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Te veel belangstelling. — Zondag bezochten we met eenige jongelui uit Rotterdam 
„De Beer". We hebben hier kennis gemaakt met een niet denkbeeldig gevaar, dat de 
broedkolonie's bedreigt, n.l. het gevaar van te overvloedige belangstelling Volgens het 
zeggen der wakers loopt het aantal bezoekers wekelijks ver over de honderden. Deze 
massa's van dikwijls geheel onkundige imitatie-natuurliefhebbers zijn hier gedurig bezig 
de verwoesting van broedplaatsen en broedsels te bevorderen. De bewakers staan hier
tegen machteloos. Zondag 1.1 was ik getuige van zulk een invasie in de kolonie's. Een 
groot aantal bezoekers spreidde zich waaiervormig over de broedkolonie's uit. Het resultaat 
van zulke bezoeken was overal te zien. Het anders zoo stille broedterrein was bezaaid 
met voetsporen, die op menige plaats kapotgetrapte eieren en doodgetrapte jongen her
bergden. Van de laatste telden we een kleine 100. De ouders opgeschrikt door de onge
wone drukte bleven in de lucht, terwijl ze geen tijd hadden hun jongen te voeren. We 
vonden verscheidene jongen, sommigen al eenige weken oud, die door gebrek aan voedsel 
de dood niet ver af waren. 

Het zien van deze lijdende dieren, terwille van een nieuwsgierigheidsgril van de 
menschen, die meestal met geen zweem van natuurliefde gepaard gaat, deed me besluiten 
u hier mede in kennis te stellen. 

Dat het geenszins overdreven is, zouden u de bewakers kunnen bevestigen Zij zien 
eiken dag het werk, dat hun toevertrouwd is en waar ze zich geheel aan geven, op de 
meest infame wijze vernielen. 

Waar moeten we nu de oorzaak zoeken. Deze zit bij de Rentmeester te Klundert, die 
iedereen, zonder eenig navraag, op aanvraag vergunningen toestuurt a ƒ0,50. Nu 't publiek 
eenmaal de weg weet waarlangs een vergunning te krijgen is, worden ze algemeen aan
gevraagd. Het is meestal maar een zuclit om ook de overkant eens te zien. Er komen 
zelfs daagjesmenschen, ook jongelui, die ook wel eens een foto van een vogel willen 
nemen. We zagen er een aantal achter een jonge scholekter aanrennen om 't dier met 
alle geweld toch maar te kunnen kieken. Er komen er zelfs met een harmonica en tasschen 
met snoeperij en eetwaar, om de dag er gezellig door te brengen, zonder zich ook maar 
eenigszins om het dierenleven te bekommeren. De planten zijn al evenmin veilig. De 
hoornpapaver verdwijnt steeds zonder zaad gestrooid te hebben, 

Ik heb me afgevraagd, of hier geen verandering in te brengen zou zijn, 't Zou goed 
zijn, u zelf eens te komen overtuigen. Wellicht is er dan door u die al meer moeilijke 
natuurbeschermingsgevallen te behandelen kreeg, een oplossing te vinden. Het best zou 
natuurlijk zijn een beperking of beter nog afschaffing der vergunnings-afgiften. Maar hoe 
dit te bewerkstelligen. Ik hoop in ieder geval, dat ik hiermee gedeeltelijk m'n plicht gedaan 
heb om u ervan in kennis te stellen. Ik hoop, dat er wellicht door de Ver. tot Besch. 
v. Vogels en door „Natuurmonumenten" ernstige stappen verricht kunnen worden in 
de goede richting, om flora en fauna te beschermen. 

Hiermee besluit ik met de hoop, dat de zaak tot een goed eind zal mogen leiden, 
waarbij men zeker wel op de steun van de ware natuurvrienden zal mogen rekenen. 

Rotterdam, 4 Juli '28. JAN G. DE REUS. 

Nieuws van „de Beer". — 8 en 9 Mei 1928 nam ik met Jan Bouma 31 eldereenden 
in de Waterweg waar, meest donkere vogels, enkele jonge mannetjes en een mannetje 
in prachtkleed met de snertgroene nek. 

Gedurende de heele maand Juni werd een troep eidereenden van 30 a 40 stuks gezien 
door Van Beusekom, Martien Ruften en mij, nu eens geheel aan 't eind van de Zuidpier, 
dan weer (bij hoge zee) in de Waterweg. Volwassen mannetjes zagen we er niet bij. 
Volgens de opzichter van Waterstaat Prins kwamen ze geregeld het afval uit 
zijn fuiken inspekteren. 

De laatste week van Augustus waren we weer op de Hoek en toen waren de eiders 
er weer of nog. Met rustig weer telden we er 37. Weer was er geen enkel volwassen 
mannetje bij. Op een winderige dag zagen we ze weer binnen, in de Waterweg. De 
heer G. J. Tijmstra kon er toen 18 tellen. Het is veilig aan te nemen, dat de eiders dus 
deze zomer aan de mond van de Nieuwe Waterweg overzomerd hebben. Opzichter 
Prins, die blijk gaf deze eenden in voorkomen en gedragingen goed te kennen, verzekerde 


