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De geschiedenis van het natuurmonument De Beer, 
een eerste klas landschap 

Gerard L. Ouweneel 

Dit najaar een halve eeuw geleden raakte bekend dat de Rotterdamse Havendienst werkte aan een 
uitbreidingsproject richting zee. Een paar maanden later, in 1957, kwamen de plannen in volle 
omvang op tafel. Dit plan-Europoort annexeerde heel Rozenburg voor haven- en industriegebied. 
Twee dorpen zouden moeten verdwijnen, Nieuwesluis en Blankenburg. En dat lot was ook het 
natuurgebied De Beer beschoren, gelegen op de kop van Rozenburg. Rotterdam kreeg het licht 
spoedig op groen. De eerste opspuitingen op De Beer vonden al plaats in 1958. Zeven jaar later 
was het gebeurd. In het in 2007 verschijnende boek van Ed Buijsman zullen wij het hele verhaal 
kunnen lezen over het ontstaan, de glorietijd en de liquidatie van De Beer. 

Voor degenen die herinneringen koesteren aan 
zwerftochten over De Beer, betekent dit dat ze 
tenminste rond de 60 zijn. En personen die vol
gens de schrijver Ed Buijsman nog de echte De 
Beer hebben gekend,zullen wij moeten zoeken in 
de leeftijdscategorie van rond de 80. Want reeds 
tijdens de Tweede Wereldoorlog vond de aanleg 
plaats van de circa 300 hectare metende Pan- of 
Krimpolder, gelegen direct achter De Beer. Voor 
deze polder werd een uniek zilt getijdenmoeras 
opgeofferd, een gebied waarover lieden die er 
ooit in ronddoolden, zich unaniem lovend uitlie
ten. 

De schrijver Ed Buijsman heeft De Beer zelf 
nooit gekend. Hoe hij geboeid raakte door het ge
bied en het gebeuren eromheen, is een verhaal op 
zich. Getroffen door de veranderingen die zich 
voltrokken in het Nederlandse landschap,ging de 
schrijver op zoek naar plaatsen waar een vergelij
king was te maken tussen de huidige situatie en 
het landschap in de eerste helft van de vorige 
eeuw. Als referentie gebruikte Buijsman de pla
ten uit Jac. P. Thysses fameuze Verkade-albums 
'Waar wij wonen' en 'Onze groote rivieren'. Hij 
reisde de plaatsen langs en stelde vast welke land
schapselementen nog terug te vinden waren,ruw
weg 70 jaar nadat de kunstenaars ter plekke had
den geschilderd. Soms viel dat mee, meestal niet. 
Zo kwam Buijsman ook op de Maasvlakte, waar 
hij constateerde dat van de aquarel van J. Voer
man jr. van De Beer, afgebeeld op pagina 67 van 
'Onze groote rivieren', alleen de 'Zeeuwse' toren 
van Brielle nog was terug te vinden . Verder zag hij 
daar een landschap dat werd gedomineerd door 
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havens,fabrieken,hoogspanningsleidingen,over
slagbedrijven, windturbines en opslagtanks voor 
ruwe olie. Buijsman raakte geboeid door hetgeen 
zich kennelijk had afgespeeld tussen de monding 
van de Nieuwe Waterweg en de Brielsche Maas. 
Een ooit door Simon de Waard gemaakte diafilm 
over De Beer toonde hem hoe uitzonderlijk fraai 
het landschap was geweest. Hij besloot uit te zoe
ken wie destijds het natuurmonument bestuurde, 
hoe dat bestuur plaatsvond, wat er voorviel tij
dens de Duitse bezetting, hoe Rotterdam zo snel 
en doeltreffend zijn slag had kunnen slaan en 
welke vergeefse pogingen natuurbeschermers 
ondernamen tegen de liquidatie van het 'eerste 
klas landschap' van De Beer. Buijsman ging aan 
het werk. 

The making of.... 
Toen schrijver voorjaar 2004 B uij sman voor het 

eerst ontmoette, was deze a13 jaar bezig met het 
uitpluizen van archieven en het voeren van ge
sprekken met personen die ooit iets met De Beer 
hadden te maken. Buijsman kon mij dan ook heel 
wat meer vertellen over het gebied dan ik hem. 
Verbazingwekkend was de informatie uit de pe
riode van de Tweede Wereldoorlog, toen het ge
bied door de Duitse bezetters hermetisch was af
gesloten , onder andere om er het grootste 
bunkercomplex van hun gehele Atlantikwall te 
(laten) bouwen. Veel van dit materiaal wist Buijs
man op te diepen in Duitsland. Het boek toont 
onder andere een foto van Veldmaarschalk Rom
mel , genomen voorjaar 1944, enkele maanden 
voor zijn dood, bezig met inspectie van verdedi-
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Rust en ruimte bepaalden het landschap op De Beer. 

Het Zuidslik van De Beer aan de monding van de Brielse Maas. Recht vooruit de toren van Brielle, links daarvan de wa
tertoren. Tegenwoordig vanaf de Maasvlakte naar het zuiden kijkend, domineren beide nog steeds het landschap van 
Voome. 
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gingswerken op De Beer. Maar hoewel er een 
melkweg aan documentatie beschikbaar kwam, 
de behoefte aan beeldmateriaal bleef groot, voor
al aan foto's van voor 1940. Er moest toch meer 
materiaal zijn dan de schitterende, maar inmid
dels overbekende foto's van de Haagse (vogel)fo
tograafFrans Kooymans? Was er nog kans op het 
werk van de fotograaf en cineast Simon de Waard, 
die De Beer vaak bezocht? Karel Voous had in 
diens 'In de ban van vogels ' geschreven dat de 
Waards werk verloren was gegaan? En waar 
waren de dia 's gebleven van bewaker Wabe Korf
maker,dia 's waarmee deze tot op hoge leeftijd le
zingen hield? Het was de Rotterdamse 'vogelklas
onderwijzer ' Karel Schot die destijds Korfmaker 
had aangeraden te gaan fotograferen en daarna 
hem de kneepjes bijbracht. 

SimOD de Waard 
Via Korfmakers dochter Anneke kwam ik te 

weten dat haar vaders diacollectie terecht geko
men was bij een in Bolsward, Friesland wonende 
halfbroer Piet Korfmaker. Na een afspraak kwa
men wij terug met een kofferbak vol diacassettes 
en pagina's aantekeningen met verhalen over De 
Beer. En met een introductie bij de in Rozenburg 
woonachtige Maarten Bakenaar, ook iemand met 
een De Beer-verleden. Deze bleek te wonen in 
een soort klein 'De Beer-museum' , waaronder 
een uit 1958 daterende vergunning om Zilver
meeuwen met gif te lijf te gaan. Weer was het re
sultaat pagina 's vol verhalen. 

De voorlopige (?) apotheose van de speurtocht 
naar beeldmateriaal voltrok zich voorjaar 2005, 
op de zolder van een garage in Rotterdam-West, 
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eigendom van wijlen de Waards buurman. Hier 
vonden Buijsman en ik stapels filmcassettes en 
een niet te schatten hoeveelheid dia's. Ruud Vlek 
en ik kregen toestemming de collectie te inventa
riseren, een klus die in oktober 2005 plaatsvond. 
Het werd een memorabele dag, waarbij de door 
de Waard in Nederland opgenomen films pas voor 
de dag kwamen na een nauwgezet onderzoek in 
een James Bond-achtige kast met een verborgen 
toegang. De Nederlandse vogelfoto 's van de 
Waard bleven, en zijn nog, spoorloos. 

Voorjaar 2006 was er op Ackersdijk de eerste 
viewing van de 16-milirneterfilms. Wederom een 
gedenkwaardige dag. Stel u voor, kort na Wereld
oorlog II rond Rotterdam opgenomen vogel
films ... de Wouwaapjes vanAckersdijk,de Kemp
hanen van de Vlaardingse Vlietlanden, 
broedende Zwarte Sterns bij Pernis en dan de film 
over de vogels van De Beer. Met Grote Sterns, 
Dwergsterns, Kluten, Strandplevieren en, jaze 
ker,ook Lachsterns. 

Recreatiecentrum De Beer 
In dit tijdschrift hebt u van mij vaak kunnen 

lezen over De Beer - misschien wel tot vervelens 
toe. Maar goed, de vele excursies daar leidden 
ertoe dat landschap met de daar aanwezige vogels 
op het netvlies staan gegraveerd. In het boek 
neemt Jan KooIen de lezer mee op zijn De Beer
excursies, met veel gevoel details en gekoesterde 
herinneringen. 

Voor velen zal nieuw zijn de geschiedenis van 
het natuurmonument, hoe het werd bestuurd en, 
vooral, het openhartige en gedetailleerde verslag 
over de bes lui tvorm i ng bij de a utori tei ten voor en 
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Een van de paartjes van de fameuze, ooit op De Beer 
broedende Lachsterns. 

vooral tijdens de Liquidatie van het gebied. Te 
lezen valt over hoe de Suez-crisis van 1956 werd 
gebruikt ten faveure van een spoedige realisatie 
van de Europoortplannen en hoe de pleitbezor 
gers schermden met de komst van een staalfa
briek. Schokkend is de rol van de Rotterdamse 
burgermeester van Walsum, die D e Beer uitslui 
tend aanduidde als een receratie-centrum. Toen 
de voorzitter van de Contact-Commissie van Na
tuur- en Landschapbescherming, het kamerlid 
Van der Goes van Naters op 5 februari 1957 ka
mervragen stelde aan de staatssecretaris van On
derwijs, Kunsten en Wetenschappen, liet deze van 
Walsum zich kritisch uit over de vragen van zijn 
partijgenoot. Interessant is ook te vernemen hoe 
de pers reageerde: Het Algemeen H andelsblad 
schreef 'wij moeten het landschap van D e Beer 
eerbiedigen '. De Groene Amsterdammer schaar
de zich vierkant achter de Rotterdamse plalm en 
en stelde onder andere 'en dan hebt u daar het ter
rein van die vogeltjes, weet u wel?' 

Zo geeft 'Een eerste klas landschap' inzicht hoe 
het er in dit gebied een halve eeuw geleden met 
natuur- en landschapbescherming toeging. U mag 
zelf oordelen of er al dan niet veel is veranderd. 

Het boek "Een eerste klas landschap" gaat vooral ook 
over mensen die met De Beer te maken hadden ,zowel in 
positieve als in negatieve zin. Hier bewaker W. Korfma
ker,die er niet tegenop zag voor zijn excursiedeelnemers 
een ei van Bergeend tevoorschijn te halen. 

Wintervogeltei 

Oick Wilbrink 

Afgelopen winter had een st 
Enkele keren zat een strengl 
Deltagebied. Wel waren er e 
onder het vriespunt. Lange~ 
dagen was het weer niet sle 
weer uiteindelijk uitviel. 

Ganzen 
Alleen in januari verblevE 

Goeree-Overflakkee. In tata 
waarvan 3000 in polder Den I 
Het Oudeland van OoltgensI 

In december (totaal 6307 
ganzen te vinden in de Eendr 
land verbleef een groep van 
had zijn Kolganzen, met nam( 

Het hoogste aantal Grauv 
november toen 17.567 ex het 
enjanuari verbleven ook ron{ 
ders en binnen- en buitendij1 
is steeds de ruime verspreidir 
bijna letterlijk overal tegenk 
pen, ook 's zomers dus. 

Tot voor vijf jaar werden ÏI 
ringen na) slechts een paar he 
middels is dat opgelopen tot t 
opgelopen tot 20.000 ex. Dat i 

Tabel l. Overzicht getelde ganzen 


Soort / maand okt nov 


Rietgans 132 995 
Kleine Rietgans 1 
Kolgans 448 364 
Dwerggans 
Grauwe Gans 8983 1751 
Brandgans 5742 205, 
Rotgans 198 180, 
Nijlgans 552 474 
Indische Gans 2 3 
Canadese Gans ma. 127 93 
Canadese Garrs mi. 6 4 
Srreeuwgans 
Roodhalsgans 
Soep gans 61 85 
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