FRANS W. WEG MAN

KUIER OVER DE BEER

INTERESSEER je je voor vogels?
Gaat je hart naar de planten uit?
Voel je veel voor een schelpenverzameling ?
Of wil je gewoon maar eens een dag er uit, de hort op?
Nou, zowel de pietjesman, de plantenvrouw, de amateur-geoloog, de jager
op mollusken als de zwerver-zonder-meer kunnen op het Vogeleiland De Beer
hun hart ophalen.
Vogeleiland, ja, maar wat er daarnaast allemaal te beleven valt! Dagen kun
je er zoek brengen, en dan nog blijven er hoekjes die je gemist hebt. Zijn er
zeldzame planten die je niet hebt kunnen ontdekken. Blijkt er op een plek die
je al een paar keer hebt betreden een patrijs diep weggedoken in een braambosje te broeden ...
Het is een prachtig oord, waar je je volkomen alleenheerser kunt voelen
over een uitgestrekt gebied, totdat je ergens schuilhutten ziet staan van
studenten. Er is een onafzienbaar breed strand, ruig begroeid hier en daar,
met weiden ook en jonge duinen, die na elke storm weer anders de ruggen
hebben gelegd. Er zijn moerassen en schelpenvlakten, er is ... ach, wat is er
eigenlijk niet?
Maar De Beer is niet altijd zo geweest. En toch is ie ook weer niet uitsluitend
door mensenhanden gevormd. 't Klinkt wat ingewikkeld, maar we komen
er wel uit. AI moeten we ver teruggaan in de geschiedenis, om met reuzenstappen in het heden te belanden.
STEL je dit stukje van ons land voor. zo omstreeks de periode dat onze
voorouders hun tijd vulden met het pasklaar maken der beestenvellen en het
slag leveren tegen de Romeinen zoals de boekjes ons' voorspiegelen. Toen
stroomden de Rijn en de Maas, die nu elk een eigen mond hebben, meteen
enorm brede delta in de Noordzee 'uit. Op de noordelijke oever van die delta
lag het plaatsje Monster, en de zuidelijke oever werd gevormd door Voorne,
dat er toen wel wat a.nders uitzag van vorm. Geleidelijk aan werd de monding
smaller, zandbanken nestelden zich tegen Monster aan, en op dat nieuwe
land kwamen later dorpen te liggen: 's-Gravenzande en Hoek van Holland.
Een grote bank vlijde zich dwars in de Maasmond en aan het eind van de
zestiende eeuw signaleert men als uiterste punt van Zuid-Holland een bankje
"als een steert sands die van Hollandt af komt schieten". Het heeft inderdaad iets weg van de staartwervels aan het menselijke skelet, zoals het op de
kaart staat. Een kaart van omstreeks I700. Het staartje krijgt de naam "die
Bleneken" . Misschien was het zand er zo wit, dat het blikkerde in de zon? In
elk geval, dit is het begin geweest van De Beer. Het vreemde is dus wel, dat
, de groei bij de staart begonnen is! Na 17II is "het beertje" snel volwassen
geworden.
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Het bootje van veerman Prins hobbelt over de golven van de Wateyweg op de aanlegsteiger
.
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scheepvaartweg liep toen tussen De Beer en een aantal pLaten en eilanden
door naar Maassluis, Vlaardingen, Schiedam en Rotterdam. Die platen en
eilanden - waarlangs de fameuze Koppe1stock zijn vletje roeide tussen Brielle
en MaassLuis - zijn later aan elkaar gepolderd tot 't eiland Rozenburg. En De
Beer, die is van het Spanjaard's Duin losgesneden door de nog fameuzere
Caland, die in 1870 zijn Nieuwe Waterweg voltooide. De Beer werd een
eiland. Een vogeleiland, want in een uithoek als deze, waar maar af en toe
eens een mens kwam, daar namen de sterns en meeuwen, steltlopers en plevieren bezit van de grond. Duizenden vogels ·broedden er toen aL en op de
tienduizenden eieren die zij legden kwamen de mensen af. Het eierroven 1:1am
zo'n onrustbarende vorm aan, dat door Vogelbescherming wakers werden
aangesteld. Dat was .in 1921. In 1935 werd de stichting "Natuurmonument
De Beer" ingesteld, die nu heel dit prachtige terrein onder haar hoede heeft.
Er wordt nu niet meer gestroopt, het vee graast de zeldzame planten niet
meer van de duinweiden, de eierrovers maken geen kans meer ... De Beer
werd bewaard voor jou en voor ons allemaal. Wat erg belangrijk is!
De Beer werd een eiland, zeiden we. Als je in het bootje van veerman Prins
de Waterweg oversteekt op die lange landingssteiger aan, dan zie je het land
van belofte ook werkelijk als eiland. Je dobbert in dat speelse bootje de
Berghaven uit, langs de beroemde reddingboot President Jan LeIs, langs het
hoge rode licht en dan heeft de stroom dat vletje aL gauw te pakken. Prins
stuurt met een wijde boog het hotsebotsende bootje op de hoge stakebenensteiger aan. Het witte huis van opzichter Korfmaker steekt z'n zwarte dak
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boven de vlierbossen uit, die in 't voorjaar niet groen zijn maar overtrokken met
't kantwnk van de duizenden bloemschermen. Als een watertor wipt het vletje
langs een enorm hoge oceaanstomer, een gier aan 't roer en je bent er. Dat wil
zeggen: eerst het paar honderd meter lange plankier af. Maar je krijgt direct
al de zilte geur van brak water in de neus. En natu urlijk ontbreken de altijd
druk doende bonte pieten niet, de scholeksters die zo deftig kunnen stappen
in hun zwarte pak met wit front, maar aUe distinctie verliezen als hun rode
sneb open gaat. "Te piet, te piet, te piet," roepen ze doordringend. En soms
lijken ze wel buiten zinnen. Dan lopen ze in een kringetje achtel' elkaar rond,
al maar' te-pietend, wat een vreemde manier van doen is. Zeker, je ziet de
sterns in 't water plonzen, een reiger wiekt traag over, een valkje staat wiekelend boven de dennen, de bijen zoemen loom-makend in de vlieren ... maar
toch is dit nog niet De Beer. De Beer is veel en veel meer. Gauw even bij
Korfmaker langs een dagkaart kopen, dan het klaphek door en ... ja, wat èn '
Er zijn zoveel wegen die je kunt gaan. Linksaf, rechtsaf, rechtdoor de asfaltweg langs? ...
VOORUIT, maar zo' gauw mogelijk van die weg af. Niet dat ie gevaarlijk
druk is door auto's en motoren, nee, die mogen er niet komen. Maar 't is niet
prettig lopen, hè? Je bent niet echt buiten, al krijg je verderop een machtig
mooi uitzicht over de Waterweg en naar de andere kant over heel het gebied,
waar je doorheen gaat lopen. Nee, toch maar liever direct naar beneden, dat
oude duinbos in. Door het dichte bladerdak giet de zon een groenig licht.
Het lijkt wat op een spook bos. Die stammen van tanig, gedraaid hout zijn
bedekt met allerlei mossen, en vreemde paddestoelen maken er enge uitwassen
aaI).. Die bruine, schelpvormige glibberdingen, die zo koud aanvoelen, zijn
Judasoren. Ze voelen zich alleen maar thuis op de vlier.
Overal hoor je geritsel en gesjilp. In 't voorjaar vergaat horen en zien je
Het helle geel van de kruiskruiden steekt warm af tegen het harde groen dat de duindalen
vult

Roomkleurig bloeit eY de parnassia in de duinvalleien, WCLa.-OP soldaatjes, die b,'uine
keve,. tjes, in g,'oten ge/ale sloeien

hier. Mannetje naast mannetje zitten de nachtegalen te smachten, de fitis
fluit zijn weemoedig vraagliedje,de tjif-tjaf slaat driftig de maat, de mezen
sj ieperen en een fazant vliegt opeens met zoveel lawaai uit de ruigte, dat je je
nekharen van de schrik voelt prikken.
:Vlaar hoe meer de zomer vordert, hoe stiller het wordt. Dan koeren de
duiven nog wat, soms schiet de nachtegaal nog even verschrikt in een hel
gefluit. Het kan er op zo'n midzomerdag dan geheimzinnig stil zijn zodat je
ver weg het tjoeken hoort van een scheepsmotor of het rammelen van de
ketting in 't ijzeren kluisgat. 't Is hier een heerlijke wildernis, waarin je best
een beetje kunt verdwalen, als je niet op een vast punt aanhoudt. En zie je
dan eindelijk uit de ruigte komend weer open terrein voor je, dan moet dat
wel de Kievitenplas zijn.
Ga dan niet direct de zaden van de hondstong van je sokken plukken. Ze
zitten er straks tàch weer. Let ook niet te veel op de schrammen van de duindoornstekels, maar spied de rand van het meestal droogstaande plasje af.
Daar trippelen kieviten rond en soms ook oeverlopertjes, die je kunt herkennen aan hun vlieggewoonte : bij het uitvliegen houden ze hun vleugels strak
naar beneden gericht. \Vat grutto's trippelen er op hun steltebenen tussen, èn·
scholeksters natuurlijk, die zijn overal immers. Het moet ook al raar lopen,
wil je aan de andere kant van de poel niet een koppel bergeenden zien: grote
wit-bruin-zwarte eenden, die in konijnenholen broeden. De jonkies .zijn als alle kleine eendjes - allergrappigst om te zien. De maatstaven die de kiekendief aanlegt zijn echter van heel andere aard. Hij is een vogel die "roof" voor
z'n soortnaam heeft staan. Plotseling komt hij laag over 't riet scheren, ploft
neer op z'n prooi en wat er eenmaal tussen z'n gele klauwen zit, krijgt niemand
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anders eruit dan de jongen, in 't nest wachtend. De valeriaan geurt
bedwelmend en je kunt hier de vleeskleurige orchis en de moeraswespenorchis
verwachten. Ook het haüdekenskruid, een half-orchideetje. Ze zijn zeldzaam,
pluk ze dus niet. Wees tevreden met het vinden van die zeldzaamheden.
Maar laat ze staan.

HET is een leuk pad, langs de Kievitenplas. Als je wat omzichtig te werk gaat
hoef je de vogels helemaal niet te verschrikken. Je kunt steeds in de dekking
van de struiken blijven lopen, telkens onder een andere hoek de plas overzi~n,
waarbij je vast wel nieuwe vogels ontdekt.
Dat pad voert je door een bos. Nee, dit is geen stuk natuur inde ware zin
van 't woont want al de bomen die hier staan zijn aangeplant: Deze heuvel is
namelijk ontstaan toen de Waterweg werd gegraven. Waar moest men met de
grond naar toe die uit de diepe geul kwam? Weg ermee, in dat stuk nietswaardig land dat er lag. Zo ontstonden het Lage Stort dat al sinds lang in
'cultuur is gebracht door de. boeren van de naastliggende polder, en het Hoge
Stort waarop nu sinds 1948 eiken en linden, essen en esdoorns, wilgen en
abelen voor een afscheiding met de bieten- en aardappelakkers zorgen.
Je bent al weer gauw uit dit jonge bos. Blijf nog even in de schaduw staan.
Misschien dat je door de kijker een bergeend kunt zien neerstrijken in de
buurt van zijn hol-nest. Of dat je een wezeltje snuffelend ziet rondscharrelen.
Misschien zie je uit zo'n rietmoerasje wel de kiekendief opvliegen, die in de
ondoordringbare ruigte zijn nest heeft.
Dan stap je dit gebied duintje-op duin-af in. Soms sop je door een natte
duinpan met enkelhoge munt waarvan de gekwetste blaadjes heerlijk fris
naar pepermunt ruiken. Dan weer kom je langs een veldje hardrose duizendguldenkruid. Later in de zomer zijn de weitjes hier romig-wit van de parnassia.
Allemaal pollen met deze prachtig dooraderde, witte bloemen, die stuk voor
stuk een ander hartje hebben. \Vant om dat hartje is de parnassia bekend;
elke dag nadat de bloem is upengegaan verandert het. En is·ie uitgebloeid,
dan blijven er een stel lampionnetjes op de lange stelen staan ritselen, boordevol zaadjes.
0, je kunt hier meer van die vreemde planten vinden, de zeewolfsmelk, die
inderdaad "melk" geeft. Breek van de bleekgroene plant, die wat van 'n
klein sparretje wegheeft, maar eens een blaadje af. Direct komt de melk te .
voorschijn die voor ons evenwel geen enkele aantrekkelijkheid heeft. En de
bleek-paarse slanke gentiaan kun je hier vinden, maar dan moet je goed zoeken,
dat verzeker ik je. Er zijn plasjes, bedekt met de waterranonkel, zo lijkt het.
Maar dit is de zilte vorm van het plantje, dat ook in zoetwaterplassen zo'n
prachtig mooi kantwerk op 't water tovert.
Je bent dan zo langzamerhand aan de voet van de dijk beland. Die dijk
hebben de Duitsers destijds aangelegd, om de achtergelegen polders te beschermen tegen hoge vloeden. Wat de natuur betreft is dit een verliespost,
want de zee stroomde hier voordien tussen de duinen door, geheel volgens zijn
eigen wetten. Hij misstaat hier, de dijk, kaarsrecht als ie is. Maar Moeder
Natuur heeft altijd wel een middeltje bij de hand om lelijk mensenwerk te
verfraaien. 's Zomers is het op die dijkrug dan ook een uitbundig feest van geelwitte zeekarnille met daartussen petieterig de rose bloemetjes van duizend-'
guldenkruid. Daar sta je op die kleurige dijkrug en je kijkt over het strand.
Heel breed is het en pas heel in de verte zie je geel zand. Vlak voor je bollen
de doornige pruiken van de duindoornbosschages op en er tussenin kort gras
waar allerlei vogels rondtrippelen. Vooral in de buurt van de Buitenplas,
daar kun je als je voorzichtig over de dijk gluurt de meeste ontdekkingen doen.
Is het je om bijzondere schelpen voor je verzameling te doen, dan moet je
op 't strand zijn. Na een storm langs de vloedlijn lopend kun je hier van alles
ontdekken. Vaak zul je er terdege naar moeten zoeken, want tussen enorme
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hoeveelheden kokkels en gewone strandschelpen komen de wenteltrapjes
en de kleurige nonnetjes, de boormossels en een enkele gewone of wijde mantel
voor. In elk geval kun je er altijd oprekencll minstens één verrassende vondst
te doen op een tocht van de Aanspoelselhoek aan de Zuiderpier tot de zuidpunt
over 't strand en terug langs de vloedlijn hoger op.
Maar de mooiste belevenis is toch het bezoek aan de broedkolonies van grote
sterns en kapmeeuwen.
Van de dijk af kun je ze in de verte al zien. Duizenden vogels lijken het en
dat is ook 7.0. De I ucht is er vol van. Telkens komen er over je hoofd heen
vliegen, met een visje in hun sneb. Zij mógen met volle mond praten. Hoor,
ze roepen al van ver "pierriét pierriet". En dit pierriet van één zo'n grote
stern hoor je duizenden malen versterkt als je onder de hoede van een opziener bij de kolonie komt. Dan heb je vast al de nesten van kievit en scholekster gezien, en van wat verspreid broedende visdiefjes.
Nu je vlak bij bent kun je goed zien dat die vogels mannetje naast mannetje
zitten te broeden. Of moet 't zijn vrouwtje naast vrouwtje? Nou, het mannetje
zit ook z'n tijd uit, hoor. Tenminste bij de sterns is dat zo, de kapmeeuwen
hebben weer hun eigen regeling. Daar broedt alleen het wijfje. Op elk zand- bultje ligt een nest. \Vat takjes, dood riet, een stuk aangespoelde zak en daarop
de eieren. Meestal drie, soms vier. Hoeveel eieren er in deze uitgestrekte
kolonie liggen? Dat moeten er wel 'n miljoen zijn. Hier en daar scharrelt
al een jong tussen de nesten door. Zo achter in Mei, dan zijn de meeste eieren
uit. Kom je omstreeks die tijd, dan moet je bij elke stap goed uitkijken waar
je je voet zet, anders kun je gemakkelijk op de weggedoken jongen trappen.
Intussen ben je verder gegaan. De vogels ûjn al direct op de nesten gaan
zitten. Een heleboel zijn er trouwens niet af geweest. Het ergste geschreeuw
is dan voorbij. Je kunt er werkelijk horendol worden, zoals dat heet.
o ja, als je hier komt om wat van geologie op te doen, dan kun je hier
ongeveer, dus in de sternkolonie, de vorming van jonge duintjes bestuderen.
Schelpen Ie kusl en Ie keur vind je aan de A anspoelselhoek waar' je ook zeldzame
vondsten kunt doen

Honderden rupsjes kruiPen er uit zo'n winternest van de bllsterdsafi.jnvhnder en met
z'n allen vreten ze de duindoorns kaal
Van camuuflafelechniek heeft zo'n iMlge kapvueuw geen weet, desondanks is hij moei:ijk
Ie vinden . .. als-ie z'n ogen maar dicht deed

Voor wie er oog voor heeft is dat werkelijk interessant, vooral wanneer je de
planten en hun rol bij de duinvorming ook in 't oog houdt.
Over het wijde Groene Strand naar het Zuiden. Langs een massa nesten van
visdiefjes, die kleine sternsoort, met rode snavel en zwart puntje eraan,
De jongen zijn bruinig en lijken veel op die van kapmeeuwen. Van de duintoppen links kijkt het koude oog van een zilvermeeuw-op-wacht naar je.
Kom je te dicht bij, dan waarschu wt hij het broedende wij fje "kliaauw kliaauw"
en gaat op de wieken, maakt eens een rondje boven je en kom je te dicht in de
buurt van het nest, dan kunnen ze je hardnekkig aanvallen. In zoeven.de duikvlucht komen ze dan op je af, liefst je vanachter naderend. Vlak over je "pet"
scheren ze en soms zijn ze zó fel, dat je met die vervaarlijke haaksnaveleen
hauw over je bol krijgt. Dan lijkt het "Jdiaa-kokoko" waarmee dat gepaard
gaat, wel op uitlachen. Vooral, als je na zo'n aanval snel de benen neemt natuurlijk. Die veeg uit de pan kun je evenwel gemakkelijk voorkomen, door een stok
boven je hoofd te houden. Die kan wel tegen een stootje. Overigens heb ik wel
volwassen mannen in opperste doodsnood zien verkeren bij zo'n zilvermeeuwenoffensief. Tjonge, wat hadden die kerels het benau wd! En wat moesten ze nodig
met van die heel grote stokken in 't rond zwaaien!
De zilvers op De Beer worden kort gehouden. Het zijn rovers eerste klas.
De gelegenheid maakt de dief, zegt men wel. Nou, en dat is hier zeker het gevaL
Overal op dat brede strand de vrijwel weerloze jongen van visdiefjes, kluten,
bergeenden en scholeksters ... Er worden er elk jaar heel wat veroTberd door
die roofridders van het duin. Vandaar, dat Korfmaker de eieren voor het grootste deel schudt. Dat doet de kiem doorlopen, maar de zilver broedt door.
Ze legt dus geen nieuwe eieren meer. Het ergste gevaar voor al dat jonge
goedje zijn de zilvers ah ze hun jongen moeten voeren. Blijven die uit, dan
loopt. het wel los.
Waar de 'dijk een driehoek maakt, ga daar even je brood eten. Je hebt er
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een schitterend uitzicht. En misschien tref je het om op de kemphanen wei - al
moet je daar eigenlijk bitter vroeg voor zijn! - de haantjes hun spiegelgevechten te zien uitvoeren. De wijfjes kijken dan ongeïnteresseerd (jawel!) toe
of ze tonen zelfs helemáál geen belangstelling. Lopen maar wat rond te pikken
hier en daar. Maar intussen gaat haar dat spel met opgezette kraag en dolkscherpe snavels wel degelijk aan.
De zuidpunt van het eiland wordt gevormd door een grote zandbank die
zo omstreeks Ig20 aan De Beer is vastgegroeid. Daartegenover ligt de plaat
waar de robben zonnen. Door de kijker kun je dan ook de witte jongen zien
liggen. 't Zijn net aangespoelde boomstammen, zo van verre. Hier en daar zie
je ook een kop uit 't water opduiken. Hoe lang het hier nog water zal zijn?
Gat is moeilijk te zeggen. Hel. h;wgt van zoveel factorenaf, die je met geen
mogelijkheid kunt voorspellen. Maar de nieuwe dim naar Oostvoornedoor
de Brielse Maasmond heeft natuurlijk wel grote invloed op de hele kustlijn.
Of er nu een brede stran(lwal zal komen? Met uitgebreide slikken en schorren?
En jonge duintJes? Dat is een kwestie van tientallen jaren. Als je de veranderingen op de voet wilt volgen, moet je hier vaak komen, zou ik zeggen.
Die zuidpunt is het domein van Maarten Bakelaar, de vogelwacht. Hij zit
er !TI z'n huisje waar de schapen omheen mekkeren. Soms verdwaalt er ook
e~n duinkonijntje
ze zijn er weer! - achter het gaas. Dat wordt dan
weer met zachte hand op weg naar z'n moeder geholpen. Van 's morgens
zeven tot 's avonds acht uur zit Maarten erop te letten, dat de kolonies
van de kluut en van de dwergsterns nid worden geschonden. Want De Beer
is daar erg trots op.
Die kluut, een sierlijke witte steltloper met zwarte vleugels, leikleurige
poten en dito snavel, die naar boven is omgebogen, is een prachtige vogel.
Er zijn niet veel broedplaatsen van in ons land. Hier leggen ze de eieren op
Luid om z'n moedcr roepend posurt de iOrlge visdief bij 'I nesl wa·ar hii
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dè in de zon blikkerende schelpenstrandjes, in een klein uithoHinkje. Als je
ooit eens de kans krijgt ih een schuiltentje het doen en laten van een paartje
broedende kluten te bekijken, grijp die kans, want wat je dan te zien krijgt is
een hele belevenis.
Wat verd~rop, ook tussen de schelpen, liggen de eitjes van de dwergsterns.
Van een nest is bij deze grappige vogeltjes met het witte voorhoofd geen sprake.
Open en bloot liggen de eitjes tussen de schelpen. En toch moet je heel goed
zoeken, voor je ze hebt gevonden. Bij elke stap kun je er bovenop gaan staan .
. Als er jongen zijn is dat al net zo. Ze drukken zich tegen de grond, houden zich
doodstil en als ze nou maar niet zo nieuwsgierig waren om eens een oogje
open te doen, dan vond je ze nooit. Maar ze willen ook wel eens wat zien, hè,
zodat je ze vaak aan dat open oog kunt ontdekken. 't Blijft anders een hele
toer.
Hebben we te veel gezegd, door te beweren dat je hier een hele dag kunt
zoek brengen? Nou is 't toch al achter in de middag en je moet dat hele eind
nog terug, naar het veerbootje van Prins.
je kunt dan een eind de straatweg volgen, langs de duindoorns die soms
helemaal kaa.I gevreten zijn door de basterdsatijnrupsen. Die beesten overwinteren in nesten, honderden in één zo'n van taaie draden gesponnen verblijf. Lopen de duindoorns uit, dan doen de rupsen dat ook, maar anders.
Met het gevolg, dat de struiken in enkele weken van hun blad ontdaan zijn.
En omdat er maar zo weinig vogels zijn die de harige rupsen lekker vinden alleen de koekoek moet er verzot op zijn - zouden die beesten zich ongestoord
tot in het oneindige kunnen vermeerderen, als de natuur haar eigen wetten
niet stelde. In dit geval uithongeringswetten, dikwijls.
Na de viersprong schiet je het duin weer in, een pad over langs Het Breed
waar je bergeenden zult zien cn aan weerszijden weide- champignons, 's zomers
vervangen door parnassiaveldjes. Aan het eind vandat pad heb je een rietmoeras, de Klutenplas. Daar broeden kiekendieven onbereikbaar tussen
het riet, ende kleine kar·~kiet roept er zijn naam. Rust hier even uit en
zie de kiekendief jagen langs de bosrand. Hier woont ook de geheimzinnige
ral, die steeds zeldzamer wordt in ons land. De rietgors en de rietzanger pijpen
hier hun liedje langs het pad ...
MET het "pierriet, pierriet" van de sterns nog in je oren wacht je dan in de
schemering op het uiteinde van de steiger. Het water klotst en bruist onder je
tegen de palen. Een grote witte boot stoomt op naar Rotterdam. Uit de patrijspoorten stralen lichtjes, die zich in het water weerspiegelen. Aan de overkant
flikkert de vuurtoren aan en uit, de havenlichten branden, lichtboeien knipperen, kranen zwaaien af eh aan boven de Harwichboot die over een klein
uur zal vertrekken. Ook 'hier schijnen honderden lichtjes uit de brede romp.
De pijp smookt al hevig. En kijk, daar komt Prins z'n waterkevertje al aandartelen. Het scheepje lijkt nou toch wel erg klein. Even gaat het hevig te
keer, maar in rustiger water tjokkert het dan voort, op de steiger aan.
Even later vaart het de andere kant uit. Naar het land, waar iedereen haast
heeft, waar de dieren met een bescheiden plaats genoegen moeten nemen,
waar de natuur steeds meer wordt teruggedrongen.
. je moet maar denken, na zo'n dag kun je er weer tegen. Al heb je misschien
even moeite het tempo bij te benen. AI zou je wellicht liever op dat eiland
gebleven zijn. Maar je kunt er toch terugkomen. Voor langer?
In één dag kun je het kennis maken met dit unieke natuurgebied. Je hebt
er een hele tijd voor nodig om alle aardige dingen en bijzonderheden hier te
ontdekken. ja, waarom zou je hier eigenlijk niet eens een weekje gaan kamperen? Als je je dat afvraagt, dan is mijn aanbeveling misschien voldoende,
om je-het besluit te doen nemen. Doe het, je zult er geen spijt van hebben.
FRANS W. WEGMAN
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Lo'n verdwaald konifnlJe vindt demensenbelal1.gslelling maar niks, Hel is er zich "iet
van bewusl wee. een belangrijk personage Ie zijn na de ·nu uitgewoede konijnenziekte.
Ze zijn niet welk 0'" de jonge zilvermeeuwen. Lan.gs heel . de kust worden in de bt'oedkolonies maalregelen genomen om Ie voorkomen dal hel aanlal zilvermeeuwen nog gt'owr
wordt dan hel al is. En dat , waar de mens nog niet zo lan.g gele·den moesl ingrijpen. om
uitsterven van de zilvet'meeuw in ons tand te voorkomen

