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EEN INLEIDEND WOORD 
Door stormen z ijt ge on.tstaan, 

Slechts dool' storl1wn kunt ge vergaan 


Vi 
~ Wat is "ek Beer" eigenlijk anders dan een eeuwen geleden, door stormen 
" opgeworpen zandplaat in de Maasmond, welke daar lag ten ongerieve s 

van de vissers en de zeelieden die de riviermond in- en uitvoeren. Een 

l>:: 
o zandplaat, door wind en water vervormd en gekneed tot een aanhangsel 

van het ollde land van Holland. In 1870 door het graven van de Nieuwe 

iJ 

...; 
Waterweg wreed geamputeerd, als een onnut en onwaardig aanhangselp.; van dit oude land. 

r..; De natuur , de planten en dieren hebben evenwel bezit genomen van dit 
B weggeworpen brok zand en slik en zij hebben zich tot op h eden daar 
o 
Ii; 	 weten te handhaven, het vormend tot een natuurgebied van grote schoon

h eid en bekoring. "Handhaven" moet ik zeggen, want talloos waren de 
aanslagen, die hi er op de natum werde n gedaan. 
Duizenden I:ubieke meters zand, slib en bagger z ijn bijvoorbeeld bij de 
aanleg van de grote waterbouwkundi ge werken over dit "onland" uit
gespreid. F lora en fauna wisten zich eehter staande t e houden. Toen 

~ 
ç: J..~'amen het vee en de landbouwers, want ,vaar de natuur zich in al 

0;3 haar rijkdom ontplooi t, daar kan ook het vee zieh voeden en kunnen 
.-::: ook landbouwgewassen worden verbouwd. De gelederen der natuur

ü besehenners schaarden zich echter aaneen ell daar, waar z ij de schopt:JJ 
pen een halt wisten toe te roepen, vindt U thans de grens van ons.s. natuurmonument. 

-0 De oorlogSjaren gingen aan "de Beer" al evenmin ongemerkt voorbij.
S Bunkers, wegen en zeedijken hakten het landschap aan stukken . Maar 
c. 
ce zelfs deze storm kwam h et terrein te bo\'en, zij het ook dat op vcle 

.r, plaatsen de lidtekens nog zijn te zien . 
Op de vraag waarom "de Beer" ondanks alle aanslagen toch nog als11 

~ 

natuur monument in ere wordt gehouden en waarom het eiland dan maar 
~ ni et wordt ingericht als badplaats en ontsloten voor de duizenden, die 

in de enkele wanne dagen van het jaar ontspanning en vermaak zoeken
iJ in de zee en op het strand, zal dit boekje, naar ik vertrouw, U h et 

.0'" overtuigend antwoord geven. Maar beter: gaat U zelf kijken en probeer 
minstens één etmaal in het natumlTIonument te blijven! Zet U na een 
vermoeiende dagtocht neder aan de rand van de \Vaterweg en traeht 
Uw inchukken te verwerken. Als de zon onder is, lichten honderden 
lampjes op aan de overkant, zich verdubbelend door de weerspiegeling 
in het water. Het is daar één en al bedri jvigheid: kranen zwaaien af 
en aan om de laatste lading aan boord van de Harwiehboot te brengen, 
die zo dadelijk zal vertrekken. Uit alle patrijspoorten stralen lichten . 
Daarboven flikker t een vuurtoren aan en uit. Lichtboeien knipogen tegen 
de in- en uitvarende schepen. Daar aan de overkant klopt één van de 
verkeerss lagaderen van E uropa. En aan Uw kant? Alles is in diepe rust . 
Nog slechts enkele vogels lopen, af en toe ruziënd, te scharrelen op het 
met laagwater drooggevallen wad. E en laatste scholekster komt hoog 
over, jubelend te-piét, te-piéét. Het geluid sterft langzaam weg. IIet 
klinkt als het lied van de wijde veTten, van de onafzienbare stranden 
en slikken, van de ruige, stuivende zandkoppen ; het is het lied van 
"de Beer". 
Laten wc hopen, dat het nog tot in lengte van dagen zo moge blijven, 
dat naast het overbevolkte oude land van Holland er nog een plekje is, 
waar de natuur de boventoon voert en de mens de stille bewonderaar 
kan zijn van Gods scheppingen. 

~ 



FIISTORISCH OVERZICHT 

Onwillekeurig komt bij de bezoeker van " de Beer" de vraag op, hoe 
dit merkwaardige terrein zal zijn ontstaan. lIet is wel zeker, dat het 
niet kan bogen op een hoge ouderdom en dat het vóór 1866 uitsluitend 
door de krachten der natuur is gevormd. Zelfs de naam " de Beer" wordt 
pas voor het eerst vermeld op een kaart van Delfland die tussen 1608 
en 1610 is getekend. 
\ Ve kunnen op zijn hoogst zijn geschiedenis rekenen vanaf 1540, al 
weten we uit enkele bronnen wel iets van zijn vroegere historie. In de 
Homeinse tijd toch stroomden de Rijn en de Maas in deze streek met 
een tientallen kilometers brede mond in zee uit, die de Romeinen H eli
nium noemden en die tot op zekere hoogte te vergelijken is met de 
tegenwoordige vVestersehelde. Zijn noordelijke oever lag ongeveer bij het 
tegenwoordige dorp Monster, terwijl de Zuidelijke gevormd werd door 
de kust van Voorne (die toen anders liep dan nu). In de Middeleeuwen 
en kort daarna versmalde dit enorme zeegat zich geleidelijk door zand
afzetting aan de ,Toordzijde en ontstond het "nieuwe land", waarop nu 
de dorpen 's-Gravenzande en Hoek van Holland liggen. 
Een kaart van 1540 laat ons een grote bank zien, d ie dwars voor de 
:\laasmond ligt en deze in tweeën splitst, waardoor een Noordelijke en 
een Zuidelijke toegang tot het binnenland ontstond. D e Zuidelijke schijn t 
als seheepvaartweg in gebruik te zijn geweest hlijkens de op de kaart 
aangegeven eC'l1\'oud ige betonning. De Zuid-heI[t van de bank lag on
geveer waar thans "de Beer" is. Kaarten van 1584 en 1586 geven een 
o\'ereenkol11stig, doch gewijzigd beeld . Ligging en vorl11 der banken 
moeten in d ie tijd voortd urend en vr ij sterk zijn gew ijzigd. De kustlijn 
hedt zich i !1 deze co ntreien t rouwens in de 17 e en 18e eeuw geregeld 
meer naar het Oosten verplaats t, zeer waarsch ijnlijk door het rijzen van 

Ide zeespiegel. 
Aan het einde der 16e eeuw vormt zich een bankje ten Zuiden van 
cic H oek van Holland als "een steert sands die van Hollandt aH komt 
schieten", en dat aan de Hoek vastgroeit als strandwal, gericht naar het 
Z.Z.\V. Het ontvangt de naam van " d ie Bleneken" en moet worden ge
zien als de aanvang van "de Beer", al heeft het nog heel wat ver

g 

\'ormingen ondergaan. Zo is het tussen het begin der 17e en 18e eeuw 
o 
1 een heel stuk naar het Oosten opgeschoven, Geleideli jk heeft zich ach ter v

deze smalle landtong (sh'andwal) m cer materiaal afgezet en h eeft hij 
zich zowel naar het Oosten als naar het Zuiden ui tgebreid, steeds aan 

g 

de Hoek \'an Holland verbonden blij\·cnd . (De naam Hoek van Holland a 

komt, naast die van "de Beer", voor het eerst op kaarten van plm. 1648 v
voor). Omstreeks 1711 is de kern van, wat we tegenwoordig als "de Beer" c
kennen, aanwezig en wel in het l\oordwesten nll1 11 et thans bestaande 
gebied . l\a dat jaar is een belangrijke ui tb reiding naar Oost en Zuid 
ge\'olgd. 

e 
D e seheepvaartwl'g naar de :"faassteclen, .\1aassluis , Vlaardingen, Schie v 
dam en Rotterdam liep toen tussen "de Beer" en ei landen, die later ont v 
stonden en die met Hozenburg verenigd zijn ; deze weg heette " Mond 
\'an de Maas" of ,.Pan of Krim ", en m eer naar 't ;'\,0. " het Scheur". S
Heeds omstreeks deze tijd waren cr mensen, die een kortere \"(':rbinding n 
van de Maassteden met cic Noordzee begeerden. z 
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~n De situati e te JIo t'k \'an Holland omstreeks 18iO, vóór h et gr~l\'en '"'111 
jn dc Nieuwc \ Vater\\'l'g. 
ld 
~ n 

Eén van hen was de landmetcr van Dclfland Cru(juius. Van h em is llet 
voorstel om " dien onnatuurlijkc Rivi crbedervendc Beer, die mct een h,tls 

In van 400 rocdcn breed (1) aan den Hoek van Holland is vast gegroeyt af 
nt te snijden". Op een kaart van 1739 heeft Cruquius zijn plan getekend. 
ct I-Iet zou cvenwel tot plm. 1870 durcn eer zoi ets werd uitgevoerd, on
e- geveer zoals Cruquius het zich had voorgesteld. Een kaart van 1865 leer t 
+r ons, dat " dc Beer" toen in hoofdzaak dezelfde vorm had als th ans. In 
\\' 1869 wercl dc Scheurpoldcr bedijkt en in 1872 " dc Beer" met Rozenburg 
cr verbnnden. De bij het graven van dc Nieuwe 'Naterweg vrijgekomen 
lij grond werd gestor t op enkcle gedeelten van het duinlandschap, die nu 
~ n als "S torten" bekend staan en dic vooral vóór 1940 door hun ongcYeer 
ld rechtlijnige begrenzing in het oog vielen. Ecn uitbreid ing naar het Zuid
iS westen ontving hct natuurmonument omstreeks 1920 t ocn een zandbank
r" daar aan " de Beer" vastgroeide (de z.g. Zuidpunt) . 
:1e 
iel " De Beer" was tot 1920 recds l'en vogclbroedplaats van b elang, waarop 

evenwel het roven van eieren weerzinwekkend e vormen had aangenomen; 
c vanaf 1921 echter werd door cle Nederlandse Vereniging tot Bescherming 
tt van Vogels in de broedtijd een gcregelde bewakingsdienst inges teld. Deze 
ld vcreniging kon dit werk staken toen in 1935, met medewerking van de 

Staat, de Stichting "Natuurmonument D e Bcer" werd opgericht, di e zieh 
niet slechts de bescherming van het vogellcven ten doel stelt, doch even
zeer waakt voor de bewaring van de flora en de instandhouding van 
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het landschap, en die tot dit doel het beheer van de terreinen van de ka 
Staat heeft overgenomen. De aldus gevestigde samenwerking met de re 
Dienst der Domeinen heeft vele zegenrijke gevolgen gehad. Zo was het, U: 
om slechts een voorbeeld te noemen, van veel belang dat in 1936 met wi 
d pachter van de Scheurpolderhoeve een overeenkomst kon worden ge  "c 
sloten, waarbi j zijn tot die tijd bestaand recht om de landen en dui nen da 
van "de Beer" te doen " beweiden" verviel. vVie het terrein tussen 1920 is 
en 1936 heeft gekend, weet dat dit voor de bescherming van de natuur, di 
niet het minst van de fl ora, van het grootste belang is geweest. en 

E doch . . .. in 1940 kwam cic Duitse bezetting. Deze heeft ook in dit va 
natuurmonument heel veel kwaad gedaan. lIet prachtige landschap is is 
daardoor in zijn totalite it ernstig geschonden. Er waren in 1945 alleen vo 
nog fragmenten van over. Gelukkig evenwel fragmenten van hoge waarde, on 
aangezien de meeste broedterreinen van zee- en strandvogels bijna on en 
aangeroerd bleven. lIet oorspronkelijke duinterrein werd evenwel ver kc 

zi(knoeid, vergraven en volgebouwd met talloze bunkers en andere bouw

werken. De oude "aanspoelselhoek" en omgeving bv. werd omgezet in 01= 

een soor t vesting, het "kernwerk" dat nog als zodanig aanwezig is. 
 \'a 
Tussen 1940 en 1945 is bovendi en, aansluitend aan dit kernwerk, een he 
erst in Zu idelijke richting lopende, zich later naar het Oosten om he 

buigende zeedijk gelegd. Dit werd o.m. gedaan ten dienste van de 7C 
omzetting van een belangrijk gebied van "de Beer", de vroegere riet d t 
en biezen velden ten vVesten van de Scheurdam, in landbouwgrond, de V: 
zogenaamde Nieuwe Polder. Daardoor is het binnengedijkte land aan de hi 
ongestoorde werking van zee en wind onttrokken , en wordt de natuur ta 
lijke ontwikkeling van de binnen de dijk gelegen duinvalleien ingrijpend cia 
gewijzi gd. E r wordt op d e gevolgen hiervan voor de vegetatie in h et de 
zesde hoofdstuk nog nader inge<Taan . ') " ~ 
Een werk van ingrijpende betekenis is voorts, dat in 1949-] 950 de dijk \ 'e 
is gelegd, die de Brielse Maas afsluit van de zee en die Hozenburg ver St 
bindt met Voome. E en van de gevolgen hiervan is , dat vrijwel het Cfehele he 
nog resterende deel van het rietgors verloren ging. va 
Uit en en ander bli jkt wel , dat veel van het oude helaas is verdwenen. hi 
Gelukkig zijn er ook lichtpunten aan te wijzen. Vele sporen van het in pn 

grijpen door de Duitsers konden namelijk worden uitgewist. Bijna alle de 
bunkers konden aan het oog worden onttrokken door het opbrengen van hl 
zand en het aanbrengen van beplanting; andere bouwsels werden ge  h e 
~ Ioopt en een gordel jong " natuurlijk" duinbos werd aangeplant. Uit Is 
eindelijk kan dan ook met blijdschap worden geconstateerd, dat .,de Beer" on 
gebleven is : een fraai en belangr ijk natuurmonument van grote betekenis. in 

ve 

C I::OLOCIE \ 'a 

kit 
st,Geologie van "de Beer" - hoe kan dat? Geologische historie meel 

immers steeds met zeer grote tijdsduur, en het landschap van "de Beer" 1 T 
is jong. j iet alleen zeer jong, vanuit geologisch gezichtspunt, maar zo sli 
als in het historisch overzicht reeds is vermeld zelfs jong, gerekend met El 
menseli jke maatstaven. Een groot gedeelte van wat thans "de Beer" zie 
\'ormt, was immers nog niet zo heel lang geleden een van de arm n za 
van de Rijn- en Maas-mond. De stompe toren van Brielle - de toren le; 
die de Zuidelijke kim brheerst - en het Stenen Baken in één lijn, dat ov 
was toen de veil ige vaargeul naar Den Brie!. Zoals iedere bezoeker zrlf de 
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kan nagaan, voerde z ij dwars over het gebied van het huidige natuur:Ic 
reservaat en is dus nog in historische tijd geheel ver land. 

~t, Uit een boring di e in de buurt van "Die Bleneken" geslagen is, weten 
et 

:Ie 

wij, da t er ongeveer 4000 jaar voor Christus land was, daar waar thans 
c- .,de Beer" ligt. Er vormde zieh toen veen, het " veen op grote diepte", 
~n dat ook elders in de ondergrond van Holland gevonden wordt. Dit veen 

is sindsdien door strandzand en zeeklei bedolven en ligt thans op 22 m 
11', diepte. Al die duizenden jaren hebben hier de monden van de Maas 

('n Rijn gelegen , tussen het oude land van Yfonster in het Noorden en 
ri t van Voome in h et Zuiden. Zoals in h et eerste hoofdstuk is beschreven, 
is 

W 

is deze riviermond niet één grote zee-inham geweest, maar een vlakte 
vol ondiepten en zandplaten, gescheiden door diepe geulen, en wisselend 

e, 
~n 

onder invloed van het spel van de wi nd en de stromingen van de zee 
n en de rivier. Hoc dit precies in zijn w erk gegaan is, is echter niet be
:1'- kend, evenmin kennen w ij het tijdstip waarop het t egenwoordige land 

zich begon te vormen , al zijn wij ni et vcr mis, wan neer wij dit stellen"'in op het einde van de 17 e en het begin van de 18e eeuw. De kern hier
is. van, de duinruïnes - res ten van vroegere grotere duinformaties - achter 
~n het "Groene Strand", behoren in ieder geval geologisch gesproken tot 
n het Hollandse landschap der Z.g, ,,Jonge D uinen", die pas na het jaar 
] e 700 zi jn begonnen te ontstaan. D e geschi edenis van het huidige land is 
:t dus inderdaad zeer kort. 
] e Van veel groter belang zijn echter veranderi ngen uit de allerjongste 
3e historie, veranderingen die geen natuurlijke oorzaak hebben, maar resul
r  taat zijn van mensenwerk. Dit is begonnen met de r eeds genoemde af
ld damming van het Scheur, omstreeks 1870. Daarna kwam h et graven van 
ct de Nieuwe ' '''aterweg, dat op verschillende wijzen h et landschap ook 

.,geologiseh" beïnvloed heeft. Ten eers te werd langs de ' '''atervveg zelf 
jk \' eel uitgebaggerde grond geborgen. Hoge- en Lage Stort, de Nieuwe 
T- Storten en de Vlierenlaan en omgeving ontstonden hierdoor, en al deze 
Ic hoge punten zijn dus geheel kunstmatig aangelegd. Een tweede resultaat 

van het graven van de Nieuwe ''''aterweg was, dat de Brielse Maas nu 
n. hijna geen rivierwater meer afvoerde, zodat de Zuidrand van "de Beer" 
]1- en het strand snel aangroeiden . De rietmoerassen in het Zuiden breid 
Ie den zich steeds uit, en kwamen boven normaal hoogwater te liggen, 
In hetgeen leidde tot de inpoldering van een deel van h et Breed en van 
e het grootste deel van de rietgorsen en biezenvelden. 
t - Is er dus van de geologische historie van " de Beer" weini g te vertellen, 

r" omdat het landsehap zeer jong en bovendien sterk door de mens be

is. invloed is, cr bestaat daarentegen gelegenh eid te over de t egenwoordige 


veranderingen van de aardoppervlakte t e vervolgen. Deze zijn het gevolg 

van de wisselwerking der se di m en t a ti c, - hier d e aanvoer van 

klei en zand - en der e r 0 s i e, - de afbrekende krachten van zee 


et stromingen en wind. 

r " J li ervoor moeten wij zijn in het buitend ijkse land, op het strand, de 

0- sli kken en de sehorren, waar de natuurlijke invloeden vrij spel h ebben . 

et Ecn strandlijn is overal in de aardse historie, tenminste geologisch ge

r" zien, een heel wankel iets. Bij een geringe verhoging van het zeeniveau , 

)l1 zal zi j vcr landinwaarts verschuiven. Bij een r ijzing van het land daaren


tegen, of bij een verhoogde aanvoer van zand en klei, gebeurt he t tegen
at overgestelde. Deze laatste toes tand bestaat thans langs de stranden en 
"n 

cic slikken van "de Beer". Door de bouw van de grote Hoofden aan de·u 
7 
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\Vaterw eg, en door het uitvallen van de Brielse Maas, is de afbrekende 
werking van de zeestromingen sterk verminderd, zodat thans landaanwas 
overh eerst. 
Deze landaanwas kan op vele verschillend e manieren plaats vinden, al 
naar gelang van de plaatselijke omstandi gheden. Buiten langs het "Groene 
Strand" liggen bijvoorbeeld verschillende banken evenwijdig aan de kust, 
d ie geleidelijk hoger w orden, en één voor één aan het strand vast
groeien . Langs het Zuiderhoofd en aan de Zuidpunt i s een wat regel
matiger aanslibbing, die meer een oost-west richting vertoont. Maar oök 
hier is het beeld in detail sterk variabel. De "Klutenbank" bij de Zuid
punt kwam bi jvoorbeeld een t wintig jaar geleden na zware zuiderstormen 
plotseling als een afzonderlijke schelpenbank boven water. Sindsdien 
heeft zi j zich, steeds een gesloten schelpenbank vormend, langzaam naar 
het Oosten verplaatst, en bvam daardoor steeds meer in de Briclse Maas 
te liggen. 
Is de aanslibbing vcr genoeg gevorderd , dan geraak t het ni euwe land 
begroeid . De opvallendste kolonisten z ijn de zeekraal op slikkige ter
reinen en de h elm op zandige bodem. In h et hoofdstuk over de vegetati e 
wordt op deze pla ntengroei nog nader ingegaan. D e p lanten houden de 
klei en het zand vas t, zodat de landaanwas op de begroeide delen sneller 

..; 	 verlopen kan. Er ontstaan dan schorren en helmduintjes . 
Voor de vorming van hoge duinen zi jn echter thans de omstandigheden 

~ 	 niet gunstig. D e duinruïnes achter het "Groene Strand" zi jn dan ook in 
een vroegere periode ontstaan, vóór h et graven van de Nieuwe Water
weg. I-Iet blijft dus thans bij een uitgroeien van de sehorren , van h et 

-:; " 	 .,Groene Strand" en van lage h elmduintjes. 
D e landaanwas gaat echter ni et ononderbroken voort, en ook in de af
braak door de zeestTomingen is de sterke variatie waar te nemen, die '" -'" het gevolg is van wisselende plaatselijke omstandigheden. Het opvallendst

" is het verschil in karakter tussen de eb- en vloedgeulen op het onbe
J2" groeide wad en in de begroeide schorren . Op h et w ad vinden wij vlakke, ..5:! 

brede en ondiepe waterlopen, in de schorren daarentegen smalle, di epe "2 
;:; kreken, m et steile wanden. In de afzettingen op de bodem van de eb 
U) ('n vloedgeulen weerspiegelen zich ook locale wisselingen in de sb'oomsnel

' l heid. Zandige bodem bij sterke stromi ng, slibbodem in rustige gedeelten,;::) 
De beelden die de landaanwas aan de kust van " de Beer" ons b iedt, 
va riëren dus, zoals ik reeds van de "Klu tenbank" vertelde, binnen enkele 
jaren. I-Iet vervolgen van deze veranderingen geeft een inzicht hoe de 
wisselingen van land en zee zich aan de aardoppervlakte volb'ekken. Dit 
kan gebeuren tijdens w andelingen in herfst en voorjaar, wanneer al het 
buitendijkse land voor b ezoek toegankelijk is, Hier vindt men dus juist 
huiten de broedtijd onderwerpen, die de belangs telli ng kunnen binden, 
en waarvan het vervolgen een dieper inzicht in h et leven van het land
schap van " de Beer" verschaft. 

IJF. VOCFLS 
Mogen de fraai e landschappen en cle flora bijgedragen ,hebben t ot de 
roem van "de Beer", voor het grootste deel dankt dit gebied z ijn faam 
toch wel aan het rijk geschakeerde vogelleven , dat hier wordt aange
b'offen , hetgeen ook tot uiting kom t in de populaire benaming " I-Iet 
Vogeleiland". D e verscheidenheid van landschappen is een van de oor
znk('n, dat velerlei vogels er levenskansen vinden, hetgeen blijkt uit de 

9 



lijst van broedvogels, die ongeveer een zeventigtal soorten vermeldt. 
Sommige soorten zijn zo talrijk vertegenwoordigd, dat de totale broed
vogclbevolking naar schatting om en bij de 20.000 paren telt, een aantal , 
waarmee " de Beer" behoort tot de belangrijkste vugelbroedplaatsen van 
West-Europa. 

H et brede zees trand, in combinatie m et dc slikken aan de rivienn on
dingen en cic wateren, die het gebied omspoelen, lokken vogels als dc 
Kluut (Rec urvirostra awcetta) , de Scholekster (Haematoptls ostraleglls ), 
de Bontbek- en de Strandplevier (Clwradrills hiaticula. en L ell co polill s 
alexandl'inus) en verschillende soorten sterns en meeuwen ; de weiden 
en de groene sb'anden ö'ekken de weidevogels aan als de Kievit (Vall elilis 
vaneUus), de Tureluur (Tringa totanus), de Grutto (Limosa. limosa ) en 
de Kemphaan (Philomachu8 pugnax) en kleinere soorten als b ijv. de Vdd
leeuwerik (Alauda amensis) en de Graspieper (AntIllIs pratens is). 

D e dichtbegroeide d uinen bieden nes tgelegenheid aan "Vilde eend (",\n (18 
platyrhynclw) en Fazant (Phasianlls colchicus), in de hoge vlieren vinden 
Tortel (Streptopelia turtllr) ell Houtduif (Columba pafumbus) een ge
schikte woonplaats, het lage struweel verschaft een ideale broedplaats 
aan tal van kleine zangertjes, de beroemde Nachtegaal (LLIscin ia 1lI ega
rhyncha) incluis. Ook Bergeend (Tacloma tadol'/w ), Holenduif (Co lwnba 
oenas) en Tapuit (Oenanth e oenanth e) broeden graag in de duinen, waar 
zij nes telen in de door de Konijnen gegraven holen en gangen . Het " Riet
gors" is het domein van de Kiekendieven en de .Hallen; ook kleinere 
vogels als Rietzanger (Acrocephalus schoenobaentls), Rietgors (Emb eri;:;a 
schoeniclus) en de Kleine karekiet (Acrocephaili s scir71ace l.l s) huizen hier. 
In de oorlogsjaren is de vogelstand, wat sommige vogels betreft, erg 
achteruit gegaan , maar toen met de bevrijd ing de rust terugkeerde, kreeg 
de vogel bevolking de kans zich te herstellen en thans verkeert cic ze 
weer b ijna geheel op het oude peil. 
Al is het broedseizoen de mooiste tijd om "ck Beer" te bezoeken, ook 
ervoor en erna is hier voor vogelvrienden veel te genieten. Niet alleen 
dat wc, zoals op meer plaatsen aan de kust, prachtig de trek kunnen 
waarnemen, maar bovendien zijn wc er - omdat "de Beer" een gel ief
koosde pleisterplaats is van tal va n trekvogels - in de gelegenheid om 
vele van die gevleugelde reizigers tijdens hun rust of bij het \'oL'dsel
zoeken rustig te bekijken. Ook wintergasten: eenden, steltlopers, meeu
wen en roofvogels bezoeken geregeld het eiland, zodat we, wanneer wc 
een juiste indruk willen krijgen van de belangrijkheid van " de Beer" ,\ ls 
vogelgebied, de aangename noodzaak van geregelde bezoeken in alle 
jaargetijden voor ogen moeten houden . 
Over het algemeen is de belangs telling voor "de Beer" buiten de 
vaeantiemaand, Augustus, het groots t in het voorjaar en dan voora l in 
het laatst van Mei en het begin van Jun i. Dat is ook wel begrij pelijk, 
immers de natuur is in die tijd op haar mooist en wat de vogels betreft, 
van bijna alle soorten zijn dan nesten met eieren of jongen te vinden. 
Het hoogtepunt van de toch ten in die tijd wordt gevormd door een 
bezoek aan de kolonies van de sterns en de m eeuwen. 
Sterns krijgen we al te zien wanneer we m et de motorvlet van de 
veerman de \Vaterweg oversteken , vooral Visdiefjes (Ste1'l1C1 hil·undo ). Zij 
jagen op visjes, die zi j al vliegende opsporen en dan weten te bemaeh
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ldt. tigen door zich van enige meters hoogte m et vooruitges token snavel in 
cd het water te storten. Ook de Grote sterns (Stenw sllndüiee nsis) en de 
tal , Dwergs tcrntjes (Stenw albifrons) zijn m eesters in deze vangtcehniek. 
~'an Aangeland op de steiger zien w e vaak Kapmeeuwen (Lw'us ridibtmdus), 

die in een lange slingerende rij langs de waterlijn fourageren of op het 
strand een uiltje knappen ; ook Scholeksters (Ha em.ato)J lls ostralegus) zij n on
er meestal te zien en wanneer w c cr de tijd voor nemen um eens metd e 
de kijker rond te speuren, ontdekken w e soms ook Bontbek- en StranclfiS), pleviertjes . Plots kan onze opmerkzaamheid ge trokken worden door het 

[itl s zo karakteristieke liedje van de Kleine karekiet (A erocephalus scirpaceus) ,~ en 
een vogeltje, dat zeker wel in vij f of zes broedparen voorkom t in de flus 

en 	 ri etst rook, die zich links en rechts van de steiger op het strand uitstrekt . 
,lcI- Maar spoedig w ordt de zanger van het I'ie t overstemd door de zangers 

van het duinbos, de Nachtegaal en consorten, cUe vanuit de bosjes op de 
eerste duinen de bezoekers als het ware een w elluidend w elkom toezingen. 

)l(JS vVanneer wc ons gaan melden bij de opzichter, de heer Korfm aker, 
Jen kunnen wc al trachten de zangertjes te ontdekken , cli e in de bos jes 
gc rondom zijn huis hun liedje zingen. Met een beetje geluk kunnen wc 
tats een p aar Groenlingen (C hloris ehloris), ook wel eens een Koolmees (Pa rus 
ga m ajor) of een Gekraagd roodstaa rtje (Plzoenicurus p71Oenicurus) te zien 
l !Ja krijgen. 
aar 

\ Vanneer w c ons dan op pad begeven en de verharde weg door het duin iet
volgen, kunnen w c in de di chte bosjes tal van zangertjes te horen krij gen ere 
zoals Winterkoni ng (Troglod 1j tes t roglod1j tes) , Spotvogel (Hippoiais icte' i ;:;a 
1'ina) , F itis (Ph1jlloseopus t roehilus) , Grasmus (S1j/ uia com m unis), Heggeie l'. 
mus (Prunella m odlilaris), Zanglijster (T w 'dus eriee tol'll1n ), Merel (Tu re/us erg 
m e rula), T uinfluiter (Sylvia borin ), Gekraagd roodstaartje, Koolmees, Kneu 

~'cg 
(CauZttelis eannabina) , Groenling en vooral de Nachtegaal, waarvan crl'ze 
wel m ccr dan 30 paar tjes alleen in het noordelijke gedeel te huizen . Ook 
II out-, IIolen- en T ortelduif (Colum.ba paltlmbtls, C O/li m ba oenas en

)ok Streptopelia turtur) laten zich vaak horen. L inks van de w eg, waar zieh 
een een bosje van abelen, berken en wilgen bevindt, kan m en wel eens het 
1en gefluit van de vVielewaal (O riolus oriollls) vernemen ; wat verder op,
ief maar dan aan de andere zijde van de weg, w aar de ligustervallei een 
om doork ijkje op de \ Vaterweg geeft, zijn soms de lange trillers van de 
;el Sprinkhaanrietz::tnger (LoclI stella n aeüia) te horen, een llll'rkwaardig ge
eu zang, dat veel w eg heeft van het snerpend gelui d , dat krekels maken. 
\\ '(! ~,f eer kans om de Spri nkhaanrietzanger te horen hebben wc, wanneer w c 
als 	 het pad volgen, dat naar het \Vesten tussen de lage d uin tjes en kleine 

lI le 	 plassen voert. lIier hui zen meestal wcl een stuk of zes van deze zangers. 
Voor wc zover zijn, p asseren w e eers t nog de zo schilderachti ge, lang
zaam verlandende "Kievitenplas", w aar de D odaars (Podieeps r l.l fic ollis)de 
broedt en waar mees tal wel Bergeenden te zien z ijn, evenals ' ·Vilde

in eenden, Slobeenden (SpatlIla cl1j peata) en soms ook enkele Zomertalingen 
ijk, (Anas qu erqll edtlla). Ook zu llen wc er zeker enkele Kieviten zien, want 
êft , di e broeden er ieder voorjaar op de eilanclj es en op clP slikkerige oc\ ers 
en. langs de plas. 
,en Achter de plas ligt het " H oge Stort" ; volgen w e het pad, dat over deze 

IJlet houtgewas beplante hoogte voert, dan hebben wc een schit terend 
de uitzicht over " Het Breed", de grote natuurlijke vlakte achter cic duinen. 
Zij " I-Iet Breed" is vanouds het domein van de w eidevogels; bij t ientallen 

broeden hier de Kieviten, Tureluurs, Grutto's, Kemphennetjes (Philoch 
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machus pllg nax) en Séholcksters in mindere mate. Ook Meerkoet (Ft/ li ca 
atra), Veldleeuwerik en Graspieper huizen hier. 
Na een wandeling door de duinen, waarbij we meestal wel enkele 

'" j:I Fazanten en Eksters (Pica pica) te zien of te horen krijgen, begeven 

'" wij ons naar het " Groene Strand". \Vanneer we dan in de richting van El » 	 de zee gaan, passeren we een uitgestrekt complex van duindoornbosjes . o o Zo gauw we de laatste doornstruiken gepasseerd zijn, bevinden we ons 
~ in de nabijheid van de grote vogelkolonies. We zien dan al de eerste...; Visdiefjes op de vleugels gaan, spoeuig gevolgd door de Kapmeeuwen 
p.; 	 en de Grote sterns. Vooral de uui zend('n Grote sterns, die in een dichte 
..; 	 wolk onder voortdurend gekrijs boven de broedplaats blijven rondvliegen, 
o 	 leveren een schouwspel, dat men niet licht vergeet; h et is een over
& 	 weldigend gezicht, die duizenden smetteloos witte vogels, prachtig af

stekend tegen het blauw van de vuorjaarshemel. Ook de Kapmeeuwen 
dragen door hun talrijkheid en hun luichuehtigheid het hunne bij om 
ieder, die een bezoek aan de broedkolonies brengt, een onuitwisbare in
druk mede te geven van de grootsheid van het vogelleven op "de Beer". 
In sommige jaren werden er tussen de "gewone" sterns en meeuwen 
wel eens zeldzaamheden waargenomen. Zo werd cr in 1950 en 1951 
een Mediterrane kapmeeuw (Larus melanoceplwlus) tussen de Kap<3 
meeuwen ontdekt, terwijl cr de laatste jaren geregeld Lachsterns (Gelo'"" ~ 

en chelidon nilotica ) broedend waargenomen werden. 
Q.) vVanneer wc van de Grote-sternkolonie in zuidelijke richting over h et -0 strand gaan, kr ijgen we al spoed ig gelegenheid kennis te maken met
Ü de Kluut (Recuruirostra aooceUa) , de Dwergstern, de Scholekster en de 

Ol Strandplevier, dil! bij voorkeur hun nes t m aken op de kleine schelpr;:J 

c: vIakten langs de zeekant. IIet nest is meestal een kuiltje in het zand, 
co al of niet met schelpjes bekleed ; waar ook de eieren, vooral die van de > 

Dwergstern en van het Strandplcviertje, weinig of niet afs teken tegen 
'a

Q.) 

de omgeving, is het gevaar van vertrapping der legsels niet denkbeeldig. 
o Vandaar dan ook, dat de opzichter de bezoekers om de schelpvlakten 

Ö 
.!<: heenleidt, waarbij men toch gelegenheid heeft enkele aan de rand lig

Q.) gende nesten te bezichtigen en in ieder .geval de vogels zelve prachtig
'"tJ waar te nemen. T ijdens de wandeling zien we af en toe Bontbekplevier
c 

>-< 	 tj es (Chamdrills hiaticula) voor ons uit rennen; wanneer we het geluk 
hebben hun nes tje te vinden, blijkt ook d it een eenvoudig kuiltje te zijn 
met meer of minder sehelpen bekleed. Als broedvogel is de Bontbek 
minder talrijk dan de Strandplevi er, maar hi j is er toch niet zo zeld
zaam als de Klei ne plevier (C lwradrills dllbius), die hier slechts in enkele 
paren broedt. 
vVat de Kluten betreft: vroeger broedden zij in enkele honderden paren 
op dl! grote schelpvlakte van de "Klutenbank", maar toen men daar 
begon met de aanleg van de dam naar VOOl'ne werden in dat voorjaar 
de Kluten door de drukte en het lawaai verdreven; gelukkig zijn ze 
toch "de Beer" trouw gebleven en behalve de kleine groepjes, die langs 
het zees trand verspreid voorkomen, is cr een tameli jk grote nederzetting 
van deze buitengemeen sierlijke \'ogels aan de zuidwestkant van het ge
bied. In sommige jaren bevinden zieh in diezelfde omgeving eveneens 
enkele kleine nederzettingen van Grote sterns, Kapmeeuwen en Visdiefjes. 
Ook zijn er va ak nesten van de Zilvermeeuw (Larus argen.tatus) te vinden, 
hoewel clit nestelen niet op prijs wordt ges teld. De Zilvermeeuw rooft 
nl. eieren en jongen van andere vogelsoorten, vooral van sterns. 

' 3 



Behalve de Kapmeeuw treffen we op "de Beer" ook de Stormmeeuw 
(Lw'us canus) als broedvogel aan; deze nestelt graag in de nabijheid van 
de sternkolonies. Talrijk is dez' meeuw hier nooit geweest; de laatste 
jaren waren cr hoogstens 4 of 5 broedparen. Buiten dE' hroedtijd komt 
de Stormmeeuw daarentegen er vél-l voor. 

an de zuidkant gekomen lwbhen we vanaf de laatste duinen een 
prachtig u itzicht op de monding van de Brielse ~faas en op de slikken 
en schorren langs de uever. Links is de ni euwe dam te zien , erachter. 
aa n de overkant \ " 1I1 de rivier het Stenen Baken en de stompe toren 
\ .,1Il Den Brie!. 
Ten westen \'an de dijk zien wc de res t van ll et vroeger V(,el uitge
strektere "Hictgors" en dikwi jls kunnen \ve daar Bruine ki ekendieven 
(C ircus aewginosus) waarnemen, als zij zich in schommelende vlucht laag 
hoven h t r iet en de biezen voortbewegen, op zoek naar prooi. In cle 
meeste jaren hroeden enige p aren van deze grote roofvogel op "de Beer" ; 
naar het schijnt heeft ook de Grauwe kiekendief (C ircus pygargus) er 
('('ns gebroed. Het gebied langs de Brielse Maas is trouwt'ns nog niet 
goed onderzocht op zijn vogc:l rijkdom , maar wellicht b roedt cr dl' \"aterra l 
(Rallus aqualicus). Kleine zangertjes als Rielgors, Kleine karekiet e,d. zien 
\\'e cr geregeld in de broedtijd en die zullen cr dan ook stellig broeden. 
In de regel gaat de wandeling vanaf de zuidkant achter de d"inen langs 
\\'eer naar het punt van uilgang en daarbij word t dan meestal wat meer 
tijd hes teed aan het beschouwen van de flora ; tijdens de tocht owr het 
strand wordt hierb ij - om te voorkome'l, dat men te lang in de Olll 

ge\' ing van nes ten vertoeft - nooit lang \'Crwijld . 
:"\a 15 Juli is het terrein vrij , d.w .z. men kan - met inachtneming \'an 
de hiervoor geldende bepalingpn - op eigen g~legenheid het natuur
n lonument gaan verkennen. De herfsttrek van Je steltlopers is dan al 
hegonnen Pil wc kunnen er ta1!oze aantreffen langs dl' ondiepe plassell 
in hel duin en op het groene slrand, op de slikken langs dl' zee e ll de 
ri\'ieren en ook in de kreken van het rietgors. Dan wemelt het cr \'aak 
\'an de plevieren, strandlopers, rni ters, grutto's, wulpen en snipppn ; ook 
dc Lepelaar (Platalca leucoroclia) en dc Blauwe reiger (Ardea cin erea) 
zijn in Juli en Augus tus aanwezig. In het laatst \'an Augustus hehben 
we kans op een ontmoeting met de Morinelplc:\'ier (Eudromias m orinellus), 
die anuit zij n broedgebied in het hoge Noorden komend, op doorreis 
naar zuidelijker oorden, in dc meeste jarpll een dag of \Vat op "de Beer" 
hlij ft toeven. In dl' regel \'erblij en de mori ne1!en dan op het "Gropne 
Strand", waar wc hen, door cr steeds Jllaar kalm aehteraan te w <llld('len, 
meestal wel zo weten te " temmen", dat ze ons tot op enkele meters 
afstand laten naderen zonder weg te vli egen . 
In Augustus begint ook dc uittoehl en de doortrek \'an \c le ir.seeten
etende zangcrtjt's. September is de trekperiode bij uitnenwndheid voor 
deze vogeltjes en dan kunnen de duinbosjes '. morgens soms wemel 'n 
\'an deze kleine reizigers, die in de nacht of in de vroege morgenuren 
gearriveerd zi jn. In October komen weer andere trekkers, vinken en 
kepen, spreeuwen, leeuweriken, piepers, kraaiachtiO'en en vele roofvogel
soorten ; de trek van deze soorten kunnen we op "de Beer" zeer goed 
\vaarncn1en. 
Op som mige dagen kunnen wc cr vooral van het "Zuiderhoofd" af tr k
vogels van over zee zien aankomen; een enkele maal , bij wind uit het 
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N.O. quadrant, krijgen wc ook wel eens het tegenovergestelde te z ien : 
trek van vogels, die h e t land verlaten om de zee over te steken naar ir 
Engeland. v 
In September en October zien wc cr de sterntrek langs de kust en e, 
meermalen kunnen wc dan een of meer soorten jagers observeren, roof t, 
meeuwen, die de sterns en m eeuwen hardnekkig achtervolgen tot deze n 
hun kropinhoud uitbraken, welke door d e jager in de lucht wordt op z 
gevangen en verorberd. d 
Ook kunnen w e in die tijd boven zee trek zien van allerlei eendensoorten e 
en duikers. In November houdt de h'ek van vele vogelsoorten nog aan ; '11 

dan verschijnen ook verschi llende ganzcnsoorten. I n de daaropvolgende z 
maandcn kunnen we op de slikken en langs het strand de gewone winter 11 
gas t 'n aanh-cffen, eenden, meeuwen, steltlopers, bonte kraaien en - ook \\ 

in de duinen - verschi llende roofvogelsoorten. g 
In Februari is er, wanneer d e wecr omstandigheden gunstig zijn, reeds St 
iets van voorjaarstrek te bemerken , maar duidelijker wordt dat in Maart ; Z 
een deel der wintergasten gaat ons dan verlaten en vele van onze e igen ie 
vogels komen terug; op " he t Breed" verschijnen weer de weidevogels, a 
de Kievit voorop, en op d e slTanclen vertonen zich reeds troepjes Kluten /'( 

en de eerste Grote sterns. In April arri eren verschillende nieuwe zomer e 
vogels; dan komen o.a. de m eeste van onze insectenetende zangertjes v 
terug en spoedig davert het in de vroege morgenuren ov ral in h et v 
begroeide duin van de zang van Roodstaart, F itis , Nachtegaal, Grasmus, v 
Tuinfluiter en vele andere zangertjes . Daarna komen de Meivogels, Spot k 
vogel, Tortel, ' '''' ielewaal en nog enkele andere laatkomers en dan volgen n 
enkele weken waarin het vogelleven zich in zijn uitbundigs te vorm open h 
baart, d'll1 is h e t h oogtij op " H et Vogeleiland". o 

h 
S 
r, 

De oppervlakkige waarnemer van he t dierenleven op " cIe Beer" leeft t 
nspoedig in de veronderstelling, dat de vogels in het natUllTmonument, 

zowel wat aantallen als wat soortenrijkdom betreft het belangrijkste zijn. o 

Stell ig moet worden tocgegevcn, dat de vogels het mees te opvallen. o 
g' '''anneer men evenwel b edenkt, dat de m eerderheid van al die broed

en trekvogels z ich voor een groot d eel voedt met dierlijk voedsel, dat A 
op of in de onmiddellijke omgeving van " de Beer" wordt bemachtigd , (, 
dan beseft men, dat ·ook d e andere dieren een rol van b etekenis moeten n 

spelen in de levensgemeellsehappen van het reservaat. Z ij overtreffen in S 

aantal en soortenrijkdol11 de vogels zelfs verre. Het behoeft d aarb ij in 11 

de mees te gevallen vertegenwoordigers van onaanzienlijke en doorgaans v 
weinig bekende soorten van wormen, kleine kreeftachtigen, insecten en a 
hun larven, spinnen, slakjes, duizendpoten, en wat dies m eer zij. Deze r 
interesseren de doorsnee b ezoeker niet; men moet veelal "specialist" z ijn cl 
om hen beter te Ieren kennen . Dit neemt niet weg, dat een nader con v 
tact uiterst boeiend is en zeker evenveel reugde kan geven als het be b 
studeren van d e vogels. h 
Het is onmogelijk in kort bestek, al was het maar bij b enadering de g 
belangrijkste diersoorten te noemen, die op " d e Beer" werden aange v 
troffen. lIet faunistiseh onderzoek van he t gebied is trouwens nog zeer s, 
onvolledig, zodat alleen uit dien hoofde reeds moet worden volstaan met r 
de vermelding van enkele van de mees t op de voorgrond tredende soorten . ÏI 
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n : Het zijn de planten, di e in verse toestand of afges torven in eerste 
l ar instantie 11et dierl ijk leven mogel ijk maken als zogenaamd stapelvoedsel 

voor de p lanteneters. De I-l aas en vooral het Konijn nemen daaronder 
en een zeer belangrijke plaats in. De invloed van het konijn op de vege
of tatie is dan ook zeer groot en zal zich nog lange ti jd doen gelden. Bos
~ze mu izen (A podemus sylvatic lls) komen eveneens in de duinen voor, maar 
>p- zij zijn ni et bijzonder talrijk. Naas t de Bruine ratten (Rattlls l1on;egictls) 

die zieh ophouden in de omgeving van menselijke bouwwerken komen 
'en er van de knaagdieren waarschijnlijk allcen nog maar H uismuizen (.\ 11/S 
n ' 11lllsC lIllls) op " dc Beer" voor, de elders zo vcel voorkomende veldmuizen 
d~ zijn op " de Beer" nimmer gezien . 
er- Rupsen zijn dikwijls berucht als planteneters. Evenals elders in de duinen 
10k worden op " de Beer" in sommige jaren de duindoorns grotendeels kaal 

gevreten door de rupsen van de Bastaardsatijnvlinder (POI'th esia chl'!J
~ sorrh oea), waarvan de spinselnes ten nog lang in de kale struiken blijven 
~; zitten. D e zebrarupsen van de prachtige St. Jacobsvlinder (EllcheUa 
~n jacobaea) tasten soms hun vo(Odselplant, het Jaeobskrui skruid , zodanig 
~, aan, dat deze planten vrijwel niet tot bloeien komen. '''' antsen (Hete
en '/'Optcra) en bladluizen (Ap hidae) komen overal in h et reservaat voor 
e~ evenals de kleine springcicaden (Cicadinae) in de lage vegetaties; zij 
~ vallen evenwel weinig op. Anders is het m et de sprinkhanen. D e kleine 
let veldsprinkh anen (Ac l'ididae) van het open terrein met hun korte dikke 
u~ voelsprieten en hun zachte sj irp-geluiden zijn gemakkelijker te zien te 
D~ krijgen , dan de m eest grotere langsprieti ge sabelsprinkh anen (Tcttigo
e n niclac) , die vooral 's avonds in de struiken hun hoge scherpe gezang laten 
!n- horen. Eén van hen houdt zich speciaal op in de riet- en biesvelden 

O.a. langs de Brielse :vlaas, waar zij zich bij onze nadering verbluffend 
handig achter de rietstengels w eten t e verbergen. 
Slakken zijn hier schaars. D e welbekende " Huisjesslak" (Ccpaea l1 emo
ralis) voelt zich in de kalkrijke omgeving van de hogere delen goed 
thuis; de enigszins op hem gelijkende Theba cal1tialla eveneens. E r zijncft 

nt, 	 nog verschillende kleine slakkensoorten van " de Beer" bekend, w aar
onder een paar naaktslakjes (D e/'occ/'{/s-soor tcn). Zij vormen zonder twijfeljn. 

m . 	 een bron van voedsel voor tal van andere dieren, maar ontsnappen zeer 
,d gemakkelijk aan onze waarneming. 


lat Afzonderlijk mogen worden vermeld de honderden Assiminen-slakjes 

~d, (Asslmillea grayana) die leven in de grasmat van de ni et meer regel

en matig overstroomde gorsvegetaties langs de Brielse Maas en de ''''ad

in 	 slakjes (I-lydrobia ulvac ) di e in gezelschap van het Zeenaaktslakje (Alcle'ria 
in modesta) bij honderden de buitenste vegeta ti es van de Maasoevers be
ms volken. Binnendijks zijn ook poelslakjes gevonden (zow el Lymnaea ovata 
en als L. tru'llcatllla). 
,ze De vli esvleugeligen (I-Iym enoptera) zijn dank zij de onderzoekingen van 
ijn de heren Van Lith te Rotterdam en Verhoeff te Den Dolder na de 
In vogels de bes t onderzochte diergroep van "de Beer". Ruim 120 soorten 
)e- bladwespen, goudwespen, mierwespen, plooiwespen, graaf'w espen en bijen , 

hommels en mi eren w erden J'eeds aangetroffen , daarbij enige buiten
de gewone zeldzaamheden, die op de gehele wereld alleen of vrijwel alleen 
~e van " de Beer" bekend zijn. Ook onder de kevers (Colcopte/'{/) zijn ver
,er scheidene bijzondere en tal van kenmerkende soorten gevonden. 
let D e kreeftachtigen zijn enerzijds vertegenwoordigd door " planktonvormen" 
'n. in de permanente en tijdelijke plasjes en anderzijds door verschillende 
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soorten strandvlooien (Amphipoda) en heel jonge strandkrabbetjes in de 
gdijzûne. Daar en op het slik vindt men ook in de modder de ontelbare 
gangetjes van de vorksprietgarnaaltjes (Corophiwn volutatar) die een be
langrijke plaats innemen op het mcnu van de waadvogels . 
In dit slik en de daardoor heen slingerende kreken leven ook enige 
schclpsoorten , zoals h et Nonnetje (Macoma baltica) , de Kokkel (Cardium 
edule), de Grote- en Platte Slijkgaper (MlJa arenaria e n Scroblclllm'ia 
]llana). De meeste schelpen van de "Schelpenbank" en van het strand 
van "de Beer" komen evenwel van elders. D e gewone schelpsoorten 
worden er aangetroffen, dic allen evenals andere strandvondsten met de 
bekende strandboekjes kunnen worden gedetermineerd. 
Bij de vli esvleugeligen en de kevers t ellen wij reeds vele van prooi 
levende soorten b.v. wegwespen (Pa'l11]lilidae), graafwespen (Spheciclae ) 
en loopkevers (Carabidae). Ook onder de wantsen en andere groepen 
hebben zij hun vertegenwoordigers , men denke b.v. aan de spinnen. De 
grote massa van prooi levende dieren wordt evenwel gevormd door de 
vogels en de andere gewervelde dieren. De vertegenwoordigers van de 
laatste groep zijn evenals dat met de muizen het geval was, schaars. 
vVanneer men zeevissen, die op de strandvlakten en in de kreken het 
domein van "de Beer" bevolken buiten beschouwing laat, b.v. bet 
Groncleltje (Gobi-us 111lnutus), blijven slechts een enkele stekelbaars 
(Gasterosteus aculeatus) en mogelijk palingen (Anguilla angu'illa) als enige 
vertegenwoordigers van de vissen over. D e omstandigheid, dat tot voor 
kort de zee nog ieder jaar tot alle laaggelegen terreinen op "de Beer" 
toegang had, is wellicht de oorzaak, dat slechts een enkele bruine kikker 
(Rana temporaria) en nog minder groene kikkers (Rana esculenta) de ver
zoetende moerassige laagten tussen cle oude duincomplexen bevolken. 
Behalve rugstreeppadden (Bufo cala/nUa) komen cr overigens geen amphi
biën in het natuurmonument voor. 
Er worden w el geregeld duinhagedissen (Lacerta agilis) in de duinen 
waargenomen. Hoewel dieren als de egel (Erinaceus em'opaeus) en de 
bosspitsmuis (Sarex ara neus) elders in de duingebieden tot de normale 
fauna mogen worden gerekend , is de eerstgenoemde op "de Beer" nog 
niet lang geleden ingeburgerd en is de bosspitsmuis er zeer schaars. D e 
mol (Ta/pa e uro!Jaea) is evenwel op vele plaatsen doorgedrongen. 
De grotere roofdiertjes zijn beter vertegenwoordigd . Het is niet uitge
sloten, dat U een hermelijn (Mustelus erminea) of een w ezel (Mustela 
nivalis) ontmoet. D eze hadden in de tijd toen er nog volop konijnen 
waren, voedsel in overvloed. Ook de bunzing (Putarius putorius) is ge
signaleerd, het aantal schijnt na het tot stand komen van de dijk naar 
Voorne te zijn toegenomen. 
Een afzonderlijke positie neemt de Zeehond (Phoca vitulina) in. D eze 
behoort eigenlijk niet tot de interne fauna van "de Beer" want zij ver
tonen zich niet of uiterst zelden op het strand . I-l et is echter geen zeld
zaamheid, wanneer men een flink aantal van deze dieren op de "Robben
plaat" ten Zuid-Westen van "de Beer" zich ziet zonnen, waar zij zonder 
twijfel mede profiteren van de bescherming die het reservaat biedt. 
Uit het voorgaande zeer summiere overzicht van de fauna van "de Beer" 
blijkt ternauwernood, dat men in dit natuurmonument m et een - het 
klinkt misschien enigszins vreemd - faunistisch arm gebied te maken 
heeft. Er ontbreken daar anno 1954 althans tal van soorten, die men 
er, wat milieu betreft, stellig zou mogen verwachten. Dit moet worden 
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toegeschreven aan cic omstandigheid, dat het gebied nog betrekkelijk 
jong is en relatief goed geïsoleerd, terwijl cr bovendien de laatste decennia 
meer dan eens door 's mcnscn toedoen ingrijpende mili eu-veranderingen 
hebben plaats gevonden. 
D eze sam Jl loop maakt de studie van de fauna ook voor de toekomst 
uiterst interessant, te meer daar de huidi ge fauna reeds zovele waarde
volle elcmenten telt. 

\;V ANI)ELlNGE 

Terwijl ik dit schrijf - om en nabij de jaarwisseling - bedekt een 
groezelige, kledderige sneeuwmassa Utrecht's straten en het valt moeilijk 
zich te verplaatsen in de sfeer van geuren, bloemen en vogels van een 
voorzomerdag op " de Beer". 
Toch zal ik trachten U iets te vcr tellen van dc wandelingen, die men 
dan op "de Beer" kan maken en van allerlei wat daarbij Uw aandacht 
zal trekken. 
"Vij beginnen dan maar met de tocht, die vrijwel alle bezoekers, die in 
dc broedtijd tussen 1 Mei en 1.5 Juli "de Beer" bezoeken, maken. Mis
schien is het aardig om hier even bij te vcrmelden, dat in 19.53 in de 
brocdtijd 2100 belangstellenden naar de broedende vogels kwamen kijken, 
terwijl het aantal bezoekers van het natuurmonument totaal bijna 
21000 bedroeg. 
Bij hct huis van de opzichter, dat verscholen ligt tussen de bloeiende 
vlieren, vinden we zeker al een opvallend lichtcrème gekleurd kruid, dat 
lang nict ovcral in ons land voorkomt, doch een speciale voorliefde heeft 
voor dijkhellingen en bunkers langs dc Waterweg. Het is de Pijlkruidkers 

l(Lepi.dittm draba) (1) 0), een kruisbloemige, die vaak hele dijkhellingen 1met een geurig licht klced bedekt, zeer ten gcnocgen van de wandelaar 
maar tot ongenoegen van de veehouder, omdat het vee deze plant niet lust. 
\Vij wandelen nu eerst langs een geasfalteerde weg een eindje even
wijdig aan de Vlaterweg. Al gauw slaan we links af en komen nu terecht 
in een merkwaardig terrein, een oud duingebied met heuvels en dalen, 
begroeid m et het in het laatste hoofdstuk besproken dichte duinstruik
gewas, waartussen ons voetpad alleraardigst slingert. De hoofdtoon vormt 
wel de Vlier (Sambtlclts n-igra), die hier in een soort oerstaat leeft, dat 
wil zeggen, de vaak tot dij-dikte uitgegroeide stammen, sterven gelei
delijk af, vallen om, raken met mos en paddestoelen begroeid en uit de 
voet schieten nieuwe sappige stengels omhoog, die straks weer tot ware 
vlier"bomen" zullen uitgrocien. D e afgestorven half afgebrokcn takken 
steken hier en daar tussen het jonge groen tragisch omhoog. "Vis en 
zeker dat U op die dode stammetjes een merkwaardig oorvormig:.! padde c 
stoel zult aantreffen. H et ding voelt griezelig koud en vlezig aan. De c 
naam ]Lldas-oor (Hirneola lturicula judae) is dan ook zeer passend. 1 
Bchalve de vlier hebt U reeds lang aan Uw benen de aanwezigheid van 1 
onze Duindoorn (I-Ji.ppophae rhamnoi.des) opgemerkt en als U wat laat 
in de voorzomer komt, valt de Liguster (Ugllstrum vulgare) (2), met zijn 
h'osies licht crème, sterk ruikende bloemen , natuurlijk ook direct op. 

s 
0) De tussen haakjes geplaatste cijfers achter de plantennamen \u' 1: 
wijzen naar de afbeeldingen op de pagina's 20 en 21. e 
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Tu ssen deze hijna tropisch aandoende wildernis slingert de hampcrfoelie 
lia 
ijk 

(L onicera pcriclym el1um) en een andere plant verwant aan de kom
en komlller. Het is de IIeggerank (Bryoni.a dioica) (6), met pLlehligc in 

een spiraal opgerolde ranken en groen-wi tte bloemen, die van dichtbij 
lst bekeken zeer de moeite waard zijn . L et cr eens op, da t er planten zijn 
!e- met bloemen met een geel " hart je" (de m eeldraden) en and ere met cen 

groen t: knobbel in h et midden (de stamper). Misschi en herinnert U zich 
nog van de plantkundcles, dat men zo'n plant " twee-huizig" noemt. In 
d e grond b evindt zich ecn grote vlezige knol , waaruit elk voorjaar on
stuimige jonge stengels naar het licht klimmen. "Vant h e t is onder di e 
struiken vrij donker, zoJat U er dan ook geen grote bloemenweelde zult 

en ontdekken. D e Brandnetels (Urlica dioica) , Hondsdraf (Glechoma hede
ijk ·/'{/ ceum. ), Fijne kervel (Allthrisclls scandiciM) (4) en Salomonszegel (PollJ
en gonatulll 'I71ultiflorwn ) zijn wel h et meest opvallend. 

\ ·Vaar het langs he t pad wat li chter is, staat een stevige plant, di e in en 
het voorjaar uit een mooie, overwinterde bladrozet is opgeschoten, de :ht 
Hondstong (CYl1oglossum offici.nalis) (3), zo genoemd naar de vruchtjes, 
die door kle ine haakjes ruw aanvoelen. Als U wat laat in de tijd komt,in 
zult U die dingen als hinderlijke kleine klit jes telkens van Uw kleren is
moeten plukken. U begrijpt dat dit juist in d e "b edoeling" ligt vande 
onze Hondstong, die zich zo laat verspreiden . 

~n, 
Vroeger in he t jaar moet U eens le tten op de kleurverscheidenheid van na 
de bloemen aan één stengel al naar gelang d e bloei duur van fluweel 
purper bruin tot donker blauw. Een broertje van deze plant is h et de Slangenkruid (Echium v ulgare), dat hi er en daar op meer zonnige p laatsenlat 
[,Tfoeit. D e bloemen zijn groter en fel blauw, waartegen h et rose-rood 

~ft van de helmknoppen sterk afsteekt. H et Slangenkruid, een kalkplant bij!rs 
uitnemendheid, is door een stekelige beharing tegen veevraat (en menseen 
lijke plukzucht) b eschermd. ar 

st. AI wandelend en luisterend naar het vogel en koor, waarin vaak de 
n Nachtegaal de hoofdpartij fluit, naderen wij d e zogenaamde "Kieviten
ht plas". "Vaarschijnlijk lopen we vóór die tijd nog wel tegen het 
~n) "asparagus-groen" van de wilde Asperge (Asparagus officillalis) aan. 

Onze aandacht wordt nu verdeeld tussen d e vogels op de plas, waarbij 
nt 
k

meestal de wit-zwart-kaneelbruine Bergeenden h et mees t opvallen en 
at d e bloemenrijke drassige oevers. Al naar gelang van h et vorderen van 

het seizoen staat hier de Valeriaan (Valeriana officillalis) (5), in hoge lila 
tuilen; de Poelruit (Tlwlictrwn fimmm) (7) , waarvan het blad wel wat 

~ i

::Ie 
re op dat van een akelei lijkt, prijkt er m et kwastjes crème bloemen. D e 

plant b ehoort tot dezelfde familic als de boterbloem, wat U zeker oplil 
het eerste gezicht niet zoudt zeggen. Natuurlijk zijn in het vroege voorjaar 

e
~n 

de Dotterbloemen (Caltha palustris) ook present en verder een paar 
) e orchideeën, d e Vleeskleurige orchis (Orchis incanwta) en H and ekens

kruid (Orchis rIlajalis) en de Moeraswerpenorchis (Epipactis palllstris) (8). 
Eigenlijk mag ik daar de aandacht niet op ves tigen , want zij zijn zeld
zaam op "de Bcer" , maar ik vertrouw er op dat U voldoende zelfat 

jn discipline b ezit, om in een natuurreservaa t waar duizenden jaarlijks komen 
genieten, geen bloemen voor U zelf mee te nemen, waardoor andcren ,p. 
die na U komen , van dat genot worden b eroofd. U kunt cr trouwens 
staat op maken , dat beh'apping U prompt een procesverbaal bezorgt en 

1'- bovendien Uw toegangskaart kost. Als U wat buiten het wandelpaadje 
een paar stappen in die zompige geschiedenis heb gedaan, zal Uw reuk

~,
-) 
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orgaan ongetwijfeld aangenaam gestreeld worden door het verfrissend 

aroma van de vVatermunt (M entha aqllatica). Als de plant nog niet 

bloeit met de licht lila bloemtrossen , kunt U hem aan die sterke 

pepermuntgeur van de door Uw voet gekneusde bladeren gemakkelijk 

herkennen. vVat later in het jaar staa t hier ook veel een ander aroma

tisch kruid , met miniatuur zonnebloemen, het H eelblaadje (Pulica ria 

clyse/1terica) (ll), terwi jl de hoge Valeriaan vervangen is door een even

eens rose-lila bloeiende plant het Lever- of Koninginnekruid (Eupatorium 

c{{.n/1a!Jinllm) (10). D e bloemtuilen zien cr wat warrig uit, door de vcr 

uit de bloemen stekende stempels. 

Ongeveer tegelijk met het H eelblaadje groeit llier ook - zij het niet 

overmatig veel - de Parnassia (Pamassia palustris) , de trots van " de 

Beer". D eze gave plantjes, met de prachtige witte lichtgroen geaderde ., 

en fraai gebouwde bloem vragen eigenlijk om uitgegraven en in een 

potje te worden gezet. Ik neem aan dat U ook hier Uw lust zult be
dwingen. U hebt cr bovendien niets aan, want de plant is aan een 

zeer speciaal milieu gebonden, dat U in een bloempot nimmer kunt 

nabootsen. 

Een plantje, dat wat op een brandnetel lijkt maar tot dezelfde familie 

van de munt behoort, is de vVolfspoot (LYCOPllS euro)Jaells) (9), die hier 

ook altijd te vinden is. 

Na een eigenlijk te korte wandeling langs de plas klimmen we nu 

plotseling door een heel andere begroeiing naar een plateau, dat ons 

reeds enige tijd aan onze linkerhand heeft begeleid, terwijl rechts ons 

uitzicht werd afgesloten door een hoge rand, waar boven langs de zo

genaamde "Vlierenlaan" loopt. 

Ik sprak daar van een " begroeiing", doch ik zou beter kunnen spreken 

van een " beplanting". \Ve komen namelijk nu in een stuk "cultuur" 

temidden van de natuur. Dit plateau " Het Hoge Stort" waarvan reeds 

is vermeld, dat het kunstmatig is ontstaan, door het storten van grond 

afkomstig van de aanleg van de Nieuwe \"'aterweg, bevatte in het 

middengedeelte vrij goede cultuurgrond, zodat dit deel reeds jaren lang 

als zodanig is verpacht. 

Nadat in de bezettingstijd een gedeelte van " de Beer" werd ingepolderd, 

waardoor het reservaat zonder overgang kwam te grenzen aan tarwe-, 

aardappel- en bieten velden, werd na de bevrijding al spoedig de be

hoefte gevoeld om deze cultuurgebieden, hoewel op zich zelf ongetwij

feld van een zekere schoonheid, door een bosgordel van het natuur

gebied af te schermen. 

Met deze bebossing werd in het najaar van 1948 een begin gemaakt. 

Het plan omvat de aanleg van circa 80 ha bos. Natuurlijk is bij de 

keuze van de soorten rekening gehouden m et de van nature in een 

dergelijke duin terrein voorkomende soorten. U zult cr dus geen linden 

en paardenkastanjes aantreffen, maar wel eiken, esdoorns , essen (op de 

vruchtbaarste stukken), wilgen en abelen (met die zilvergrijze bladen). 

Als vulhout is Els en ook Kruipwilg gebruikt, die de ' taak heeft de 

bodem de eerste jaren zodanig te overschaduwen, dat er weinig kans 

is op cen voor de hoofdhoutsoorten schadelijke overgroeiing met onkruid. 

Verder is er voor gezorgd dat straks Meidoorn, Gelderse roos , Lijsterbes, 

Kardinaalsmuts en Egelantier de bosrand met klcur van bloemen en 

vruchten zullen verlevend igen. 

Het terrein w0rdt vóórdat cle jonge boompjes en struiken worden ge
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plant eerst geploegd en geëgd, waardoor natuurlijk tevens een beste 
gelegenheid ontstaat voor a llerlei onkruiden om welig op te schieten. 
Zo hadden wij vooral in 19-19 toen het zonlicht overal nug vrij tot de 
bodem kon doordringen zeer veel last van distelgroei. 
Ilet is belangwekkend om te zien, hue die onkruid flora zich in een 
paar jaren reeds heeft gewijzigd. In 19.50 kwam en er al meer goed
aardige onkruiden in de plaa ts van d e dis tels, di e wij trouwens met alle 
11Iaeht hadden bes treden e ll nu is cr a l in dl' oudste aanplant een bodem
flora ontstaan, di e nleer e ll Illeer zieh aan gaat passen aan cic uit
eindelijke bos toestanel. De wllrJcleling door ck'ze voor leken voorlopi g 
nog minder interessante jonge bosaanplant is vrij kort. Daarna duiken 
we weer in een heerl ijke wildernis , la n'e duintjes met ertusscn vochtige 
pannen en poeltjes, dil' 0.1lI. voor de p lantenliefhebber veel aantrekkelijks 
bi cden. Aan de bezoeker, di e in de broedtijd in groepsverhand hel ge
baande pad langs een voormali ge rai l-baan dient te volgen, zullen voor
namelijk eni ge m eer algemene planten opvallen, zoals het Vijfvingerkruid 
(Poten/Wa rep/ons) (18) en hel Zi lverschoon (Potel/ ti l/a al1seril/ a), beide 
kruipende planten met gd e hoterbloemaehtige bloemen. Op grazige 
plaatsen staat het mooie B ijenkorf je of Brunei (P run elfa 1/u lgaris) (1.5 ), 
dat zo aardig is, dat kwekers cr een vergrote ed itie voor de tuin uit 
hebben gekweekt. 
D e plassen zijn bedekt met ee n waas van prachti ge witte bloelllpjes, dat 
is de Zilte waterranonkcl (RIlIl!lIlCllllls UIJ tllSifl oJ'llS) . Verder passeert men 
weitjes met fijn e w itte bIOCIlIpjes met l'en geel hart , het Geelhartje 
(Unt/In ClrllwrticlIIlI ) (12), cen vlassoort. Ook kan het zijn , dat Uw oog 
getroffen wordt door het prachtige hardrose van h et Du izendgulden
kruid (Ce nlallJ'illln ·wlgare) (1,3), terwijl latcr in het jaar dil gl'declte 
van d e wancleling vooral aantrekkelijk is cloor d e bloeiende Parnassia 
(Pa.n1assia pallIstris ) en Jaeobskruiskruid (Senecio iacobaea) (14). In de 
wintertijd staan hier vaak 'edeelten onder water , zoda t clan een geheel 
ander landschap ontslaat. H ier is ook de groei plaats van de zeldzame 
lila Slanke gentiaan (Gentimw (/l1larella ). Ons pad voert ons nu tussen 
lage duintjes door m et cluindoorns en bramen, waartussen in open terrein 
één plant bijzonder opvalt omdat de takjes als kleine regelmatige sparre
tjes omhoog rij zen . lIet is de Zeewolfsmelk (Ellphorbia paralias) (21 ). 
Breekt U cr maar een blaadje af, dan treedt direet de m elk te voor
schijn. Zo bereiken wij cle verharde weg, die door onze Oostelijke buren 
is aangelegd , langs de in de bezett ings tijd opgeworpen clijk, die nodig 
was voor de reeds cercIer genoemde inpoldering. Dat deze dijk , di e cic 
vrije toegang van d e zee tot het grootste d eel van het reservaat ver
hinderde, van grote invloed is op het binnendijkse gebied , is reeds ge
memoreerel. Ile t blijft daarbij cpn lelijk ohstakel, een echt kunstwerk, 
dat wij hi er liever in het natuurreservaat niet zouden zien . Gelukkig 
trach t ~ [ oeder Xatuur het leed te verzachten door de dijk in dl' zomer 
te bedekken met een blinkend kleed van cic met duizenden hoofdjes 
bloeiende Zeekami lle (Ma/ricli ria 1Il1iritima), terwijl op afgeplagde stukken 
voor de dijk in overvloed een klei ne soort DuizendO'lIldenkrllid (C entall
rillln Jluichelllllll ) groeit, die hele plekken rose klell7-t. 
E n zo staan we dan op de dijk en zien verrast uit over een uitgesh'ekte 
vlakte, rechts zien wc de hoorden van de \Vaterweg en recht vooruit 
- heel in de verte - d e zee. Daartussen lig t dan het beroemde "Groene 
Strand ", naar zee overgaande in heel lage jonge duintjes, het domein 
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~ste v~n Grote sterns, Kokmeeuwen, Visdiefjes en Dwergsterns. De broe
:en. dende vogels zijn als witte plekken duidelijk te zien en als de wind 
de gunstig is klinkt to t hi er op de dijk duidelijk het gekrijs , terwij l soms 

een wolk witte vogels de lucht ingaat. En als cr al jongen zijn, is cr 
~en bovl'n ons hoofd een druk verkeer van fourageren de vogels. Die van de 
ed  landzijde konwn, hebben allen een blinkend visje in de sn~vel , zij reppen 
,dIe zich met snell e vleugelslag lIallr de wachtende jongen. Dat gaat dag in 
~ nl dag uit zo door en men is verbaasd dat cr toeh nog voldoende vis voor 
Jit  ons overblijft. Aan de voet van de dijk li gt alti jd veel rommel, een 
l) ig bewijs dat met hoog water de zee tot hi er doordringt ; gelukkig gebeurt 
ken dat in de broedtijd maar zelden, anders zou er van de legsels van Kievit, 
'io'c Turel uur en Scholekster, die hier op het groene strand broeden , ni et veel 
iiks overblijven. U kunt verder constateren, d~t de duindoorn die hier en 
ge daar helc eilanden vormt, best tegen zout water kan en ook de andere 
'01'  planten , een heel speciaal gezelschap, dat wij hier aant reffen. Ik verwijs 
L1iJ voor een meer uitvoerige en deskundige beschrijving naar h et zesde 
kIe hoofdstuk in dit boekje, maar wi l toch en passant nog even een paar 
iigc typische planten noemen. H eel opvallend met roze bloempjes is het 
l5), Mclkkruid (Glam maritima ) (20), met de stijf bebladerde tak jes, de 
\Iit H ertshoornweegbree (Plantllgo cOrQnopus) (17), de Zeepostelein (lloncke

nya peploie/es) (16), di e wel wat op een vetplantje lijkt en de gerande 
dat Schijnspurrie (Sperg lllaria marginata ) (19) , met fraaie open rose bloemen 
1('n en vrijwel naaldvormige bladeren. 
rtje Over wat wij verder in en bij de broedkoloni e beleven, wil ik hier niet 
pog verder uitwijden. Alleen wijs ik nog op de verandering in begroeiing, 
cn di e verband houdt met de rijkelijke overal verspreide vogelmest. 
rIte 

Met het gekrijs van de duizenden vogels nog in onze oren beginnen we ;sia 
langs een ~ndere l'oute de terugweg, koers zettend naar een in h et land de 
schap storende lichtgele toren aan het eind van "de Vlierenlaan". Linkscel 

me 	 zien we nu een hele groep houten bakens, dat is ook nog een lelijke 
plek in ons natuurmonum ent. Die palen staan op het zogenaamde "kernicn 
werk", een militair terrein, dat buiten het beheer van het natuurcin 

re- monument ligt . Ik vestig cr toch Uw aandacht op, omdat langs de toe
gangsweg honderden stij lvolle Kaardebollen (Dipsac lIs sil'Üester) groeien, l). 
een niet alledaagse verschijning. Maar dan klauteren wij gauw naar or
boven naar die gele toren en omziende begrijpen wij wat het vroeger'en 
moet zijn geweest, toen de zwcrver aan het eind van het pad tussen ~ig 
de oude vlieren, plotseling voor het ruime uitzicht stond over een wildde 
en oorspronkelijk brok natuur, waar met hogc vloeden de zee ver het l' f 
land inspoelde. Ja, dat krijgen wc niet meer terug, maar "de Vlieren

~e
laan", hoewel erg geschonden, h erstelt zich weer, dank zij het sterke rk , 
regeneratievermogen van de Vlier. vVe krijgen nu nog een mooi uitzichtdg 

Ier 	 naar rechts over de " Kievitenplas" met op de achtergrond de aanplant 
op het Stort. Langs de weg staan weer veel bloeiende Stinkende kamillen jes 
(Allthemis cotllla) en 	 Kruisluuid (Sell ecio 'Üulga ris) . Links li gt nog een en 

Ili-
wild gebied, waar plannen bestaan voor het graven van een zoetwater
plas. De den nenbosjes herbergen vaak Ransuilen (As io atus). 

:te Tot slot bes tijgen we nog een hoog "duin", dat geen duin is, maar een 
.Iit ondergewerkte bunker. En van hieruit kunnen we het hele rijke gebied 
ne overzien en tegelijk constateren, dat wc nog lang niet overal geweest 
~ in zijn. Het bestek van dit hoofdstuk laa t echter niet toe, dat ik zo uit
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voerig andere wandelingen beschrijf. Maar in ' t kort moet ik toeh nog b 
('en paar dingen noemen. e 
Allereerst is er dan de toeht naar de verre "Zuidpunt". "Ve kunnen n 
hiervoor eventueel met de fiets de zoeven genoemde zeeweg af fi etsen. ti 
Halverwege ligt een aardige duingroep met een plas. Ik wed dat over \\ 

een paar jaar niemand meer zal vermoeden, dat deze "duingroep" een 'I 
afsehuwelijk bunkereomplcx was. b 
"Vij kunnen ons al fi e tsende een voorstelling maken van de toes tand j, 
vroeger toen de zee nog ver het land indrong, de restanten van duinen, 1 
des tijds door d e zee a fgeknaagd, staan nu wat wonderlijk te verstuiven I 
en hier en daar liggen nog de dingen, die de zee eertijds aanvoerde b 
zoals die gewoonlijk langs de vloedlijn te vinden zijn. Rechts krijgen I 
wc, afwisselend met stukken dijk, nu telkens duingroepen, eigenlijk het e 
domein van de Zilvermeeuwen, maar d eze roofvogel met zwemvliezen I 
kan op " de Beer" niet worden geduld, omdat het dier te hoge tol heft fI 

van Kluten en Sternkolonies. Buiten d e dijk heeft de zee nog wel vrij I 
spel en het is een genot in dit wilde terrein te dwalen. Niemand b e u 
kommert er zieh om als een duinrichel door de zee wordt doorbroken, n 
elders een duin wordt w eggeslagen en weer op een andere plaats jong b 
duin wordt gevormd. D e dijk meer landinwaarts leek voldoende stabiel z 
om alle aanvallen van de zee te breken. Bij de stormvloed van 1 F ebr. '53 o 
had het echter maar een haartje gescheeld, of de zee had hier haar \1 

oude rechten herwonnen. De buitenzijde van de dijk was geheel weg a 
geslagen en bij de Zuidpunt was het opgezweepte water zelfs al over z 
d e duintjes naar binnen gelopen. H elaas bleek toen de noodzaak ook \1 

hier de dijk door te trekken. Hierdoor heeft de Zuidpunt wel wat van g 
zijn attraetie verloren, maar h et blijft toeh altijd een mooi punt als wij e 
de dijk achter ons d e rug toe keren. Van hier uit kijken we over d e I 
brede mond van de Brielse Maas heen naar Voorne. H et domein van i] 
"de Beer" zet zich aan onze linkerhand alleen nog voort tot aan d e d 
afsluitdijk die medio 1950 de Brielse Maas van de zee afsloot. V,rij h ebben 

" veel verwachtingen van dit gebied aan de buitenzijde van die afsluitdijk, sj 

wat ook wel mag, omdat zich Oostelijk ervan nog een rijk rietgors uit r 
strekte, dat door deze nieuwe inpoldering voor het natuurmonument d 
verloren ging. Het is waarschijnlijk, d at de monding van dit zeegat meer h 
en meer gaat verzanden; reeds nu liggen er enige brede zandbanken 'I 
voor de kust, een geliefde ligplaa ts van Zeehonden, die vanaf de Zuid n 
punt zeer goed zijn waar te nemen. n 
Het is natuurlijk zeer interessant alle veranderingen na te gaan, die Z 
hier zullen gaan optreden en he t aardige is, da t biologen, geologen en e 
geografen dan ook direct in 1950 begonnen zijn d eze hoek zorgvuldig z 
in kaart te brengen, zowel w at de bodemvorming als de vegetatie be 'A 

treft. En niemand weet hoe het worden zal, dit nieuwe jonge deel van b 
het in de laatste jaren zo geteisterde natuurmonument. E 
En nu laat ik het verder aan Uw zwerflust over om nog meer won g
deren te ontdekken. Men raakt op " de Beer" nooit uitgekeken. h 

d 
DE V EGETATI E b 

h 
De vorige hoofdstukken leerden ons reeds dat h et graven van de d 
Nieuwe "Vaterweg de "Zuidpunt" afscheurde van Hollands duinkust en \1 

da t dit gebied later door inpoldering met het eiland Rozenburg ver- d 
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lOg bonden werd. Ook deden d eze hoofdstukken zien , dat een en ander vele 
en belangrijke gevolgen had voor het gebied, dat wij thans met de 

len naam "de Becr" aanduiden. Op enkele gevolgen moge bi j de inleiding 
en. tot dit hoofds tuk nog evcn de bijzondere opm erkzaamheid van de lczer 
ver worden geves ti gd . 
~en Ten eer.'ite heeft de '~'aterweg sinds zijn ontstaan veel slik naar zee ge

bracht, dat met het zeezand weer aan het strand w erd toegevoerd ; het 
nd jonge duinzand van "de Beer" is daardoor min of meer rijk aan slib. 
en, Ten tweede is " de Becr" door de afsnijding van het duingebied bij 
ren Hoek van Holland mocilijk toegankelijk geworden en dit is stellig het 
:de behoud geweest van flora , vegetatie en vogelwereld. 
~en D e oudere en hogere, landinwaarts gelegen duinen mocten vroeger voor 
:1et een belangrijk deel begroeid zijn geweest met cen duinstruweel van 
:en Duindoorn, Liguster , Egelantier, Hondsroos, Meidoorn, Vlier en Gelderse 
cft roos; de Vlier moet daarin wel vanouds een groot aandeel hebben gehad . 
Irij D e overgangsstrook tussen deze duinkernen en het jonge strand bes tond 
Je- uit een reeks gesloten , vochtige duinkommen, rijk begroeid met Par
~n, nassia, Slanke gentiaan, Duizendguldenkruid, Moeraswespen-orchis, Heel
'ng blaadjes e.d. Dit is geleidelijk veranderd, doordat veel duinen verwaaid 
,iel zijn. Inplaats van veel kommen hebben w e thans lange stroken, die nu 
53 ook wat droger liggen en daardoor heeft de begroeiing zich ook ge
lar wijzigd; ze is er niet rijker op geworden. Sommigen schrijven dit toe 
~g aan de vernielende w erking van wind en zee, tcrwijl andcren de oor
lel' zaak in de eerste plaats bij de konijnen zoeken. H et is zcker, dat zowel 
,ok wind en zee als konijnen hun aandeel in het geschetste proces hebben 
an gehad, dat, zoals Van Dieren heeft aangetoond, in wezen een natuurlijke 
,vij en wetmatige ontwikkeling van het duinlandschap is. 
de D e duinvalleien zijn na eerst "zoet" te zijn geweest, vaak weer onder 
an invloed van het zilte nat geraakt. Dit moet worden toegeschreven aan 
de de te geringe hoogte van de meer zeewaarts gelegen duinenrijen. Op 
en "de Beer" moeten we ten dele de konijnen de schuld geven; het hoge 
jk, slibgehalte van het zeezand speelt evenwel ook een rol; op hct slib
it rijke strand groeien vrij veel planten, die het zand vasthouden , zodat 
~nt de jonge duinen onvoldoende zand toegevoerd krijgen om een grote 
~er hoogte tc bcreiken. 
en Tenslotte 'was van belang: de slikstrook langs de Brielse Maas, b cgroeid 
d- met de halophicle schorrengemeenschappen en op de natste plaatsen 

met een bijna manshoge, dichte vegetatie van Zeeaster en Zeebies. 
Iie Zeer ingrijpend was d e aanleg van d e dijk achter h et "Groene Strand" 
en en de aanleg van d e "Nicuwe Polder", die ook in vegetatiekundig op
lig zicht de organisehc structuur van het landschap schonden en de zo grote 
)e  wctenschappelijke betekenis van de geleidelijke overgang van zilte via 
an brakke naar zoe te duinvallcien vernietigde. 

Er is op " de Beer" één factor, die, wat zijn betekenis voor de planten
'n groei aangaat, op vele plaatsen alle andere omstandigheden overtreft: 

het keukenzout in de bodem. Onttrokken aan d eze invloed zijn alleen 
de hellingen en toppen der boven stormvloedpeil uitrijzende duintjes 
buitendijks en alle duinen en sommige valleien binnendijks . Variatie op 
het thema "zout" is er nog genoeg. Er zijn zandige en slikkige ge

de deelten, hoge en lage stukken en ook maakt het een groot verschil , of 
en wij ons buiten de dijk bevinden, waar d c vloed nog geregeld komt en 
~r- de bodem over het algemeen zandi g is dan wel of wij binnen de dijk 
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zijn, waar een vaak zeer fijnslibbige bodem het keukenzout tracht vas t d 
te houden. Een tweede belangr ijke factor, die invloed op flora en vege h 
tatie uitoefende was de te diehte konijnenstand. Deze heeft sterk ver p 
armend gewerkt. Van de planten , die het kon ijn gaarn e eet , treft men g 
eigenlijk alleen die soorten aan , die cr zo massaal voorkomen dat ze g 

,.,tegen de verdelging opgewassen zijn , en soorten, die het konijn niet 
gaarne eet : Bitterzoet, Stekel nachtschade en Parnass ia. ~ I en kan dus (, 
zeggen, dat de flora leefde bij de gratie van het kon ijn. He t thans be z 
staande streven, mede ter bescherming van de aan het natuurmonument n 
grenzende landbouwgronden, het konijn kort te houden, zal aan de flora n 
van " de Beer" dan ook stellig ten goede komen. De di chte konijnen E 
stand van het verleden verklaart b.v. dc zeldzaamheid van orchideeën z 
op "de Beer" . g 
l\og dTie andere milieu factoren van belang moeten worden gememoreerd. o 
Ten eerste het slibgehalte van het zand, dat groter is dan in de mees te s 
duingebieden. In de tweede plaats de bemesting van het gebied door P 
de grote vogels eh aren en kolonies . Ten derde de invloed van de mens, \\ 

meestal onbedoeld , als verspreider van " ruderale" planten, de onkruiden b 
van akker en mesthoop. Elke betonnen versterking met zijn krans van b 
vuilnis en afval werd b.v. een haard van ruderale planten. E 

si 
"'''ij zullen nu gaan zien, hoc de vegetatie, onder invloed van deze d 
verschillende omstandigheden, tot ontwikkeling is gekomen en beginnen g 
daartoe aan de Noord-\Vest-punt. Vóór de oorlog trof men hier een 11 
flauw golvend, zeer weinig slibhoudend, uitgestrekt zandig stranël aan. (l 
Dit zandige strand is cr nog w el, m aar gedeeltelijk is het overdekt ge l\ 
raakt met opgebrachte klei. v 
Op deze zilte klei heeft zieh een schorvegetatie ontwikkeld. Grotendeels a 
hebben we hier te maken met een grasmat van Kweldet'gras (Pucänellia 
maritima), de Kweldergrasgemeenschap (Puecinellietum maritimae), waar S 
in we als min of meer kenmerkende soorten verder nog aantreffen de t< 
Gerande schijnspurrie (Sp ergularia marginata) met tamelijk grote, bleek (l 
lila bloempjes en het Klein schorrekruid (SlIaeda maritima). D e andere 1 
halophyten (zoutplanten ), die w e cr aanh'effen, zoals Zeeweegbree 
(Plantago maritima), Strandzoutgras (Triglochin maritima) en Zulte (Aster 
tripoliwn) , komen in alle planten gezelschappen van zilte grond voor. 
Zelfs een zeldzaamheid heeft zich sedert 1946 in deze Kweldergras
gemeenschap uitgebreid: dat is de Gesteelde zoutmelde (Obione 
peduJ1.culata). 
De kweldergrasgemeenschap komt bij iedere vloed , dus tweemaal per \I 

dag kortere of langere tijd (ela t hangt vooral van de wind af) onder t ( 
water ; soms duurt de onderdompeling slechts enkele minuten. Langer P 
en dieper overstroomd raken de kleine kreekjes, die zieh in het schor ]) 
vormen. Vanouds zijn deze, evenals het overigens naakte slik voor een r: 
aangroeiende slikkust (op "de Beer" langs de Briclse Maas), bij uitstek \\ 

de standplaats van de merkwaardige Zeekraal (Salicom.ia ellropaea), die ZI 

we er dan ook talrijk aantreffen. \-Vij zeggen "vanouds", omdat op vele z; 
plaatsen in ons land sinds 1924 een ander, van elders ingevoerd, gewas Z( 

deze plaats voor zich is gaan opeisen: het forse, geelgroene Engels d 
slijkgras (Spartilla towllsendi). z. 
\Vanncer een schor door afzetting van slik wordt opgehoogd, dus als V 
regel steeds korter - en tenslotte alleen nog bij springvloed - door tj 
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Lst de zee wordt ondergedompeld , veranderen uitera;1 rd de levensomstandig
e heden en zien we nieuwe soorten verschijnen. D e eerste is wel het fraai e 
T paarsbloeiende Lamsoor (Limoniwn "Vu/gare), gevolgd door een donker
en groen gras, dat '5 zomers opvalt door de strogele kleur van zijn uit
ze gebloeide halmen: het Zilt rood zwenkgras (Fes/ li ca mbra subvar. lilo
et ralis). Bij verdere ophoging verschijnt dan nog de geurige Zee-alsem 
us (Artemisia maritima) met zijn zi lvergri jze tint, en vroeger of later vestigt 
e zich ook de grij ze Zoutmclde (Obione portll [a coides). Geleidelijk is een 
nt nieuw gezelschap ontstaan, de Zee-alsem gemeenschap (Ar temisictum 
ra maritimae) ; de successie h eeft een schrede voorwaarts gedaan. 
0 - Behalve dit slikkige schor zi jn cr ook vrij uitgestrekte gedeelten, die 
~n zandig bleven en slechts een geringe bijmenging met slib vertonen . lIier 

groeien in ijl verband in het algemeen sleehts twee soor ten, Zeekraal 
d. (Salicomia eu ropaea) en Klein Sehorrekruid (S IUleda maritima); de laat
te ste overweegt op de hoge, m ees t zandige randen. Op sommige zandige 
or plaatsen komen we ook een overjarige duinvormer met een 11itgebreid 
LS, wortelstelsel tegpn; de Zeepos te!ein (l lon cken[J!I peploides), m et vlezige 
en hladen in een decoratieve, sh·ak kruisgewijze stand en groenachtig witte 
111 bloemen. 

Er zijn echter ook gedeelten te vinden , waar het slibhoudende zand
strand reeds d ich ter begroeid is . lIet terrein is hier enigszins golvend en 

ze draagt dientengevolge niet één, maar twee elkaar afwisselende planten
!11 gezelschappen . 
~n In de laagten treffen wij aan de Dunstaarh·i jkc Kwcldergrasgemeensehap 
n. (Pueeinelli ctum maritimae pholiurclosum) met Kweldergras, ZcC\veegbrl'e, 
e- Klein Schorrekruid , Gerande Schijnspurri e, Strandzoutgras en Zulte, en 

voorts, als differenti ërende soorten van de aan zand gebonden sub
,Is associatie (to t uitdrukking komend in de namen "Dunstaar tri jk" en 
ia " pholiuretosum"): het Zeefioringras (Agrostis slolonifera var. compacta), 
r stervormig uitstralende liggende p lanten met lange uitlopers; het Bies
:Ie tarwegras (Tri liC1l111 jllnceum) en het merkwaardige grasje Dunstaar t 
ek (Parapholis strigosa, vroeger Pho/i lll"lls fil iformis geheten). 
re lIoewel de ietwat hoger gelegen gedeelten van de slibbigzandige vlakte 
ee in niveau nauwelijks van de kom men schijnen te verschillen , is de vege
er tatie hier aanmerkelijk and ers. lIet overheersende gras is nu Zilt moel 
ir. zwenkgras (Fest ll ca mbra subvar. litoralis), terwijl ook Zeefioringras 
s (Agrostis stolonifera var. cO l/1pacta ) nog l·ijkelijk voorkomt. Dunstaart is 
te plaatselijk aanwezig; Kweldergras ontbreekt; de overige soorten van het 

lage schor, zoals de Seh ijnspunies, Zeekraal en Klein schorrekruid, treffen 
cr wc nog slechts aan in enkele, mees tal ,u·metierige exemplaren. Daaren
er tegen zien w e optreden: het !llelkkrl1id (Glallx 711 aritima) , een vlezig 
cr p lantje met kleine rose kelken, dc' Hertshoornweegbree (Plantago corono
br pilS), en in groten ge tale de Zeevehnuur (Sagilla 71larit ima). 
:n De laatste is een klein, donker, een jarig plantje, dat in massale groei
ek wijze vergoedt w at h et in form aat tekort komt. In ons land is het een 
ie zeldzame soort, of liever een soort die sterk gebonden is aan h aar zeld
Ie zame milieu. D e soort wordt beschouwd als "kensoort" van een af
IS zonderlijke associatie, de Zeevctmuurgemeenschap (Saginetum m aritimae).
Is die we op de hier besproken t erreinverheffingen van het slibhol1dend(' 

zandstrand aan treffen. 
Is Verder Zu idwaarts beginnen zich aan de zeezijde al spoedig lage duin
)r tjes te ves tigen dank zij het Biestarwegras of de Zeepostelein. Na verloop 
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\ ' ,111 tijd worden deze duintjes dank zij de zandvangende planten zelfs 
zo hoog - b,v, meer dan een meter - dat ze boven de normal e vloed 
lli tr ijzen ; dan beginnen ze begroeid te raken met de zOlltmijdende Helm 
(Ammophila arenaria ), die het Biestarwegras verdringt, H elm vangt veel 
effectiever zand dan Bicstarwegras en het duin groeit nu veel snell er, 
H et Bies tarwegras laat zich verdringen doordat hct slechts een weinig 
diep reikend wortelstelsel heeft en op het hoger wordende duin al spoe
di g verdroogt, terwijl de veel u itgestrekter wortels ,',\11 de Helm het 
,,'ater voor zich opeisen, 
Bij de gra tie van de konijnen konden zich op een hC'lmc1uin nog enkde 
nndcre soorten yestigen ; samen met de Helm "Orl11el1 Zl' de IIelm
gemeenschrlp (Eh 'meto-Ammophil etum arenariac) , Karakteristiek hi ervoor 
is de Zeewolfsmelk (Eup/Jorbia p aralias), Een twcedc "kensoort" is clt· 
Zec-akkermelkc1istel (Sonch us an;ensis V,ir. maritim us) met zijn grote, 
stralende, dooiergele bloemen, 
\ 'ccl méér treffen wc in deze Helll1gemeensehap ni et n<ln; yoornamelijk 
uit de naburige akkers verdwaalde soorten, die dank zij hun zaadpluis 
gemakkelijk overal h eenwaaien : Akkerdistel (C i rsillln arvelL~e) , Speer
distel (C i rsi lll1l "Vulgare) , Canadese FijnstraaI (Erigeron calladel1sis) . De 
forse Zandhaver (E /ym us arcnari tls) komt, hoewel ze niet zoutmijdend 
is, toch eerst vri j vcr van zee en betrekkeli jk zelden haar plaats op
eiscn en doet het dan ook goed, daar zij met nog mcer succes dan cic 
II(·lm zand vangt. 

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

Een tweede groep van soor ten in de "stern-associatie" zijn de zoge

n'lam de ",'udl'raa lplanten", soorten, di e \Ve gewoonlijk vinden op stik

stofrijke plaa tsen in h et binnenland, Een aantal vindt op de vogelmest 

een aanlokkeli jke groeiplaats, D it zijn de \Vitte Canze\'oet (C l!cnapodiwlI 

album), Muurganzevoet (C , IJluralc), Zeegroene Ganzcvoet (C , glaucum ), 

Hode Ganzevoet (C, 1'lIbl'!/ 11l ), Stippelganzevoet (C . f icifolium), Spiesblad

melde (Atriplcx /ws/atum), Zeezuring (R wll cX m arilinws), Zwarte nacht 

schade (So lallll1Jl nigrum ), Kruiskruid (Sc necio "V 1I1gari,S ), :\!clkdistel (SO I1
clws oleracells), Speerdistel (C i rsill1n "Vtdgare), Canadese f ijnstraaI (Er ige


d m il canadensis) , bovendien Salam/m triflorum, een op " cic Beer" veel 

\'oorkomende adven tief, en twee vormen van h et Bitterzoet (Solanu11l 

dIlleamara), Een derde groep vormen enkele "nitrophicle" (stikstof

Illinnende) zoutplanten, die wc voornamelijk op het schor vinden (op 

slib dus), b,v, Kl ein schorrek ruid (S uaecla maritima ), Zilte schijnspurrie 
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(Spel'g lllal'ia. media yar. sa linu ), Melkkruid (G /aux '/I1 a.ritinw ) en zelf~ de m l't 
Gesteelde zoutmelde (Obionc l1 edull c lI[ata ). geh
Onder de andere soorten van de "stern-associatie" moet in de eerste wei 
plaats genoemd worden het stekelige Loogkruid (Sa lsola kali) , met de dan 
Zeeraket de enige soort, die juist in dil type gezelschappen optimaal is. mel 
Aan de zeezijde van de dijk bevindt zich een van de meest verrassende swr 
vegetat ies van "de Beer": een uitgestrekte, golvende, zandige vlakte, tuss 
die, sinds het leggen van de dijk aan de landzijde van het strand en Dui 
de buitenste duintjes, gedeeltelijk begroeid is geraak t met lage struikjes suh 
van de D uindoorn (l1 ipl!OfJlwe rhalnn uiclcs) . Daartussen nu wordt het dcc 
terrein in Juni en Juli levendi g rozerood gekleurd door dui zenden blo(' SOO 
men van het Stranddllizendgll idenkru id (Centall riwn vulgarc) en de iets :\1a 
kleinere en donkerder g 'tinte bloemen van F raai duizendguldenkruid van 
(Celltau/'iw/t 1Julchellllm ). Een derde soort, die bijdraagt tot het kleur en aan 
spel (het "aspect") van dit gebied, is het ons reeds bekende Zilt rood ritl1 
zwenkgras. meI 
B ide Duizendgulden kruid n groeien bij voorkeur in jonge, opell duin Vel 
valleien, d ie bezig zijn zich van de zee af te snoeren. De vlakte draagt (Ail 
een mozaiek van twee tot drie gezelschappen: een op de kopjes, een Ooi 
in de kommen daar tussen, eventueel met een overgangss trook. Ongeveer plm
gel ijkmatig over de drie gezelschappen verspreid "inden wc: een ijle, SOO 
hogerop vaak wat diehtere grasmat van het Zecfioringras (Ag /'ostis 810 het: 
lonifera var. compacta) en de Dunstaart (Para,dlOlis strigosa), meer of het 
minder Melkkruid (G /all x rna/'itirna) en Hertshoornweegbree (P!antago (Br, 
coro noplls), wa t Zulle (Aste r tripolillm) en als nieuwe verschijni ng de ster 
bleekrood bloeiende Hocle ogentroost (ElI )Jl/l'{lsia odontites) . En nu dc atln 
verschillen. D uindoorn, Zeeakkcrmelkdistcl (So ncllllS aroensis var. mari J11a! 
tinws) , Strandkweek (Agrop !Jron litorale) en Strandduizendguldellkruid De 
(Centa t/r i1l1n 'fjulgare) blijken zich vooral op dc kopjes te hevinden. Zi lt in 
rood zwenkgras (Festt/ ca rt/ bra subvar. li/oralis) llecft zij n hoogtepunt niel 
in de ovcrgangss trook. Evenzo gedraagt zich de Aardbeiklaver (Trifolium zon 
fragife1'tl1ll) , een zwak halophielc klaversoort. Speciaal op dc kopjes t ref SOOI 
fen we aan : het in het vroege voorjaar hloeiende Deens lepelblad (Coch D l' 
lea /'ia dallica) , een . tijve, lage slramh'orm van de Vogelwikke (Vicia bel 
cracea var. l eptoph!Jllll) en een allersierlijkste plant met witte bloemen, De; 
cle Knopige \'etmuur (Sagi l1a 110dosa var. mOJliliformis): deze variëteit sch: 
komt u itslu itend aan de zeekant voor. De negen laatstgenoemde soort 'n aan 
zi jn zwak zouttolcrant, maar mi jden een sterker zilt, en ook een hrak De 
en tevens nat milieu. zijn 
Daaren tegen houden zich met c 'n dllidelijke voorkeur juist in de voeh zilte 
tiO'e kommen op: Fraai du izendguldenkruicl (Cent(/t/ l'i1l1n pulchellwn) en ,n in 
twee zoutplanten, te weten de Ronde rus (ft/neus Gerardi) en de Zee het 
vetmuur (Sagina mlll'itima) . H.ondc Rus is een van de veelvuld igste halo liez, 
phyten, talrijk op alle schon en en kwelders, maar alleen daar, waar het een 
zoutgehalte betrekkelijk laag is. ~1assaal groeit hij a lleen op relatief Zl'('] 

vochtige plaatsen, vooral waar het water lang blijft staan. de 
De begroeiing van de duindoornkopjes kunnen we desgewenst beschou Zee 
wen als een fragment van de O'emeenschap van Strandduizen dguldt:-n hed 
kruid en Knopige vetmuur (Centaurieto-Saginctum, behorende tot het aeh 
DwergbiezenvCl·bond). bov 
Vl ij klimmen nu over de dijk en gaan de bi nnendijkse duintjes in ogen wor 
schouw nemen. Va n een Za ndh aver-Helmgemecnsehap kunn n wc niet ling 



> de llleer spreken: op dit tot l'Ust gekomen, beschutte droge zand h eeft een 
geheel ander plantendek de overhand gekregen . Onder de betrekkelijk 

eTste weinig plaats innemende planten die nog enige hoogte bereiken (meer 
de J an :30 em is het veelal ni et) vallen ons - naas t Helm en ZeewolisIl is. melk - op: de Zandzegge (C arex arenaria), de Hondstong (Cynoglos

-n d" swn officinale) - kenmerkend voor kalkrijke duinen, maar meer thuis 
lkte, tUSSt'n het sh'uwcel dan in het open zand -, Dauwbraam (Rl/bus caesius) , 

en Duinriet (Cala1nagrostis e pigeios) en een Rood zwenkgras (Festuca 1'Ubra 
kjes su bvar. arenoria) met behaarde aartjes. Daaronder is het zand groten
het dpeIs bedekt door een dieh t mostapijt en daarin komen een twaalftal 

,loe soorten kleine plantjes voor. Z ij bloeien vroeg in het voorjaar, reeds in 
iets ~aart en April, verdorren dan, en in het heetst van de zomer zijn vele 

ruid vrm hen nauwelijks meer terug te vinden. Kenmerkend voor de hier 
ren aanwezige associatie zijn onder hen het ZandJoddegras (Ph7e um a'/'ena
ood rillm) en de D uinreigersbek (E roclium g7utinosurn) ; van de andere noe

men we Lathyruswikke (Vicia lathurOides), Ogentroost (E uphrasia c urta), 
uin Vl'lderepr ijs (V eronica al'vensis), Vroegeling (E rop7lila venw), Vroeghaver
lagt (Aira )?raecox), Zand hoornbloem (Cerast'Îton semidecandrurn) en Kleine 
een Ooievaarsbek (Gcranium jJlIsi71um) . De Muurpeper (Sedwn acre) is een 
leer plant, die bij droogte zijn verdamping tot stilstand hrengt ; ook deze 
ij le, soort is dus geheel aangepast aan h et warme, droge microk li maat en 
sl o- h etzel fde geldt voor de mossen. In hoofdzaak zijn di t twee soorten : 

of het Duinsterretje (Tort u7a nnolis var. lI/'c nicola) en h et Bleek slaapmos 
ago (Bracll1Jth ecium aZb·icons) . vVc h ebben hier te maken met de D uin
de sterretjesgemeenschap (Tortulcto-Phlcët um arenarii ) : een zogenaamde 
d L' atlantische associat ie, verbreid langs de kust van Portngal tot Dene

ari marken . 
uid De dijk heeft de geleidelijke overgang van zilt via brak naar zoet milieu 
Zilt in langgerekte duinvalleien verstoord. Binnendijks is h et evenwicht nog 
u nl niet hersteld. Er is nu een mozakk onts taan van plantengezelschappen 
urn zonder "kensoorten", als sociaties te typeren op grond van dominerende
rd soorten en uiteenlopend al naar het zoutgehalte van de grond . 
e/-'  De geleidelijke daling van h et zoutgehalte van de grond is hier de 
icia fa ctor, die de veranderingen in het planten dek m et zich meebrengt. 
len, Deze "sueeessie", zoals men de verdringing van h et ene planten gezel
teit schap door het andere noemt wordt geregistreerd door middel van een 
ten aantal perm anente proefvi erkan ten. 
rak 

D e veranderingen bleken gedurende de laatste jaren verrassend groot te 
zijn op de plekken, die in 1946 h et ziltst waren: hier ontstonden minder 

eh zilte nieuwe soeiaties. Veel geringer waren de w ijzigingen op de in 1946 
en Illinder zilte plekken en ook op de proefvlakten, die een groot deel van 

ee het jaar onder water staan en dus niet zo ge makkeli jk hun zout ver
,10 li ezen . Op sommige gedeelten van " het Breed" is het zanJ bedekt met 
het een kleilaag, die het zout langer en beter vas thoudt. Deze Jraagt een
cief 

ZCL' f halophiele vegetatie van het Pueein ellio-Salieorni on, waartoe O.m. 
d ,· door ons buitendijks r eeds gesignaleerde Kweldergrasg('meenschap en 

) u  Zee-alsemgemeensehap hehoren. Binnendijks zijn de m ilieu-omstandi g
~'n- heden natuurlijk geheel anders. H et zoutgehalte kan soms vrij l::tng
he t achtereen constant blijven, het kan bij langdurige droogte stijgen tot 

boven dat van zeewater, het kan bij zware regenval tijdelijk zeer laag 
' n- worden, maar het vertoont in ieder gevrtl geen regelmatige schomme
iet lingen op korte termijn. Op sommige plekken, die met een vrij dikke 
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kleilaag (meer dan 20 em) bedekt zijn, was het zou tgehalte vermoedelijk 
door kwel aanvankel ijk zo hoog, dat er in 1946 niets anders groeide 
dan ZeekraaL Talrijker waren minder zilte plekken. Daar groeide Zee
kraal begeleid door de Zilte schijnspurrie (S perg uillria media var. salilla ) 
- een zoutplant vooral van open plekken, paden e.d. - en verder door 
Zulte, Strandzoutgras , Zeeschijnspurrie (Sp e1'gularia m edia) , Spiesblad
melde, Melkkruid, Ronde rus en Zilt fior ingras. In 1949 was de toestand 
r eeds aanzienlijk veranderd . Dominant was geworden .\'1clkkruid (Glaux 
maritima) , terwij l de Zilte schijnspurrie zich gehandhaafd had. Zcekrcla l 
was sterk verminderd, Honde rus UUIlCUS gerard!) toegenomen. \Vij 
konden nu spreken van een gezelschap dat tot het minder zilte Armerion 
gerekend moet worden . 
Op natterc zeer slecht doorluehte bodem schoot de Zulte (Aster tripo
lium) op tot 1.20 m, begunstigd door de luchtkanalen in haar stengels, 
evenals de Zeebies (SCil·pt/S mMiti:mus) , die ook op zu lkc plekken \'er
scheen. In 1949 was ook deze vegetatie zeer veranderd . De Zeebics had 
nu het overwicht ; Zul te bleef kleiner. Zeekraal was geheel verdwenen, 
evenals Melkkruid en Strandzoutgras ; daarentegen hadden Zeefiorin gras 
(Agrostis stolonifera subvar. salilla) en Ronde rus (fUI1CUS gerardi) zich 
sterk uitgebreid. 
Op de overgang naar dc geheel ontzilte vochtige zandgrond werd daar, 
waar nog een meer dan 10 cm dikke kleilaag het schelpzand bedek t, 
de oppervlakte nog in 1946 grotendeels in O'enomen door een homogeen 
mengsel van Zilverschoon (Potentilla allSerilla, zouttolerant), Ronde rus 
en Zilt fioringras, Melkkruid, Zeeweegbree en Strandzoutgras. Deze 
socia tie 'was in 19.50 nog nauwelijks van samenstelling veranderd : cr 
waren alleen wat zoutmijdende soorten bijgekomen, zoals Zeegroene 
zegge (Carex flacca) en Rolklaver (Lo tus cOl'1liculatus). \Vaar cIC kleihwg 
minder dik is - dit is vooral aan de voet van de lage d uintjes - domi
neerde naast Zilt f ioringms, cJe Zilte zegge (Carc:~ distrll1s) , die karakte
r istiek is voor brakke randen van valleien met tamelij k goed doorluehte 
bodem en die daarom in 't algemeen veeleer op zand voorkomt dan op 
klei. In dit gezelschap, behorend tot h et Armerion maritimae, vielen op, 
naast een relati eve talrijkheid van Melkkruid - dat ook van een luch
tige bodem houdt - het optreden van vrij veel Aardbeiklaver en ook 
reeds van eni ge soorten, die men voornamelijk vindt op niet-zilte grond, 
zoals Herfstleeuwentand (Leontodon autumnalis), Zeegroen e zegge (Carex 
f lacca) en \Vaterrus (funcus articulatus) . In 1949 was de Zil te zcgge 
aanmerkelijk afgenomen, terwijl ook :\klkkruid en Zeeweegbree \ 'er
mindercl waren . Ronde Bus en Zeefioringras hadden zi ch min of meer 
gehandhaafd, terwijl tal van ni euwe, zoutmijdende soorten inmiddels 
hierin waren binnenged rongen (Paardebloem, Braam, Akkerdistel, Thrin
cia, enz.) . 
Op de vochtige, zandi ge bodcm van de andere valleien van "het Breed" 
gedijen geen zoutplanten meer. De enige d ie men nog zo zou kun nen 
noemen, is cIe \Vaterpunge (Sa1l1olus 1)alerandi) , een kleine Primulacee 
met een duideli jke voorkeur voor zwak brakke graslanden en duin
valleien . \ 'Vaterpunge groeit hier in een suortenrijke, dicht gesloten \·egc
tatie, die het overschot is van de orehideeël1l'ijke parnassiavalleien van 
vroeger. Parnassia (Pa massia pal'ustris) zel f is nog tamelijk veelnddig 
aanwezig. Bij zorgvuldig zoeken vi ndt men ook nog wel enkele fraai 
rozerode bloemtrossen van de Vleeskleurige orchis (Orchis incamata) en 
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plaatsel ijk talri jke exemplaren van de zeldzame, vuilpaars bloeiende 
Slanke gentiaan (Gentimw amarella ). 
De vegetatie telt verder nog twee Zeggen, die karakteristiek voor duin
,-a lleien zijn: dl' Drienervige zegge (Cm'ex trin ervis) en Carex serotina 
ssp. l) ldch ella. Een kenmerkende hier voorkomende en in ons land bu iten 
de du invalleien zeer zeldzame soort is voorts de Platte bics (Sc irpus 
compressus) . Voor het overige bestaat het plantendek uit in ons land 
algemene vochtminnende plantensoorten, zoals 'Vaternavel (Hyclrocotyle 
v u{garis), 'Vatermunt (Jfentha aqllatica), Kruipwilg (Salix repcms var. 
repens), 'Vaterrus (Jll ll Cl1S articulatus), Geelhar t je (Linwn catharticum), 
Zilverschoon (Pote ntilla anserina) , Zeegroene zegge (Ca rex flacGa) , Fiorin r 
gras (Agrostis stolonifera ), Bru ncl (Prunella t;lligaris) , vVitte Klaver (Trifo  ( 
lium 1'epens) en H oornbloem (Cerastiu171 caespitoswn). vVil men dit ge j 

zelschap een naam geven, dan kan men het aanduiden als "gemeenschap 
\ an Puntmos en Kru ipwilg" (Aeroeladicto-Sali eetum), en associatie die j 
ook van duinvalleien elders bekend is. I' 
Het struikgewas van de oudste hoogste duingrocpen, he t hoogst ge u 
organiseerde vegetatietype van "de Beer", vertegenwoordigt een bepaalde C 

phase van de Duindoorn-Ligusterassoeiatie (Hippophaelo-Ligustretum), l 

de "maqu is" van onze kalkrijke duinen. Z ij bes taat uit een aantal van I 
onze fraais t bloeiende hees ters: Liguster (Lig llstrll1n v ulgare) . Vlier (Sam
b ucus l1 igra), Meidoorn (Crataegus m Oll ogYl1a), Gelderse roos (Vibumllm 
op ulus), Egelant ier (Rosa eglanteria) , Hondsroos (Rosa canÏlw); minder 7

opvn llend, maar niet minder merkwaard ig daarbij dan nog Duindoorn t 
(fI ippoplwe rhamnoi.cles), V/egedoorn (Rllllmnus cat-hartica ), de niet op k 
"de Beer" voorkomende zu urbes (B erberiS v ulgaris) en Berk (Betl/la sp.) . 
Lianen als Kamperfoelie (Lonicera periclym enwn), Bitterzoet (Solanum 
d ll-lcamara) en IIeggerank (Bryonia dioica) en een boeiende kruidenflora, 
waarin o.a. de Salomonszegel (Polygonatum odoratl/.m) vallen op. Dit 
struweel is plantengeografisch van belang, als noordel ijke voorpost van 
een groep vegetaties, die in 1idden-Europa met zijn veel warmere 
zomers volop ontwikkeld z ijn (Berbcridion vulgaris). De voor dit verbond 
ken merkende soorten zijn tevens kensoorten van bovengenoemde asso
ciatie en behoren tot de buitenbeentjes van onze flora : Zuurbes (Berberis 
v lligaris), Liguster (Lig lIstruIn vulgare), E gelantier (Rosa eglanteria); 
onder de kruiden Donderkruid (Inuia con llza), Glad parelzaad (Litho
spcrmll11l- officinale ), Hondstong (C ynoglossum officinale ), Salomonszegel 
(PoTygonatlim odoratwn) en F ijne kervel (Anthriscl/.S scandicina). Het 
struweel heeft zeer ernstig geleden in de bezettings lijd, toen cr grote 
open plekken in hvamen en tal van ruderale onkruiden vooral van daar 
uit in de oorspronkelijke vegetatie doordrongen. 
Bij cl l' kruiden mogen nog genoemd worden de Keverorchis (Listera ovata ) 
('n de Drienerfmuur (Moehringia trinen;ia ), di e als kenmerkende soorten 
"oor bossen van voedselrijke grond wijzen op de verwantschap van het 
duinstruwcel met het binnenlandse Eikenhaagbeukenbos, en voor de 
vochtige plekken Konin"innekruid (Eupatoriwn cannabinum), Poelruit 
(Tlwlictrum flavlcm ), Moerasspiraca (Filipendllla ulmaria) , Moera walstro 
(Galium pallIstre), ' Volfspoot (L lICO pliS e l/.ropaeus), 'Vatermunt (Mentha 
aquatica), Riet (Phragmitcs communis), Glidkruid (Scutellaria galericulata ). 
Onder dc onkruiden in dit struweel moet in de eers te plaats genoemd 
worden de Akkerdistel (C irsium arvense), die massaal kan optreden; 
verder soorten als Straatgras (Poa rmnua) , Canadese fijns tra al (Erigeron 
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:Ie c(JIl{Jdensi~) , H erd erstasje (CapselIa bu r~a-pa~to ris), Kleverig kruiskruid 
(Senccio () i~C()S 1I 8 ) , Kweek (Agropyron ,·epens), Groen streepzaad (C repis 

n- capillaris) e.d. Van enkele andere stikstofmi nnende soorten kan h et \"oor
W komen veeleer worden toegeschreven aan h et klei geh alte van h et zand 
~n en de b emesting door vogels, dus ni et aan d e mens: d it gc!d t b .v. voor 
liS Pastinaak (Pastinaca sa!iv a), Avondkoekoeksbloem (M elal].eb·i·lI m album ), 
ld Brandnetel (UrtiCII dioica), de veel voorkomende Hondsdraf (C/edlOma 
Ie hederecea) en voor Pijlkru idkers (Lepicli li ln dmba). 
Ir. E r zijn en kele terreintjcs, ~vaar een nitrophi ele vegeta ti e geh ec! de o,"Cr
~), hand heeft gekregen op h et struweel. lIe t Slangenkruid (Echiwn vu/ga re) 
n- met zijn prach tig diep blauwe schichten , d e Gele- en \Vitte h on ingklaver 
o- (,\ l eli/ol lis offici nalis en M . albus), Koningskaars (Verhascu11I thapsifo rm c), 
e- Avondkockoeksblocll1 (iH elall d r iwn album ), \ Vilde peen (Daucus caro/a ), 
lp Speerdistel (C i rs i um t: ulga re), Ossetüng (i\. nchllsa officinal is), Groot kaas
ie jeskruid (Mal ütt sil üestris) en Knikken de d istel 

hier voor m et \Vinde (Co/wo/v ul lis II r t:e llsis), 
e- draba ), Krumh als (LYCOflSis IlITcmis), Kleverig 
Ie cosus) , Vlieszaad (Corisperm um h IISSO pifolillm ), 
I), üttlga r is) en Bi jvoet (Ar/emisia 1; II /gaI"Îs) . 

(C llrdll lls 11 11 t011 s) komen 
Pijlkru idkcrs (Lepid iw n 
kru iskruid (Senecio t;Ï.s

Vlasleeuwenbck (Unaria 

In lIet zi jn vegetati es, d ie ons h ij l'cn bezoek aan " de Beer" opwachten 
1- en ui tgelei dc doen . Een fees t voor wil' cr oog , ·oor h eeft en in het 
m goede seizoen kom t. Laten w ij hen zien a ls l'en teken, dat zelfs ('eli 
er zeer intens ieve menselijke invloed in cen landsch ap tot iets moois el1 
·n belangwekkends h ceft geleid cn hieruit üptim ismc p utten , ·oor d c toe
lp komst \" an d it na tuu rreservaat. 
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der Inlichtingen betreffende het natuurmonument "De Beer" 
H et natuurmonument behoort tot h et Staatsdomein . H et wordt b eheerd 

en door een daartoe speciaal in het leven geroepen Stichting, genaamd: 
lm- Stichting "Natuurmonument D e Beer". 

\a- Bestuur. 
Dr J. A. van Steijn, voorzit ter. 

;\  Leden. 
:lig J. Bakker, H. Bakker , Mr :VI. C. Bloemers, G. A. Brouwer, J. Drijver, 

ProF. Dr G . J. van Oordt , ,v. A. A. J. Baron Sehimmelpenninek van 
cler Oye en Ir F. ' V. Malseh. 

1l'S 

ie- Rentmeester. 

Ir C. N. A. ci c Voogt!. !/ ' L 


1S

in- Adres Rentmeester en administratie. 


J. ~ 1. Kemperstraat 3, Utrecht, t e!. 11861 , giro 219096. ! r . st 
e's ~ l ' (tou 1Adres Opzichter. ' J'I. ~.A'V \,±: '-. 

an Bemweg 24, JIoek "an Holla~l,cI,-,post I~enb , rg, ~t Rozenb urg 12. 

Bereikbaar. K I'l { 

P('r au to via cle pont te ~1aass lui s , half uur cliens t, Yl'rt rek ~Iaassl u i s 5 min . 

\WW elk heel en half U11l' , vertrek Rozenburg 10 min. O\'er elk h eel en 

half uur, na 21 uur om het u ur. 

Per trein over Hoek van H olland, met Veerbootje uit cic Berghan'n. 


Zomerdienst 1 April- l October : 

W erkdagen 7.00 - 7.45 - 8 .:10 - 9.15 - 10.1.'5 - 11.15 - 12.00 


13.15 - 14.00 - 15.00 - 16.00 - 16.45 - 17.:30 ; 
Zondagen 9.15 - 10.30 - 12.00 - 1:3.30 - 15.30 - 17.:30 . 

\Vinterdienst 1 October- l April: 

\\ 'l'rkdagen 7 .·-1.5 - 8.30 - 9.1 .5 10.15 - 1l,.'30 - 1:3.4.'5 - 14.30 

15.45 - 16.45 ; 
Zondagen 9 .15 - 12.00. 

T'lricf f 0,30 enkele reis ; fietsen f n,l 5. Per fiets of te \'oet ook 

\'anaf Oost-Voorne, over tI<.: dam door de Briclse ~I aas. 


Toegang. 

BI/itcn de broedtijd, dat is van 15 Juli tot 31 ~Iaart, zi jn bij de wonin~ 

\ " 1l1 de Opzichter (bij ciC' aanlegsteiger van Jlet bootje) chgtoegangsbarten 

\'erkr ijgbaar voor h et gehele reservaat , m et ui tzonder ing \'an enkele met 

rod e bordjes gemerk te terreinen , ad. f 0,50 p.p . (kinderen onder 12 jaar 

hah e p rijs) of f 2,50 per gezelschap van ] n personen. Ook zijn maand

kaarten verkr ijgbaar ad . f 2,50 p .p. 


Binnen de hroedti;d, van 1 ~l ei tot 1.5 Juli , moet het bezoek van te 

voren bij de Opzichter worden aangevraagd (event \1 eel per telefoon ' Vest 

Hozenburg 12, 's och tends tussen 7 .:30 en 8.30 en '5 a\'onc1s tussen 18.00 

l'n 20.00 uur) . lIe t bezoek aan d e broedkolonies geschiedt llitslu itend in 

i!l'ol'pen van hoogstens 15 p ersonen ondcr leiding van een der leden van 
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het personeel ; in het algemeen twee excursies in de voormiddag en twee 
in de namiddag. Men krijgt bericht of men geplaatst kan worden in een 
groep. In het ontkennende geval kan men in overleg met de Opzichter 
een andere dag kiezen. 
De toegangsprijs in de broedtijd bedraagt f 0,75 p.p., te betalen bij de ,
Opzichter. De rondleid ingen vinden in de regel plaats 's ochtends om 
9.30 n 's middags om 13.45 uur. Reducties op de toegangsprijs worden 
niet verleend. 

Ten gerieve van het publiek, is een gedeelte van de terreinen langs de 
vVaterw g - groot ± 30 n. A. - voor de tarieven geldende " bu iten de 
broedtijd", ook in de broedtijd, zonder geleide toegankelijk. 

Gedurende de ma(mel April ,is De Beer 1/oor bezoek gesloten, 

" Vrienden van De Be r" hebb n buiten de broedtijd vr ije toegang; in 
de broedtijd hebben zij reeht op twee gratis, vooraf te regelen, rond
h.! idingen. Men kan "Vriend van De Beer" worden ad f 5,- per jaar, 
zonder recht van introductie, ad f 7,.50 met recht van introductie van 
één persoon en ad f 10,- of meer, waarbij men drie personen mag 
introduceren. 

Logeergelegenheid. 
Op de Beer mag niet 1Gorden gekampeerd, Er is echter voor "Vrienden 

van de Beer" een vaeantiehuis, genaamd "De Aanstoot", dat in twee 

gedeelten wordt verhuurd, E lke helft bestaat uit een dagverblijf met 

twee slaapkamers, met zeven bedden, Alles is aanwezig, behalve dekens 

en linnengoed, Leveranciers komen aan dl' deur. 

De huurprijs bedraagt f 55,- per tien dagen . Voor langer of korter tijd, 

word t - althans in de zomermaandcn - niet verhuurd. Vanaf 1 Januari 

te bespreken bij de Renbneester, 


Fotografen en ringen. 

In de broedtijd is - behoudens zeer bijzondere gevallen, met het Bestuur 

te regelen - fotograferen, filmen en ringen niet toegestaan. 


Auto's, fietsen enz. 
Auto's en motorr ijwielen worden slechts toegelaten to t de parkeerplaats 
bij de opzichterswoning, Met fi tsen en bromfietsen met afgezette motor 
mag men uitsluitend gebruik maken van de verharde wegen . 

Zwemmen - baden. 
Zwemmen en baden is verboden; slechts aan "Vrienden van de Beer" 
is toegestaan, buiten verantwoordelijkheid van het Bestuur, te baden 
langs de Waterweg en, buiten de broedtijd, ook langs de kust. 

Algemene gedragsregels. 
De regels, waaraan het publiek zich te houden heeft, zijn vermeld op 
de toegangskaarten, Men neme geen honden mee; deze worden niet 
toegelaten, lIet personeel mag geen fooien aannemen, 
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