
veel water. Grote troepen Groenpoten, 
Rosse grutto's en Wulpen voegen zich nu 
bij de onze. 
Het water begint nu duidelijk merkbaar te 
zakken en het duurt niet lang meer of de 
eerste vogels beginnen met fourageren. Ze 
waden het water in en beginnen met hun 
lange snavels in het slik te boren. De 
Groenpoten maaien links en rechts met hun 
sneb over het water om allerlei zeediertjes 
uit te water te zeven. Dan komt voor de 
derde en laatste maal de bende Wulpen 
het wad opvliegen en met een enorm 
kabaal zetten ze zich met veel vleugelge-
druis neer op het wad en staan dan tot hun 
buiken in het water. De vogels bij ons 
trachten eerst al lopende het wegebbende 
water bij te houden, maar wanneer ze het 
niet meer kunnen bijbenen, maken ze ge
bruik van hun vleugels en troep na troep 

In de oorlog — in 1942 — vielen de gron
den van de Noordoostpolder droog. Dat 
jaartal is bekend als de officiële datering 
van het droogkomen van deze tweede grote 
inpoldering in de Zuiderzee. Toen waren 
de gronden bij De Voorst echter al sinds 
lang begroeid ; ten noorden van Urk was 
het gebied nog lang niet begaanbaar. Het 
zou eerst geleidelijk aan mogelijk worden 
dit morenelandschap te betreden. Zowel 
De Voorst als Urk trokken al direct de 

zwermt nu uit om een heel eind verderop 
te landen en ijverig met voedselzoeken 
door te gaan. De meesten komen terecht 
vlak aan de lijn waar het water zich terug
trekt. Wellicht zijn daar ook de meeste 
waddieren te vinden. Zo begint de alge
mene uittocht van zo'n vluchtplaats. Twee
en half uur na hoogwater zijn alle echte 
steltlopers alweer aan het voedselzoeken. 
Alleen de kortgesnavelde Goud- en Zilver
plevieren blijven nog een tijdlang staan op 
het strandje. Ook de Scholeksters schijnen 
nog niet veel haast te hebben. Maar na zes 
uren met de benen in de kronkels gelegen 
te hebben, kunnen wij het niet langer uit
houden en met moeite en gekreun verlaten 
we dan ook de schuilhut. Over onze dag 
zijn we zeer tevreden en we prijzen ons ge
lukkig, dat we weer iets hebben mogen 
zien van die boeiende vogelwereld. 

aandacht van amateur-geologen, voor wie 
deze maagdelijke grondmorene een voor 
ons land ongekende openlucht-expositie 
betekende van vrijwel onverweerde stenen. 
die plaatselijk in dichte menigten een pla
veisel geleken op het nog kale landschap 
van de zeebodem. Het was niet de klifkust 
die in de eerste plaats de aandacht trok ; 
veeleer was het de keienvloer, het uitge
wassen gesteente uit de in vroegere eeu
wen door de werking van wind en water 

L i t t e r a t u u r . 
L. Tinbergen, Vogels in hun domein. 
G. F. Makkink, Vogels van wadden en riviermonden. 

„EEN EERSTE-RANGS GEOLOGISCH NATUUR
MONUMENT BIJ URK" 

Na tien jaar 

W . T. HELLINGA en G. D. V A N DER HEIDE. 
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afgeslagen keileemhoogten. De verzame
laars van gesteenten hadden het terrein 
spoedig ontdekt en trokken er snel heen om 
hun collecties met fraaie stukken uit te 
breiden. 
De mentor der amateur-geologen, de grote 
voorganger van zo menig liefhebber in ons 
land, P. van der Lijn, zag echter verder 
dan de eigen collectie, want in Mei 1944 
verscheen in dit blad een artikel van zijn 
hand onder de titel „Een eersterangs geo
logisch natuurmonument bij Urk", nadat 
hij Dr Jac. P. Thijsse op dit unieke, nog 
maar net begaanbaar geworden terrein bij 
Urk had geattendeerd. Ook Thijsse heeft 
begrepen dat dit meer kon worden dan 
alleen maar een klein aantal jaren onbe
groeid, daarna overwoekerd en vervolgens 
in cultuur gebracht terrein, waarin de ste
nen verder onvindbaar zouden zijn. Het 
artikel in De Levende Natuur had een 
ander doel dan alleen maar een aantal be
langstellenden te wijzen op de stenenrijk
dom bij Urk. Na een beschrijving van het 
terrein, verklaarde Van der Lijn dat men 
dankbaar moest zijn dat de Directie van de 
Wieringermeer de bedoelde plek — het in 
cultuur brengen van de gronden vorderde 
gestadig, zij het dan ook traag in verband 
met de oorlogsomstandigheden — na een 
enthousiast pleidooi voorlopig van het in 
cultuur brengen had uitgesloten. Tevens 
blijkt uit het artikel dat de Monumenten
commissie was ingeschakeld. Men hoopte 
nu regelingen te kunnen vinden, waardoor 
het terrein ongeschonden, dat wil zeggen 
in de toestand, waarin het van onder de 
golven van de Zuiderzee te voorschijn 
kwam, behouden zou blijven. Een woestijn 
als woestijn bewaren moge in de Sahara 
voorlopig een kleinigheid zijn, in ons land 
is het een bijna onmogelijke opdracht, het
geen de schrijver van het genoemde artikel 
reeds min of meer heeft aangevoeld, ge

tuige de zin : „Het onberoerd laten liggen 
van de morene schijnt slechts een negatieve 
taak, maar deze houdt in een wel zeer posi
tieve strijd tegen de plantengroei." Hij 
was reeds overtuigd dat, als men het geo
logische reservaat — indien het er eenmaal 
zou zijn — aan zijn lot zou overlaten, het 
reeds na verloop van een tiental jaren 
totaal begroeid zou zijn, ook daar, waar de 
keien „zo dicht liggen als een middeleeuws 
plaveisel". En niet een „ingekuild" natuur
monument, maar een de bezichtiging rijke
lijk waard zijnd phenomeen, dat was de 
bedoeling. 
Gevaar bestond er echter niet alleen van 
de zijde van de plantengroei, ook zij voor 
wie het terrein behouden diende te worden, 
bedreigden in zekere zin het toekomstig 
reservaat door het weghalen van gesteen
ten. Dit geschiedde niet met enkele stuks, 
maar systematisch, zowel door amateur-
als door vakgeologen. Zo werden honder
den granieten en vele porfieren over het 
gehele morenelandschap verzameld. Deze 
stenenroof zou in enkele jaren tijd belang
rijke wijzigingen brengen in het beeld van 
het voorkomen van de gesteenten en daar
mee het terrein uit wetenschappelijk oog
punt waardeloos maken. Voorts bleek dat 
de belangen van biologen en geologen in 
dit terrein moeilijk gecoördineerd zouden 
kunnen worden waar juist de ontwikkeling 
van de biologische processen zouden 
moeten worden geremd en zelfs geheel 
tegengegaan. 

Dit waren dus de gedachten en voorberei
dingen in 1944. Thans, 10 jaar later, be
staat er een reservaat, dat de naam draagt 
„Geologisch Reservaat P. van der Lijn" 
naar de initiatiefnemer, en dat met deze 
naamsgeving de officiële erkenning als 
reservaat heeft verkregen, 
Ongeveer 5 a 6 ha is uitgezet en met de 
beplanting van de omgeving is men reeds 
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begonnen ; de paden door het terrein zijn 
in ontwerp gereed en een intensieve plan-
tenbestrijding heeft het terrein grotendeels 
van de begroeiing van ongeveer 10 jaar 
bevrijd. 
Intussen was het keileemgebied bij de 
Voorst en Urk het studiegebied geweest 
van D. de Waard, die met zijn in 1947 
verschenen dissertatie 1) nog eens extra 
het belang van het behoud van een deel 
van het bestudeerde gebied onderstreepte. 
Hierin werd uitvoerig ingegaan op het 
probleem van het voorkomen van duide
lijke rode schollen in de overigens veelal 
groengrijze tot geelbruine keileem en de 
in deze schollen aanwezige kalkstenen. 
Weliswaar wordt thans de in deze disser
tatie beschreven verklaring, als zouden 
deze schollen van Mindelglaciale ouder
dom zijn, niet meer algemeen aanvaard en 
meent men veelal eerder te moeten denken 
aan Oostbaltische herkomst van de rode 
keileem, het verschijnsel der schollen als 
zodanig kon op weinig plaatsen zo goed 
worden bestudeerd als in dit open, nog 
weinig begroeide gebied en hierop is dan 
ook de volle aandacht gevestigd. Boven
dien was er door de medewerking van de 
heren P. van der Lijn, Dr D. de Waa rd 
en B. Boelens in het oudheidkundig mu
seum voor het Zuiderzeegebied op Schok-
land een omvangrijke geologische collectie 
ontstaan, welke uitsluitend gesteenten om
vat van de morene in de Noordoostpolder : 
honderden gidsgesteenten en ook honder
den kalkstenen, rijk aan fossielen, meest 
van Silurische ouderdom. 
Aan het totstandkomen van dit reservaat 
waren intussen heel wat instanties te pas 
gekomen : de medewerking van de Directie 
van de Wieringermeer (Noordoostpolder-
werken) — onder andere vooral ook van 

de biologische afdeling, in verband met de 
bestrijding van de natuurlijke vegetatie — 
was vanzelfsprekend onontbeerlijk, maar 
daarnaast toonden ook de Directeur van 
het Biologisch-Archaeologisch Instituut, 
later als Hoofd van de Rijksdienst van het 
Oudheidkundig Bodemonderzoek, Prof. 
Dr A. E. van Giffen, en de dienst van het 
Staatsbosbeheer, door welke dienst de be
plantingen tot stand komen, hun belang
stelling en gaven hun zo noodzakelijke 
medewerking aan de Wieringermeer-
Directie. Vooral de beide houtvesters van 
het Staatsbosbeheer, de heren Ir Wilmes 
en Ir Veenendaal, hebben veel gedaan ten 
behoeve van het reservaat. 
Het voorbereidende werk vroeg veel tijd. 
En er kon niet veel worden ondernomen, 
zolang men geen helder beeld van de situa-
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Fig. 1. Ligging van het reservaat bij Urk. 

1) Glacigecn Plcistoceen, een geologische detailstudie in „Urkerland". 
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tie had. Dit verkreeg men pas toen het ge
bied om Urk langzamerhand in ontginning 
werd genomen. Eerst kwam de aanleg van 
een weg, de Vormtweg, toen het graven 
van kavelsloten, waardoor het gehele ge
bied in rechthoekige kavels werd verdeeld. 
Nu lag een kavel met zeer rijke steenbe-
strooiing, met ruggen van zwerfstenen aan 
de Vormtweg. Dit was het toekomstig 
reservaat, het interessantste gedeelte van 
het gehele keileemgebied. Ondertussen 
ontwikkelde de vegetatie zich tot een vrij
wel gesloten plantendek met veel mossen, 
Riet, Duinriet, Kruipwilg, klavers en aller
lei andere planten, waaronder als merk
waardiger gast bv. de Bleekgele droog
bloem. De gehele kavel D 97 was echter als 
reservaat te groot. Op een dergelijk groot 
terrein zou de plantengroei niet dan met 
zeer hoge kosten bestreden kunnen worden 
en het zou bovendien geen zin hebben veel 
land buiten de dicht met stenen bedekte 
gedeelten in het reservaat te betrekken. 
Intussen was de steenbestrooiing in kaart 
gebracht en waren bovendien door de heer 
Van der Lijn een 40-tal stenen in het veld 
gedetermineerd en genummerd. 
Zo kwam de tijd dat aangrenzende kavels 
diep werden geploegd en gereedgemaakt 
voor de beplanting en een jaar later was al 
een groot gedeelte met bos ingeplant. Van 
deze aangrenzende kavels zijn veel zwerf
stenen bijeengehaald. Zeer veel kalkstenen 
ook werden met de medewerking en met 
aanwijzingen van de Groningse kalkste-
nenspecialist, de heer B. Boelens, systema
tisch verzameld en overgebracht naar 
Schokland. Deze omvangrijke hoeveelheid 
materiaal van enige duizenden kalkstenen, 
meest van Silurische ouderdom, en talrijke 
monsters gruis van enige schollen rode kei
leem, worden voorlopig niet geëxposeerd. 
maar vormen een voor bewerking gereed
liggende studiecollectic. 

Toen nu in het voorjaar de plannen voor 
de beplanting in een zo gevorderd stadium 
verkeerden, heeft men het te reserveren 
terreingedeelte uitgezet aan de hand van 
de verspreiding van de gesteenten. Zo ont
stond een gebied van ongeveer 6 ha, om-
roomd door keileemterrein dat bebost zal 
worden. Vervolgens is dit nu aangegeven 
reservaat bespoten met paraplant. waar
door de plantengroei nagenoeg geheel 
werd vernietigd. Mossen echter handhaven 
zich nog na de bespuiting. 
Daarmee ligt dus nu het reservaat open. 
Een weg door het terrein en de plaats van 
de ingang zijn ontworpen. De weg gaat 
langs de genummerde stenen. Bij de ingang 
werd dezer dagen de naam „Geologisch 
Reservaat P. van der Lijn" in een grote. 
rode zwerfsteen, een graniet met glet-
scherslijpvlak, gebeiteld, waar hij staat 
naast een bijzonder mooie, grote Upsala-
graniet en een prachtige forse Stockholm-
graniet. Dan zal straks, als de beplanting 
langs de randen is aangebracht, het bospad 
voeren naar een vrij ruim, open terrein. 
waar men een zeldzaam mooie apliet met 
gletscherslijpvlak kan ontmoeten, zoals er 
heel weinig in Nederland zijn. Zelden ziet 
men zo'n prachtig groot stuk! Gaande over 
de gesteenteruggen, komt men in de zuid
westhoek van het reservaart, waar een 
mooie ontsluiting te zien is van een grote 
rode schol en waar verder een bijzonder 
mooie en grote groengrijze porfiriet. een 
prachtige conglomeraat, een wonder van 
een Cambrische zandsteen met merkwaar
dige gelaagdheid, de betekenis van dit 
reservaat voldoende duidelijk maken. 
Zeker, er zijn aan de Deense kust keileem-
kliffen, waar de bestudering van de uitge
wassen gesteenten veel gunstiger kan ge
schieden en waar het vers afgebroken klif 
de keileem prachtig waarneembaar maakt. 
Ook zijn er in Scandinavië morenes, groot-

104 



ser en mooier dan die in ons land. In ver

gelijk daarmee kan men aan het reservaat 

bij U r k niet de hoogste wetenschappeli jke 

waarder ing toekennen. M e n moet dit ter

rein echter zien als het enige gebied in ons 

land, w a a r een goed bewaard gebleven, 

dichte steenbestrooiing van geabradeerde 

keileem en bovendien fraaie keileemschol-

len duidelijk w a a r te nemen en te bestu

deren zijn, niet in de eerste plaats voor 

wetenschappeli jke specialisten, die beter de 

Scandinavische ontsluit ingen kunnen be

zoeken en bestuderen, maar voor de lief

hebber-geoloog, die geen studiereis naa r 

het hoge noorden gaat maken en toch 

g raag kennis neemt van de stenenrijkdom 

en de problemen van de ijstijd. 

M a a r men kan het terrein niet zo maar 

b innenwande len . H e t is uitsluitend toegan

kelijk op daarvoor door de Directie uit te 

geven vergunningen, welke bij het O u d 

heidkundig Museum, Schokland N o o r d 

oostpolder , kunnen worden aangevraagd 

en grat is worden verstrekt, indien men zich 

verplicht op het reservaat geen s tenen te 

verzamelen of keien te kloppen. Bovendien 

kan men een bezoek aan het reservaat 

De Huismus als vijand van schuimcicaden. Als 
vijand van de in het welbekende koekoeks-
spuug verborgen levende schuimcicaden staan 
alleen bepaalde sluipwespen bekend, maar de 
mussen hebben mij beter onderricht. Vanmor
gen in de vroegte streek er een kleine zwerm 
Huismussen neer op de wilgenroosjes in mijn 
tuintje, die alle zwaar te lijden hadden van 
koekoeksspuug, zodat er verscheidene geheel 
misvormde bloeiwijzen droegen. Elk wilgen
roosje boog door onder de zware last, maar de 
acrobaten wachtten tot er een zeker evenwicht 
optrad. Dan inspecteerden ze het hoopje spuug 
nauwkeurig en pikten er precies het schuldige 
larfje uit, slingerden met een handige beweging 

veelal combineren met een bezoek aan de 

uitgebreide geologische collectie op Schok

land, die uitsluitend zwerfstenen uit de 

e indmorene van het Dren t se s tadium van 

het Rissglaciaal uit de Noordoos tpolder 

omvat. 

T ien jaar dus nada t de heer V a n der Lijn 

in D e Levende N a t u u r zijn eerste s tappen 

in de richting van het verwezenlijken van 

de gedachte aan een geologisch reservaat 

bij U r k in een enthousiast artikel onder

steunde. is het reservaat werkelijkheid ge

worden. Rest nog slechts de definitieve 

vorm van het beheer te regelen — hierover 

zal men het in principe al wel eens zijn .— 

wanneer over enkele jaren de Directie van 

de Wie r inge rmeer de Noordoostpolder 

verlaat voor haar taak in Oostelijk Flevo

land en het beboste gebied waarschijnlijk 

zal worden overgedragen aan de Diens t 

van het Staatsbosbeheer . Daarbij zullen 

ook de jaarlijkse kosten voor onderhoud 

van het reservaat, vooral met het oog op de 

bestrijding van de natuurlijke vegetatie, 

nog een punt van bespreking moeten 

vormen. 

het overtollige schuim van hun snaveltje af en 
zochten vervolgens andere spuughoopjes op. 

J. MART, DUIVEN. 

Windtransport van de deelvruchtjes van Ro
bertskruid. Meestal wijt men de verspreiding 
van de deelvruchtjes van het Robertskruid met 
hun twee aangehechte kleefdraden aan de die
ren, ofschoon men de mogelijkheid van wind
transport niet geheel uitsluit. Toen ons huis 
geverfd werd, vond ik op de kozijnen, maar 
vooral op de vensterbanken (hoogte 1.50 m) 
talrijke deelvruchtjes van Robertskruid, welke 
ik op het eerste gezicht voor Museumtorretjes 
hield. Enkele meters verwijderd bevond zich 

VRAGEN EN KORTE MEDEDELINGEN 
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