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3

VOORWOORD
In het kader van het Programma Bosreservaten wordt van alle aangewezen bosreservaten
algemene informatie verzameld met betrekking tot de selectie van het reservaat, de huidige
gesteldheid en de boshistorie. Deze gegevens dienen als achtergrondinformatie voor de
betrokken onderzoekers en geven geïnteresseerden in het programma een algemene indruk van
het reservaat.
Dit rapport 'Algemene informatie van het bosreservaat 34. "Kijfhoek" is geschreven door ir.
A.J.G. Rots (Bureau Landschap en Milieu) in opdracht van ir. E.J. Al (IKC-Natuurbeheer).
Er is gebruik gemaakt van diverse bronnen, waaronder beheersplannen en topografische
kaarten. Hoofdstuk 1 geeft algemene informatie over het Programma Bosreservaten. Hoofdstuk
2 geeft een overzicht van de ligging van het reservaat. Hoofdstuk 3 gaat in op de redenen van
selectie van het reservaat. Hoofdstuk 4 behandelt vervolgens de boshistorie en in hoofdstuk 5
wordt nader ingegaan op de beheersplannen, waarbij een overzicht wordt gegeven van de
opstandsgegevens. Hoofdstuk 6, 7 en 8 geven tenslotte een kort overzicht van respectievelijk de
bodemgesteldheid, de flora en fauna en het klimaat.
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1. INLEIDING
In 1987 is door de Minister van Landbouw en Visserij officieel besloten tot de instelling van
bosreservaten in de Nederlandse bossen. Bosreservaten zijn geselecteerde delen van
bosgebieden, waar geen beheer plaatsvindt. Het totale aantal aan te wijzen reservaten in
Nederland (circa 60) zal een representatieve weergave vormen van het Nederlandse bosareaal
en de daarbinnen te onderscheiden groeiplaatsen. Zowel aangeplante als spontane
bosopstanden vallen binnen het aanwijzingsbeleid.
In het Meerjarenplan Bosbouw (Ministerie van Landbouw en Visserty, 1986) en het
Bosbeleidsplan (Ministerie van Landbouw en Visserij, 1993) legt de overheid zich vast op het
uitvoeren van monitoringonderzoek in deze reservaten, alsmede in een aantal
referentiegebieden in binnen- en buitenland. Op basis hiervan dient het inzicht in de relatie
beheers- en inrichtingsmaatregelen en de natuurlijke processen die daarbij een rol spelen, te
worden verdiept. Met dat inzicht kunnen onder meer conclusies worden getrokken over de
mogelijkheden van natuurontwikkeling in bossen op basis van spontaan optredende processen
en over de mogelijkheden tot behoud van biologische diversiteit.
Bosreservaten zijn strikte reservaten, wat wil zeggen dat op geen enkele wijze direct wordt
ingegrepen in de spontane ontwikkelingen in het bos. Het enige beheer bestaat uit het weren van
storende invloeden van buitenaf. Hiertoe wordt onder meer een bufferzone rondom het
bosreservaat aangewezen, een strook van circa 50 m die qua ontsluiting en inrichting een
overgang vormt tussen het bosreservaat en de boswachterij. In het algemeen blijven
bosreservaten toegankelijk voor publiek.
In de loop der tijd is een specifiek onderzoeksprogramma opgesteld voor de bosreservaten. Het
onderzoek moet kennis verschaffen over de natuurlijke processen die zich in het reservaat
afspelen. Er wordt aandacht geschonken aan de groeiplaats (bodemgesteldheid,
grondwaterkarakteristieken, opbouw humusprofiel), boom- en struiklaag (structuur,
samenstelling, demografie) en de vegetatie (botanische samenstelling hogere planten en
mossen). In een aantal reservaten wordt ook aandacht geschonken aan de samenstelling van
het humusprofiel, inclusief zijn chemische eigenschappen, de botanische samenstelling van de
macro-fungi en de broedvogelgemeenschap.
Doeleinden van het onderzoek zijn:
• het volgen van natuurlijke processen in het ecosysteem (inventarisatie);
• het verklaren van de processen (onderzoek);
• analyse van de betekenis van deze processen voor de dynamiek van het bosecosysteem
(voorlichting voor het beheer en beleid).
Voor het onderzoek wordt in het reservaat een ruitennet uitgezet van 50 x 50 m. De kruispunten
van het ruitennet zijn in het veld ondergronds gemarkeerd met een element dat met een detector
kan worden opgespoord. Eén op de vier punten is bovendien voorzien van een markeringspaal
die ± 15 cm boven de grond uit steekt. Binnen het reservaat wordt een deel van de
ruitennetpunten aangewezen als steekproefpunten, die het middelpunt vormen van
steekproefcirkels. In deze cirkels worden verschillende metingen verricht ten behoeve van
bodemgeografisch onderzoek, vegetatiekundig onderzoek en onderzoek naar de
bosontwikkeling. In het reservaat een kernvlakte aangegeven van circa 1 ha (70 x 140 m). Dit is
dat deel van het reservaat voldoet zo goed mogelijk aan de selectiecriteria. Van deze kernvlakte
worden in detail gegevens verzameld om inzicht te krijgen in de bosstructuur van de kernvlakte
en om een beeld te verkrijgen van de vegetatie van de kemvlakte. Zie verder Broekmeyer &
Hilgen (1991) en Broekmeyer (1995).
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2. LIGGING VAN HET BOSRESERVAAT
Het bosreservaat "Kijfhoek" is gelegen in het object "Meijendel" en kent diverse eigenaren. De
Staat der Nederlanden is eigenaar van het merendeel van (circa 1250 ha.) van het object. Het
bosreservaat "Kijfhoek" ligt binnen het grondgebied van de gemeente Wassenaar. De gemeente
heeft de grond verpacht aan Duinwaterbedrijf Zuid-Holland (Anonymus, 1987). Onder het object
"Meijendel" verstaat men het duingebied ten noordoosten van 's-Gravenhage en Wassenaar
(topografische kaartbladen 30 West (30D) en 30 Oost (30E en 30G), x-coördinaat 84,000, ycoördinaat 461,250) (zie figuur 1). Het reservaat is in 1995 aangewezen en heeft een omvang
van circa 30 ha.
Het reservaat ligt op een hoogte van circa + 6,6 m NAP.
In het gebied zijn 113 ruitennetpunten, waarvan 31 punten het centrum vormen van een
steekproefcirkel. Figuur 2 toont de omgrenzingen van het reservaat, de ligging van de
steekproefcirkels en de kemvlakte.
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Figuur 1. Ligging van bosreservaat "Kijfhoek"
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Figuur 2. Omgrenzingen van bosreservaat "Kijfhoek" en ligging van de kernvlakte
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3. SELECTIE VAN HET BOSRESERVAAT
De selectie van het reservaat kwam tot stand door het gebruik van primaire selectiecriteria, deze
betreffen de soortensamenstelling, de groeiplaats en de ontstaansgeschiedenis. Daarnaast zijn
er criteria gebruikt voor een concrete plaatskeuze van het reservaat binnen het gebied
(Broekmeyer en Hilgen, 1991).
Het geselecteerde gebied "Kijfhoek" ligt in groeigebied 1, Duingebied (naar de indeling van Firet,
(1985)). Het bosreservaat is een natuurlijk Duinbos dat zich ontwikkeld heeft uit stuifduinen. De
ondergrond van het reservaat is een kalkrijke zandgrond en de potentieel natuurlijke vegetatie
van het reservaat is het Duin-Berkenbos (Crataego-Betuletum), PNV19 (naar de indeling van
Van der Werf (1991)).
Binnen deze PNV zijn ratelpopulier en berk, zowel de zachte als de ruwe de dominante
boomssorten. Op de vochtigste plaatsen vinden we een enkele keer zwarte els. In de struiklaag
zijn de eenstijlige meidoom, wilde liguster en hondsroos uiteindelijk het talrijkst.
De indeling van Van den Wijngaard (1984) volgend, valt het bosreservaat de "Kijfhoek" in
bosklasse L, kustduinbebossing.
In tabel 1 wordt een overzicht gegeven van de selectiecriteria ten behoeve van de aanwijzing
van het bosgebied tot bosreservaat. Tabel 2 geeft een overzicht van de te verwachten
beheersproblemen binnen het bosreservaat door de aanwijzing tot reservaat.
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Tabel 1. Overzicht van de selectiecriteria voor het bosreservaat "Kijfhoek" ten
behoeve van de aanwijzing

CRITERIA
PRIORITEITENSTELLING
Bosgeschiedenis groeiplaats:
Groeiplaats
• bodembewerking:
• bemestingen:
Natuurlijkheidsgraad:
RANDINVLOEDEN
Landbouwgronden:
Dagrecreatieterreinen:
Verblijfsrecreatie:
Openbare wegen:
Waterlopen:
Bufferzone mogelijk:
Aard bufferzone:
Prunus aanwezig:
TOEGANKELIJKHEID
Ontsluiting
• beheerswegen:
• toeristische wegen:
• wandelpaden:
• fietspaden:
•
•
•

ruiterpaden:
dagrecreatieve accomodatie:
dagrecreatief gebruik:

ANDERE ASPECTEN
Reservaatsgrenzen:
Vergelijkbare opstanden:
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OPMERKINGEN
Goed bekend.
Geen.
Geen.
In het gebied is al sinds circa 150 jaar niet
meer actief ingegrepen.
Geen.
Geen.
Geen.
Geen.
Geen.
Ja.
Duinen.
Neen.

Geen.
Geen.
Ja, aangegeven met groene paaltjes.
Geen, ten zuiden van Kijfhoek is een
fietsenstalling.
Geen.
Geen.
Ja, gebied alleen toegankelijk voor
jaarkaarthouders.

Zijn niet duidelijk in het terrein zichtbaar.
Enkel midden herenduin is vergelijkbaar.

Tabel 2. Overzicht van de te verwachten beheersproblemen in het reservaat
"Kijfhoek" als gevolg van de aanwijzing tot reservaat

TE VERWACHTEN BEHEERSPROBLEMEN IN HET BOSRESERVAAT
Vitaliteit/Gezondheid:
De begrazingsdruk in het gebied moet in de gaten gehouden worden, zodat er geen storende
invloed op de vegetatie plaats vind.
Brandgevaar:
Er is geen aanleiding aan te nemen dat het reservaat extra brand gevoelig zou zijn.
Randinvloeden (landbouwgronden, campings, bio-industrie e.d.V
Specifieke randinvloeden zijn niet aanwezig.
Planologische veiligstelling:
Zodanig dat de veiligstelling ook op de lange termijn voldoende is te achten.
A-biotische milieu-elementen (sloten e.d.V
Niet aanwezig.
Samenstelling van de bufferzone:
Duin gebied.
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4. BOSHISTORIE
Binnen het object "Meijendel" zijn talrijke sporen van menselijke activiteit gevonden
(waarschijnlijk argrarische). Deze activiteiten hebben met name plaats gevonden in en nabij de
stadsrand, onder andere ook binnen het huidige bosreservaat "Kijfhoek" (Anonymus, 1987).
Binnen het bosreservaat "Kijfhoek" zijn dan ook nog enkele cultuurhistorische en archeologische
elementen terug te vinden. Zo wordt "Kijfhoek" binnen het gehele object geklassificeerd als; 'oud
cultuurlandschap met bepaalde elementen en met plaatselijk fragmentarische structuur"
(Anonymus, 1987). Door het bosreservaat loopt een relict van een oude weg c.q. pad en zijn er
binnen het reservaat twee lokaties waar een huis heeft gestaan in de 19e eeuw.
De meeste bossen van het object "Meijendel" stammen uit de negentiende en twintigste eeuw.
Enkele resten gaan wellicht terug tot veel oudere datum. Veel bossen zijn geheel of gedeeltelijk
aangeplant, maar een deel is spontaan ontstaan. Houtproduktie is bij het duinbeheer geen
doelstelling. In de jaren 1925-1940 was bij het Duinwaterleiding de produktie van hout, met name
van werkhout, tijdelijk wel een nevendoelstelling (Anonymus, 1987). Het bosreservaat "Kijfhoek"
is een van de grootste bos oppervlakte die aanwezig zijn binnen de valleien van "Meijendel" en is
reeds circa 150 jaar niet beheerd.
Aan de hand van de kaarten weergegeven in figuur 3, is de ontwikkeling van het bosreservaat
gedurende de afgelopen 150 jaar te volgen.
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Figuur 3. Enkele fragmenten van de topografische kaart in diverse jaren uitgegeven op (of
vergroot naar) schaal 1:25.000
Bron: Topografische Dienst Emmen
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5. BEHEERSPLANNEN
Het bosreservaat "Kijfhoek" is onderdeel van het gebied "Meijendel" ten noordoosten van 'sGravenhage dat zich uitstrekt in de gemeenten 's-Gravenhage en Wassenaar. Landschappelijk
kan "Meijendel" worden opgevat als één beheerseenheid. Ondanks waterwinning, recreatie,
zeewering en militair gebruik, is toch het natuurlijk karakter van het gebied grotendeels bewaard
gebleven.
In zaken van het duinbeheer wordt er geadviseerd door het Meijendel-Comité en de Commissie
Advies Duinbeheer, een subcommissie van het Meijendel-Comité. Het Meijendel-Comité is
opgericht in 1952 en brengt, gevraagd of ongevraagd, advies uit in zaken met betrekking tot het
biologisch onderzoek van en in het gebied "Meijendel". De Commissie Advies Duinbeheer is
ingesteld in 1976. Deze commissie brengt adviezen uit in alle zaken betreffende het duinbeheer.
Bij het beheer staat de betekenis als natuurgebied centraal. De andere functies die op het gebied
"Meijendel" van toepassing zijn worden in toenemende mate aan het natuurbehoud getoetst
(Anonymus, 1987).

Het Staatsbosbeheer en de Duinwaterleiding van 's-Gravenhage beheren gezamelijk het
grootste gedeelte (circa 80%) van het beheersplangebied. Beide hebben dan ook gewerkt aan
een gemeenschappelijk beheersplan voor het object "Meijendel". Steeds meer wordt getracht het
beheer op ecologische grondslag te doen plaatsvinden (Anonymus, 1987).
Voor specifiek het beheer van het huidige bosreservaat is bekend dat er in circa 150 jaar geen
beheer meer is uitgevoerd. Ten aanzien van de waterwinning in het gebied door het
Duinwaterleiding bedrijf is er het voornemen om in het gebied "Kijfhoek" en "Bierlap" te streven
naar het natter worden van de bossen in deze valleien.
In het gehele gebied wordt intergraal begraazd, het beheer is er opgericht dat voorkomen wordt
dat door begrazing de vegetatie ontwikkeling in het bosreservaat wordt verstoord.
Ten aanzien van de recreatie heeft het beheer de toegang tot het gebied waar het bosreservaat
in ligt beperkt tot enkel toegankelijk voor jaarkaarthouders (Anonymus, 1987).
Ten behoeven van het beheer is er ook een fauna-onderzoek om meer inzicht in de volgende
aspecten te krijgen; broedvogels, meeuwenkolonies, visstand van de diverse plassen,
vleermuizeninventarisaties en de rol van het konijn en de vos in het duinlandschap. Vooral over
de laatste twee onderwerpen is nog erg weinig bekend voor het beheer (Anonymus, 1987).
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6. BODEMGESTELDHEID
6.1 Geologie en morfologie
Het bosreservaat Kijfhoek ligt in een duinengebied dat zijn oorsprong vindt in 3000 v. Chr. Vanaf
die tijd zijn namelijk de Oude Kustduinen en Strandwallen gevormd, dat proces liep door tot na
het begin van onze jaartelling. Ze vormden langgerekte zandbanken of standwallen met lage
duinen. In deze periode ontstond er één gesloten kustvlakte door het dichtslibben van de
zeegaten. De aangevoerde zanden zorgden ervoor dat de kust naar het westen werd
uitgebouwd. De oude duinen zijn in fasen afgezet. De fasen zijn herkenbaar aan oude
begroeiingshorizonten of veenlagen. Vanaf Voorschoten tot aan de kust ten westen van
Wassenaar komen vier strandwallen voor met doortussen drie strandvlaktes. De strandvlaktes
zijn in het verleden verveend en ontgonnen. Op veel plaatsen zijn de Oude Kustduin en
Strandwallen later weer overstoven met duinzand die tot de Jonge Kustduinen (en Strandwallen)
worden gerekend. Vanaf die tijd verplaatste de kustlijn zich weer in oostelijkerichting (Mekkink,
1997).
De Jonge Kustduinen en Strandwallen zijn na de 9e à 10e eeuw gevormd. Deze jonge duinen
zijn in fasen afgezet, die van elkaar worden gescheiden door begroeiingshorizonten (Klijn, 1981).
De humushoudende lagen ontstonden doordat het grondwater mee steeg met de duinophoging
en vochthoudende duinen geschikt maakte voor begroeiing.Na 1600 nam de verstuiving af.
Alleen langs de zeereep werden en worden locaal nog duinen gevormd die vanaf 1850 door
middel van beplanting met helmgras werden en worden vastgelegd. De laatste 150 jaar is de
kustlijn hier weer enigszins naar het westen opgeschoven. Terhoogte van het bosreservaat is er
aan de kust tot nu toe sprake van duinafslag en wordt er regelmatig kunstmatig zand opgebracht
(Mekkink, 1997)
De duinen in het bosreservaat behoren waarschijnlijk tot de loopduinen, ontstaan nadat de
vegetatie was verdwenen en de wind weer vrij spel kreeg. Deze maken deel uit van de kalkrijke
duinen tussen Hoek van Holland en Bergen, waarin evenwijdig aan de kust gezoneerde
duinreeksen envalleisystemen voorkomen, met loopduinreeksen, kamduinreeksen en parabolen
(Klijn, 1981).

6.2 Bodem
Het bosreservaat Kijfhoek bestaat geheel uit kalkrijke en ondiep ontkalkte zandgronden die tot de
Jonge Kustduinen behoren. In de Nederlandse kustduinen komen kalkrijke en kalkarme
duinzanden voor. De grens tussen kalkrijke en kalkarme gronden ligt bij Bergen in NoordHolland. De gronden in het bosreservaat bevinden zich in het gedeelte van de kalkrijke
zandgronden. Er komen vaaggronden voor. Afhankelijk van het al of niet voorkomen van
hydromorfe kenmerken binnen 80 cm diepte komen duinvaaggronden [Zd] en vlakvaaggronden
[Zn] voor. Deze gronden bestaan naar textuur uit matig fijn, leemarm zand. Afhankelijk van de
ontkalkingsdiepte komen kalkrijke, kalkarme en kalkloze zandgronden voor (Mekkink, 1997).
Kalkrijke duinvaaggronden komen voor in een groot deel van het bosreservaat. In de bovenste
20-30 cm komt bij een aantal steekproefpunten binnen het reservaat een zwak micropodzol voor
met daarin een Chm-, Cem- en een Cbm-horizont. Daar waar een micropodzol voorkomt heeft
ontkalking plaatsgevonden (variërend van 8-40 cm). Gemiddeld is de ontkalkingsdiepte <20 cm.
Het organische-stofgehalte bedraagt in de Chm-horizont 0,5-4% en neemt dieper in het profiel
snel af. Er zijn echter aanwijzingen van een voormalige akker. In kalkrijke duinvaaggronden
komtleem en lutum vrijwel niet of in zeer lage percentages voor. De ondergrondbestaat
eveneens uit matig fijn kalkrijk zand. Door de losse pakking van het duinzand is een goede
doorworteling mogelijk. De specifieke duinflora is in staat tot 1.0 m of dieper te wortelen.
Daarentegen is het vochtleverend vermogen van de grond zeer gering door het ontbreken van
leem, lutum en organische stof (Mekkink, 1997).
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Kalkarme en kalkloze vlakvaaggronden komen voor in een laagte in het centrale deel van het
bosreservaat. In de ontkalkingsdiepte komen grote verschillen voor bovendien is een deel van
het oorspronkelijke humusprofiel verstoord door begrazing. Er heeft zich een micropodzol
ontwikkeld in de laag tot 40 cm diepte. Het leemgehalte is <4%. De ondergrond is geheel kalkrijk.
Op de overgang van de ontkalkte bovengrond naar de kalkrijke ondergrond komen (fossiele)
roestvlekken voor (Mekkink, 1997).

6.3 Waterhuishouding
De grondwatertrappen die binnnen het bosreservaat Kijfhoek voorkomen zijn lila, Vao, Vlo, Vllo
en Vllld.
Zie vooreen verdere verklaring van de bodemcodes;
Mekkink, P., 1997. De bodemgesteldheid van bosreservaten in Nederland. Deel 27 Bosreservaat
'Kijfhoek'. Wageningen: DLO-Staring Centrum. Rapport 98.27.
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7. FLORA EN FAUNA
7.1 Flora
Het bosresrvaat "Kijfhoek" is een floristisch karakteristiek bosreservaat. De potentiele natuurlijke
vegetatie is het Duin-Berkenbos (Crataego-Betuletum).
Soorten die er voorkomen zijn ratelpopulier (Populus tremula), berk (Betula spp.), eik (Quercus
spp.), meidoorn (Crataegus spp.), wegedoom (Rhamnus catharticus), lijsterbes (Sorbus
aucuparia), vlier (Sambucus nigra), liguster (Ligustrum vulgare), valse salie (Teucrium
scorodonia) en drienerfmuur (Moehringia Trinervia). In de direkte omgeving van het bos komen
salomonszegel (Poligonatum multiflorum) en kardinaalsmuts (Euonymus euroaeus) voor.
Het Duin-Berkenbos is het enige bostype van het kalkrijke jonge duin en is bijna tot Nederland
beperkt. Het is een van de meest gestructruurde en tegelijk open bosgemeenschappen, en
tevens een van de meest dynamische (na het Schietwilgenbos). De bossen op vochtig tot nat
jong duinzand zijn uitgesproken zeldzaam (het Duinwaterbedrijf Zuid-Holland heeft het
voornemen het gebied "Kijfhoek" te vernatten). Het Duin-Berkenbos is meer dan enig ander
bostype geschikt voor successieonderzoek wegens de relatief snelle ontwikkelingen (van der
Werf, 1991). Nu al zijn er ontwikkelingen zichtbaar zoals dat, de ratelpopulier in aantal toe neemt
en de berk in aantal afneemt.

7.2 Fauna
Faunabeheer in het gebied van "Meijendel" geschiedt in de meeste gevallen indirect. Door het
actief ingrijpen in vegetatie of landschap wordt getracht biotopen in stand te houden die een
levensvoorwaarde zijn voor bepaalde diersoorten. In enkele gevallen is er ook beheer gericht op
de soort zelf (Anonymus, 1987). Een voorbeeld hiervan betreft het in stand houden van
rietlanden ten behoeve van watervogels zoals, porceleinhoen, roerdomp, grauwe kiekendief enz.
Meeuwen vereisen speciale aandacht in "Meijendel". Het gebied herbergt een van de grootste
meeuwenkolonies langs de Nederlandse kust (Anonymus, 1987). Het betreft kolonies van
Mantelmeeuwen en Stormmeeuwen. Door de activiteiten van de meeuwen blijft er een schaars
begroeid en stuifgevoelig duin met veel brandnetels (eutrofiëring) over. Bij het wegvallen van de
beschutting van planten zoeken de meeuwen een andere plek. Om te voorkomen dat de kolonie
steeds groter wordt, worden er daarom takken gelegd (Anonymus, 1987).
De vos was in het gebied "Meijendel" bijna verdwenen, echter de laatste jaren neemt de
populatie weer toe. De vossen predateren in de duinen vooral op meeuwen, konijnen en
watervogels. Vanuit het beheer wordt de vos gezien als een natuurlijk onderdeel van een gezond
en goed funktionerend duinecosysteem. De jacht op vossen en ook andere diersoorten wordt in
het kader van natuurbeheer uitgevoerd.
In het duingebied komen uiteraard ook konijnen voor deze dieren zijn onmisbaar voor de
instandhouding van de grote variatie in duinbegroeiing.
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8. KLIMAAT
Naast bodem en waterhuishouding is klimaat is één van de abiotische of onafhankelijke
groeiplaatsfactoren die de vegetatie beïnvloed (Ecosysteemvisie Bos, 1995). Om de invloed van
het klimaat in een land op de vegetatie beter te onderzoeken, wordt een land in groeigebieden
opgedeeld. Deze groeigebieden zijn geografische eenheden, die één of meer landschappen met
een homogeen regionaal klimaat en zo mogelijk dezelfde bosgeschiedenis omvatten. Met behulp
van de klimaatsverschillen in Nederland, die toch nog aanzienlijk kunnen zijn, en de indeling van
plantengeografische districten, worden in Nederland twaalf groeigebieden onderscheiden
(Schütz en Van Tol, 1981).
Het reservaat "Kijfhoek" behoort tot het Duin district. In onderstaand staatje worden de
klimaatindexen van het Duin district gegeven (Schütz en Van Tol, 1981):
Jaartemperatuur
Temperatuur in het vegetatieseizoen
Neerslag in het vegetatieseizoen
Jaarlijkse neerslag
Verdamping volgens Penman
Neerslag overschot
Aantal zomerdagen
Aantal vorstdagen

9,6 °C
15,1 °C
315 mm
750 mm
750 mm
125 mm
12
45

De klimaatgegevens zijn betrokken van de weerstations Wassenaar, Katwijk, Scheveningen,
Valkenburg en De Bilt (zie tabel 4). De eerste drie stations bevinden zich zo dicht mogelijk bij het
bosreservaat. De gegevens van Valkenburg en De Bilt vormen referentiewaarden, uitsluitend
interessant in verband met vergelijking betreffende temperatuur en zonneschijn. De
weergegeven relatieve vochtigheid en verdamping zijn de gemiddelden voor Nederland.
Relatieve vochtigheid en verdamping zijn niet beschikbaar voor een station vlakbij het reservaat.
Daarom is alleen een gemiddelde waarde voor Nederland weergegeven (Krijnen en Nellestijn,
1992).

23

Tabel 3. Overzicht van de klimaatgegevens (gemiddeld per maand en per jaar over de
periode 1961-1990)
NEERSLAG (mm)

Wassenaar

Katwijk

Scheveningen

ZONN

TEMPERATUUR fC)

Nederland

Valkenburg

De Bilt

Valkenburg

Gem.

Min.

Max.

Ge
m.

Min.

Max

Uur

Jan.

72.7

68.9

71.2

66.7

2.7

0.5

5.4

2.2

-0.6

4.6

45.1

Febr.

49.4

45.7

48.5

46.8

2.8

.0.

5.8

2.5

-0.5

5.7

74.3

Mrt.

64.0

61.6

61.6

60.9

5.0

1.9

8.6

5.0

1.3

8.9

113.6

April

51.4

48.0

50.2

49.7

7.7

3.6

11.3

8.0

3.3

12.5

162.6

Mei

53.2

49.3

52.8

56.8

11.6

7.1

15.9

12.3

7.2

17.1

214.7

Juni

66.2

60.1

62.6

67.3

14.5

10.3

18.2

15.2

10.0

19.9

213.1

Juli

73.8

69.8

71.6

75.2

16.4

12.7

20.3

16.8

11.9

21.5

205.2

Aug.

75.5

70.1

73.1

68.7

16.6

12.5

20.8

16.7

11.8

21.6

200.2

Sept.

84.4

80.0

84.3

68.5

14.3

10.2

17.9

14.0

9

1
3
9

4

1
8

3
7

1
3
4

3
5

7

8

5
1

2
7

6

1

Okt.

91.5

87.1

88.6

73.1

11.0

7.2

14.2

10.5

6.6

14.5

101.8

Nov.

97.7

92.6

96.7

80.1

6.7

4.1

9.6

5.9

2.9

8.9

52.3

Dec.

86.7

82.2

85.1

78.4

4.0

2.3

7.1

3.2

0.5

5.7

39.1

Jaar

866.3

815.5

846.2

792.2

9.4

6.0

12.9

9.4

5.3

13.3

1561.5
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