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trekken, zoowel broedvogels als trekkers en wild. De „vogellijst" van Wildrijk zal 
zeker de honderd wel overtreffen; de broedvogels een dertigtal, waaronder ook de 
nachtegaal genoemd wordt, maar daarover wacht ik nadere gegevens. Hier hebben 
wij nu eens een mooie gelegenheid om jaar in jaar uit het verloop van een vogel-
bevolking na te gaan. Doch vooral geen nestenzoekerij! de zang in Mei en Juni ver
schaft voldoende gegevens. 

Ik zou nog wel veel meer van Wildrijk willen weten en profiteeren. Zoo'n bosch 
schept als het ware zijn eigen klimaat. Ook heeft het invloed op de omgeving en nu 
is het wel van belang, eens na te gaan, of daarvan in de luwte van Wildrijk en Ananas 
iets is te bespeuren. Ze liggen beide zoo mooi dwars op den zeewind. 

Intusschen dreigt het gevaar, dat Wildrijk zal worden gerooid en omgezet in bouw
en grasland. Dat gebeurt in dezen zonderlingen tijd slechts al te gemakkelijk. 

De Stichting het Noordhollandsch Landschap, dit gevaar inziend en met duidelijk 
besef van de groote waarde, die Wildrijk bezit als studieveld voor iedereen, en als 
oord van welbehagen voor de landelijke bevolking van deze polderstreek, en och, 
ook voor den Helder, Schagen en Alkmaar (al is deze victorie-stad ook vlakbij zoo rijk 
gezegend) heeft het ondernomen, dit Wildrijk aan te koopen en in stand te houden 
als natuurmonument. Het Noordhollandsch Landschap is nog jong en daardoor 
wellicht even moedig en eenvoudig als de onbekende planters van Wildrijk zelve. 

Nu komt weer het welbekende refrein. Er is 22.000 gulden noodig, te verschaffen 
vóór 1 April. Ge kunt hiertoe bijdragen door het verschaffen van een gift of door 
deel te nemen in een obligatieleening rentende 2% % en uitgegeven in „stukjes" 
van honderd gulden. Waarnemend penningmeester is Mr. W. C. van Heuven, Keizers
gracht 636, Amsterdam C Postgironummer is 299215 van de Stichting Het Noord
hollandsch Landschap, gevestigd te Amsterdam. 

Noordholland, dat is Amsterdam met het Gooi, Haarlem, de Zaanstreek, de steden 
van de Zuiderzee, de Haarlemmermeer en al die andere droogmakerijen Alkmaar, 
den Helder, de Eilanden en daar wonen wel vele menschen, die „begrip" hebben 
voor zoo iets als Wildrijk. 

Een gift, en liefst een flinke, is alweer het eenvoudigst. JAC. P. THIJSSE. 
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ONDERZOEKINGEN OVER DE DUINEN 
VAN VOORNE. 

(NA TUURMONUMENT VOORNE'S DUIN). 

I. VOORNE'S DUIN TEN ZUIDEN VAN HET BREEDE WATER. 

In een vorig artikel (Over de periodiciteit van de duinvorming op het eiland Voorne; 
De Levende Natuur, Gedenkboek Jac. P. Thijsse, 1935) heb ik er reeds op ge
wezen, welk een belangrijk gedeelte van het natuurmonument „Voorne's Duin" 

Jiet zoogenaamde Bosduin uitmaakt. In een ander artikel beschreef ik met mijn mede-
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werkers het gebied van het Breede Water zelf, en kon daarin aantoonen, dat niet 
alleen de tegenwooidige duinvorming de moeite waaid is, maar dat er vroeger in dat 
gebied een oude riviermond gelegen was, die ook op de tegenwoordige voiming haar 
invloed heeft doen gelden (Het Natuurmonument „het Breede Water" op Voorne; 
Jaarboek 1929-193 5 der Vereeniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Neder
land, blz. 183-199). Maar het was toen nog niet mogelijk, het Bosduin anders te be
schrijven, dan dooi den bouw van het tegenwoordige duingebied te behandelen, daar 
toen nog geen booronderzoek over den ondergrond dier duinen was gedaan. Wel 

Fig. 1. Kaart van Bosduin, perceel 726. 

Deze kaart werd reeds op sterk verkleinde schaal gereproduceerd in het Thijsse-gedenkboek van 
I935> blz. 48. In de buurt van de Vallei en van het Waterbosch vinden we oude Duni parabolici 
en falcati, dan volgt de Brandijk met duni erumpentes, waarvoor een moeras te vinden is, dat 
gedeeltelijk met bosch (Bosduin) begroeide. Nog meer westelijk zien we dan de duni antici als 
nagenoeg ononderbroken reeks optreden, in de buurt van de Zwarte Hoogte. Daarvóór vinden 
we dan, links op de kaart, het Groene strand met de Duni embryonales fundati optreden. Het 
groote paraboolduin geheel rechts op de kaart werd apart afgebeeld en besproken; foto's van dat 
duin zijn verschenen als afb. 1 en 2 in De Levende Natuur, Jrg. 36, afl. 11, 1932. In dezelfde 
aflevering is de Vogelpoel, links op de kaart, afgebeeld als fig. 7. Een luchtfoto van het hier afge
beelde kaartgede.:lte vindt men in die aflevering als fig. 6. Het wilgenboschje links op de kaart 
is afgebeeld in De Levende Natuur, Jrg. 30,1925, blz. 12, fig. 4, de Duni embryonales geheel links 
onderaan in „De Wandelaar", Jrg. 4, Maart 1932, blz. 88. In het hier volgend artikel zijn 
beide meertjes a en b bij het Waterbosch afgebeeld als fig. 4 en 5. Het duin C, in den Brandijk, 
werd geteekend in fig. 2; het bosch d vindt men in fig. 6 geteekend. Van meertje a vindt men 

een plattegrond op fig. 3. 
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werd het toen duidelijk, dat de duinvorming reeds sinds ongeveer het jaar 1200 
begonnen was, en dat die vorming periodisch had plaatsgevonden, in dier voege, dat 
ook de mensch in dit gebied misschien zal hebben ingegrepen door eenvoudige 
bedijking (Brandijk? Zie fig. 1). 

Volgens het inmiddels gepubliceerde uitvoerig onderzoek van J. Klok (Voorne en 
Putten; Dissertatie Utrecht, 1939) is het mogelijk, dat die eenvoudige bedijking, 
waarvan de Brandijk een voorbeeld is, geschied zal kunnen zijn ten gerieve van het 
ontvenen van het gebied, van het zoogenaamde „moeren". Inderdaad is dan ook het 
aantal lieden, dat thans nog Moerman heet, op het eiland Voorne zeer groot. Het 
ontbreken van veen in een bepaald gebied op het eiland sluit dus geenszins in, dat 
dit veen er ook niet zou zijn geweest, getuige den polder Naters, door Klok aangehaald. 

In het reeds besproken gebied ten Zuiden van het Breede Water, waar de natuur 
op grandioze wijze tusschen de dicht begroeide duinen moeras op moeras heeft ge
schapen, waar orchideeën en waterklaver bloeien, en waar de bergeenden in het 
voorjaai bij groote troepen tegelijk opvliegen, als ge plotseling over den top van een 
duin verschijnt, waai kiekendief en watersnip broeden, en waar de Geldersche roos 
wedijvert met de kamperfoelie, om het gebied zoo ondoordringbaar te maken, dat 
men wel precies de paadjes moet weten, om er doorheen te komen, lieten we het 
vorig jaar een groot aantal boringen uitvoeren, om den ondergrond te onderzoeken 
dier duinen, die, afgezien van den periodischen groei, zoo homogeen schijnen. 

De boringen vormden reeksen, die zoodanig werden gelegd over het terrein, dat 
een eventueele onderbreking in den ondergrond dooi een vioegere stroomgeul, 
direct zou moeten opvallen. Maar van zulk een onderbreking bleek geen sprake te 
zijn. Overal ligt een kleilaag, vaak meters dik, soms wordt een geringe veenvorming 
op of tusschen de kleilagen geconstateerd, maar het zoo wisselvallige aspect van het 
gebied rondom het Breede Water of in het gebied ten Noorden daarvan (zie De Leven
de Natuur, Jrg. 39, blz. 176-202: Plantengroei en waterstand in het gebied van het 
„Breede Water" op Voorne) bleef uit. 

Op een zeer homogenen ondergrond werden de peiiodisch gevormde reeksen der 
duinen van het Bosduin gevormd, en dit is een zeer belangrijk gegeven. Want op 
deze wijze zal het mogelijk zijn, de studie der duinen in den zin van Van Dieren 
(Organogene Dünenbildung, 1934) juist in dit ongerepte gebied van Natuurmonu
menten voort te zetten en uit te breiden, waar we weten, dat geen andere factoren, 
gelegen in bijzondere afwijkingen van den ondergrond, hier storend en vormend 
hebben gewerkt. 

Zoo is er alle reden, om op den ingeslagen weg door te gaan, en den periodischen 
groei der duinen in het gebied van het Bosduin aan verder nader onderzoek te onder
werpen. Speciaal zal dan de aandacht moeten worden gewijd aan de fauna en flora 
dei verschillende moerassen en meertjes, die tusschen de reeksen dezer duinen 
gevonden worden. Want tengevolge der periodiciteit is het mogelijk, dat de flora en 
fauna dier afgesloten moeras- en meergebieden ook daarvan iets laten waarnemen, 
en dat daaruit weer gevolgtrekkingen zijn te maken, zooals ik dat kon, wat betreft de 
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flora en fauna van Quackjeswater en Breede Water (Preliminary notes on Flora and 
Fauna of some freshwater lakes in the dunes of the island of Voome (Holland); 
Tijdschr. Ned. Dierk. Vereen., 3de serie. Dl. I, 1928). Ik kon toen een sterk verschil 
aantoonen tusschen de beide duinmeren Quackjes- en Breede Water, dat vooral wel 
gezocht moet worden in een verschil in leeftijd dier beide meren, maar ook wel in 
verscheidenheid van ondergrond en begroeiing. 

Dezen zomer werd een aanvang gemaakt met de studie van de flora en fauna der 
verschillende in de duinen van Bosduin gelegen moerassen, welke studie in het kort 
het volgende opleverde. 

Fig. 2. Gezicht op een der uitgestoven duinen (Duni erumpentes) van den Brandijk. 

II. MEERTJE TEN OOSTEN VAN BRANDIJK 

(zie fig. 3 en 4). 

Dit meertje heeft een hartvorm. Van de Oostzijde groeit het dicht door een sterke 
vegetatie van waterklaver, die naar het Westen groeit. In het midden, op de diepste 
plekken, staat steeds waterzuring (Rumex hydrolapathum), doch in Augustus van 
1939 lag het bijna geheel droog. Een vegetatie, bestaande vooral uit Hydrocotyle, 
waternavel, Scutellaria galericulata, genadekruid en Polygonum amphibium, veen-
wortel, overwoekerde den modderigen bodem. Deze bestond uit een brei van detritus 
welke aan de oppervlakte bruin, dieper in zwart was, en een dikte had van ongeveer 
50 cm., liggend op het zand van den duingrond. In het midden waren een drietal 
waterplekken. Op het bijgevoegde kaartje kan men de verspreiding der planten aflezen, 
die in de volgende lijst met de op de kaart voorkomende nummers voorzien zijn. 

1. Veronica scutellata. 11. Hippurus vulgaris. 
2. Polygonum amphibium. 12. Potamogeton crispus. 
3. Potentilla anserina. 13. Mentha arvensis. 
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4. Rumex hydrolapathum. 
5. Hydrocotyle vulgaris. 
6. Scutellaria galericulata. 
7. Salix repens. 
8. Salix Caprea. 
9. Lysimachia vulgaris. 

10. Menyanthes trifoliata. 

14. Samolus Valerandi. 
15. Alisma natans. 
16. Littorella juncea. 
17. Hypericum tetrapterum. 
18. /nw/a brittannica. 
19. Callitriche stagnalis. 

Naast deze prachtige begroeiing, die zoodanig is, 
beeld wenscht te verschaffen omtrent de flora van 
een goed ontwikkelde duinpias, slechts een kijkje 
behoeft te nemen aan dit verrukkelijke meertje, om 
volledig georiënteerd te worden, werd ook het 
water van de plasjes, die nog waren overgebleven, 
benevens de vochtige modder, onderzocht met het 
microscoop. Het water zelf had een zoutgehalte, 
dat schommelde tusschen 92-120 mgr. per L. 

De volgende micro-organismen werden gevon
den: 

Conjugatae 
Cosmarium granatum Breb. 
Cosmarium margaritiferum Menegh. 
Cosmarium succisum West. 
Staurastrum punctulatum Breb. 
Mougeotia viridis Wittr. 
Zygnema spec. 

Protococcales 
Scenedesmus quadricauda Breb. 
Sorastrum spinulosum Naeg. 
Pediastrum integrum Naeg. 
Pediastrum simplex Meyer. 

dat iemand, die zich een volledig 

Fig. 3. Kaartje van het meertje ten 
Oosten van den Brandijk {meertje a). 
De cijfers correspondeer en met het 
lijstje van planten in den tekst, de 
pijltjes in de beide gebieden bij zo 
geven aan de groeirichting van Me
nyanthes trifoliata. Deze groeirich
ting naar het Westen toe vindt men 
in alle plassen in dit gebied. In het 
midden bevinden zich eenpaar hooger 
gelegen stukken, met enkele diepere 

kuilen erin. 

Flagellata 
Peridinium cinctum Ehrbg. 
Gymnodinium spec. 
Dinobryon sertularia Ehrbg. 
Euglena spec. 
Eudorina elegans 'Ehxhg. A^v*t^Mn£Aj 

Schizophyceae. 
Tetrapedia emarginata B. Schröd. 
Aphanizomenon flos aquae Ralfs. 
Rhaphidium polyporphum Fles. 
Anabaena spec. 
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Diatomeeën 
Cymbella lanceolata Ehrbg. 
Cymbella cystula Hempr. 
Navicula viridula Kg. 
Pinnularia Brebissonii var. diminuta. 
Pinnularia subsolaris Grunow. 
Cymatopleura solea W.Sm. 
Fragillaria capucina Desmar. 
Epithemia zebra Kg. 
Epithemia turgida Kg. 
Gomphonema acuminatum Ehrbg. 

Protozoa 
Difflugia lobostoma Leidy. 
Centropyxis aculeata Stein. 
Centropyxis cassis Wallich. 
Difflugia pyriformis Perty. 
Difflugia gibbosa var. mitriformis Defl. 

Rotatoria 
Mytilina brevispina Ehrbg. 
Proales tigrida Gosse. 
Chaetonotus maximus Ehrbg. 

De meeste dezer micro-organismen waren zeer gewoon. Merkwaardig was het 
totaal ontbreken van Crustaceae. 

^Cfr t ic tt« Oosttn vati D r a n d y k 

Fig. 4. Meertje a, ten Oosten van den Brandijk. 

I I I . POELTJES T E N WESTEN VAN DE BRANDIJK. 

Op nog geen 500 meter ten Westen van dit belangwekkende meertje in de oude 
duinreeks achter den Brandijk, bevinden zich eenige, meerendeels met riet begroeide, 
poelen, even ten Noorden van de zoogenaamde Zwarte Hoogte (zie kaart fig. 1). 
Deze poelen werden ook aan een nader onderzoek onderworpen, en wel op denzelfden 
dag in Augustus 1939, zoodat verschil in datum, temperatuur of regenhoeveelheid 
was uitgesloten. 

De begroeiing wijkt al direct merkbaar van de vorige af. Menyanthes en Lysimachia 
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komen niet voor, zooals ik reeds in 1932 constateerde (Voorne's Duin; De Levende 
Natuur, Jrg. 36, 1932, blz. 350-352)-

Mij thans bepalende tot de poeltjes in de buurt van de Zwarte Hoogte, die dus 
het dichtst gelegen zijn bij de meertjes landwaarts van den Brandijk, kom ik tot de 
volgende plantenlijst: 

Polygonum amphibium. 
Potentilla anserina. 
Potentilla repens. 
Ranunculus flammula. 
Hydrocotyle vulgaris. 
Scutellaria galericulata. 
Salix repens. 
Salix Caprea. 
Hippuris vulgaris. 
Potamogeton crispus. 

Mentha arvensis. 
Mentha aquatica. 
Samolus Valerandi. 
Alisma natans. 
Callitriche stagnalis. 
Myosotis caespitosa. 
Orchis incarnata. 
Typha latifolia. 
Juncus lamprocarpus. 
Batrachium aquatile. 

Fig. 5. Plas bij het Waterbosch, landzijde Brandijk {meertje b). 

Aan de landzijde van den Brandijk komen in natte gebieden dus niet voor: Poten
tilla repens. Ranunculus flammula, Mentha aquatica, Myosotis caespitosa. Orchis 
incarnata, Typha latifolia, Juncus lamprocarpus. 

Aan de zeezijde komen niet voor: Rumex hydrolapathum, Lysimachia vulgaris, 
Menyanthes trifoliata, Littorella juncea, Hypericum tetrapterum. Inula brittannica. 

Het verschil tusschen de twee gebieden is dus opvallend genoeg. Mogelijk is dit 
verschil te vinden in de dikte van de laag modder in beide gebieden. Want, terwijl 
die laag aan de landzijde van den Brandijk gemiddeld 50 cm dik was, is deze aan de 
zeezijde in de poeltjes gemiddeld maar 10 cm dik. 
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Het zoutgehalte van het water is aan de zeezijde van den Brandijk ook iets hooger 
dan aan de landzijde. Bedroeg het daar meestal ongeveer 90-120 mgr p. L, zoo was 
het aan de zeezijde 134 mgr p. L. Ook het gehalte aan ijzer moet aan de zeezijde 
van den Brandijk grooter zijn; meestal zijn de poelen en greppels in dit gebied geheel 
bruin gekleurd van de ijzer-bacteriën. 

In een plasje bij de Zwarte Hoogte vond ik de volgende organismen in het water: 

Conjugatae: geen. 
Protococcales: geen. 
Flagellata: geen. 
Diatomaceae: 

Gomphonema olivaceum Ehrbg. 
Synedra berolinensis Lemm. 

Characeae: 
Chara polyacantha A.Br. 

Protozoa: geen. 
Rotatoria: 

Pterodina patina. 
Crustaceeën: 

Cypridopsis vidua. 
Chydorus gibbus. 
Ceriodaphnia pulchella. 
Daphnia longispina var. hyalina. 

verder Ephemeride-laiven en die van Corethron plumicornis. 
Het verschil 

Fig. 6. In het Bosduin {bij d op kaart Fig. 1). 

tusschen deze 
micro-wereld en die van een plas, 
slechts 500 m hiervan verwijderd, 
echter aan de andere zijde van 
den Brandijk, is dus evenzeer 
opmerkelijk. Want er zijn geen 
overeenstemmende soorten te con-
stateeren! We mogen veilig aan
nemen, dat dit verschil zijn oor
zaak vinden moet in de geheel 
andere facies van dit gebied, waar
door een belangrijke steun ver
kregen is voor de vroeger geuite 
meening, dat de beide gebieden, 
ter weerszijden van den Brandijk 
gelegen, fundamenteel verschil
lende gebieden zijn. Wij hebben 
toen (Thijsse-Gedenkboek 1935, 
blz. 49) de conclusie getrokken, 
dat dit gebied ten Oosten van den 
Brandijk zou zijn ontstaan tusschen 
1400 en 1600, terwijl het gebied 
ten Westen van den Brandijk tot 
de vlakte van het Groene strand 
ontstaan zou zijn in ongeveer 1600 
tot 1800. Dat wil dan zeggen,, 
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dat een verschil van 40 cm modder in een duinmeertje (verondersteld, dat dit 
daar steeds gelegen heeft), zou zijn ontstaan in ongeveer 200 jaar, en dat zulk een 
verschil van 200 jaar tevens zou geven een sterke afwijking in de factoren, waar
door niet alleen een verschil in begroeiing, maar ook een verschil in microscopisch 
leven mogelijk is. Welke die factoren zijn, zal nog nader moeten worden onderzocht. 

IV. DE ONDERGROND DER DUINEN VAN HET BOSDUIN. 

Geen enkele stroomgeul doorsnijdt de oude kleilaag onder de duinen van Bosduin. 
Op ongeveer 1 m diepte ligt een veenige zandlaag, teeken eener vroegere begroeiing 
en daarna weer overstuiving, terwijl op een diepte van 61/2 m gemiddeld de kleilaag 
begint. Waar het moerassig gebied op een gemiddelde hoogte van 3 m boven N.A.P. 
ligt, ligt het kleigebied op 31/> m onder N.A.P. Af en toe vinden we op de klei een 
schelpenlaagje, maar meestal ligt het zand direct op de klei. In enkele boringen was 
in de kleilaag een veenig laagje te vinden, zonder dat men van een werkelijk veen 
kan spreken. 

Terwijl het zand de gewone bijmengselen van overstuivingszand vertoont, is de 
direct daaronder liggende klei een echte open-zee facies, zooals dat ook het geval is 
bij de kleilagen, bewesten het Breede Water. Van strand-facies of van landaf-
zettingen is niets te bemerken. Het geheele kleigebied ten westen van den Brandijk 
heeft zich dus gevormd onder water, in zee, hoogstens kwam hier en daar een ge
deelte even boven water bij eb, en vertoonde dan een armelijke begroeiing. Deze 
kleilagen loopen tot onder het strand in de omgeving van de mijlpalen 10 en 11 door, 
zonder onderbreking. 

Dr. J. HOFKER. 
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NAAR DE WESTKUST VAN ZUIDAMERIKA; 
EEN REIS DOOR CHILI. 

Er is wel geen land ter wereld dat binnen zijn grenzen den natuurliefhebber een zoo 
groote verscheidenheid en afwisseling biedt als de republiek Chili. Gelegen aan de 
Westkust van Zuid-Amerika, strekt dit land zich op het Zuidelijk halfrond uit van de 

18e tot de 56e breedtegraad, dus van de Tropen tot ver in de richting van het Zuidpoolgebied, 
heeft het dus vrijwel alle klimaten ter wereld met dientengevolge zeer verschillende flora-
en faunagebieden. 

Het klimaat in het Noorden echter is niet zoo warm als we het volgens de ligging eigenlijk 
verwachten zouden. De kuststrook — als we daar bij dit smalle land tenminste van spreken 
mogen — wordt afgekoeld door een kouden golfstroom uit de Zuidelijke Poolzeeën en meer 
naar binnen is het landschap bergachtig en liggen de hoogvlaktes op honderden, ja soms duizen
den meters boven zee. Dat is het gebied van het Andesgebergte, dat grootendeels de natuurlijke 
grens tusschen Chili en Argentinië vormt. Die bergketen sluit Chili af van de Oostelijke, van den 
Atlantischen Oceaan komende winden, terwijl de koude, van de Pacifico komende luchtstroom 
boven dit dorre Noordelijke deel geen regen kan laten vallen. Vandaar dat de volgorde van 


