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Rotterdam . 5 Juni 1936.
De Burgemeester van Rotterdam.
Mr. P . DROOGLEEVER FORTUYN.

Voorwoord.
Als 12e in de rij onzer extra .. Natura "-nummers. geheel gewijd
aan de behandeling van een bepaald onderwerp. verschijnt thans dit
Rotterdam-nummer. het eerste van de drie speciale nummers van
dezen jaargang. Toen besloten was het Zomer-Congres voor Natuurstudie onzer N.N.V. plaats te doen vinden te Rotterdam. de
grootste onzer afdeelingen. die tevens in dit jaar haar twintigjarig
bestaan herdenkt. moest tevens een nummer van ons maandblad
verschijnen. dat de natuur in en rond de stad en de verwante
wetenschappelijke instellingen ter plaatse wat meer uitvoerig behandelen zou. Als steeds mochten we daartoe de volle medewerking
ondervinden van alle deskundigen op wier kennis een beroep werd
gedaan en we zeggen hen daarvoor gaarne hartelijk dank. Een
speciaal woord van groote erkentelijkheid ten slotte aan den heer
J. M. v. d. Houten. die de Redactie bij de samenstelling zijn waardevolle adviezen gaf. alsmede aan het verdere bestuur der Rotterdamsche afdeeling voor de prettige samenwerking.
A. L. C. A. VAN NIJNANTEN.

Het congres te Rotterdam, 27-30 Augustus
Volledig Programma

DONDERDAG 27 AUGUSTUS
uur Ontvangst en lunch I'n d D
e iergaarde. Ingang Kruisstraat bij station D.P.
2
Rondwandeling door de Diergaarde.
2.45
Per autobus naar Pla swyc.
k b ezoe k aan het Rosarium
D es T om be Daarna
H
.
per autob us naar den Kralinger

7
8.30
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out en tenslotte bezoek aan den Botanischen tuin van
de H.B.S. Libanonstraat.
Diner in het Parkhotel aan den Westersingel.
Bezoek aan het Nat h' M
uur 18t.
USeum. Mathenesserlaan 7.

VRIJDAG 28 AUGUSTUS
7.30 uur Gelegenheid voor een kleine groep ornithologen om naar
den Kralingerhout te gaan.
Naar keuze bezoek aan:
9
a. Seruminrichting (per tram) .
b. Waterleiding ~ Nesserdijk (per tram).
12
Koffi etafel in 't Verguld Spinwiel aan den Coolsingel
tegenover het Raadhuis.
2
Officieele ontvangst in het Mu seum Boymans, Mathe"
nesserIaan. Wandeling door het Park naar den aanlegsteiger d er Spidobooten . Boottocht door de havens.
Diner in de Officierensocieteit in het Stadspark.
7
"
Na afloop gezellig samenzijn aldaar.

..

ZATERDAG 29 AUGUSTUS
8.30 uur Boottocht per extra boot langs de Noord, Dordtsche Kil,
Moerdijk en Nieuwe Merwede. Lunchpakket meenemen .
Aan boord is een buffet. Waarschijnlijk kan bij de
Spieringsluis een wandeling worden gedaan langs de
grienden van de Bra bantsche Biesbosch.
Officieel diner in Bristol, Houttuin.
7
"
Jaarverga dering aldaar.
9
"

ZONDAG 30 AUGUSTU S
9 uur Per trein na ar den Hoek van Holland. Samenkomst in
het station D .P . uiterlijk te 8.45.
Overvaren na ar "de Beer".
Lunchpakket en veldflesschen meenemen.
Omstreek 5 uur terug in Rotterdam. Afscheid .
Gelegenheid tot aanmelding voor het Congres tot 15 Juli bij
den penningmeester, den heer A . van Hattem, Claes de VrieseIaan 99b, Rotterdam, tel. 33542. Postgiro 150545.
Aan alle deelnemers zal tijdig een volledig programma en deel~
nemerslijst benevens een bonboekje worden toegezonden.
De Regelingscommissie voor het Congres bestaat uit:
Dr. S. BIRNIE, Voorzitter.
Mej . J. KALKMAN , Secretaresse.
A . VAN HATTEM . Penning meester.
Claes de V rieselaan 99b. tel. 33542.

J. M.

VAN DEN HOUTEN.
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Begin JUni komt de laatste ~;;lIlger terug. de fijne bos..:hnetzan_
ger. die verdoken leeft tussch en het dichte struweel en in Juh a ls
de broed:orgen voorbij : iJn . kan men het treHen. d.lt men vier of
\IJ! van du~ fijne zangers om zich heen hoort
Daarna wordt het weer Stl l. tot in October er veel trek kan zijn
van vmken. keepe n. lijsters en koperwieken en dan komen ook weer
de vlaamsche gaaien. goudhaantjes en s taartmeezen ons den geheelen w m ter gezelschap houd en .
Waa r vindt men zoo'n vogeLrIJke plek in ee n groote handelsstad' En vergeet ook den Kralmgsch en Pla,!. met. die cr tegcn aan
ligt.
In najaar en wi nter komen tegen den avo nd dUizenden kok- en
:dvermeeuwen en een enkele mantelmeeuw va n de gtoote riVieren
naar den Plas om te over nac hten. In den wmter zwerven troepen
groote zaagbekke n en nonnetjes rond. e n honderden meerkoeten en
tientalle n waterhoentjes. ter Wij l er altijd tafcleenden en kUifeendjes
tot 10 het vroege voorjaar te vlOden zijn. D a n komen er weer eemge
futen en dodaars)es. die 10 d oortrek zijn en vertellen dat het weer
lente wordt.
Zooals U ziet . bezit Rotte rda m geen groote zeld:aamheden op
vogclgebled. maar loch kan het bogen op een grooten vogdriJkdom

w.

G.

\I .

d . Kloot. Wageningen

De Beer (Hoek vitn HoUitnd)
Ont staan.
Geologisch gesproken is De Beer nog maar een zeer )01 9 landschap. In de 12de eeuw moet de Maas langs Mon ster ge roomd
hebben . De rivier ver plaatste zich echter door de eeuwen heen
steeds Zuidwaarts. H el dum groeide daarbij 10 ZW rich: lng aan.
H et achier deze dUinen nieuw gevormde land werd stu k voor stuk
ingepolderd. In de tweede helft va n de 16de eeuw lag de Maasmond ongeveer waa r nu de W aterweg is. Van na die tiJd dateert
eerst hel onlstaan van De Beer. De groe i va n het land gepaard
gaande met de \Ierlegging \lan de riviermond . duurde to t 1866, het
JaaT waarin met het graven van De Nieuwe W aterweg begonnen
werd. T~n bestond het tern:ln Uit een groote strand wal met daarachter een slikgebied (nu het z.g. " Breed"). Dumen V.ln cenige
beteekenis strekten zKb Diet verder uil dan tOl ongen'cr :-;trandpaal J 20. ZuadelaJk daarvan kwamen slechts longe dUlDen \.ln len
hoogste 2 m . hoogte VOOl' .
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Groot zijn de veranderingen die het gebied si ndsdIen heeft ondergaan. De duindalen langs de uItgegraven geul werden opgevuld
met zand. terwijl er bove ndIen groote stukken kunstmat Ig duin opgeworpen werden (o.m. het Stort. de Vherenlaan). Het overige
dUingebied groeide naa r schatting tot ongeveer 1910 door. Toen
begon de afbraak de aanwas te ove rheerschen. Het s trand had zich
uitg~reid . nieuwe dUInvorming was daarop ont staan. waardoor de
zaDdt~oer naar de oudere dumen werd afgesneden. Door de
talrijkr konijnen was het beschermende plantendek uitermate zwak.
Daarbij kwam . dat tijde ns de wereldoorlog ge'lnternee rd en vele .koDijn~n uitgroeven . waardoor de WInd nog meer vat op het Oum
kru-g. 't Gevolg was afbrokkeling van het duin . een proces dat
zkh DU nog steeds voltrekt.
la hrt Z .W. strandde in die jaren ee n groote zandbank. hetgcen
een aanzienlijke vergrootmg van het stra nd tengevolgc had. Op de
.
0 os L\.\' a arts wa"-..
gedeeltelIJkt'
gndbaDk ontstonden jonge duintjes.
k
.fdamming vaD de oude Maasmond (het z.g. "Scheur) oorzaa
IJS

,

Ligustrum vulgare L.

Foto W . G. v. d. Kloot

van het ontstaan van een uitgestrekt s likgebied . dat bij eb droogvalt.
De plantengroei.
Het spreekt vanzelf. dat met de hierboven in het kort geschetste
ontw ikkelingsgeschiedenis de bcgfoeiïng ten nauwste samenhangt.
Daar de soortenlijsi reeds over de 200 namen bevat . moet Ik me
beperken tot het noemen der voornaamste planten. Beginnen we
bil de aanspoeJseihoek, dan va llen daar op Distels (Crrsium an-ense)
en Kamille (Matricaria maritima) , die hier van de voedselovervloed
(verteerd aanspo€'lsel) profiteeren. Vooral de kamille groeit duidehIk IQ vloedlijnen . Als merkwaardigheden noem ik Gele H oornpapaver (Glaucium flal.urn). BIlzenkruid (H yoscyamus niger) en
Heemst (Althaea offîcina/is). alle planten. dIe wegens hun gering
aantal geen afplukken kunnen velen . GelukkIg is dit st rafbaar gesteld door een algemeen plukverbod van de gemeente Rotte rdam.
Misschien vindt ge hier ook nog een enkel exemplaar va n Obionc
portulacoides. Wanneer ge hem aantreft. laat hem dan staan . want
hil komt. behalve Oostwaarts langs De Waterweg . nict voor op
De Beer en we moeten toch trachten in d.t natuurmonu mcnt ::00veel mogelijk soorten te bebouden.

'36

Cynoglossum officinale L

Foto W. G. v. d. KlOOI

Gaan we Zuidwaart s, dan passeeren we ee rst een slikgebied ,
een overblijfsel va n een groote kreek. Als pionier staat er de Zeekraal (Salicornia herbacea). Tot iel S minder ver zeewaarts groeien
Klein Schorrekruid (Suaeda maritima ) en Zeeschij nspurrie (Spergularia salina). Sch itterend mooi zijn hier in ·t najaar de herfsttinten van groen tot fel geel en donke r rood.
Op dil slikgebied volgen d e jonge duint jes. die zich onge~'eer
tusschen strandpaal 120 en 121 uit s trekken . De begroeung bestaat
naast het B,estarwegra s (Trit/cum junceum) uit Loogkruid (Salsola Kali) en de merkwaardige Zeewolfsmelk (Euphorbia Para/jas).
Van hier landwaart s gaande. treft u voor de oudere duinen een
aantal typische helmduintjes aan : de tweede zöne IQ de dUJQontWikkeling. De konijnen zorgen ervoor, dat de dumvormmg wemig
opschiet. Ze schijne n vooral voor helm een voorkeur te hebben.
Daar d,1 terrein zoo'n geweldige vogelbevolking hUisvest. vraagt
men zich onwillekeurig af. of deze ook mvloed op de plantengroei
heeft. Dit is echter s lechts zeer weinig. Door de gfoote uitgestrektheid is de bemes ting per oppervlakte-eenheid s lechts genng Alleen
de groote sterns. die met honder d en b IJ·· e Ikaar op enkele dum-_
kopjes broeden veroorzaken een merkbare invloed op he'VpkJnlen
d
h de helm af.
roegere
,
dek. Op plaatsen waar ZIJ broe en sier
~. _
...
"d lok
herkennen aan ecn .ccr O\cr
oedplaatsen zijn nu nog dUI e IJ te
vIoedige disleigroei (Cirsium BTI'ense).
IJl

De ... lakten tusschen deze dumtjes dragen een totaal andere fl ora.
Ze zetten :ieh Oostwaarts voort over een zeer grootc oppervlakte
tusschen de oudere dum~n I n de winter komt hier bij hooge vloe_
den het zeewater. waardoor het zand veel slibrijker is dan dat van
de dumen. Het zee- en of regenwater blijft 's wmters dikWijls
m:landenlang staan. Hlerm ontwikkelt :ich een wicrvcgetatie, die
'lls een korst het zand bedekt. 's Zomers groeit er het melkkruid
(Claux maritima) in geweldige hoeveelheden. Daartusschen nog
.. llerlel andere planten. waMvan Ik alleen de beide Duizendguldenkrulden- Ccntallrn"'l pukhelIum en C. I'u{garc noemen wil. De
eerste IS vooral kenbaar aan :'J" gedrongen vorm, Vaak vmdt ge
hiervan reeds bloeiende plantjes van nog geen cm groot. C. vulgare
heeft vooral in het najaar dUidelijke bladrozetten. De bloem is ook
iets donkerder dan die v"n C. pukhelIum.
Gaan wc nog even naar de Z.W. hoek dan is daar duidelijk de
vroegere geul tusschen bank en strand te herkennen. In hel ZUIdelijke deel ligt een vnj groote kreek met eromheen een shkvegetatie. waarin Zeekraal (Salicornia herbacea) en Zulte (Aster T r;(/OllUm) dommeeren De vegetatie heeft eChter. \"ooral 11"1 droge
lijden. veel te lijden van het van de bank afstuivende zand.
Het grOOle slikgebied langs de Bnelsche Maas. hoe belangwekkend ook, WIJ ,k verder bUiten beschouwmg laten. Het Noordelijk
hiervan liggende Breed - gedeeltelijk als weiland in gebruik is in hoofd:aak bedekt met een biezenvegetatie. Daart us~.·hen allerlei aardige planten. zooals b.v. de aardbeiklaver I Trifolium fragiferum) . Naderen wc nu weer ons uitgangspunt. dan vmden we aan
de voet van het kunstlnatlgc duin. 11"1 de Kievitenwcl, veel Hee1blaad jes (Pu/iraria dy.'cntet'ica). Moeraswespenorchis (Epipactis

P.lrn,ls.<I,'
f'.ll,,_'lrl~ L.

Foto
\V G '\ <.I Kloot

r(llll~tnsj. Bittere Gentiaan (GenUa na
Amarclla !>~I'. uligino$a ) en Parnassia
paluslris. H et opge'l.vorpen duin IS
hoofdzakelijk begroeId met Dumdoo rn
(Hipf"Or haë
Rhamnoides j,
LIguster
(LiyuMrum cu/gare) e n Vlier (Sam _
f,ucu_( nigra). De laatste schIjnt hIer
bIjzonder goed te aarden, De ta kken
schieten snel omhoog en overschaduw en
dan met hun dICht loof de duindoorns .
Een ti jdlan g houd en de laatste de concurrentie \'01 door mee te groeien. maar
tenslotte moeten :c het onderSpit delven DIt p roces ziet ge zich overal voltrekken.

Athae ll oihc;nllhs L.
Fo to \V. G. v. d. Kloot

Zoo leeft en s tri jdt op De Beer een prachtige. njke flora. waarvan nog veel en veel meer te vertellen zou zijn. hetgeen het korte
bestek van dit a rtikeltje echter niet toe laat.

A. lebbink • Gem eentetuinarchitect • Rotterdam .
D. Kralinger Hout.
R~ds nu een dorado voor de natuurliefhebbers. die den H out
sinds lang hebben "ontdekt".
Over enke le jaren , als het terrein In zijn geheel :al zijn opengesteld, een rijk bezit voor alle Rotterdammers.
Het is er schoon. telkenmale als men er een bezoek brengt.
Gaat in den winter. als het er st il IS. zoodat ge U verloren voelt
in de eenzaamheid. En stelt U dan even voor. hoe: het er wezen
zal. als over l':entgl': jaren het geboomte flink zal zl,n opgegroeId en
allts zijn karakteris tieken vorm za l hebbe n gekregen.
Brengt een be zoe k m de eerste helft van Mei, hefst zeer vrocg
in den morgen . De pruimen en kersen staan In vollen bruidstool.
het jonge loof van d e beuken huivert in den och lendwmd . de
ga~ldoorn gloeit heldergeel, de egelantier en de balsempopel vulJeu de lucht met hun zachten geur; 'I is >11 jong leven. dat 10 de

lucht suizelt.

.

k

Bateecit ook eens een :zomcrschen vacanlledag. om cen bezoe' ze t U. dan eCD OOgente ~-onlI:n9~n en als ge la ng hebt ron d ge d waa lo.
.
blik DeU op een der vele banken langs den Ooslcltlken w<1ndc1\\cg.
0lIl Uw blik te laten gaan over den verren Pnns A1cx<1nderpolder.
~~ ~ danst over hel weiland en bo er d Cfll""en · boolllcn . I..oclen .
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