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1 Ontstaan van De Beer
‘Door stormen zijt ge ontstaan, slechts door stormen kunt ge vergaan’: het is de wat pathetische spreuk die
de eerste pagina van het eerste informatieboekje over De Beer uit 1951 siert. 1 In de versie van dit boekje uit
1961, de laatste, is de spreuk niet meer aanwezig. Misschien ook wel terecht, want het ‘slechts door
stormen kunt ge vergaan’ had zich al aangediend. Op 1 januari 1964 sloot De Beer immers definitief zijn
poorten; ontmanteld en vergraven voor de aanleg van Europoort als onderdeel van de uitbreiding van de
Rotterdamse haven.
Wie de spreuk ooit heeft bedacht, zal altijd wel een raadsel blijven. Misschien was het het bestuurslid Van
der Kloot die ‘Een inleidend woord’ van het eerste informatieboekje over De Beer schreef. Of misschien
Mörzer Bruijns die de redactie over het boekje voerde. De betekenis van de spreuk wordt voor zover het
het eerste deel – ‘door stormen zijt ge ontstaan’ - betreft, uitgelegd. In de inleiding staat namelijk: ‘Wat is
“de Beer” eigenlijk anders dan een eeuwen geleden, door stormen opgeworpen zandplaat in de
Maasmond?’ Deze uitspraak bevat een kern van waarheid, maar niet alleen storm maar ook rust heeft tot
de vorming van De Beer geleid. De anonieme auteur van de spreuk doelde met ‘storm’ zonder twijfel op de
Sint Elisabethvloed van 1421, hoewel die de zandplaat niet opwierp maar wel bijdroeg tot het ontstaan
ervan.
In de twaalfde eeuw lag de monding van de Maas ongeveer tussen de tegenwoordige plaatsen Brielle en
Monster. Het was in die tijd de belangrijkste afvoer van de grote rivieren naar de Noordzee. De situatie
veranderde ingrijpend door de Sint Elisabethsvloed in november 1421. Daarna vond de afvoer van de Waal
veel zuidelijker plaats (afbeelding 1, 2). Het zeegat tussen Brielle en Monster kreeg nu slechts een kwart van
de eerdere afvoer. Natuurlijke processen zorgden voor landaanwas, vooral aan de noordkant van de
monding. Dit kwam vooral door de richting van eb en vloed die ongeveer volgens de richting zuidzuidwest
noordnoordoost verliep. De landaanwas werd vervolgens via indijkingen veilig gesteld. Het gat tussen
Brielle en Maassluis verzandde. Op een kaart uit 1540 was in de monding van de Maas al duidelijk een grote
zandbank zichtbaar (Engelbrecht, 1934). In 1576 komt op een kaart van Jan Potter voor het eerst de
benaming ‘den Hoeck van Schravenzant’ voor; deze naam zou in 1572 voor het eerste zijn gebruikt. 2 Op een
kaart uit 1583 uit de ‘Spieghel der Zeeveart’ zijn al twee zandbanken aanwezig (afbeelding 3).

Afbeelding 1 Kaart van de monding van de Maas voor de Sint Elisabethvloed van 1421. Alle grote rivieren
hebben hun afvoer naar de Noordzee grotendeels via het Brielse Gat.
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Afbeelding 2 Kaart van de monding van de Maas na de Sint Elisabethvloed van 1421. Onder Dordrecht is een
groot gebied verdwenen; hier is de Biesbosch (op de kaart aangeduid met ‘Die groote Dordtsche verdroncken
weerdt’) ontstaan. De afvoer van de Waal en de Maas gaat nu grotendeels onderlangs. Alleen de Lek en de
(Hollandsche) IJssel hebben hun afvoer nog langs het Brielse Gat .

Afbeelding 3 Fragment van een kaart uit de
‘Spieghel der Zeevaerdt’ uit 1584, overgenomen uit Engelbrecht (1934). De kaart,
gedateerd 1583, toont twee zandbanken in de
monding van de Maas. De meest noordelijke
doorgang – waarnaar de kleine, rode pijl wijst –
is onbetrouwbaar als doorvaart. Links bevindt
zich het noordoosten.
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De noordelijke zandbank zat soms vast aan het vasteland, dan was die weer los. Het bleef al met al voor de
scheepvaart in ieder geval een lastig te bevaren gebied. 3 Op een kaart van Hayen uit 1586 is een kleine
zandbank te zien die bijna aan het vasteland van Holland vast zit. Deze bank heeft de naam ‘Tsagen of die
Blencken’. De doorgang naar de Maasmonding vanuit het noorden was nu alleen nog maar mogelijk door
om deze bank heen te varen. In de ‘Tresoor der Zeevaert’ van 1592 heet ‘de Blencken’ een ‘Steert Sandts die
van Holland aff komt schieten’ (Engelbrecht,1934). De naam ‘de Blencken’ wijst er op dat het om een
onbegroeide, blanke zandplaat gaat. 4 Op de kaart van Floris Balthazarszoon uit 1610 kwam de naam ‘Den
Beer’ voor het eerst voor (afbeelding 4).
Op de kaart van Jacob Quack uit 1665 lag bezuiden de Hoek van Holland inmiddels een grote zandplaat,
hoewel de afmeting ervan kon verschillen afhankelijk van de maker van de kaart en de gebruikte bronnen
(afbeelding 5). De zandplaat zou door aanslibbing verder groeien en bleek in het begin van de achttiende
eeuw al een forse omvang te hebben. Het was ook in deze tijd dat landmeter Cruquis met zijn plannen voor
de doorsnijding kwam om zo de bereikbaarheid van Rotterdam te verbeteren. Plannen die vooralsnog op
niets uitliepen; ze waren voor die tijd te gewaagd. Bovendien waren de geschatte kosten astronomisch
hoog (Buijsman, 2007). Het zou tot het eind van de jaren zestig van de negentiende eeuw duren, voordat
de Nieuwe Waterweg kon worden aangelegd. De zandplaat was toen nog verder in omvang toegenomen.
De doorsnijding van de Hoek van Holland volgens het plan van Caland was een gewaagde en ook kostbare
onderneming, maar het zou uiteindelijk na de nodige tegenslagen een bevaarbare verbinding van
Rotterdam met de Noordzee opleveren. Het natuurgebied De Beer zoals het later bekend zou worden, was
geboren. De processen die tot de vorming van de Beer hadden geleid, gingen echter onverminderd voort.
Reden dan ook dat in periode dat De Beer zou bestaan, de omvang ervan voortdurend toenam. Meest
opvallend waren de geleidelijke ontwikkeling van een groot moerasgetijdengebied aan de zuidzijde en de
gestage uitbreiding van het strand in westelijke richting.

Afbeelding 4 Fragment van de kaart van Floris Baltharszoon uit 1610. Het is de eerste kaart waarop de naam ‘Den Beer’
voorkomt. Rechts daarvan staat de naam ‘Den Hoeck’.
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Afbeelding 5 Kaart van de polder ‘Het Nieuwlandt’ van landmeter Walraven, 1719, naar een kaart van Johannes Douw uit
1665 die op zijn beurt gebruik maakte van een kaart Symon Fransen van Merven uit 1591. De zandbank in de monding van de
Maas (de Maese) heet hier ‘Den Beer van Hollandt’. Bron: Stadsarchief Rotterdam.

Afbeelding 6 Kaart van Bolstra uit 1733. Duidelijk is hierop de hindernis in de monding van de Maas te zien, die
hier als ‘Hoek van Holland’ is aangegeven.
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Afbeelding 7 De Beer op het Bonneblad 874 uit 1880.
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De naam ‘De Beer’

Het zuidelijkste puntje van Holland had van oudsher de naam ‘Hoek van Holland’ of kortweg ‘Hoek’. De
precieze schrijfwijze is nogal eens gewijzigd en hing onder andere af van de in een bepaalde tijd
gebruikelijke spelling. Zodoende komen namen als ‘Houck’ en ‘Hoeck’ al of niet in combinatie met Holland
of Hollandt voor. Hazewinkel, archivaris van het gemeentearchief in Rotterdam, wijdde er in 1936 een
uitgebreide brief aan. 5 6 Waarschijnlijk is de brief een antwoord op een verzoek van het bestuur van
Stichting Natuurmonument de Beer. Hazewinkel stelt dat de naam voor het eerst voorkomt in de vorm ‘den
hoeck van Schravensant’ op een kaart van Jan Potter uit 1576. 7
De naam ‘De Beer’ komt voor het eerst voor op een kaart uit 1610 (zie ook afbeelding 4). Het woord ‘beer’ is
hier mogelijk gebruikt in de betekenis van ‘waterkering’ (De Vries, 1971). Het kan ook zijn dat het woord is
afgeleid van het Engelse ‘bar’, dat later verworden is tot baar in de betekenis van zandbank in de monding
van een rivier. Hazewinkel wees in 1936 op nog een andere mogelijkheid. Het zou in het oud-Nederlands
gaan om een van ‘bere’ afgeleid woord, waarbij ‘bere’ zoveel als modder, slijk betekent. Deze uitleg komt
ook overeen met een van de betekenissen zoals die door De Vries (1971) wordt gegeven. De verklaring
hiervan zou zijn dat de oorspronkelijk kale zandplaat, De Blencken, was veranderd in een begroeide
slijkplaat.
Merkwaardig is dat op de kaart van Kouter uit 1640 de naam ‘De Beer’ niet voorkomt (zie ook afbeelding 5);
het nieuwe stukje land heet hier weer gewoon ‘Hoek van Holland’. Op de kaart van Walraven uit 1719 is
vervolgens weer een soort samengestelde naam, ‘Den Beer van Hollandt’, gebruikt. Op latere kaarten
komen zowel de naam ‘De Beer’ als ‘Hoek van Holland’ voor. Hazewinkel is van mening dat ‘de Beer’ hierbij
(meestal) als een deel van ‘Hoek van Holland’ is te beschouwen mede op basis van de gewoonlijk grotere
typografische weergave van de tekst ‘Hoek van Holland’.
Hazewinkel wees overigens op nog een ander interessant aspect. De naam ‘De Beer’ was, volgens hem,
geleidelijk aan meer op te vatten als een geologische aanduiding. De naam ‘De Hoek van Holland’
ontwikkelde zich met het ontstaan van de bebouwing aan de noordzijde van de Nieuwe Waterweg tot een
topografische naam. Helemaal sluitend is dit niet. Bezoekers van De Beer in het begin van de twintigste
eeuw plachten nog veelvuldig de naam ‘De Hoek’ of ‘Hoek van Holland’ te gebruiken als zij ‘De Beer’
bedoelden. In deze tijd werden soms beide namen ook samen gebruikt. In de jaren dertig kreeg de
benaming ‘De Beer’ geleidelijk aan de overhand. 8
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Landschapselementen op De Beer

Er waren op De Beer een groot aantal landschapselementen die een eigen naam hadden. Ze zullen
hieronder in alfabetische volgorde worden behandeld.

Aanspoelselhoek
Het noordwestelijke deel; het strand direct onder de Zuiderpier. Het gebrek aan stroming door de
aanwezigheid van de Zuiderpier en de vaak zuidwestelijke en westelijke wind maakte dit een rommelig deel
van De Beer met soms veel aangespoeld afval. De naam ‘Aanspoelselhoek’ komt voor rekening van de
auteurs van het boek Het Vogeleiland: ‘In den hoek tusschen het Bakengat en de Zuiderpier ligt een
opeenstapeling van allerlei aangespoelden rommel, die ons den lelijken naam “aanspoelselhoek” deed
invoeren’. 9 De noordwesthoek van De Beer was het domein van de dwergsterns en de bontbekplevieren.
De bontbekplevier kwam overigens slechts in kleine aantallen voor op De Beer. De dwergstern nestelde in
drie kolonies op De Beer; een ervan lag vlak bij de Zuiderpier. De Aanspoelselhoek was ook de plek waar de
gele hoornpapaver, het bilzenkruid en de pijlkruidkers uitbundig voorkwamen.

Afbeelding 8 De Aanspoelselhoek lag
inderdaad soms vol met rommel. Foto
Gerard Ouweneel.

Afbeelding 9 De Aanspoelselhoek
werd aan de noordzijde begrensd
door de Zuiderpier Foto Simon de
Waard.
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Aenstoot, de
Tijdens de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers gebouwde Rode Kruisbunker; gelegen aan de
noordoostkant vlakbij bij de ‘Blencken’. Na de oorlog werd De Aenstoot in gebruik genomen als
recreatiewoning. De ‘Aenstoot’, soms ook geschreven als de ‘Aanstoot’, werd omschreven als een
‘vacantiehuisje’ en bestond uit twee gedeelten: ‘De Lepelaar’ en ‘De Lachstern’. Het informatieboekje over
de Beer uit 1951 vermeldde dat de huur van ‘De Lepelaar’  5,50 per nacht voor het geheel was en van ‘de
Lachstern’  0,70 per nacht per bed. In 1954 bedroeg de prijs voor beide huisjes  55,- per tien dagen. Wel
was het toen zo dat leveranciers aan de deur kwamen. 10

Afbeelding 10 De Aenstoot, begin jaren
vijftig. Foto collectie A. den BakkerKorfmaker.

Bakengat
Doorgang naar het Groene Strand door de duinen ter hoogte van de Scholeksterwei. Op deze plek stond
een baken voor de scheepvaart; hiervan was de naam afgeleid.

Afbeelding 11 Zicht op de
Scholeksterwei met linksachter het
Bakengat en, vaag zichtbaar op de
achtergrond links, een baken voor de
scheepvaart, jaren dertig. Fotograaf
onbekend.
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Beertje, ‘t
Voormalig schildwachthuisje aan de oostkant van De Beer. Het huisje was in de zomer in gebruik bij het
echtpaar Stehouwer. Stehouwer was een voormalige boer; hij was jarenlang hulpbewaker op De Beer en
verzorgde in die hoedanigheid ook excursies. Zijn vrouw interesseerde zich vooral voor de flora van De
Beer, met name paddenstoelen.

Afbeelding 12 Gebouw ‘t Beertje met op
het bankje het echtpaar Stehouwer.
Fotograaf onbekend.

Berghaven
Kleine haven aan de Stationsweg in Hoek van Holland. Hier vertrok het bootje naar De Beer. Vanaf het
begin van de jaren dertig tot de sluiting van De Beer was Ary Prins, de veerman.

Afbeelding 13 Berghaven in Hoek van
Holland; op de achtergrond De Beer.
Ansichtkaart Holland, Den Haag.
Collectie E. Buijsman.

Afbeelding 14 Deel van een
informatiebriefkaart over De Beer met
onder andere de aanduiding van de
vaartijden. Collectie E. Buijsman.
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Blencken, de
Huis van de opzichter gelegen aan de noordoostkant. Het huis werd vlak voor de Tweede Wereldoorlog
gebouwd. Tijdens de Duitse bezetting was het huis in gebruik bij de Inselcommandant. Na de oorlog betrok
opzichter Korfmaker met zijn gezin het huis. Al snel vond ook een verbouwing en uitbreiding plaats. In de
jaren vijftig kon een deel van het huis voor een verblijf op De Beer worden gehuurd. Korfmaker (of zijn
vrouw) verkocht ook enige tijd versnaperingen. Op enig moment stelde het bestuur vast dat Korfmaker te
weinig in het terrein kwam en werden de verkoopactiviteiten van Korfmaker beëindigd.
De Blencken is ook nog enige tijd in gebruik geweest als logiesmogelijkheid. Het informatieboekje over De
Beer uit 1951 meldt hierover: ‘bevattende een grote woonkamer, 1 slaapkamer met 3 en 1 slaapkamer met 2
bedden, alsmede een badkamer met toilet. De pensionprijs bedraagt  6,- per persoon per dag, voor
kinderen tot en met 10 jaar  3,50, alles inbegrepen. Blijkens het boekje van 1954 bestond deze mogelijkheid
toen niet meer. Het bestuur van de Stichting Natuurmonument De Beer had er in de voorgaande jaren
slechte ervaringen mee opgedaan. De naam ‘De blencken’ verwijst naar de gelijknamige zandbank die in de
zeventiende eeuw in de monding van de Brielsche Maas lag. Het woord ‘blencken’ zou kunnen zijn afgeleid
van blenken en blinken ofwel glanzen. Het adres was Beerweg 24, Hoek van Holland, post Rozenburg.

Afbeelding 15 Het huis van de
opzichter van de Beer, de Blencken; op
de achtergrond de aanlegsteiger en de
Nieuwe Waterweg. Foto W.
Korfmaker.

Afbeelding 16 Het huis van de
opzichter van de Beer, de Blencken.
Foto F. Kooijmans.
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Breed, het
Schaars begroeide vlakte aan de oost/noordoostelijke kant. Voor de oorlog ca. 100 ha groot; in de oorlog
deels verloren gegaan door de inpoldering van het Rietmoeras en de aanleg van de Chinese muur. Na de
oorlog nog 50 ha groot. Het Breed had voor de oorlog een eigen afwatering op het Rietmoeras. Het Breed
was vooral het domein van weidevogels.

Afbeelding 17 Het Breed gezien in de richting van
het strand. Foto C.N.A. de Voogd.

Buitenplas
Duinplas ter hoogte van het noordelijke deel van de Chinese muur; ontstaan aan het eind van de jaren
veertig nadat een grote hoeveelheid zand aan een aannemer was verkocht.

Afbeelding 18 De Buitenplas op een kaart uit het
informatieboekje van Stichting Natuurmonument
De Beer uit 1951.
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Chinese muur
Robuuste zeewering van 2,5 kilometer tegen de duinen; aangelegd tijdens de Tweede Wereldoorlog als
onderdeel om de waterhuishouding in het gebied beheersbaar te maken voor de aanleg van fortificaties
door de Duitsers bezetters. De aanleg betekende het einde van De Beer als een open, dynamisch
duinsysteem.

Afbeelding 19 De Chinese Muur liep ongeveer van noord naar zuid
langs de oostkant van het strand van De Beer. Blauwdruk, Dienst
der Domeinen, 1942.

Dennentuin
Een groepje dennen aan de noordkant aan de oever van de Nieuwe Waterweg.

Afbeelding 20 Het dennenbosje aan de oever van de Nieuwe
Waterweg. Kaart, Dienst der Domeinen, 1941.
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Ganzenkreek
Belangrijkste afwateringsloop van de Vogelplaat naar de Brielsche Maas voorde Tweede Wereldoorlog. Na
de inpoldering van de Vogelplaat was van deze waterloop alleen nog het deel het dichtst bij de Brielsche
Maas overgebleven.

Afbeelding 21 De Ganzenkreek aan de zuidkant van De Beer. Topografische kaart
37A, 1938.

Groene Strand
Het Groene Strand was het deel van De Beer waaraan het mede zijn faam te danken had. Voor de oorlog
zag het er ongeveer als volgt uit. Het Groene Strand lag voor de stuifdijk tussen paal 121 en paal 122,5 en het
was eigenlijk niet meer dan een zeer ijl begroeide strandvlakte. Hier groeide alleen, en dan nog spaarzaam,
klein schorrekruid en zeekraal. Het Groene Strand bestond uit een zandige bodem met slib. De noordkant
was zeer slibrijk en met kreken doorsneden. Tussen paal 121 en 122 lagen pionierduintjes met een slibrijke
landtong en begroeid met zeekraal. Tussen paal 120 en 121 lagen duindoornbosjes. Het Groene Strand was
een dynamisch systeem met lage, primaire duintjes, maar ook met schelpenbanken. Het werd regelmatig
overspoeld. Op het Groene Strand vond ook nog duinvorming plaats. Zo strekte zich langs de gehele lengte
van het Groene Strand een gordel van pionierduintjes uit. Hierop groeiden biestarwegras en loogkruid met
incidenteel akkermelkdistel, zeeraket, bitterzoet en zeewolfsmelk. Ook kwamen hier onder andere de
zeldzame zeewolfsmelk en de blauwe zeedistel voor. Maar het zijn toch vooral de vogels die het Groene
Strand zo beroemd maakten. Het Groene Strand was het broedterrein van de grote sterns, kluten,
visdieven, bergeenden, plevieren. Het was juist hier dat aan alle eisen van kustbroedvogels werd voldaan:
een schaars begroeid en open terrein, weinig natuurlijke vijanden en voldoende voedsel in de nabijheid.

Afbeelding 22 Het Groene Strand,
1935. Foto J.P. Strijbos.
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Groote Strandplas
Waterplas aan de zuidkant van het Groene Strand; bij de aanleg van de werken van de Altantikwall tijdens
de Tweede Wereldoorlog verdwenen.

Hoge Stort
Gebied waar grond die was vrijgekomen toen de Nieuwe Waterweg werd gegraven, was gedeponeerd. Zie
ook Afbeelding 31.

Jacob Bakkerbos
Het eerste Jacob Bakkerbos: bos aan de noordoostelijke kant van De Beer als bosgordel rond de Hoge
Stort. Het was rond 1950 aangelegd. Het bos werd in 1953 vernoemd naar Jacob Bakker bij zijn terugtreden
als voorzitter van het bestuur van Stichting Natuurmonument De Beer. Het jaarverslag 1953 van de Stichting
Natuurm0nument de Beer meldde hierover: ‘Als blijvend aandenken voor al hetgene wat de afgetreden
voorzitter voor “De Beer” heeft gedaan, besloot het Bestuur unaniem aan het eerste aangelegde bos de
naam Jacob Bakker bos te geven. Met een kleine ceremonie werd bij het begin van dit bos het
desbetreffende naambordje “onthuld” ’.
Het tweede Jacob Bakkerbos: bos aan de zuidoostkant van De Beer op de scheidingsgrens met Europoort.
Het eerste Jacob Bakkerbos ging verloren bij de eerste ingrepen voor de aanleg van Europoort. Het bestuur
besloot daarop om bij het vertrek van bestuurslid Jaco Bakker in april 1961 opnieuw een bosperceel naar
hem te vernoemen. In de laatste versie van het boekje ‘Het natuurmonument “De Beer” ’ uit 1961 kunnen
we over dit bos lezen: ‘Het aanplanten van deze bosgordel had aanvankelijk tot doel het natuurreservaat
visueel te scheiden van het aangrenzende polderland. Wij prijzen ons gelukkig, dat men destijds op dit idee
is gekomen, want nu is het opgroeiende bos een prachtig scherm langs de kaarsrechte, kale dijk die de
westgrens vormt van het Europoort-complex’. Nog geen vier jaar later ging De Beer voorgoed dicht en viel
ook het tweede Jacob Bakkerbos ten prooi aan de uitbreiding van de Rotterdamse haven.

Afbeelding 23 De nieuwe voorzitter
Van Steijn (rechts) feliciteert de
scheidende voorzitter J. Bakker met
de vernoeming van een bosperceel
op de Beer naar zijn naam. Foto:
archief Stichting Natuur-monument
de Beer, Stadsarchief Amsterdam.
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Afbeelding 24 Het bestuur van de
Stichting Natuurmonument De
Beer bij de opening van het tweede
Jacob Bakkerbos op 1961. Jacob
Bakker staat rechts van het bordje.
Geheel links opzichter Korfmaker.
Foto: archief Stichting
Natuurmonument de Beer,
Stadsarchief Amsterdam.

Kamphuis
Voormalig, Duits kantinegebouw uit de Tweede Wereldoorlog, dat hij na de oorlog voor 2075 gulden aan
Van Beuningen werd verkocht door het bureau Oorlogsbuit van het ministerie van Financiën. Aan het eind
van de jaren veertig overgedragen aan de Stichting Natuurmonument De Beer. Het gebouw kreeg toen de
naam Kamphuis De Beer. Stichting Natuurmonument De Beer organiseerde in samenwerking met de
Stichting Vakantieverblijven Lagere Schooljeugd in het Kamphuis De Beer vakanties voor kinderen uit
minder draagkrachtige gezinnen die ‘nooit op vakantie kunnen’. In andere publicaties sprak men van een
vakantieverblijf voor de ‘ongrijpbare jeugd’ om deze te kunnen ‘opvoeden tot gemeenschapszin’. Opzichter
Pols beheerde aanvankelijk het gebouw. Het Kamphuis zou na de ontmanteling van De Beer nog een
tweede leven krijgen als Kamphuis ‘De Beer’ aan het Brielse Meer. Een gemoderniseerde versie van het
kamphuis staat hier nog steeds.

Afbeelding 25 Het Kamphuis.
Ansichtkaart uitgave Stichting
Natuurmonument de Beer,
collectie E. Buijsman.
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Kemphanenwei
Grazige vlakte aan de zuidkant van De Beer tegen het zuidelijk deel van de Chinese Muur; van oudsher een
plek waar de kemphanen hun gevechten hielden om de kemphennen te imponeren.
Afbeelding 26 Kemphanen op de
kampplaats. Dia uit de serie van
Simon de Waard. Een deel van het
bijschrift luidt: ‘In de paar- en
broedtijd verzamelen de
kemphanen (de mannetjes) zich op
bepaalde plaatsen van het terrein
voor het houden van hun
baltsspelen. Vooral wanneer de
kemphanen in actie zijn leveren ze
een fraai en interessant
schouwspel; ze kruipen en
springen, draaien met wijd
uitgespreide kraagveren om elkaar
heen, vliegen klap wiekend tegen
elkaar op, enz. tot op een gegeven
ogenblik de strijd of, beter gezegd,
het baltsen voor korte tijd gestaakt
wordt..

Kernwerk
Het Kernwerk was een onderdeel van de Duitse verdedigingswerken aan de monding van de Nieuwe
Waterweg. Dit Kernwerk vormde het hart van de verdediging aan de zuidoever van de Nieuwe Waterweg,
dus op De Beer. Het was eigenlijk op te vatten als een soort citadel. Het lag aan de noordelijke rand van De
Beer tegen de Nieuwe Wateweg. Eigenlijk was een soort vesting binnen de Vesting Hoek van Holland. Het
Kernwerk alleen al had een oppervlakte van 14 ha. Het Kernwerk bevatte 52 bunkers; alles goed voor
ongeveer 50.000 m³ beton. Dit Kernwerk was zo omvangrijk, omdat het in het allerlaatste geval nog geheel
zelfstandig verdedigbaar moest zijn. Het was daarom ook noodzakelijk dat het Kernwerk langere tijd
zelfvoorzienend zou kunnen zijn. Het Kernwerk bevatte dan ook bijvoorbeeld twee hospitaalbunkers. Ook
had het Kernwerk zijn eigen watervoorziening. Het Kernwerk werd in november 1943 in gebruik genomen.
De bezetting bedroeg 250 man.

Afbeelding 27 Naoorlogse foto van
de toegang tot het Kernwerk, ook
wel het Reinhardwerk genaamd.
Foto: Stichting Menno van
Coehoorn.
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Kievitenplas
De Kievitenplas lag op de plaats van de vroegere Kievitenwei. Opzichter Korfmaker schreef in een van zijn
verslagen: ‘… aan de oever ten oosten van Kievitenplas zeker een 45 moeraswespenorchideëen omringd
door duizendguldenkruid en parnassia, welke zich op deze plaats ook zeer uitbreidt. Er tussen in bloeiden
dan de watermunt, wit en geel walstroo enz. zodat dit hoekje voor de plantenliefhebbers(sters) […] een
waar paradijsje was’.

Afbeelding 28 De Kievitenplas, voor de
oorlog de Kievitenwei; op de achtergrond
een onder-gewerkte Duitse bunker. Foto S.
de Waard.

Kievitenwei
Grazige vlakte aan het westelijk einde van de Vlierenlaan (zie ook Afbeelding 29). De naam ‘Kievitenwei’ is
afkomstig van de auteurs van Het Vogeleiland. Op pagina 22 valt de naam: ‘Tusschen beide in ligt een
rechthoekig weitje, dat nu heel drassig is, waar het natuurlijk weer vol bergeenden zit, en dat we om zijn
talrijke kievitenbevolking “Kievitenwei” zullen noemen’. De Kievitenwei was ook een uitbundige
groeiplaats van de parnassia.

Afbeelding 29 Het noordwestelijke deel van
De Beer voor de Tweede Wereldoorlog.
2: aanlegsteiger; 3: opzichterswoning;
4: dennentuin; 5. Vlierenlaan;
6: Scholeksterwei; 7: Bakengat;
8: Witgatplas; 9. Kievitenwei (na de oorlog
Kievitenplas).

Klutenbank
Zandig, schelprijk gebied aan het zuidelijk uiteinde van De Beer langs de Brielsche Maas; van oudsher
broedplaats van kluten.
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Klutenplas
Nat onderdeel aan de noordoostkant van het Breed in de buurt van de Storten.

Krakeendenplas
Het is onduidelijk waar dit water zou hebben gelegen. De naam wordt zonder nadere duiding genoemd in
‘Het Vogeleiland’. 11

Lage Stort
Gebied waar grond die was vrijgekomen toen de Nieuwe Waterweg werd gegraven, was gedeponeerd. Zie
ook Afbeelding 31.

Paviljoen ‘De Beer’ (1956-1959)
Paviljoen bij de noordoostelijke ingang van De Beer. Het paviljoen was op kosten van de Stichting
Natuurmonument De Beer gebouwd. Het bestuur van de stichting verpachtte het paviljoen aan
S. Gorzeman uit Brielle. Het bestuur van de stichting was zeer verguld met het paviljoen: ‘Men heeft er op
het terras, beschut door glazen windschermen, een mooi gezicht op de steeds boeiende scheepvaart op de
Waterweg’.

Afbeelding 30 Paviljoen De Beer (rechts) met op de
achtergrond de Nieuwe Waterweg. De uitbater van
het paviljoen, Gorzeman, moest overigens op eigen
kosten een terras en elektriciteit aanleggen.
Ansichtkaart, uitgave Gorzeman. Collectie E.
Buijsman.

Paviljoen ‘ De Beer’ (1959-1964)
Paviljoen bij de (zuidelijke) ingang van De Beer aan de Vogelweg, nadat het noordelijke deel van de Beer
met daarbij het eerste paviljoen was gesloten en daarna verloren was gegaan.

Nieuwe Storten
Zuidoostelijk van de Hoge en Lage Stort gelegen gebied waar in de Tweede Wereldoorlog baggermateriaal
uit de Nieuwe Waterweg werd gedeponeerd.

Afbeelding 31 De Nieuwe Storten en omgeving.
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Reinhardwerk
Zie ‘Kernwerk’.

Rietmoeras
De auteurs van Het Vogeleiland bedachten de naam ‘Rietmoeras’ voor het 300 ha grote moeras- en
slikkengebied aan de zuidkant van De Beer. De naam Rietmoeras was eigenlijk fout, want er groeide
nauwelijks riet maar des te meer biezen. Zie verder ook ‘Vogelplaat’.

Robbenplaat
Zandplaat in de monding van de Brielsche Maas; rustplaats voor zeehonden.

Schelpenvlakte
Vlakte aan de oostkant van het zuidelijke deel van de Chinese Muur.

Scholeksterwei
Grazige vlakte aan het eind van de Vlierenlaan; de Scholeksterwei werd omgeven door dicht struikgewas.
Verderop, aan de westkant, was een gat in de duinenrij, het Bakengat, waarachter het strand begon (zie
ook bij ‘Bakengat’). De naam ‘Scholeksterwei’ is waarschijnlijk bedacht door de auteurs van Het
Vogeleiland. 12

Afbeelding 32 Scholeksterwei met velden
reukloze kamille, 1932. Foto A. de Graaf.

Schollenkreek
Afwateringskreek van het Groene Strand aan de zuidkant van De Beer.

Vlierenlaan
Van oost naar west lopende laan door het Vlierenwoud aan de noordkant van De Beer; gewoonlijk de route
van de aanlegsteiger naar het strand van de Beer.

Afbeelding 33 Vlierenlaan en
omgeving, 1951.
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Afbeelding 34 De Vlierenlaan voor de Tweede
Wereldoorlog. Foto W.G. van der Kloet.

Afbeelding 35 De Vlierenlaan na de Tweede
Wereldoorlog. Fotograaf onbekend. Collectie
E. Buijsman.

Vlierenwoud
Dicht begroeid bosperceel aan de noordkant van De Beer, voornamelijk bestaande uit vlieren en ligusters.
Werd doorsneden door de Vlierenlaan. Een deel van de voedselrijke grond die was vrijgekomen bij de
aanleg van de Nieuwe Waterweg, was op de zuidelijke over gestort. Het grootste deel van het Vlierenwoud
ging tijdens de Tweede Wereldoorlog verloren bij de aanleg van de Duitse verdedigingswerken.

Vogelplaat
Moeras- en getijdengebied aan de zuidkant van De Beer langs de Brielsche Maas, ca. 300 ha groot. Voor de
Tweede Wereldoorlog stond dit gebied via de monding van de Brielsche Maas in directe verbinding met de
Noordzee. Het was een verraderlijk gebied met kreken en slikken waar het water bij vloed soms verrassend
snel kon opkomen. Het was een rijk vogelgebied waar onder andere kiekendieven broedden. De auteurs
van Het Vogeleiland spraken van een ‘prachtwildernis’; zij gaven er de naam ‘Rietmoeras’ aan. De naam
Rietmoeras was eigenlijk fout, want er groeide nauwelijks riet maar des te meer biezen. 13 Op de topografische kaart uit 1938 staat het gebied aangeduid als ‘Vogelplaat’, een benaming die overigens zelden
werd gebruikt. In de Tweede Wereldoorlog werd de Vogelplaat grotendeels ingepolderd. Het belangrijkste
argument hiervoor was de uitbreiding van landbouwgrond in verband met de voedselvoorziening. 14 De
Vogelplaat was een gebied met metershoge vegetatie, moeilijk deels onmogelijk begaanbaar en bovendien
verraderlijk. Het stond in open verbinding met de zee en met vloed kon het water razendsnel opdringen.
Deze ‘biezenwildernis’ was het domein van de bruine kiekendieven. Aan de rand waar het moeras overging
in de slikken van de Brielse Maas, was het altijd een drukte van belang. Citaat uit Het Vogeleiland: ‘… voor
zoover het oog reikt is het bespikkeld met voedselzoekende of rustende vogels’.
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Afbeelding 36 De Vogelplaat aan de zuidkant van De
Beer op de topografische kaart uit 1938.

Afbeelding 37 Plan voor de inpoldering van de Vogelplaat,
hier aangeduid met ‘Pan of Krim’. Tevens is aangegeven de
ligging van de Chinese Muur.

23

Een kleine topografie van De Beer

Weermachtsweg
Verharde weg vanaf de ingang van De Beer naar de Zuidpunt. Door de Duitsers tijdens de Tweede
Wereldoorlog aangelegd, waaraan het zijn naam ontleende.

Afbeelding 38 De Weermachtsweg. Foto W.
Korfmaker.

Wijde Slik
Slikken aan de zuidkant langs de oevers van de Brielsche Maas.

Witgatplas
Duinplas ten zuiden van de Vlierenlaan aan het westelijke einde ervan. Ook de naam ‘Witgatplas’ is
afkomstig van de auteurs van Het Vogeleiland. Op pagina 21 valt de naam: ‘Wat hebben wij aan dit plasje
altijd een plezier gehad, bijna altijd is er wat te beleven, in ’t voorjaar de bergeenden, in den trektijd vaak de
groenpootruiters en de vlugge, ranke witgatjes, de laatste zo regelmatig dat we den naam Witgatplas
invoerden’.

Afbeelding 39 De Witgatplas, 1929. Foto Niko
Tinbergen.

Zuiderpier
Strekdam aan de zuidelijke kant van de Nieuwe Waterweg.
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Zuidpunt
Het meest zuidelijke deel van het strand. Na de Tweede Wereldoorlog werd er soms ook het deel aan de
zuidkant dat aansluit op de dam in de Brielse Maas mee bedoeld.

Afbeelding 40 Op de Zuidpunt. Het kleine
huisje is de bewakerswoning die ’s zomers
werd bewoond door hulpbewaker
Bakelaar. Fotograaf onbekend, collectie A.
den Bakker-Korfmaker.
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Afbeelding 41 De Beer op een kaart uit het boek ‘Het Vogeleiland, ca. 1930.
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Afbeelding 42 Topografische kaart 37A, 1938.
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Afbeelding 43 Het landschap van De Beer naar de topografische kaart van 1938
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Afbeelding 44 De Beer na de Tweede Wereldoorlog, nog voor de aanleg van de dam in de Brielse Maas.
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Afbeelding 45 De Beer in het informatieboekje van Stichting Natuurmonument De Beer, 1951.
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Afbeelding 46 Topografische kaart 37A, 1958.
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Afbeelding 47 De Beer op basis van de topografische kaart 37A, 1958.
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Noten
1

Zie Mörzer Bruijns (1951), p. 3.
Engelbrecht (1934) verwijst hiervoor naar het Besteedboekje uit 1572 op gezag van de toenmalige archivaris van het
Hoogheemraadschap van Delfland, mejuffrouw mr. Ruys.
3 Keuning (1918) geeft onder andere een uitgebreide beschrijving van de veranderingen in de vaargeulen.
4 Blencken zou kunnen zijn afgeleid van blenken en blinken ofwel glanzen.
5 Brief dd 29 december 1936. Archief van de Stichting Natuurmonument De Beer; toegangsnummer 999,
inventarisnummer 2601.
6 Hendrik Cornelis Hazewinkel (1896-1968) was van 1935 tot en met 1961 archivaris van het de gemeente Rotterdam.
7 Volgens Hazewinkel zou deze kaart zich bevinden in het archief van het Hoogheemraadschap Delfland. De kaart
bevindt zich aldaar echter niet meer in het archief.
8 Van Oordt bijvoorbeeld gebruikte in zijn vogeldagboeken stelselmatig de benaming ‘De Hoek’. Zie verder ook onder
ander: J.P. Thijsse, (1905) Verslag der excursie, op 4 Juni 1905 naar den Hoek van Holland gehouden. Verslagen en
Mededelingen van de Nederlandsche Ornithologische Vereniging 2, 6-7; P. van den Burg (1929) Verslag van de excursie van
der N.O.V. naar den Hoek van Holland op 20 October 1929, Ardea 18, 191-193. In al deze gevallen ging het overduidelijk
om een bezoek aan De Beer en niet aan de duinen bij Hoek van Holland.
9 Zie ‘Het Vogeleiland’, pagina 31.
10 Het gaat waarschijnlijk om Jo Bergwerff uit Rozenburg.
11 Zie ‘Het Vogeleiland’, pagina 299.
12 De naam ‘Scholeksterwei’ komt zonder enige inleiding voor het eerst voor in ‘Het Vogeleiland’, pagina 21.
13 Zie bijvoorbeeld ‘Het Vogeleiland’, pagina 24 en 99.
14 Zie ‘Een eerste klas landschap’, pagina 34 en verder.
2
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