iestarwegras laat zich verdr ingen 
doordat het slechts ee n weinig di ep r eik end wort els t elsel heeft en op 
het hoger wordende duin a l spoedig verdroog t , terwijl de veel uitge
strekter wortels van de Helm het w ater voor zich opeisen. 
B ij de g ratie van de konijnen kond en zich op een helmduin nog enkel e 
andc!'e soorten ves tigen; sam en met de Helm vormen ze de H elm 
ge meenschap (Elymeto-Amm ophile tum ar enaria e) . Karak teristiek 
hiervoor is de %eewoJ[smelk (Euphorbia paralias ) . Een tweede .,ken
soort" is de Zee-akkerm elkd is tel (Sonchu s a rvensis va r. ma ritimus) 
met zijn g rote, st ralende, dooiergele bloeme n. 
Veel méér treffen we in deze Helmgemeenschap n iet aan; voor
namelij k uit de naburige akker s verdwaalde soorten, die dank zij hun 
zaadpluis ge makkelijk overal heenwaaie n : Akker di s tel (Cirsium ar
vense) , Speerdi stel (Cir s ium vulgare), Canadese FijnstraaI (Er igeron 
ca nadens is). De forse Za ndhaver (Elymus ar ena riu s) komt, hoewel ze 
nie t zoutm ijdend is, toch eers t vrij ver van zee e n betr ekkelijk zelden 
haar plaa t s opeisen en doe t he t da n ook goed, daar z ij met nog meer 
succes dan de Helm zand vangt. 

In de jong e helmduintjes bevindt zich , op ee n vlak terrein, de kolonie 

van de Grote s terns. Die ple k is ook botanisch in te r ess a nt. De jaar

lij ks t erug ker ende, langdurige en int ensieve bemesting met voge lm est 

in dit zilte milieu heeft een afzond erlijk na tuurlijk ru deraa l ge zel scha p 
doen ontstaan . De dominer ende soor t is de Zeera ke t (Cakile mari t i
ma ), hier in de vor m van zeer krac htig on twikkelde, forse , s terk ver 
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takt e plan ten met lichtpaarse bloemen. De begeleidende flora is uit 
\'crschillende elemen ten samengesteld , maar in hoofdzaak uit stikstof
minnende gewassen. In de eer ste plaats zijn dit Bies tarwegras, aller
wege behept met de spoe lvormige ga lmug ,tulpgal" (I s th omosolll<l 
hyalipe~nc fm. mar itil!la, een galmug), verder Zeepostelein, Zand
haver, Zee-akkermelkdlste l en He lm ), normahter van vloedmerk af
hankehjkc planten di e zich hier rijk elijk en fo r s ontwikkelen, ook a l 
is de zandaa nvoer zeer ge ring. 
Een tweede g roep va n soorten in de "stern-associat ie" z ijn de zoge
naamde " rude raa lplant en",. soorten, die we gewoon lij k vinden op s tik
s tofrIJk e plaatsen 111 he t blllnenland. Een aantal vindt op de vorrelmest 
e~ n aanlokkelijke groeip laats. Dit z ijn de \Vitte Ganzevoet (Cl~enopo. 
dlu m a lbum), Muurganzevoet (c. murale) , Zeegroene Ganzevoet (c. 
g laucun2 >.. Rode Ganzevoet .(C. rubrum ), S tip pel Ganzevoet (c. ficifo
hum), SpIesbladmelde (A tnplex has tatum), Zee zuring (Ru mex mari
Ilmu s), Zwarte nachtschade (Solanum nigrum), Kruiskruid (Senecio 
vulgans), Melkdistel (Sonchus oleraceus), Speerdistel (Cirsi um vul
gare) , Canadese fij ns traa l (Eriger on canade nsis) , bovendien Solan um 
tnflorum , ee n op "de Beer" ,"cel voorkom ende adventief en twee 
yormen van het B itterzoet (So lanum dulcamara). Een derde g r oep 
\'ormen enkele "n itroph iele" (st ikstofm inn ende) zoutplanten die \\'e 
voomamelijk op het schor vinden (op slib dus) bv. Klein sch~rrekruid 
(' uaera maritim a)... Zi lte sch ijnspurrie (Spergularia sa lin a), Melk
kru Id (Gla ux manttma) en ze lfs de Gesteelde zoutme ld e (Ob ione 
ped un cula ta) . 
Onder de andere soorten van de "s t ern-assoc iatie" moe t in de ee r ste 
p laats genoemd worden het s tekelige Loogkruid (Sal sola kali) met 
de Zeeraket de enige soort, die juist in dit t ype geze lschappen 
opt Imaal IS. 
Aan de zeez ijde van de dijk bevindt z ich ee n van de meest verrassende 
\·eget.a ties van "de Beer" : een uitgestrekte, golvende, zandige vlakt e, 
dIe smds het leggen van de dijk aan de landzijde van het strand en 
de buitenste duintjes, gedeeltelijk. begroeid is o'eraa kt me t laoe 
st ruikj es van de Duindoorn (H ippophae rhamnoide';;). Daartus en ~u 
wordt het ter r ein in Juni en Juli levendig r ozerood gekleurd door 
dUI ze nden bloemen va~l h et S tranddui zendg uld enkruid (Centaurium 
yulgare) e n de lets klem ere en donkerder g'e tinte bloe men van [<'raai 
d~.izendguldenkruid (Centaurium pulcheIlum). Een derde soort , die 
bIjdraag t tot he t kleurenspe l (he t "aspect") van dit gebied is het ons 
reeds bekende Zilt rood zwenkgras. ' 
Beide g roe ien bij voorkeur in jonge, open duinvalleien, die bezig z ijn 
ZIch van de zee af te snoer en. De vlakte draagt ee n mozaiek van twee 
to t dne gezelschappen: een op de kopjes, een in de kommen daar
tu sse n - elkaar r egelma tig afwisselend - een overgangsstrook daar
tu sse n. Ongeveer .?e lijkma tig over de drie gezelshcappen verspreid 
:lI1d~n .we : een Ijle, hogerop vaak wat dichtere g rasma t van het 
Zeeflonngras (Agr os tis s tolonifera var. compacta) en de Dunstaart 
(Pholiurus filiformis) , m eer of minder Melkkruid (G lau x maritima) 
el: I-~e rt s hoornweeg.bree (Plantago coronopus), wat Zulte (Aste r 
tnpo hum ) e n als l1leuwe verschijning de bleekrood bloeiende Rode 
ogent roos t (Euphrasia odon tit es). En nu de verschillen: Duindoorn. 
Zeeakkerm elkdist el (Son chus arvensis var. maritimus ), Strandkweek 

(Triticum litorale) en S tranddu ize ndguldenkruid 
blij ken zich vooral op de kopjes t~ bevind en. 
(Fes tuca rubra subvar. litoralis ) heef t zijn hoc 
g-an ss trook. Evenzo gedraagt zich de Aardbeikla 
fc r um), een zwak halophiele kl aversoort. Speciaa 
\\'e aan: he t in het vroege voorj aar bloeiende DE 
learia danica), ee n st ij ve, lage s trandvorm van d 
cracca va r. lep toph y ll a) en een a llers ierlijkste plal 
het Knop ige ve tmU1lr (Sagina nodosa var. monilif 
komt uitsluitend aan de zeekant voor. AI dez. 
Duindoorn du s) z ijn zwak zou ttoleran t maar mi 
en ook een brak en tevens nat milieu: 
Daarentegen houden zic h m et een duidelijke \ 
Yoch tlge kommen op : Fraa i du ize ndguldenkrui 
che llum ) en twee zoutplanten, te weten de Ronde 
e n de Zeevetmuur (Sagin a maritima ). Ronde Ru 
\'tlldigs te haloph y ten, talrijk op a lle schorren en I 
daa r , waar het zoutgehalte betrekke lij k laag IS 

a lleen op relatief vocht ige p laatsen, vooral w 
bli jf t s taa n. 
De begroe iing van de duindoorn kopj es kunncn 
schouwen als een fragm en t van de gemeenschap 
g uld e nkrllid en K nopige vetmllllr (Centauricto 
Dwe rgb ieze nverbond). 
\ Vij klimmen 1111 over de dij k en gaan de billl 
ogenschouw nemen. Van een Zandha\'er-He lm 
we niet m eer spre ken : op dit tot rust gekomen, 
heeft een gehee l ander plantende k de overhand 
bet r~kkel ijk weinig plaats innemende planten, d 
bere Ik en (meer dan 30 cm is het veela l niet) valle 
en Zeewolfsmelk - op : de Za ndzegge (Carex are 
(Cynoglossum officinale) - kenmerkend voor K 
mee r thuis tussen het str uweel dan in het open 
(RlIbu s caes ius), Duinriet (Calamagrostis epig 
z\\'en kg ras (Fes tu ca rubra subvar. arenaria ) 111 

Daaronder is he t za nd gro tendee ls bedekt door 
en daarin komen een twaalftal soorten klein Q 
blocien vroeg in he t voorjaar, r eeds in :'Iaart cn 
c n in he t heetst \'an de zomer zijn vele van hen n 
te vinden. Ke nm erkend voor de hie r aanwezige 
hen h.et Zanddoddegras (Phleum ar enarium ) e 
(Erodll1m g lutmosu m) ; van de andere noemen 
(Vicia lathyro id es), Ogen troost (Euphrasia curta) 
lI!ca a~vensis), Vroegeling (Erophila verna), \Tra 
cox) , Zandhoornbloem (Cerast iu m semidecandru 
vaarsbek (C;eran ium p~l.s illum ). De Muurpeper ( 
plant, d Ie bIJ droogte zIJ n verdamping tot sti lstan 
soort is dus gehee l aangepas t aan het warme. dr 
he tzelfd e geldt voor de mossen. In hoofdzaak zij 
liet Duinsterre tj e (Tortula rllralis var. ar enicola) 
mos (B rachy thecium albicans). \ -\Te hebben hiel 
Du in s terr e tj esge m eenschap (Tortu leto-Ph lcëtulll 



ichtpaarse bloemen. De begel eidend e îlora is uit 
ten sa mengest eld, maar in hoofdzaak uit stiksto i
In de eerste plaats z ijn dit B ies tarwegras, alle r-

Ic spoe lvormige ga lmug ,tu lpga l" (1sthomosol11;1 
'itima, ecn galm ug), verder Zeepos t elein, Zand
Ikdistel en Helm) , normaliter van vloedmerk af
lie zich hier rijkelijk en fors ontwikkelen, ook al 
eer ger ing. 
'an soor te n in de "stern-associatie" z ijn de zogc
111 en", soorten, die wc gewoonlijk vinden op stik
het binnenland. Een aanta l vindt op de vogelmest 
oeiplaat s. Dit zijn de ' ,Vitt e Ganze voet (Chenopo· 
;a nzevoet (e. murale), Zeegroene Ganzevoet l C. 
zevoe t (e. rubrum), Stippe l Ganzevoc t (e. f icifo
Ie (Atriplex hastatum), Zeezu ring (Rum ex mari
Itschade (Solanum nigrum), Kruiskr uid (Senecio 
I (Sonchus oleraceus) , Speerdistel (Cir si um yul 
straal (Erigeron canadensis), bovendien Solanulll 
de Beer" veel voorkomende adventief en twee 
tterzoe t (Solanu m dulcamara). Een derde g roep 
'oph iele" (stikstofminnende) zout plan t en, die \I'e 
schor vinden (op slib du s) bv. K lein schorrekruid 
Zilte sch ijnspurrie (Spergularia sa lina), :Melk

ima) en ze lfs de Ges teelde zoutmeld e (Obione 

)rten van de "s t ern- associa tie" moet in de eer ste 
oen het stekelige Loogkruid (Sal sola kali) met 
ige soort , die juist in dit type gezelschappen 

de dijk bevindt zich een van de meest verrassende 
leer" : een uitgestrekte, golvende , zandige vlakte, 
van de dijk aan de landzijde van het strand en 

es, gec1eeltelij k, begroeid is geraa kt met lage 
indoOl'n (Hippophae rhamnoides). Daartussen IIU 
1 Ju ni en Juli levend ig rozerood gekle urd door 
van het S tra nddui zendguldenkruid (CentauriuIl1 
kleinere en donker-der ge tint e bloemen van Fraai 
(Centaurium pulchellum). Een derde soort, die 
urenspel (het "aspect") van dit gebied, is he t on s 
'ood zwenkgras. 
orkeur in jonge, open duinva lleien, die bezig z ijn 
snoeren. De vlakte draagt een mozaiek van twee 

en : een op de kopj es, een in de kommen daar
!lmatig afwisse lend - een overgangsstrook daar
!lij kma tig over de drie gezelshcappen verspreid 
!, hogerop vaak wat dichtere g rasma t van het 
iti s stolonifera var. compacta) en de Dunstaart 
), meer of minder Melkkruid (Glaux maritima) 
Jree (Plan tago coronopus), wa t Zul te (As ter 
euwe verschijning de bleekrood bloeiende Rode 
ia oclon tit es) . En nu de ver schillen : Duindoorn, 
'Sonchu s arvensis var. maritimus), Strandkweek 

(Triticum litoral e) cn Stranddui ze ndg uldenkruid (Centa nrium vulgare) 
blijken zich vooral op de kopjes te bevinden. Zil t rood zwenkgra s 
(Festuca ru bra subvar. litoralis) heeft zijn hoogtepunt in de ove r
g'an ss trook. Eve nzo gedr aagt zich de Aardbeiklaver (Trifolium fragi
fcrum), een zwak halophiele klaversoort. Spec iaa l op de kopjes treUen 
we aan: h et in het vroege voorjaar bloeiende Deens lepelbl ad (Coch
learia dan ica), een stijve, lage strandvorm van de Voge lwikke (Vicia 
cracca var. leptophy lla ) en een alle r sierlijk ste plant m et witte bloemen 
het Knopige vetmuur (Sagina nodosa var. moniliformis), deze vari eteit 
komt uitsluitend aan de zeekant voor. A l deze soort en (vanaf de 
Du indoorn dus) z ijn zwak zout tolerant, maar mijden een sterker zilt, 
en ook een brak en t evens nat milieu. 
Daa r entegen houden zich met cen duidelijke voorkeur juist in de 
yochtige kommen op : F r aa i du ize ndgu ld enkruid (Centau rium pul
che llum ) en twee zoutplant en, te weten de Ronde rus (Juncus Gerardil 
en de Zee vetmuur (Sagina maritima). Ronde Rus is een van de veel
ntldigs te halophy ten, talrijk op a ll e schorr en en kwelders, maar allee!1 
daar, waar he t zoutgeha lte betrekkelijk laag is. Massaal groeit hij 
a lleen op relatief vochtige plaatsen, vooral waar het water lang 
blijft staan. 
De begroeiing van de duindoorn kopjes kunnen we desgc\\'enst be
schouwen als een fragmen t van de gem eenschap van S trandduizend
g uldenkruid en Knopige vetmuur (Centaurieto-Saginetul11 van het 
Dwe rgbieze nverbond). 
\Vij klimmen nu over de dijk en gaa n de binnendijkse duintjes in 
ogenschouw nemen. Van ee n Za ndhaver -Helmgem ee nschap kunnen 
we niet meer spr eken: op dit tot ru s t gekomen, beschutte droge zand 
heeft een geheel ander plantendek de o verhand gekregen. Onder de 
betrekkelijk weinig plaats innemende planten, die nog enige hoogte 
bereiken (me er dan 30 cm is he t veelal niet) vallen ons - naast Helm 
en Zeewolfsmelk - op : de Zandzegge (Carex arenaria), de Hondstong 
(Cynogloss um officinale) - kenmerkend voor kalrijke duinen, maar 
m ee r thuis tu ssen he t s truweel dan in het open zand -, Dauwbraam 
(Rubus caesius), Duinriet (Calamag rostis epige ios) en een Rood 
zwenkg ras (Festuca rubra subvar. arenaria) met behaarde aartjes. 
Daar onder is het zand g rotendeels bedekt door een dicht mostapij t 
en daarin komen een twaalftal soorten kle ine plantjes voor. Zij 
bloeien vroeg in het voorjaar , r eeds in Maart en April , verdorren dan 
en in het hee ts t yan de zomer zijn vele van hen nauwelijks meer terug 
te vinden. Kenmerkend voor de hier aanwezige associatie z ijn onder 
hen het Zanddoddegras (Phleum arenarium) en de Duinreigersbek 
(Erodium g lutinosum) ; van de andere noemen we Lathyruswikke 
(Vic ia lathyroides), Ogentroost (Euphrasia curta), Veldereprijs (Vero
nica arve nsis), Vroegeling (Erophila verna), Vroeghaver (Aira prae
cox), Zandhoornbloem (Cerastium semidecandrum) en Kleine Ooie
vaar sbek (Geranium pusillum). De Muurpeper (Sedum acre) is ee n 
plant, die bij droogte zijn verdamping tot stilstand brengt; ook deze 
soort is dus geheel aangepast aan het warme, droge microklimaat en 
h et ze lfde geld t voor de mo ssen. In hoofdzaak zijn dit tw ee soorten: 
net Duinsterretje (Tortula ruralis var. arenicola) en het Bleek slaap 
mos (B rachy th ecium albicans) . "Ve hebben hier te maken met de 
Duins terr etjesge meenschap (Tortul eto-Phleëtu111 arenarii) : een ZQ
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t!e l,da mde a tlan tische associa tie , ,"erbre id langs de ku s t ,'an Portu gal 
tot De neiil a rKen. 
De dijk heef t de ge leid elijke o vero-ang van zilt via brak naar zoet 
milieu in langgerekte duim'alleien ver s toord. Binnendijks is he t even" 
wi ch t nog niet he r s teld. E r is nu een mozaie k on tstaa n van p lan t en
ge ze lschappen zonder "k<.:nsoort en", als soc ia t ies te type r en op g rond 
"an dom in er ende soor te n en uitee nlop end al naar he t zou tgeha lte 
va n de g rond, 
D e geleide lijke daling va n he t zoutgeha lte va n de g rond is hier de 
fac tor , d ie de veranderinge n in he t p lantendel~ me t zich meebreng t. 
D eze "success ie" , zoa ls m e n de verdring ing va n het ene plantenge 
ze lschap door he t an de re noe m t wordt ge reg is t eerd door midd el va n 
ee n aa ntal pe rmanente proe fvierka nt en. 
De vera nderi ngen ble ke n gedur ende de laa ts te ja r en verra ssend g roo t 
te zij n op de plekken, d ie in 19-+6 he t zilts t war en: hi er on ts tonden 
minder z ilte nieu w e socia ti es. V ee l geringer w a ren de wij zig ing e n op 
d in 1946 min der zilte plekken en ook op de proefvlakten, die een 
g root deel \' an he t jaa r onder wa ter s taan e n dus nie t zo ge ma k keIij k 
hun zout ver li ez en . Op som mige gedeel t en van "he t BI"eed" is he t zand 
bede k t met een kle ilaag , d ie het zou t la nger en be ter vas th oud t. D eze 
draag t ee n zeer ha lophiele vegeta ti e va n he t Puccinellio- Sali cornion. 
waartoe o.m. de door ons buit endijks reeds gesign aleerde K welder
o-rasgem eenscha p en Zee-a lse mgem ee nschap behor en. B innendij ks zij n 
de milieu- om s ta ndig heden na t uurlij Ic geheel an der s. H e t zou tgeha l te 
ka n soms vrij la ng acht er een cons tant blij ven , he t ka n bij langdurig e 
dr oog te s tij g en tot boven da t van zeewa ter, het kan b ij zwar e r ege nval 
ti jdelijk ze er laag word en, maar het vertoont in ieder geva l geen 
regelmatige schomm eli ngen op korte termijn. Op sommige plekke n. 
d ie me t ee n vrij dik ke k le ilaag (m eer dan 20 cm ) bedekt z ij n, was 
he t zoutgeha lte vermoedelij k door kwel aanvankelij k zo hoog , dat er 
in 1946 nie ts a nder s g roeide da n Zeekraa l. Talrijker war en minder 
zil t e plekken, Daar g roe ide Zeekraal begeleid door de Zilte schijn 
spurr ie (Sperg ula ria sa lina) - ee n zoutp lant vooral van ope n plekk en , 
paden e.d, - en verder door Zulte, S tra ndzoutg ra s, Zeesch ijn spurrie 
(S perg ula ria media) , Sp iesb ladm elde, Melk kruid. Ronde ru s en Zil t 
fi oring ras . In 1949 was de toes t and r eeds aan zie nlijk vera nderd . 
Do minant was geworden M elk kruid (Claux maritim a) . t env ijl de 
Zilte schij nspurrie zich geha ndh aafd had. Zee kraa l was s terk ver 
mi nder d, Ronde r us (Ju ncus Cer a rdi) toegenom en , \V ij konden nu 
spre ken van een g eze lscha p da t t ot h et min der zi lte Arm cri n ge 
r eke nd moet worden. 
Op natter e zee r slech t doorluchte bodem schoot de Zu lte (As ter 
t r ipolium ) op tot 1.20 m begunst igd door de lucht ka na le n in haar 
tengels evenals de Zeebies (Sc irpus maritim us), d ie ook op zu lke 

plekken verscheen. I n 1949 was ook deze veget a t ie zeer veranderd , D e 
Zeeb ies had nu het overwicht; Zulte bleef kleiner . Zeekraal was 
geheel verdwenen, evenals 1felkkruid en Strandzoutgras ; daaren
tegen hadden Zecfioringras (Agrostis stolonifera subvar. salina) en 
Ronde r us (Juncus Cer ardi) zich sterk uitgebreid. 
Op de overgang naar de geheel o n tzil t e vochtige zandgrond werd 
daar, waar nog een meer dan 10 cm dikke kleilaag het schelpzand 
bedekt, de opper vlak te nog in 1946 grote ndeels inge nomen door ee n 



associatie, yerbr eid langs de kust van Port uga l 

leidelijke overga ng van zilt via brak naar zoet 
duin \'alleien ver stoord. Binnendij ks is het even

.Id. Er is nu ee n moza iek ontstaan van planten
,.kensoort en", als sociaties t e typeren op g rond 
rten en uit eenlopend al naar het zoutgehalt e 

" van het zoutgeha lte yan de g r ond is hier de 
le r ingen in het plantendek m et zich m eebreng t. 
Is men de ver dr in g ing van het en e plantenge

dere noelllt wordt gereg isteerd door midd el van 
te proefl·ierkan ten. 
ken gedurend e de laats te ja r en verrass end g roo t 
, die in 19-16 he t zilt s t waren: hi er ont stond en 

ioriaties. Veel g eri nger waren de wijzig ing en op 
It e plekken en ook op de proefvlakten, die een 
ar onder water staan en dus niet zo gemakkelijk 

,ommige gedeel ten van " het B reed" is het zand 
ag, die het zout langer en beter vas th oudt . D eze 
phiele vegetati e van het Puccinellio-Sa li cornion. 
I' ons buit endijk s r eeds gesignaleerde Kwelder
Zee-a lsemgemeenschap behoren. Binnendij ks z ij n 
eden na tuurlij k geheel ander s. Het zoutgehalte 
chtereen constant blijven, he t ka n bij lang durige 
l'en da t van zeewater, het kan bij zwar e rege nval 
ord en, maar he t vertoont in ieder geval ge en 

:I ingen op kort e t ermij n. Op sommige pl ekken. 
ke kleilaag (meer dan 20 cm) bedekt z ijn , was 
oedelijk door kwel aan vankelijk zo hoog, dat er 
groe ide dan Zeekraa l. Ta lrijk er waren minderl

proeide Zeekraal begeleid door de Z ilt e sch ijn 
falina) - een zoutplant vooral va n open pl ekken , 
Ier door Zult e, S trandzoutg ra s, Zeesch ijn spurri e 
I Spiesbladmelde, M elkkruid. Rond e ru s en Z iJt 
~\'as de toestand r eeds aanzien lijk vera nderd. 
Irden Melkkruid (Claux maritima ). t erw ijl de 
ich gehandhaafd had. Zee kraal wa s s terk ver 
I(Juncus Gerard i) toegenomen. Vl ij kond en nu 
ielsch ap dat tot het min der zi lte Arm erion ge

~ ht doorluchte bodem schoot de Zulte (As ter 
10 m begunstigd door de luch tkanalen in haar 

...~eebi es (Sc irpus maritim lls) , die ook op zulke 
19~9 was ook deze vegeta tie zeer veran der d. D e 
orerwicht: Zu lte bleef kleiner. Zeekraal wa s 

\'enals Melkkruid en StrandzOll tgras; daaren 
ringras (Agrostis stolonifera subvar. salina) en 
;erardi) zich sterk uitgebreid. 
Ir de geheel ontzilte vochtige zandgrond werd 
meer dan 10 cm dikke kleilaag het schelpzand 
tr nog in 1946 grote ndeels ingenomen door een 
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llo lll o"ee n meno'se l van Zilverschoon (Po t e ntilla anserin a) zouttole
rant Ronde rusoen Zilt fioringras, Melkkruid, Zeeweegbree en Stra,:p
zout~ra s , Deze soc ia ti e was in 1950 nog nauwelijk s van sa~en s t el ltng 
\'eranderd ; er waren alleen wat zoutmijdende soorten b'Jgekon:en, 
zoa ls Zeegroene zegge (Carex fla~ca), en R?lk,laver (Lotus cor11lcu
la tus) , "'''aar de klei laag nünder dIk IS -, dIt, IS, vooral aan de_ v~et 
van de lage du intj es - dommeerde naas t ZIlt flO rl11g ras, de ZIlte ze,"g e 
(Car ex dis tans) , die karakter is tiek is voor b,rakke rand~ n ~an valleIen 
met tamelijk goed doorlu chte bodem en dIe daarom 111 talge me en 
veeIcer op zand voor komt dan op klei, In dit gezel,schap bel?ore?d t o t 
het Armel"ion maritimae, vie len op, naas t ee n relatIeve talrIjkh eId van 
~IIelkkruid - dat ook va n ee n lu chtige bodem h~udt - he t optreden 
van vrij veel Aardb e iklaver en ook r eeds van e11lge soorten, dIe men 
voorn amelijk vindt op nie t-z ilt e g rond, zoals H erfs tleeuwenta-nd 
( Leo n todo n au tum na li s), ZeegTo ene zegge (Carex f1acca) en ~ya terru s 
(J un cus articulatu s) , In 1949 was de Z ilte zegge aanmerkelIjk afge
no men, terwijl ook Melkkruid en Ze~wecg?ree vermmderd waren, 
Ronde Rus en Zeefioring ras hadden ZIch mm, of, m eer g,eh~ndhaa fd 
terw ij I ta l va n nie u we, zou tmij dende soort en 111';ll1ddels h~en,n war en 
binnengedrongen (Paardeb loem, Braam, A kkerdls,tel, ' Thnncla, enz,),: 
Op de vochtio'e zandige bodem van de andere valleIen van "het Br eed 

g edij en g een"z~utplanten meer, De enige, die men nog zo ~ou ku,:nen 

noemen, is de Vv'aterspunge (Samolus ValerandI), een kleme Pnmu 

lacee m e t ee n duidelijke voorkeur voor zwak brakke ,!5rasla?den en 

duinvalleien, 'vVaterpunge g roe it hier in een s~ort e. nrl.J,k e, dIcht ~e

sloten vegeta ti e, die het oversch ? t is van de ,o rchldeeel~r1J ke par~las s la ~ 

valleien va n vroeg er. Parnassla (Parna ss ~a palu s tn s), zelf IS nog 

tamelijk vee lvuldig aanwezig, Bij zorgvuldIg zoeken vl11dt m en o,ok 

noO' wel enkele fraai r ozerode bloemtrosse n van de Vleeskleunge 

or~hi s (Orchis inca rnata) en plaatselijk talrijke e xen~plaren van de 

zeldzame, vuilpaars bloeiende Slanke ge ntIaan, (GentIana , a~arella), 

De vege tatie telt verder, nog ~we e Zeggen, dIe karakt~nstIe k voo~ 

duinvalleien zijn: de Dnenervlge zegge (Carex tnnervls) en ,Carex 

sero tina ss p, pulchella, Een kenmerkende hier voo,:komende en 111 o ns 

land buit en de duinvalleien zeer zeldzame soort IS voorts de Platte 

b ies (Blysmus compressus ), Voor he t overige bestaat het plantendek 

uit in ons lan d alge mene vochtminnende plantensoorten, z?als 'vVat~r


na\'e l (Hydrocotyle vulgaris), \\Ta termunt (Mentha aq,uatIca), KrUIp 

wilg (Salix repe ns var: repens): 'vVaterrus (]uncus, artlculatus), Geel

ha rt je (Linum cathartIcum), ZIlverschoon (Pot~ntilla a~se rl11a), Zee

g roene zegge (Carex flacca), Fioringr~s (:'\grostls stolomfera), Brun ei 

(Prunella vulgaris), 'vVitte KI,aver (Tr:foltum r epens) en Hoornbloem 

(Ce ras tium caesp itosum) , WIl men dIt gezelschap een naam gev~n, 


dan kan m en het aanduiden als "gem eenschap van Puntmos en Kru~p 


wilg" (A crocladie to Salicetum), een associatie die ook van dUI11
valleien elders be kend is. 

Het struikgewas van de oudste hoogste duing roepen, he t ,hoog st 

georga ni seerde vege tatie type van "d~ Beer", ve,rte,genw<?ordlgt een 

bepaa lde phase van de Duindoorn-Llgusterass~ClatIe ,( HIPPoP,~aeto

Ligustretum), de "m aq uis" van on~e kal~rIJke dUl11en, ,ZIJ, be 

s taat uit een aa ntal van onze fraaIst bloeIende ~eesters, !--Ig us 

ter , (Lig us trum vulgare), Vlier (Sambucus I1Ig ra) , Meidoorn 


40 

(Crataegus mOllogylla) , Gelderse roos (VibuI 
lan tier (Rosa rub iginosa), Hondsr oos (Rosa ( 
vallend, maar niet min der merkwaardig daarbij 
(H ippophae rhamnoides), Wegedoorn (Rhamnu: 
op "de Beer" voorkomende zuurb es (Berberi 
( Be tuia sp,), In de eindphase van de ass ocia ti ( 
wege n en onts taat een pa rad ij sach tig duinbe 
Kam perfoe li e (Lonicera periclym enum), Bittel 
cam ara) en H eggerank (B ryon ia dioica) en Cl 

flora, waarin o,a, de Sa lomonszegel (Po lygonatl 
o p. D it stru weel is plantengeografi sch va n be 
voor post van een g roep "bos"-vegeta ties , die in 
zijn ve el wa rm ere zomer s vo lop on twi kke ld zi 
centi s-sessil iflorae) , D e voor dit verbond kenm, 
t evens kensoorten van bove ngenoemde associ, 
de buitenbeentj es van onze flora: Zuurbes 
Ligu ter (L ig ustrum vulgar e), Egelantier (Ros, 
de kruiden Do nd erkruid (Inuia conyza) , Glad 1; 
mum officinale, Honds tong (Cynogloss ul11 off ici 
(Polygonat um odoratum) en F ijn e kervel (An 
Het st ruw eel h eeft zeer ernstig g eleden in dc b( 
g rote open plekken in kwamen en ta l van rudcr 
van daar ui t in de oorspr onke lijke vegetat ie d 
Dij de kruiden mogen nog ge noemd worden de 
ovata) en de Drienerfmuur (i\Ioehring ia trin crv 
kende soorten voor bossen va n voedsel r ijke g 
verwall tschap vall het d ui ns tru\\' ee l met het 
haagbeuk enbos en voor de voch tige plekken KO Il 

to r ium cannabinu m ), Poelruit (Thal icr llm fla\" 
(Fi li pe nduIa ulmaria), :Moeras walstro (Ga lilll1l 1 
(Lycopus eUl"Opaeus), Vlatermunt (Men tha aqu. 
mi tes commun is) , Glidkruid (Scutellaria gaiericlIl 
Oncle r de on kruiden moet in de eers te plaats t 
A kkerdistel (Cirs ium a r vense), die massaal kal 
soor t en al s Straa tg ras (Poa a nn ua ), Canadese 
canadens is), H er ders tasje (Caps elia bursa- pastor 
kruid ( Senecio vis cos us) , I week (Tr iticul1l rep 
zaad (Cr ep is capillar is ) e,d, Va n enkele ander 
soorten kan het voorkom en veeleer worden toe 
kleigehalte van het za nd en de bemes ting door; 
de mens : d it ge ldt bv, voor P astinaak (Pasti lI , 
koekoeksbloem (Melandr ium a lbum) , Bra ndnetel 
veel voorkomende Honds draf (Glechoma hedcre 
k r uidkers (Lepidium dra ba ) , 
E r zijn enkele ter re intj es, waar een nit rophiele 
o\-er ha nd heef t ge kreg en op het stru weel, he t Sla 
v ulgare) met z ijn pra ch tig d iepblau we schicht en, 
honingklaver (Melilq tu s o ffici na li s en M, alb' 
( Verbascum t hap s iform e) , A vondkoekoeks bloem 
bum), Y\ 'ilde peen (Daucus caro tal, Speerdistel 
Osse to ng (Anchusa off icinalis), Groo t kaasjeskr 
tr is) en K nikkende dis tel (Car duus nutans ) kot: 



11 Zih'crsc!J oon (P otentilla a nserina ) zouttoIe

Ifiorill gras , Melkkruid, Zee weegbree en Strand

. was in 1950 nog nauwelij ks van sam enstellil1g 

all een wa t zoutmijd ende soort en bijgekom en, 

(Carex flacca) en R olklaver (Lotus cornicu

ag mind er dik is - dit is voora l aan de voe t 
domin ecr de naas t Z ilt fioring r as , de Z ilte zegge 

xa kten stiek is voor br akke randen van valleien 
6rluchte bodem en die daarom in ' t algemeen 
mt dan op klei. In dit geze lschap behorend tot 

Ic , yielen op, naast een r ela tieve talrijkheid van 
yan ee n luchtige bodem houdt - het optreden 
lay er en ook r eeds van enige soorten, die m en 
P Hiet-zilte g rond, zoals H erfstleeuwenta·ncl 
f·), Zeegr oene zegge (Carex flacca) en Vvaterru s 
n 19-+9 wa s de Zilte zegge aa nm erkelijk afge
tIelkkruid en Zeeweeg bree verminderd waren. 
t ingras hadden zich min of meer gehandhaafd 
I, zoutmijd ende soort en inmiddels hierin waren 
rdcbloem, Braam, A kkerdistel, 'Thrincia, enz.). 

I

e bodem van de andere valleien van "het Breed" 
en meer . De enige, die men nog zo zou kunnen 
punge (Samolus Valerandi), een kleine Primu 
ke voorkeur voor zwak brakke g raslanden en 
nge groeit hier in een soortenrij ke, dicht ge
t overschot is van de orchicleeë nrij ke parnass ia -

Parnassia (Parnass ia palus tris) zelf is nog 
nwezig. Bij zorgvuldig zoeken vindt men ook 
rozerode bloemtrossen van de Vleeskleurige 

tal en plaatselij k talrijke exemplaren van de 
,loeiende Slanke g entiaan (Gen tiana amarella ) . 
~cr nog twee Zeggen, die karakt eristi ek voor 
Drienervige zegge (Carex trin ervis) en Carex 
Een kenmerkende hier voorkomende en in o ns 

lleien zeer zeldzame soort is voorts de Platte 
ssu s) . Voor het overige bestaat het plantende k 
ne vochtminnende plantensoorten, zoals Water 
19aris), V,Tatermunt (Mentha aqua tica ) , Kruip ~ j. repens). \<\' aterrus (J uncus articulatus), Geel 

iicum), Zilvers choon (Potentilla ans erina) , Zee 
ilacca) , Fioringras (Agros tis stolonife ra) , Brunei 
Vitte Klaver (Trifolium repens) en Hoornbloem 
Im). Vvil men dit gezelschap een naam gev en, 
luiden als "gemeenschap van Puntmos en Kruip
5alicetum), een associatie die ook van duin 
cl is. 

de oudste hoogste duing roepen, het hoog st 
ltietype van "de Beer", vertegenwoordig t een 
de Dllindoorn -Ligus terassocia tie (Hippophaeto 
laquis" van on ze kalkrijke duinen. Zij be

van onze fraaist bloeiende heesters: Lig us 
19are) , Vlier (Sambuclls nigra) . Meidoorn 

(Cr a ta eg us m onogyna ) , Gelder se roos (Viburnum opulus) , Ege
lantier (Rosa rubig inosa) , Hondsroos (Rosa canina) ; minder op
va ll end, maar niet minder m er kwaardig daarbij dan nog Duindoorn 
(Hippophae rh amnoides ), Wegedoorn (Rh amnu s ca thartica) , de niet 
op "de B eer" voorkomend e zuurbes (B erberis vulgaris) en B erk 
(Be tuia sp.). In de eindphase van de assoc ia tie gaa t de berk over 
wege n en ont s taat een paradij sachtig duinberke nbos. L ia ne n als 
Kamperfoe lie (Lonicera pericJymenum ) , Bitter zoe t ( Solanum du l
camara ) en Hegger ank (Bryonia dioica) en een boeiende kruiden 
flor a, waarin o.a. de Salomonszege l (Polygona tum odora tum) vallen 
op. Dit stru wee l is plantengeografisch va n belang , als noordelijke 
voor pos t van een g roep "bos"-vege ta ti es , die in Midden-Europa m et 
zijn \'ee l warm er e zomers volop ontwikk eld zijn (Qu ercion pubes
ce ntis-sess iliflor ae). D e voor dit verbo nd k enm erkende soorten z ij n 
tev ens ken soorten van bovengenoemde associati e en behoren tot 
de buit enbe entj es van on ze flora: Z uurb es (Berberis vulga ris) , 
Lig us ter (Lig ustrum vulgare) , E g elantier (Rosa eg lanteria) ; onder 
de krui de n Donderkruid (Inuia conyza) , Glad par elzaad (Lithosper 
mU111 o ffi cina le, Honds tong (Cy nogloss um o ffi cina le) , Salomonszegel 
(P olygonatum odoratum) en Fijne k ervel (An thriscus scandicina ) . 
He t s truweel heef t zeer ernstig geleden in de beze ttings tijd, toen er 
grot e open plekken in kwam en en tal va n rudera le onkruiden voora l 
va n daar uit in de oor spronkelijke v ege ta tie doordrongen. 
B ij de kruid en m oge n nog genoemd w ord en de K everorchis (Listera 
ova ta) en de Dri enerfmuUf (M oehring ia trinervia), die a ls k enm er 
ke nd e soort en voor bossen va n voe dselrijke g rond w ijz en op de 
verwant schap van het duin s tru\\" ee l met het binn enland se Eiken 
haagbeuk enb os en voor de vochtige plekk en Koning in ne kruid (Eupa
t OI-iU111 ca nnabinum ) , Poelruit (Thalicrum f lavum ), ::Vl oerass piraea 
(F ilipendui a ulma ria ), M oeraswals tro (G aliu111 palu stre) , vVolfspoot 
(Lycopus eur opaeus) , \<\' a t ermunt (M entha aquatica ), Riet (Phrag 
mit es communi s) , Glidkruid (Scutella ria g alericula ta) . 
Onder de onkruid en m oe t in de eers te plaa ts genoemd wor den de 
Ak kerdi st el (Cirs ium arvense), die massaal kan op treden; verd er 
soort en a ls S traa tg ra s (Poa an nua) , Canadese fi jns traa I (E riger on 
can adensis ) , Herder st asje (Ca pselIa bursa-past oris) . K leverig kruis
kruid (Senecio v iscosus), K w ee k (Triticu111 r epens) , Gr oen st r eep 
zaad (Cr epis capilla ris) e.d. Van en ke le ander e sti kstofm inn ende 
oort en kan het voorkomen veeleer w ord en t oegeschr even aan het 

kleig eha lte va n he t za nd en de bem esting door voge ls, dus n ict aa n 
de m ens: dit geldt bv. voor Pas tinaak (Pas ti na ca sativa), Avon d 
koekoe ksbloem (M elandrium album ) , Brandne tel (Urtica dioica) , de 
vee l voorkomende Hondsdraf (Glechoma hederecea) en voor P ij l
kruidkers (Lepidium draba). 
E r zijn enk ele t err eintj es , w aa r een nitrophiele vegetati e geheel de 
ov erh a nd heef t g ekregen op he t struweel, het Slangen kruid (E chiu m 
v ulgare) m et zijn prachtig diepblauwe schichte n, de Gele- en \ Vitt e 
honing klaver (Melild tu s of fi cillalis en M . a lbus), Kon ings kaa r s 
(Verba scum th a psiform e) , A vondkoe koeksbloe m ( M elandrium a l
bum ), \<\ïl dc peen (Daucus carota), Speer dis te l (C ir sium vulgar e) . 
Osse tong (An chusa off icinalis), Groot kaasj es kruid ( M alva silves 
tri s) en Kn ikke nd e dis tel (Ca rduus nuta ns) ko men h ier ,"oor met 
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Winde (Convolus arvensis), Pijlkruidkers (Lepidium draba), Krom VOORNA AMSTE LlTERA hals (Lycopsis a rvensis) , K leverig kruiskruid (Senecio viscosus), 
Vlieszaad (Corispermum hys sopifolium) , Vlasleeuwe nbek (Linaria 
vulgaris) en Bijvoe t (Artemisia vulgaris) . Historie. 
Het zijn vegetaties, die ons bij een bezoek aan "de Beer" opwachtcn 
en uitgeleide doen. Een feest voor wie er oog voor heef t en in het Bakker, J ., 
goede seizoen komt. Laten w ij hen zien als een teken, dat zelfs 
een zeer intensieve mensenlijke invloed in een landschap tot iets moois Drijver , J.. 
en belangwekkends heeft geleid en hieruit optimisme putten voor 
de toekomst van dit natuurreservaat. 

Engcll r echt, \\1. A., 

Groot, A. T. de, 

Graa f, A. de, 

Geologie. 

Tesch , Dr P., 

Tinberg en, N ., 


Veen, Dr Ir Joh. van, 


Vogels. 

Beusekom, G. van, 
Kooymans, F. P . J., 
Rutten, M. G. en 
Tinberge n, N., 

Kooymans, F. P. J., 

v"aard , Simon de, 
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\'ensis), P ij lkr uid kers (Lepidium draba) , Krom
nsis), K leverig k ruiskruid (S enecio viscosus) , 
num hyss op ifolium) , Vlas lee uwenb ek (Linaria 

(Artemisia vulgar is ) . 
lie ons bij ee n bezoek aan "de Beer" opwach ten 
"en fees t voor wie er oog voor hee ft en in h et 

Lat en wij he n zien als een teken, da t zelfs 
ensenlijke invloed in een landschap tot iet s mooi s 
leef t geleid en hieruit op t im isme putten voor 
natuurreservaa t . 
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INLICHTINGEN 


BESTUUR: 

]. Bakker, Voorzitter, Dr ]. A . van Steijn, gedelegeerd lid, leden: 
H. Bakker, Mr M. C. Bloemers, G. A. Brouwer, ]. Drijver, Proi. Dr 
G. ]. van Oordt en \V. A. A. ]. Baron Schimmelpenninck van der Oye. 

HET NATUURMONUMENT IS TE BEREIKEN: 

Ie Van Hoek van Holland per voetveer, vertrek Berg have n (5 min. 
van station Hoek va n Holland). 

2e Van Maassluis per wag enveer naar Rozenburg en vervolg ens 
langs de be tonweg naar de Beer (11 km). 

TOEGANG TOT H ET NATUURMONUMENT: 

In de broedtijd van 1 M ei tot 15 ] uli worden alleen dag vergunning eti 
uitg eg even, welk e à f 0.75 per per soon uitsluitend verkrij gbaar zijn 
bij de adminis tratie te Utrecht, ] . M . Kempers traa t 3, pos trekelung 
no. 219096. 

Vóór en na de broedtijd worelen uitgegeven: 

Ie 	 Dagvergunning en à f 0.50 per per soon, voo r kinder en t/ m 12 jaar 
f 0.25, ver k rij gbaar bij de opzichter ter plaatse, de heer W . Korf 
maker, postadres: S ch eurdijk 2.J , H oe k van Holland , te lefoon 
\Ves t Rozenburg 1"::. 

2e 	 Maandvergunningen à f 1.50 per per soon , verkrijgbaar bij de 
admin is tra tie en bij de opzichter. 

3e 	 Geze lschapsvergunn ingen à f 2.50 voor ten hoogs te 10 pC r S Ol1el~ 
en geldig voor één daR'. verkrijgbaar bij de admin is tra t ie en b IJ 
de o pzich ter. 

De gelegenheid is tevens openges te ld zich aan te s lu iten bij de "Vr ien 
den van de Beer" tegen een bijdrage van f 5.- 0) ; f 7.50 1) ; f 10.- 2) ; 
f 15.- 2) ; f 25.- 2) ; f 50.- 2) of f 100.-') of meer per jaar. 

Vrienden van de Beer" hebben buiten de broedt ijd doorlopend \Tij e 
toega ng tot het natuurmonum ent en gedurende de broed t ijd tweemaal. 

Aanmelding kan geschieden bij . de admin istra t ie en bij de opzichter. 

0) zonder recht van introductie; 
') met rech t van introeluctie va n één persoon; 
2) 	 met rech t van in troductie van dri e persone n. 

LOGIESMOGELIJKHEDEN (a lleen voor "Vril 

Ie 	 "Die Bleneken", bevattende een grote WOOI1 
met 3 en 1 slaapkamer met 2 bedden, alsme( 
toile t. De pensionprijs bedraag t f 6.- per p 
kinderen tot en met 10 jaar f 3.50, alles inb 

2e 	 "De Aanstoot", vacantiehuisje, verdeeld in : 

a 	"De Lepelaar", bevattende een zit-eetka 
slaapkamers beneden, één met vier en é, 
D e huur bedraagt f 5.50 per nacht met i 
licht en water. 

b 	"De Lachstern", bevattende een eenvoudig 
twee slaapkamers beneden, één met vier en 
welke kamers elk afzonderlij k van buitena 
huur bedraag t f 0.70 per nacht per bed mi 
gas, licht en water. 

De 	zorg voor het dagelijks beheer berust bij Ir 
houtvester bij het Staatsbosbeh eer te U trecht, ] 
die 	 daarin wordt bijg es taan door de opzichter 
\11/ . Korfmaker. 



LOGIESMOGELIJKHEDEN (alleen voor "Vrienden van de Beer").NLICHTIN GE N 
Ie 	 "Die Blencken", bevattende ee n grote woonkamer, 1 slaapkamer 

met 3 en 1 slaapkamer met 2 bedden, alsmede een badkamer met 
toilet. De pensionprij s bedraagt f 6.- per persoon per dag, voor 
kinderen tot en met 10 jaar f 3.50, alles inbegrepen. 

~ , Dr ]. A. van Steijn, gedelegeerd lid, leden: Ze "De Aanstoot", vacantiehuisje, verdeeld in : 
. Bloemers, G. A. Brouwer, ] . Drij ver, Prof. Dr a "De Lepelaar", bevattende een zi t- eetkamer boven en tw ee 
. A. A. ] . Baron Schimmelpenninck van der Oye. slaapkamers beneden, één met vier en één met drie bedden. 

D e huur bedraagt f 5.50 per nacht met inbegrip van butagas, 
licht en water. 

b "De Lachstern", bevattende een eenvoudige eetkamer boven en 

t wee slaapkamers beneden, één met vier en één met drie bedden, 


UMENT IS TE BEREIKEN: welke kamers elk afzonderlijk van buitenaf bereikbaar zijn. De 

huur bedraag t f 0.70 per nacht per bed met inbegrip van buta
olland per voe tveer, vert r ek Berghav en (5 min . 
gas, licht en water.van Holland). 

ie r wagenveer na ar Rozenburg en vervolg ens D e 	zorg voor het dagelijks beheer berust bij Ir C. N. A. de Voogd, 
g naar de Beer ( 11 km) . houtvester bij het Staa tsbosbeheer te U trecht, ]. M. K empers traa t 3, 

die daarin wordt bijgestaan door de opzichter ter plaatse de heer 
~ NATUURMONUMENT: \V . Korfmaker. 

Mei tot IS Juli \\'orden a lleen dagverg unningeli r 0.75 per persoon uitsluitend verkrijgbaar zijn 
ie Utrecht, ]. M. Kemperst raa t 3, postre kening 

tijd worden uitgegeven: 

à f 0.50 per persoon, \"oor kinderen t/m 12 jaar 
r bij de opzich ter ter plaa t se , de heer W. Korf
: Scheurdij k 24, H oek van Holland, telefoon: 
k 
en à f 1.50 per persoon, verkrij gbaar bij ele 
lij de opzich ter. 
ningen à f 2.50 \" oor ten hoogs te 10 ller SOJlen 
n dag. yerkrijgbaar bij ele admini str atie en bij 

Itus opengebtelel zich aan te slui ten bij de "Vrien
'U een bijdrage van f 5.- 0) ; f 7.50 1) ; f 10.- 2) ; 
'f 50.- 2) of f 100.-') of meer per jaar. 

l r '" hebben buiten de broedtij d doorlopend vrij e 
rmonument en gedurende de broedtijd tweemaa l. 

hieden bij de adminis tra ti e en bij de opzich ter. 

introductie; 
roductie van één persoon ; 
oductie van drie personen. 

.+7 
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