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Door stormen z ijt ge on.tstaan,
Slechts dool' storl1wn kunt ge vergaan
Wat is "ek Beer" eigenlijk anders dan een eeuwen geleden, door stormen
opgeworpen zand plaat in de Maasmond, welke daar lag ten ongerieve
van de vissers en de zeelieden die d e riviermond in- en uitvoeren. Een
zandplaat, door wind en water vervormd en gekneed tot een aanhangsel
van het ollde land van Holland. In 1870 door het graven van de Nieuwe
Waterweg wreed geamputeerd, als een onnut en onwaardig aanhangsel
van dit oude land.
De natu ur, de planten en dieren hebben evenwel b ezit genomen van dit
weggeworpen brok zand en sli k en zij hebben zich tot op h eden daar
weten te handhaven, het vormend tot een natuurgebied van gro te schoon
h eid en bekoring. "Handhaven" moet ik zeggen, want talloos waren de
aanslagen, die hi er op de natum werde n gedaan.
Duizende n I:ubieke meters za nd, slib en bagger z ijn bij vo orbeeld bij de
aanleg van de grote w aterbouwkundi ge werken over dit "onland" uit
gespreid. F lora en faun a wisten zich eehter staande t e houden. Toen
J..~'amen het vee en de landbouwers, want ,vaar de natuur zich in al
haar rijkdom ontplooi t, daar kan ook het vee zieh voeden en kunnen
ook landbouwgewassen worden verbouwd. De gelederen der natuur
besehenners schaarden zich echter aaneen ell daar, waar z ij de schop
pen een halt wisten toe te roepen, vindt U th ans de grens van ons
natuurm onument.
De oorlogSjaren gingen aan "de Beer" al evenmin ongemerkt voorbij.
Bunkers, wegen e n zeed ijken hak ten het landschap aan stukken . Maar
zelfs deze storm kwam h et terrein te bo\'en, zij het ook dat op vcle
plaatsen de lidtekens nog zijn te zien .
Op de vraag w aarom "de Beer" ondanks alle aanslagen toch nog als
natu ur monument in ere wordt gehouden en waarom het eiland dan maar
ni et wo rdt ingericht als badplaats en ontsloten voor de duizenden, die
in de enkele wanne dagen van het jaar ontspanning en vermaak zoeken
in de zee en op het strand, zal dit boekje, naar ik vertrouw, U h et
overtuigend antwoord geven. Maar beter: gaat U zelf kijken en probeer
minstens één etmaal in het natumlTIonument te blijven! Zet U na een
vermoeiende dagtocht neder aan de rand van de \Vaterweg en traeht
Uw inchukken te verwerken. Als de zon onder is, lichten honderden
lampjes op aan de overkant, zich verdubbelend door de weerspiegeling
in het water. Het is daar één en al bedri jvigheid: kranen zwaaien af
en aan om de laatste lading aan boord van de Harwiehboot te brengen,
die zo dadelijk zal vertrekken. Uit alle patrijspoorten stralen lichten .
Daarboven flikker t een vuurto ren aan en uit. Lichtboeien knipogen tegen
de in- en uitvarende schepen. Daar aan de overkant klopt één van de
verkeerss lagaderen van E uropa. En aan Uw kant? Alles is in diepe rust.
Nog slechts enkele vogels lopen, af en toe ruziënd, te scharrelen op het
met laagwater drooggevallen wad. E en laatste scholekster komt hoog
over, jubelend te-piét, te-piéét. Het geluid sterft langzaam weg. IIet
klinkt als het lied van de w ijd e veTten, van de onafzienbare stranden
en sli kken, van de ruige, stuivende zandkoppen ; het is h et lied van
"de Beer".
Laten wc hopen, dat het nog tot in lengte van dagen zo moge blijven,
dat naast het overbevolkte oude land van Holland er nog een plekje is,
waar de natuur de boventoon voert en de mens de stille bewonderaar
kan zijn van Gods scheppingen.

Onwillekeurig komt bij de bezoeker va n " de Beer" de vraag op, hoe
dit merkwaardi ge terrein zal zijn ontstaan. lIet is wel zeker, dat h et
niet kan bogen op een hoge ouderdom en dat het vóór 1866 uitsluitend
door de krachten der natuur is gevormd. Zelfs d e naam " de Beer" wordt
pas voor het eerst vermeld op een kaart van Delfland die tussen 1608
en 1610 is geteke nd.
\ Ve kunnen op zijn hoogst zijn geschiedenis rekenen vanaf 1540, al
weten we uit enkel e bronnen wel iets van zijn vroegere historie. In de
Homeinse tijd toch stroomden d e Rijn en de Maas in deze streek met
een tientallen kilom eters brede mond in zee uit, die de Romeinen H eli
nium noemden en die tot op zekere hoogte te vergelijken is met de
tegenwoordi ge vVes tersehelde. Zijn noordelijke oever lag ongeveer bij h et
tegenwoordi ge dorp Monster, terwijl d e Zuidelijke gevormd werd door
de kust van Voorne (die toen anders liep dan nu). I n de Middeleeuwen
en kort daarna versmalde dit enorm e zeega t zich geleidelijk door zand
afzetting aan de ,Toordzijde en ontstond h et "nieuwe land", waarop nu
d e dorpen 's-Gravenzande en Hoek van Holland li ggen.
Een kaart van 1540 laat ons ee n grote bank zien, d ie dwars voor de
:\laasmond ligt en deze in tweeën splitst, waardoor een Noordelijke en
een Zuidelijke to egang tot het binnenland ontstond. D e Zuidelijke schijn t
als seheepvaartweg in gebruik te zijn gewees t hlijkens de op de kaart
aangegeven eC'l1\'oud ige betonning. De Zuid-heI[t van d e b ank lag on
geveer waar thans "de Beer" is. Ka arten van 1584 en 1586 ge ven een
o\'ereenkol11stig, doch gew ijzigd beeld . Ligg ing en vorl11 der banke n
moeten in d ie tijd voortd urend en vr ij sterk zijn gew ij zigd. De kustlijn
hedt zich i !1 d eze co ntreien t rouwe ns in de 17e en 18e eeuw geregeld
meer naar h et Oosten verplaats t, zeer waarsch ij nlijk door het rijze n van
de zeesp iegel.
Aan het einde der 16e eeuw vormt zich een bankje ten Zuiden van
cic H oek van Holland als "een steert sands die van Hollandt aH komt
schieten ", en dat aan de Hoek vastgroeit als strandwal, gerich t naar het
Z.Z .\V. Het ontvang t de naam van " d ie Bleneken" en moet worden ge
zien als d e aanvang va n "de Beer", al heeft het nog heel wat ver
\'ormingen ondergaan. Zo is het tussen het begin der 17e en 18e eeuw
een heel stuk naar het Oosten opgeschoven, Gele ideli jk heeft zich ach ter
deze smalle landtong (sh'andwal) m cer materiaal afgezet en h eeft hij
zich zowel naar het Oosten als naar het Zuiden ui tgebreid, steeds aan
de Hoek \'an Holland verbonden blij\·cnd . (De naam Hoek van Holla nd
komt, naast die van "de Beer", voor h et eerst op kaarten van plm. 1648
voor). Omstreeks 1711 is de kern van, wat we tegenwoordig als "de Beer"
kennen, aanwezig en wel in het l\oordweste n nll1 11 et thans bes taand e
gebied . l\a dat jaar is een belangrijke ui tb reidin g naar Oos t en Zuid
ge\'olgd.
D e seheepvaartwl'g naa r de :"faassteclen, .\1aassluis , Vlaardingen, Schie
dam en Rotterdam liep toen tussen "de Beer" en ei landen, die later ont
stonden en die met Hozen burg verenigd zijn ; d eze weg heette " Mo nd
\'an de Maas" of ,.Pan of Krim ", en m eer naar 't ;'\,0. " het Scheur".
Heeds omstreeks deze tijd wa ren cr mensen, die een kortere \"(':rbinding
van de Maassteden met cic Noord zee begeerden.
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De situati e te JIo t'k \'an Holland omst reeks 18iO, vóór h et
d c Nieuwc \ Vater\\'l'g.

gr~l\'en

'"'111

Eén van hen was d e landmetcr van Dclfland C ru(juiu s. Van h em is llet
voorstel om " di en onnatuurlijkc Rivi crbedervend c Beer, die mct een h,tls
van 400 rocdcn breed (1) aan den Hoek va n Holland is vast gegroeyt af
te snijd en". Op een kaart van 1739 heeft Cru quiu s zijn pla n getekend.
I-Iet zou cvenwel tot plm. 1870 durcn eer zoi ets werd uitgevoerd, on
geveer zoa ls Cr uqu ius het zich h ad voorgesteld. Een kaart van 1865 leer t
ons, dat " dc Beer" toen in hoofdzaak d ezelfde vorm had als th an s. In
1869 wercl dc Scheurpold cr b edijkt en in 1872 " dc Beer" m et Rozenburg
verbnnd en. D e bij het graven van dc Nieuwe 'Naterweg vrijgekomen
gro nd werd gestor t op enkcle gedeelten van h et duinlands chap, di e nu
als "S torten" b ekend staan en di c vooral vóór 1940 door hun ongcYeer
rechtlijni ge begrenzing in h et oog vi elen. Ecn uitbreid ing naar het Zuid
westen ontving hct natuurm onumen t omstreeks 1920 t ocn een zandbank
daar aan " d e Beer" vastgroeide (de z.g. Zuidpunt) .

" D e Beer" was tot 1920 recds l'en vogclbroedplaats van b elang, waarop
evenwel het roven van eieren weerzinwekkend e vormen had aangenom en;
vanaf 1921 echter werd door cle Nederlandse Vereniging tot Bescherming
van Vogels in de broedtijd een gcregelde b ewak ingsdienst inges teld. D eze
vcreniging kon dit werk staken toen in 1935, m et m edewerking van d e
Staat, de Stichting "Natuurmonument D e Bcer" werd opgeri cht, di e zieh
niet slechts de b escherming van h et vogellcven ten doel stelt, doch even
zeer waakt voor de bewaring van de flora en de instandhouding van

Di enst der Domeinen heeft vele zegenrijke gevolgen gehad. Zo was het,
om slechts een voorbeeld te no emen, van veel belang dat in 1936 met
d pachter van d e Scheurpolderhoeve een overeenkomst kon w orden ge
sloten, wa arbi j zijn tot di e tijd bestaa nd recht om de landen en dui nen
van " de Beer" te doen " beweiden" verviel. vVie het terrein tussen 1920
en 1936 heeft gekend, weet dat dit voor d e beschermin g van de natuur,
niet het m inst va n de fl ora, van het grootste belang is geweest.
E doch . . .. in 1940 kwam cic Duitse bezetting. Deze heeft ook in dit
natuurmo numen t heel veel kwaad gedaan. lIet prachtige landschap is
daardoor in zijn totalite it ernsti g geschonden. E r waren in 1945 alleen
nog fra gmenten van over. Gelukkig evenwel fragmenten van hoge waard e,
aangezien de meeste broedterreinen van zee- en strandvogels bijna on
aangeroerd bleven. lIet oorspronkelijke duinterrein werd evenwel ver
knoeid, vergraven e n volgebouwd met talloze bunkers en andere bouw
werken. De oude "aanspoelselhoek" en omgeving bv. w erd omgezet in
een soor t vesting, het "kernwerk" dat nog als zoda ni g aa nwezig is.
T ussen 1940 en 1945 is bovendi en, aansluitend aan dit kernwerk, een
erst in Zu idelijke richting lopen de, zich later naar het Oosten om
buigende zeedijk gelegd. Dit werd o.m. gedaan ten dienste van de
omzetting van een belangrijk gebied van " de Beer", de vroegere ri et
en biezen velden ten vVes ten van d e Scheurd am, in landbouwgrond, de
zoge naamde Nieuwe Polder. Daardoo r is het binnengedijkte land aan de
onges toord e werking van zee en wind onttrokken , en wordt de natuur
lijke ontwikkeling van d e binnen de dijk gelegen duinvalleien ingrijpend
gewijzi gd. E r wordt op d e gevolge n hi ervan voor d e vege tati e in h et
zesd e hoofdst uk nog nader inge <Taan .
Een werk va n ingrijpend e betekenis is voorts, dat in 1949-] 950 de dijk
is gelegd, die d e Brielse Maas afsluit van d e zee en die Hozenburg ver
bindt met Voome. E en van de gevolgen hi ervan is, dat vrijwel het Cfehele
nog resterende deel van h et ri etgors verloren ging.
Uit en en and er blijkt wel , dat veel van het oude helaas is verdwenen.
Gelukkig zijn er ook lichtpunten aan te wij zen. Vele sporen van het in
gr ijpen door de Duitsers konden namelijk worden uitgewist. Bijna alle
bunkers kon den aan het oog worden onttrokken door het opbrengen van
zand en het aanbrenge n van beplanting; andere bouwsels werd en ge
~ I oopt en een gordel jong " natuurlijk" du inbos werd aan geplant. U it
eindelijk kan d an ook met blijdschap worden geconstateerd , dat .,d e Beer"
gebleven is : een fraai en b elangr ijk natuur monum ent van grot e b etekenis.

C I::OLOCIE
Geologie van "d e Beer" - hoe kan dat? Geologische historie meel
immers steeds met zeer grote tijdsduur, en het landschap van " de Beer"
is jong. j iet alleen zeer jong, vanuit geologisch gezich tsp unt, maar zo
als in het historisch ove rzicht reeds is vermeld zelfs jong, gerekend met
menseli jke maatstaven. Een groot ged eelte van wat thans "de Beer"
\'ormt, was im mers nog n iet zo heel lang geled en een van de arm n
van de Rijn- en Maas-mond. De stomp e toren van Brielle - de toren
die de Zuidelijke k im brheerst - en het Stenen Baken in één lijn, dat
was toen de veilige vaargeul naar Den Brie!. Zoals iedere bezoeker zrlf
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kan nagaan, voerd e z ij dwars over het gebied van het huidige natuur
reservaat en is dus nog in historische tijd geheel ver land.
Uit een boring di e in d e buurt van "Die Bleneken" geslagen is, weten
wij, da t er ongeveer 4000 jaar voor Christus land was, daar waar thans
.,de Beer" ligt. Er vormd e zieh toen veen, het " veen op grote diepte",
dat ook elders in de ondergrond van Holland gevonden wordt. Dit veen
is sindsdien door strandzand en zeeklei bedolven en ligt th ans op 22 m
di epte. Al di e d ui zenden jaren hebben hi er de mond en van de Maas
('n Rijn gelegen , tussen het oude land van Yfonster in het N oorden en
van Voome in h et Zuiden. Zoals in h et eerste hoofdstuk is beschreven,
is deze rivi ermond ni et één grote zee-inham geweest, maar een vlakte
vol ondiepten en zandplaten, gescheiden door diepe geulen, en w isselend
onder invloed van het spel van de wi nd en d e stromin gen van de zee
en de rivier. Hoc dit precies in zij n w erk gegaan is, is echter niet be
kend, evenmin kennen w ij het tijdstip wa arop het t egenwoordige land
zich begon te vormen , al zijn wij ni et vcr mis, wan neer w ij dit stellen
op het einde van de 17 e en het begin van de 18e eeuw. De kern hier
van, de duinruïnes - res ten van vroegere grotere du informati es - achter
het "Groene Strand", behoren in ied er geval geologisch gesproken tot
het Hollandse landschap der Z.g, ,,Jonge D uinen", di e pas na h et jaar
700 zi jn begonnen te ontstaan. D e geschi edenis van het huidi ge land is
dus inderdaad zeer kort.
Van veel groter belang zijn echter veranderi ngen uit de all erjongste
historie, verand eringen die geen natuurlijke oorzaak hebben, maar resul
taat zijn van mensenwerk. Dit is begonnen met de r eeds genoemde af
damming van het Scheur, omstreeks 1870. Daarna kwam h et graven van
d e Nieuwe ' '''aterweg, dat op verschillen de wijzen h et landschap ook
.,geologiseh" beïnvl oed heeft. Ten eers te w erd langs d e ' '''atervveg zelf
\' eel uitgebaggerde grond geborgen. H oge- en L age Stort, de Nieuwe
Storten en de Vlierenlaan en omgevin g ontstond en hi erdoor, en al deze
hoge punten zijn dus geheel kunstm atig aangelegd. Een tweede res ultaat
van het graven van d e Nieuwe ''''aterweg w as, dat de Brielse Maas nu
hijn a geen rivierwater meer afvoerd e, zodat de Zui dra nd va n " d e Beer"
en het strand snel aangroeid en . De ri etmoerassen in het Zuid en breid
den zich steeds uit, en kwam en boven normaal hoogwater te liggen,
hetgeen leidd e tot de inpoldering van een d eel van h et Breed en van
het grootste deel van de ri etgorsen en biezenvelden.
Is er du s va n de geologische histori e van " de Beer" w eini g te vertellen,
omdat het landsehap zeer jong en bovendi en sterk door de mens b e
invloed is, cr bestaat daarentegen gelegenh eid te over de t egenwoordige
vera nderingen van de aardoppervlakte t e vervolgen. Deze zij n het gevolg
va n de wisselwerking der se di m en t a ti c, - hi er d e aanvoer van
klei en zand - en der e r 0 s i e, - de afbrekende krachten van zee
str omingen en wind.
J li ervoor moeten wij zij n in het buitend ijkse land, op het strand, de
sli kken en de sehorren, waar d e natuurlijke invloeden vrij spel h ebben .
Ec n strandlijn is overal in d e aardse historie, tenminste geologisch ge
zien, ee n heel wank el iets. Bij een geringe verhoging van het zeeniveau ,
zal zi j vcr landi nwaarts verschui ven. Bij een r ijzing van het land d aaren
tegen, of bij een verhoogde aa nvoer van zand en klei, geb eurt he t tegen
overges telde. Deze laatste toes tand bes taat thans langs de stranden en
cic slikken va n " de Beer". Door de bouw van de grote Hoofd en aan de
7
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\ Va terw eg, en door h et uitvallen van de Brielse Maas, is de afbrekende
werking va n de zeestromin gen sterk verminderd, zod at t hans landaanwas
overh eerst.
Deze landaanwas kan op vele verschillend e mani eren plaats vinden, al
naar gel ang van de plaatselijke omstandi gh eden. Buiten langs het "Groene
Strand" li ggen bij voorbeeld verschillende banken evenwijdig aan de kust,
d ie gele idelijk h oger w orden, en één voor één aan het str and vast
groeien . Langs h et Zuiderhoofd en aan de Zuidpunt i s een wat regel
matiger aa nslibbin g, die meer een oost-west richting vertoont. Maar oök
hier is het b eeld in detail sterk variabel. De "Klutenbank" bij de Zuid
punt kwam bi jvoorbeeld een t w intig jaar geleden na zware zuiderstormen
plotseli ng als een afzond erlijke schelpen b ank boven water. Sindsdien
heeft zi j zich, steeds een gesloten schelpenbank vormend, langzaam naar
h et Oosten verplaatst, en bvam daardoor steeds meer in de Briclse Maas
te ligge n.
Is de aa nslibbin g vcr genoeg gevorderd , dan geraak t het ni euwe land
b egroeid . De opvallend ste kolonisten z ijn de zeekraal op slikkige ter
reinen en de h elm op za ndi ge bodem. In h et h oofd stu k over d e vegetati e
wordt op d eze pla ntengroei nog nader ingegaan. D e p lanten hou den de
klei en h et zand vas t, zodat de landaanwas op de b egroeide delen sneller
verlopen kan. Er ontstaan dan schorren en h elm d uintj es .
Voor d e vormi ng van hoge duinen zi jn echter thans de omstand igheden
ni et gunstig. D e duinruïnes achter h et "Groene Strand" zi jn dan ook in
een vroegere p eriod e ontstaan, vóór h et graven van de Nieuwe Water
weg. I-Iet blijft dus than s bij een uitgroeien van de sehorren , van h et
.,Groene Strand" en van lage h elmdu intjes.
D e landaanwas gaat echter ni et ononderbroken voort, en ook in de af
braak door d e zeestTomingen is de sterke variatie wa ar te nemen , die
het gevolg is van wisselende plaatselijke omstandigheden. Het opvall endst
is h et vers chil in karakter tussen de eb- en vlo edgeulen op het onbe
groeide wad en in d e begroeide schorren . O p h et w ad vinden wij vlakke,
brede en ondiep e waterlopen , in de sch orren daarentegen smalle, di epe
kreken, m et steile wand en. In d e afzettingen op d e bodem van d e eb
('n vloedgeulen weerspiegelen zich ook locale wisseli ngen in de sb'ooms nel
heid. Zandige bodem bij sterke stromi ng, slibbodem in ru stige gedeelten,
De b eelden di e de landaanwas aan de ku st van " de Beer" ons b iedt,
va ri ëren dus, zoa ls ik r eeds van de "Klu tenbank" vertelde, binnen enkele
jaren. I-Iet vervol gen van d eze verand erin gen geeft een inzicht hoe de
wisselin gen van land en zee zich aan de aa rdoppervlakte volb'ekken . Dit
kan gebeuren tijdens w and elin gen in herfst en voorj aar, wanneer al h et
buitend ijkse land voor b ezoek toega nkelijk is, Hier vi ndt men dus juist
huiten d e broed tijd onderwerpen, di e d e b elangs telli ng kunnen binden,
en waarvan het vervolgen een di eper inzicht in h et leven van h et land
schap van " de Beer" verschaft.

IJF. VOCFLS
Mogen d e fraai e landschappen en cle flora bijgedra gen ,h ebben t ot d e
roem van "de Beer", voor h et grootste d eel dankt dit gebied z ijn fa am
toch wel aan h et rijk geschakeerd e vogelleven , dat hier wordt aange
b'offen , h etgeen ook tot uitin g kom t in de populaire b enamin g " I-Iet
Vogeleiland". D e vers cheidenh eid van landschappen is een van de oor
znk('n, dat velerlei vogels er levenskansen vinden, h etgeen blijkt uit de
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vogclbevolking naar schatting om en bij de 20.000 paren telt, een aantal ,
waarm ee " de Beer" behoort tot de belangrijkste vugelbroedplaatsen van
West-Europa.
H et brede zees trand, in combinatie m et d c slikken aan de rivienn on
dingen en cic wateren, die het gebied omspoelen, lokken vogels als dc
Kluut (Rec urvirostra awcetta) , de Scholekster (Ha ematoptls ostraleglls ),
de Bontbek- en de Strandplevi er (C lwradrills hiaticula. en L ell co polill s
alexandl'inus) en verschillende soorten sterns en meeuwen ; de w eiden
en de groene sb'anden ö'ekken d e weidevogels aan als de Kievit (Vall elilis
vaneUus), d e Tureluur (Tringa totanus), d e Grutto (Limosa. limosa ) en
de Kemp ha an (Philomachu8 pugnax) en kleinere soorten als b ijv. de Vdd
leeuwerik (Alauda amensis) en de Graspi eper (A ntIllIs pratens is).
D e di chtb eg roeide d uinen bieden nes tgelegenheid aan "Vilde eend (",\n (18
platyrhynclw) en Fazant (Phasianlls colchicus), in de ho ge vlieren vinden
Tortel (Streptopelia turtllr) ell Ho utduif (Columba pafumbus) een ge
schi kte woonplaats, h et lage struweel verschaft een ideale broedplaats
aa n tal va n kleine zangertjes, de beroemde Nac htegaal (LLIscin ia 1lI ega
rhyncha ) incluis. Ook Bergeend (Tacloma tadol'/w ), Holenduif (Co lwnba
oe nas) en Tapuit (Oenanth e oenan th e) broeden graag in de duinen , waar
zij nes telen in d e door de Kon ijnen gegraven holen en ga ngen . Het " Riet
gors" is het dom ein van de Kiekendieven en de .Hallen; ook kleinere
vogels als Rietzanger (A crocephalus sch oenobaentls), Ri etgors (Emb e ri;:;a
schoeniclus) en de Kl eine karekiet (Ac rocephailis scir71ace l.ls) huizen hier.
In d e oorlogsja ren is de vogelstand, wat so mmi ge vogels betreft, erg
ach ter uit gegaan , maar toen met de bevrijd ing de r ust terugkeerde, kreeg
de vogelbevolking de kans zich te herstellen en thans verkeert cic ze
weer b ijna geheel op h et oude peil.
Al is het broedseizoen de mooiste tij d om "ck Beer" te bezoeken, ook
ervoor en erna is hi er voor vogelvrien den veel te geni eten. Niet allee n
dat w c, zoals op meer plaatsen aan d e kust, prachtig de trek kunnen
waarneme n, maar bovendien zijn wc er - omdat "de Beer" een gel ief
koosde pleisterplaats is van tal va n trekvogels - in d e gelegenh eid om
vele van di e gevleugelde reizigers tijdens hun ru st of bij h et \'oL'dsel
zoeken rustig te bekijken. Ook win tergasten: eenden, steltlopers, meeu
wen en roofvogels bezoeken geregeld h et eiland, zodat we, wann eer wc
een juiste indruk willen krij gen van de belangrijkh eid van " de Beer" ,\ ls
vogelgebied, de aangename noodzaak van geregelde bezoeken in alle
jaargetijden voor ogen moeten houd en .
Over het al gemeen is de belangs telling voor "de Beer" buiten de
vaeantiemaand, Au gustus, het groots t in h et voorjaar en dan voora l in
het laatst van Mei en h et begin van Jun i. Dat is ook wel b egrij pelijk,
immers de natuur is in di e tijd op haar mooist en wa t de vogels betreft,
van bijna alle soo rten zijn dan nesten met eieren of jongen te vinden.
H et hoogtepun t va n de toch ten in di e tijd wordt gevormd door ee n
bezoek aan d e kolonies van de ster ns en de m eeuwen.
Sterns krijgen we al te zien w anneer we m et de motorvl et va n de
veer man de \ Va terweg oversteken , vooral Visdiefjes (Ste1'l1C1 hil·undo ). Zij
jagen op visjes, die zi j al vliegende opsporen en dan weten te b emaeh
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ti gen door zich van enige m eters hoogte m et vooruitges token snavel
het water te storten. Ook d e Grote sterns (Stenw sllndüiee nsis) en d
D wergs tcrntj es (Stenw albifrons) zijn m ees ters in deze vangtcehniek.
Aan geland op d e stei ger zien w e vaak Kapm eeuwen (L w'us ridibtmdu
die in een lange slingerende rij langs de waterlijn fourageren of op h
strand een uiltje knappen ; ook Scholeksters (Ha em.ato)J lls ostralegus) zi
er m eestal te zien en wanneer w c cr de tij d voor n emen um eens m
d e kijker rond te sp euren, ontdekken w e soms ook Bontb ek- en Stranc
plevi ertjes . Plots ka n onze opm erkzaamh eid ge trokken worden door h
zo k arakteristieke liedje van de Kleine kar ek iet (A eroce ph alus scirp ace u
een vogeltje, dat zeker wel in vij f of zes broed paren voork om t in d
ri etst rook, die zich links en r echts van d e steiger op h et stra nd uitstrek
Maar spoedi g w or d t de zanger van h et I'iet overstemd door de zange
van het duinbos, d e N achtegaal en consorten, cUe vanuit de bosjes op d
eerste duinen d e b ezoekers als h et war e een w elluidend w elkom toezin ge
vV ann eer wc ons gaan melden bij d e opzichter, d e h eer Korfm ake
kunnen wc al trachten de zangertjes te ontdekken , cli e in de b os j
rondom zijn hui s hun liedje zingen. Met een beetje geluk kunnen w
een p aar Groenlingen (C hlo ris ehloris ), ook wel eens een Koolmees (Pa r
m ajor) of een Gekraagd ro odstaa rtj e (Plzoe ni c urus p71Oenicurus) te zie
krij gen.
\ Vanneer w c ons d an op pad begeven en d e verh arde weg door het du
volgen, kun nen w c in de di chte b osjes tal va n za ngertjes te h oren krij ge
zoals Winterkoni ng (Troglod 1jtes t roglod1jtes) , Spotvogel (Hippo ia is ict
1'in a) , F itis (Ph1jlloseop us t roehilus) , Grasmus (S1j/ uia com m unis), Hegg
mus (Prunella m odlilaris), Zanglijster (T w 'dus e riee tol'll1n ), Merel (Tu re/
m e rula), T uinfluiter (Sylvia bo rin ), Gekraagd roodstaartje, Koolm ees, Kne
(CauZttelis eannabin a) , Groenlin g en vooral de Nachtegaal, waar van
wel m ccr dan 30 p aar tjes alleen in h et noordelijke ged eel te h uizen . Oo
II out-, IIolen- en T ortelduif (C olum.ba paltlmbtls, C O/li m b a oen as e
Strep topelia turtur) laten zich vaak h oren . L inks van de w eg, wa ar zie
een bosje va n abelen, b erken en wilgen b evindt, kan m en wel eens h
geflu it van d e vVielewaal (O riolus oriollls) vernemen ; wa t verd er o
m aar da n aan de and ere zij de van d e weg, w aar de ligustervallei ee
doork ijkje op de \ Vaterweg geeft, zijn soms de lange trillers van d
Sprinkhaanrietz::tnger (LoclI stella n aeüia) te h oren, een llll'rkwaardig g
zang, dat veel w eg h eeft van het snerpend gelui d , d at krekels m ake
~,f e er kans om de Spri nkhaanri etzanger te h oren h ebben wc, wanneer w
h et p ad volgen, dat naar het \Vesten tussen d e lage d uin tjes en klein
plassen voert. lIier hui zen m ees tal wcl een stuk of zes van deze zan ger
Voor wc zover zijn, p asseren w e eers t nog de zo schilderachti ge, la ng
zaam verl andende "Kievitenplas", w aar d e D odaars (Po diee ps r l.l fic olli
broedt en waar m ees tal wel Bergeenden te zien z ij n, even als ' ·Vild
eenden, Slob eenden (Spa tlIla cl1j peata) en soms ook enkel e Zomertalinge
(A n as qu e rqll edtlla). Ook zu llen wc er zeker enkele Kieviten zien, wan
di e broeden er ieder voorj aar op d e eilanclj es en op clP slikkerige oc\ e
lan gs d e plas.
Achter de plas ligt h et " H oge Stort" ; volgen w e h et p ad , d at over dez
IJl et houtgewas b eplante hoogte voert, dan h ebben wc een schit teren
uitzicht over " H et Breed", de grote natuurlijke vlakte achter cic duine
" I-Iet Breed" is vanouds het domein van de w eidevogels; bij t ientalle
broeden hi er de Ki eviten, Tureluurs, Grutto's, Kemphennetjes (Philo

1

machus pllg nax) en Séhol cksters in mindere mate. Ook Meerkoet (Ft/ li c
atra), Veldleeuwerik en Graspieper huizen hier.
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Na een wandeling door de duinen, waarbij we meestal wel enke
Fazanten en Eksters (Pica pica) te zien of te horen krijgen, begeve
wij ons naar het " Groene Strand". \Vanneer we dan in de richting va
de zee gaan, passeren we een uitgestrekt complex van dui ndoornb osje
Zo gauw we de laatste doornstruiken gepasseerd zijn, bevinden we on
in d e nabijheid van de grote vogelkolonies. We zien d an al de eers
Visdiefjes op de vleugels gaan, spoeuig gevolgd door de Kapmeeuwe
en de Grote sterns. Vooral de uui zend('n Grote sterns, die in een dich
wolk onder voortdurend gekrijs boven de broedplaats blijven rondvliege
leveren een schouwspel, dat men niet licht vergeet; h et is een ove
weldigend gezicht, die duizenden smetteloos witte vogels, prachtig a
stekend tegen het blauw van de vuorjaarshemel. Ook de Kapmeeuwe
dragen door hun talrijkheid en hun luichuehti gheid het h unne bij o
ieder, die een bezoek aan de broedkolonies brengt, een onuitwisbare in
druk mede te geven van de grootsheid van het vogelleven op " de Beer
In sommige jaren werden er tussen de "gewone" sterns en m eeuwe
wel eens zeld zaamheden waa rgenom en. Zo werd cr in 1950 en 195
een Mediterrane kapmeeuw (Larus melanoce plwlus) tussen d e Kap
meeuwen ontdekt, terwijl cr de laatste jaren geregeld Lachs terns (Gel
chelidon nilotica ) broedend waargenomen werden.
vVanneer wc van de Grote- sternkoloni e in zuidelijke richting over h
strand gaan, kr ijgen w e al spoed ig gelegenheid kennis te maken m
de Kluut (Recuruirostra aooceUa) , d e D wergstern, de Scholeks ter e n d
Strandplevier, dil! bij voorkeur hun nes t m aken op de kl eine schelp
vIakten langs de zeekant. IIet nest is m ees tal een kuiltje in het zand
al of niet met schelpjes bekleed ; waar ook de eieren, vooral di e van d
Dwergstern en van het Strandplcviertje, weinig of niet afs teken tege
de omgeving, is het gevaar van vertrapping der legsels niet denkbeel di
Vandaar dan ook, dat d e opzichter de bezoekers om de schelp vl akte
heenleidt, waarbij men toch gelegenh eid heeft enkele aan de rand lig
gende nesten te bezichtigen en in ieder .geval de vogels zelve prach ti
waar te nem en. T ijdens de wand eling zien we af en toe Bontbekplevie
tj es (Chamdrills hiaticula) voor ons uit ren nen; wan neer we het gelu
hebben hun nes tj e te vinden, blijkt ook d it een eenvoudi g kuiltje te zij
met meer of minder sehelpen bekleed. Als broedvogel is de Bontbe
minder talrijk dan de Strandplevi er, maar hi j is er toch niet zo zeld
zaam als de Kl ei ne plevi er (C lwradrills dllbiu s), die hi er slechts in enke
paren broedt.
vVat de Kluten betreft: vroeger broedden zij in enkele hond erden pare
op dl! grote schelpvlakte van d e "Klutenbank", m aar toen men daa
begon met de aanl eg van de dam naar VOOl'ne werden in dat voorjaa
de Kluten door de drukte en het lawaai verdreven; gelukkig zijn z
toch "de Beer" trouw gebleven en behalve de kleine groepjes, die lang
het zees trand verspreid voorkomen, is cr een tameli jk grote ned erzettin
van deze buitengemeen sierlijke \'ogels aan d e zuidwestkant van het ge
bied. I n sommige jaren bevinden zieh in diezelfde omgeving eveneen
enkele kl eine nederzettingen van Grote sterns, Kapmeeuwen en Visd iefje
Ook zijn er va ak nesten van de Zilvermeeuw (L arus argen.tatus) te vinden
hoewel clit nestelen niet op prijs wordt ges teld. D e Zilvermeeuw roo
nl. eieren en jongen van andere vogelsoorten, vooral van sterns.

'

de sternkolonies. Talrijk is dez' meeuw hier nooit gewees t; de laatste
jaren waren cr hoogstens 4 of 5 broedparen. Buiten dE' hroedtijd komt
d e Stormmeeuw daarentegen er vél-l voor.
an de zuidkant gekomen lwbhen we vanaf de laatste duinen een
prachtig u itzicht op de monding van de Brielse ~faas en op d e slikken
en sc horren langs de uever. Links is de ni euwe dam te zien , erachter.
aa n d e overkant \ " 1I1 de rivier h et Stenen Baken en de stompe toren
\ .,1Il Den Brie!.
Ten westen \'an d e dijk zien wc de res t van ll et vroeger V(,el uitge
strektere "Hictgors" en dikwi jls kunnen \ve daar Bruine ki ekendieven
(C ircus aewginosus) waarnemen, als zij zich in sc homm elend e vlucht laag
hoven h t r iet en de biezen voortbewegen, op zoek naar prooi. I n cle
meeste jaren hroeden enige p aren van deze grote roofvogel op " d e Beer" ;
naar het schijnt heeft ook de Gra uwe ki ekendief (C ircus pygargus ) er
('('ns gebroed. Het gebied langs d e Brielse Maas is trouwt'ns nog niet
goed onderzocht op zijn vogc:l rijkdom , maar wellicht b roedt cr dl' \"aterra l
(Rallus aqualic us). Kl eine zangertjes als Rielgors, Kleine kareki et e,d. zien
\\'e cr geregeld in de broedtij d en di e zullen cr da n ook stellig broeden.
In d e regel gaat de wa ndelin g vanaf d e zu idkant achter de d"inen langs
\\'eer naar het punt van uilgang en daarbij word t dan meestal wat meer
tijd h es teed aan het beschouwen van de flora ; tijdens de tocht owr het
strand wordt hierb ij - om te voorkome'l, dat men te lang in d e Olll 
ge\' ing van nes ten vertoeft - nooit lang \'Crwijld .
:"\a 15 Juli is het terrein vrij , d.w .z. men kan - met inachtn eming \'an
de hi ervoor geldende bepalin gpn - op eigen g~ l egenheid het natuur
n lonument gaan verkennen. De herfsttrek van Je steltlopers is dan al
hegonnen Pil wc kunnen er ta1!oze aantreffen langs dl' ondiepe plassell
in hel duin en op het groene slrand, op de slikken langs dl' zee ell de
ri\'ieren en ook in de kreken van het rietgors. Dan wemelt het cr \'aak
\'an de plevieren, strandlopers, rni ters, grutto's, wulpen en snipppn ; ook
dc Lepelaar (Platalca leucoroclia) en dc Blauwe reiger (Ard ea cin erea)
zijn in Juli en Augus tus aanwezig. In het laatst \'an Augustus hehben
we kans op een ontm oetin g met de Mori nelplc:\'ier (Eudromias m orin ellus),
die anuit zij n broedgebied in het hoge Noorden komend, op doorreis
naar zuidelij ker oorden, in d c meeste jarpll een dag of \Vat op "de Beer"
hlij ft toeven. In dl' regel \'erblij en de mori ne1!en dan op het "Gropne
Strand", waar wc hen , door cr steeds Jllaar kalm aehteraan te w <llld('len,
meestal wel zo weten te " temmen", dat ze ons tot op enkel e meters
afstand laten naderen zonder weg te vli egen .
In Augustus b egin t ook d c uittoehl en d e doortrek \'an \c le ir.seeten
etende zangc rtjt's. September is de trekperiode bij uit nenwndh eid voor
deze vogeltjes en dan kunn en de duinbosjes '. morgens soms wemel 'n
\'a n deze kl eine reizigers, di e in d e nacht of in d e vroege morgenuren
gearriveerd zi jn. In October komen weer andere trekkers, vinken en
kepen, spree uwen, leeuweriken, piepers, kraaiachtiO'en en vele roofvogel 
soorten ; de trek van deze soorten kunnen we op "de Beer" zeer goed
\vaarncn1en .

Op som mige dagen kunnen wc cr vooral van h et " Zuiderhoofd" af tr k
vogels van over zee zien aankomen; een enkele maal, bij wind uit het
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Kluut bij zijn nest op een schclpvlakte.

Engeland.
In September en October zien wc cr d e sterntrek langs de kust e n
meermalen kunnen w c dan een of meer soorten jagers observeren, roof
meeuwen, die de sterns en m eeuwen hardnekkig achtervolgen tot deze
hun kropinhoud uitbraken, welke door d e jager in de lucht wordt op
gevangen en verorberd .
Ook kunnen w e in die tijd boven zee trek zien van allerlei eendensoorten
e n duikers. In N ovember houdt de h'ek van vele vogelsoorten nog a a n ;
dan verschijnen ook verschi llende ga nzcnsoorten. I n de daaropvolgende
maandcn kunnen w e op de slikken en langs het strand d e gewone winter
gas t 'n aanh-cffen, eenden, m eeuwen, steltlopers, bonte kraaien en - ook
in d e duine n - verschi llende roofvogelsoorten.
In Februari is er, wanneer d e wecr omstandigheden gunstig zijn, reeds
iets van voorjaarstrek te bemerken , maar duidelijker wordt dat in Maart ;
een d eel der wintergaste n gaat ons dan verlaten e n vele van onze e igen
vogels komen terug; op " he t Breed" verschijnen w eer d e weidevogels,
de Kiev it voorop, e n op d e slTanclen ve rtonen zich reeds troepjes Kluten
en de eerste Grote sterns. In April arri eren versch illende nieuwe zomer
vogels; dan komen o.a. de m ees te van on ze insectenetende za ngertjes
teru g en spoedig davert h et in de vroege morgen uren ov ral in h et
begroe ide duin van d e zang van Roodstaart, F itis, Nachtegaal, Grasmus,
Tuinfluiter e n ve le andere zangertj es . Daarna komen de Me ivogels, Spot
vogel, Tortel, ' ''''ielewaal e n nog enkele andere laatkomers e n dan volgen
enkele w eken waarin het vogelleven zich in zijn uitbundi gs te vorm ope n
baart, d'll1 is h e t h oog tij op " H et Vogeleiland".

De oppervlakkige waarnem er van he t di erenleven op " cIe Beer" leeft
spoedig in de veronderstellin g, dat de vogels in het natUllTmonument,
zowel wat aantallen als wat soortenrijkdom betreft h et belangrijkste zijn.
Stellig moet worden tocgegevcn, dat de vogels het m ees te opvallen.
' '''anneer men evenwel b ed enkt, dat de m eerderheid van al di e broed
en trekvogels zich voor een groot d eel voedt met di erlijk voedsel, dat
op of in d e onmiddellijke omgeving van " d e Beer" wordt bemachtigd ,
dan beseft men, dat ·ook d e andere dieren een rol van b etekenis moete n
spelen in de levensgemeellse happen van het reservaat. Z ij overtreffen in
aa ntal en soortenrijkdol11 d e voge ls zelfs verre. Het behoeft d aarb ij in
de mees te gevallen vertegenwoordigers van onaanzienlijke en doorgaans
w ein ig bekende soorten van wormen, kleine kreeftachtigen, insecten e n
hun larven, sp innen, slakj es, duizendpoten, en wat di es m eer zij. Deze
interesseren d e doorsnee b ezoeker niet; m en moet veelal "specialist" zijn
om hen beter te Ieren kennen . Dit neemt niet weg, dat een nader con
tact uiterst boeiend is en zeker evenveel r eugde kan geven als h et be
studeren van d e vogels.
Het is onmogelijk in kort bestek, al was h et maar bij b enadering d e
belangrijkste di ersoorten te noemen, die op " d e Beer" w erden aange
troffen. lIet faunistiseh onderzoek va n he t gebied is trouwens nog zeer
onvolledig, zodat alleen uit dien hoofd e reed s moe t worden volstaan met
de vermeldin g van enkele van d e m ees t op de voorgrond tredend e soorten .
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Het zijn de planten, di e in vers e toestand of afges torven in eerste
instanti e 11et dierl ij k leven mogel ijk maken als zogenaamd stapelvoedsel
voor de p lanteneters. De I-l aas en voora l het Konijn n emen daaronder
een zeer b elan grijke plaats in. D e invloed va n het konijn op de vege
tati e is dan ook zeer groot en zal zich nog lange ti jd doen gelden. Bos
mu izen (A podemus syl vatic lls) kom en eveneens in de duin en voor, maar
zij zijn ni et bijzond er talrijk. N aas t d e Bruin e r atten (Rattlls l1on;egictls)
di e zieh ophouden in d e omgeving van m enselijke bouwwerken komen
er van de knaagd iere n waarsc hijnlijk allcen nog m aar H uismuizen (.\ 11/S
11lllsC lIllls) op " dc Beer" voor, de elders zo vcel voorkomend e veldm uizen
zijn op " de Beer" nimm er gez ien .
Rupsen zijn dikwijl s berucht als planteneters. Evenals elders in de duinen
word en op " de Beer" in sommige jaren de duindoorns grotendeels kaal
gev reten door de rupsen van de Basta ardsa tijnvlind er (POI'th esia chl'!J
sorrh oea), wa arva n de spinseln es ten nog lang in de kal e struiken blijven
zitten. D e zebrarupsen van de prachtige St. Ja cobsvlinder (EllcheUa
jacobaea) tasten soms hun vo(Odselplant, het Ja eobskrui skruid , zodani g
aan, dat deze planten vrijwel ni et tot bloeien kom en. '''' antsen (Hete
'/'Optcra) en bladluizen (Ap hida e) kom en overal in h et r eservaa t voor
evenals d e kl eine springcicaden (Cicadina e) in de lage vegetati es; zij
vallen evenwel weini g op. And ers is het m et de sprinkh anen. D e kl eine
veldsprinkh anen (Ac l'ididae) van het open terrein met hun korte dikke
vo elsprieten en hun zachte sjirp- geluiden zijn gemakk elijker te zien te
krijgen , da n de m ees t grotere lan gspri eti ge sab elsprinkh anen (Tctti go
niclac) , di e vooral 's avonds in de struiken hun hoge scherpe gezang laten
horen. E én va n hen houdt zich speciaal op in d e riet- en biesvelden
O.a. langs de Bri else :vlaas, waar zij zich bij on ze nadering verbluffend
handig achter de ri etstengels w eten t e ve rbergen.
Slakken zijn hi er schaars. D e welbekende " Huisjesslak" (C cpaea l1 emo
ralis) voelt zich in d e kalkrijke omgeving van de hogere delen goed
thuis; d e eni gszins op h em gelijkend e Theba cal1tialla eveneens. E r zijn
nog verschillend e klei ne slakkensoorten van " de Beer" b ekend , w aar
onder een paar naa ktslakjes (D e/'occ /'{/s-soor tcn). Zij vormen zonder twijfel
een bron van voedsel voor tal van andere di eren, maar ontsnappen zeer
gemakkelijk aan onze waarneming.
Afzond erlijk mogen word en verm eld de hond erden Ass iminen-slakjes
(A sslmillea grayana) di e leven in d e grasmat van de ni et meer regel
matig overstroomd e gorsvegetaties langs de Brielse Maas en de ''''ad
slakj es (I-lydrobia ulvac ) di e in gezelschap van h et Zeenaaktsl akje (Alcle'ria
modesta) bij hond erd en de buitenste vegeta ti es van d e Maasoevers b e
volken. Binnendijks zijn ook poelslakj es gevonden (zow el Lymnaea ovata
als L. tru'llcatllla).
D e vli esvleugeligen (I-Iym enoptera) zijn dank zij d e onderzoekingen van
de heren Van Lith te Rotterdam en Verhoeff te D en Dolder na de
vogels de b es t onderzochte diergroep van " d e Beer". Ruim 120 soorten
bladwespen , goudwes pen , mi erwespen , plooiwespen, graaf'w espen en bijen ,
hommels en mi eren w erden J'eeds aa ngetroffen , daarbij enige buiten
gewone zeldzaamheden, di e op de gehele wereld alleen of vrijwel alleen
van " de Beer" b ekend zijn. Ook onder de kevers (Colcopte/'{/) zijn ver
scheidene bijzond ere en tal van kenm erkende soorten gevond en.
D e kreeftachtigen zijn enerzijds vertegenwoordi gd door " planktonvormen"
in de permanente en tijdelijke plasjes en and erzijds door verschillend e
17
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soorten strandvlooien (Amphipoda) en h eel jonge strandkrabbetjes in de
gdijzûne. Daar en op het slik vindt men ook in d e modd er d e ontelbare
gangetjes van d e vorkspri etgarnaaltjes (Corophiwn volutatar) di e een be
langrijke plaats innemen op h et mcnu van de waadvogels .
In dit slik en de daardoor h een slingerende kreken leven ook enige
schclpsoorten , zoals h et Nonnetje (Ma coma baltica) , de Kokk el (Cardium
edule), de Grote- en Platte Slijkgaper (MlJa are naria e n Sc roblclllm'ia
]llana). D e mees te schelpen van de " Schelpenbank" en van h et strand
van "de Beer" kom en evenwel van elders. D e gewone schelpsoorten
worden er aangetroffen, dic allen evenals andere strandvondsten met de
bekend e strandboekj es kunnen worden gedetermineerd.
Bij de vli es vl eugeligen en de kevers t ellen wij reeds vele van proo
levend e soorten b.v. wegwespen (Pa'l11]lilidae), graafwespen (Spheciclae
en loopkevers (Carabidae). Ook onder de wantsen en and ere groepen
hebben zij hun vertegenwoordigers, m en denke b.v. aan de spinnen. D e
grote massa van prooi levende dieren wordt evenwel gevormd door de
vogels en d e andere gewervelde dieren. D e vertegenwoordigers van de
laatste groep zijn evenals dat m et de muizen het geval was, schaars
vVanneer m en zeevissen, die op de strandvlakten en in de kreken he
dom ein van "de Beer" bevolken buiten beschouwing laat, b.v. be
Groncleltje (Gobi-us 111lnutus), blijven slechts een enkele stekelbaars
(Gasterosteus aculeatus) en mogelijk palingen (Anguilla angu'illa) als enige
vertegenwoordigers van de vissen over. D e omstandigheid, dat tot voo
kort de zee nog ieder jaar tot alle laaggelegen terreinen op "de Beer"
to egang had, is wellicht de oorzaak, dat slechts een enkele bruine kikke
(Rana temporaria) en nog minder groene kikkers (Rana esculenta) de ver
zoetende mo erassige laagten tussen cle oude duincomplexen b evolken
Behalve rugstreeppadden (Bufo cala/nUa) komen cr overigens geen amphi
biën in h et natuurmonum ent voor.
Er worden w el geregeld duinhagedissen (Lacerta agilis) in de duinen
waargenomen . Hoewel di eren als de egel (Erinaceus em'opaeus) en de
bosspitsmuis (Sarex ara ne us) elders in de duingebieden tot de normale
fauna mogen worden gerekend , is de eerstgenoemde op "de Beer" nog
niet lang geleden ingeburgerd en is de bosspitsmuis er zeer schaars. D e
mol (Ta/pa e uro!Jaea) is evenw el op vele plaatsen doorgedrongen.
D e grotere roofdi ertjes zijn b eter vertegenwoordigd . Het is niet uitge
sloten, dat U een hermelijn (Mustelus e rminea) of een w ezel (Mustela
nivalis) ontmoet. D eze hadden in d e tijd toen er nog volop konijnen
waren, voedsel in overvloed. Ook de bunzing (Putarius putorius) is ge
signaleerd, het aantal schijnt na het tot stand komen van d e dijk naa
Voorne te zijn toegenomen.
E en afzonderlijke positie neemt de Zeehond (Phoca vitulina) in. D eze
behoort eigenlijk niet tot de interne faun a van "de Beer" want zij ver
tonen zich niet of uiterst zelden op het strand . I-l et is echter geen zeld
zaamheid, wanneer m en een flink aantal van deze di eren op de "Robben
plaat" ten Zuid-Westen van "de Beer" zich ziet zonnen, waar zij zonde
twijfel mede profiteren van de b escherming di e h et reservaat biedt.
Uit het voorgaande zeer summiere overzicht van de fauna van "de Beer"
blijkt ternauwernood , dat men in dit natuurmonum ent m et een - h e
klinkt misschien enigszins vreemd - faunistisch arm gebied te maken
heeft. Er ontbreken daar anno 1954 althans tal van soorten, di e men
er, wat milieu b etreft, stellig zou mogen verwachten. Dit moet worden
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meer dan eens door 's mcnscn toedoen ingrijpende mili eu-verand eringen
hebbe n plaats gevonden.
D eze sam Jl loop maakt de studie van de fauna ook voor de toekomst
uiterst interessant, te meer daar de huidi ge fauna reeds zovele waarde
volle elcmenten telt.

\;V ANI)ELlNGE
Terwijl ik dit schrijf - om en nabij de jaarwisseling - bedekt een
groezelige, kledderige sneeuwmassa Utrec ht's straten en het valt moeilijk
zich te verplaatsen in de sfeer van geuren, bloemen en vogels van een
voorzom erdag op " de Beer".
Toch zal ik trachten U iets te vcr tellen van dc wandelingen, die men
dan op "de Beer" kan maken en van allerlei wat daarbij Uw aandacht
zal trekken.
"Vij begi nnen dan maar met de tocht, di e vrijwel alle bezoekers, die in
dc broedtijd tussen 1 Mei en 1.5 Juli "de Beer" bezoeken, maken. Mis
schien is het aardig om hier even bij te vcrmelden, dat in 19.53 in de
brocdtijd 2100 belangstellenden naar de broedende vogels kwamen kijken,
terwijl het aantal bezoekers van het natuurmonument totaal bijna
21000 bedroeg.
Bij hct huis van de opzichter, dat verscholen ligt tussen de bloeiende
vlieren, vinden we zeker al een opvallend lichtcrème gekleurd kruid, dat
lang nict ovcral in ons land voorkomt, doch een speciale voorliefde heeft
voor dijkhellingen en bunkers langs dc Waterweg. Het is de Pijlkruidkers
(Lepi.dittm draba) (1) 0), een kruisbloemige, di e vaak hele dijkhellingen
met een geurig licht klced bedekt, zeer ten gcnocgen van d e wandelaar
maar tot ongenoegen van de veehouder, omdat het vee deze plant niet lust.
\Vij wandelen nu eerst langs een geasfalteerde weg een eindje even
wijdig aan de Vlaterweg. Al gauw slaan we links af en komen nu terecht
in een merkwaardig terrein, een oud duingebied met heuvels en dalen ,
begroeid m et het in het laatste hoofdstuk besproken dichte duinstruik
gewas, waartussen ons voetpad alleraardigst slingert. De hoofdtoon vormt
wel de Vlier (Sambtlclts n-igra), di e hier in een soort oerstaat leeft, dat
wil zeggen, de vaak tot dij-dikte uitgegroeide stammen, sterven gelei
delijk af, vallen om, raken met mos en paddestoelen begroeid en uit de
voet schieten nieuwe sappige stengels omhoog, die straks weer tot ware
vli er"bom en" zullen uitgroci en. D e afgestorven half afgebrokcn takken
steken hier en daar tussen het jonge groen tragisch omhoog. "Vis en
zeker dat U op die dode stammetj es een merkwaardig oorvormig:.! padde
stoel zult aantreffen. H et ding voelt gri ezelig koud en vlezig aan. D e
naam ]Lldas-oor (Hirneola lturicula judae) is dan ook zeer passend.
Bchalve de vlier hebt U r eeds lan g aan Uw benen de aanwezigheid van
onze Duindoorn (I-Ji.ppophae rhamnoi.des) opgemerkt en als U wat laat
in de voorzomer komt, valt de Liguster (Ugllstrum vulgare) (2), met zijn
h'osi es licht crème, sterk ruikende bloemen , natuurlijk ook direct op.
0) D e tussen haakjes geplaatste cijfers achter de plantennamen \u'
wijzen naar de afbeeldingen op de pagina's 20 en 21.
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Tu ssen deze hijna tropisch aandoend e wild ernis slingert d e hampcrfoeli e
(L onicera pcriclym el1um) en een andere plant verwant aan d e kom
komlll er. Het is d e II eggerank (Bryoni.a dioica) (6), met pLlehligc in
een spiraal opgerold e ranken e n groen-wi tt e bloemen, die van di chtbi
bekeken zeer d e moeite waard zijn . L et cr eens op, d a t er planten zijn
met bloeme n met een g eel " hart je" (d e m eeldraden) en and ere met cen
groen t: knobb el in h et midd en (de sta mper). Misschi en herinnert U zich
nog van de plantkundcles, dat men zo'n plant " tw ee-huizig" noemt. In
d e grond b evindt zich ecn grote vlezige knol , waaruit elk voorj aar on
stuimige jonge stengels naar het li cht klimmen. "Vant h e t is ond er di
struiken vrij donker, zoJat U er d a n ook geen grote bloemenweelde zul
ontdekken. D e Brandnetels (U rlica dioica) , Hondsdraf (Glechoma hed e
·/'{/ ceum. ), Fijne kervel (Allthrisclls scandiciM) (4) en Salomonszegel (PollJ
go natulll 'I71ultiflorwn ) zijn w el h et m eest opvall end.
\·V aar het langs he t pad wat li chter is, staat een stevige plant, di e in
het voorjaar uit een mooi e, overwinterde bladrozet is opgeschote n, d
Hondstong (CYl1oglossum offici.nalis) (3), zo genoemd naar d e vruchtj es
die door kle in e haakj es ruw aanvo ele n. Als U wat laat in d e tijd komt
zu lt U die dingen als hinderlijk e klein e klit jes telk ens van Uw kl eren
moeten plukke n. U b egrijpt dat dit juist in d e "b edoeling" li gt van
onze Hondstong, di e zich zo laat verspreiden .
Vroeger in he t jaar moet U eens le tten op d e kl eurversch eidenh eid van
d e bloemen aan één stengel al naar gelan g d e bloeiduur van fluw ee
purper bruin tot donker blauw. Een broertje van deze plant is h e
Slangenkruid (Echium v ulgare), dat hi er en daar op meer zonnige p laatsen
[,Tfoeit. D e bloeme n zijn groter en fel blauw, waartegen h et rose-rood
van de helmknoppen sterk a fsteekt. H et Slangenkruid, een kalkplant bi
uitnemendh eid, is door een stekelige beharing tegen veevraat (en mense
lijke plukzucht) b eschermd .
AI wand elend en luisterend naar het vogelen koor, waarin vaak de
Nachtegaal de hoofdpartij fluit, naderen wij d e zogenaamde "Kieviten
plas". "Vaarschijnlijk lopen w e vóór die tijd nog wel tegen he
"asparagus-groen" van d e wild e Asperge (Asparagus officillalis) aan
Onze aandacht wordt nu verd eeld tussen d e vogels op d e plas, waarbi
mees tal d e wit-zwart-kaneelbruin e Bergeenden h et m ees t opvallen en
d e bloemenrijke drassige oevers. Al naar g elang van h et vorderen van
het seizoen staat hi er d e Val eriaan (Vale riana officillalis) (5), in hoge lila
tuilen; d e Poelruit (Tlwli ctrwn fimmm) (7), waarvan h et blad wel wa
op dat van een akelei lijkt, prijkt er m et kwastjes crème bloemen. D e
plant b ehoort tot dezelfd e familic als de boterbloem, wat U zeker op
het eerste gezicht niet zoudt zeggen. Natuu rlijk zijn in het vroege voorjaa
d e Dotterbloemen (Caltha palustris) ook present en verder een paa
orch ideeë n, d e Vleeskl eurige orchis (Orchis incanwta) en H and ekens
kruid (Orchis rIlajalis) en d e Moeraswerpenorchis (Epipactis palllstris) (8)
Eigenlijk mag ik daar d e aa nda cht niet op ves tigen , want zij zijn zeld
zaam op "de Bcer" , maar ik vertrouw er op dat U voldoend e zelf
discipline b ezit, om in een natuurreservaa t waar duizenden jaarlijks kom en
genieten, geen bloemen voor U zelf mee te nemen, waardoor andcren
die na U komen , van dat ge not worden b eroofd. U kunt cr trouwens
staat op m aken , dat beh'apping U prompt een proces verb aal bezorgt en
bovendien Uw toegangskaart kost. Al s U wat buiten het wandelpaadje
een paar stappen in die zompige geschiedenis heb gedaan, zal Uw reuk
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bloeit met d e li cht lila bloemtrossen , kunt U hem aan di e sterke
pepermuntgeur van de door Uw voet gekneusde bladeren ge makkelijk
herkennen. vVat later in het jaar staa t hier ook veel een ander aroma
tisch kruid , met miniatuur zonnebloemen, het H eelblaadje (Pulica ria
clyse/1terica) (ll), terwi jl de hoge Valeriaan vervangen is door ee n even
eens rose-lila bloeiende plant het L ever- of Koninginnekruid (Eupatorium
c{{.n/1a!Jinllm) (10). D e bloemtuilen zien cr wat warrig uit, door d e vcr
uit de bloemen stekende stempels.
Ongeveer tegelijk met h et H eelblaadje groeit llier ook - zij het niet
overmatig veel - de Parnassia (Pamassia palu stris) , d e trots va n " d e
Beer". D eze gave plantjes, met d e prachtige witte lichtgroen geade rde
en fraai gebo uwde bloem vragen eigenlijk om uitgegraven en in een
potje te worden gezet. Ik neem aan dat U ook hier Uw lust zult b e
dwingen. U hebt cr bovendien ni ets aan, want de plant is aan een
zeer speciaal milieu gebonden, dat U in een bloempot nimmer kunt
nabootsen.
Een plantje, dat wat op een brandnetel lijkt maar tot dezelfd e famili e
van d e munt behoort, is de vVolfspoot (LYCOPllS euro)Jaells) (9), die hier
ook altijd te vinden is.
Na een eigen lijk te korte wandeling langs de plas klimmen we nu
plotseling door een heel andere b egroeiing naar een plateau, dat ons
reeds enige tijd aan onze linkerhand h eeft begeleid, terwijl r echts ons
uitzicht werd afgesloten door een hoge rand, waar boven langs de zo
genaamde "Vlierenlaan" loopt.
Ik sprak daar van een " begroeiing", doch ik zou beter kunnen spreken
van een " b eplanting". \Ve komen namelijk nu in een stuk "cultuur"
temidden van d e natuur. Dit plateau " Het Hoge Stort" waarvan reeds
is vermeld, d at het kunstmatig is ontstaan, door het storten van grond
afkomstig van de aanleg van de Ni euwe \"'aterweg, b evatte in het
middengedeelte vrij goede cultuurgrond, zodat dit deel reeds jaren lang
als zodanig is verpacht.
Nadat in de bezettingstijd een gedeelte van " de Beer" werd ingepolderd,
waardoor h et reservaat zonder overgang kwam te grenzen aan tarwe-,
aardappel- en bieten velden, werd na de bevrijding al spoedig de be
hoefte gevoeld om deze cultuurgebieden, hoewel op zich zelf ongetwij
feld van een zekere schoonheid, door een bosgordel van het natuur
gebied af te schermen.
Met deze bebossing werd in het najaar van 1948 een b egin gemaakt.
Het plan omvat d e aanleg van circa 80 ha bos. Natuurlijk is bij de
keuze van de soorten r ekening gehouden m et de van nature in een
dergelijke duin terrein voorkomende soorten. U zult cr dus geen linden
en paardenkastanjes aantreffen, maar wel eiken, esdoorns , essen (op de
vruchtbaarste stukken), wilgen en abelen (met di e zilvergrijze bladen).
Als vulhout is Els en ook Kruipwil g gebruikt, die de ' taak h eeft d e
bodem de eerste jaren zodanig te overschaduwen, dat er weinig kans
is op cen voor de hoofdhoutsoorten schadelijke overgroeiing met onkruid.
Verder is er voor gezorgd d at straks Meidoorn, Gelderse roos , Lijsterbes,
Kardinaalsmuts en Egelantier d e bosrand met kl cur van bloemen en
vr uchten zullen verlevend igen.
Het terr ein w0rdt vóórdat cle jonge boompjes en struiken worden ge
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Zo hadden wij vooral in 19-19 toe n het zo nlic ht overal nug vrij tot de
bodem kon doordringen zeer veel last va n di stelgroei.
Ilet is belangwekkend om te zien, hue di e onkruid flora zich in een
paar jaren r eeds h eeft gew ijzigd. In 19.50 kwam en e r al m eer goed
aardi ge onkruiden in de plaa ts van d e dis tels, di e wij trouwens met all e
11Iaeht hadden bes treden ell nu is c r a l in d l' oudste aanplant een bodem
flora ontstaan, di e nl eer ell Illeer zieh aan gaat passen aan cic uit
eindelijke bos toestanel. De wllrJcleling door ck'ze voor leken voorlopi g
nog minder interessante jonge bosaanplant is vrij kort. Daarna duike n
we weer in een h eerl ijke wildernis, la n'e duintj es met ertu sscn vochtige
pannen en poeltjes, dil' 0.1lI. voor de p lante nliefhebber veel aantrekkelijks
bi cden. Aan de bezoeker, di e in de broed tijd in groe psve rh a nd h el ge
baa nde pad langs een voorma li ge rai l-b aan dient te vo lgen, zull e n voor
namelijk eni ge m eer alge mene planten opvallen, zoal s het Vijfvingerkruid
(Pote n/Wa rep/ons) (18) e n hel Zi lversc hoon (Potel/ ti l/a al1seril/ a), b eide
kruipende planten met gd e hoterbloe mae htige bloe men. Op grazige
plaatsen staat h et mooie B ij e nkorf je of Brunei (P run elfa 1/u lgaris) (1.5 ),
dat zo aardig is, dat kwekers cr een vergrote ed itie voor de tuin uit
hebben gekweekt.
D e plassen zijn bedekt met ee n waas van prachti ge witte bloelllpjes, dat
is de Z ilte waterranonkcl (RIlIl!lIl Clllll s UIJ tllSifl oJ'llS) . Verder passeert m e n
we itj es met fijn e w itte bIOCIlIpjes m et l'en geel hart , het Geelhartje
(Unt/In ClrllwrticlIIlI ) (12), ce n vlassoort. Ook kan he t zij n , dat Uw oog
getroffen wordt door he t prachtige hardrose va n h et Du izend g ulden
kruid (Ce nlallJ'illln ·w lgare) (1,3), terwijl latcr in het jaar dil gl'de clte
va n d e wancleling vooral aantrekkelijk is cloor d e bloeiend e Pa rnassia
(Pa.n1assia pallIstris ) en Jaeobskruiskruid (Senecio iacoba ea) (14). In de
wintertijd staan hi er vaak 'edeelten o nd er w ater , zoda t clan een ge heel
ander landschap ontslaat. H ier is ook de groeiplaats van de zeldzame
lila Slanke ge ntiaa n (G entimw (/l1lar ella ). Ons pad voert ons nu tussen
lage duintjes door m et cluindoorns e n bramen, waartussen in open terrein
éé n plant bijzonder opvalt omdat de ta kj es als kl eine regelmatige spa rre
tj es omhoog rij zen . lIet is de Z eewolfsmelk (Ellph orbia paralias) (21 ).
Bree kt U cr maar een blaadje af, dan treedt direet de m elk te voor
schijn. Zo bereiken wij cl e verhard e weg, die door onze Oostelijke buren
is aangelegd , langs de in de bezett in gs tijd opgeworpen clijk, di e nodi g
was voor de reeds cercIer ge noemd e inpoldering. Dat deze dijk , di e cic
vrij e toegang van d e zee tot het grootste d eel van het r eservaat ver
hind erd e, van grote invloed is op h e t binnendijkse gebied , is reeds ge
memoreerel. Ile t blijft daarbij cpn lelijk ohstakel, een echt kunstw erk,
dat wij hi er lie ver in het natuurrese rvaat niet zouden zien . Gelukkig
trach t ~ [ oe d er Xatuur he t leed te ve rzachten door de dijk in dl' zomer
te bede kken m et een blinke nd kleed van ci c me t dui ze nden hoofdjes
bloeie nd e Zeekami ll e (Ma/ricli ria 1Il1iritima), terwijl op afgeplagde stukken
voor de dijk in ove rvloed een klei ne soort DuizendO'lIldenkrllid (C entall
rillln Jluich elllllll ) groeit, die h ele plekken rose klell7-t.
E n zo staan we dan op de dijk e n zien verrast uit over een uitgesh'ekte
vlakte, rechts zie n w c de hoord en van de \Vaterweg e n recht vooruit
- heel in de verte - d e zee. Daartusse n lig t dan het beroemde " Groe ne
Strand ", naar zee overgaan de in h eel lage jonge duintjes, het dom ein
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v~n Grote sterns, Kokmeeuwen, Visdiefjes en Dwergsterns. De broe
dende vogels zijn als witte plekken duidelijk te zien en als de wind
gunstig is klinkt to t hi er op de dijk duid elijk het gekrijs, terwij l som
een wolk witte vogels de lucht ingaa t. En als cr al jongen zijn, is c
bovl' n ons hoofd een druk verk eer van fourageren de vogels. Die van d
landzijde konwn, hebben allen een blinkend visje in de sn~ve l , zij reppen
zich met snell e vleugelslag lI allr de wachtende jongen. Dat gaa t dag i
dag uit zo door en men is verbaasd dat cr toeh nog voldoende vis voo
ons overblijft. Aan de voet van de dijk li gt alti jd veel rommel, een
bewijs dat met hoog water de zee tot hi er doordrin gt ; gelukkig gebeur
dat in de broedtijd maar zelden, anders zou er van d e legsels van Kievit
Turel uur en Scholekster, die hi er op het groene strand broeden , ni et vee
overblijven. U kunt verder consta teren, d~t de duindoorn die hier en
daar helc eilanden vormt, best tegen zo ut water kan en ook de ander
planten , een heel speciaal gezelschap, dat wij hi er aant reffen. Ik verwij
voor een meer uitvoerige en deskundige beschrijving naar h et zesd
hoofdstuk in dit boekje, maar wi l toch en passant nog even een paa
typische planten no emen. H eel opvallend m et roze bloempjes is he
Mclkkruid (Glam maritima ) (20), met d e stijf b ebladerd e tak jes, de
H ertshoornweegbree (Plantllgo cOrQ nopus) (17), de Zeepostelein (lloncke
nya peploie/es) (16), di e wel wat op een vetplantje lijkt en de gerand e
Schijnsp urri e (S perg lllaria marg inata ) (19), met fraaie open rose bloemen
en vrijwel naaldvormige bladeren.
Over wat wij verder in en bij de broedkoloni e b eleven, wil ik hier nie
verd er uitwijden. Alleen wijs ik nog op d e verandering in b egroeiing
di e verband houdt met de rijkelijke overal verspreide vogelmest.

Met het gekrijs van de duizenden vogels nog in onze oren b eginnen we
langs een ~ndere l'oute de terugweg, ko ers zettend naar een in h et land
schap storend e lichtgele toren aan het eind van "de Vli erenlaan". Links
zien we nu een hel e groep houten bakens, dat is ook nog een lelijke
plek in ons natuurmonum ent. Die palen staan op h et zogenaamde "kern
werk", een militair terrein, dat buiten het b eh eer van h et natuur
monument li gt. Ik vestig cr toch Uw aandacht op, omdat langs de toe
gangsweg hond erd en stijlvolle Kaard ebollen (Dipsac lIs sil'Üester) groeien
een ni et alledaagse versch ijning. Maar dan klauteren wij gauw naar
boven naar die gele toren en omziende begrijpen wij wat h et vroeger
moet zijn geweest, toen de zwcrver aan het eind van h et pad tussen
d e oude vli eren, plotseling voor het ruim e uitzicht stond over een wild
en oorspronkelijk brok natuur, waar met hogc vloeden de zee ver h e
land inspoelde. Ja, dat krijgen wc ni et meer terug, maar "de Vlieren
laan", hoewel erg geschonden, h erstelt zich weer, dank zij het sterke
rege nerati evermogen van de Vli er. vVe krijgen nu nog een mooi uitzicht
naar rechts over de " Ki evitenplas" met op de achtergrond de aanplant
op het Stort. Langs de weg staan weer veel bloeiende Stinkende kamillen
(Allth emis cotllla) en Kruisluuid (Sell ecio 'Üulga ris) . Links li gt nog een
wild gebied, waar plannen bestaan voor h et graven van een zoetwater
plas. D e den nenbosj es h erbergen vaak Ransuil en (As i o atus).

Tot slot b es tijgen we nog een hoog " duin", dat geen duin is, maar een
ondergewerkte bunker. En van hi eruit kunnen we het h ele rijke gebied
overzien en tegelijk constateren, dat wc nog lang ni et overal geweest
zijn. Het bestek van dit hoofdstuk laa t echter niet toe, dat ik zo uit
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Allereerst is er dan d e toeht naar d e verre "Zuidpunt". "Ve kunnen
hi ervoor eventu eel met de fi ets d e zoeven genoemde zeeweg af fi etsen.
Halverwege ligt ee n aardige duingroe p met een plas. Ik wed dat over
een paar jaar niema nd meer zal vermoeden, dat deze "duingroep" een
afsehuwelijk bunkereomplcx w as.
"Vij kunne n ons al fi e tsende een voorstelling maken va n de toes tand
vroeger toen d e zee nog ver het land indrong, de restanten van duine n,
d es tijds door d e zee a fgeknaagd , staan nu wat wonderlijk te verstuiven
en hi er en daar li ggen nog de dingen, die d e zee eertijds aanvoerde
zoals die gewoonlijk langs d e vloedlijn te vinden zijn. Rechts krijgen
wc, afwisselend met stukken dijk, nu telke ns duingroepen, eigenlijk het
domein van de Zilvermeeuwen, maar d eze roofvogel m et zwemvliezen
kan op " de Beer" niet worden geduld, omdat het di er te hoge tol heft
van Kluten en Sternkolonies. Buite n d e dijk heeft de zee nog w el vrij
spel en het is een g enot in dit wilde terrein te dwalen. Niemand b e
komme rt er zieh om als een duinrichel door d e zee wordt doorbroken ,
eld ers een duin wordt w eggeslagen en w eer op een andere plaats jong
duin wordt gevormd. D e dijk meer landinwaarts leek voldoende stabiel
om alle aanvallen van d e zee te breken. Bij de stormvloed van 1 F ebr. '53
had het echter maar een haartje gescheeld, of d e zee had hier haar
oude rec hten herwonnen. D e buitenzijde van d e dijk was geheel w eg
ges lagen en bij de Zuidpunt was het opgezweepte water zelfs al over
d e duintjes naar binnen gelopen. H elaas bleek toen d e noodzaak ook
hier d e dijk door te trekken . Hierdoor heeft de Zuidpunt w el wat van
zijn attraetie verloren, maar h et blijft toeh altijd een mooi punt als wij
d e dijk achter ons d e rug to e keren. Van hier uit kijken w e over d e
bred e mond van d e Brielse Maas heen naar Voorne. H e t domein van
"de Beer" zet zich aan onze linkerhand alleen nog voort tot a an d e
afsluitdijk di e medio 1950 d e Brielse Ma as van de zee afsloot. V,rij h ebben
veel verwachtingen van dit gebied aan de buitenzijde van die afsluitdijk,
wat ook wel mag, omdat zich Oostelijk ervan nog een rijk ri etgors uit
strekte, dat door d eze nie uwe inpoldering voor het natuurmonument
verlore n ging. Het is w a arschijnlijk, d at de monding van dit zeegat m eer
en meer gaat verzanden; reeds nu liggen er enige brede zandbanken
voor d e kust, een geliefde ligplaa ts van Z eehonden, die vanaf d e Zuid
punt zeer goed zijn waar te nemen.
H et is natuurlijk zeer interessant alle veranderingen na te gaan, di e
hier zullen gaa n optreden en he t aardige is, d a t biologen, geologen en
geografen dan ook direct in 1950 bego nne n zijn d eze hoek zorgvuldig
in kaart te brengen, zowel w a t d e bodemvorming als d e vegetatie be
treft. En nie mand weet hoe het worden zal, dit ni euwe jonge d eel van
het in de laatste jaren zo geteisterde natuurmonume nt.
En nu laat ik het verder aan Uw zwerflust over om nog meer won
d eren te ontdekken. Men raakt op " d e Beer" nooit uitgekeken.

DE V EGETATI E
D e vorige hoofdstukken leerden ons reed s dat h et graven van d e
Nie uwe "Va terweg de "Zuidpunt" afsc heurde van Hollands duinkust en
d a t dit gebied later door inpoldering met het eiland Rozenburg ver-
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bonden werd. Ook deden d eze hoofdstukken zien , dat een e n and er vel
en b elan grijk e gevol gen had voor he t gebied, dat wij thans m et de
naam "de Becr" aanduiden. Op en kele gevolgen moge bi j de inleiding
tot dit hoofds tuk nog evcn de bijzondere opm erk zaam heid van de lcze
word en geves ti gd .
T en eer.'ite h eeft de '~'a terw eg sin ds zijn ontstaan veel slik na ar zee ge
bracht, dat me t het zeeza nd weer aan h et strand w erd toegevoerd ; he
jonge duinzand van "de Beer" is daardoor min of m eer rijk aan slib
Ten tweede is " de Becr" door de afsnijding van het duingebied bi
Hoek van Holland mocilijk to egankelijk geworden e n dit is stellig h e
behoud geweest van flora , vegetatie en vogelwereld.
D e oudere e n h ogere, la ndinwaarts gelegen duinen mocten vroeger voo
een b elangrijk deel b egroeid zijn geweest met cen duinstruweel van
Duindoorn, Liguster , Egelantier, Hondsroos, Meidoorn , Vli er en Gelders
roos; de Vlier moet daarin w el vanouds een groot aandeel h ebben geh ad
D e overgangsstrook tussen deze duinkernen en h et jonge strand b es tond
uit een reeks gesloten , vochtige duinkomme n, rijk begroeid met Par
nassia, Slanke gentiaan, Dui zend guldenkruid, Moerasw espen-orchis, Heel
blaadjes e.d. Dit is geleidelijk veranderd, doordat veel duinen verwaaid
zijn. Inplaats van veel kommen hebben w e th a ns lange stroken, die nu
ook wat droger li ggen en daardoor h eeft de b egroeiin g zich ook ge
wij zigd; ze is er ni et rijker op geworden. Sommigen schrijven dit to
aan de vernielende w erking van wind en zee, tcrwijl andcren de oor
zaak in de eerste plaats bij de konijnen zoeke n. H et is zcker, dat zow e
wind en zee als konijnen hun aandeel in het geschetste proces hebben
gehad, dat, zoals Van Dieren h eeft aangetoond , in wezen een n a tuurlijk
en w e tmatige ontwikkeling van h e t duinlandschap is.
D e duinvalleien zijn na eerst "zoet" te zijn geweest, vaak w eer onde
invloed van h et zilte na t geraakt. Dit moet worden toegeschreven aan
de te geringe hoogte va n de meer zeewaarts gelegen duinenrij en. Op
"de Beer" moeten w e ten dele de konijnen de schuld geven; het hog
slibgehalte van het zeezand speelt evenwel ook een rol; op hct slib
rijke strand groeien vrij veel planten, di e het zand vasthouden , zoda
de jonge duinen onvoldoende zand toegevoerd krijgen om een grot
hoogte tc bcreiken.
Tenslotte 'was van b elan g: de slikstrook lan gs de Brielse Maas, b cgroeid
met de halophicl e schorrengemeenschappen en op de n atste plaatsen
m et een bijna manshoge, di chte vegetati e van Zeeaster en Zeebies.
Zeer ingrijpend was d e aanl eg van d e dijk achter h et "Groene Strand
e n de aanleg van d e "Nicuwe Polder", di e ook in vegetatiekundig op
zicht de organisehc structuur van h e t landschap schonden en de zo grote
w ctenschappelijke betekenis van de geleidelijke overgang van zilte vi
brakke naar zoe te duinvallcien vernietigde.
Er is op " de Beer" één factor, die, w a t zijn be tekenis voor de planten
groei aangaat, op vele plaatsen alle andere omstandigheden overtreft
he t keukenzout in de bodem. Onttrokken aan d eze invloed zijn alleen
de hellingen en toppen der boven stormvlo edpeil uitrijzende duintje
buitendijks en alle duinen en sommige vall eien binnendijks . Variati e op
het th ema "zout" is er nog ge noeg. Er zijn zandige en slikkige ge
deelten, hoge en lage stukken en ook maakt het een groot verschil , o
wij ons buiten de dijk b evinden, waar d c vloed nog geregeld komt en
de bodem over het algemeen za ndi g is dan wel of wij binnen de dijk
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tatie uitoefend e was de te diehte konijnensta nd. D eze heeft sterk ver
arm end gewerkt. Van de planten , die het kon ijn gaarn e eet, treft m en
eige nlijk all ee n di e soorten aan , di e cr zo ma ssaal voork omen dat ze
tegen d e verdel ging opgewassen zijn , en soo rten, die h et konijn niet
gaarn e eet : Bitterzoet, Stekelnachtsc hade en Parnass ia. ~ I e n kan du s
zeggen, d at d e flora leefd e bij de grati e van het kon ijn. H e t thans be
staande streven, m ede ter bescher ming van de aan het natuurmonum ent
grenzend e landbo uw gronden , het konijn kort te houden, zal aan de fl ora
van " de Beer" dan ook stellig ten goed e kom en. D e di chte konijnen
stand van het verleden verklaart b. v. dc zeldzaamheid van orchid eeën
op " de Beer" .
l\og dTie andere milieu fa ctoren van belang moeten worden gememoreerd.
Ten eerste het slibgehalte van het za nd , dat groter is dan in d e m ees te
duingebieden. In de tweed e plaats d e b emesting van h et gebied door
de grote vogelseh aren en koloni es . Ten d erd e d e in vloed van de m ens,
meestal onbedoeld , als verspreider van " ruderal e" planten, de onkruiden
van akk er en mesthoop. Elke betonnen versterking m et zijn krans van
vuilni s en afval werd b. v. een haard van ruderale planten.
"'''ij zull en nu gaan zien, hoc de vegetatie, onder invloed van d eze
verschill end e omstandi gheden, tot ontwikkeling is gekomen en b eginnen
daarto e aan de No ord-\Ves t-punt. Vóór d e oorlog trof men hi er een
flauw golvend, zee r weinig slibhoudend , uitgestrekt zandig stranël aan.
Dit zandige strand is cr nog w el, m aar gedeeltelijk is het overdekt ge
raakt met opgebrachte klei.
Op d eze zilte klei heeft zieh een schorvegetatie ontwikkeld. Grotendeels
hebben we hi er te maken m et een grasmat van Kweldet'gras (Pu cänellia
maritima ), d e Kweldergrasgemeenschap (Puecinellietum maritimae), waar
in we als min of m eer kenm erkende soorten verd er nog aantreffen de
Gerand e schijnspurri e (Sp e rgularia marginata) met tam elijk grote, bleek
lila bloempj es en h et Kl ein schorrekruid (SlIaeda maritima). D e andere
halophyten (zoutplanten ), die w e cr aanh'effen, zoals Zeeweegbree
(Plantago maritima), Strandzoutg ras (Triglochin maritima ) en Zulte (Aster
tripoliwn) , komen in alle planten gezelschappen van zilte grond voor.
Zelfs een zeldzaamheid h eeft zi ch sed ert 1946 in d eze Kweldergras
gemeenschap uitg ebreid: dat is de G esteelde zoutmelde (Obione
peduJ1.culata).
D e kweldergrasgemeenschap komt bij iedere vloed , dus tweemaal per
dag kortere of lan gere tijd (elat hangt vooral van de wind af) onder
water ; soms duurt de onderdompeling slechts enkele minuten . Langer
en di eper overstroomd raken d e kleine kreekj es, die zieh in het schor
vorm en. Vanouds zijn d eze, evenals het overigens naakte slik voor een
aan groeiende slikkust (op "de Beer" langs de Briclse Maas), bij uitstek
d e standplaats van d e merkwaardige Zeekra al (Salicom.ia ellropaea), die
we er dan ook talrijk aantreffen . \-Vij zeggen "vanouds", omdat op vele
plaatsen in ons land sinds 1924 een ander, van elders ingevoerd , gewas
deze plaats voor zich is gaan opeisen: het forse, geelgroene Engels
slijkgras (Spartilla towllsendi).
\Vann cer een schor door afzettin g van slik wordt opgehoogd, dus als
regel steeds korter - en tenslotte all een nog bij springvloed - door
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de zee wordt ondergedomp eld , veranderen uitera;1 rd de levensomstandi g
heden en zien we nieuwe soorten verschijn en. D e eerste is wel het fraai e
paarsbloeiende L amsoor (Limoniwn "Vu/gare), gevolgd door een donker
groen gras, dat '5 zomers opvalt door de strogele kleur van zijn uit
gebloeide halm en: h et Zilt rood zwen kgras (Fes/ li ca mbra subvar. lilo
ralis). Bij verd ere ophoging versch ijnt dan nog de geurige Zee-alsem
(Artemisia maritima) m et zijn zi lvergri jze tint, en vroeger of later vestigt
zich ook de grij ze Zoutmcld e (O bion e portll [a coides). Geleidelijk is een
nieuw gezelschap ontstaan, de Zee-alsem gemeenschap (Ar temi sictum
maritimae) ; de successie h eeft een schrede voorwa arts gedaan.
Behalve dit slikki ge schor zi jn cr ook vrij uitgestrek te gedeelten, die
zand ig bleven en slechts een gerin ge bijmenging met slib vertonen . lIier
groeien in ijl verband in h et algemeen sleehts twee soor ten, Zeekraal
(Salicomia eu ropaea) en Klein Sehorrekruid (S IUl eda maritima ); de laat
ste overweegt op de hoge, m ees t zandige randen. Op somm ige za ndige
plaatsen kom en we ook een overjarige du invormer met een 11itgebreid
wortelstelsel tegpn; d e Zeepos te!ein (l lon cke n[J!I p eploides), m et vlezige
hl aden in een decoratieve, sh·ak kruisgewijze sta nd en groenachtig witte
bloemen.
Er zij n echter ook gedeelten te vinden , waar het slibhoudende zand
strand r eeds d ich ter begroeid is . lIet terrein is hier en igszins golvend en
dra agt di entengevolge niet één, maar twee elkaar afwisselende planten
gezelschappen .
In d e laagten treffen wij aan de Dunstaarh·ijkc Kwcldergrasgemeensehap
(P ueein elli ctum maritimae pholiurclosum ) met Kweldergras, ZcC\veegbrl'e,
Klein Schorrekruid , Gera nde Schijnspurri e, Strandzoutgras en Z ulte, en
voorts, als differenti ërende soorten van de aan zand gebonden sub
associatie (to t uitdrukking komend in de nam en "Dunstaar tri jk" en
" pholiuretos um"): het Zeefioringras (Agrostis slolonifera var. compacta),
stervorm ig uitstralende li ggend e p lanten met la nge uitlopers; het Bies
tar wegras (Tri liC1l111 jlln ceum) en het merkwaardige grasje Dunstaar t
(Parapholis strigosa, vroeger Pho/i lll"lls fil iformis geh eten).
lIoewel de ietwat hoger gelegen gedeelten van de sli bbigzandige vlakte
in niveau nauwelijks van de kom men schijnen te verschillen , is de vege
tatie hier aanmerkelijk and ers. lIet overheersende g ras is nu Zilt moel
zwenkgras (Fest ll ca mbra subv ar. litoralis), terwijl ook Zeefioringras
(Agrostis stolo nifera var. cO l/1pacta ) nog l·ijkelijk voorkomt. Dunstaart is
plaatselijk aanwezig; Kweldergras ontbreekt; de overige soorten van het
lage schor, zoals de Seh ijnspunies, Zeekraal en Klein schorrekruid, treffen
wc nog slechts aan in enkele, mees tal ,u·metierige exemplaren. Daaren
tegen zien w e optreden: het !llelkkrl1id (G l all x 711 aritima), een vlezig
p lantje met kleine rose kel ken, dc' Hertshoornweegbree (Plantago corono
pilS), en in groten ge tale de Zeeve hnuu r (Sagilla 71laritima ).
De laatste is een klein, donker, een jarig plantje, dat in massale groei
wijze vergoedt w at h et in form aat tekort komt. I n ons land is het een
zeldzame soort, of liever een soort die sterk gebonden is aan h aar zeld
zame mili eu. D e soort wordt b eschouwd als " kensoort" van een af
zo nderlijke associatie, de Zeevc tmuurgemeensch ap (Saginetum m aritimae).
die we op de hi er besproken t erreinverh effi ngen van h et slibh ol1dend('
zandstrand aan treffen.
Verder Zu idwaarts b eginnen zich aan de zeezijde al spoedig lage duin
tjes te ves ti gen dank zij h et Biestarwegras of de Zeepostelein. Na verloop
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Het " Groe ne Strand".

\ ' ,111 tijd word en deze duintj es dank zij de za ndvangend e planten zelfs
zo hoog - b,v, m eer dan een meter - dat ze boven de normal e vloed
lli tr ij zen ; d an beginnen ze begroeid te raken met d e zOlltmijdend e H elm
(A mmophila arena ria ), die het Biestarwegras verdrin gt, H elm vangt veel
effectiever zand dan Bicstarwegras en h et duin groeit nu veel snell er,
H et Bies tarwegras laat zich verd ringen doordat hct slechts een weinig
diep reikend wort elstelsel heeft en op h et hoger wordende duin al spoe
di g verdroogt, terw ijl de veel u itgestrekter wortels ,',\11 de Helm het
,,'ater voor zich opeisen,
Bij de gra tie van de konijnen konden zich op een hC'lmc1uin nog enkde
nn dcre soorten yestigen ; samen met de Helm "Orl11el1 Zl' de IIelm
gemeenschrlp (E h 'meto-Ammop hil etum arenariac) , Karakteristiek hi ervoor
is de Zeewolfsmelk (Eup/Jorbia p aralias), Een tw cedc " kensoort" is clt·
Zec-akkermelkc1istel (Sonch us an;ensis V,ir. maritim us) met zijn grote,
stralend e, dooi ergele bloemen,
\ 'ccl méér tr effen wc in deze Helll1gemeensehap ni et n<ln; yoornam elij k
uit de naburige akkers verdw aalde soorten, die dank zij hun zaadpluis
gemakkelij k overal h eenwaaien : Akkerdistel (C i rsillln a rv e lL~e) , Speer
di stel (C i rsi lll1l "Vulgare) , Canadese F ijnstraaI (Eri ger on calladel1sis) . De
forse Zandhaver (E /y m us arcnari tl s) komt, hoewel ze n iet zoutmijdend
is, toch eerst vri j vcr van zee en betrekkelijk zelden haar plaats op
eiscn en doet het dan ook goed, daar zij m et nog mcer succes da n cic
II(·lm za nd vangt.

In de jonge helmclu intjes be\'indt zich, op l'en vlak terrein, de kolonie
van de Grote sterns, Die plek is ook botanisch interessa nt, De jaarli jks
lcrugkerpnde, langduri ge en in tensieve bemesting met vogelmest in clit
zilte mi lieu heeft ('en afzonderli jk n atuurlijk ruderaal gezelschap doen
ontstaa n, De dominerende soort is de Zeeraket (C akile maritima ), Il icr
in de vorm \'an zeer krac htig on twikkelde, forse, sterk vertakte planten
met lichtpaarse bloemen. Dl' begeleidende flora is uit versehil1ende ele
menten samengesteld , m aar in hoofdzaak uit stikstofminnenc1e gewassen,
In de eerste p laa ts z ij n dit Biestarwegras, allcr\\'ege behept met c1<
spoeh'ormige " tulpgal" (veroorzaakt door Isl//Omosoll1<l hyalipc llne fm .
11loritilllU te\\'ee""ehraeht door een galm ug) verder Zeepostelei n Zand
h,n <:1', Z~e-akkel~~elkc1 is tel en Helm, norma{iter van docdmerk a'fhanke
lijke planten die zich hi cr rijkelijk en fors ontwikkelen, ook al is de zancl
aanvoer zeer gering.

d

E en tweede groep van soor ten in de "stern-associatie" zij n de zoge
n'lam de ",'udl'raa lplanten", soor ten, di e \Ve gewoonlijk vinden op stik
stofrijke plaa tsen in h et binn enland, Een aantal vindt op de vogelmest
een aanlokkeli jke groeiplaats, D it zijn de \Vitte Canze \'oet (C l!cnapodiwlI
album), Mu urganzevoet (C , IJluralc), Zeegroen e Ganzcvoet (C , glaucum ),
Hode Ganzevoet (C, 1'lIbl'!/ 11l ), Stip pelganzevoet (C . f i cifolium), Spies blad
melde (Atriplcx /ws/atum), Zeezu ring (R wll cX m arilinws), Zwarte nacht
schade (So lallll1Jl nigrum ), Kruiskruid (Sc necio "V 1I1g ari,S ), :\!clkdistel (SO I1
clws oleracells), Speerdistel (C i rsill1 n "Vtdgare), Canadese f ijnstraaI (Er ige
m il canadensis) , bovendi en Salam/m triflorum , een op " cic Beer" veel
\'oorkomende adven tief, en twee vorm en v an h et Bitterzoet (Solanu11l
dIlleamara), Een derde groep vormen enkele "nitrophicle" (stikstof
Illinnend e) zoutplanten, di e wc voornamelijk op het schor vinden (op
slib dus), b,v, Kl ein schorrek rui d (S ua ecla maritima ), Z ilte schijnspurrie
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Onder de andere soorten van de "stern-associatie" m oet in d e eerste
plaats genoemd word en h et stekelige Loogkruid (Sa lsola kali) , met de
Zeeraket de enige soort, di e juist in dil type gezelschappen optimaal is.
Aan de zeezijde van de dijk bevindt zich een van de meest verrassende
vegetat ies van "de Beer": een uitgestrekte, golvende, zandige vlakte,
di e, sinds h et leggen van de dijk aan de landz ijde van het strand en
d e buitenste duintjes, gedeeltelijk begroeid is gera ak t met lage struikj es
van de D uindoorn (l1 ipl!OfJ lwe rhalnn uiclcs) . Daa rtu ssen nu wordt het
terrein in Ju ni en Juli levendi g rozerood gekleurd door dui zenden b lo('
men van het Stranddllizendgll idenkru id (Centall riwn vulgarc) en d e iets
kl einere en donkerder g 'tinte bloemen van F raai duizend guldenkr uid
(Ce lltau/'iw/t 1Julchellllm ). Een derde soort, die bijdraagt tot het kleur en
spel (het "aspec t") van dit gebied, is h et ons reeds beke nde Zilt rood
zwenkgras.
B ide Duizendg ulden kruid n groeien bij voorke ur in jonge, opell d uin
valleien, d ie bezig zijn zich van de zee af te snoeren. De vlakte draagt
een mozaiek van twee tot drie gezelschappen: ee n op de kopj es, een
in de kommen daar tussen, eventu eel met een overgangss trook. O ngeveer
gel ijkmatig over de dri e gezelschappen verspreid "inden wc: een ijle,
hogerop vaak wat diehtere grasmat van h et Zecfioringras (Ag /'ostis 810
lonifera var. compacta) en d e Dunstaart (Para,dlOlis stri gosa), meer of
mind er Melkkruid (G /all x rna/'itirna) en H ertshoornweeg bree (P !antago
coro noplls), wa t Zulle (Aste r tripolillm ) en als nieuwe verschijni ng de
bleekrood bloeiend e Ho cle ogent roost (ElI )Jl/l'{lsia odontites) . En nu dc
versch illen. D uindoorn , Zeeakkcrmelkdistcl (So ncllllS aroensis var. mari
tinws) , Strandkweek (Agrop !Jron litorale) en Strandduizendguldellkruid
(Centa t/r i1l1n 'fjulgare) blijken zich vooral op dc ko pjes te h evinden. Zi lt
rood zwenkgras (Fes tt/ ca rt/ bra sub var. li/oralis) llecft zij n hoogtep unt
in de ovcrgangss trook. Evenzo gedraagt zich de Aa rdbeiklaver (T rifoli um
fragife1'tl1ll) , een zwak halop hielc klaversoort. Speciaal op dc kop jes t ref
fen we aan : het in het vroege voorjaar hloeiende Deens lepelblad (Coch
lea /'ia dallica) , een . tijve, lage slramh'orm van de Vogelwikke (Vicia
cracea var. l eptoph!Jllll) en ee n allersierlij kste plant met witte bloeme n,
cle Knop ige \'etmuur (Sag i l1a 110dosa var. mOJliliformis): deze variëteit
kom t u itslu itend aan de zeekant voor. De negen laatstgenoemde soort 'n
zi jn zwak zouttolcrant, maa r mi jden een sterker zilt, en ook een hrak
en teve ns n at milieu.
Daaren tegen houden zich met c 'n dllid elijke voo rkeur juist in de voeh
tiO'e kommen op: Fraai du izendguldenkruicl (Cent(/t/ l'i 1l1n pulch ellwn) en
twee zoutplanten, te w eten de Ro nd e rus (ft/neus Gerardi) en de Zee
vetmuur (Sag i na mlll'itima) . H.ondc Rus is een van d e veelvuld igste halo
phyten, talrijk op alle schon en en kwelders, maar alleen daar, waar het
zoutgehalte b etrekkelijk laag is. ~1assaa l groeit hij a lleen op relatief
vochti ge plaatsen, vooral w aar h et wa ter lang blijft staan.
De begroeiing van de du indoornkopjes ku nnen we d esgewenst beschou
wen als een fragment van de O'emeenschap van Strandduizen dguldt:-n
kruid en Knopige vetmuur (Centa urieto-Saginctum, b ehorende tot het
DwergbiezenvCl·bond).
Vl ij klimme n nu over de dijk en gaan de bi nnendijkse duintj es in ogen
schouw nemen. Va n een Za ndh aver-Helmgemecnsehap kunn n wc niet
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llleer spreken: op dit tot l'Ust gekom en, besch utte droge zand h eeft een
geheel and er plantend ek de overhand gekregen . Ond er de b etr ekkelijk
wei nig plaats innemende planten di e no g eni ge hoogte bereiken (meer
J an :30 em is het veelal ni et) vallen ons - naas t Helm en Zeewolis
melk - op: de Za ndzegge (C arex arenaria), de Hondstong (Cynoglos
swn offici nale) - kenmerkend voor kalkrijke duinen, maar meer thuis
tUSSt'n het sh'uwcel da n in het open zand -, Dauwbraam (Rl/bus caesius) ,
Duinriet (C ala 1nagrostis e pigeios) en een Rood zwenkgras (Festuca 1'Ubra
su bvar. arenoria) met behaarde aartjes. Daaronder is het zand groten
dpeIs bedekt door een dieh t mostapijt en d aarin komen een twaalftal
soorten kleine plantjes voor. Z ij bloeien vroeg in het voorjaar, reeds in
~aart en April, verdorren d an, en in het heetst van d e zomer zijn vele
vrm he n nau welijks m eer terug te vinden. Kenmerkend voor de hier
aanwezige associati e zijn onder hen het Za ndJoddegras (Ph7e um a'/'ena
rillm) en de D uinreigersbek (E roclium g7utinosurn) ; van de and ere noe
men we Lathyruswikke (Vicia lathurOides), Ogentroos t (E uphrasia c urta),
Vl'lderepr ijs (V eronica al'vensis), Vroegeling (E rop7lila venw), Vroeghaver
(Aira )?raecox ), Za nd hoornbloem (Ce rast'Îton semidecandrurn) en Kleine
Ooievaarsbek (Gc ranium jJlIsi71um) . De Muurp eper (Sedwn acre) is een
plant, die bij droogte zijn verdamping tot stilsta nd hreng t ; ook deze
soort is dus geheel aangepast aan h et w arme, droge mi crok li maat en
h etzel fde geldt voor de mossen. In hoofdzaak zijn di t twee soorten :
het D uinsterretj e (Tort u7a nnolis var. lI/'c ni cola ) en h et Bleek slaapmos
(Bracll1Jth ecium aZb·i con s) . vVc h ebben hier te maken m et de D uin
sterretjesgemeenschap (Tortulcto-Phlcët um arenarii ) : ee n zogenaamde
atlantische associat ie, verbreid langs de ku st van Portngal tot D ene
m arken .
De dijk heeft de geleidelijke overgang va n zilt via brak naar zoet milieu
in langgerekte duinvall eien verstoord. Bin nendijks is h et evenwicht nog
niet hersteld. Er is nu een mozakk onts taan van plantengezelschappen
zonder " kensoorten", als sociati es te typ eren op grond van dominerende
soorten en uiteenlopend al naar het zou tgehalte va n de grond .
De geleidelijke daling van h et zoutgehalte van de grond is hi er de
fa ctor, di e de verand eringen in het planten dek m et zich m eebren gt.
D eze "sueeessie", zoals men d e verdringi ng van h et ene pla nten gezel
schap door het and ere noemt wordt geregistreerd door midd el va n een
aantal p erm anente proefvi erkan ten.
D e veranderingen bleken gedurende de laatste jaren verrassend groo t te
zijn op de plekken, di e in 1946 h et ziltst waren: hier ontstonden mind er
zilte ni euwe soeiaties. Veel gerin ger waren de w ij zigingen op de in 1946
Illind er zilte plekken en ook op de proefvlakten, die een groot d eel van
het jaar onder water staa n en dus ni et zo ge makk eli jk h u n zout ver
li ezen . Op sommige ged eelten van " het Breed" is het za nJ bedekt met
een kleilaag, di e het zout langer en beter vas thoudt. D eze Jraagt een
ZCL' f halophiele vegetatie van het P ueein ellio-Salieorni on, waartoe O.m.
d ,· door ons buitendijks r eeds gesignaleerd e Kweldergrasg(' meens chap en
Zee-alsemgemeensehap hehoren. Binnendijks zijn de m ilieu-omstandi g
heden natuurlijk geheel anders. H et zoutgehalte kan soms vrij l::tng
achtereen cons tant blijven, het kan bij langdurige droogte stij gen tot
boven dat van zeewater, het kan bij zware regenval tijd elijk zeer laag
worden, m aar het vertoont in ieder gevrtl geen regelmati ge schomme
lingen op korte termijn. Op sommige plekken, die m et een vrij dikke
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dan ZeekraaL Talrijker waren minder zilte plekken. Daar groeide Zee
kraal begeleid door de Zilte schijnspurrie (S pe rg uillria media var. salilla )
- een zoutplant vooral van open plekken, paden e.d. - en verder door
Zulte, Strandzoutgras, Zeeschijnspurrie (Sp e1'gularia m edia) , Spiesblad
melde, Melkkruid, Rond e rus en Zilt fior ingras. In 1949 was d e toestand
r eeds aan zienlijk veranderd . Dominant was geworden .\'1clkkruid (G laux
maritima) , terwij l de Zilte schijnsp urrie zich gehandhaafd had. Zcekrcla l
was sterk verminderd , Honde rus UUIlCUS gera rd!) toegenomen. \Vij
konden nu sp reken van ee n gezelschap dat tot het minder zilte Armerion
gerekend moet worden .
Op natterc zeer slecht doorluehte bodem schoo t de Zulte (Aste r tripo
lium) op tot 1.20 m, begunstigd door de luchtk analen in haar stengels,
evenals de Zeebies (SCil·pt/S mMiti:mus) , die ook op zu lkc plekken \'er
scheen. In 1949 was ook deze vegetatie zeer veranderd . De Zeebics had
nu het overwicht ; Zul te bleef kleiner. Zeekraal was geheel verdwenen,
evenals Melkkruid en Strandzoutgras ; daarentegen hadden Zeefiorin gras
(Agrostis stolonife ra subvar. salilla) en Rond e rus (fUI1CUS gerardi) zich
sterk uitgebreid.
Op de overgang naar d c geheel ontzilte vochtige zandgrond werd daar,
waar nog een meer dan 10 cm d ikke kleilaag het schelpzand bedek t,
de oppervlakte nog in 1946 grotendeels in O'enomen door een homogee n
mengsel va n Zilverschoon (Potentilla allSerill a, zouttolerant), Rond e ru s
en Zilt fioringras, Melkkruid , Zeeweegbree en Strandzoutgras. Deze
socia tie 'was in 19.50 nog nauwelij ks van sa menstelling veranderd : cr
waren allee n wat zo utmijd ende soorten bijgekomen, zoals Zeegroene
zegge (Carex flacca) en Rolklaver (Lo tus cOl'1liculatus). \ Vaar cIC kleihwg
minder dik is - dit is vooral aan de voe t va n de lage d uintj es - domi 
neerd e naast Z ilt f ioringms, cJe Z ilte zegge (C arc:~ distrll1s) , die karakte
r istiek is voor brakke randen van valleien met tamelij k goed doorluehte
bodem en die daarom in 't alge meen veeleer op za nd voorkomt dan op
klei. In dit gezelschap, behorend tot h et Armerion maritimae, vielen op,
naast een relati eve talrijkheid van Melkkruid - dat ook van een luch
tige bodem houdt - het optreden van vrij veel Aardbeiklaver en ook
reeds van eni ge soorten, die men voornamelijk vindt op niet-zilte grond,
zoals Herfstleeuwentand (L eontodon autumnalis), Zeegroen e zegge (C arex
flacca) en \Vaterrus (funcus a rticulatus) . In 1949 was de Zil te zcgge
aanm erkelijk afgenom en, terwijl ook :\klkkruid en Zeeweegb ree \'er
mindercl waren . Ronde Bus en Zeefioringras hadd en zi ch min of meer
gehandhaafd, terwijl tal van ni euwe, zoutmijdende soorten inmiddels
hierin waren binnenged rongen (Paardebloem, Braam , Akkerdistel, Thrin
cia, enz.) .

Op de voc hti ge, za ndi ge bodcm van d e andere valleien van " het Breed"
gedijen geen zoutpla nten meer. De enige d ie men nog zo zou kun nen
noemen, is cIe \ Vaterpunge (Sa1l1olus 1)alerandi) , een kleine Primulacee
met ee n duideli jke voorkeur voor zwak b rakke graslanden en duin 
vall eien . \'Vaterp unge groeit hier in een suortenrijke, dicht gesloten \·egc
tati e, die het overschot is van de orehideeël1l'ijke parnassiavalleien va n
vroeger. Parnassia (Pa massia pal'ustris) zel f is no g tam elijk veelnddi g
aanwezig. Bij zorgvuldig zoeken vi ndt men ook nog wel enkele fraai
rozerode bloemtrossen van d e Vleeskleuri ge orchis (Orchis incamata ) en
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D e vegetatie telt verder nog twee Zeggen, die karakteristiek voor duin
,-alleien zijn: dl' D rienervige zegge (Cm'ex trin ervis) en C arex serotina
ssp. l) ldch ella. Een kenmerkende hier voorkomende en in ons land bu iten
de du invalleien zeer zeldzame soort is voorts de Platte bics (Sc irpus
compressus) . Voor het overige bestaat het plantend ek uit in ons land
alge mene vochtminnen de plantensoorten, zoals 'Vaternavel (Hyclrocotyle
v u{garis), 'Vatermunt (Jfentha a qllatica), Kruipwil g (S alix repcms var.
repens), 'Vaterrus (Jll ll Cl1S artic ulat us), Geelhar t je (Linwn catharticum),
Zilverschoon (Pote ntilla anserina) , Zeegroene zegge (Ca rex flacGa) , Fiorin
gras (Agrostis stolonifera ), Bru ncl (Prunella t;lligaris) , vVitte Klaver (Trifo 
lium 1'epens) en H oornbloem (Cerastiu171 caespitos w n). vVil men dit ge
zelschap een naa m geven, d an kan men het aanduiden als "gemeenschap
\ an P untmos en Kru ipwilg" (Aeroeladi cto-Sali eetum), en associatie die
ook van duinvalleien elders bekend is.
Het str uikgewas van de oudste hoogste duingrocpen, he t hoogst ge
organiseerde vegetatietype van " de Beer", vertegenwoord igt een bepaalde
phase van de Duindoorn-Ligusterassoeiatie (H ippophaelo-Ligustretum),
de "maqu is" van onze kalkrijke du inen. Z ij bes taat uit een aantal van
onze fraais t bloeiende hees ters: L iguster (Lig llstrll1n v ulgare) . Vlier (Sam
b uc us l1 igra), Meidoorn (Crata egus m Oll ogYl1a), Gelderse roos (Vibumllm
op ulus), Egela nt ier (Rosa egla nteria) , Hondsroos (Rosa canÏlw); mind er
opvn llend, maar niet mind er merkwaard ig daarbij dan nog Duindoorn
(fI ippoplw e rhamnoi.cles), V/egedoorn (Rllllmnus cat-ha rtica ), de niet op
" de Beer" voorkom ende zu urbes (B e rb eriS v ulgaris) en Berk (Be tl/la sp.) .
Liane n als Kamperfoelie (L onicera periclym e nwn), Bitterzoet (Solan um
d ll-lca mara ) en IIeggerank (Br yonia dioica) en een boeiende kruidenflora,
waarin o.a. d e Salomo nszegel (Polygonat um odoratl/.m) vallen op. Dit
struweel is plantengeografisch van belang, als noordelijke voorpos t van
een groep vege taties, die in 1idden-Europ a met zij n veel warmere
zomers volop ontwikkeld z ijn (Berbcridion vulgaris). De voor dit verbond
ken merkend e soorten zij n tevens kensoorten van bovengenoemde asso
ciatie en behoren tot d e b uitenbeentjes van onze flora : Zuurbes (Berberis
v lligaris), Liguster (Lig lIstruIn vulgare), E gelan tier (Rosa eglanteria);
onder de kruiden Donderkruid (In uia con llza), Glad parelzaad (Litho
spcrm ll11l- officinale ), Hondstong (C yn oglossum o ffi cinale ), Salomonszegel
(PoTygonatlim odoratwn) en F ijne kervel (Anthriscl/.S scandicina). Het
struweel heeft zeer ernstig geleden in de bezettings lijd, toen cr grote
open plekken in hvamen en tal van rud erale onkruiden vooral van daar
uit in de oorspronkelijke vegetati e doordronge n.
Bij cl l' kruiden mogen nog ge noemd word en de Keverorchis (Listera ovata )
('n de D ri enerfmuur (Moeh ringia trinen;ia ), di e als kenmerkende soorten
"oor bossen va n voedselrijke grond wijzen op de verwantschap van het
duinstr uwcel met het binnenlandse Eikenhaagbeukenbos, en voor de
vochtige plekken Konin"innekruid (Eupatoriwn cannabinum), Poelruit
(Tlwlictrum flavlcm ), Moerasspiraca (Filipendllla ulmaria) , Moera walstro
(Galium pallIstre), ' Volfspo ot (L lICO pliS e l/.ropaeus), 'Vatermunt (Mentha
aquatica), Riet (Phragmitcs co mmunis), Glidkruid (Sc utellaria gale riculata ).
Onder d c onkruiden in dit struweel moet in d e eers te plaats genoemd
word en de Akkerdi stel (C irsium arve nse), di e massaal kan optreden;
verd er soorten als Straatgras (Po a rmnua) , Canadese fijns tra al (Erigeron
4°

c(JIl{Jde ns i~) , H erd erstasje (Ca pselIa bu r~a- p a~ t o ris), Kleveri g krui skruid
(Sencci o () i~ C()S 1I 8 ) , Kweek (Agro py ron ,·epens ), Groe n streep zaa d (C repis
capillaris) e.d. Va n enkele and ere sti kstof mi nn ende soorten kan h et \"oor
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kom en veeleer word en to egeschreven aa n h et k leigeh alte van h et zand
en d e b emes tin g door vogels, dus ni et a an d e me ns: d it g c!d t b .v. voor
Pas tin aak (Pastina ca sa!iv a), Avondkoekoeksbloe m (M elal].eb·i·lI m album )
Brandnetel ( UrtiCII dioica), d e veel voorkomend e Hondsdraf (C/edlOma
hederecea) en voo r Pijl kru idkers (Lepicli li ln dm ba) .
E r zijn en kele terreintjcs, ~v a ar een nitr ophi ele vegeta ti e geh ec! d e o,"Cr
hand heeft ge kregen op h et struweel. lIe t Sla ngenkr uid (E chiwn vu/ga re
met zijn p rach tig di ep blauwe sch ichten , d e Gele- en \ Vitte h on in gklaver
(,\ l eli/ol lis offi ci nalis e n M . albus), Konin gskaars (Ve rh asc u11I th apsifo rm c)
Avondkockoeksblocll1 (iH el all d riwn album ), \ Vild e pee n (Dau cus caro/a )
Speerdi stel (C i rs i um t: ulga re), Ossetüng (i\. nchllsa officina l is), Groot kaas
jes kruid (Mal ütt sil üestris) en Kn ikken d e d istel (C llrdll lls 11 11 t011 s) komen
hi er voor m et \Vind e (Co/wo/v ul lis II r t:e llsis), P ijlkru idkcrs (Le pid i w n
dra ba ), Krumh als (L YCOfl Sis IlIT cmis ), Kleverig k ru iskruid (Senecio t;Ï.s
cos us) , Vli eszaad (Corisperm um h IISSO pifolillm ), Vlaslee uwenbck (U naria
üttlga r is) en Bi jvoet (Ar /emisia 1; II /g aI"Îs) .
lI et zi jn vegetati es, d ie ons h ij l'cn bezoek aan " d e Beer" opwachten
en ui tgelei dc doen . Een fees t voor wil' cr oog , ·oor h eeft en in het
goede seizoe n kom t. Laten w ij he n zien a ls l'en teken, dat zelfs ('eli
zeer intens ieve m enselijk e invlo ed in cen la nd sch ap tot iets mooi s el1
bela ngwekken d s h ceft gelei d cn hieruit üptim ismc p utten , ·oor d c toe
komst \" an d it na tuu rreservaa t.
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Inlichtingen betreffende het natuurmonument "De Beer"

en

H et natuurmonument b ehoort tot h et Staatsdomein . H et wordt b eh eerd
door een daartoe speciaal in h et leven geroepen Stichting, ge naamd:
Sti ch ting "Natuurmonument D e Beer".
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Holla~l,cI,-,post I~enb ,rg, ~t Rozenb urg 12.

Bereikbaar.
K I'l {
P('r au to via cle pont te ~1aa ss lui s , half uur cliens t, Yl'rt rek ~Iaassl u i s 5 min .
\WW elk h eel en h alf U11l' , vertrek Rozenburg 10 min. O\'er elk h eel en
half uur, na 21 uur om het u ur.
Per trein over Hoek va n H oll and, met Veerbootje uit cic Berghan' n.
Zomerdienst 1 April- l October :
W erkdagen 7.00 - 7.45 - 8.:10 - 9.15 - 10.1.'5 - 11.15 - 12.00
13.15 - 14.00 - 15.00 - 16. 00 - 16.45 - 17.:30 ;
Zondagen
9.15 - 10.30 - 12.00 - 1:3.30 - 15. 30 - 17.:30 .
\Vinterdienst 1 October- l April:
\\ 'l'rkdagen 7 .·-1.5 - 8.30 - 9.1 .5
10.15 - 1l,.'30 - 1:3.4.'5 - 14.30 
15.45 - 16.45 ;
Zondagen
9 .15 - 12.00.
T'lricf f 0,30 enkele reis ; fietsen f n,l 5.
Per fiets of te \'oet ook
\'anaf Oost-Voorne, over tI<.: dam door de Briclse ~I aas.
Toegang.
BI/itc n de broedtijd, dat is va n 15 Juli tot 31 ~Iaart, zi jn bij de wonin~
\ " 1l1 de Opzichter (bij ciC' aa nl egsteiger van Jlet bootje) chgto egangsbarte n
\'erkr ij gbaar voor h et gehele reservaat , m et ui tzonder ing \'an en kele met
rod e bordjes gem erk te terreinen , ad. f 0,50 p.p . (kinderen onder 12 jaar
hah e p rijs) of f 2,50 per geze lschap va n ] n personen. Ook zijn maand
kaarten verkr ij gbaar ad . f 2,50 p .p.
Binnen de hroedti;d, van 1 ~l ei tot 1.5 Juli , moet het bezoek van t e
voren bij de Opzichter worden aan gevraagd (event \1 eel per telefoon ' Vest
Hozenburg 12, 's och tends tussen 7 .:30 e n 8.30 en '5 a\'onc1s tussen 18.00
l'n 20.00 uur) . lIe t bezoek aan d e broedkoloni es geschiedt llitslu itend in
i!l'ol'pen van hoogstens 15 p ersonen ondcr leiding van een der leden van
~5

groep. In het ontkennende geval kan men in overl eg met de Opzichter
een and ere dag kiezen.
D e toegangsprijs in de broedtijd bedraagt f 0,75 p. p., te betalen bij de
Opzichter. D e rondleid ingen vinden in de regel plaats 's och tends om
9.30 n 's middags om 13.45 uur. Reducti es op de toega ngs prijs worden
niet verleend.

Ten gerieve van het publiek, is een gedeelte van de terreinen langs de
vVaterw g - groot ± 30 n. A. - voor de tarieven geldende " bu iten de
broed tijd", ook in de broedtijd, zonder geleide toegankelijk.
Gedurende de ma(mel April ,is De Beer 1/oor bezoek gesloten,
" Vrienden van D e Be r" heb b n buiten de broedtijd vrije to egang; in
de broedtijd hebben zij reeht op twee gratis, vooraf te regelen, rond
h.! idingen. Men kan "Vriend van De Beer" w orden ad f 5,- per jaar,
zonder recht van introductie, ad f 7,.50 m et recht van introductie van
één persoo n en ad f 10,- of meer, waarbij men drie personen mag
introduceren.
Logeergelegenheid.
Op de Beer mag niet 1Gorden gekamp eerd, Er is echter voor "Vrienden
van d e Beer" een vaea ntiehuis, genaamd "De Aanstoot", dat in twee
gedeelten wordt verhuurd, E lke helft bestaat uit een dagverblijf met
twee slaapka mers, m et zeven bedden, Alles is aanwezig, behalve dekens
en linnengoed, Leveranciers komen aan dl' deur.
D e huurprijs bedraagt f 55,- per tien dagen . Voor langer of korter tijd,
word t - althans in de zomermaandcn - niet verhuurd. Va naf 1 Januari
te bespreken bij de Renbn ees ter,
Fotografen en ringen.
In de broedtijd is - behoudens zeer bijzondere gevallen, met het Bestuur
te regelen - fotograferen, filmen en ringen niet toeges taan.
Auto's, fietsen enz.
Auto's en motorrijwielen worden slechts toegelaten to t de parkeerplaats
bij de opzichterswoning, Met fi tsen en bromfietsen m et afgezette motor
mag men uitsluitend gebruik maken van de verharde wegen .
Zwemmen - baden.
Zwemmen en baden is verboden; slechts aan "Vrienden van de Beer"
is toegestaan, buiten verantwoordelijkheid van het Bestuur, te baden
langs de Waterweg en, buiten de broedtijd, ook langs de kust.
Algemene gedragsregels.
De regels, waaraan het publiek zich te houden heeft, zijn vermeld op
de toegangskaarten, Men neme geen honden mee; deze worden niet
toegelaten, lIet personeel mag geen fooien aannemen,
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W andelg ids, kaart en fotokaarten.
Behalve dit geïllustreerde boukje is b ij de opzichter nog verkrij gbaa
eun uitvouwb ar e wandelkaart ael. f 0,85, fotokaar ten ad . f 0 ,13 e
mapj es ad. f 1,-.
Wensen en klachten.
Men wend e zich uitslui tend tot de Hen tm ees ter,
te Utrecht.
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Een inleidend woord van Ir \\' . G. , ·an der "laat .
Historisch overzicht, door A. de Graaf
Gco logie, door Prof. D r }.f. G . Rulten
D e \ "ogels, door Simon d e \ \'aard
D e Dierenwereld , door Dr :-'1. F . , lörzl'r Bruijns
\"andelingen, door Ir C. X. A. de Voogd
D e Vege tat ie, door D r V. \ \""cs thoff
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