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Foto voorkant: 
Noordoostpolder, nabij 
Emmeloord, 7 februari 2021. 
Foto: Robert de Vries 

08 Komende winter 
kouder dan normaal? 
De winter van 2022 lijkt in de westelijke helft van 
Europa, en dus ook in Nederland, een duidelijk 
koudere dan normale en vrij droge winter te 
worden, met vooral in de tweede helft van de  
winter mogelijk langdurig winterweer. 

12 Wintermeeting: fandag 
voor winterliefhebbers 
Het idee ontstond in 2019. Zet een stel winterlief-
hebbers bij elkaar, amuseer ze met presentaties over 
winterweer in al zijn facetten en laat ze vooruitblik-
ken op de komende winter. Zo werd de Wintermee-
ting geboren, die op zaterdag 27 november zijn 
derde editie beleefde. Een sfeerverslag.

18 Winterkoorts 
IJsbloemen op de ramen, drie lagen ondergoed en 
feesten op het ijs. De tentoonstelling ‘Winterkoorts’ 
in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen wekt 
winters van weleer tot leven.

20 Meteorologie is een 
enorm ‘dienstbaar vak’ 
Na bijna 43 jaar nam Het Weer Magazine-redacteur 
Jacob Kuiper onlangs afscheid van het KNMI. 
Kuiper begon als broekie in de telexkamer en werd 
uiteindelijk hoofd meteoroloog. Een veelbewogen 
loopbaan die via woeste zeeën, de meteo van 
Schiphol, luchtballonnen en Cape Canaveral voer. 

26 Wonderen aan de hemel 
Halo’s, bijzonnen en andere lichtverschijnselen 
werden in vroeger tijden gezien als goddelijke 
tekens of voorbodes van naderend onheil. Enkele 
schilders uit het Duitse Augsburg legden deze 
verschijnselen in 1552 op prenten vast.

30 Grasland als CO₂-buffer 
Bij natuurlijke oplossingen voor klimaatverande-
ring denken we vaak aan het aanplanten van bomen. 
Grote onbekende zijn de soortenrijke graslanden. 
Ze absorberen niet alleen veel CO2, maar bescher-
men ook tegen extreme weersomstandigheden.
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SAMENSTELLING FRANK VAN DER LAAN

Opwarming 
noordelijk 
halfrond al  
1,5 graad
In 2015 is in het Klimaatakkoord van Pa-
rijs afgesproken om de mondiale opwar-
ming te beperken tot ruim onder de 2 
graden, met een duidelijk zicht op 1,5 
graad. Voor het noordelijk halfrond is 
echter de opwarming van 1,5 graad al in 
2020 bereikt. Sinds de pre-industriële 
periode, 1850-1900, is de wereld als geheel 
ongeveer 1,2 graad opgewarmd. De op-
warming van het noordelijk halfrond is 
echter groter en die van het zuidelijk 
halfrond kleiner. Het noordelijk halfrond 
warmt namelijk sneller op, omdat er op 
het noordelijk halfrond veel meer land is 
en dat warmt sneller op dan zeewater. 
Bij de huidige trends bereikt de mondiale 
opwarming de 1,5 graad in 2033 en de 
opwarming van het noordelijk halfrond 
de 2,0 graden in 2037. De uitstoot van 
kooldioxide, methaan en andere broei-
kasgassen moet daarom sterk omlaag om 
de doelstellingen van Parijs te halen. 
(Bron: KNMI)

CO2-uitstoot uit 
biomassa neemt toe
In 2020 is door het gebruik van biomassa 19,4 megaton CO2 uitgestoten, 16 pro-
cent meer dan een jaar eerder. Vooral het bij- en meestoken van biomassa in ener-
giecentrales droeg bij aan de hogere CO2-uitstoot. Dit blijkt uit een eerste raming 
voor 2020 van de luchtemissierekeningen van het CBS. De CO2-emissies door het 
gebruik van biomassa tellen niet mee voor de doelen om in 2050 de broeikasgase-
missies naar nul terug te brengen. De CO2-uitstoot door biomassa daalde tussen 
2012 en 2016 van 15,1 megaton naar 13,7 megaton. Vanaf 2017 is de uitstoot van CO2 
door het gebruik van biomassa toegenomen, in 2019 en 2020 zelfs met meer dan 10 
procent per jaar. Biomassa is een vorm van hernieuwbare energie waar CO2 bij 
vrijkomt. Er zijn veel verschillende vormen van biomassa die ieder op een eigen 
manier worden benut. Eerder publiceerde het CBS dat biomassa met 54 procent 
de grootste bron van hernieuwbare energie is in Nederland, gevolgd door wind 
met 23 procent en zonne-energie met 14 procent. (Bron: de Volkskrant)
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Van onze  
hoofdredactie

Frank van der Laan

Koorts
Nee, ik ga het hier niet over corona hebben. Het 
betreft hier een hele andere veroorzaker van 
koorts: de winterverwachting! Want die is zo 
spectaculair, dat bij de liefhebbers van sneeuw en 
ijs – waaronder ikzelf – de winterkoorts flink is 
opgelopen! Daarom staat er op de cover met zulke 
grote letters: koud! Waarom zo stellig, zult u zich 
misschien afvragen, het blijft toch slechts een 
verwachting? Dat is ook zo, maar deze winterver-
wachting is zo uitzonderlijk, zo’n koude winter is 
sinds lange tijd niet meer verwacht. Dus dat moet 
op de cover, dachten we, zonder voorbehoud.  
 
We openen dit nummer daarom met deze uitzon-
derlijke winterverwachting – opgesteld door 
Reinout van den Born van weer.nl – waarin hij 
zelfs een link legt naar de legendarische winter 
van 1962-1963! Al begrijp ik dat tegenwoordig een 
winter waarschijnlijk nooit meer zo koud zou 
(kunnen) worden als toen, alleen het feit al dat 
naar die winter wordt gerefereerd doet mijn win-
terhart een flinke sprong maken. Tijdens de win-
termeeting van 27 november legde Van den Born 
uit waarop hij zijn winterverwachting baseert. 
Deze wintermeeting is nog volledig terug te kij-
ken op internet – zie pagina 15 van dit nummer. 
Een must voor winterliefhebbers!  
 
“Het is lange tijd geleden dat een winteraanloop 
er zo veelbelovend heeft uitgezien als dit jaar”, 
aldus Van den Born in zijn winterverwachting, 
“veel seinen staan op groen”. Ik hou van groene 
seinen, zeker als ze de weg wijzen naar een koude 
winter. Mijn winterkoorts houdt dus voorlopig 
nog wel even aan. En dat vind ik heerlijk. 
 
Reageren? frank@hetweermagazine.nl

Supercomputer voor  
betere weersverwachtingen

Het KNMI en de nationale meteorologische instituten van Dene-
marken, IJsland en Ierland nemen begin 2023 een nieuwe super-
computer in gebruik. Door dit samenwerkingsverband worden 
korte termijn weersverwachtingen verbeterd. Door de gezamen-
lijke expertise en de gedeelde, krachtige supercomputer is ieder 
land in staat eerdere en nauwkeuriger weersverwachtingen te ma-
ken. De rekencapaciteit ten opzichte van de huidige supercompu-
ter van het KNMI is bijna tienmaal groter. Door deze capaciteit kan 
het maximale uit de mogelijkheden van de weermodellen worden 
gehaald, daarbij gebruikmakend van meer data dan ooit tevo-
ren. De supercomputer zal volledig op groene stroom draaien door 
de energie van de IJslandse waterkracht en geothermische energie-
bronnen te gebruiken. Door het lokaal gematigde klimaat in IJs-
land te benutten om de supercomputer te koelen, worden de be-
drijfskosten en CO2-uitstoot tot een minimum beperkt. Daarmee 
wordt tonnen aan CO2-uitstoot bespaard, in lijn met de doelstel-
lingen van de deelnemende landen om een CO2-neutrale samenle-
ving te realiseren. Naast het verbeteren van de weersverwachtingen 
wordt de computer ook gebruikt voor wetenschappelijk onder-
zoek naar weersverwachtingen. (Bron: KNMI)

Overwinteren in zee
De winters mogen dan door klimaatverandering gemiddeld steeds 
zachter worden, toch kan er nog altijd nog strenge vorst voorko-
men waarbij delen van de Waddenzee bevriezen. Afgelopen winter 
was daar nog sprake van. Veel dieren in de Waddenzee hebben 
trucjes om zich tegen deze kou te beschermen. Zo kruipt de Zee-
duizendpoot bij vorst een stuk dieper de bodem in, tot wel 60 cen-
timeter. Schelpdieren hebben een soort van antivries in hun li-
chaam, waardoor de cellen niet beschadigd raken door vorst. Een 
jonge zeeforel bereikt bij echte vrieskou een zogenaamde staat van 
winteranorexia. Hij vermagert en verliest soms zelfs tot tien pro-
cent van zijn lichaamslengte. De gewone zeester gaat in winterrust 
en eet steeds minder van zijn favoriete maal: mosselen. Bij tempera-
turen tegen het vriespunt eet hij vrijwel niets meer. Klimaatveran-
dering maakt de zeesterren volgens biologen ook in de winter hon-
gerig. (Bron: Wadden Magazine) 

Waterkrachtcentrale op IJsland



Stuur de foto naar:
Het Weer Magazine
Mijn Weerfoto
WG Plein 150, 1054 SC  Amsterdam
Per mail: redactie@hetweermagazine.nl

De prijs – een exemplaar van het boek ‘Bladgoud’ van 
Reinier van den Berg – hebben we onder de inzenders 
verloot en gaat naar Patrick Ippel uit Werkendam. 
Van harte gefeliciteerd!

Wat is uw weerfoto?

Heeft u ook een mooie weerfoto? 
Stuur deze op - samen met uw 
verhaal bij deze foto - en wie weet 
staat uw weerfoto in één van de 
komende nummers van het Weer 
Magazine. Onder de geplaatste 
inzenders wordt bovendien een 
prijs verloot.
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Contrast
Patrick Ippel, Werkendam

Deze foto heb ik genomen in de Bies-
bosch iets na 7 uur ’s avonds. Aan de 
linkerkant is een vredige zonsonder-
gang zichtbaar, terwijl rechts een  
onweersbui komt aandrijven. Dit gaf 
een mooi contrast. Tien minuten later 
barstte de bui los. Een timelapse van 
deze zonsondergang is te vinden op 
mijn Instagram account:  
@patrick_nature_photography

1 november 2021

Gloed
Bert van Dijk, Gouda

Deze foto is gemaakt na zonsonder-
gang, waarbij de buienwolk een zalm-
roze gloed kreeg. Dit gaf een dito 
reflectie in het water. De omgeving 
zelf werd ook oranjeroze opgelicht, 
inclusief de fotograaf. 

Tropische orkanen spaarden 
BES-eilanden dit jaar
Het Atlantisch orkaanseizoen van dit jaar was met 21 stormen bovenge-
middeld actief. Storm Elsa werd gevormd op 1 juli en vestigde daarmee 
een record. Nog niet eerder kwamen er vijf tropische stormen zo vroeg in 
het seizoen tot ontwikkeling. Vooral de tropische storm Fred (overstro-
mingen ‘Grote Antillen’ zoals Puerto Rico en Cuba), orkaan Grace (ver-
woestingen Mexico Veracruz) en orkaan Ida (verwoestingen Louisiana en 
overstromingen noordoost VS) hadden grote impact. De BES-eilanden 
- de bijzondere gemeenten Bonaire, Sint Eustatius en Saba - werden ge-
spaard. Orkaan Fred kwam wel dicht in de buurt van Sint Eustatius en 
Saba, maar was toen nog een relatief onschuldige tropische storm. Door 
de langzame treksnelheid veroorzaakte Fred wel grote overlast met over-
vloedige neerslag en overstromingen op zijn weg langs Cuba en de Ameri-
kaanse staten Florida en North Carolina. Orkanen worden steeds krachti-
ger in een warmer klimaat. Onderzoek laat zien dat in de meeste regio’s 
waar tropische cyclonen voorkomen, de kansen op krachtigere cyclonen 
toenemen in een warmere wereld. Met de grootste toenames in de Zuide-
lijke Stille Oceaan en de regio van Hong Kong. Deze toename is direct 
gelinkt aan een toename van de zeewatertemperatuur. Warmer zeewater 
geeft meer verdamping, waardoor tropische cyclonen meer energie krij-
gen via condensatie van grotere hoeveelheden waterdamp in de atmo-
sfeer. (Bron: KNMI)
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Winter
verwachting 

2021  2022
Duidelijk kouder  

dan normaal?
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Zoals iedere keer weer, 
begeven we ons bij het 
maken van seizoensver-
wachtingen op glad ijs. 
Als je risicoloos een 

winterverwachting wilt maken, kun 
je het beste een zachte winter ver-
wachten. In 80 procent van de geval-
len heb je dan gelijk. Spannender is 
het om die enkele winter waarin het 
weer zich wél anders dan anders ge-
draagt eruit te pikken. De winters die 
afwijken van het type dat we tegen-
woordig zo goed kennen. De winters 
ook die de harten van zovelen sneller 
laten kloppen, terwijl anderen door 
het winterweer juist nog harder naar 
de lente uitkijken dan ze in een zach-
te winter toch al doen.
Als het er, in de context van het snel 
veranderende klimaat en de daarmee 
samenhangende afnemende kansen 
op winterweer, nog een keer van 
moet komen, dan zal het misschien 
wel in de komende winter moeten 
zijn. Het is lange tijd geleden dat een 
winteraanloop er zo veelbelovend 
heeft uitgezien als dit jaar. Veel van de 
seinen staan op groen, het is aan het 
weer om het in te vullen. Als dat in de 
huidige context überhaupt nog kan.
De belangrijkste drijvers achter het 
winterweer lijken La Niña (koude 
zeestroom op de Grote Oceaan langs 
de evenaar tussen Zuid-Amerika en 

Indonesië), de sterk negatieve PDO-
index (een maat voor de verdeling van 
de zeewatertemperaturen in de Grote 
Oceaan ten westen van de Verenigde 
Staten) en de oostelijke QBO (een 
straalstroom in de stratosfeer boven de 
evenaar die in iets meer dan twee jaar 
tijd een oostelijke en een westelijke 
fase heeft) te zijn. De QBO is nu ooste-
lijk, een fase die tijdens de komende 
winter nog verder versterkt.
Van belang lijkt ook het nog steeds 
warme zeewater in ons deel van de 
Atlantische Oceaan. Het zorgt ervoor 
dat de zachte fasen, tussen de fasen met 
eventueel winterweer door, duidelijk 
zachter verlopen dan in vroegere win-
ters het geval zou zijn geweest.

Buien op de Grote Oceaan
Als het in de eerste helft van de winter 
koud wordt, dan moet dat van de Gro-
te Oceaan komen. In een constellatie 
waarin La Niña, de negatieve PDO en 
de oostelijke QBO met elkaar samen-
gaan, kunnen onweerscomplexen, mits 
ze het westen van de Grote Oceaan 
weten te bereiken, het weer in Europa 
sterk beïnvloeden. Dergelijke buien-
complexen, vooral als deze op de wes-
telijke helft van de Grote Oceaan actief 
zijn, kunnen golven door de atmosfeer 
naar Europa sturen, die onderweg 
steeds verder uitslaan en ervoor kun-
nen zorgen dat de drukverdeling op 

De winter van 2022 lijkt in de westelijke helft van 

Europa, en dus ook in Nederland, een duidelijk 

koudere dan normale en vrij droge winter te 

worden, met vooral in de tweede helft van de winter 

mogelijk langdurig winterweer. De eerste helft van 

de winter ziet er een stuk variabeler uit, maar ook 

dan kan het bij tijden koud zijn.

Bevroren Waddenzee 
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Dichtgevroren haven van Terschelling

ons deel van het Noordelijk Halfrond uiteinde-
lijk voor enige tijd geblokkeerd raakt.
Dit is hoogstwaarschijnlijk de manier geweest 
waarop in december 1962 de strenge winter 
van 1962/1963 op gang kwam. Juist in combina-
tie met een La Niña kan dit effect behoorlijk 
sterk zijn, zo heeft onderzoek uitgewezen. 
Tegelijkertijd is het in een periode met La Niña 
ook lastig voor buiencomplexen in de tropen 
om het westelijke deel van de Grote Oceaan 
echt te bereiken. Toch hinten de diverse mo-
delberekeningen er al een tijdje op dat dit aan 
het einde van de eerste decemberhelft wel lijkt 
te gaan gebeuren. Net als toen dus.

Straalstroom
Voor later in de winter lijkt het gedrag van de 
poolwervel, de straalstroom in de stratosfeer 
boven het Noordpoolgebied van belang te 
worden. Tijdens winters met een La Niña en 
een negatieve (oostelijke) QBO raakt de pool-
wervel vooral wat later in de winter vaak ver-
stoord, onder invloed van een plotselinge op-
warming van de stratosfeer, een SSW zoals we 
die in de afgelopen winter ook hebben gezien 
– toen trouwens al begin januari. Zo’n versto-

ring van de poolwervel gebeurt 
vooral in winters waarin de QBO-
index niet alleen negatief is, maar er 
ook toe tendeert om nog negatiever 
te worden. Is de QBO-index negatief, 
maar gaat de index tijdens de winter 
weer omhoog, dan is dat effect er 
veel minder.
Tijdens de winter wordt een nega-
tieve QBO-index verwacht, die ertoe 
neigt nog negatiever te worden. 
Daarmee lijkt het erop dat er ook 
deze winter een aanzienlijke kans is 
op het verstoord en verplaatst raken 
van de poolwervel, waarschijnlijk 
ergens in de tweede helft van de 
januarimaand. Vooral de tweede 
helft van de winter zou hierdoor 
beïnvloed moeten worden. Komt er 
echt een verzwakte poolwervel, dan 
kan de atmosfeer langere tijd (en 
mogelijk zelfs zes weken) geblok-
keerd raken. Het koude winterweer 
dat erbij hoort, moet de balans van 
de winter als geheel naar de koude 
kant laten uitslaan. Hoe eerder de 
verstoring van de poolwervel een feit 
is, hoe nadrukkelijker die koude fase 
doorwerkt.

Vergelijkingsjaren
Op basis van de hiervoor beschreven 
analyse hebben de experts van World 
Climate Service (WCS), het Ameri-
kaanse bedrijf waarop Weer.nl zijn 
winterverwachtingen mede baseert, 
de tien jaren (sinds 1950) uit hun 
database gehaald waarin de aanloop 
naar de winter het meeste leek op die 
van dit jaar. Dan kom je uit op de 
jaren 1950, 1962, 1970, 1984, 1998, 
2005, 2007, 2008, 2011 en 2017.
Maak je een gemiddelde van de win-
ters na deze jaren, dan zie je daarin 
een decembermaand met hogedruk 
op de Oceaan en boven Rusland, een 
januarimaand met hogedruk van 
Rusland naar het noorden van Scan-
dinavië en lagedruk boven het zuid-
westen van Europa en in februari een 
langgerekte hogedrukzone die zich 
van de centrale oceaan, via de Britse 
eilanden en Scandinavië tot over het 
noordwesten van Rusland uitstrekt. 
Alle drie de maanden zouden in 
Noordwest-Europa beneden nor-
male temperaturen moeten opleve-
ren, met de nadruk op de tweede 
helft van de winter (vooral februari).

Herhaalt de winter  
van 1963 zich?
De deskundigen van WCS hebben naar 
het jaar 1962 en de erop volgende 
winter van 1962/1963 gekeken, omdat 
de aanloop van toen en die van nu 
zoveel overeenkomsten vertonen. 
Vanwege klimaatverandering en de 
effecten die daarbij horen, wordt een 
herhaling van 1963 voor onmogelijk 
gehouden. Heel koud kan het ook 
tegenwoordig nog wel worden, maar 
dan gedurende kortere perioden, 
afgewisseld door fasen met zachter 
weer. Weer dat ook zachter is dan 
vroeger, door het warme zeewater. En 
zelfs als het patroon van 1963 zich wel 
zou herhalen, zou de winter toch niet zo 
koud worden, stellen zij.
Maar: ook al zou het maar om de helft 
van de kou van toen gaan, dan nog zou 
de komende winter er een worden die 
we ons nog lange tijd zullen herinneren. 
Dat staat wel vast, na al die zachte 
winters die we in de afgelopen jaren in 
Nederland hebben meegemaakt.
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Pak je de warmste winters uit het 
setje, dan verandert de drukverdeling 
in januari. Zou het die optie worden, 
dan krijgen we in januari langere tijd 
met een westcirculatie en het daarbij 
behorende zachte en wisselvallige 
weer te maken. Dit scenario doet zich 
voor als de poolwervel niet verstoord 
of van de noordpool verwijderd 
raakt. De wintertemperatuur zou dan 
normaal in plaats van lager dan nor-
maal uitpakken.
Neem je de koudste winters uit deze 
groep, een scenario dat voor de hand 
ligt als we wel met een SSW en een 
verstoring van de poolwervel te ma-
ken krijgen, dan wordt een decem-
bermaand met hogedruk op de oce-
aan en lagedruk in het noorden van 
Scandinavië gevolgd door twee uit-
gesproken wintermaanden, met 
hogedruk die zich langs vrijwel de 
hele noordelijke helft van het Noor-
delijk Halfrond uitstrekt en een 
langgerekte zone met lagedrukge-
bieden in het Middellandse Zeege-
bied. Alle drie de maanden verlopen 

in dit geval kouder dan normaal, met 
grote afwijkingen omlaag in januari 
en in februari. De kans dat het war-
mere scenario uitkomt, wordt door 
de mensen van WCS op 25 procent 
ingeschat, de kans dat het nog kou-
dere scenario uitkomt op ongeveer 
20 procent. Het hiervoor beschreven 
hoofdscenario voor de komende 
winter maakt dus 55 procent kans.

Modelberekeningen
De mensen van WCS hebben ook 
naar de uitdraaien van de diverse 
modelberekeningen voor een sei-
zoen vooruit gekeken. Hoewel die 
voor de drie wintermaanden (vooral 
voor januari en februari) een zeer 
divers beeld laten zien, komen ze 
allemaal op ongeveer hetzelfde uit: 
een zachte winter met drie te zachte 
maanden. De berekeningen van Me-
teo France en het ECMWF zitten het 
dichtste bij normaal, als het om de 
temperaturen gaat. De drukverdelin-
gen in de meeste modellen lijken 
vooral op de invloed van La Niña te 

reageren en geen rekening te houden 
met de andere factoren die in de win-
ter een rol spelen.
Vanwege deze veronderstelde verteke-
ning in de modelberekening, en ook 
op basis van onderzoek dat laat zien 
dat de seizoensberekeningen voor de 
winter de (grote) invloed op de tempe-
raturen van geblokkeerde drukverde-
lingen vaak behoorlijk onderschatten, 
leunt WCS voor zijn verwachting ster-
ker op de analoge signalen (de vergelij-
kingen met winters uit het verleden en 
de signalen die daaruit voortkomen) 
dan op de signalen die uit de bereke-
ningen van de verschillende weermo-
dellen naar voren komen. 
Al met al dus een spannende winter-
verwachting. Krijgen we in decem-
ber al met de eerste uitbraken van 
kou naar onze omgeving te maken? 
En komt er later in de maand januari 
inderdaad een SSW die de poolwer-
vel verstoort en verplaatst en zo de 
opmaat vormt naar die potentieel 
veel koudere tweede helft van de 
winter? De tijd zal het leren.•

Veluwe in de sneeuw

Het is lang geleden dat 
een winteraanloop er zo 

veelbelovend uitzag  
als dit jaar
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Het idee ontstond in 2019. Zet een stel winterliefhebbers bij elkaar, 

amuseer ze met presentaties over winterweer in al zijn facetten en laat 

ze vooruitblikken op de komende winter. Zo werd de Wintermeeting 

geboren, die op zaterdag 27 november zijn derde editie beleefde. Een 

sfeerverslag vanuit een waterkoud Apeldoorn.

compleet. Hij sluit zich aan bij 
Reinout van den Born (chef redactie 
Weer.nl), Omroep Flevoland-weerpre-
sentator Robert de Vries en de pas 
achttienjarige freelance meteoroloog 
Jelmer van der Graaff, een fraai stel 
weerverslaafden bij elkaar. 
Ze lachen en praten, verhalen enthou-
siast over de waargenomen sneeuw of 
nemen nog één keer het script door, 
zoals presentator en weeramateur 
Frank de Groot. Hij zal vanachter een 
soort talkshowtafel de middag aan-
eenpraten. ‘Een ‘Jinek-setting’, zo 
grapt hij. Een rondetafelgesprek tus-
sen diverse generaties over winterbe-
leving vormt een van de onderdelen. 
Er is een keukentje en er staan brood-
jes klaar. Wie rondloopt, moet goed 
uitkijken. Overal op de grond slinge-
ren kabels, verbonden met diverse 
camera’s om de presentaties en ge-
sprekken vanuit alle hoeken in beeld 
te krijgen. Opnameleider Witteveen is 
een prof, dat merk je aan alles. Hij 
instrueert, voorziet deelnemers van 
zendermicrofoons, telt af tot de ca-
mera’s kunnen draaien en maant ach-
ter zijn beeldschermen in de laatste 
seconden tot stilte. Kijkers thuis kun-
nen er vervolgens goed voor gaan 
zitten.

Winterromantiek op doek
Cobelens opent de show met de ne-
gentiende-eeuwse wintertaferelen van 
landschapsschilder Andreas Schelf-
hout (1787-1870). “Schelfhout wist als 
geen ander hoe je een winterland-

organisatieduo vindt onderdak bij Me-
teoGroup in Wageningen, waar mete-
oroloog Reinout van den Born graag 
bereid is als gastheer te fungeren.
Op 16 november 2019 zijn dertig win-
terliefhebbers aanwezig bij de eerste 
wintermeeting in de historie, een ge-
slaagde happening. Met onder meer 
foto’s, een portie nostalgie, uitleg over 
ijsvorming en een presentatie over 
teleconnecties is het programma tjok-
vol. Hoogtepunt en sluitstuk vormt de 
winterverwachting van Van den Born, 
die op basis van dezelfde teleconnec-
ties en vergelijkbare situaties uit het 
verleden zijn visie op de aankomende 
winter uiteenzet. Opgewekt praten 
deelnemers na afloop over de verhalen 
na. Meteen is helder dat de winter-
meeting een vervolg moet krijgen.

Livestream
Hoe precies, is in het eerste pandemie-
jaar 2020 de grote vraag. Publiek uit-
nodigen is door alle regels onmogelijk. 
Weerliefhebber Gerhard Witteveen 
brengt uitkomst. Door de meeting in 
zijn studio op te nemen en beschik-
baar te stellen als livestream, kunnen 
geïnteresseerden er tóch getuige van 
zijn. Noodgedwongen wordt dit con-
cept op 27 november 2021 herhaald, 
zodat Cobelens en Verheij zich samen 
met alle genodigden weer in de studio 
verzamelen om winterfans vanaf 14:00 
uur een ideaal opwarmertje voor de 
kou te bezorgen.
Met de van SBS 6 bekende weerman 
Jordi Huirne is om 13:45 uur de groep 

Mooier kan haast 
niet. Uitgerekend 
op de dag van de 
Wintermeeting 
komt de natuur 

met een schitterende surprise. 
Sneeuw! Vooral in delen van Noord-
Brabant en Gelderland zijn straten, 
bossen en weiden bedekt met een dun 
poederlaagje, nét genoeg voor het 
pure wintergevoel. Wie op zaterdag 27 
november 2021 vanuit het westen 
richting Apeldoorn reist, per trein of 
per auto, passeert zelfs een heuse 
sneeuwgrens. Ineens is het grauwe 
bruin op de Veluwe verdwenen. Auto-
mobilisten en treinpassagiers zien bij 
Kootwijk een onvervalst winterland-
schap aan zich voorbijtrekken, dat net 
zo abrupt weer eindigt als ze de stad 
naderen.
In Apeldoorn zelf wijst de thermome-
ter twee graden aan. Hier geen 
sneeuw, maar ijzige, fijnmazige motre-
gen. We zijn op weg naar de fotostu-
dio van weerliefhebber Gerhard Wit-
teveen, die zijn ruimte voor de derde 
wintermeeting beschikbaar heeft 
gesteld. Dat behoeft wat uitleg. We 
keren daarvoor terug naar 2019, het 
jaar waarin Sebastiaan Cobelens (48) 
en Paul Verheij (63) als winterfans en 
weerkenners samen de wintermeeting 
bedenken en de organisatie ervan op 
poten zetten. Via de Vereniging voor 
Weerkunde en Klimatologie (VWK) 
en het Forum voor Weer en Klimaat 
Weerwoord.be is het eenvoudig om 
mensen enthousiast te maken. Het 
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Winter
meeting,

fandag voor  
winterliefhebbers

Ketelmeerweg, vlakbij het Ketelmeer, 
Noordoostpolder, 9 februari 2021. 
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schap moest vastleggen”, verhaalt hij. 
“Met een groot compositorisch in-
zicht zette hij de juiste relikwieën bij 
elkaar. Daarbij had Schelfhout een 
geweldige materiaalbeheersing.” Met 
bewondering kijken aanwezigen naar 
voorbeelden van zijn werk. De idylle 
van winterromantiek, gevangen op 
het doek. Zoals een zonsondergang 
op het ijs met molens aan randen van 
bevroren water, waar voorovergebo-
gen schaatsers aan voorbijrijden. 
Prachtig! Typisch zo’n schilderij dat 
winterfans naar schaatsen op natuurijs 
doet verlangen. Zodat de vraag zich 
onmiddellijk opdringt. Komen we 
aankomende winter weer op het ijs te 
staan? Het is een van de thema’s van 
de wintermeeting, hoe kan het anders. 
Kijken naar het verleden, dromen van 
de toekomst.

Stratosferische opwarming
Om die toekomst beter te voorspel-
len, kijken we naar de wetenschap. Zo 

filosoferend lijkt de overgang van 
kunst naar een presentatie over de 
hogere luchtlagen ineens minder 
groot. Aan het woord komt meteoro-
loog Lars van Galen, die in een vooraf 
opgenomen video de stratosferische 
processen boven de Noordpool ver-
klaart. Hij leert ons ook waarom een 
plotselinge stratosferische opwarming 
– bekend als SSW – zo gunstig is voor 
het ontstaan van winterweer. Zijn 
technische uitleg heeft veel weg van 
een Masterclass Hogere Weerkunde. 
Boeiend is zijn conclusie over aanko-
mende winter, want Van Galen voor-
ziet verhoogde kansen op een SSW. 
Het zorgt in de studio voor een brede 
glimlach. Hoewel zo’n Sudden Stratosp-
heric Warming natuurlijk nimmer 
garanties biedt, is het alvast prettig te 
weten dat de voorwaarden kloppen. 
Eerder dit jaar mondde een SSW nog 
uit in een fantastische winterweek, die 
uiteraard niet onbesproken blijft. 
Weeranalist Paul Verheij en weerman 
Robert de Vries nemen ons drie kwar-
tier lang mee terug naar een reeks 
memorabele februaridagen, ieder op 
zijn eigen, kenmerkende wijze. Ver-
heij vertelt langzaam en bedeesd, 
analyseert grondig, beschouwt voor-
spellingen, toont foto’s, neemt 
sneeuwkaarten erbij en legt de SSW 

onder het vergrootglas. Drukverdelin-
gen vergeet hij niet en zelfs het weer 
in de maanden erna komt aan bod. 
Alle kaartjes, data en interessante 
analyses vormen een leuk contrast 
met het enthousiasme van De Vries, 
die met zijn sprekende mimiek 
staand voor de presentatiedesk vol-
komen in zijn element lijkt. Logisch 
ook, hij staat al veertien jaar voor de 
camera’s van Omroep Flevoland. Je 
ziet hem genieten, als hij met eigen 
foto’s en video’s uit zijn standplaats 
Emmeloord inzichtelijk maakt hoe 
krachtig de winter in zijn omgeving 
toesloeg. Met vrachtladingen 
sneeuw, prachtig schaatsijs en ge-
voelstemperaturen van wel vijftien 
graden onder nul. 
Na zijn terugblik is het bijna half vier, 
tijd voor een pauze. De kijkers thuis 
wacht een traktatie, met een reeks 
magnifieke winterfoto’s van land-
schapsfotograaf Rick Bekker (28). Hij 
heeft zelf een collage gemaakt, inge-
leid met een praatje over zijn weer- en 
fotopassie. De studio wordt intussen 
rumoerig. Mensen kletsen wat, vertel-
len elkaar hoeveel kijkers er zijn en 
bepraten de laatste weerpluim. Over 
weer raakt niemand ooit uitgepraat, 
zeker niet met de winter voor de deur. 

Persoonlijke 
winterbeleving
Natuurlijk is iemands persoonlijke 
winterbeleving leeftijdsafhankelijk. 
Vandaar dat het zo leuk is Jelmer van 
der Graaff (18), Jordi Huirne (28), 
Reinout van den Born (53) en Paul 
Verheij (63) bij elkaar te zetten. Ge-
spreksleider De Groot opent het 
rondetafelgesprek met de jongste 
van het stel, die uitgerekend vandaag 
voor het eerst in zijn leven novem-
bersneeuw meemaakte. “Winterweer 
is voor mij wel heel bijzonder”, legt 
Van Der Graaff uit. “Het is ook echt 
iets om naar uit te kijken, want sinds 
ik actief met weer bezig ben, komt 

Recreatieplas Wellerwaard, tussen Emmeloord en Bant. 14 februari 2021. 

Een fraai stel weer-
verslaafden bij elkaar 
verzamelt zich

fo
to

: R
ob

er
t 

d
e 

Vr
ie

s



nr 6 • HET WEER Magazine | 15

Wintermeeting | weer

het eigenlijk niet zo vaak meer voor.” 
Volgens Huirne, die snel praat en 
straalt als hij over sneeuw mag ver-
tellen, is winterweer geweldig om 
mee te maken. “Het is bijna niet te 
beschrijven, alles is zo anders in één 
keer. Je ruikt het gewoon en als het 
dan echt een keer stevig vriest is het 
echt fantastisch.” 
De oudere generatie luistert met een 
glimlach. Verheij heeft de winter van 
1963 nog meegemaakt en verhaalt 
over bergen sneeuw aan het eind van 
de jaren zestig. De ene sneeuwherin-
nering volgt op de andere. Van den 
Born benoemt de winter van 1979, die 
met zijn sneeuw en vele mislukte 
dooiaanvallen diepe indruk maakte. 
Hij moet grinniken als Van der Graaff 
vertelt dat de winter van 2021 – met 33 
Hellmannpunten in Rotterdam – 
voor hem de strengste is geweest. Zo 
praten de heren voort. Vaak geani-
meerd, met details uit de weerkamer 
of over bijzondere winterdagen uit 
het verleden.
Om klokslag vier uur volgt de ul-
tieme winterbeleving, als opnamelei-
der Witteveen voor de tweede en 
laatste keer een vooraf opgenomen 

video start. We zien en horen weer-
chroniqueur Cees van Zwieten ver-
tellen over de winter van 1963, de 
meest legendarische winter van de 
twintigste eeuw. Kenners weten 
genoeg. Gekleurd door zijn persoon-
lijke herinneringen – Van Zwieten 
was dat jaar middelbare scholier – is 
het verplichte stof voor elke winter-
fan. Krantenknipsels en ouderwetse 
weerkaarten maken het document 
compleet.

Opzienbarende 
verwachting
Ten slotte is het grote moment daar, 
het hoogtepunt van de middag zelfs: 
Van den Borns winterverwachting. 
Niet alleen voor alle kijkers, maar ook 
voor hemzelf een spannend ogenblik. 
Immers, zo’n verwachting is niet on-
omstreden. “Maar je moet durven om 
het te proberen”, stelt hij. “Elk jaar 
leren we meer bij over de materie en 
het boeit me buitengewoon ermee 
bezig te zijn.” 
Van den Borns mimiek voor de camera 
verraadt het gewicht. Zeer doordacht, 
helder argumenterend en nadrukke-
lijk met het nodige voorbehoud, for-

muleert hij zijn verwachting, het werk 
van een maandenlange voorbereiding. 
Met een uitgebreide kaartenreeks, 
diverse data en verwijzingen naar 
diverse teleconnecties geeft hij zoveel 
mogelijk facetten van zijn verwach-
ting een deugdelijk fundament. Het 
zegt genoeg dat hij pas na een half uur 
zijn daadwerkelijke winterverwach-
ting uitspreekt. Zijn conclusie wijkt 
niet af van zijn eerdere, opzienbaren-
de verwachting die Van den Born 
eerder al online zette: een voor Neder-
land duidelijk koudere winter dan 
normaal, een échte ouderwetse winter 
dus. Míts de door hem genoemde 
belangrijkste teleconnecties zoals de 
Madden Julian Oscillation (MJO) inder-
daad het gedrag vertonen dat hij het 
meest waarschijnlijk acht.
Terug aan tafel, als de heren uitge-
breid hebben nagepraat over de ver-
wachting zelf, en alle mitsen en maren 
nogmaals tot in detail zijn besproken, 
volgt voor alle kijkende winterfans 
nogmaals die prachtige conclusie. Ja, 
er zijn serieuze kansen dat 2022 een 
uitzonderlijke winter wordt, zeker 
gemeten naar de huidige maatstaven. 
Ook Huirne is het daarmee eens. “Als 
het nog een keer moet gebeuren, is 
het echt dit jaar. Ik heb er een goed 
gevoel bij. Meer kan ik er niet over 
zeggen.” Zo krijgt de derde winter-
meeting het best denkbare einde, al 
zal iedereen moeten afwachten of het 
écht zover komt. De vierde Winter-
meeting lijkt al wél zeker, hopelijk 
weer met publiek.•De deelnemers aan de wintermeeting in de studio, met van links naar rechts Paul 

Verheij, Jelmer van der Graaff, gespreksleider Frank de Groot, Sebastiaan Cobelens, 
Reinout van den Born en Jordi Huirne.

De wintermeeting is terug te kijken op:
https://vimeo.com/633725299#

De vierde Winter meeting 
lijkt al wél zeker, hope-
lijk weer met publiek
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TEKST ARIE VERRIPS, FRANK VAN DER LAAN, MARIO EGTHUIJSEN

Waar waait de Bora?
De Bora is een koude noord- tot noord-
oostelijke wind die vanaf hoger gelegen 
delen van het Europese continent in de 
richting van de Adriatische Zee waait. 
Het komt daarom vooral voor in Istrië, 
Slovenië, Kroatië en Bosnië. Koude 
luchtmassa’s, die vooral in een rustige 
atmosfeer door een sterke nachtelijke 
afkoeling gevormd worden, bewegen 
zich dan met een toenemende snelheid 
over de berghellingen omlaag. Soms kan 
de snelheid meer dan 100 km/uur ge-
middeld bereiken, met windstoten tot 
meer dan 150 km/uur. De naam Bora 
komt van Bureas dat ‘God van de noor-
delijke winden’ betekent. Deze wind 
kan het gehele jaar voorkomen, het 
meest in de wintermaanden.

Wat is de hoogste luchtdrukwaarde ooit gemeten?
De winterse hogedrukgebieden staan bekend om hun hoge luchtdrukwaar-
den. Vooral boven Siberië komt in de winterperiode vaak een luchtdruk voor 
van meer dan 1050 hPa. De hoogste luchtdruk in Nederland door het KNMI 
gemeten is 1050,0 hPa, op 26 januari 1932 in De Bilt. Wereldwijd staat het lucht-
drukrecord op 1084,4 hPa op 19 december 2011 in Tosontsengel in Mongolië. 
Op de meeste barometers kan die waarde zelfs niet eens afgelezen worden!

Hoe hoog zou een 
waterbarometer 
moeten zijn?
We kennen barometers met een 
wijzeruitlezing en elektroni-
sche barometers. Oude kwikba-
rometers treffen we voorname-
lijk nog in het museum aan. 
Deze barometers geven met 
behulp van een circa 76 cm 
hoge kwikkolom de luchtdruk 
aan in centimeters kwik. Zou 
men de barometer met water 
uitvoeren, dan zou deze ruim 
tien meter hoog moeten wor-
den, omdat kwik 13,6 keer 
zwaarder is dan water. In het 
barometermuseum, dat destijds 
in Maartensdijk was gevestigd, 
is er een te zien geweest. 

Hoeveel ijskristallen 
gaan er in een pak 
sneeuw?
Voor de vorming van een sneeuwvlok 
zijn vele ijskristallen nodig. Om een 
dikke laag sneeuw van 10 cm te krij-
gen, heb je voor elk stuk met een op-
pervlakte van 1 vierkante meter onge-
veer 22 miljard ijskristallen nodig.

Weetjes over de zon
De oppervlakte van onze zon heeft 
een temperatuur van rond 6.000 °C. 
De ‘atmosfeer’ die chromosfeer 
wordt genoemd is 12.000 °C heet. 
Daarbuiten ligt de corona, een ijle 
zone die zich tot miljoenen kilome-
ters in de ruimte uitstrekt. De co-
rona is alleen zichtbaar tijdens een 
totale zonsverduistering. De tempe-
ratuur bedraagt hier ongeveer 1 mil-
joen ºC.  De zon zelf bestaat voor 
92% uit waterstof en iets minder dan 
8% uit helium. In de kern heerst een 
temperatuur van bijna 16 miljoen °C 
en een druk van 245 miljard maal de 
aardse luchtdruk. U weegt op de zon 
(als u daar zou kunnen rondlopen) 
28 maal zwaarder dan op aarde.

Welk jaar begon potdicht met mist?
1 januari 1993 startte met zeer dichte mist als gevolg van het afsteken van 
vuurwerk. Op sommige plaatsen liep het zicht terug tot slechts vijf meter. 
Een ander jaar begon ook vrij extreem. In 1979, aan het begin van een 
‘strenge kwakkelwinter’, kregen we op 2 januari veel sneeuw te verwerken 
als gevolg van het passeren van een zogenaamde ‘polar low’. Hierna kwam 
het in het noordoosten van het land op vier achtereenvolgende nachten tot 
zeer strenge vorst van rond of meer dan –20 °C. Het sneeuwdek groeide 
plaatselijk aan tot 40 cm. 
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Wat is uw mooiste 
weerfoto uit 2021?
Het is weer tijd voor de jaarlijkse fotowedstrijd! Wat is uw mooiste 
weerfoto van dit jaar? We zijn daar heel benieuwd naar! Doet u mee? 

De winnende foto komt op de 
voorkant van Het Weer 
Magazine. Het is ook mogelijk 
om met een ‘liggende’ foto te 
winnen, zoals afgelopen jaar ook 
weer het geval was. De win-
nende foto wordt in dat geval op 
de middenpagina’s geplaatst. 

Stuur ons uw mooiste, meest 
indrukwekkendste, extreemste, 

grappigste etc. weerfoto’s en wie 
weet ziet u uw foto al geplaatst 
in het komende februarinum-
mer van Het Weer Magazine! 
De jury bestaat uit redactieleden 
van Het Weer Magazine. 

Tip: een korte beschrijving bij 
de foto van uw beleving op dat 
moment, maakt de foto 
interessanter voor de jury! 

Wat kunt u winnen? Behalve 
dat de winnende foto wordt 
geplaatst in Het Weer Maga-
zine, zijn er ook nog drie 
prachtige prijzen te winnen.  
De eerste prijs is de nieuwe 
Bosatlas voor weer en klimaat.  
De tweede prijs is het boek 
Zwaar Weer van Kees Dekker en 
Fons Baede. De derde prijs is de 
Atlas van de Aarde van André 
Kuipers.  De redactie kijkt uit 
naar uw inzendingen! • 

Om kans te maken op de 
coverfoto dient een digitale foto 
kwalitatief uitstekend te zijn en 
minimaal 2000 x 2500 pixels of 
circa 21 x 26 cm op 300 dpi. Voor 
de middenpagina’s dient de foto 
minimaal 2500 x 4000 pixels te 
zijn of circa 42 x 26 cm op 300 
dpi. Uiteraard kunnen ook 
afdrukken van foto’s worden 
ingestuurd. Per inzender geldt 
een maximum van 3 foto’s. 
Ingezonden foto’s mogen door de 
uitgever op de website en in het 
tijdschrift worden gepubliceerd. 
De winnende foto wordt bij een 
passend nummer op de cover of 
op de middenpagina’s geplaatst.

BEN SAANEN

BERT VAN DIJK

THIEU SMEETS

BOUDEWIJN ZWAAL

JAN WILLEM DE WIT

Doe weer  
mee aan de 

weerfoto wedstrijd 
van Het Weer  

Magazine

Mail uw foto’s (maximaal drie foto’s per deelnemer) vóór maandag 3 januari 2022 naar: redactie@hetweermagazine.nl
of per post naar: Het Weer Magazine, Mijn Weerfoto, WG Plein 150, 1054 SC AMSTERDAM
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Winter
koorts

IJsbloemen op de ramen, drie lagen ondergoed en 

feesten op het ijs. De tentoonstelling ‘Winterkoorts’ 

in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen wekt winters 

van weleer tot leven.
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Wanneer de eerste 
herfstbladeren 
verkleuren, 
beginnen win-
terliefhebbers 

onrustig te worden. De eerste winter-
verwachtingen worden opgesteld en 
het internet wordt afgespeurd naar 
aanwijzingen over de komende win-
ter. Op diverse fora wordt steeds meer 
gediscussieerd over de kansen op 
winterweer in Nederland.  In decem-
ber komt deze jaarlijkse winterkoorts 
tot een piek. Een vaccin hiertegen is 
niet nodig, de winterliefhebber gedijt 
juist bij deze winterkoorts!
 ‘Winterkoorts’ is ook de naam van 
de tentoonstelling in het Zuider-
zeemuseum in Enkhuizen. De ten-
toonstelling grijpt terug naar de 
winters van toen. Huizen waren nog 
niet geïsoleerd, centrale verwar-
ming bestond niet en uit de pomp 

kwam alleen ijs- en ijskoud water. 
Had je het koud? Dan droeg je drie 
lagen ondergoed, eventueel aange-
vuld met stro. Maaltijden beston-
den uit wat er was ingemaakt in 
warmere tijden en wat er nog onder 
het ijs gevangen kon worden. Maar 
er waren ook winterfeesten en vol-
op schaatsplezier. Op het ijs ont-
stond verbroedering tussen de soci-
ale klassen en er werd volop geflirt. 
De persoonlijke beelden en verha-
len, grotendeels verkregen uit de 
regio Enkhuizen, brengen de win-
ters-van-toen tot leven en vertellen 
meer over de bijzondere objecten in 
deze tentoonstelling.•

Bevroren IJsselmeer
De regio rondom de Zuiderzee, nu het IJsselmeer, heeft heel wat strenge winters 
gekend. Winters met ijsbloemen op de ramen, sneeuwwallen en kruiend ijs die het 
werk regelmatig bemoeilijkten. Maar ook winters van ijsfeesten, ijskermissen en 
ijsbruiloften. Sommige jaren bevroor zelfs het gehele wateroppervlak. De laatste 
keer gebeurde dit in 1963, de strengste winter in Nederland in de laatste honderd 
jaar. Huizen bezweken bijna onder een dik pak sneeuw, en auto’s reden plezier-
tochten over het bevroren IJsselmeer. In 1963 vroor het bijna drie maanden achter 
elkaar, terwijl we nu gemiddeld nog maar zeven ijsdagen per jaar hebben.

Het veranderende klimaat wordt toegelicht in vier video’s, verspreid door de zalen, 
die het Zuiderzeemuseum maakte in samenwerking met Het Klimaatmuseum. 

Een groep jongens en mannen 
staat op de ijsschotsen van 
kruiend ijs op de Kathoek bij 
Andijk. Foto dateert uit 1917, 
maker is onbekend.

Win kaartjes voor 
Winterkoorts!

In samenwerking met het 
Zuiderzeemuseum mag  
Het Weer Magazine 5x2 
entreebewijzen verloten  

onder de lezers van Het Weer 
Magazine! Kijk voor meer 

informatie op  
www.hetweermagazine.nl/

artikelen/win-kaarten-voor-het-
zuiderzee-museum of scan de 

QR-code en doe mee. 

Succes!
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Winterkoorts
Zuiderzeemuseum Enkhuizen
3 december 2021 tot en met 13 maart 2022
www.zuiderzeemuseum.nl
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‘Meteorologie 
is een enorm 
dienstbaar vak’
Na bijna 43 jaar nam Het Weer Magazine-redacteur Jacob Kuiper onlangs 

afscheid van het KNMI. Kuiper begon als broekie in de telexkamer en werd 

uiteindelijk hoofd meteoroloog. Een veelbewogen loopbaan die via woeste 

zeeën, de meteo van Schiphol, luchtballonnen en Cape Canaveral voer. 

‘Door de 
verwoestende storm 
die op 13 november 
1972 over Nederland 
raasde, kreeg het weer 
mijn interesse’

breken in Kuiper woonkamer. Er 
hangt wel een vlag met daarop een 
foto van de Aarde genomen door de 
astronauten van de Apollo 12 die na 
hun Maanmissie terugkeerden. Aan 
het plafond hangt een door Jacobs 
partner Hetty gehaakt zonnestelsel. 
Kuiper eerste liefde was namelijk niet 
het weer, maar de sterrenkunde. Niet 
voor niets schrijft hij regelmatig over 
het weer op andere planeten en zons-
verduisteringen. “Op 12-jarige leeftijd 
zat ik helemaal vastgelijmd aan het 
tv-scherm toen de eerste maanlanding 
rechtstreeks werd uitgezonden. Later 
ben ik meerdere malen getuige ge-
weest van raketlanceringen op Cape 
Canaveral, waaronder de lancering van 
de drie laatste Space Shuttles. Omdat 
ik op de journalistenlijst stond, mocht 
ik ‘dichtbij’ het lanceerplatform ko-
men. Je staat dan op zo’n 4,5 km af-
stand van de raket, het lawaai en de 
trillingen zijn enorm. Ik voel nog mijn 
broek om mijn benen flapperen. De 

ouders hadden op dit terrein een be-
drijf waar houten wagens voor de 
landbouw werden gemaakt. Later 
maakten mijn vader en broers hier 
verrijdbare vakantiewoningen”, vertelt 
hij. “Daarna ging mijn vader hier 
groente telen en varkens houden.” 
Kuiper heeft de groene vingers van zijn 
vader duidelijk geërfd, getuige de vier 
enorme kiwistruiken op het terrein die 
samen een soort mangrovewoud heb-
ben gevormd. De vruchten zijn bijna 
klaar voor de oogst, er moet alleen nog 
wat vorst overheen. “Met tuinieren wil 
ik, nu ik met prepensioen ben, zeker 
doorgaan”, vertelt Kuiper. Maar eerst 
gaat hij zelf een duurzame schuur bou-
wen. Daarin is onder andere plaats 
voor al het weerkundige materiaal dat 
hij in zijn bijna 43-jarige loopbaan 
heeft verzameld. Ook blijft hij lezingen 
geven over onder andere klimaatveran-
dering en het schrijven voor Het Weer 
Magazine stopt zeker niet.
Weerinstrumenten of weerfoto’s ont-

Jarenlang was De Bilt het thuis 
van Jacob Kuiper (64). Op 
werkdagen althans, want zodra 
hij vrij was van zijn werk bij het 
KNMI, verkaste hij meteen van 
zijn Biltse flat naar zijn huis in 
Steenwijk, de Overijsselse 

plaats waar zijn wortels liggen. Nu hij 
met prepensioen is, verblijft hij daar 
het grootste deel van zijn tijd. Op de 
plek waar het huis staat, lag vroeger de 
moestuin van zijn vader. “Mijn groot-
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vuurstraal die uit de raketmotoren 
komt is zo fel, dat het net is alsof je in 
de zon kijkt.” 
De jonge Jacob wilde dan ook eigen-
lijk sterrenkunde gaan studeren na zijn 
vwo, maar na de verwoestende storm 
die op 13 november 1972 over Neder-
land raasde, kreeg hij belangstelling 
voor het weer. “De ravage hier in de 
omgeving was enorm, dat trok mijn 
aandacht voor het weer.” Met een 
schoolvriend ging hij metingen doen 
met een zelfgebouwde windmeter die 
ze bevestigden aan de schoolvlaggen-
mast die tijdens de storm was geknakt 
en door het tweetal was gerepareerd. 
“Toen ik mijn vwo in 1976 had afge-
rond, heb ik bij het KNMI gesollici-
teerd. Omdat ik nog in militaire dienst 

Jacob Kuiper laat een weerballon op bij het meetterrein van het KNMI (31 juli 2000)

Hoog bezoek in de weerkamer van het KNMI in 1987. Jacob Kuiper geeft prinses Margriet 
en mr. Pieter van Vollenhoven uitleg over de weerkaartanalyse.
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moest, werd mij aangeraden om het 
daarna nog een keer te proberen. Toen 
er na mijn dienstplicht een functie op 
de telexkamer vrijkwam, heb ik dan 
ook meteen gesolliciteerd. Het werd 
mij afgeraden omdat het een mavo-
functie was. ‘Zonde van je vwo-diplo-
ma’, zeiden ze, maar ik had geen zin 
om nog zes jaar te studeren en zette 
door. Ik wilde het vak in de praktijk 
leren en misschien later wel wat ho-
gerop komen.” 

Weerschip Cumulus
Na een jaar telexkamer diende de 
eerste mogelijkheid daarvoor zich aan. 

“Ik kon waarnemer worden. Daarvoor 
kreeg ik een interne opleiding. Die 
functie bracht mij naast De Bilt ook op 
enkele buitenstations waar je in kon 
vallen bij personeelstekort. Zo zag ik 
hoe in Zierikzee de ingenieurs die de 
Oosterscheldekering aan het bouwen 
waren, van weersinformatie werden 
voorzien. Ook mocht ik drie keer per 
jaar met het weerschip Cumulus de 
oceaan op. Sommige locaties waren 
nog blinde vlekken in de weerkaart en 
daar werden weerschepen ingezet. 
Vooral de bovenluchtmetingen waren 
cruciaal om de toen nog jonge compu-
termodellen te voorzien van data.”
Dat betekende dat, weer of geen 
weer, er altijd weerballonnen moes-
ten worden opgelaten. “Een vlakke 
zee kan in een paar uur tijd in een 
woeste massa met metershoge golven 
veranderen. Maar zeeziek of niet, het 
werk moest doorgaan. Dus ging je 
maar met een emmer naast je aan het 

werk. Na mijn eerste reis was ik 11 kilo 
lichter door zeeziekte.” 
Gedurende vier jaar zou hij tien keer 
met de Cumulus meevaren. “Het was 
de tijd van de Koude Oorlog en ik 
herinner me nog dat als wij onze bal-
lonoplating gingen doen, er altijd een 
Russisch schip aan de horizon ver-
scheen. Blijkbaar wilden ze zeker 
weten dat wij de juiste gegevens deel-
den.” Door betere satellietwaarne-
mingen werden de weerschepen uit-
eindelijk overbodig, ook konden 
koopvaardijschepen een deel van de 
metingen overnemen.”
Naast betere satellietbeelden heeft 
Kuiper zo’n beetje alle nieuwe technie-
ken in de weerkamer wel voorbij zien 
komen. “Zo heb ik de eerste plotma-
chine die in 1979 binnenkwam nog 
leren bedienen. Daarvoor werden de 
waarnemingen die via de telex binnen-
kwamen nog met de hand in de weer-
kaarten geplot. Nu kon een machine 
dat tien keer zo snel.”

Baliemeteoroloog
In 1985 kreeg Kuiper de kans om weer-
kundige te worden via een interne 
opleiding van het KNMI en de Ko-
ninklijke Luchtmacht. “Toen ik klaar 
was, kon ik op Schiphol aan de slag als 
baliemeteoroloog. Piloten kwamen 
dan voorafgaand aan hun vlucht langs 
om te horen wat voor weer ze onder-
weg konden verwachten. Verantwoor-
delijk werk, want op het moment van 
vertrek kan het weer op verre bestem-
mingen als Los Angeles nog goed zijn, 
maar tijdens een lange vliegreis kan de 
situatie veranderen. Daarom moest ik 
alle weersystemen op de route goed 
uitdokteren. Zo konden de piloten 
inschatten of ze extra brandstof moes-
ten meenemen omdat ze misschien 
moesten omvliegen vanwege zwaar 
onweer of hurricanes.” 
Na nog een studie van 2 jaar aan de 
Landbouwuniversiteit in Wageningen 
werd hij in 1991 hoofdmeteoroloog, 

Mei 2011: Bij de Space Shuttle op Cape Canaveral. Kuiper was getuige van de lanceringen van 
de drie laatste Space Shuttles.
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‘De klimaatopwarming 
is een supertanker die 
lastig te remmen valt’
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gespecialiseerd in luchtvaartmeteoro-
logie. “Ballonvaarders zijn enorm af-
hankelijk van weersverwachtingen en 
die mocht ik nu ook van informatie 
voorzien. Een ballon laten landen met 
meer dan 10 knopen wind (18 km per 
uur) vergroot het risico op ongeluk-
ken bij de passagiers. Juist omdat het 
zo precies komt is het de boeiendste 
tak van meteorologie. Behalve kennis 
van de weersomstandigheden en land-
schapsfactoren moet je jouw bood-
schap naar de klant zorgvuldig wegen. 
Je moet inschatten of je antwoord echt 
goed is overgekomen, zodat je zeker 
weet dat de piloten veilige beslissingen 
kunnen nemen.”
De ballonvaartmeteo bracht hem in 
zijn vrije tijd zelfs op plekken ver 
buiten Nederland, onder andere  als 
meteorologische begeleider van het 
Nederlandse team bij de Gordon 
Bennett Race, het officieus wereld-
kampioenschap gasballonvaren. Ook 
begeleidde hij tweemaal Nederlandse 
bergbeklimmers bij hun poging om 
de top van de Mount Everest via de 
gevaarlijke noordkant te bereiken 
zonder het gebruik van extra zuur-
stof. “Zo belde bergbeklimmer Wilco 
van Rooijen me van 7000 meter hoog-

te om van mij persoonlijk te horen of 
het weer voor de toppoging echt wel 
veilig genoeg was. Dat je iemand kunt 
helpen met jouw kennis vind ik 
enorm waardevol. Meteorologie is 
een enorm dienstbaar vak.”

Windhoos
Bij de bijzondere momenten uit zijn 
carrière moet Kuiper toch vooral aan 
situaties met extreem weer denken. 
“Zo was ik in 1992 bij toeval getuige 
van de windhoos die over camping 
Duinoord op Ameland trok, daarbij 
viel een dode. Ik zal nooit het geluid 
vergeten van de tenten die door de 
wind aan flarden werden gereten en 
omhoog werden gezogen. Na afloop 
was de ravage enorm en zaten de men-
sen in shock voor zich uit te staren. 
Alsof je ineens op de set van een ram-
penfilm loopt. Dan pas voel je echt de 
impact van extreem weer.” 
Ook deed hij veldonderzoek naar het 
noodweer dat Vethuizen en Deurne in 
2010 trof. “We dachten dat er windho-
zen bij betrokken waren, maar door 
ter plekke de ravage te bekijken con-
stateerden we dat het om een down-
burst ging met op een enkele plek 
hoosachtige verschijnselen. Soms is 

het goed om achter je bureau vandaan 
te komen en het veld in te gaan. Bij het 
KNMI zou er daarom een Quick Res-
ponse Team moeten zijn dat bij grote 
weerkundige calamiteiten meteen in 
actie kan komen.”
Door klimaatverandering zal extreem 
weer vaker voorkomen, Kuiper maakt 
zich daar grote zorgen over. “Klimaat-
verandering is geen ver-van-mijn-
bedshow meer. We hebben afgelopen 
zomer in Duitsland, België en Lim-
burg al van dichtbij kunnen meema-
ken wat hevige regenval kan aanricht-
ten. Een paar jaar geleden was 40 
graden in Nederland nog ondenkbaar, 
maar het zou mij niet verbazen als we 
zomers met 42 of 43 graden gaan zien. 
De atmosfeer heeft een lange incuba-
tietijd. De opwarming van de afgelo-
pen tien jaar is wellicht het gevolg van 
de CO₂-uitstoot van dertig jaar gele-
den. De klimaatopwarming is als een 
supertanker: lastig te remmen. Als we 
de huidige uitstoot niet grondig af-
remmen en terugbrengen naar nul is 
de wereld aan het eind van de eeuw 
waarschijnlijk 3 tot 6 graden warmer. 
Dat zet weer kettingreacties in gang. 
Als in Siberië de permafrost blijft 
smelten dan kan vijfduizend gigaton 
aan extra broeikasgassen vrijkomen, 
waaronder methaan, een nog sterker 
broeikasgas dan CO₂.”
“De politiek moet nu echt drastische 
maatregelen nemen om de uitstoot te 
beperken, maar het lijkt wel alsof 
politici de ernst van de situatie niet 
onder ogen willen zien. Zonder gron-
dige maatregelen zal een groot deel 
van West-Nederland over zestig of 
zeventig jaar onbewoonbaar zijn door 
zeespiegelstijging en verzilting van de 
bodem. Maar die boodschap is niet fijn 
en levert wellicht geen kiezers op.”•

Op 19 juli 2021, Kuipers laatste werkdag bij het KNMI, verrasten zijn collega’s en de directie 
hem met een flinke bos bloemen. 
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‘Klimaatverandering 
is geen ver-van-mijn-
bedshow meer’
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Schilderij

Op deze foto vormen de kustlijn van 
Newfoundland en Labrador, het 
zee-ijs en de wolken op zee samen 
een prachtig, maar ijskoud schilderij. 
De wolkenstraten rechts verraden 
een sterke wind vanaf het binnen-
land richting zee. Er is een strook 
met heldere lucht zichtbaar tussen 
het zee-ijs en de wolkenstraten, om-
dat de koude wind eerst vocht moet 
opnemen om wolken te kunnen 
vormen. •

Newfoundland 
en Labrador
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 Schitterende satellietbeelden

zee-ijs

wolken
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Wonderen 
aan de hemel

Halo’s, bijzonnen en andere lichtverschijnselen werden in vroeger 

tijden gezien als goddelijke tekens of voorbodes van naderend 

onheil. Enkele schilders uit het Duitse Augsburg legden deze 

verschijnselen in 1552 op prenten vast.

staan. Dat was bijvoorbeeld het 
geval bij een in Münster in 1533 
waargenomen halo (figuur 2). De 
zon stond op dat moment zo laag, 
dat hij de wolken, de bebouwing en 
het landschap in een rode gloed 
zette. Het leek wel of de stad in 
brand stond.
Bijzonnen staan ongeveer even ver 
van de zon af als de kleine kring. 
Als ze gelijktijdig kunnen worden 
waargenomen, staan deze lichtvlek-
ken daardoor op de kleine kring. 
Dat zien we terug in de weergave 
van een in 1549 te Leipzig waarge-
nomen halo (figuur 3). Daarop zijn 
ook nog enkele andere cirkels of 
bogen te zien. 
De plaatsing van de verschillende 

Halo’s zijn er in allerlei soorten en 
maten. De bekendste en meest 
voorkomende vorm is de kring om 
de zon of de kleine kring. Hij is als 
‘gouden cirkel’ afgebeeld in figuur 
1. Het verschijnsel werd gezien in 
Rome in het jaar 9 v.Chr. Op die-
zelfde dag ontsprong er een olie-
bron en stortte een deel van de 
vredestempel in; dat kon, naar de 
opvattingen van die tijd, geen toe-
val zijn.

Drie zonnen
Bijzonnen vormen een andere be-
kende halovariant. Ze staan aan de 
hemel aan weerszijden van de zon 
en zijn soms zo helder dat het is 
alsof er drie zonnen aan de hemel 

Rond 1552 verscheen in 
Augsburg onder de 
titel Das Wunderzei-
chenbuch een verzame-
ling van prenten met 

wonderlijke gebeurtenissen en ver-
schijningen. Op sommige daarvan 
zijn lichtverschijnselen aan de hemel 
afgebeeld, waaronder halo’s. 
Halo’s zijn al dan niet kleurrijke 
lichteffecten die optreden in sluier-
bewolking, zoals windveren of mel-
klucht. Ze ontstaan door terugkaat-
sing en breking van het licht van de 
zon of de maan door de ijskristallen 
waaruit die bewolking bestaat. Des-
tijds wist men dat nog niet; daar-
door zag men ze vaak als voorbode 
van naderend onheil.
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Figuur 1: De bekendste en meest voorkomende vorm is de kring om de zon of de kleine kring. Hij is hier als ‘gouden cirkel’ afgebeeld.

Figuur 2: Bijzonnen staan aan weerszijden van de zon en zijn soms zo helder dat het is alsof er drie zonnen aan de hemel staan.  
deze waarneming was in Münster in 1533.
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halocomponenten in de tekening 
doet vreemd aan. Ook met het 
kleurengebruik is wat mis. Als de 
kring om de zon kleuren vertoont, 
bevindt het rood zich altijd aan de 
binnenzijde. De vervaardigers van 
de prenten hebben de halo’s dan 
ook niet zelf gezien; ze berusten op 
mondelinge rapportages, al dan 
niet uit de eerste hand.

Bijtegenzon
In 1551 namen ‘betrouwbare waar-
nemers’ opnieuw in Leipzig een 
haloverschijnsel waar (figuur 4). 
Het betrof onder andere de bijzon-
nenring of horizontale cirkel, een 

van de minder bekende halovari-
anten. Hij is kleurloos en loopt 
evenwijdig aan de horizon door de 
zon en eventuele bijzonnen. Op de 
wit ingetekende bijzonnenring 
werden bij die gelegenheid vier 
bijzonnen gezien, twee ‘gewone’ 
en twee zogeheten bijtegenzon-
nen, een andere minder bekende 
halovorm. Het bijschrift vermeldt 
dan ook vijf zonnen. Dat de bij-
zonnenring evenwijdig aan de 
horizon loopt, komt in de prent 
niet tot uiting.
De bijzonnenring vinden we ook 
terug op de prent van een in 1538 
te Schönfeld waargenomen halo. 

Tegelijkertijd waren er ook een 
kleine kring en enkele bogen te 
zien. De hemel is binnen de kring 
weergegeven zoals we die ook nu 
nog vaak waarnemen: binnenin 
donkerder dan daarbuiten.
De prenten zijn uitgegeven te 
Augsburg in 1552 of kort daarna; de 
meest recente waarneming betrof 
namelijk een geval uit mei 1552. Het 
Zuid-Duitse Augsburg was destijds 
een belangrijk centrum van kun-
sten en wetenschappen. De pren-
ten werden vermoedelijk vervaar-
digd door de Augsburger schilders 
Hans Burgkmair jr. en Heinrich 
Vogtherr jr. • 

Figuur 3: Deze halo werd in 1549 in Leipzig waargenomen, waarbij de bijzonnen en de kleine kring gelijktijdig te zien waren.
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Figuur 5: Bijzonnenring waargenomen in 1538 te Schönfeld. Tegelijkertijd waren er ook een kleine kring en enkele bogen te zien. 

Figuur 4: Waarneming uit 1551 in Leipzig: op de wit ingetekende bijzonnenring werden vier bijzonnen gezien, twee ‘gewone’ en twee zogeheten bijtegenzonnen.
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Grasland
als CO₂-buffer

In containers bootsen plant- en bodemecologen van de Universiteit Utrecht een natuurlijk grasland na, waarbij men onderzoekt 
in hoeverre graslandbiodiversiteit de negatieve effecten van klimaatverandering op kan vangen
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Bossen zijn de afgelopen jaren ge-
promoot als natuurlijke hulpbon-
nen in de strijd tegen klimaatver-
andering. Bomen nemen grote 
hoeveelheden CO₂ op en kunnen 

helpen om aan de klimaatdoelstellingen te 
voldoen. Niet voor niks was behoud van de 
resterende bosgebieden een van de belangrijk-
ste doelen tijdens de Klimaattop in Glasgow 
van afgelopen november. Ook vergroten van 
het bosareaal is een populaire manier om CO₂ 
vast te leggen. Verschillende natuur- en milieu-
organisaties gaan de komende tien jaar aan de 
slag met herstel van bestaande bossen en reali-
satie van nieuw bos. Bomen kunnen helpen om 
de effecten van klimaatverandering op te van-
gen, maar zijn ze ook het enige middel?
Afgelopen zomer bezocht ik de kalkgraslanden 
van de Kunderberg in Zuid-Limburg. Zeven 
hectare bloemrijk grasland, letterlijk en figuur-
lijk een hoogtepunt. Ik was te laat voor de 
duizenden muggenorchissen, maar er was ge-
noeg te zien en te horen. Knoop- en duifkruid 
bloeiden volop, net als margriet en grote cen-

Grasland
als CO₂-buffer

Bij natuurlijke oplossingen voor 

klimaatverandering denken we 

vaak aan het aanplanten van 

bomen. Grote onbekende zijn de 

bloemrijke graslanden. Ze absor-

beren niet alleen veel CO₂, maar 

beschermen ook tegen extreme 

weersomstandigheden.
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taurie. De aarddistel bedekte met 
zijn stekelige bladeren de kalkbo-
dem en in de bomen tjirpten de veld-
krekels luid. Deze excursie naar een 
van de meest soortenrijke graslanden 
in ons land is een bijzondere beleve-
nis. De biodiversiteit is er uitzonder-
lijk hoog en 25 tot 30 plantensoorten 
op een vierkante meter is geen uit-
zondering. 

Biodiversiteit
Dat bloemrijke graslanden van grote 
waarde zijn voor de biodiversiteit is 
bekend. Minder bekend is dat ze een 
belangrijke rol vervullen in de opslag 
van CO₂. Diverse wetenschappe-
lijke studies wijzen uit dat graslan-
den grote hoeveelheden CO₂ kun-
nen vastleggen. Onderzoekers van de 
Universiteit van Manchester toon-
den onlangs aan dat de Britse gras-
landen goed zijn voor zo’n 1,8 miljard 
ton koolstof. Dat komt overeen met 
de jaarlijkse uitstoot van ongeveer 
400 miljoen auto’s. Amerikaans on-
derzoek stelt zelfs dat de graslanden 
in Californië een grotere rol zouden 
kunnen spelen dan bossen als kool-
stofbuffer, ook omdat ze minder 
kwetsbaar zijn voor droogte en bran-
den.
Opmerkelijk genoeg is de kennis 
over het bufferend vermogen van 
graslanden nog maar bij weinig na-
tuurbeheerders en beleidsmakers 
bekend. Terwijl de blik vooral naar 
boven gericht is, op de boomkronen, 
moeten we juist ook naar beneden 
kijken. Onder onze voeten liggen de 
graslanden als belangrijke koolstof-
buffer. Deze ecosystemen hebben 
het vermogen om ongeveer 35 pro-
cent aan CO₂ op te slaan en dat is 
vergelijkbaar met de capaciteit van 
bossen. 
Hoe gaat deze buffering in zijn werk? 
Graslandplanten nemen CO₂ uit de 
atmosfeer op en zetten dit met be-
hulp van zonlicht (fotosynthese) om 

naar zuurstof en plantenbiomassa, 
zoals wortels en bladeren. Dit proces 
gebeurt vooral in de zomer wanneer 
het lang licht is en vooral niet te 
heet. Via dode plantenresten en uit-
werpselen van planteneters komt het 
grootste deel van de koolstof in de 
bodem terecht. Daar hoopt het zich 
op in de bovenste bodemlaag als 
organische stof, te herkennen aan de 
donkere kleur. Per jaar kan een gras-
land tussen de 40 en 120 ton per jaar 
aan koolstof vastleggen. Ter vergelij-
king: gemiddeld neemt een bos on-
geveer 80 ton aan koolstof op.

Enorm potentieel
Als we kijken naar de hoeveelheid 
grasland, dan ligt er in Nederland 
een enorm potentieel. Ons landop-
pervlak bestaat voor 10 procent uit 
bos, ongeveer 3400 km2. Dit is net 
zoveel als het totale landoppervlak 
van de provincie Friesland. Het are-
aal aan grasland is met 30 procent 
beduidend hoger, wat neerkomt op 
ongeveer 1 miljoen hectare. Toch 
benutten we maar een beperkt deel 
van dit potentieel. Veel weides zijn 
productiegraslanden, met een inten-
sief landgebruik en een hoge bemes-
tingsgraad. De soortenrijkdom in 
planten is hierdoor laag. 
Uit recent onderzoek van Wagenin-
gen University & Research, NIOO-
KNAW en de Radboud Universiteit 
blijkt dat graslanden met een lage 
plantendiversiteit relatief weinig 
CO₂ vastleggen. Bij een grasland 
met veel soorten verdubbelt de bio-
massa en de opslagcapaciteit. Plan-
tendiversiteit leidt tot efficiënt ener-
giegebruik in een graslandsysteem, 
met als resultaat dat er meer CO₂ in 
de bodem wordt vastgelegd. 
Anders gezegd: een hogere biodiver-
siteit – of soortenrijkdom - bevor-
dert het vermogen van de bodem om 
koolstof vast te leggen. Bloemrijke 
graslanden komen echter nog maar 

Wat zijn bloemrijke 
graslanden?
Bloemrijk- of soortenrijk grasland 
vinden we op oude, niet of nauwelijks 
verstoorde en voedselarme bodems. 
Ze bevatten naast lage en hogere 
grassen ook veel meerjarige bloemen. 
Veel soortenrijke graslanden zijn al 
eeuwenoud en hun ontstaansgeschie-
denis gaat soms 600 tot 800 jaar 
terug. Ze zijn ontstaan door een 
constante cyclus van maaien en 
hooien (en dus afvoeren). Kenmerkend 
is de hoge biodiversiteit, met talloze 
vlinders, hommels, wilde bijen en 
andere kleine dieren die van nectar en 
stuifmeel leven. Bloemrijke graslanden 
vinden we nog op sommige dijkhellin-
gen langs de grote rivieren (stroomdal-
graslanden), de kalkgraslanden in 
Zuid-Limburg (o.a. de Sint-Pietersberg 
bij Maastricht), de blauwgraslanden in 
de Wieden-Weerribben en de duinval-
leien op de Waddeneilanden. 
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weinig voor in Nederland. Sinds de 
jaren dertig van de vorige eeuw zijn 
meer dan 90 procent van de bloem- 
en soortenrijke graslanden verdwe-
nen, door intensivering van de land-
bouw, maar ook door stadsuitbrei-
ding, aanleg van wegen en industrie-
terreinen. Hier ligt een mooie uitda-
ging. Met het herstel van soortenrijk 
grasland kunnen we de biodiversiteit 
in Nederland én de opslag van CO₂ 
flink stimuleren.

Gras in containers
Versterken van de biodiversiteit van 
graslanden heeft meerdere positieve 
effecten. Dat blijkt uit het weten-
schappelijk onderzoek in UU-Bio-
CliVE, het Utrecht University Biodi-
versity and Climate Variability Expe-
riment. Hierbij kijkt men in hoeverre 
graslandbiodiversiteit de negatieve 
effecten van klimaatverandering op 
kan vangen. In 352 containers boot-
sen plant- en bodemecologen een 
natuurlijk grasland na. Elke contai-

ner bevat grofweg 1.000 liter bodem-
materiaal, afkomstig van een natuur-
lijk riviergrasland. De biodiversiteit 
in deze containers varieert: sommige 
bevatten een of vier plantensoorten, 
andere acht of twaalf. Vervolgens 
simuleert men verschillende klimaat-
regimes, zoals klimaatextremen en 
seizoensgebonden neerslag. Som-
mige containers krijgen te maken 
met het huidige klimaat, anderen 
met nattere winters en drogere zo-
mers, extreem weer, of een combina-
tie daarvan. 
Hoewel het onderzoek nog in volle 
gang is, signaleren de onderzoekers 
diverse trends. Eén van de uitkom-
sten is dat biodiversiteit helpt om 
schadelijke klimaateffecten op te 
vangen. Veel diversiteit in planten 
maakt een grasland klimaatbestendi-
ger. Zo kan een hoge(re) plantenbio-
diversiteit beschermen tegen bij-
voorbeeld extreme droogte of ex-
treme regenval. Ook houden bloem-
rijke graslanden dankzij hun uitge-

breide wortelstelsel meer water vast, 
waardoor de bodem minder snel 
uitdroogt. De verschillende weten-
schappelijke studies laten zien dat 
herstel van bloemrijke graslanden 
van groot belang is. Door in te zetten 
op herstel stimuleren we niet alleen 
de biodiversiteit, met behulp van 
diezelfde biodiversiteit kunnen we 
toekomstige klimaatveranderingen 
beter weerstaan en bovendien meer 
koolstof vastleggen. En dat helpt 
vervolgens weer om de klimaatop-
gave voor de komende jaren te reali-
seren. •

De containers bevatten een verschillend aantal plantensoorten. Vervolgens simuleert men verschillende klimaatregimes,  
zoals klimaatextremen en seizoensgebonden neerslag.

Biodiversiteit  
helpt om schadelijke 
klimaateffecten op 
te vangen
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Happy 
face op 
Mars
Een smiley op Mars? Nee, geen blije boodschap van mars-

mannetjes, maar de veranderende afzetting van koolzuurijs 

op de donker getinte bodem van de Rode Planeet.

Marsbodem. De dunne witte laag 
bevroren kooldioxide zet zich af op 
het Marsoppervlak wanneer de 
temperatuur bijzonder laag wordt. 
Daalt de temperatuur van de Mar-
satmosfeer tot onder de min 125 
graden Celsius dan gaat het gas 
over in vaste vorm en sneeuwt het 
uit op de bodem. Rond de beide 
polen van Mars gebeurt dat in het 
winterseizoen op uitgebreide 

Observer (MRO) fotografeerde in 
2011 in de buurt van de Zuidpool 
van Mars een stukje landschap dat 
de aandacht trok door zijn grap-
pige vorm. Het werd de Smiley 
Face of ook wel Happy Face ge-
noemd, vanwege de gelijkenis met 
het smiley-icoon.
Wat we hier in werkelijkheid zien is 
de veranderende afzetting van 
koolzuurijs op de donker getinte 

Door de jaren heen 
zijn er al veel bij-
zondere fenome-
nen op het Marsop-
pervlak vastgelegd 

door de sondes die om de Rode 
Planeet draaien. Ze registreren 
bijzondere vormen in het land-
schap die soms sterk lijken op af-
beeldingen/vormen uit ons dage-
lijks leven. De Mars Reconnaissance 
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schaal. Als in het voorjaar de temperatuur weer stijgt, zal 
de kooldioxide-ijslaag weer in gas overgaan, sublimeren. 

Schommeling in Marsklimaat
Op 13 december 2020 werd het gebied opnieuw door de 
MRO gefotografeerd. Duidelijk waren er wijzigingen in 
de structuren van de ‘happy face’ opgetreden. Op de 
plaats waar de neus van de figuur zit, is nu een grotere en 
donkerder bodemstructuur verschenen. Ook op de 
plaats van de mond zijn meer donkere plekken te vinden 
en is het gebied waar het koolzuurijs is gesublimeerd 
groter geworden. De foto’s van 2011 en 2020 zijn onge-
veer in dezelfde tijd van het ‘Mars’jaar genomen. De 
afnemende bedekking van het kooldioxide-ijs kan dui-
den op een schommeling in het Marsklimaat, omdat hier 
veranderingen zichtbaar worden die zich uitstrekken 
over meerdere Marsjaren. De wijzigingen in de opper-
vlaktestructuren op dit soort foto’s leveren de onderzoe-
kers steeds meer informatie over het gedrag van de Mar-
satmosfeer.•

Detailopname van de happy face-structuur in 2011 en in 2020 vastgelegd door de HiRisecamera van de Mars Reconnaissance Observer. Het ‘gezicht’ heeft in 
werkelijkheid een doorsnee van ongeveer 500 meter. 

De omgeving van de happy face-structuur kenmerkt zich 
door meerdere verdiepte plaatsen in het landschap. Door 
‘thermische’ erosie is op die plaatsen de laag koolzuurijs 
weggevreten en ontstaat het pokdalige uiterlijk bij de Zuid-
pool van Mars.
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Voor onder  
de kerstboom
Eindelijk liggen er voor weerliefhebbers weer een paar mooie 

boeken in de (online) boekwinkel. Precies op tijd om nog 

onder de kerstboom te kunnen leggen!

Zwaar weer
Dit boek beschrijft een uitzonderlijke periode uit de ge-
schiedenis van het KNMI: de Tweede Wereldoorlog. Me-
teorologische waarnemingen en weersverwachtingen zijn 
van groot militair belang. Het is dan ook niet verwonder-
lijk dat vrijwel direct na de capitulatie het KNMI een Duit-
se leider kreeg die ervoor moest zorgen dat geen informa-
tie in handen van de geallieerden kon komen. De K van 
Koninklijk moest verdwijnen, operationele taken werden 
verboden, maar onderzoek mocht worden voortgezet. De 
dagelijkse weersverwachting in de krant verdween op 10 
mei 1940 en kwam pas weer terug op 14 augustus 1945. 
Ook geeft het boek een unieke analyse van de weerssitu-
atie rond de invasie in Normandië door recent opgedoken 
weerkaarten en het laat het enorme verschil zien in meteo-
rologische informatie waarover Duitsers en Geallieerden 
beschikten. De vraag of het KNMI met de bezetter heeft 
meegewerkt krijgt speciale aandacht. 

Zwaar weer
Auteurs: Kees Dekker  
en Fons Baede
184 pagina’s
ISBNnr. 9789087049379
Prijs: € 20,00

Atlas van de aarde
Nog een atlas, maar dan voor kinderen van 5-10 jaar,  
geschreven door André Kuipers. Het is  een boek voor 
jonge ruimtereizigers, waarin ook aandacht wordt be-
steed aan het weer. In dit rijk geïllustreerde boek maak je 
samen met André Kuipers een ruimtereis om de wereld 
en vertelt hij onderweg wat er allemaal te zien is. Een-
maal vliegend boven de Atlantische Oceaan is er zicht op 
een orkaan en vertelt André daar interessante wetens-
waardigheden over. En dan vliegt hij weer snel verder 
naar een volgend deel van de aarde.

Atlas van de aarde
Auteur: André Kuipers
48 pagina’s
ISBNnr. 9789493236097
Prijs: € 16,99
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Bosatlas van weer en klimaat
Het KNMI heeft in samenwerking met uitgeverij Noordhoff de ‘Bos-
atlas van weer en klimaat’ uitgebracht. Deze nieuwe Bosatlas begint 
met de basis: hoe wordt het dagelijkse weer verwacht, hoe was het 
weer een paar eeuwen terug, wat is een hogedrukgebied en welke 
wolken betekenen wat? Daarna veel informatie over klimaatverande-
ring: zo valt er te lezen dat koudegolven nu vier keer zo weinig voor-
komen als 30 jaar geleden. Het sneeuwklokje bloeit tegenwoordig 
drie weken eerder dan 50 jaar geleden. Het hooikoortsseizoen duurt 
in 2050 waarschijnlijk een maand langer dan nu. Natuurlijk is er ook 
aandacht voor (extreem) weer, inclusief de actuele effecten ervan en 
de gevolgen op de langere termijn. Deze Bosatlas is prachtig geïllus-
treerd met honderden kaarten, grafieken, infographics en foto’s.

De Bosatlas van weer en klimaat
120 pagina’s
ISBNnr. 9789001278458
Prijs: € 29,95



Ultrasoon compleet Meteo Station
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Kwikbarometer 
met een wijzer

H
et in 1644 door Torricelli ontdekte prin-
cipe van de kwikbarometer berust op de 
hoogte van een kwikkolom in een glazen 
sifonbuis die aan één kant open is. De 
kwikhoogte van gemiddeld 76 centimeter 

bleek een maat te zijn voor de druk van de buitenlucht. 
Variaties in de aanwijzing van de luchtdruk belopen 
meestal maar enkele millimeters van het kwikniveau en 
zijn lastig af te lezen. Het duurde dan ook niet lang voor-
dat men op zoek ging naar een manier om die beter 
zichtbaar te maken. Dat lukte de Engelse natuurkundige 
Robert Hooke (1635-1703) ruim twintig jaar na de ont-
dekking van Torricelli. Hooke beschreef de nieuwe vin-
ding in zijn beroemde boek Micrographia dat in 1665 
verscheen. De werking bestaat hieruit dat in het open 
uiteinde van de sifonbuis op het kwik een drijvertje ligt 
dat met een koordje is verbonden aan een draai-asje. 
Door verandering van luchtdruk beweegt het 
kwikniveau met het drijvertje en deze beweging wordt 
overgebracht op het asje dat daardoor wat draait. Aan 
het asje is een wijzer bevestigd die over een grote wijzer-
plaat loopt. De bewegingen van de wijzer geven in sterk 
vergrote mate de schommelingen van het kwik, dus de 
luchtdrukveranderingen weer. Deze techniek bleek zo 
goed te werken dat wijzerbarometers vooral vanaf de 
tweede helft van de 18de eeuw erg gewild werden en op 
grote schaal werden vervaardigd. Het mechaniekje was 
niet geheel zonder wrijving. Er werd daarom aanbevolen 
even op de barometer te kloppen alvorens hem af te 
lezen. Juist om die reden bleef deze techniek voor weten-
schappelijke toepassing te onnauwkeurig. 
De lange kwikbuis was bepalend voor de vorm van de 
barometer. De noodzakelijke lange hals werd benut voor 

het plaatsen van een thermometer. Samen met de grote 
ronde barometerplaat leverde dat een vorm op die dit 
soort barometer de bijnaam ‘banjobarometer’ gaf. Het is 
een typisch model dat tot op 
de dag van vandaag in afge-
leide vorm nog altijd bij veel 
barometer is te herkennen.
Het waren vooral Italiaanse 
families die hun traditie in 
glasbewerking en meubel-
makerij naar West-Europa 
meebrachten om daar het 
vak van barometerbouw te 
beoefenen. De hier afgebeel-
de kwikbarometer is daar 
een voorbeeld van. Hij werd 
vervaardigd door de familie 
Somalvico die sinds het 
einde van de achttiende 
eeuw werkzaam was in het 
barometermakers-kwartier 
Hatton Garden in Londen. 
Deze barometer is van vrij 
vroege datum, mogelijk 
vóór 1800, getuige de vorm 
van de kast, het inlegwerk 
en de zware gegoten glas-
rand. Vooral Engelse wijzer-
kwikbarometers zijn in 
grote aantallen gemaakt en 
zijn ook vandaag de dag nog 
veelvuldig in de antiekhan-
del te vinden.•

De aanwijzing van een wijzer op een wijzerplaat is veel duidelijker 

af te lezen dan een vloeistofkolom. Die innovatie werd al snel toege-

past op de nog maar net uitgevonden kwikbarometer.

Engelse kwikbarometer (‘banjobarometer’) 
met alcoholthermometer. Luchtdrukschaal 
in Engelse duimen (inches kwikhoogte), 
temperatuurschaal in graden Fahrenheit. 
Hoogte 92 cm. Gesigneerd V. Somalvico, 
London. Te dateren omstreeks 1800. 
Rechts: detail binnenwerk met drijvertje 
en wijzer-as.
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Het nieuwe KNMI- 
Klimaatsignaal windt er 
geen doekjes om: “door 
de zachte winters van de 
laatste jaren is de on-

weersactiviteit in dat jaargetijde aan zee 
toegenomen”. Het was u wellicht al opge-
vallen dat er in de koudste tijd van het jaar 
tegenwoordig zo vaak onweer in de weers-
verwachting staat, maar nu blijkt het dus 
ook uit de statistieken dat het langs de kust 
’s winters meer onweert. Een logisch ge-
volg van het warmere zeewater waardoor 
de buien aan zee in het najaar en de winter 
worden getriggerd. 
Winteronweer kan ook voor problemen 

zorgen. Het aantal ontladingen en bliksem-
inslagen is veel kleiner dan in de zomer, 
maar de kans dat die ene ontlading inslaat 
is relatief groter dan in de zomer. Dat heeft 
te maken met de lagere basis van de on-
weerswolken. ‘s Winters vinden de ontla-
dingen lager in de buienwolk plaats, waar-
door ze eerder inslaan. Bovendien is de 
stroomsterkte in de winter vaak groter dan 
bij een zomers onweer. 

Weeralarm met trompet
Dat is niet van de laatste tijd en was vroeger 
ook al het geval. Lees Duizend jaar Weer, 
wind en water in de Lage Landen van Jan Buis-
man er maar op na. Hij maakt vaak melding 

van blikseminslagen in kerktorens in de 
winter. Legendarische verhalen zijn dat 
zoals hij schrijft in deel V van de serie: “op 
zondagavond 3 februari 1737 worden ver-
schillende kerktorens tijdens de avondpre-
dicatie getroffen en vlogen in brand. Buiten 
slaat men alarm en wordt op de trompet 
geblazen”, een weeralarm avant la lettre.
Maar er is wel een verschil met het verle-
den: tegenwoordig beschikken we over 
kwetsbaardere apparatuur, zoals compu-
ters, die een inslag meestal niet overleven. 
Bliksemafleiders en overspanningsbeveili-
ging bieden weliswaar bescherming, maar 
geen garantie dat een (nabije) inslag met 
een spanningspiek die tot 100.000 volt kan 
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Langs de kust onweert het in de winter vaker. Het probleem 

van winter onweer is dat het kan verrassen als een donder-

slag bij heldere hemel.

Sneeuwbuien 
met onweer

oplopen, goed afloopt. “Trek dus de com-
puter, televisie, maar ook de wasmachine 
en de droger uit de muur als er onweer aan 
zit te komen. En leg de stekkers ver genoeg 
van het stopcontact”, adviseert de Belgische 
weerman Frank Deboosere in Tubantia. 
Het probleem bij winteronweer is echter 
dat die ene ontlading je verrast als een don-
derslag bij heldere hemel terwijl een zo-
meronweer zich met veel tamtam en geflits 
aankondigt. Houd het weer dus goed in de 
gaten, zeker als er kans is op onweer. De 
vele websites en apps waarop bliksemont-
ladingen en de afstand waarop ze zich 
voordoen, te zien zijn kunnen daar prima 
bij helpen. Een aanrader is blitzortung.org 

met een real time-kaart waarop ontladin-
gen in de hele wereld live zijn te volgen. 

Gedonder op de Noordpool
De wereldbliksemkaart laat zien wat de 
meest onweersrijke landen zijn. Vooral 
gebieden met veel reliëf, zoals de Alpen en 
Pyreneeën, hebben vaak onweer, maar ook 
landen als Tsjechië, Hongarije en Kroatië 
zijn er gevoelig voor. Door het relatief 
warme water zitten de onweersnesten in de 
winter vooral in het gebied van de Middel-
landse Zee. De kans dat je op IJsland door 
de bliksem wordt getroffen is heel klein, of 
liever was minimaal. Uit waarnemingen van 
het World Wide Ligthning Location Net-

work (wwlln.net) over de afgelopen tien 
jaar blijkt dat het aantal arctische bliksem-
flitsen is toegenomen en sneller oploopt 
dan in andere delen van de wereld. 
Volgens poolklimaatonderzoeker Richard 
Bintanja van het KNMI en de Rijksuniversi-
teit Groningen komt dat door de snellere 
opwarming in het het hoge noorden. Dat 
leidt tot afsmeltend zee-ijs en meer open 
oceaanwater dat relatief warm is ten op-
zichte van de koude lucht erboven. Daar-
door kunnen gemakkelijker heftiger buien 
ontstaan met vaker onweer. Dat wordt een 
steeds normaler arctisch weerfenomeen. 
Het kan dus echt: onweer op de Noord-
pool!•
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Herfst 2021
Temperatuur- en weersverloop
Met een gemiddelde temperatuur van 11,6°C tegen een 
langjarig gemiddelde van 10,9°C was de herfst zacht. De 
herfst eindigt daarmee op de zesde plek in de ranglijst 
van zachtste herfstseizoenen sinds 1901. 
Vooral september was warm met 15,9°C tegen een langja-
rig gemiddelde van 14,7°C. Ook oktober was zachter dan 
normaal met een gemiddelde temperatuur van 11,6°C 
tegen een langjarig gemiddelde van 10,9°C. November 
was iets zachter dan het langjarig gemiddelde met 7,4°C 
tegen 7,0°C normaal
September begon rustig onder invloed van een hoge-
drukgebied boven Engeland. Daarna warmde het bij een 
zuidoostenwind flink op. Van 7 tot en met 9 september 
werd het op veel plaatsen zomers warm (25,0°C of hoger). 
Op 8 september werd het in De Bilt 26,9°C, een dag later 
in Nieuw Beerta 28,5°C, de hoogste temperatuur van deze 
herfst. Op 9 september werd de warmte verdreven en 
werd het weer wisselvalliger. Vanaf de 17de overheersten 
opnieuw de hogedrukgebieden en bleef het vrijwel 
droog. Wel koelde het ‘s nachts al flink af met op 21 sep-
tember in Woensdrecht de eerste vorst aan de grond (10 
cm). De middagtemperaturen lagen rond de 20°C. Vanaf 
27 september kwamen we onder invloed van lagedrukge-
bieden en werd het wisselvalliger, met vooral op de 29ste 
veel neerslag en wind bij maxima van 15°C.
De eerste dagen van oktober waren ronduit wisselvallig. 
Vooral de nachten waren zacht met minima (ruim) boven 
de 10°C. Op 5 en 6 oktober stond er veel wind met zware 
windstoten in het zuidwestelijk kustgebied. Daarna sta-
biliseerde het weer onder een uitloper van hogedruk en 
bleef het meest droog. In de nacht en ochtend was het 
vaak mistig. Vanaf 10 oktober bracht een noordelijke 
stroming koudere lucht en buien bij middagtemperatu-
ren van 14°C. In de nacht van 16 oktober kwam het in 

Twente en Ell voor het eerst deze herfst tot vorst. Op 
19 oktober werd in zeer zachte lucht plaatselijk een 
warme dag (20,0°C of hoger) genoteerd. Op 21 en 22 
oktober stroomde er weer koudere lucht binnen, het-
geen gepaard ging met zware windstoten, tot 100 km/
uur langs de kust. De rest van de maand verliep wissel-
vallig met temperaturen rond of iets onder normaal.
Begin november overheerste het rustige weer en waren 
vooral de nachten vrij koud. Op 2 en 3 november ont-
stond er dichte mist die op sommige plaatsen lang 
bleef hangen. Vanaf 5 november werd het licht wissel-
vallig met temperaturen rond normaal. Op 13 novem-
ber trok een lagedrukgebied over Nederland zuid-
waarts en was het zacht en nat. Daarna keerde het rus-
tige herfstweer terug, met overdag temperaturen tus-
sen 10 en 14°C en overwegend droog weer. Alleen de 
16de was het kouder, met maxima rond 6°C. Vanaf 22 
november werd de stroming noordelijk en het weer 
kouder. Die nacht registreerde De Bilt met een mini-
mumtemperatuur van -0,8°C de eerste vorstdag van de 
herfst. Op 26 en 27 november veroorzaakte een lage-
drukgebied veel regen en plaatselijk ook (natte) 
sneeuw. Daarna vielen er (winterse) buien. Op 27 no-
vember werd met -4,2°C in Woensdrecht de laagste 
temperatuur van deze herfst gemeten. Een nacht later 
daalde het kwik in De Bilt tot -1,3°C.

De herfst telde nog drie zomerse dagen, van 7 tot en 
met 9 september, normaal telt de herfst er 2,2. Septem-
ber telde 22 warme dagen, daarna kwamen er in De Bilt 
geen warme dagen meer voor. Normaal telt de herfst 14 
warme dagen. De herfst telde in De Bilt twee vorstda-
gen, op 22 en 28 november, tegen normaal 6,0. IJsdagen 
(maximumtemperatuur onder 0,0°C) kwamen niet 
voor, normaal telt de herfst er 0,4. 

Zacht, vrij droog en zonnig
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Neerslag
Met gemiddeld over het land 193 mm tegen 
normaal 222 mm was de herfst vrij droog. 
September was een zeer droge maand, langs 
de kust was het tot de laatste paar dagen van 
de maand zelfs extreem droog. Toch waren er 
ook natte dagen; op 10 september viel er in 
het midden en oosten lokaal 25-30 mm en 29 
september was overal een natte dag met re-
gen en onweersbuien.
Oktober daarentegen was juist nat, al waren 
de verschillen groot; in Noord- en Zuid-Hol-
land viel plaatselijk meer dan 170 mm, ruim 
anderhalf keer de normale maandhoeveel-
heid, terwijl het in Zuid-Limburg met slechts 
40-50 mm zelfs iets aan de droge kant was. 
Vooral de eerste dagen waren erg nat, met op 
veel plaatsen dagelijks 20-30 mm neerslag.
November was landelijk gemiddeld opnieuw 
een droge maand, maar langs de kust viel ook 
deze maand meer neerslag dan gebruikelijk. 
Op 26 en 27 november viel er in het midden 
en westen rond 25 mm, lokaal zelfs 30-35 mm. 
Het natst was het deze herfst dan ook in Wijk 
aan Zee met 290 mm. In De Bilt viel 249 mm 
tegen 239 mm normaal. Het droogst was het 
in het zuidoosten van het land met in Beek 
slechts 84 mm tegen 183 mm normaal.

Zonneschijn
Met gemiddelde over het land 370 uur zon 
tegen normaal 349 uur was de herfst zonnig. 
September was landelijk gemiddeld zonnig: 
zeer zonnig in het zuiden van het land, maar 
iets somberder dan normaal in het noorden 
van het land. In oktober en november lag de 
hoeveelheid zonneschijn vrijwel gelijk aan 
het langjarig gemiddelde, maar was opnieuw 
het zuiden zonniger dan het noorden van het 
land. Het zonnigst deze herfst was het dan 
ook in Beek met 419 uur zonneschijn tegen 
349 uur normaal. Het somberst was het in 
Eelde met 316 uur zon tegen 327 normaal. In 
De Bilt scheen de zon 359 uur tegen 340 uur 
normaal.•
Normaal = het langjarig gemiddelde over  
het tijdvak 1991-2020
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TEKST ARIE VERRIPS

Blaast de noordenwind met de 
decembermaan, dan houdt  
de winter vier maanden aan

Ook deze herfst is er weer volop gespecu-
leerd over een mogelijk koude winter. 
De brengers van deze verwachtingen zijn 
niet alleen goed bedoelende weerama-
teurs die zelf graag een strenge winter 

zouden willen, maar ook professionele instellingen, die 
gebruikmaken van de meest moderne computermodel-
len, zo ook ons Europese ECMWF. 
Tot laat in de herfst ging het ECMWF ervan uit dat het 
najaar zacht zou verlopen en dit is grotendeels uitgeko-
men. Na de relatief koele augustusmaand werd septem-
ber vrij zacht en ook oktober werd een zachte maand 
met een positieve afwijking van een graad. In oktober 
ging het ECMWF ervan uit dat december een normale, 
of mogelijk zelfs iets te koude maand zou gaan worden 
en eind oktober kwam een vrij koude novembermaand 
op de kaarten. Er kwamen via allerlei bronnen meer sig-
nalen dat in ieder geval het eerste deel van de winter 
weleens koud zou kunnen worden. Wat ook opviel was 
dat er in het Noordpoolgebied deze afgelopen zomer 
meer ijs dan de laatste jaren achterbleef, en dat het herf-
stijs hierdoor al snel dikker en omvangrijker werd en het 
langs de Russische noordkust kouder werd dan normaal. 
Dat soort verschijnselen hebben echter doorgaans geen 
gevolgen voor het weer bij ons.

We gaan nu eens kijken of er spreuken zijn die ons dit 
jaar kunnen helpen. Een enkele kwam hier al eens eerder 
voorbij. ‘Warm in september, koud in december.’ Niet 
duidelijk waar dit op gebaseerd is, maar een puntje voor 
een koude winter. Maar: ‘Hangen er begin september 
veel noten aan de twijgen, grote kans dat we een strenge 
winter krijgen.’ Deze herfst hingen er maar weinig noten, 
met name eikels aan de bomen, zelfs dusdanig weinig dat 
men denkt dat de wilde zwijnenpopulatie op de Veluwe 
de komende winter te weinig te eten te heeft. Dus toch 

Sommige weerspreuken komen vaak uit, andere bijna nooit of alleen bij toeval. 

Het Weer Magazine houdt de zin en onzin van weerspreuken tegen het licht.

een zachte winter? Er zijn meer spreuken die een koude 
winter voorzien als er veel vruchten aan de bomen zitten.
Eentje voor november: ‘Zit er op St. Maarten (11 november) 
nog loof aan de bomen, dan mag u van een lange winter 
dromen’. Blad zat er toen nog genoeg aan de bomen dit jaar, 
toch een koude winter? Nog eentje: ‘Zijn in november de 
depressies aan zet, dan beleven we in december de eerste 
winterpret’. Depressies kregen we genoeg deze herfst. Ge-
koppeld hieraan bestaan er veel spreuken die november-
warmte koppelen aan een koude decembermaand of zelfs 
een koude winter. Vreemd is dit niet. Novemberdepressies 
brengen ons met een zuidwestenwind vaak zacht weer en 
alleen al volgens de klimatologie zou het dan in december 
voldoende koud moeten zijn voor (wat) ijs- en sneeuwpret. 
En achter deze depressies om wil er nog weleens een flinke 
vleug poollucht onze kant uitkomen met misschien sneeuw-
buien en de eerste echte vorst boven een sneeuwdek. Enkele 
tientallen jaren geleden en verder terug gebeurde dit zelfs 
vaker en ook dit is verklaarbaar. Het was kouder. Er lag toen 
veel meer ijs op de Noordelijke IJszee dan nu en het ijs waar-
boven zich die koude lucht bevond, kwam al veel zuidelij-
ker voor, zodat die mooie strakke noordelijke stroming 
boven kouder zeewater toen domweg veel kouder was dan 
nu. Die mooie sneeuwbuien van destijds zijn helaas nu vaker 
van die suffige regenbuien met misschien soms wat natte 
vlokjes en wat korrelhagel. 
Maar gelukkig kan het ook in het nieuwe klimaat nog 
steeds. Dat zagen we bijvoorbeeld in december van het jaar 
2009 en 2010. In beide maanden viel er veel sneeuw, het was 
koud en er was in 2009 zelfs een weliswaar regenachtige, 
maar in 2010 een mooie, witte kerst! Maar goed, misschien 
biedt de volgende spreuk wel uitkomst. Even afwachten en 
op de wind letten! “Blaast de noordenwind met de decem-
bermaan, dan houdt de winter vier maanden aan. ” Maar 
eigenlijk kunnen we weinig met spreuken voor de lange 
termijn.•



Stuur uw vraag per e-mail naar  
redactie@hetweermagazine.nl of per post naar:
Redactie Het Weer Magazine 
WG Plein 150, 1054 SC AMSTERDAM

De redactie zal de leukste, interessantste en/of origineelste 
vragen beantwoorden in deze rubriek.
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Kerstweer
keer een witte kerst met op beide kerstdagen 
een sneeuwdek in De Bilt. De laatste keer was 
in 2010 en daarvoor in 2009 en 1981, grillig ver-
deeld in de tijd dus. Natuurlijk is het aantal 
keren dat ergens in het land sneeuw viel met 
kerst wel groter dan het officiële aantal. 
Rond kerst treedt echter juist vaak een stijging 
van de temperatuur op. De kerstdepressie, 
zoals die wordt genoemd, stuurt dan zachtere 
lucht naar West-Europa. Meestal ligt de tempe-
ratuur op deze dagen tussen 5 en 10 graden. 
Maar het kan nog zachter zijn. Sinds 1901 werd 

het in De Bilt op eerste kerst-
dag vijftien keer warmer dan 
10 graden. Dit gebeurde voor 
het laatst in 2015 toen de eer-
ste kerstdag met 14,0 graden 
in De Bilt de zachtste was van 
de meetreeks sinds 1901. 
Kerstdagen met vorst zijn in 
de minderheid. Tien keer 
bleef het in De Bilt sinds 1901 
op eerste kerstdag de hele 
dag vriezen. Tweede kerstdag 
was veertien keer een zoge-
noemde ijsdag. Zeven keer 
waren beide kerstdagen ijs-
dagen, het laatst in 1970. De 
laagste temperaturen die 
met kerst zijn gemeten, zijn 
-3,9 graden op eerste kerst-
dag 1961 en -4,8 graden op 
tweede kerstdag 1938. 

In 1994 was kerst voor het eerst na bijna 
tien jaar winters met ‘s ochtends matige vorst. 
Die kerst is de geschiedenis ingegaan als gladde 
kerst. Vooral op de avond van eerste kerstdag 
viel regen op een bevroren ondergrond (ijzel). 
De wegen werden hierdoor ijsbanen. Twaalf 
mensen kwamen door de gladheid om het 
leven.•

Vraag

Wat voor weer is het gemiddeld met kerst in 
Nederland?
G. van Zunderen, Amersfoort

Antwoord

Ieder jaar komt weer de vraag: krijgen we een 
witte kerst? Dit komt echter niet vaak voor in 
Nederland. Sinds 1901 telde het KNMI acht 
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Succes met het oplossen 
van deze puzzel!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 32

33 34 35 36 37

38 39 40 41 42 43

44 45 46

47 48 49

50 51 52 53

54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64

65 66 67 68 69 70 71

72 73 74 75 76

77 78 79 80 81

82 83 84 85

86 87

70 26 17 49 6 59 24 67 5 38 75 82 8 25 42

57 87 13 61 40 , 1 66 51 81 50 48 63 80 43 58

77 45 49 8 47 79 54 18 23 71 59 72 73 83

Wind
De oplossing van de puzzel uit het vorige nummer was: “Wie houdt 
van wind, november mint” 

Onder de vele goede inzenders hebben we een exemplaar van het 
boek “Bladgoud” verloot, geschreven door Reinier van den Berg. De 
winnaar is A. Ligthart uit Warmenhuizen. Van harte gefeliciteerd! 
Het boek zal zo snel mogelijk worden opgestuurd.

Oplossing

Stuur uw oplossing voor maandag 17 januari 2022 naar: 
Het Weer Magazine, WG Plein 150, 1054 SC Amsterdam. 
E-mailen mag ook. puzzel@hetweermagazine.nl

Onder de inzenders met de juiste oplossing verloten we 
weer een exemplaar van het boek “Bladgoud” van 
Reinier van den Berg, aangeboden door Uitgeverij Zilt.

Horizontaal
1. plaats in Noord-Brabant; 7. krachtig (invloedrijk); 12. niet 
vastgezet; 13. havenstad in Jordanië; 14. sterk ijzerhoudende 
grondsoort; 15. nummer (afk.); 17. geestdrift; 19. sprookjesfi-
guur; 21. godsdienst (afk.); 22. Koreaans automerk; 24. soort 
dementie; 27. standaard aantal slagen bij golf; 28. balsport te 
paard; 30. gelijke stand bij tennis; 31. een explosief; 32. smeer-
vloeistof; 33. insect; 35. tanden en kiezen; 37. plaats in België; 
38. wielrenner achter een motor; 41. schutsluis; 42. te mid-
den van; 44. insect; 46. uitvinder van de telefoon; 47. snaar-
instrument; 48. keeper; 49. melkklier; 50. ingegeven gedach-
te (plan); 52. korte herenoverjas; 54. oosterse markt; 56. 
ambacht; 58. keurig; 61. administratie (afk.); 62. houten 
blaasinstrument; 64. wortel (gewestelijk); 65. ver (in samen-
stelling); 67. bergweide; 68. woud; 70. bladader; 72. lede-
maat; 73. het aannemen van een kind; 76. hoofddeksel; 77. 
vanaf (afk.); 78. Australische struisvogel; 79. deel van een 
trap; 81. universiteitsbibliotheek (afk.); 82. wees gegroet 
(Lat.); 83. interest; 84. ieder; 86. door ouderdom versleten; 
87. tekengerei.

Verticaal
1. elektronisch betaalmiddel; 2. grote kledingmaat (afk.); 3. 
afgemat; 4. rivier in Spanje; 5. bedorven (smerig); 6. lijk-
kleed; 7. knaagdiertje; 8. binnenplaats; 9. loshangende blou-
se; 10. int. autokenteken Turkije; 11. zacht gekerm; 16. plaats 
in Brazilië (afk.); 18. zangstem; 20. rivier in Utrecht; 21. ten-
toonstellingsgebouw in Amsterdam; 23. Spaanse landvoogd; 
25. schor; 26. nijlreiger; 27. klein meertje; 29. olympische 
spelen; 32. vastzetten in de gevangenis; 34. uitroep van 
schrik; 36. dag waarop het niet loopt; 37. onnozel persoon; 
39. pauselijke driekroon; 40. scheepsexploitant; 42. deel van 
voet (mv.); 43. adellijk persoon; 45. gordijnrail; 46. verfris-
sing; 51. waterkering; 53. klap of slag; 54. vroeger naam voor 
Jakarta; 55. trekkende vis; 56. verleidelijke vrouw; 57. plaats 
in Japan; 59. militair voertuig; 60. een op honkbal gelijkende 
sport; 62. fijn geweven stof; 63. kleine wilde duif; 66. tijd-
perk; 67. voormalige Haagse voetbalclub; 69. sociaal econo-
mische raad (afk.); 71. mannetjeshond; 73. slotwoord; 74. 
kampeerverblijf; 75. ontkenning; 78. eerste vrouw; 80. bij-
belse hoge priester; 82. Amsterdamse tijd (afk.); 85. vogel.
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en natuurlijk vele andere onderwerpen  
en prachtige foto’s!
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