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Onwillekeurig komt bij de bezoeker van De Beer de vraag op
merkwaardige terrein is ontstaan. Het is wel zeker, dat het niet k
op een hoge ouderdom en dat het vóór 1866 uitsluitend door de
der natuur is gevormd. Zelfs de naam De Beer wordt pas voor
vermeld op een kaart van Delfland die tussen 1608 en 1610 is

In de Romeinse tijd stroomden Rijn en Maas in deze streek in ze
een tientallen kilometers brede mond, die de Romeinen Helinium
en die tOt op zekere hoogte te vergelijken was met de tegen
Westerschelde. De noordelijke oever lag ongeveer bij het huidige
terwijl de zuidelijke gevormd werd door de kust van Voorne,
anders liep dan nu. In de middeleeuwen en kort daarna werd di
zeegat geleidelijk smaller door zandafzetting aan de noordzijde en
stOnd het "nieuwe land", waarop nu de dorpen 's-Gravenzande
van Holland liggen.
Een kaart van 1540 tOont ons een grote bank die dwars voor de M
lag en deze in tweeën splitste, waardoor een noordelijke en een
toegang rot het binnenland ontstond. De zuidelijke - het later
Gat - schijnt, blijkens de op de kaart aangegeven eenvoudige b
als scheepvaartweg in gebruik te zijn geweest. De zuidelijke hel
bank lag ongeveer waar thans De Beer is. Volgens kaarten van
1586 moeten ligging en vorm der banken zich in die tijd voortd
vrij sterk hebben gewijzigd. De kustlijn heeft zich in deze contreie
de 17e en 18e eeuw nog geregeld naar het oosten verplaatst, z
schijnlijk als gevolg van het rijzen van de zeespiegel.
Aan het eind van de 16e eeuw vormde zich een bankje - "een stee
die van Holland aH komt schieten" - ten zuiden van de H
Holland. Dit groeide aan de Hoek vast als een strandwal, gericht
ZZW. Het kreeg de naam "Die Blencken" en moet worden gezie
begin van De Beer, al heeft het sindsdien nog heel wat verv
ondergaan. Zo is het bv. in de 17e eeuw een heel stuk naar h
opgeschoven. Geleidelijk heeft zich achter de smalle landtong m
riaal afgezet en heeft deze strandwal zich zowel naar het oosten
het zuiden uitgebreid, steeds aan de Hoek verbonden blijvend.
Hoek van Holland komt overigens, naast die van De Beer, voor

oosten en zuiden gevolgd.
De scheepvaartweg naar de Maassteden Maassluis, Vlaardingen, Schiedam
en Rotterdam liep toen tussen De Beer en enige eilanden, die later ont
stonden en met Rozenburg zijn verenigd, door. Deze weg heette "Mond
van de Maas" of "Pan of Krim" en meer naar het noordoosten "Scheur".
Reeds omstreeks deze tijd waren er mensen die een kortere verbinding van
de Maassteden met de Noordzee begeerden.
Een van hun was de landmeter van Delfland, Cruquius. Van hem kwam het
voorstel om "dien onnatuurlijken rivierbedervenden Beer, die met een hals
van 400 roeden aan den Hoek van Holland is vast gegroeyt, af te snijden".
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De Maastnond in 1648 (I/aar een kaart van Koutter)

Op een kaarr van 1739 heeft Cruquius zijn plan getekend. Het zou evenwel
nog meer dan 125 jaar duren, alvorens een project werd uitgevoerd,
ongeveer zoals Cruquius het zich had voorgesteld. Een kaart van 1865 leert
ons, dat De Beer toen in hoofdzaak dezelfde vorm had als thans . In 1866
begon men met het graven van de Nieuwe Waterweg, in 1869 werd de
Scheurpolder bedijkt en in 1872 De Beer met Rozenburg verbonden. Een
uitbreiding naar het zuidwesten ontving het gebied omstreeks 1920, toen
een zandbank daar met De Beer "verheelde" tot de zgn. Zuidpunt.
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De Beer was in 1920 reeds een vogelbroed plaats van belang, waa
wel het roven van eieren weerzinwekkende vormen had aangen
1921 werd door de Nederlandse Vereniging tot Bescherming va
een geregelde bewakingsdienst in de broedtijd ingesteld. Deze v
kon dit werk staken, toen in 1935 de Stichting Natuurmonument
met medewerking van de Staat werd opgericht. De stichting stelt
alleen de bescherming van de vogels ten doel, maar zij waakt
voor het behoud van de flora en zorgt voor de instandhouding van
schap, waartoe zij het beheer van de terreinen van de Staat he
genomen.
De aldus gevestigde samenwerk ing met de Dienst der D omeinen
zegenrijke gevolgen gehad . Zo was het - om slechts een voo
noemen - van veel belang, dat in 1936 met de pachter van d
polderhoeve een overeenkomst kon worden geslOten waarbij zij
tijd bestaand recht om D e Beer ongelimiteerd te beweiden ver
het terrein tussen 1920 en 1936 heeft gekend weet, dat dit vo
scherming van de natuur, en niet in het minst van de flora,
grootste belang is geweest.
In 1940 kwam de Duitse bezetting. Deze heeft ook in dit reser
veel kwaad gedaan . H et prachtige landschap werd in zijn totalite
geschonden, er waren in 1945 nog slechts fragmenten van over.
evenwel fragmenten van hoge waarde, aangezien de meeste broed
van zee- en strandvogels bijna onaa ngetast bleven. Het oorspr
duinterrein werd echter verknoeid, vergraven en volgebouwd m
bunkers en andere bouwwerken. In die tijd is bovendien vanaf de W
een eerst in zuidelijke richting lopende en vervolgens naar h
buigende zeed ijk gelegd. D it geschiedde o.m. ten behoeve van de o
van een belangrijk deel van De Beer, de vroegere riet- en bie
ten westen van de Scheurdam, in landbouwgrond. Het ingedijkte l
aa n de ongestoorde werking van zee en wind on ttrokken en de n
ontwikkeling van de binnen de dijk gelegen duinvalleien dras
wijzigd.
Van ingr ijpende betekenis was voorts de ro tstandkoming in 195
dijk die het tegenwoordige Brielse Meer afsluit van de zee en R
verbindt met Voorne. Een van de gevolgen hiervan was, dat vr
gehele nog resterende deel van het rietgors verloren ging.
Zo was na tien bewogen jaren veel van het oude verdwenen.
waren er ook lichtpunten. De sporen van het ingrijpen door de
konden worden uitgew ist: bijna alle bunkers werden aan het oog o
door het opbrengen van zand en het aanbrengen van beplantin
bouwsels werden gesloopt en tenslotte werd een gordel duinbo
oos tzijde van het reservaat aa ngeplant.
Dit laatste geschi edde, zo lijkt het, met een profetische blik in

aan zangvogels zo rijke omgeving van de Vlierenlaan. De voorspoedig op
groeiende bosgordel vervult echter nu reeds de belangrijke functies van
tOevluchtsoord voor de verdreven zangvogels en van "groene grens" tussen
natuur en industrie.

Ollde dllinen achter het Groene Strand (folo F. P. J. Kooijmam)
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geologie) sedimentatie en erosie
door prof. dr. M. G. Rutten

Geologie van De Beer - hoe kan dat? Geologische historie mee
met zeer grote tijdsduur en het landschap van De Beer is jong. N
zeer jong vanuit geologisch oogpunt, maar zelfs jong, gerekend m
selijke maatstaven. Een grom gedeelte van wat thans De Beer v
immers nog niet zo heel lang geleden een van de armen van de
Maasmond. De stompe toren van Brielle en het Stenen Baken in
dat was toen de veilige vaargeul naar Den Briel. Zoals iedere bezo
kan nagaan, voerde hij dwars door het gebied van het huidige
dat dus nog in historische tijd is verland.

Uit een boring weten wij, dat er ongeveer 4000 jaar v. Chr. land
thans De Beer ligt. Daar vormde zich toen veen, het "veen op grot
dat ook elders in de ondergrond van Holland gevonden wordt.
is sindsdien door strandzand en zeeklei bedolven en ligt thans op
diepte. Gedurende enige duizenden jaren hebben hier, tussen h
land " van Monster in het noorden en van Voorne in het zuiden,
den van Rijn en Maas gelegen: als een onmetelijke vlakte vol ond
zandplaten, gescheiden door diepe geulen, wisselend onder invloed
spel van de wind en de stromingen van de zee en de rivieren.
Hoe dit proces in zijn werk is gegaan, is niet bekend ; evenmin w
het tijdstip waarop het tegenwoordige land zich begon te vorme
wij niet ver mis, wanneer wij dit stellen op het eind van de
het begin van de 18e eeuw. De kern , de duinruïnes als resten van
grotere duinformaties achter het Groene Strand, behoort in ied
geologisch gesproken, tot het Hollandse landschap der zgn. Jonge
dat eerst na het jaar 700 is ontstaan. De geschiedenis van het hui
is dus inderdaad zeer kort.
Van veel groter belang zijn echter de veranderingen in de al
historie, veranderingen die geen natuurlijke oorzaken hebben,
resultaten zijn van mensenwerk. Dit is begonnen met de afdamm
het Scheur omstreeks 1870. Het graven van de Nieuwe Waterw
op verschillende wijzen het landschap ook "geologisch" beïnvloed. T
werd langs de Waterweg zelf veel uitgebaggerde grond geborgen; d
van thans verdwenen terreingedeelten, zoals Hoge en Lage Stort en
Storten, herinneren hieraan nog. Een tweede gevolg was, dat de Brie

aa nleiding was tOt de inpoldering van het grootste deel van de rietgorzen
en biczenvdden.
HlJC\Vcl t:r dus van de geologische historie van De Beer Well1lg is te ver
LLllen, omdat hu landschap zeer jong en bovendien sterk door de mens be
invloed is, bestaat er daarentegen gelegenheid te over de tegenwoordige
veranderingen van de aardoppervlakte te volgen. Deze zijn het gevolg van
de wisselwerking van sedimentatie hier de aanvoer van zand en
klei - en erosie - de afbrekende krachten van zeestromingen en wind.
Hiervoor moeten wij zijn in het buitendijkse land, op het strand, de slikken
en de schorren, waar de natuurlijke invloeden vrij spel hebben.
Een strandlijn is overal in de aardse historie, tenminste geologisch gezien,
een heel wa nkel iets. Bij een geringe stijging van het zeeniveau zal hij ver
la ndinwaarts verschuiven. Bij een rijzing van het land of bij een verhoogde
aa nvoer van za nd en klei gebeurt het tegenovergestelde. Deze laatste toe
stand bestaa t thans aan de stranden en slikken van De Beer. Door de bouw
van de grote hoofden aan weerszijden van de monding van de Waterweg
en door de afdamming van de Brielse Maas is de afbrekende werking van
de zeestromingen sterk verminderd, zodat thans de landaanwas overheerst.
Deze landaa nwas kan op vele verschillende manieren plaatsvinden, al naar
gelang van de plaatselijke omstandigheden. Zo liggen buiten langs het
Groene Strand evenwijdig aan de kust verschillende banken, die geleidelijk
hoger worden en successievelijk aan het strand vastgroeien. Langs het
Zuiderhoofd en aan de Zuidpunt is een wat regelmatiger aanslibbing, die
meer een oost-west richting vertoont. Ook hier is het beeld in detail sterk
variabel.
De K lutenbank bij de Zuidpunt kwam enige tientallen jaren geleden na
zware zuiderstormen plotseling als een afzonderlijke schelpenbank boven
water. Sindsdien heeft hij zich, steeds een gesloten bank vormend , lang
zaam naar het oosten verplaatst. Een opvallende groei, vooral in de richting
va n Voorne, vertoont sinds de afdamming van de Brielse Maas de West
plaat in het Brielse Gat.
Is de aa nslibbing ver genoeg gevorderd, dan raakt het nieuwe land be
g roeid . De opvallendste kolonisten zijn de Zeekraal (Salicornia europaea)
op slikkige terreinen en de Helm (Ammophila arenaria) op zandige
bodem. De planten houden de klei en het zand vast, zodat de landaanwas
op de begroeide delen sneller verloopt; er onstaan dan schorren en duintjes.
Voor de vorming van hoge duinen zijn thans de omstandigheden niet gun
stig. De duinruïnes achter het Groene Strand zijn in een vroegere periode
ontstaa n, vóór het graven van de Nieuwe Waterweg. Het blijft dus bij een
aa ngroei en van de schorren, van het Groene Strand en van de lage duintjes,
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Zeekraal op hel J/ik; daa/'tllmn grote pollen EllgelJ JlijkgraJ (Spar/illa 10wlIJendii)
(foto F. P. J. KooijmallJ)

De landaa nwas gaat echter niet ononderbroken voort, ook in de
door de zeestromingen is een sterke variatie waar te nemen, die he
is van wisselende plaatselijke omstandigheden. Het opvallends
verschil in karakter tussen de eb- en vloedgeulen op het onbegroe
en in de begroeide schorren . Op het wad vinden wij vlakke, bred
diep::: waterlopen, in de schorren daarentegen smalle en diepe kre
steile wanden . In de afzettingen op de bodem van de eb- en vlo
weerspiegelen zich de lokale wisselingen in de stroomsnelheid :
grofk orrelige bodem bij sterke Stroming en slibrijke, fijnk orrelig
in rustige gedeelten.

De beelden die de landaanwas aan de kust van De Beer ons bied t
dus, zoals ik reeds van de Klutenbank vertelde, binnen enkele ja
volgen van deze veranderingen geeft een inzicht, hoe de wisselin
land en zee zich aan de aardoppervlakte voltrekk en. Dit kan
tijdens wandelingen in zomer, herfst en winter, wanneer het bui
land voor bezoek toegankelijk is. Hier vindt men dus juist bui ten d
tijd onderwerpen die onze belangstelling waard zijn en waarvan he
een dieper inzicht in het levende landschap van De Beer verschaf

de plantenf!,roei
door Chr. G. van Leeuwen en dr. V. Westhoff
Bij een bezoek aan een natuurgebied richt men zijn blik, in het algemeen
gesproken, op rwee aspeCten van het rerrein .
Aan de ene kant is er de indruk die men krijgr van het landschap als
geheel, van zijn afwisseling op grore schaal. Wij ondergaa n daarbij de
wijdheid en ruimre van een open vlakre of wij voelen ons opgenomen in
de beslorenheid van de aanwezige coulissen, gevormd door duinen en
heuvels, door struwelen en bossen.
Aan de andere kant wordt de aandacht steeds weer geboeid door het klein :
onderdeel, in her bijzonder door de bloemen, de vogels en de insekren die
zo'n natuurgebied bevolken. Wij geraken als het ware vanzelf in de ban
van deze beide uitersten: her grore geheel en her kleine detail.
Juist daardoor echter dreigr ons de band te omgaan die er russen deze rwee
besraat. Wie iets van de samenhang tussen levende wezens en hun om
geving wil leren zien en begrijpen dient zichzelf dan ook eerst los te maken
van deze rwee uirersren. Om vervolgens op zoek re gaan naar: het kleinere
geheel en her grotere detail.
Her ded van her landschap dar zich hierroc wel bijzondcr goed leent is dc
vegetatie. Dar is her planrenkleed mer zijn onderling zo verschillende, maar
van plaars tor plaars tOch ook telkens weer in verrassend gelijke samen
stelling terugkerende combinaties van plantesoonen. Deze groeperingen
of plantengezelschappen leveren de patronen voor het bonte mozaïek waar
ui t de begroeiing van een natuurgebied is opgebouwd.
Het zijn vooral deze parronen waaruit wij iets over het verband tussen
landschap en plantengroei kunnen aflezen. Wanneer wij ons nu de plante
,oorten als de verschillende woorden voors tellen, dan vormen de planten
gezelschappen de zinnen waaruit her verhaal van bet landschap is samen
gesreld. Her komr er dus in de eerste plaars op aan deze figuren en patronen
cc leren herkennen. Als wij dan ook nog kans zien cr een betekenis aan
roe te kennen, dan kan het land schap tot een voor ons leesbaar geheel
worden. Dan wordt het werkelijk een .,openbaring'·.
Nu is her wel duidelijk , dar wij dit geschrevene niet wnder meer ku nnen
begrijpen: de raai van her landschap is in geheimschrift gestekt Alken
door moeizaam speurwerk kan men de berekenis van zijn vreemde tekens
achterhalen. Dir tasten naar de berekenis van de planten en hun combi-
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naties, als vertolkers van wat een landschap heeft te vertellen, lig
terrein van de vegetatiekunde.
Hierbij kan men uitgaan van de gedachte, dat een plant zich va
alleen daar kan vestigen en onrwikkelen waar aan zijn levensvoo
wordt voldaan. Iedere SOOrt, zelfs de meest algemene, stelt in dit opz
speciale eisen. Soorten die min of meer gelijke belangen hebben
eerder in elkaars gezelschap vinden dan soorten met onderling z
schillende levensbehoeften. Zulke gelijkgerichte en dikwijls ook
"samenleven" ingestelde soorten vormen dan de hierboven g
planrengezelscha ppen.
In zo'n plantengemeenschap kan men een uitdrukking zien van he
d.w.z. van het geheel der ter p laatse heersende levensomstandighe
planrengezelschap, met zijn eigen soortencombina tie, vormt de
waarneembare code waarin de plaatselijke toestand is getekend.
komstige plantengroeperingen weerspiegelen daarbij overeen
levensomstandigheden, onderling afwijkende begroeiingen duiden
schillen in milieu.
Om dezelfde reden kan een planr zich ook alleen daar handhav
blijvend aan zijn kvensv()ürwaarden wordt voldaan. Veranderen
standigheden ter plaatse zodanig dat het milieu ongeschikt voor he
dan is de bert·effende SOOrt gedoemd te verdwijnen. Zo blijkt de
op die plaatsen waar slechts gedurende een deel van het jaar pla
mogelijk is te zijn samengesteld uit eenjarige soorten. Planten dus
zeer kort leven en ieder jaar opnieuw uit zaad moeten opslaan. M
overblijvende soorten moeten bij veranderende omstandigheden het
men voor planten die beter bij de nieuwe toestand passen. Na ver
tijd kan op deze wijze een bepaald planrengezelschap door een gehe
gemeenschap zijn vervangen . Dit proces van opeenvolging noemt
successie.

Een terrein als De Beer is heel geschikt voor een eerste kennisma
dit A-B-C van de natuurbenadering, omdat aan de zeekust altijd m
betrekkelijk klein aantal en tevens bijzonder opvallende elementen
van betekenis spelen voor de plantengroei. Behalve de zon, de wi
regen zijn er het zoute water van de zee met haar eb- en vloedb
en het aanspoelsel in de vorm van slib, zand, schelpen en vloe
Daarbij komt dan, zoals altijd, de invloed van de dieren - bv.
en konijnen - en, niet te vergeten, van de mens op hun omgev
Het landschap van De Beer is een jong, beweeglijk gebied. Ee
waar zich steeds weer veranderingen voordoen die voortkomen
samenspel van de genoemde elementen. Wel hebben de mensen ge
aa n sommige van deze wisselvalligheden een halt toe te roepen,
de aanleg van een dijk tijdens de bezettingstijd, maar daartegeno
weer, dat er juist door deze dijk grote veranderi ngen in de pl

Het zag er hier een kwart eeuw geleden heel anders uit dan nu, nog afge
zien van alles wat er sindsdien van het resenaat verloren is gegaan. Toen
De Beer nog in optima forma verkeerde, was het er - hoe ongeloofwa ard ig
het de bezoeker van nu in de oren moge klinken -- over grote uitgestrekt
heden nog vrijwel kaal. Wie zich nu een weg moet banen door de ruige
duindoornwildernis kan zich moeili jk voorstellen, dat het daar indertijd nog
maar heel minnetjes met de plantenwereld was gesteld . Kaal zand, slik en
5chelpenwoestijnen bepaalden het landschapsbeeld; de tOen heersende om
standigheden lieten nog nauwelijks planteleven tOe.
Zo schaars als voorheen de plantengroei was, zo rijk was tOen de d:eren
wereld vertegenwoordigd . In die gloriedagen van weleer was het gebied
een waar luilekkerland voor de wad- en strandvogels. De onbegroeide
schelpenvlakten boden gelegenheid te over aan alles wat nu juist daarop
wilde nestelen. De haast eindeloos schijnende slikken vormden met hun
klein gedierte een onuitputtelijke voedselbron voor alle vogels die daarop
hun kostje kwamen opscharrelen.
Van deze vroegere kaalheid is dus niet veel overgebleven. Na de aa nleg
van de dijk en de inpoldering, omstreeks 1943 , van het eert ijds beroemde
Wijde Slik is het terrein grotendeels door de planten in bezit genomen.
Binnendijks zijn nog maar enkele plekjes te vinden die slechts spaarzaam
begroeid zijn. Dit zijn in hoofdzaak de kernen van de voormalige schelpen
viakten; hier hebben de Duindoorns (Hippophaë rhamnoides) en Vlieren
(Sambucus nigra) nog geen voet aan de gro nd gekregen, al rukken zij
gestadig op. Het duindoorn-vliergezelschap heeft verder praktisch het
gehele terrein achter de dijk weten te veroveren. Ook op het Groene Strand
zijn bosjes van lage Duindoorns (zonder Vlier) verschenen, maar die liggen
als eilanden verspreid in een veel meer open en grazige vlakte.
Vanaf de kruin van de noord-zuid lopende dijk is het verschil tussen de
zeekant en de landzijde goed waarneembaar. Wij zien hier in het groOt
gedemonstreerd, dat verschillen in levensomstandigheden tOt uiting komen
in de samenstelling van de begroeiing. H et Groene Strand staat nog altijd
in hoge mate onder invloed van de zee (het komt bij winterstOrmen onder
water), het gebied achter de dijk niet meer. Verder kunnen wij hier con
stateren, dat een afsluiting, een barrière zoals deze dijk, van groot belang
is voor het ontstaan van zulke verschillen. Oorspronkelijk immers bood het
landschap aan weerszijden van deze waterkering eenzelfde aanblik!
In het onbedijkt gebleven deel van De Beer liggen gebieden waar de be
groeiing nog geen kans krijgt. Dat zijn het zand ige strand van de N oord
zee, de buitenste slikvelden langs de Brielse Maas en de vers opgeworpen
schelpenbanken bij de Zuidpunt.
De lezer zal zich inmiddels misschien verwonderd hebben afgevraagd,

12

.eeft het
; vrijwel

og afge
Toen
fwaardig
gestrekt
de rui ge
[tijd nog
, slik en
nde om

In.

~ d:eren
t gebied
,egroeide
t daarop
net hun
~ daarop

waarom in deze beschouwing over de vegetatie eerst m et zovee
wordt gewezen op die plaatsen in het terrein waar nog weinig
plantengroei te besp euren valt. Hij bedenke dan maar, dat ook
regels van deze bladzijde veel open ruimte is gelaten, zonder w
betoog heel moeilijk leesbaar zou zijn. Wie lezen wil leren moet
met weinig woorden, korte zinnen en veel blanco papier. D aarom
juist terreinen als De Beer voor vegetatiekundigen van zo grote
hier lig t immers het A-B-C voor hun veldstudie.

In deze excursie op papier begeven wij ons eerst naar de zuidkan

natuurreservaat, naar de voormali ge monding van de Brielse Maas
veldjes, die daar in de hoek bij de afsluitdijk liggen, zien er nie
florissant uit. H et zijn dan ook maar armzalige overblijfselen van
gere vegeraties van Ri et ( Phragmites communis) en Zeebies (Scirp
timus) op het Wijd e Slik. D eze Zeeb ies- of Heengemeenschap (S
maritimi ) vormde, zolang hier de Brielse M aas nog zoet water
voeren, de belangrijkste begroeii ng van het voormalige stelsel va
vloedgeul en achter de zandige kop van D e Beer. H et milieu in d

e aa nleg
,eroemde
~e n om en .

Jaarzaam
;chelpen
I Vli eren
.kken zij
:isch het
le Strand
.ie liggen
lIssen de
let groot
g komen
.og altijd
en onder
lier con
It belang
bood het
:!
r de be
N oord
eworpen
~ev raagd,

Lamsoor (folo Kees Hal/a)

De plant die door deze verzilting juist zijn kans heeft gekregen is het
Engels slijkgras (Spartina tOwnsendii), dat nu grote oppervlakten voor de
dam in beslag neemt. Met dit in het oog vallende, geelgroene gras, een
forse bastaard tussen een Engelse en een uit Noord-Amerika ingevoerde
SOOrt, is de natuurbescherming niet zo gelukkig. Eerst in Zeeland ter
bevordering van de landaanwinning aangeplant, heeft deze, meestal in
dichre, aaneengesloten massa's groeiende "slikpest" zich in korte tijd op
alle schorren langs de Noordzeekust weten te nestelen. Door zijn onge
breidelde groei verstOort hij daar de leesbaarheid van de originele vegetatie
patronen op dezelfde wijze als inktklodders op een beschreven blad papier:
het voornaamste wat wij daaruit kunnen opmaken is, dat er geknoeid moet
zIJn.
De plantengemeenschappen die het meest van deze ordeverstOorder te lij
den hebben zijn de zilte vegetaties die bij elke vloed nog onder water
komen. Het zijn de Zeekraalgemeenschap (Thero-Salicornietum) en de
Kweldergrasgemeenschap (Puccinellietum maritimae) .
De eerstgenoemde, die behalve uit enkele wiersoorten voornamelijk uit de
merkwaardige, eenjarige Zeekraal (Salicornia europaea) is samengesteld,
vormt het nog ijle begin van een plantenkleed op het schor, als buitenste
gordel van de begroeiing. Daarnaast is dit gezelschap eveneens thuis op de
bodem van de lage slenken in het schor en langs de oevers van de Schollen
kreek.
Een karakteristieke bewoner van het lage schor is ook het Klein schorre
kruid (Suaeda maritima). Deze, in de zomer weinig ogende, maar in de
herfst door de meest onwaarschijnlijke kleuren rood opvallende plant is een
zgn . aanspoelselsoort. Hij kan alleen daar goed tOt ontwikkeling komen
waar de zee resten van planten en dieren heeft bijeengebracht. Doordat
het afzetten van zo'n vloed merk dikwijls in smalle, langgerekte stroken ge
schiedt, zien wij het Klein schorrekruid vaak langs wat hogere randen
groeien in min of meer duidelijk waarneembare "lintpatronen".
De Kweldergrasgemeenschap zoekt het wat hogerop en is al rijker aan
soorten dan zijn voorganger in de successie, de zeekraal-samenleving. Be
halve het zeer fijnbladige Kweldergras (PlIccinellia maritima) is hier de
Gerande schijnspurrie (Spergularia marginata) op zijn plaats en verder
vooral Zeeweegbree (Plantago maritima), Stnl!1dzoutgras (Triglochin mari
timllm ) en Zeeaster of Zulte (Aster tripolillm).
Deze gemeenschap, die het mooist tot ontwikkeling komt op een schor dat
door aanslibbing geleidelijk hoger wordr, heeft op De Beer niet zo erg veel
te betekenen. Daarvoor is in het algemeen de slibaanvoer te gering, wat
weer samenhangt met het feit, dat de vloed maar zeer plaatselijk over het
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land kan komen : de schelpenbanken en lage duinrjes verspe
opkomende wa[er vrijwel overal de weg.
D e bes[e voorbeelden van de Kweldergrasgemeenschap bevinden z
de Brielse M aas, vooral in de buur[ van de Schollen kreek. Hier
een komvormige laagte, waar zich achter de beschutting van een
bank en een dichte slijkgrasgordel een slappe kleilaag heeft ku
zetten. Op deze blubberige bodem is een Kweldergrasgemeens
ontwikkeling gekomen, waarin de paa rs bloeiende, hoog opschie[e
asters al jaren de toon aangeven.
De geringe toegankelij kheid voor het zeewater is waarschijnlijk
oorzaak, dat het pronkjuweel van de schorren, de lil ablauwe Lamsoo
nium vulgare), maar zo sporadisch op De Beer voorkomt. Wij vin
beroemdheid van het Zw in bij Cadzand en van de Boschplaat op
ling nog her mees[ in de omgeving van de Schollenkreek.

er te lijer water
) en de

k uit de
ngesteld,
)uitenste
.is op de
)chollen
schorrear in de
nt is een
; komen
Doord at
)ken geranden
iker aa n
ing. Behier de
I verder
In man
:hor dat
erg veel
ng, war
)Ver her

BieJtanvegl'aJdtlin/je ill be/ ,4oet/merk (f%

..

P. NijbolJ)

-

....

strogele, altijd in de wind wapperende bloeistengels. M et soorten als Zee
weegbree, Melkkruid (G laux maritima), Zeefioringras (Ag ros tis stolon ifera
var. salina) en Ro nde rus (J unclIs gerardi ) vOrmt het de voornaamste
begroeiing van het noga l steil oplopende buitendijkse geb ied la ngs de
Brielse Maas.

He/mdllinljes Gchler het stralld (folo F. P.

J.

KOOijIllGIIS)

Waar di t gezelschap aa nwezig is, blijkt de bodem meestal min of meer
zandig te zijn. De zwenkgrasbegroe iing overdekt ook de oudere schelpen
banken, die meer landwaartS een vroegere kustlijn aangeven. Een bijzonder
opvallende groeiplaats bieden tenslotte de zandige oeverwallen: smalle, met
de kreekj es meekronkelende ru gget jes, die juist door dit zwenkg ras zo
duidelijk in het terrein naar voren komen.
Die oeverwallen laten tevens zien, dat het met de verdeling van za nd en slib
in een schorrelandschap heel merkwaardig is gesteld . Dit materiaal wordt
door de zee en de rivieren naar de kust gebracht en het belandt daar dan ,
als alle omstandig heden meewerken, op de stranden en schorren. In het
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groot vindt er al een eerste scheiding p laats, waarbij het stran
zandkorrels krijgt toegevoerd, tenvijl op het schor zowel zand
tOt afzetting kunnen komen.
Nu wordt in het laatste geval deze verdeling op kleinere schaal
tOegepast. Daarbij wordt het zand plaatselijk opgehoopt, terwij
meer verspreid tOt bezinking komt. Deze tweede verdeling heeft tO
dat er op het schor hogere en dus ook wat drogere plekken onts
een zandige bodem, afgewisseld door lagere, meer vochtige plaa
een kleiige grond. De zwaardere deeltjes (het zand) komen dus va
te liggen dan de lichtere (de klei). Dit scheidingsproces kan zich,
tuur, nogmaals herhalen. Daarbij verzamelen zich de allerfijnste sl
in kuiltjes en kleine kommen in de bodemoppervlakte.
\X1ij staan hier oog in oog met een der fraaiste voorbeelden van
waarop in de natuur, zelfs binnen een beperkte ruimte, gevarieerd
mogel ijk heden tOt stand komen. Door opeenstapeling van een reek
maa r elkaar versterkende verschillen wordt het onderscheid tus
punten flink aangedikt.

Om te zien, hoe scherp de plantengroei op deze verschillen reag
men het best het Groene Strand opgaan in de richting van de
Waterweg. Aan de oostkant van het schof, dat hier veel breder is d
de Brielse Maas, bevinden zich de al eerder genoemde dui ndoornb
gewisseld met zilt grasland . D eze bosjes geven precies aan, waar de
terreinverheffingen li ggen, terwijl de grazige begroeiing met de
samengaat.
Het hoogteverschil t1Issen kopjes en slenken bedraag t slechts enk
meters, maar het onderscheid in vegetatie is zeer groot. In de laagte
zich na regenbuien dikwijls plassen vormen, overheerst meestal d
groene, "grasachtige" Ronde rus. Met wat Zeeweegbree, Melkkruid
en Zeefioringras vormt deze Ronde rus een gezelschap (Juncetum
dat kenmerkend is voor alle slenken van het Groene Strand ter ho
de duindoorneilanden.
De begroeiing van de laatstgenoemde plekken vertooJ1t een hee
samenstelling. Allereerst is er de Duindoorn zelf. De Beer is een
weinige terreinen in ons land waar deze SOOrt temidden van zilte v
groeit. Het is, vooral aan de zeekaJ1t, goed te zien, dat de plant
ni et gemakkelijk heeft en, als een echte minimumlijder, op het ra
zijn bestaa nsmogelijkheid balanceert.
Verder staan er russen de Duindoorns allerlei andere planten, w
een aantal nogal flink uit de klui ten gewassen soorten. Dat zij n o.a
(Althaea officinalis), wilde Asperge (Asparagus officinalis), Z
melkdistel (Sonchu s arvensis var. maritimlls ), Akkerdistel (Cirsiul11
Krlllzuring (Rllmex crispus), wilde Selderij (Apilll11 graveolens
planten als Haagwinde (Calysteg ia sepium) en Bitterzoet (Solan

het aa nspoelsel, dat na de winterstOrmen tussen de Duindoorns is blijven
hangen. Behalve planken en buiten bedrijf geraakte scheepvaartingrediën
ten zijn hier in het winterseizoen allerlei plantaard ige en dierlijke resten
uit het overspoelende zeewater bij eengezeefd. H et vergaan van alle zaken
die zo'n stOrm-vloedmerk bevat geeft aa n deze plek ken een flinke bemes
ting, waarvan dan weer het bovengenoemde aa nspoelselgezelschap kan
profiteren.
Uit deze waarneming kunnen wij tevens opnieuw aflezen, dat, wanneer
er eenmaal milieuverschillen in het landschap aanwezig zijn, de natuur er
- in dit geval zelfs letterlijk - nog een schepje bovenop kan doen. En
ook hier kunnen wij weer zien, dat een barrière of obstakel, in dit geval
het dichte duindoornstruweel , deze milicuverschillen in de hand werkt.
Hoe sterk de levensomstandig heden russen twee dicht bij elkaa r gelegen
punten kunnen uireenlopen , worden wij ook gewaar, wanneer wij, speurend
op de overgang van de duindoornkopj es naar de slenken met Ronde rus,
tussen het zwenkgras open plekjes ontdekken waar soms rientallen een
jarige dwergplantjes met prachtig cycJaamroze bloemsterren staa n te prijken.
Deze miezepieter, Fraai duizendguldenkruid (Centaurium pulchellum) ge
heten, groeit hier als nederige buur van soorten die het vooral in de
hoogte zoeken, zoals de wilde Asperge. Met nog enkele andere een- en
tweejarige soorten, waaronder het wonderlijke gras je Kromstaart (Para
pholis strigosa ), vormt dit Fraa i dui zendguldenkruid de begroeiing van de
plekjes die voor de grotere plantesoorten, althans tijdelijk, geen goede
levenskansen bieden. Zulke plekken bevinden zich hier vaak op de over
gangsstrook tussen de droge kopj es en de vochtige slenken.
Een andere standplaa ts voor een gezelschap van deze dwergen vinden wij
meer zeewaarts op de zandige bulten die tOt nu tOe zo nder Duindoorns zijn
gebleven, omdat de bodem in deze o mgeving nog te zout is voor deze
struik. Bovendien is de tOestand op deze, altijd een wat dorre indruk ma
kende toppen kennelijk nie t van die aa rd, dat de overblijvende planten van
het hoge schor zich hier erg thuis voelen. Maar soorten als Stranddui zend
guldenkruid (Centauriul1l vulgare), Zeevetm ullt (Sagi na maritima) , Knopige
vetmullt (Sagina nodosa), Hertshoornweegbree (Plantago coronopus) en
Thrincia (Leontodon nudicaulis) zijn nu juist hier op hun plaa ts. Wie in
het vroege voorjaar De Beer bezoekt zal er ook het D eens lep elblad (Coch
learia danica ) aantreffen, een plantj e dat met een overdaad aa n witte kruis
bloemen bloeit en daarmee de kopjes tO t blanke eiland jes in een oog
grauwe omgeving maakt.
's Winters zijn al deze hoger gelegen plekken echte eilanden tem idden van
het over het schor spoelende zeewater. In die tijd worden ze allemaal
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He/lil en Zeeraket (foto P. NijbofJ)

'i

t

van een bescheiden vloedmerkrandje voorzien, waar van beha
Deens lepelblad ook de vlezige ZeeposteJein (Honckenya peploi
moet hebben.
Deze Zeepostelein is ook de belangrijkste vloedmerkplant op h
schor langs de Brielse Maas. Hij wijst daar als een lichtgroen lint d
aan tOt waar de wintervloeden wisten door te dringen. Op het lage
zoals wij al hebben gezien, Klein schorrekruid de SOOrt die op aa
is ingesteld, terwijl in de vroegere riet- en zeebiesvelden bij de a
vooral het gewone Lepelblad (Cochlearia officinalis) en Spiesb
(Atriplex hasrara ) van de tussen de rietstengels gedreven rommel pr
Dezelfde Spiesbladmelde vormt, tezamen met o.a. Zeeraket (Cakil
ma), Loogkruid (Salsola kali), verschillende ganzevoetsoorten (C
dium species) , Klein kruiskruid (Senecio vulgaris) en soms ook de
Zeebiet (Beta maritima), stamvader van onze gekweekte bieten,
rakteristieke vloed merk- en (in de broedkolonies) vogelmest-ge
van de jonge duintjes achter het Noordzeestrand.
Terwijl de meeste van deze soorten eenjarig zijn en dus sl
tijdelijke verschijningen optreden, is het hier ook altijd aanwezi
tarwegras (Agropyron junceum) een overblijvende plant. Op gr
deze en andere eigenschappen heeft Biestarwegras het vermogen om
door de wind aangevoerde zand lage duinenrijen op te bouwen, wa
tenslotte ook de Helm (Ammophila arenaria ) als zandvanger bi
kan vestigen. Dit proces van duinvorming, een natuurlijk proces
bouw, vordert op De Beer maar heel langzaam en blijft doorgaan
beginstadium steken. Hierop berust weer de afwezigheid van hog
in het natuurreservaat.

hebben gekregen. In de buurt van deze dijk komen wij in het raakgebied
tussen deze twee uitersten. Weliswaar is het hoofdthema hier nog "zout",
maar toch is er, vooral op de hogere plekken, al een verzoeting gaande.
Iedere winter opnieuw wordt de bodem wtI een keer met zeewater door
drenkt, maar gedurende de rest van het jaar wordt een groot gedeelte van
het zOut weer door de regens uitgespoeld.
In dit zgn. brakke overgangsgebied heersen dus zeer bijzondere levens
omstandigheden met een duidelijk wisselvallig karakter. Noch de zout
minnende, noch de zoutmijdende plantesoorten komen hier behoorlijk
aan hun trekken. Bovendien treden er in de grond tengevolge van deze
zout-zoet-afwisseling processen op die een vOOr normale plantengroei on
gunstige bodem toestand veroorzaken.
Voor deze vreemde toestanden blijkt de natuur evenwel een reeks soorten
beschikbaar te hebben die in hun bouwen levenswijze uitstekend bij deze
onrust en twijfel zijn aangepast. Voor een deel zijn het planten die met
uitlopers over de grond kruipen, zoals Zilverschoon (Potentilla anserina)
en Fioringras (Agrostis stolonifera). Dit zijn soorten die wij elders in het
land o.a. van wegbermen kennen, waar zij eveneens op een slechte bodem
structuur en abnormale omstandigheden wijzen, daar echter ontstaan ten
gevolge van het passerende verkeer. Een plant als Zilverschoon legt dus
niet alleen een schakel tussen zout en zoet, maar ook tussen deze natuur
lijke tegenstellingen en het menselijk bedrijf.
Kenmerkende soorten uit deze "contactgezelschappen" van het Groene
Strand zijn ook Zilte ogentroost (Euphrasia litoralis), Smalbladige rolklaver
(Lotus tenuifolius) en Zilte zegge (Carex disrans). En evenals op de over
gang tussen de kopjes en de slenken, meer zeewaarts, vinden wij ook hier
weer de dwergen, die van de open gebleven of open gevallen ruimten russen
de grotere planten gebruik weten te maken; opvallend is vooral het Fraai
duizendguldenkruid.
Wanneer wij tenslotte over de dijk in het duindoorndorado terugkeren,
ontmoeten wij daar tussen de struwelen enkele vochtige, nog steeds niet
helemaal ontzilte valleitjes met vergelijkbare contactgezelschappen. Behalve
Zilverschoon, Zilte zegge, Smalbladige rolklaver, Fraai duizendguldenkruid
en Knopige vetmuur bevatten deze gezelscha ppen ook soorten als Water
munt (Mentha aquatica), Waternavel (Hydroeotyle vulgaris) , Waterpunge
(Samolus valerandi), Zeegroene zegge (Carex Haeca), Kleverig walstro
(Galium uliginosum) en Heelblaadjes (Pulicaria dysenterica). Met hun
botanische paradepaardjes Parnassia (Parnassia paillstris), Slanke gentiaan
(Gentiana amarella ssp. uliginosa) en Moeraswespenorehis (Epipactis palus
tris) vormen zij tevens een waardige afsluiting van dit verhaal.

20

;aan wij
lopende
I te zien
lkgebied

; "zout",

gaande.
er door
elte van

,)

door A. M. van den Oord

levens
:ie zout
~hoorIijk

'an deze
roei on

soorten
bij deze
die m et
nserina)
s in het
bodem
aan ten
legt dus
natuur-

Groene
rolklaver
de over
ook hier
~n nissen
let Fraai

ugkeren,
eds niet
Behalve
lenkruid
, Water
:erpunge
walstro
,fer hun
gentiaan
is p alus

de vogels

1

De faam van De Beer als "Het Vogeleiland" is vanouds vooral a
van de brede strandvlakten, waar de broedkolonies van Grote st
diefje, Dwergstern, Kluut en andere strandvogels De Beer ma:lkte
vogelreservaat dat zijn gelijke in West-Europa niet of nauwelij
Helaas zijn door tor nog toe onbekende oorzaken Grote stern en
srem sinds 1959 als broedvogel verdwenen, terwijl het aantal V
reeds sinds 1957 zeer sterk is teruggelopen.
Dit verschijnsel doet zich ook in andere reservaten aa n onze k
zodat men zich terecht zorgen maakr om het behoud van deze
Van de Grote stern herbergt ons land nier minder dan ruim drieb
de populatie van Noordwesr-Europa, zodat wij wel een heel g
antwoordelijkheid voor deze prachtige, ranke vogel dragen!
Elk voorjaar verschijnen op De Beer nog enige honderd en Gro
bij de oude broedplaats in de jonge duintjes aan de westzijde
Groene Strand, maar na enkele dagen zijn zij weer verdwenen.
diefjes brengen het - zij het in klein aantal - nog wel tot broed
gewoonlijk komt er van de legsels weinig terecht.
Vooral Grote stern en Dwergstern zijn gebonden aa n zeekusren m
en visrijk water en overwegend zandige bodem; het Visd iefj e is ee
typische kusrvogel. Het voedsel van de sterns bestaat namelijk ui
oppervlakte van de zee levende vissen, die met de karakteristieke
worden gevangen. En juist die gespecialiseerde voedselkeuze kan
van De Beer wel eens noodlottig zijn geworden. Men veronderstelt
wel, dat de toenemende vervuiling van de monding van de Nieuw
weg, de voedselbron voor deze vogels, de oorzaak van hun verdw
Ook Bontbekplevier, Kleine plevier en Strandplevier zijn de laat
sterk in aantal achteruitgegaan, maar de Kluut broedt gelukkig no
flink aantal op het strand: ieder jaar worden van 70 à 80 paren d
groOt.
De Kokmeeuwen gaat het blijkbaar goed: hun kolonies op
zijn de laatste jaren uitgegroeid tot enige duizenden paren en ook
het land constateert men deze vooruitga ng. Sommigen menen zelfs
verschijnsel mede verantwoordelijk is voor de achteruitgang van d
Grote sterns en Visdiefjes vertonen namelijk een duidelijke voor
in de nabijheid van Kokmeeuwen te broeden. Deze laatste zijn

Kokmee/!w (foto H. j. A . de Reuver)

gealarmeerd en aggressiever regenover gemeenschappelijke roofvijanden.
De Kokmeeuwen eisen op hun beurt weer enige tol door zich af en roe te
vergrijpen aa n een ei of een jong van de sterns. Een deskundig onderzoek
naar de leefwij ze en de tafelm anieren van deze alleseters zal ons nader
moeten inli chten over hun schadeli jkheid .
Over de roofzucht va n de Zilvermeeuwen is iedereen het eens: deze prach
tige, felle dieren heffen inderdaad een zware tol van de overige broedvogels .
Op alle mogelijke manieren heeft men daarom getracht deze vogels van
De Beer te verdrijven, maar men is daarin nog niet geslaagd. W el is het
aantal broedparen iets verminderd, maar de vogels hebben zich over het
gehele strand- en duingebied verspreid, waa rdoor een doeltreffende be
strijding zeer moeilijk is geworden.
Gelukkig kan de Bergeend zich op De Beer uitstekend handhaven: er
broeden thans jaa rlijks ruim 200 paren. Oo k Scholekster, Tureluur, Grutto
en Ki evi t kunnen wij in vele tientallen broedparen aantreffen. Sinds het
verloren gaan van H et Breed is het aa ntal Kempbaantjes ecbter sterk terug
gelopen . Behalve grote aa ntallen Wilde eenden broeden op D e Beer ook hier
en daa r de Zomertaling en de Slobeend.
H et jonge gemengde bos in het oostelijke deel van het reservaat is mede
door zijn ruige onde rgroei een dorado voor za ngvogels, die hier in zo
mogelijk nog grotere verscheidenheid nestelen dan in het vroegere Jacob
Bakk erbos! Voora l in de b roed tijd, wanneer het buitendijkse gebied slechts
onder leiding van de opzichter betreden m ag worden, is een wandeling door
dit altijd vrij toega nkel ijke bos de moeite waard: het is beslist geen uit
zonder ing, wanneer wij op zo'n tocht binnen een half uur meer dan twintig
vogelsoorten waarnemen.
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De Nachtegaal broedt er in flinke aantallen, evenals Fitis, Winte
Gekraagde roodstaart, Kneu, Groenling en Heggemus. Zeker zullen
Merel, Zanglijster, Zwartkop, Tuinfluiter, Tjiftjaf en SpOtvoge
Voorts is het heel normaal, wanneer we plotseling vlak bij ons de
roep van de Wielewaal horen schallen of wanneer het heldere
van de Braa msluiper ons oor treft. Ook Grauwe vliegenvanger,
Staartmees hebben hier hun nest. D e Bosrietzanger, die we door
borgen leefwijze niet zo gemakkelijk te zien krijgen, broedt hier
Het snelle, krassende liedje, afgewisseld met vele imitaties en vlu
hoge rateltjes en kanarieachtige toontjes, verraadt ons zijn aanw
Bovendien worden we op onze tocht steeds begeleid door het ge
de Koekoek, het gekraai van de Fazanten en het gekoer van d
duiven.
Wanneer we, in noordelijke richting lopend, het bos verlaten, zien
en rechts de met dicht duindoornstruweel begroeide vlakten, wa
gauw het eentonige "tji-tji-tsie" van de Rietgors horen. Overal
heen klinkt het gezang van Fitis, Heggemus en Grasmus en hier
ook het "gesnor" van de Sprinkhaanrietzanger.

Ook buiten de broedtijd, wanneer we vrij door het gehele reservaa
rondzwerven, is er voor de vogelaar heel wat te beleven. Niet allee
bos, waar vele niet meer of nog niet zingende zangertjes ons g
blemen kunnen voorleggen, maar ook in de dicht met struikge
groeide delen van De Beer, waar in de nazomer, wanneer de echte
tjes gaan trekken, de struiken ritselen van Fitis en Tjiftjaf, Zwa
Tuinfluiter, Grasmus en Braamsluiper, Grauwe en Bonte vliege

ScholekJter (foto H. J. A. de Rettrer)
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zijn op zoek naar de Morinelplevier. De Beer is nog steeds een van de
weinige gebieden in o ns land waar men deze in het geheel niet schuwe,
noordelijke broedvogel steevast ieder jaar kan aantreffen. Op de slikken en
langs de kreken van het schor wemelt het in deze maanden van de foura
gerende plevieren, strandlopers, ruiters en snippen.
In okrober, de maand van de dagtrekkers, loont het de moeite een wande
ling te maken langs de dijk die vanaf het Paviljoen naar het noorden leidt.
Vooral bij zwakke of matige wind uit het zuiden of zuidwesten kunnen we
het treffen, dat we, naar het noorden lopend, onophoudelijk Spreeuwen,
Vinken, Kramsvogels, Koperwieken, leeuweriken en kraaiachtigen zien
overtrekken.
Een mooi punt om deze herfsttrek waar te nemen is ook het Paviljoen of,
nog beter, het iets om de bocht van de dijk gelegen, groene bewakershuisje.
Vanhier hebben wij een prachtig uitzicht over het gehele reservaat. Het
ligt juist in de trekbaa n langs de H ollandse kust en in het struikgewas doen
tienduizenden Kramsvogels, K operw ieken en Spreeuwen zich aan de duin
doornbessen tegoed. In de vochtiger terreingedeelten scharrelen Water
hoentjes, Waterrallen, Watersnippen en Houtsnippen rond.
Voor de echte liefhebber is het begroe ide terrein ten oosten van de dam
in de Brielse Maas een uitzonderlijk mooi excursiegebied. Vooral in de na
zomer en in de herfst- en wintermaanden is het de moeite waard dit ruige
gebied te doorkruisen. Terwijl we tientallen piepers en leeuweriken op de
wieken jagen, is de kans heel groot, dat een Bokje vlak voor onze voeten
opvliegt. In de ri etzoom worden ieder jaar behalve trekkende Kleine kare
kieten en Rietzangers ook Waterrietzangers waargenomen. Op de spaar
zaam begroeide gedeelten overwinteren Strandleeuwerik, Frater en Sneeuw
gors en in kleiner aanta l, maar wel regelmatig, de IJsgors.
Teruggaand langs het Brielse Meer kunnen we genieten van vele soorten
watervogels. Vooral in de winter kan het hier wemelen van Kuif- en Tafel
eenden. Grote troepen Brilduikers, waarbij soms opmerkelijk veel mannetjes,
worden, evenals de andere duikeenden en Meerkoeten, vaak lastig ge
vallen door Zilver- en Srormmeeuwen, die de opgedoken buit trachten te
roven. In de Brielse Maas overwinteren bovendien vaak tientallen Kleine
zwanen, zeer veel Futen en, in kleiner aantal, Dodaarsjes, Geoorde futen
en Kuifduikers.
Het is vanzelfsprekend onmogelijk om precies te voorspellen, wat men op
een rocht door het reservaat zal waarnemen, maar de verscheidenheid aan
landschaptypen garandeerr de vogelaar in elk jaargetijde een onvergetelijke
excursie'
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de andere dieren
door dr. M. F. Mörzer Bruijns, m e t medewe rking van
W. J. Boer Letfef, 1. J. M. Butot en dr. A. van Wijngaarden

D e oppervlakkige waarnemer van de dieren op D e Beer leeft spoed
veronderstelling, dat de vogels in het natuurmon ument zowel wat
als wat soortenr ijkdom betreft het belangrijkst zijn . Stellig moet
toegegeven, dat de vogels het meest opvallen. W anneer men even
denkt, dat de meerderheid van al die broed- en trekvogels zich v
groot deel voedt met dierlijk voedsel dat op of in de onm iddell
gevi ng van De Beer wordt bemachtigd, beseft men, dat ook de
dieren een rol van betekenis moeten spelen in de levensgemeens
van het reservaat. Zij overtreffen in aantal en soortenrijkdom d
zelfs verre!
Het betreft daarbij in de meeste gevallen vertegenwoordigers van
zienlijke en doorgaans weinig bekende soorten van wormen, kleine
achtigen, insek ten en hun larven, spi nn en, slak jes, duizendpoten en
meer zij . D eze interesseren de doorsnee-bezoeker niet; men moe
"specialist" zijn om hen beter te leren kennen. Dit neemt niet weg,
nader contact uiterst boeiend is en zeker evenveel vreugde kan g
het bestud eren van de vogels.
Het is onmogelijk in kort bestek, al was het maar bij benadering, de
rij kste diersoorten te noemen die op De Beer worden aangeaoff
faunistisch onderzoek van het ge bied is trouwens nog zeer onvolled
alleen al daarom moet worden volstaan met de vermelding van enk
de meest op de voorgrond tredend e soorten.
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H et zijn in eerste instanti e de planten die, in verse of afgestorven t
als zgn. stapelvoedsel voor de planteneters het dierlij k leven m
maken. D aaronder nemen de H aas (Lepus eu ropaeus) en het Konijn
tolag us cuniculus), zelfs nadat de kon ij nens ta nd door de myxomat
geringer is geworden dan vóór 1951, een belangrijk e plaats in. V
invloed van het Konijn is nog groot. Ook Bosmuizen (A p odemus sy
komen in de duinen voor, maar zi j zijn ni et bijzonder talrijk. Dwer
(Micromys minutLls) zijn wel in de prooi resten van Ransuilen ge
maar nog niet in levende lijve gezien. Z ij zijn echter in de riervegera
aa n de noordoever van het Brielse Meer, stellig aa n te treffen.
In de aa n het reservaat grenzende polders leven Veldmuizen (M

norvegicus) en Huismui zen (Mus musculus) komen op De Beer waar
schijnlijk geen muizen meer voor.
De wisselwerking tussen plant en dier wordt het duidelijkst gedemonstreerd
in de insektenfauna en wel speciaal in de vlinderfauna. Op De Beer vinden
wij dan ook rupsen van de typische, ook overal elders in de kust- en
duingebieden voorkomende en voor deze kenmerkende vlindersoorten.
Duindoorns (Hippophaë rhamnoides) bijvoorbeeld worden in sommige jaren
nagenoeg kaalgevreten door de rupsen van de Bastaardsatijnvlinder (Euproc
tis chrysorrhoea), waarvan de spinselnesten nog lang in de kale struiken
blijven zitten. De oranje en zwart geringde "zebrarupsen" van de St. Jacobs
vlinder (Tyria jacobaea) kunnen in voor deze sOOrt gunstige jaren hun
voedselplant, het Jacobskruiskruid (Senecio jacobaea), zodanig aantasten, dat
er in plaats van de normale planten slechts nog kale stengels resten.
Behalve deze en vele niet genoemde, maar VOOr duingebieden kenmerkende
vlindersoorten komen op De Beer enkele vlindersoorten voor die dit
reservaat een bijzondere waarde geven. Onder deze de spannersoort (Geo
metride) Aspitates ochrearia, welke hier zijn uiterste noordgrens van het
vlieggebied bereikt. Bovendien is het de enige vindplaats van deze Atlan
tische soort bóven de grote rivieren en vormt dus daardoor een voorpost
van het vlieggebied in de duinstroken van de Zeeuwse en Zuidhollandse
ei landen.
In een ander, doch even waardevol opzicht vormt De Beer een geïsoleerd
biotoop voor een op droge zandgronden en in duingebieden overal alge
,neen voo rkomende dagvlindersoort, de Heivlinder (Hipparchia semele).
Door dit isolement worden gunstige omstandigheden geschapen voor het
optreden van zeer zeldzame, lokale, recessieve, aberratieve vormen van de
soort. Deze komen slechts op enkele plaatsen en in zeer bescheiden aantal
in ons land voor. Het betreft de sterk van het type afwijkende vorm
anopenopte rus Lambrichs (holanops Brouwer 1935).
Dit zijn bijn a alle tamelijk opvallende vormen van het insektenleven op
De Beer, welk e door een oppervlakkige waarnemer kunnen worden op
gemerkt. Zij vormen echter slechts een zeer klein percentage van de
werkelijke entomofauna van dit gebied.
Wantsen (Heteroptera) en bladluizen (Aphid ae) komen overal in het re
servaat voor, evenals de kleine springcicaden (Cicadinae) in de lage vege
taties; zij nl!en evenwel weinig op. Anders is het met de sprinkhanen. De
kleine veldsprinkhanen (Acrididae) van het open terrein, met hun korte
en dikke voelsprieten en hun zachte sjirp-geluiden, zijn gemakkelijker te
ontdekken dan de meestal grotere, langsprietige sabelsprinkhanen (Tetti
gonidae), d ie voora l 's avonds in de struiken hun hoge, scherpe gezang
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laten horen. Een van hen houdt zich speciaal op in de riet- en bieze
langs de Brielse Maas, waar hij zich bij onze nadering verbluffend
achter de rietstengels weet te verbergen.
De vliesvleugeligen (Hymenoptera) zijn dankzij de onderzoekingen
heren Van Lith te Rotterdam en Verhoeff te Den Dolder na de
de best onderzochte diergroep van De Beer. Ruim 120 soorten blad
goudwespen, mierwespen, plooiwespen, graafwespen en bijen, hom
mieren werden reeds aangetroffen, waaronder enige buitengewon
zaamheden, die op de gehele wereld alleen of vrij\vel alleen van D
bekend zijn. Er moet evenwel worden afgewacht, of deze soorten z
de gewijzigde omstandigheden zullen kunnen aanpassen. Ook o
kevers (Coleoptera) zijn verscheidene bijzondere en tal van kenm
SOOrten gevonden.

Slakken zijn hier schaars. De welbekende Huisjesslak (Cepaea ne
voelt zich in de kalkrijke omgeving van de hogere delen goed th
enigszins op hem gelijkende Theba cantiana eveneens. Er zijn n
schillende kleine slakkesoorten van De Beer bekend, waaronder e
naaktslakjes (Deroceras species). Zij vormen zonder twijfel een b
voedsel voor tal van andere dieren, maar ontsnappen zeer gemakke
onze waarnemll1g.
Afzonderlijk moeten worden vermeld de hond erden Assiminea
(Assiminea grayana) en Moswnnetjes (Pupilla muscorum) , die leve
grasmat van de niet meer regelmatig overstroomde schorvegetaties l
Brielse Maas, en de Wadslakjes (Hydrobia ulvae) , die in gezelsch
het zeenaaktslakje Alderia modesta bij honderden de buitenste ve
bevolken. Binnendijks zijn ook poelslakken gevonden (zowel Lymnae
als Lymnaea rruncatula).
De kreeftachtigen zijn enerzijds vertegenwoordigd door "plankronv
in de permanente en tijdelijke plasjes en anderzijds door versc
soorten strandvlooien (Amphipoda) en heel jonge krabbetjes in d
zone. Daar en op het slik vindt men ook in de modder de o
gangetjes van de Vorksprietgarnaaltjes (Corophium volutaror),
belangrijke plaats innemen op het menu van de waadvogels.
In dit slik en de erdoor slingerende kr eken leven ook enige schelp
zoals het Nonnetje (Macoma baltica), de Kokkel (Cardium edu
Grote en de Platte slijkgaper (Mya arenaria en Scrobicularia pla
meeste schelpen van de schelpenbanken en van het strand van D
komen evenwel van elders. De gewone schelpsoorten worden er aa
fen, die alle, evenals andere strandvondsten, met de bekende strand
kunnen worden gedetermineerd .
Onder de vliesvleugeligen en de kevers tellen wij reeds vele va
levende soorten, bv. wegwespen (Pompilidae) , graafwespen (Spheci
loopkevers (Carabidae). Ook onder de wanrsen en andere groepen

Blijkens de sporw ran op /'frschillenrle rliep/en Iwenrle dieren herbergt het slik in de monrling
rle Brielse Maar een rijke borlemf atma - een bron ,Jan voedsel ' 1001' rle 'logeis. Onder het
hierboven afgebeelde oppervlak in de getijzone mn 2 5 x 25 cm, dal t1llee maal per etmaal
gedIIrende ongel'ur zes 11/11' u'ordt ou ,.spoe/d, leven de volgende dieren,' 1 Grole slijkgaper op m.
50011 diepte (grool gal rechls). 3 Platte slijkgapers op 15- 2 5 on diepte (3 paren gaten bO/ltII
hel midden ). lIS exemplaren m il ha borste/wormpje HeteromastIIs filifor mis op ca. 10 Clll
dieple (z/mrle 1Iilll'erpselhoopjes) en ongeveer 500 Vorksprietgarnaaltjes op ca. 5 CIIl diePle
(kleine gaatjes). Voorts zijn de poola(dmkken '/Ian een Kokmeeuw zichlbaar. (( oto C. Swenllen )
mn

zij hun vertegenwoordigers, men denke bv. aan de spinnen. D
massa van prooi levende dieren wordt evenwel gevormd door de vo
de andere gewervelde dieren.
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De vertegenwoordigers van de laatste groep zijn, evenals dat
muizen het geval was, schaars. Wanneer men de zeevissen die op de
vlakten en in de kreken het domein van D e Beer bevolken, zo
Grondelt je (Gobius minutlls), buiten beschouwing laat, blijven slec
enkele Driedoornige stekelbaars (Gasterosteus aculeatlls) en mog
Paling (Anguilla anguilla) als enige vertegenwoordigers van de viss
De omstandigheid, dat tot omstreeks 1943 de zee ieder jaar tot a
gelegen terreinen van De Beer toegang had , is wellicht de oorz
slechts een enkele Bruine kikker (Rana temporaria ) en nog minder
kikkers (Rana esculenta) de verzoetende, moerass ige laagten ru
oudere duincomplexen bevolken. Behalve Rugstreeppadden (Bufo c
komen er overigens geen amfibieën in het natuurmO!1ument voor.
Er worden geregeld Duinhagedissen (Lacerta agilis) in de duine
genomen. Hoewel dieren als de Egel (Erinaceus europaeus) en
spitsmuis (Sorex araneus) elders in de duingebieden tot de norma
mogen worden gerekend, is de eerstgenoemde op De Beer nog n
geleden ingeburgerd en is de Bosspitsmuis er zeer schaars. De Mol
europaea) is evenwel op vele plaatsen doorgedrongen.
De grotere roofdiertjes zijn beter vertegenwoordigd. H et is nie
sloten, dat we een Hermelijn (Mustela erminea) of een W ezel (
nivalis) ontmoeten. Deze hebben, zolang er nog Konijnen zijn,
in overvloed. Ook de Bunzing (Putorius putorius) is gesignalee
aantal schijnt na het tot stand komen van de dijk in de Brielse Maa
toegenomen.
Een afzonderlijke positie neemt de Zeehond (Phoca virulina) i
behoort eigenlijk niet tot de interne faun a van De Beer, want hij
zich niet of uiterst zeiden op het strand. Het is echter geen zeldza
wanneer men een aantal van deze di eren op de Westplaat ten zui
van De Beer ziet zonnen, waar zij zonder twijfel mede profiteren
bescherming die het reservaat biedt. Vroeger werd de W estplaat R
plaat genoemd. Er lagen toen - dat is vÓÓr 1950 - vaak ti
"robben". Door de afsluiting van de Brielse Maas is daar verand
gekomen en het is de vraag, of de zeehondenstand zich 'nog ooit zal
herstellen .

Uit het voorgaande, zeer summiere overzicht van de faun a van D
blijkt ternauwernood, dat men in dit natllurmonumenr met een
klinkt misschien enigszins vreemd - faunistisch arm gebied te
heeft. Er ontbreken daa r anno 1961 althans tal van soorten die
wat milieu betreft, stellig zou mogen verwachten. Dit moet word

plaats gevonden. Deze samenloop maa kt de studie van de fau na ook voor
de tOekomst uiterst interessa nt, te meer daar de huidige fauna reeds zovele
waardevolle elementen relt.

Dllillbagedis (foto H. M. C. GerrilJwJ
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een wandeling
door ir. C. N. A. de Voogd

Wandelgelegenheid is er op De Beer volop! En het prettige is, da t
wandeling weer wat anders te zien en te beleven valt, al maakt
tuurlijk een groot verschil, of je loopt door de jonge bebossing of la
wijJe Noordzeestrand, of je de intieme slingerpaadjes kiest door he
duindoorostruweel of zwerft in de weldadige openheid van het
Strand en of je baggert door een modderige kreek of een wijd
geniet vanaf een hoge top.
Het is niet mogelijk in kort bestek een beschrijving te geven
vele routes die wij kunnen wandelen. Hier wordt dan ook volsta
een schets van wat wij zoal kunnen ontmoeten, wanneer wij vanaf
gang de door paaltjes met gele kop aangeduide route volgen die
cursies naar de broedkolonies nemen (route zomerexcursie, zie de
De bezoeken aan de broedkolonies vallen tussen 1 mei en ongevee
In deze periode bloeien niet alle planten tegelijk en ook zijn er die
1 juli in volle bloei staan. Het zal dus kunnen gebeuren, dat men
voorjaar planten mist die hier wel beschreven zijn en ook zal de wa
in augustus of september lang niet alle planten in bloei kunnen waa
die hieronder langs de beschreven route worden gesignaleerd.

Wij beginnen bij de ingang. Over het bruggetje bij het hek dui
direct het jonge bos in, dat in 1955 werd aangelegd. Het vormt een
deel van de bebossing langs de oostzijde van De Beer, waarmee i
werd begonnen.
Het aanplanten van deze bosgordel had aanvankelijk tot doel het
reservaat visueel te scheiden van bet aangrenzende polderland. Wij
ons gelukkig, dat men destijds op dit idee is gekomen, want nu is
groeiende bos een prachtig scherm langs de kaarsrechte, kale dijk
westgrens vormt van het Europoort-complex. Zolang wij in dit bo
zullen we van die lelijke dijk, die soms op een afstand van ni et m
vijftig meter aan onze rechterhand ligt, niet veel merken. Men
bovendien ook in het meer open terrein de dijk door nieuwe aanp
veel mogelijk te maskeren.
Voor het bos zijn, al naar gelang van de plaatselijk sterk wisselende k
en vochtigheidsgraad van de bodem, verschillende houtsoorten gebru
een flinke grondbewerking werden op de goede gronden o.a. Es (F

( Acer pseudo-platanus), Witte abeel ( Populus alba) en Ruwe berk (Betuia
verrucosa). Daartussen werd als vulhout steeds Zwarte els (Alnus glutinosa)
gebruikt, terwijl langs de paden en de randen soorten als Eenstijlige mei
doorn (Crataegus monogyna), Gelderse roos (Viburnum opulus), Kardinaals
mu ts (Euonymus europaeus ), Liguster (Ligustrum vulgare), Egelantier
(Rosa rubiginosa ), Lijsterbes (Sorbus aucuparia) en Spaanse aak (Acer cam
pestre) werden geplant.
Tijdens onze wandeling, die een klein half uur door dit bos voert, komen
wij deze soorten zeker alle tegen. Op drassige plekken zijn het vooral de in
1950 geplante, scheefgezakte elzen en Waterwilgen (Salix cap rea) die een
echt moerasbos vormen. Waar veel zO ut in de bodem zit of een schelpen
bank voorkomt, is de aa nplant van Esdoorns, Zwarte elzen en Vlieren
(Sambucus nigra) maa r zeer kort gebleven en met het hoge gras ertussen
heeft het terrein hier een steppe-ach tig karakter.
Onderweg moeten wij vaak stilstaan om te luisteren naar de vele zangertjes,
die nu reeds hun intrek in het opgroeiende bos hebben genomen . De
koning der zangers, de Nachtegaal, voert er vaak de boventoon; de soms
dichte brandnetelbegroeiing vormt voor hem een ideale nestelgelegenheid.
Merel, Zanglijster, Fitis en Spotvogel ontbreken ook nooit op het appèl,
terwijl ook zeker af en toe Koekoek en Wielewaal zich zullen doen horen.
Direct langs het p ad nestelen de Houtduiven in de meidoorns.
De bebossing is hier en daar onderbroken door open terrein. Soms is het
een met een korte vegetatie bedekte en in het voorjaar drassige vlakte,
waar grote plekken begroeid zijn met de hardgeel bloeiende Rolklaver
(Lotus corniculatus ), terwijl andere plaatsen bedekt zijn met de zilveren
blaad jes van het Zilverschoon (Potentilla anserina).
Wij passeren nu een walletje, dat een rijke begroeiing draagt van het hoge,
lilaroze bloeiende Harig wilgeroosje (Epilobium hirsutum) en van een
eveneens hoge, geelbloemige plant met een eigenaardige, anijsachtige geur,
de Pastinaak (Pastinaca sativa). Er zijn ook plekken met ruigte en Duin
doorn (Hippophaë rhamnoides), waar men onmogelijk doorheen kan ko
men: prachtige broedplaatsen voor de kleine zangers, maar ook voor de
vele Fazanten!
Wanneer wij het bos bij een dubbele sloot voorgoed hebben verlaten, vol
gen wij deze even naar links; daarna slingert het pad verder naar het noor
den tussen hoge Duindoorns en Vlieren. Hier vinden wij zeker een stevige
plant, die in het voorjaar uit een mooie bladrozet is opgeschoten: de
Hondstong (Cynoglossum officinale), zo genoemd naar de vruchtjes, die
door kleine haakjes ruw aanvoelen. Wanneer wij wat laat in het jaar komen,
zullen we die vruchtjes als hinderlijke, kleine klit jes geregeld van onze
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kleren moeten plukken. Dit is nu juist de "bedoeling" van onze Ho
die zich op deze wijze laat verspreiden. Let eens op de kleurenvers
heid van de bloemen aan één stengel: al naar gelang van hun
variëren zij van fluweel-purperbruin tot donkerblauw.
Tussen de struiken slingert vaak een plant die verwant is aan on
kommer. Her is de Heggerank (Bryonia dioica) met prachtige,
spiraal opgerolde ranken en groenwitte bloemen, die van dich
keken zeer de moeite waard zijn. Let eens op, dat er planten zijn
geel hartje in de bloemen (de meeldraden) en andere met een groen
bel (de stamper). Misschien herinneren we ons nog van de plantk
dat men zo'n plant tweehuizig noemt. In de grond bevindt zich ee
vlezige, knolvormige wortelstok, waaruit elk voorjaar de stengels on
naar het licht klimmen. In het najaar is onze Heggerank getooid
van heldergroen tot helderrood gekleurd e bessen.
Ook de wilde Asperge (Asparagus officinali s) zullen we hier zeker
De in het voorjaar dikke en vlezige "asperges" groeien uit tot een
hoog gewas met fijn "asparagusgroen". In het voorbijgaan moeten
eens letten op zo'n oude Vlier met vaak gedeeltelijk afgestorven
Wis en zeker dat we op die dode takken een merkwaardige, oorv
zwam zullen aantreffen. Het ding voelt griezelig koud en vlezig
naam Judasoor (H irneola auricu la-judae) is dan ook zeer passend'

Parno.Jno ( folo F. P. J. KooijmollJ)

vertegenwoordigd. Wist u, dat we de gele, eigenaardig geurende bloemen
tegen het vallen van de avond kunnen zien opengaan? D at is altijd een
fascinerend moment, wanneer de bloembladen in enkele minuten schoks
gew ijs uiteen draaien. Al gauw komt er dan de een of andere nachtvlinder
aansnorren, die zwevend voor de geopende bloem met zijn lange rong naar
de honing tast.
Van de lagere kruiden noem ik nog de Duinreigersbek (Erodium cicurarium
ssp. dunense), de Zachte oo ievaarsbek (Geranium molle) , de witte Akker
hoornbloem (Cerastium arvense) en het mooie Bijenkorf je of Brunel (Pru
nelJa vulgaris) met zijn donkerpaarse bloemen. De Brunel is zo'n aardige
plant, dat kwekers er een vergrote editie voor de tuin uit hebben gekweekt.
Alvorens nu het pad naar de kust afbuigt, hebben wij later in de zomer en
in de vroege herfst nog de gelegenheid om op grazige weitjes tussen de
struikwildernis kennis te maken met de trots van De Beer, de Parnassia
(Parnassia palustris). Deze gave plantjes met hun prachtig witte, lichtgroen
geaderde en fr aai gebouwde bloemen vragen eigenlijk om uitgegraven en
in een potje gezet te worden! We zullen die lust echter bedwingen; boven
c.lien hebben we er niets aa n, omdat de plant is gebonden aa n een zeer
bepaald milieu, dat we in een bloempot nimmer kunnen nabootsen.
In deze omgeving zal ons oog zeker ook getroffen worden door de hard
roze sterbloemen van een klei n plantje, het Strandduizendguldenkruid
(Centaurium vulgare), dat zijn naam te danken heeft aan de grote genees
kracht die in oude tijden aan zijn wortels werd roegeschreven.
Eigenlijk moe ten wij, als we van Parnassia, Strandduizendguldenkruid en
Brunel volop willen genieten, bet pad nog wat verder naar het noorden
volgen (route herfstexcursie, zie de kaart) . Daar kruisen wij de grazige,
langgerekte graslandjes: dichtgegroeide, oude slenken, die werden gevormd
roen de zee nog vrij tussen de lage duintjes landinwaarts kon dringen. In
het vroege voorjaar staan ze vaak nog onder water en zijn dan een geliefde
pleisterplaats van de Bergeenden.
Behalve de bovengenoemde planten kunnen we hier drie soorten orchi
deeën vinden: de Breedbladige orchis (Orchis majalis), de Vleeskleurige
orchis (Orchis incarnata) en de Moeraswespenorchis (Epipactis palustris).
Eigenlijk mag ik daar de aandacht nier op vestigen, want zij zijn zeldzaam
op De Beer, maar ik vertrouw erop, dat u voldoende zelfdiscipline bezit
om in een natuurreservaat, waar jaarlijks duizenden komen genie ren, geen
bloemen voor uzelf mee te nemen, waardoor anderen die na u komen
van dar genot worden beroofd .
In dit gezelschap van zeldzaamheden hoort ook de lila bloeiende Slanke
gentiaa n (Gentiana amatella ssp. uliginosa) . D an staat er ook veel een klein
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en teer plantje met fijne, witte bloempjes met een geel hart: het
GeeUlartje (li num catharticum), een vlassooJt met sterk laxerende w
Intussen wordt ons reukorgaan ongetwijfeld reeds lang aangenaa
streeld door het verfrissend aroma van de Watermunt (Mentha aq
Wanneer de plant met zijn lichtlila bloemtrossen nog niet bloeit,
we hem aan de sterke pepermuntgeur van de door onze voeten gek
bladen gemakkelijk herkennen. We vinden daartussen dan zeker
glimmende, ronde blaadjes van de Waternavel (Hydrocotyle vulgari
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Maar wij keren van deze bloemrijke "alpenweitjes" terug naar het ex
pad. Daar kunnen we links een paadje inslaan dat naar een hoog
voert. Van deze oude, begroeide bunker hebben we een prachtig ver
- tenminste, zolang we niet naar het oosten kijken, want dan lijke
wording zijnde haven- en industrieterreinen van Europoort beang
dichtbij. Maar het is ons nu wel duidelijk, dat er toch nog een p
stuk van De Beer over is!
Met een paar stappen zijn we op de klinkerweg, die in de bezett
werd aa ngelegd evenwijdig aan de dijk die de Scheurpolder (nu
deels Europoort-terrein ) tegen de zee moest beschermen. Gelukkig
dijk mooi begroeid en niet zo storend in het landschap. Sommig
waren grote delen wit van de Strand kamille (Matricaria maritima
er zijn noga l eens onkruiden "weggespoten": de Rijkswaterstaat zie
gras!
Wij volgen de klinkerweg nu een eindje naar het noorden. Een pl
we wellicht nog ni et eerder op onze wandeling ontmoetten is het
kruid (Echium vulgare). De bloemen zijn prachtig blauw, waarteg
rozerood van de helmknoppen duidelijk afsteekt. Deze stevige plant,
voorkeur op kalkrijke bodem groeit, is door een stekelige beharing
veevraat - en tegen menselijke plukzucht! - beschermd. Bijzonder
de combinatie met het Jacobskruiskruid (Senecio jacobaea), een pla
schermen van gele "madelieven", die vaak door de grappige, oran
zwarte zgn. zebra rupsen half kaalgevreten is.
We zullen nu langs de weg ook zeker de gele sterretjes van het ve
Muurpeper (Sedum acre) vinden en wellicht ontdekken we in de d
in de omgeving nog een soort "vetplant": als kleine, vlezige "den
staat de Zeewolfsmelk (Euphorbia paralias) hier vaak in het kale
Breek maar eens een blaadje af, direct treedt de "melk" tevoorschijn.
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Wij verlaten nu de klinkerweg en slaan linksaf het zgn. Palenpad
destijds werd verhard met liggende palen. We bereiken spoedig
en als we bovenop gekomen zijn, zien we recht voor ons uit grote zw
witte vogels. Daar ligt de kolonie van de Kokmeeuwen, die hun
terrein al jaren achtereen kiezen op wat duinrestanten, die helaas
ontsierd door kapotte bunkers.

het gehele Groene Strand - een oude, begroeide strandvlakte - nog
onder. We kunnen het wel zien aan het aanspoelsel dat aan de voet van de
dijk ligt. Toen de dijk er nog niet was, kon bij hoge vloeden het zee
water nog diep het reservaat binnendringen. De toestand àchter de dijk is
dus wel grondig veranderd' Buitendijks heeft de zee echter nog vrij spel en
het is dan ook niet verwonderlijk, dat de Kokmeeuwen en ook andere
vogels de hoogste delen van het terrein als broedplaatsen verkiezen. Toch
gaan bij hoge vloeden vaak nog vele legsels verloren.
Terwijl wij nog steeds op de dijk staan, worde onze aandacht getrokken
door de lawaaierige Scholekster of Bonte Piet: wit en zwart met rode poten
en snavel. Onze geleider zal ons zeker wel hier of daar een nest met grote,
donkergespikkelde eieren van deze grappige vogel kunnen tonen. In de
verte zweeft over de riet- en biezenvelden bij de monding van de Brielse
Maas een grote roofvogel, de Bruine kiekendief, die hier altijd met enkele
paren broedt. Op de plassen zwemmen vaak Waterhoentjes, Meerkoeten en
Wilde eenden en in de winter kunnen we er de Kleine zwanen aantreffen.
Bijna ZOl! ik nog de prachtige Bergeenden vergeten: wit, zwart en donker
groen van kleur, met een brede en opvallende, kaneelbruine band om de
borst. Deze gansachtig grote eenden broeden bij voorkeur in verlaten
konijneholen , maar nemen ook dicht struikgewas voor lief, waarin ze bijna
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even goed verscholen zitten. Vooral nu de konijnenstand op De Be
de afschuwelijke myxomatose meer dan gedecimeerd is (vroeger we
per jaar 10.000 stuks geschoten!) , is er voor deze fr aaie vogel steeds
ka ns op een konijnehol.
Wij zien op De Beer nu nog maar af en toe zo'n graver en het spree
zelf, dat dit voor de vegetatie in het algemeen gunstig is; maar to ~
niet overal, want sommige planten die nie t werden afgeknabbeld
nu verstikt door hoog opschietende grassen. Ook heeft men nu vee
las t van overal opslaande Duindoorns, waardoor het terrein moeil
gaanbaar wordt en planten die open terrein prefereren worden verd

Tijdens onze wandeling tussen de duindoornbosjes op het buite
areaal van De Beer merken wij al gauw, dat we op een ander terrein
dan tot nu toe het geval was: de bodem is hier kennelijk veel zoute
groeit in overvloed en dicht opeen een klein plantje met stijf beb
takjes en roze bloempjes, het Melkkruid (Glaux maritima). We zull
zeker ook vinden de typische rozet jes van een weegbreesoort met die
sneden blaadjes, de Hertshoornweegbree (Plantago coronapus), en
de Zeepostelein (Honckenya peploides), die wel wat op een ve
lijkt; de groenachtig witte bloempjes geuren sterk naar honing. E
ijler plantje is de Gerande schijnspurrie (Spergularia margi nata) met
roze bloemen en vrijwel naaldvormige blaad jes.
D e verleiding is groot om nog een p aar planten te noemen, d ie we
de broedtijd vermoedelijk niet bloeiend zullen vinden, maar wel w
we later in het jaar zonder geleide op het G roene Strand kunnen
zwerven tOt aan de zeekant. In de zomer zullen we langs de kreke
plekken zien met de paars bloeiende Lamsoor (Limonium vulgare):
verte lijken het wel stukjes bloeiende heide! Van deze Lamsoor
ook gekweek te vormen in roze, donkerblauw en geel, die vaak voor
boeketten worden gebruikt.
Er staat hier ook een bijzonder mooi, grijswit pl ant je met fijn ve
blaadjes. Pluk eens een takje af, het is de sterk aromatische Ze
(Artemisia maritima). Verder naar zee breidt zich de prachtige
zeedistel (Eryngium maritimum) op de zand- en schelpenvlakten g
steeds meer uit. Het is een plant die wegens het vele plukken do
gasten langs onze kust dikwijls echt zeldzaam is geworden.
We zijn nu in het domein van de Kluut, die prachtig slanke, \v
zwart gek leurde vogel op hoge benen met zijn naar boven gebogen
Maar in de broedtijd mag hier niemand komen: de nesten van deze
zeldzamer wordende vogel liggen zo kwetsbaa r, dat het niet veran
zou zijn hier een excursie langs te voeren. Dit zo u bovendien zeer
lijk zijn voor de nesten van de enkele pleviertjes die ons nog reste
eitjes zijn zo mooi gekleurd en getekend, dat zij op het schelpenstran
onzichtbaar zijn en dus gemakkelijk kunnen worden vertrapt.

In de kokmeertllJenkolonie (/0/0 F. P. J. Kooijmans)

Wanneer we de kokmeeuwenkolonie naderen, beginnen de schijnaanvallen
van de gealarmeerde vogels, doch daaraan behoeven wij ons niet te storen.
In ganzepas achter de gids lopend komen we, omzwermd door honderden
krijsende vogels, midden in de broedkolonie. Het blijft oppassen om niet
op de eieren te trappen of op de jonge vogels, die zich graag onder een
polletje gras verschuilen. Het is overigens verstandig om nier zonder de een
of andere hoofdbedekking de kolonie in re gaan. Er vaIr namelijk af en toe
wel eens "iets" naar beneden, war moeilijk uir ons haar te verwijderen is
en bovendien een penetrante vislucht verspreidt!
De meeste eieren zijn groenachrig bruin mer donkere vlekken, maar er zijn
ook enkele hemelsblauwe en ook heel donker koffiebruine.
Her is noodzakelijk niet achter te blijven: de juist uit her ei gekomen jon
gen hebben voor her opdrogen van hun donsveertjes de bescherming van
lichaam en vleugels van hun ouders nodig. Bij een jong dat in zon en
wind opdroogr blijven de donsveertjes aan elkaar kleven; dan wordt het
een onooglijk en hulpeloos wezentje, dat ren dode is opgeschreven. Het is
om dit te voorkomen, wanneer onze geleider ons maant tor doorlopen.
Een te langdurig bezoek aan de kolonie zou de dood van jonge vogels
rengevolge kunnen hebben.
We zien verscheidene meeuwen dan ook vlak achter de laatste bezoeker
neerstrijken om hun eieren te verwarmen of hun jongen te koesteren. Wij
vragen ons af, hoe deze vogels in dit enorme aantal dicht bijeen gelegen
nesten hun eigen broedsel kunnen terugvinden. Door verplaatsingsproeven
is aangetoond, dat een broedende vogel niet zijn eieren, maar de plaats
waar het nest ligt, zijn broederf, precies herkent.
Een vogel die we inmiddels al hebben gehoord en gezien is de prachtige
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Zilvermeeuw, die altijd nog wel kans ziet hier en daar op De Beer t
den. Daar liggen dan, verscholen onder een helmpol, de grote
bruingroen gekleurd met donkere vlekken. Maar het ouderpaar is all
op bezoek gesteld en tracht met schijnaanvallen de indringers te ver
Het is een prachtig schouwspel deze fiere vogels naar beneden
duiken om vlak over de hoofden van de bezoekers te scheren. Een
keer wordt dat wel eens bedenkelijk voor degene die wat van de g
afgedwaald. Het zou niet de eerste keer zijn dat zo'n gealarmeerd
het niet bij een schijnaanval laat, maar de bezoeker, als hij geen hoof
draagt, tot bloedens toe verwondt!
Wanneer wij wat vroeg in de broedtijd komen, zo in mei, dan zal on
ons wellicht ook de nesten wijzen van enige weidevogels, zoals de Tu
kenbaar aan een dringend "tuut-tuut-tuut"-geroep en de felrode po
Grutto, die trillend zijn eigen naam roept, en natuurlijk ook de
Verder is er altijd kans op een nestje van een Veldleeuwerik of v
Graspieper.
In juni zijn de meeste nesten van deze vogels al leeg, maar dan is e
de attractie van de jongen in de kokmeeuwenkolonie: als bruine k
rennen zij overal heen of verstoppen zich achter een graspol! Al s
vinden wij een nest waarin een zojuist uit het ei gekomen jong nog
van inspanning naast de lege dop ligt op te drogen; daarnaast he
broertje al een gaatje in de eischaal gepikt met zijn zgn. eitand, ee
wratje op de snavel. Misschien laat onze gids, wanneer wij met ee
groepje zijn, zo'n aangepikt ei wel van hand tOt hand gaan - ho
eens bij uw oor: u kunt dan de jonge vogel, die eruit wil, duidelijk
piepen!

In de veronderstelling dat we een mooie, warme dag hebben ge
zijn we lallgzamerhand wel blij, dat we het kleine paviljoen nadere
we onze dorst kunnen lessen of - wanneer we 't met het weer sle
troffen hebben - wat kunnen bekomen van wind en regen.
Altijd is het uitzicht over het wijde kustlandschap boeiend. Recht V
in zee is een tweede Beer letterlijk in opkomst: een zandplaat v
4 km lang en 1 km breed, die na de afdamming van de Brielse Ma
is aangegroeid. Wij hopen op deze Westplaat spoedig de eerste
vogels te kunnen begroeten! Schuin rechts van ons zijn aan de hori
schepen te zien die de Nieuwe Waterweg in- en uitvaren of op gun
liggen te wachten.
Wij zijn nu nog een paar honderd meter van de uitgang verwijd
ben ervan overtuigd, dat, wanneer u straks het hek uitgaat waar
enkele uren geleden nieuwsgierig binnenging, u zult moeten bekenn
uw verwachtingen niet te hoog gespannen zijn geweest. Wij mogen
baar zijn, dat in de dichtbevolkte randstad Holland nog een dor
De Beer bestaat!

inhoud
pagina

Van ,steert sandts' tot natuurmonument

3

Geologie, sedimentatie en erosie

7

De plantengroei .

10

Oe vogels .

21

De andere dieren

2S

Een wandeling .

31

De cliché's van de foro 's op pagina 6, 13 en 33 werden welwillend ter
beschikking gesteld door de Algemene Vereniging voor Natuurbescherming
vOO r 's-Gravenhage en omstreken.

WORDT VRIEND VAN DE BEER!
pagina

3
7

10
21
25
31

.end ter
lerming

U steunt daarmee het werk van de Stich
ting Natuurmonument De Beer en U
geniet bovendien gratis toegang tot De
Beer en de reservaten op Goeree. Voorts
geeft Uw jaarkaart in de broedtijd recht
op twee rondleidingen door de vogel
Kolonies. En tenslotte bestaat alleen voor
Vrienden de mogelijkheid om gebruik te
maken van de logeerverblijven op De
Beer!
De jaarlijkse donatie bedraagt: tenminste
f5, - voor één persoon; tenminste f7,50
voor twee, tot hetzelfde gezin behorende
personen; tenminste f 10, -- voor vier, tot
hetzelfde gezin behorende personen. In
de twee laatstgenoemde gevallen worden
twee kinderen tot 12 jaar gelijkgesteld
aan één persoon.
Aanmelding als Vriend kan geschieden
hetzij schriftelijk bij de administratie
(Hyacintweg 11 , 's-Gravenhage), hetzij
bij de opzichters. Vraagt de uitvoerige
inlichtingenfolder !
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