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Wij ~ebbün het genoegen u hierbij een exemplaar aan te biedEn van de gids
"Eat na ':;U1),Im0E:~:t. ])e Beer", waarvan dezer dagen een g8heel herziene derde
druk is verscnenen.
Een herziening was noodzakelijk omda t de Beer de afgelopen jaren meer dan ooj ,
bewezen heeft een levend en beweeglijk landsohap te z
• Daarover vertellen
de beido in1eiden.(1e hoofdstukken (~,~g. 3 t/m 9).
Veelal waren verrichtingen van de mens oorzaak van die veranderingen in het
land.sche,psbeelè.: de ve:-nielingen en de godQel tel
inpoldering gedurende dE:
oorlogsjaren) de
van de Brielse Maas en vooral de aan
op het
res8rtaat ten b€~io8ve vsn de aanJeg van Europoort hebben kostbare delen van
])e Beer ï·erloren d.oen ",aan.
on
sinds 1957 heeft zelfs tot gevolg
gehad, d3t velen menen dat het gedaan is met ])e Beer.
Niets is minder waar! Immers, zoals uit de kaart op de achterzijde van het
boekje blijkt, ros t ons nog een na tuurreservaa t ter grootte van ca. 900 ha,
waar men orgostcord van het geva::iecYd3 lanJschap met zijn bewoners - de plar:.
ten en de cHeren van de rust kan
eteno Een Met zorg ui
stippelde
wandeling wij st de bezoeker
vr'eg (pag- 31 ->:'/m 39)
0

In de totstandkoming van de hoofdstukken over do
antongroei (pag. 10 t/m
20), de vogels (pag, 21 t/m 24) en de andere d,ieren (pag. 25 t/m 30) hadden de
deskundigen van het Rijksinstituut yoor Ve=-dbiologisch Onderzoek ten behoeve
van het Na tuurbehoud (PIVmJ) een belangrijk aandeel.
--=:'::;";':-~c,~--=-';;=--:-:=-::':;--='::;:""~::":C::='--'-"-",,-:-~s

toe niet noemen
tern s~Tzie )ag-."-=''""'C

is rvellich t he t
'Tart do toeneoi;lndo vervuil
van de monding van de
Nieuwe 'Waterweg, de voedselbron VOor deze
s. Een wetenschappelijk ondèr
zoek door het RIVON zal hieromtrent nadere gegevens moeten verschaffen.
Wij zijnorls uiteraard terdoge bewust van de
gevaren die ])e Beer hedrei
gen, maar door de ui
van dit beokje willen wij er met nadruk op wijzen,
dat De Bear nog steeds een belangrijk proefterrein voor wete6sehappelijk on
derzoek is
een dorado voor ieder die rustige ontspanning in de
e na
, "tuur zoet):
tll>

Over de be:roikbaa:::heid van en de mogelijkheden op De Beer worden in
gaande
inlie}:ti'1gerJfo~dGr alle gegeysns verstrekt. ])aarin stlan ook de nodige inliet 
tingen ('",'8T Q8 reservaten op Goeree, die de moois te natuurgebieden van dat
eiland cn'vb, tten.
'Tlij z'.11':'en l.~) t "Cl "i,onder op
j s s tollen, wanneer u ei e 'Nerkzaamheden van on
ze Stictt~ng en de uitgave van het
e en de inlichtingenfolder onder de
aandsch i., V2.n u,;, :'_8'301'8 ot luis tG1'aars brengt. Tegen O-jGrflam0 van te\:st en/ of
foto:s uit het beek,j b8staat uitorae.rd goen enkel be::,w83r" Het is wellicht
nu
daarbij tij '~0::':H31don ~ da t de :;,nlich tingenfolder op aanvraag bij de
Stich ting Na --t:lu=-'r.Gnumor: t DO BaGr (adYGs: Hyacin
l' ta : s-Gravenhage) gra
tis wordt toegezondon. De gids is niet in de boekhandel
gbaa:::, maar
kan ~ord8~ besteld door overschrijving of storting van ean tedrag van f 1,-
op pos
2
v~n do Sttch

Gaarne' nodigen wij u voor het samenstellen van een reportage uit tot een bè
zoek aan De Beer en/of de reservaten op Goeree. Een verzoek hiertoe (met opga
ve van enkele gewenste data) ontvangen "..ij bij voorkeur schriftelijk.
Tenslotte maken
u erop a tten t, dat van 4 tot 14 mei a. s. in het Na tuurhis
torisch Museum te Rotterdam (adres: Kastanjesingel 107, Schiebroek) een ten
toonstelling over De Beer wordt gehouden, die gedurende de zomermaanden via
de verschillende wijken door Rotterdam zal circuleren. Deze tentoonstelling,
die onder auspiciën van de wijkraden wordt gehouden, is ingerioht door de se
oretarieafdeling Kunstzaken van de gemeente Rotterdam en samengesteld uit be
zit van het Natuurhistorisoh Museum, het Gemeente-Arohief~ het Gemeentelijk
Havenbedrijf en onze Stiohting. Nadere inlichtingen worden verstrekt door de
afdeling Kunstzaken, Stadhuis, kamer 279, Rotterdam (tel.OlO-111380, toestel
355) •
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