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De prachtige lindenlaan (berceau) in de tuin van het Boerhaavehuis is al meer  
dan honderd jaar oud en de enige in zijn soort in Nederland. 
 
De kolossale eeuwenoude beuk in de achtertuin is uniek voor de kuststreek. 
 
De kruidentuin is door de Leidse Hortus Botanicus (welke gesticht werd door  
Herman Boerhaave) aangelegd bij gelegenheid van de driehonderdste geboorte  
dag van Boerhaave als een postume hommage aan de grote geleerde. 
 
De Tulpenboom in de kruidentuin is een stek van de boom die door Herman Boer— 
have omstreeks 1700 in de Leidse Hortus word geplant. 
 
Er is een stichting, die het tot zijn eer en plicht rekent, dit monument te  
behouden en bewaren voor de kerkelijke en burgerlijke gemeente van Voorhout. 
 
Deze stichting, Stichting "het Boerhaavehuis" ziet zich gesteld voor vrij  
hoge kosten. Wilt u het werk van de Stichting "het Boerhaavehuis" steunen,  
dan kan dat door een bedrag te storten op één van de onderstaande rekeningen  
of door begunstiger te worden. 
 
postgiro 26 65 792 t.n.v. Stichting "het Boerhaavehuis" te Voorhout; 
Rabobank, rek.nr. 3660.13.300, eveneens t.n.v. Stichting "het Boerhaavehuis"  
te Voorhout. 
 
Voor eventuele nadere inlichtingen kan men terecht bij: 
Mevr.G.Waterreus  
Burg.Bultenlaan 3  
2215 PL Voorhout. 
 
                       -------------- 
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MONNIKSROBBEN MET UITSTERVEN BEDREIGD 
 
Het Europese parlement heeft besloten het importeren of verhandelen van bont  
van baby—zeehonden en ook de import van andere zeehondenproducten te verbieden. 
Hiermee is de grootste markt voor de producten van de zeehondenjacht (die  
vooral in Canada plaats vindt) weggevallen. Eén van de parlementariërs merkte  
echter terecht op dat we hiermee wel de splinter in het oog van de Canadezen 
opmerken, maar niet de balk in ons eigen (Europese) oog. Hij doelde op de zorg-
wekkende situatie, waarin de Monniksrobben in het Middellandse Zeegebied ver- 
keren. Van deze soort zijn nog maar 650 exemplaren over. Door vervuiling van  
de Middellandse Zee en de jacht op de soort is deze sterk in aantal achteruit  
gegaan. 
Griekse natuurbeschermers hebben de hulp van de Europese Gemeenschap ingeroepen, 
omdat Griekse vissers 50 van deze dieren dreigden af te schieten. De Robben  
zouden schade toebrengen aan de netten. Voor een bedrag van 1000 pond zouden de 
vissers bereid zijn, van hun plan af te zien. 
Het bedrag is inmiddels bij elkaar gebracht, maar de Monniksrob is hiermee  
nog niet gered. Meer maatregelen, zoals het instellen van een reservaat en  
goede beheersmaatregelen zouden nodig zijn. 
 

Huid en Haar, 1982 / 2 
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BEHEERSVERSLAG NATUUR MONUMENTEN 1980-1981: STEEDS MEER BEGRAZING 
 
In het beheersverslag van Natuurmonumenten komt het woord begrazing nogal eens  
voor. Iedereen kent wel de schaapskudden die er voor zorgen, dat de heidevelden  
zich kunnen verjongen en niet dicht groeien met bomen en struiken. 
Ook elders blijkt begrazing een uitstekend hulpmiddel om te voorkomen dat be- 
paalde waardevolle graslanden en moerassen veranderen in bos. Zo wordt sinds  
kort het Zwanenwater beweid met jong rundvee. De pinken leggen daar grote be-
langstelling aan de dag voor het eten van houtige gewassen: braamstruwelen  
worden kort gehouden, berken- en wilgenbosjes worden doorkruist en afgevreten  
en de pinken zijn zo verzot op lijsterbesblad, dat de takken worden afgebroken,  
om bij de laatste groene toppen te kunnen komen. Kortom het terrein vaart er  
wel bij, de variatie neemt sterk toe. 
 
Begrazing wordt steeds meer toegepast omdat o.a. het maaien van terreinen  
een steeds zwaardere financiële last voor de vereniging ging vormen. Behalve  
schapen en runderen, komen ook geiten in aanmerking om de maaimachine te ver- 
vangen. Geiten werden in het gebied van de Nieuwkoopse plassen gebruikt, om de 
agressieve, uit Noord Amerika afkomstige Appelbes terug te dringen. 
Op de Korendijkse Slikken (aan het Haringvliet) worden 140 hectaren van de voor-
malige rietgorzen beweid met jongvee en een twintigtal koeien van het Charolais- 
ras. Deze koeien houden hun kalveren bij zich zodat hier het zeldzaam geworden  
beeld van de zoog-koe weer te zien is. Om overmatige distelgroei tegen te  
gaan, werden nog een twintigtal geiten in het gebied los gelaten. Dit was ech- 
ter geen succes. De dieren vonden volop ander, blijkbaar lekkerder voedsel.  
Als de plannen doorgaan, zullen binnenkort Schotse Hooglanders in een deel van  
de Imbosch en het Nationale park Veluwezoom worden uitgezet. Schotse Hooglanders  
zijn de meest duidelijke afstammelingen van het uitgestorven oerrund. 
 
De algemene opvatting van bosbouwers is, dat vee, indien het in het bos graast,  
de verjonging van dat bos tegenhout. Historici menen ook, dat onze oorspronke- 
lijke bossen vooral verdwenen zijn, doordat de boeren hun vee in het bos lieten 
weiden. Toch kwamen er in die oerbossen grote grazers voor, zoals herten, oerossen, 
wilde paarden en zelfs elanden en wisenten. Hun invloed op het bos is een kwes- 
tie van veebezetting. Wanneer het aantal dieren maar niet te groot is, kunnen  
zij een gunstige invloed op de structuur van het bos uitoefenen. 
Het gaat hierbij natuurlijk om de vraag welk bos men verlangt. De huidige si- 
tuatie op de Veluwe wordt niet optimaal geacht. Natuurlijke loofboomsoorten  
als eik en berk komen naar verhouding te weinig voor. Ook de bodemvegetatie is 
dikwijls arm en ontbreekt vaak geheel in de zgn. dennenakkers. 
Vanuit het oogpunt van natuurbehoud is uitbreiding van "natuurlijk" bos ge- 
wenst, dit zou ook voor o.a. het Edelhert gunstig zijn. 
 

Natuurbehoud, februari 1982 
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Vee vertrapt nesten Van weidevogels 
 
Veel nesten en dus ook broedsels van weidevogels gaan verloren omdat het vee  
de eieren of de jongen dood trapt. Tien pinken (éénjarige kalveren) kunnen  
bij voorbeeld in één week driekwart van alle legsels vertrappen. 
 
Dit blijkt uit een onderzoek dat vorig jaar op 800 ha weiland is gehouden  
door het Ministerie van Landbouw en het Rijksinstituut voor Natuurbeheer.  
Koeien zijn rustiger dan kalveren, zo blijkt, en vertrappen dus minder.  
Schapen vertrappen weer minder dan koeien. 
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Er worden ook nogal wat eieren geroofd door meeuwen, kraaien, eksters en andere 
dieren. Maar dat gebeurt voornamelijk vroeg in het voorjaar en de weidevogels  
kunnen dan nog een keer broeden. De schade door het vee is veel groter. Die  
wordt later in het seizoen aangericht, wanneer er minder mogelijkheden zijn  
om nog een tweede keer tot broeden te komen. 
 
Vogels als scholeksters en kieviten lijden minder schade dan de grutto en  de 
tureluur. Deze laatste twee soorten gaan al jarenlang in ons land in aantal  
sterk achteruit. Het verschil in schade komt waarschijnlijk door het verschil in 
nestplaats. Grutto en tureluur houden van ongelijk weiland.  
 
De boeren kunnen volgens het onderzoek de schade aan de weidevogelstand be- 
perken door minder dieren per hectare te laten grazen. Een betere mogelijk- 
heid is om weilanden, waar veel weidevogels zitten, pas later in het seizoen, 
als de eerste broedsels uitgevlogen zijn, te laten beweiden. 
 

De Volkskrant, 29 maart 1982 
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Januari, februari 
en maart 1982 
 
Verzameld door 
J.Glasbergen 
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Nieuw Leeuwenhorst  
in uur over zee,zuidwaarts  
in zee voor Boulevard  
uitwatering Katwijk  
boven noordduinen,Noordwijk  
overvliegend zuidduinen,K'wijk  
polder Hogeweg, Voorhout  
over zee,in één uur  
over zee,Noordwijk  
in één uur over zee  
AW-duinen  
Leidse Vaart,Voorhout  
uitwatering Katwijk  
Oosterduinse meer  
verbl. Maandagse watering  
idem idem  
over Duinpark (op de huislijst) 
Kanaal Rijnsburg  
verbl.achter Klein Leeuwenhorst  
over Noordduinen Noordwijk  
over polder Hogeweg  
over Noordwijk binnen 
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