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Het KNMI:
• is het nationale instituut voor weer, 

klimaat en seismologie.
• maakt weersverwachtingen ten behoeve 

van de veiligheid van Nederland.
• zorgt voor radarmetingen van de  

neerslag (buienradar).
• verzorgt de meteorologishe  

waarnemingen door heel Nederland.
• werd in 1854 opgericht in Utrecht  

door Buys Ballot. 
• ontwikkelt computermodellen om  

het weer te voorspellen.
• geeft de overheid advies op het gebied 

van klimaatverandering.
• verhuisde in 1897 naar de Bilt, waar  

het nu nog steeds zit.
• is verantwoordelijk voor de waarschu-

wingen ‘Extreem weer’ en ‘Weeralarm’.
• is niet verantwoordelijk voor het (soms 

slechte) weer in Nederland.
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Dit zijn allemaal zaken waar het KNMI, het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut, zich 
ook mee bezig houdt. Het KNMI doet door heel Nederland metingen aan het weer. Er wordt 
gemeten aan onder andere temperatuur, vochtigheid, luchtdruk, wind, bewolking en zonnestraling. 
Deze metingen worden gebruikt door de weercomputers, die berekenen hoe het weer er mor-
gen, overmorgen en de dagen daarna er uit gaat zien. Maar deze metingen worden ook gebruikt 
door de weermannen en -vrouwen (meteorologen), die met behulp van deze metingen en de 
computerberekeningen de weersverwachtingen maken. Bij het KNMI worden weersverwachtingen 
gemaakt voor de luchtvaart, de scheepvaart, overheidsinstanties (zoals brandweer, politie, 
Rijkswaterstaat) en voor internet (www.knmi.nl).

Ook wordt er bij het KNMI veel wetenschappelijk onderzoek gedaan. Dit onderzoek aan het weer 
wordt gedaan om het weer beter te begrijpen en daardoor beter te kunnen verwachten. Zo 
worden de computermodellen met behulp van dit onderzoek verder verbeterd. Ook wordt er 
onderzoek gedaan aan het klimaat (het gemiddelde weer) en klimaatsverandering. 

We hopen dat jullie na afloop van deze module beter begrijpen hoe het weer veroorzaakt wordt, 
dat jullie geleerd hebben hoe je goede waarnemingen doet en hoe je een onderzoek uitvoert. 
Wellicht is er iemand zo enthousiast geworden, dat we hem of haar in de toekomst als meteo-
roloog of onderzoeker bij het KNMI mogen begroeten.

Heel veel plezier en succes!
De meteorologen en onderzoekers van het KNMI

Inleiding

Wat leuk dat je met deze KNMI/GLOBE module over het weer aan het werk gaat. In de komende les-
sen ga je je met het weer bezighouden. Je gaat zelf weermetingen doen, leert hoe het weer ontstaat 
en wat er komt kijken bij het maken van een weersverwachting. Je gaat een eigen weerbericht ma-
ken en tot slot zelf een onderzoek uitvoeren.
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Deel 1: Woordweb weer
Heb je al eens van een woordweb of een woordspin 
gehoord? Een klein voorbeeld van een woordweb 
staat hieronder. Maak een woordweb rondom het 
woord ‘Weer’.

Les 1:  
Introductie meteorologie

 



KNMI - Het weer | een lessenserie over meteorologie | 7

Deel 2: Weersverwachting KNMI en het 
actuele weer
Kijk op www.knmi.nl wat de weersverwachting van het 
KNMI voor dit moment is. Klopt dit met wat er op dit 
moment buiten gebeurt?

Deel 3: De lessenserie
Tijdens deze lessenserie ga je (afhankelijk van wat je 
docent beslist om te doen) met de volgende onder-
werpen aan het werk: 
• het kennismaken met het zelf doen van metingen
• theorielessen
• het maken van een eigen weerbericht
• het doen van een eigen onderzoek

Naast het huiswerk dat je van je docent krijgt, is het 
ook de bedoeling dat je zelf gaat bijhouden in je 
schrift wat voor weer het is:
• Houd in je map/schrift elke dag het weer bij.
• Gebruik voor elke dag een nieuwe (halve)  

bladzijde.
• Schrijf elke dag op wat het weer die dag was: zon, 

bewolking, regen, sneeuw etc. Als je thuis een 
thermometer en/of regenmeter en/of barometer 
hebt, kun je ook temperatuur (minimum en  
maximum), neerslaghoeveelheid en luchtdruk 
opschrijven (bijvoorbeeld elke dag om 7 uur  
‘s avonds).

• Knip elke dag het weerbericht uit de krant en plak 
dit erbij (of, als je niet aan een krant kunt komen, 
print het uit van internet).

• Als er andere artikelen over het weer in de krant 
staan, kun je die erbij plakken.

Deel 4: Weerstation
Wellicht heeft jullie school ook een weerstation, 
waarmee jullie metingen gaan doen. Hieronder 
staan de belangrijkste afspraken waaraan je je moet 
houden, als je aan de beurt bent om te meten, op 
een rij.
• Bijhouden of het station correct meet.
• Actuele temperatuur, vochtigheid, luchtdruk en 

bewolking bepalen.
• Actuele windgegevens bepalen (eventueel).
• Per dag minimum- en maximumtemperatuur 

bepalen.
• Elke dag neerslag meten.
• Zorgen dat de metingen beschikbaar zijn voor de 

klas (Excelsheet Tabel meetserie).
• Invoeren metingen op de GLOBE website (minimaal 

eens per week).

Schrijf hier op welke dagen jij moet meten en hoe 
laat je dat moet doen. Zet het ook in je agenda.

Deel 5: Welke vragen heb je over het weer?
Welke vragen over het weer zou je in de komende 
lessen graag beantwoord willen krijgen?
Probeer er in ieder geval drie te bedenken.



8 | KNMI - Het weer | een lessenserie over meteorologie

 
Kennismaken 
met het meten
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A: De thermometer, opdrachten
Opdracht 1 
Bekijk de thermometer. Welke vragen over dit 
instrument komen er bij je op?

Opdracht 2
Lees de informatie over de thermometer goed door 
(Het onderdeel ‘Extra informatie’ hoeft niet 
tijdens de les gelezen te worden, dit kun je thuis 
doen).

Opdracht 3 
Teken de thermometer na en zet er de volgende 
woorden bij: reservoir, capillair, vloeistof, schaal-
verdeling.

Opdracht 4 
Iedereen van het groepje leest nu (om de beurt) de 
temperatuur af. Vergelijk jullie metingen met elkaar. 
Lees de thermometer af in halve graden nauwkeurig  
(dus 21 °C of 21,5 °C). Heeft iedereen dezelfde waarde 
afgelezen? Zo niet, hoe komt dat? Wat is de juiste 
waarde?

Opdracht 5
Houd je hand stevig om het reservoir. Wat gebeurt er 
nu met de vloeistof? Leg uit hoe dit komt.

Opdracht 6
Je gaat nu de thermometer ijken. Vraag aan je docent 
een bekerglas met een mengsel van 50 ml water en 
50 gr ijsklontjes. Welke temperatuur verwacht je als 
je het reservoir van de thermometer in dit mengsel 
houdt?

Houd nu het reservoir van de thermometer in dit 
mengsel. Zorg ervoor dat je de hele tijd voorzichtig 
roert. Welke temperatuur meet je nu? Wat betekent 
dit voor de nauwkeurigheid van je thermometer?
Moet je eventueel een correctie toepassen op de 
gemeten temperaturen?

De thermometer,informatie
Wat wordt er mee gemeten?
Met de thermometer wordt de temperatuur gemeten. 
De temperatuur geeft aan hoe warm of koud het 
ergens is. 
                

Les 2:  
Kennismaken met 
de meetinstrumenten

figuur 2.1
 Minimum- en maximum-

vloeistofthermometer
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In welke eenheid wordt er gemeten?
De temperatuur wordt gemeten in graden Celsius 
(°C). Dit is de eenheid die in Nederland en vele andere 
landen gebruikt wordt in de meteorologie. Het 
bijzondere aan deze eenheid is, dat water bevriest 
bij 0 °C en kookt bij 100 °C.

Hoe werkt het instrument?
De werking van de vloeistofthermometer is gebaseerd 
op het uitzetten en krimpen van vloeistof (meestal 
alcohol met een kleurstof ). De thermometer bestaat 
uit een cilindervormig, dunwandig reservoir dat in 
een nauw buisje, het capillair, overgaat. Het reservoir 
en een gedeelte van het capillair zijn gevuld met 
vloeistof. Achter het capillair is de schaalverdeling 
aangebracht. Bij temperatuurstijging zet de vloeistof 
uit, waardoor deze in het capillair wordt geduwd. Bij 
temperatuurdaling krimpt de vloeistof en vloeit er 
een gedeelte uit het capillair terug in het reservoir. 

Hoe wordt het instrument afgelezen?
De temperatuur is af te lezen door te kijken bij welk 
streepje de vloeistof in het capillair staat en te bepalen 
welk getal daarbij hoort.

Een veel voorkomende fout bij het aflezen van de 
thermometer is het verschilzicht of parallax. Deze 
fout ontstaat als er ruimte is tussen het gemeten 
voorwerp en de afleesschaal en bovendien als de 
kijkrichting niet loodrecht op de schaal staat. Je kunt 
deze fout vermijden door de afstand tussen het voor-
werp en de schaal zo klein mogelijk te houden en het 
oog op één vlak met de vloeistofstand te brengen, 
dus loodrecht op de schaal (zie figuur 2.4):

Hoe kun je het instrument ijken?
Een thermometer is te ijken met behulp van smeltend 
ijs en kokend water. Wanneer het reservoir van de 
thermometer in een mengsel van water en smeltend 

	  

figuur 2.2 
Reservoir en capillair

figuur 2.3 
Vloeistofthermometer

figuur 2.4 
Het aflezen van het 

instrument 	   	  
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ijs gehouden wordt, moet de thermometer 0 °C 
aangeven. Wanneer het reservoir van de thermo-
meter in kokend water gehouden wordt, moet de 
thermometer 100 °C aangeven.

De thermometer, extra informatie
Geschiedenis
De thermometer is eind 16e eeuw in Italië uitgevonden 
door Galileo Galilei. Het duurde ruim een eeuw 
voordat een goede schaalverdeling werd ingevoerd. 
De thermometers waren eerst gevuld met water en 
later met alcohol. Die instrumenten werden toen 
nog aangeduid als thermoscoop en waren niet zo 
betrouwbaar. 

Gabriël Fahrenheit (1686-1736) maakte in Amsterdam 
de eerste betrouwbare thermometers ter wereld. 
Hij gebruikte kwik en de glazen buis sloot hij aan de 
bovenkant af, zodat zijn thermometer niet reageerde 
op luchtdrukveranderingen. Getallen met een 
minteken waren in zijn tijd ongebruikelijk en daarom 
zette hij 0° bij de laagste temperatuur die hij kon 
bereiken in een mengsel van ijs, zout en salmiak. 
Het vriespunt en kookpunt van water zijn de andere 
vaste punten op de Fahrenheit-schaal. De schaal van 
Fahrenheit wordt vooral veel in Amerika gebruikt.

De Zweedse natuurkundige Anders Celsius (1701-1741) 
zette op zijn thermometer 0° bij het kookpunt en 

100° bij het vriespunt van water. Zijn opvolger, de 
Zweedse astronoom Strömer, draaide die getallen om 
en plaatste 0° bij het vriespunt en 100° het kookpunt 
van water. Om verwarring te voorkomen is men die 
verdeling de schaal van Celsius blijven noemen. 

Om Fahrenheit in graden Celsius om te rekenen 
moet je 32° aftrekken van het aantal graden 
Fahrenheit, dat getal vermenigvuldigen met vijf en 
de uitkomst daarvan vervolgens delen door negen (in 
formule: …°C = ( 5 x ( …°F -32) ) / 9 ).
Voorbeeld: een temperatuur van 59 °F komt dus over-
een met 15 °C. Op www.knmi.nl/omrekenen/index.html 
kun je een omrekeningsmodule vinden.

In de wetenschap wordt ook gerekend met de schaal 
van de Britse natuurkundige Kelvin (1824-1907). Hij 
plaatste “0” bij het absolute nulpunt, wat ligt op 
-273,15 °C. Een lagere temperatuur dan dit is niet 
mogelijk; niets kan kouder worden dan dit absolute 
nulpunt.

In de achttiende eeuw bestonden er tientallen ver-
schillende schaalverdelingen voor de temperatuur, 
maar alleen die van Celsius, Fahrenheit en Kelvin 
hebben het overleefd. Tegenwoordig worden vaak 
elektronische thermometers gebruikt.



12 | KNMI - Het weer | een lessenserie over meteorologie

B: De  psychrometer, opdrachten
Opdracht 1
Bekijk de psychrometer (nattebolthermometer). 
Welke vragen over dit instrument komen er bij 
je op?

Opdracht 2
Lees de informatie over de psychrometer goed door 
(Het onderdeel ‘Extra informatie’ hoeft niet 
tijdens de les gelezen te worden, dit kun je thuis 
doen).

Opdracht 3 
Teken de psychrometer na en zet er de volgende 
woorden bij: thermometer, natte bol, schaal-
verdeling.

Opdracht 4 
Iedereen van het groepje leest nu (om de beurt) de 
vochtigheid af. Vergelijk jullie metingen met elkaar. 
Heeft iedereen dezelfde waarde afgelezen? Zo niet, 
hoe komt dat? Wat is de juiste waarde?

Opdracht 5
Blaas nu met een föhn op de psychrometer, terwijl 
deze rondgeslingerd wordt (pas op: houdt de föhn 
niet té dichtbij; minstens 20 cm afstand). Zet de föhn, 
indien mogelijk, in de koude stand. Wat gebeurt er 
nu met de vochtigheid die de psychrometer meet? 
Leg dit uit.

Opdracht 6
De psychrometer of nattebolthermometer kun je 
zelf niet ijken. Dit is al voor je gedaan; hieruit is de 
tabel gekomen, waarmee je de luchtvochtigheid kan 
aflezen. (tabel 2.1).

De psychrometer, informatie
Wat wordt er mee gemeten?
Een psychrometer of nattebolthermometer, is een 
instrument waarmee de luchtvochtigheid bepaald 
kan worden.

De psychrometer bestaat uit twee thermometers, 
waarbij één van de twee thermometers een natte 
kous om het vloeistofreservoir krijgt. Door vervol-
gens de thermometers rond te draaien, verdampt er 
zoveel mogelijk waterdamp uit het natte kousje. Dit 
kost warmte, waardoor de thermometer met de natte 
kous een lagere temperatuur aangeeft. Hoe droger de 
lucht is, des te meer waterdamp zal er verdampen en 
des lager zal de temperatuur zijn die de thermometer 
met natte kous aangeeft. Uit het verschil tussen de 

temperatuur van de droge thermometer en die van 
de thermometer met de natte kous is de luchtvochtig- 
heid af te lezen.

In welke eenheid wordt er gemeten?
De relatieve vochtigheid wordt gemeten in procen-
ten (%). Een waarde van 100% betekent dat de lucht 
verzadigd is. Meer waterdamp kan er niet bij. Bij een 
relatieve vochtigheid van 50% bevat de lucht, bij de 
heersende temperatuur, de helft van de maximaal 
mogelijke hoeveelheid waterdamp.

Hoe werkt het instrument?
Allereerst moet het kousje van de psychrometer nat 
gemaakt worden. Daarna moet de psychrometer 
3 minuten rondgeslingerd worden. 
Door het rondslingeren verdampt er water uit het 

figuur 2.5 
De psychrometer
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kousje. Dit kost warmte, waardoor de temperatuur 
die de thermometer aanwijst, daalt. Hoe droger de 
lucht, hoe sneller er water uit het kousje verdampt en 
des te lager de temperatuur is, die de thermometer 

aanwijst. Wanneer de lucht vochtig is, zal het verschil 
in temperatuur klein zijn en wanneer de lucht vol-
ledig verzadigd is van waterdamp (100%), zal het 
temperatuurverschil 0 °C zijn.

tabel 2.1 
 Psychrometertabel
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Verschiltemperatuur tussen de natte en de droge thermometer (C˚)   ---------------->
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

1 84

2 84 71

3 85 70 58

4 85 71 57 47

5 86 72 59 46 38

6 86 73 60 48 36 29

7 87 74 62 50 38 27 21

8 87 75 63 52 41 30 19 15

9 88 76 65 54 43 32 22 13 9

10 88 77 66 55 45 35 25 16 7 4

11 89 78 67 57 47 37 28 19 10 1

12 89 78 68 58 49 39 30 21 13 5

13 89 79 69 59 50 41 32 24 16 8 0

14 90 80 70 61 52 43 35 26 18 11 3

15 90 80 71 62 53 45 37 29 21 14 6

16 90 81 72 63 54 46 38 31 23 16 9 2

17 91 81 73 64 56 48 40 33 26 19 12 5

18 91 82 73 65 57 49 42 35 28 21 14 8 2

19 91 82 74 66 58 51 43 36 30 23 17 11 5

20 91 83 75 64 59 52 45 38 31 25 19 13 7 2

21 91 83 75 68 60 53 46 40 33 27 21 15 10 4

22 92 81 76 69 61 54 47 41 35 29 23 17 12 7 1

23 92 84 76 69 62 55 49 42 36 30 25 19 14 9 4

24 92 84 77 70 63 56 50 44 38 32 26 21 16 11 6 2

25 92 85 77 70 64 57 51 45 39 33 29 22 18 13 8 4

26 92 85 78 71 64 58 52 46 40 35 30 25 20 15 10 6 2

27 99 85 78 72 65 59 53 47 42 36 31 26 21 47 12 8 4

28 93 86 79 72 66 60 54 48 43 38 33 28 23 18 14 10 6 2

29 93 86 79 73 66 60 55 49 44 39 34 29 24 20 16 12 8 4 0

30 93 86 79 73 67 61 56 50 45 40 35 30 26 22 17 13 10 6 2

31 93 86 80 74 68 62 56 51 46 41 36 32 27 23 19 15 11 8 4 1

32 93 87 80 74 68 63 57 52 47 42 37 33 29 24 20 17 13 9 6 2

33 93 87 81 75 69 63 58 53 48 43 38 34 30 26 22 19 14 11 7 4 1

34 93 87 81 75 69 64 59 54 49 44 40 35 31 27 23 19 16 12 9 6 3

35 93 87 81 75 70 64 59 54 49 45 40 36 32 28 24 21 17 14 11 7 4 1

Relatieve luchtvochtigheid in %
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Hoe wordt het instrument afgelezen?
De vochtigheid is te bepalen met behulp van een 
berekening. Hiervoor is de temperatuur van de lucht 
nodig (die de droge thermometer aanwijst) en het 
verschil in temperatuur tussen de droge thermome-
ter en die van de thermometer met het natte kousje.

De formule die dan gebruikt kan worden is als volgt:

relatieve vochtigheid = 100 – 330 x (T-Tnat)/(18+T) 
waarbij     
T = de temperatuur van de droge thermometer 
Tnat = de temperatuur van de thermometer met de 
natte kous 

Om het wat gemakkelijk te maken, is er een tabel 
gemaakt, waarin de vochtigheid ook direct op te 
zoeken is (tabel 2.1).

Voorbeeld:
De droge thermometer geeft 14 °C aan. Dit is de ‘dro-
geboltemperatuur’. De thermometer met de natte 
kous geeft 10 °C aan. Dit is de ‘natteboltemperatuur’. 
Het verschil tussen deze twee is dan 14 – 10 = 4 °C. 
Nu kijken we in de tabel bij 14 en 4. De vochtigheid is 
dus 61%.

Hoe kun je het instrument ijken?
De psychrometer kun je niet zelf ijken (behalve even-
tueel in een sauna, waar het temperatuurverschil 
bijna 0 °C zou moeten zijn).

De psychrometer, extra informatie 
Geschiedenis
De vochtigheidsmeter is ouder dan de thermo-
meter. De eerste ideeën voor het meten van de 
vochtigheid werden al in 1452 in Italië uitgewerkt. 
Het instrument bestond toen uit een spons die aan 
een balansweegschaal was opgehangen. 

Tegenwoordig wordt de relatieve vochtigheid 
meestal gemeten met een haarhygrometer of de 
psychrometer of nattebolthermometer die wij 
gebruiken.

Het Weer
Buitenshuis kan de relatieve vochtigheid enorm vari-
eren, van minder dan 20% tot 100%. Binnen bedraagt 
de vochtigheidsgraad meestal 60 tot 70%. In een 
geventileerde ruimte kan de vochtigheid, afhankelijk 
van de weersomstandigheden en eventuele verwar-
ming, echter ook binnenshuis enkele tientallen 
procenten afwijken.

Ook vertoont de relatieve vochtigheid een duidelijke 
dagelijkse gang. De laagste waarden komen overdag 
voor bij de hoogste temperatuur, omdat lucht dan 
de grootste hoeveelheid waterdamp kan bevatten. In 
ons land ligt de relatieve vochtigheid midden op de 
dag gewoonlijk tussen 60 en 90%. In het voorjaar en 
de zomer worden de laagste waarden gemeten.

Temperatuur en de relatieve vochtigheid zijn van 
grote invloed op het jezelf “lekker” voelen. Zowel 
een te vochtige als een te droge atmosfeer worden bij 
bepaalde temperaturen als onaangenaam ervaren. 
Uit de weerberichten ken je begrippen als drukkend, 
kil, guur en waterkoud. Die hebben te maken met 
een zeer hoge luchtvochtigheid. Bij schraal weer 
bevat de lucht weinig waterdamp en is de relatieve 
vochtigheid heel laag.

tabel 2.2 
Voorbeeld van het 

opzoeken van de 
relatieve vochtigheid
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C: De barometer, opdrachten
Opdracht 1
Bekijk de barometer.  Welke vragen over dit 
instrument komen er bij je op?

Opdracht 2
Lees de informatie over de barometer goed door (Het 
onderdeel ‘Extra informatie’ hoeft niet tijdens de les 
gelezen te worden, dit kun je thuis doen).

Opdracht 3 
Teken de barometer na en zet er de volgende 
woorden bij: schaalverdeling, wijzer, stelwijzer, 
instelschroef, luchtinlaat.

Opdracht 4 
Iedereen van het groepje leest nu (om de beurt) de 
luchtdruk af. Vergelijk jullie metingen met elkaar. 
Heeft iedereen dezelfde waarde afgelezen? Zo niet, 
hoe komt dat? Wat is de juiste waarde?

Opdracht 5
Zet je mond op de opening aan de achterkant van de 
barometer en blaas heel hard. Wat gebeurt er nu met 
de druk die de barometer meet? Leg dit uit.

Opdracht 6
Je gaat nu de barometer ijken. 
Omdat het erg lastig is de luchtdruk te verhogen of 
te verlagen, ijk je de barometer door de druk die hij 
aangeeft te vergelijken met de druk op een KNMI-
station in de buurt van jullie school.
Kijk op de website www.knmi.nl/actueel wat de 
luchtdruk is op een weerstation vlakbij. Wanneer er 
geen weerstation is binnen een afstand van ongeveer 
20 km, neem dan het gemiddelde van een aantal 
stations (twee tot vier) waar de school ongeveer 
tussenin ligt. Wanneer de luchtdruk die de barometer 
aangeeft verschilt van die van het KNMI, kun je hem 
met behulp van een soort schroef (de stelschroef ) 
op de achterkant op de juiste waarde zetten. Gebruik 
hiervoor een schroevendraaier.
 
De barometer, informatie
Wat wordt er mee gemeten?
Een barometer meet de luchtdruk. Je zou het 
misschien niet zeggen, maar de atmosfeer boven ons 
hoofd heeft een gewicht. De luchtdruk is het gewicht 
van de kolom lucht die boven op je hoofd drukt 
(en dat is best veel, want de druk is even groot als 
wanneer je ongeveer 50 emmers water boven op 
elkaar op je hoofd zou zetten).

In welke eenheid wordt er gemeten?
Er zijn voor barometers twee verschillende eenheden 
in omloop, de millibar (mbar) en millimeter kwik 
(mm Hg). De meeste barometers hebben daarom 
twee schalen. Dat is ook het geval op de barometer in 
figuur 2.6. Je ziet twee schalen:
• mbar staat voor millibar 

De millibar is precies gelijk aan de hectoPascal 
(hPa), die in de moderne meteorologie gebruikt 
wordt. Wanneer je de mbar omzet naar hPa  
verandert dus alleen de eenheid; 1000 mbar is 
hetzelfde als 1000 hPa. 

• mm Hg staat voor millimeter kwikdruk 
Dit is een zeer oude eenheid voor druk. De  
millimeter kwikdruk kan worden omgerekend  
naar hectoPascal door die getallen met 13,3 te ver-
menigvuldigen. Dus 1 mm Hg is gelijk aan 13,3 hPa.

Hoe werkt het instrument?
De barometer bevat een plat, cilindervormig, bijna 
luchtledig doosje van metaal met een gegolfde 
boven- en onderzijde. Om te voorkomen dat de 
luchtdruk het doosje in elkaar drukt, is het binnenin 
voorzien van een veer. De veer zorgt voor tegendruk 
zodat er een evenwicht ontstaat tussen de heersende 
luchtdruk buiten en de veerkracht binnenin de doos. 
De werking van dit soort barometers berust dus op 
niets anders dan het meten van de spanning van de 
veer. Bij een toenemende druk wordt het doosje wat 
verder ingedrukt en bij afnemende druk komt het 
dekseltje iets omhoog. De mate waarin dat gebeurt, 
wordt zichtbaar gemaakt door een mechanisme 
dat aan de veer is gekoppeld. Het zet de op en neer 
gaande beweging van de veer om in een draaiende 
beweging van een asje. De as is voorzien van een 
wijzer die voor een wijzerplaat draait waarop de 
luchtdrukwaarden zijn aangebracht.

figuur 2.6 
De barometer
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Hoe wordt het instrument afgelezen?
De luchtdruk is af te lezen door te kijken bij welk 
streepje op de schaalverdeling de wijzer het dichtst 
zit en te bepalen welk getal bij dit streepje hoort.
Op het glas zit een stelwijzer. Deze kun je gebruiken 
(draaien) om de aflezing vast te stellen, zodat je bij de 
volgende aflezing kan zien of de luchtdruk gedaald of 
gestegen is. 

Hoe kun je het instrument ijken?
Wanneer een barometer gemaakt wordt, wordt hij 
door de leverancier geijkt door hem in een kamer te 
zetten waarvan precies bekend is hoe hoog de lucht-
druk er is (of waarvan de luchtdruk te veranderen is). 

Om de barometer ook zelf te kunnen ijken (bijvoor-
beeld na transport), zit er op de achterzijde een 
instelschroef, waarmee de stand van de wijzer kan 
worden bijgesteld. Je kunt dat heel eenvoudig zelf 
doen door op de KNMI-website op te zoeken hoe 
hoog de actuele luchtdruk is. Voorwaarde is wel dat 
de luchtdrukwaarden op de verschillende weerstations 
dan nauwelijks of niet verschillen. In dat soort 
omstandigheden kun je het beste je barometer 
afstellen op de luchtdruk die voor het dichtstbijzijnde 
weerstation wordt aangegeven.

De barometer, extra informatie
Geschiedenis
De barometer werd in 1644 uitgevonden door 
Evangelista Torricelli (1608-1647), die erin slaagde de 
luchtdruk zichtbaar te maken in een buis van tien 
meter lengte die hij met water vulde. Kort daarna 

figuur 2.10 
Huygens contra barometer

	   	  
figuur 2.7 en 2.8 

Het metalen doosje
 in de barometer

figuur 2.9
De stelschroef aan 
de achterkant van 

de barometer

	  

	  



KNMI - Het weer | een lessenserie over meteorologie | 17

verving hij het water door het veel zwaardere kwik, 
zodat hij kon volstaan met een veel kortere buis 
waarin de luchtdruk het kwik omhoog duwde. Hier 
komt de eenheid millimeter kwik (mm Hg) vandaan. 
Kwikbarometers zijn altijd populair gebleven en 
tegenwoordig is vooral de contrabarometer van 
Huygens (figuur 2.10) geliefd. Het instrument bevat 
naast  kwik ook nog een andere vloeistof. Het 
kwik drukt afhankelijk van de luchtdruk de 
vloeistof omhoog, zodat de hoogte van de vloeistof 
de luchtdruk aangeeft. Het is zo gemaakt dat de 
veranderingen in de luchtdruk worden uitvergroot 
en de stand ook op afstand goed af te lezen is.

Naast de kwikbarometer zijn er tegenwoordig ook de 
barometers met het luchtledige doosje en de wijzer 
die wij gebruiken en daarnaast natuurlijk de 
elektronische barometers met een druksensor.

Het weer
De hoogte waarop je meet heeft invloed op druk. 
Daarom hebben we in de meteorologische wereld 
afgesproken om de gemeten luchtdruk altijd te 
herleiden naar de luchtdruk op zeeniveau. De lucht-
drukafname met de hoogte is gemiddeld 1 hPa per 
8 meter. Op 40 meter hoogte wijst de barometer dus 
een druk aan die 5 hPa lager ligt dan op zeeniveau. 
Op de internetsite van de Meetkundige Dienst van 
Rijkswaterstaat kun je voor jouw woonplaats bepalen 
hoe hoog je woont (www.ahn.nl/viewer).

De meeste barometers hebben aanduidingen als 
“mooi, bestendig, veranderlijk, regen en storm”. De 
barometer in bovenstaande figuur heeft dat in de 
vorm van pictogrammen op de afleesplaat, namelijk 
het regenwolkje bij 990 hPa, wolkje/zonnetje bij 

1010 hPa en het zonnetje bij 1040 hPa. Het weer 
kan echter heel anders zijn dan deze plaatjes of 
aanduidingen suggereren. Die vermeldingen 
dateren eigenlijk uit vorige eeuwen, toen er nog 
weinig bekend was over het verband tussen het 
weer en de luchtdruk. Een hoge druk van 1030 of 
1040 hectoPascal (hPa) betekent niet altijd zonnig 
weer. Het kan dan ook mistig zijn of soms zelfs 
regenen. 

Omgekeerd kan het in een lagedrukgebied zonnig, 
droog en rustig weer zijn. Het hangt er vooral vanaf 
waar het centrum van het drukgebied ten opzichte 
van het land ligt. Afhankelijk daarvan kunnen we in 
vochtige lucht met bewolking of mist terechtkomen 
of juist te maken krijgen met droge lucht en zonnig 
weer.

	  

figuur 2.11 
Weersaanduidingen 

op de barometer
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D: De windmeter, opdrachten
Opdracht 1
Bekijk de windmeter. Welke vragen over dit 
instrument komen er bij je op?

Opdracht 2
Lees de informatie over de windmeter goed door (Het 
onderdeel ‘Extra informatie’ hoeft niet tijdens de les 
gelezen te worden, dit kun je thuis doen).

Opdracht 3 
Teken de windmeter na en zet er de volgende woorden 
bij: cups, schaalverdeling, wijzer, beschermkap.

Opdracht 4 
Blaas met een föhn op de windmeter. Houd de wind-
meter hierbij met gestrekt arm zo hoog mogelijk.
Iedereen van het groepje leest nu (om de beurt) de 
windsnelheid af. Vergelijk jullie metingen met elkaar. 
Heeft iedereen dezelfde waarde afgelezen? Zo niet, 
hoe komt dat? Wat is de juiste waarde?

Opdracht 5
Blaas met de föhn vanaf de linkerkant op de 
windmeter. Draait de windmeter met de klok mee 
of tegen de klok in? Hoe is dat als je vanaf de 
rechterkant met de föhn op de windmeter blaast? 
En hoe komt dat?

Opdracht 6
De windmeter is door de fabrikant geijkt in een 
windtunnel. Omdat die op school (waarschijnlijk) 
niet beschikbaar is, is het lastig de windmeter te 
ijken. Wel kun je controleren of de windmeter 
inderdaad ‘0’ aangeeft, als er geen wind is. 
Controleer dit. Moet je eventueel een correctie 
toepassen op de gemeten windsnelheden?
 
De windmeter, informatie
Wat wordt er mee gemeten?
De windmeter (anemometer) wordt gebruikt om de 
snelheid of sterkte van de wind te meten.

In welke eenheid wordt er gemeten?
Wind wordt vaak gemeten in m/s (meter per 
seconde). Maar soms is de schaalverdeling van een 
windmeter ook ingedeeld met kts (knopen), met 
km/uur (kilometer per uur) of met Bft (de windkracht 
in Beaufort). In de meteorologie wordt de eenheid 
knopen veel gebruikt.
Uiteraard kunnen deze eenheden in elkaar omge-
rekend worden: 1 m/s = 3,6 km/uur en 1 m/s ≈ 2 kts. 
Voor de omrekening van deze waarden naar een 
waarde die jij wilt gebruiken kun je de KNMI-website 
gebruiken: www.knmi.nl/omrekenen/index.html. Bij 
‘Extra informatie’ vind je een overzicht van de 
windkracht in Beaufort.

Hoe werkt het instrument?
De cup-anemometer bestaat uit drie of vier halve 
bollen die met stangetjes aan een draaibare as zijn 
bevestigd. Doordat de wind op de holle zijde van de 
halve bollen meer kracht uitoefent dan op de bolle 
zijde zal het geheel gaan draaien. Uit de omwente-
lingssnelheid wordt de snelheid van de wind afgeleid. 
Aan de zijkant bevinden zich twee rode naalden die 
over een schaalverdeling bewegen. De ene schaal-

figuur 2.13 
Windmeter

	  

figuur 2.12
Hand-anemometer
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verdeling geeft de windsnelheid aan in km/uur, de 
andere schaal geeft de windkracht aan in Beaufort. 
Wanneer de windmeter niet gebruikt wordt, moet de 
beschermkap altijd over de meter heen zitten, om te 
zorgen dat de meter niet beschadigd. 

Hoe wordt het instrument afgelezen?
Het wijzertje geeft aan welke windsnelheid de meter 
op een bepaald moment meet. Je zal merken dat 
de wijzer (enigszins) schommelt, doordat de wind 
vrijwel nooit precies constant is. Neem ongeveer 
het gemiddelde van wat de wijzer gedurende tien 
seconden aangeeft. 
Omdat de ruimte tussen de 0 en 10 km/uur op de 
schaalverdeling niet zo groot is, kun je bij deze lage 
snelheden de windsnelheid beter aflezen als volgt: 
‘tot 5 km/uur’ of ‘tussen 5 en 10 km/uur’.

Hoe kun je het instrument ijken?
De windmeter wordt bij de leverancier geijkt in een 
windtunnel. Zelf ijken is erg lastig (tenzij je een wind-
tunnel tot je beschikking hebt). Wel kun je controleren 
of de wijzer 0 m/s aangeeft, wanneer de cups van de 
windmeter stilstaan.

De windmeter, extra informatie
Geschiedenis
De wind wordt meestal gemeten in een open terrein 
op een mast van 10 meter hoogte met een zogeheten 

cup-anemometer. Die werd in 1846 bedacht door de 
Ierse astronoom Thomas Romney Robinson (1792-
1882). Het is een ronddraaiend molentje met drie of 
vier halve bollen (cups) die met stangetjes aan een 
draaibare as zijn bevestigd. 

Francis Beaufort (1774-1857), een Engelse (maar 
in Ierland geboren) admiraal, is bekend om zijn 
windschaal. Hij bedacht in 1838 een windschaal op 
basis van de hoeveelheid zeil die een groot schip 
kon voeren bij een zwakke bries, storm of orkaan. 
Uitgangspunt voor deze schaal is de druk die de wind 
uitoefent op de zeilen. 

Pas in 1873 werd de Beaufortschaal internationaal 
aanvaard. Vandaag de dag is de Beaufortschaal een 
uitgebreide dertiendelige schaal, die de gevolgen 
van wind op zee en boven land beschrijft. De Engelse 
bioloog Lyall Watson breidde deze schaal uit met de 
invloed van de wind op dieren en planten. 

Tegenwoordig definiëren we een windkracht als het 
gemiddelde van de windsnelheid over 10 minuten.
In tabel 2.3 staat hier alles van beschreven.
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tabel 2.3 
De Beaufortschaal

 m/s km/h zeemijlen/
uur (knopen)

boven 
zee

boven 
land

boven land en boven water boven land en boven water
     

Windrichting goed herkenbaar 
aan rookpluimen. Kleine gol�es, 
geschubd oppervlak

Rook stijgt recht of bijna 
recht omhoog. Vlakke zee

Bladeren beginnen te ritselen. 
Wind begint merkbaar te worden 
in het gelaat. Kleine golven

Bladeren voortdurend in 
beweging. Golven worden langer

Stof en papier beginnen op te 
dwarrelen, haar raakt in de war.
Matige golven 

Opwaaiend stof hinderlijk voor de 
ogen, golven op meren en kanalen,
vuilcontainers kunnen omwaaien

Paraplu’s met moeite vast 
te houden. Grotere golven met
schuimkoppen

Hele bomen bewegen. Het is 
hinderlijk tegen de wind in te lopen 
of te �etsen. Schuimstrepen 

Takken breken af. Moeilijk om tegen 
de wind in te lopen of te �etsen. 
Wind is hinderijk met autorijden

Schoorsteenkappen en dakpannen 
kunnen wegwaaien, sommige 
bomen worden ontworteld

Aanzienlijke schade aan gebouwen 
mogelijk, ontwortelde of geknapte 
bomen. Zee wordt wit van schuim

Zeldzaam, uitgebreide schade 
aan gebouwen en vegetatie. Zicht 
verminderd door schuim 

0,3 - 1,5

0 – 0,2 

1,6 - 3,3

3,4 - 5,4

5,5 - 7,9

8,0 - 10,7

10,8 - 13,8

13,9 - 17,1

17,2 - 20,7

20,8 - 24,4

24,5 – 28,4

28,5 – 32,6

> 32,6

1 - 5

<1

6 - 11

12 - 19

20 - 28

29 - 38

39 - 49

50 - 61

62 - 74

75 - 88

89 - 102

103 - 117

> 117

<1

1 - 3

4 - 6

7 - 10

11 - 16

17 - 21

22 - 27

28 - 33

34 - 40

41 - 47

48 - 55

56 - 63

> 63

Flauw en 
stil

Stilte

Flauwe 
koelte

Lichte 
koelte

Matige 
koelte

Frisse 
bries

Stijve 
bries

Harde 
wind

Storm-
achtig

Storm

Zware 
storm

Zeer 
zware
storm 

Orkaan

Zwakke 
wind

Windstil

Zwakke 
wind

Matige 
wind

Matige 
wind

Vrij 
krachtige
wind 

Krachtige 
wind

Harde 
wind

Storm-
achtige 
wind

Storm

Zware 
storm

Zeer 
zware
storm 

Orkaan Grote schade, komt boven land 
zeer zelden voor. Verwaaid water en 
schuim, nauwelijks zicht

0

          

1

          

2

          

3

          

4

          

5

          

6

          

7

          

8

          

9

          

10 

          

11 

12 

          

Beaufort

klasse

Windsnelheidsequivalenten op 
10 meter  hoogte boven vlak terrein

Benaming Beschrijving Zichtbare uitwerking van de 
windkracht 
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E: De windvaan en het kompas, opdrachten
Opdracht 1
Bekijk de windvaan en het kompas. Welke vragen 
over dit instrument komen er bij je op?

Opdracht 2
Lees de informatie over de windvaan en het kompas 
goed door (Het onderdeel ‘Extra informatie’ hoeft 
niet tijdens de les gelezen te worden, dit kun je thuis 
doen).

Opdracht 3 
Teken het kompas na en zet er de volgende woorden 
bij: magneet, windroos, wijzer, noord.

Opdracht 4
Iedereen van het groepje wijst nu (om de beurt) met 
behulp van het kompas het noorden aan, het zuiden 
aan, het westen aan en het noordoosten aan. Verge-
lijk de aangewezen richtingen met elkaar.  
Heeft iedereen dezelfde richtingen aangewezen? Zo 
niet, hoe komt dat? Wat is de juiste richting?

Opdracht 5
Houd de windvaan in de wind; doe dit door hem met 
gestrekte arm zo hoog mogelijk te houden. In welke 
richting wijst de windvaan? Binnen is er natuurlijk 
geen wind. Je kunt dan met zijn allen heel hard blazen 
(natuurlijk wel in dezelfde richting blazen).
In welke richting wijst de windvaan als de windrich-
ting ‘noord’ is?

Opdracht 6
Een kompas ijken is erg lastig. Om te kunnen bepalen 
of een kompas goed werkt, moet je weten waar het 
noorden is. Hiervoor heb je een ander kompas nodig, 
dat geijkt is, zodat je weet waar het noorden is. Als 
dit het geval is, controleer dan of je kompas afwijkt 
en hoeveel.

De windvaan en het kompas, informatie
Wat wordt er mee gemeten?
Met behulp van een windvaan en een kompas kun 
je de richting bepalen, waaruit de wind waait: de 
windrichting.

In welke eenheid wordt er gemeten?
De windrichting wordt meestal aangegeven als 
windstreek van het kompas (noord, oost, zuid, west) 
of een combinatie daarvan (noordoost, zuidwest of 
noordnoordoost, westzuidwest, enz.). De windrich-
ting kan ook in graden (°) gegeven worden, van 0° 
(noord) tot 360° (weer noord), waarbij 90° dan oost 
is, 180° zuid en 270° west.

figuur 2.14 
Windmeter met windvaan
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figuur 2.15 
Windroos

figuur 2.16 
Windvaan met oosten wind

Hoe werkt het instrument?
De windvaan geeft de richting aan waar vandaan de 
wind waait. Met behulp van het kompas is vervolgens 
te bepalen welke naam deze richting heeft. 
Elektronische windvanen zijn overigens zo ingesteld 
(geijkt) dat ze automatisch de richting doorgeven 
waarvandaan de wind waait.

De naald van een kompas, die in feite zelf een magneet 
is, wijst dankzij het magneetveld van de aarde altijd 
naar het noorden. Wanneer je dankzij het kompas 
het noorden weet, kunnen met behulp van een 
(denkbeeldige) windroos ook de andere richtingen 
bepaald worden. De werking van een kompas wordt 
verstoord wanneer er magneten, metalen voorwerpen 
of elektronica (met name beeldschermen) in de 
buurt zijn. Voor een goede werking moet je dus zorgen 
dat je daar niet te dicht bij in de buurt bent.

Hoe wordt het instrument afgelezen?
De windroos wijst de richting aan waar de wind 
vandaan komt. Je zal merken dat de windroos 
schommelt. Probeer daarom de gemiddelde richting 
te bepalen. In de meteorologie wordt de wind ver-
noemd naar de richting waar hij vandaan komt. Een 
noorden wind waait dus uit het noorden, van noord 
naar zuid.

De wijzer van het kompas wijst altijd naar het 
noorden. Veel kompassen hebben een draaibare 
windroos. Wanneer je deze zo draait, dat de N van 
het noorden samenvalt met de richting van de wijzer 
van het kompas, kun je de andere richtingen direct 
aflezen. De wijzer van een kompas heeft wel even wat 
tijd nodig om echt stil in de richting van het noorden 
te wijzen. Wacht daarom met aflezen, totdat de wijzer 
niet meer schommelt. Dan kun je met het kompas 
bepalen in welke richting de windvaan wijst.

Hoe kun je het instrument ijken?
Een kompas kun je niet zelf ijken. Als de magneet 
goed is, wijst de wijzer naar het noorden. Je kan dit 
controleren op een plaats waar je zeker bent van de 
richting van het noorden. Ook kun je het kompas 
vergelijken met een ander kompas, waarvan je zeker 
weet dat het goed is.

         West Oost

Wind
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F: De regenmeter, opdrachten
Opdracht 1
Bekijk de regenmeter. Welke vragen over dit 
instrument komen er bij je op?

Opdracht 2
Lees de informatie over de regenmeter goed door 
(Het onderdeel ‘Extra informatie’ hoeft niet 
tijdens de les gelezen te worden, dit kun je thuis 
doen).

Opdracht 3 
Teken de regenmeter na en zet er de volgende 
woorden bij: schaalverdeling, opening.

Opdracht 4
Giet een bekertje water in de regenmeter.
Iedereen van het groepje leest nu (om de beurt) de 
hoeveelheid water in de regenmeter af (op een tiende 
nauwkeurig). Vergelijk jullie metingen met elkaar. 
Heeft iedereen dezelfde waarde afgelezen? Zo niet, 
hoe komt dat? Wat is de juiste waarde?

Opdracht 5
De regenmeter wordt naar boven toe steeds breder; 
aan de onderkant is hij smal, bij de opening is hij het 
breedst. Je ziet dat de ruimte tussen de strepen van de 
maatverdeling naar boven toe steeds kleiner wordt; 
de streepjes staan steeds dichter op elkaar. 
Leg uit waarom dit zo is. Leg daarbij ook uit waarom 
er meer dan 1 mm ruimte zit tussen het streepje van 
de 1 en de 2 mm van de maatverdeling. Leg ook uit 
wat de getallen op de regenmeter betekenen. 
Oftewel: wat betekent het als er ‘1 mm’ regen is 
gevallen?

Opdracht 6 (uitdaging, huiswerk)
De regenmeter is door de leverancier geijkt. Het is 
lastig om dit zelf te doen. Het kan echter wel: 1 mm 
neerslag betekent eigenlijk een liter water per 
vierkante meter. Wanneer je een liter water (1000 
cm3) op een vierkante meter (10.000 cm2) gooit, krijg 
je een laagje van 0,1 cm (dus 1 mm). Immers 10.000 
cm2 x 0,1 cm = 1000 cm3.

De oppervlakte van de opening van de regenmeter is 
echter veel kleiner dan 1 m3.
Stel dat de oppervlakte 10 keer zo klein is als 1 m2 (dus 
1/10 m2 - 0,1 m2), dan moet het water tot het streepje 
van 1 mm komen, wanneer je er 0,1 liter in gooit.
Het aantal m2 dat de opening is, is dus gelijk aan de 
hoeveelheid water die in de regenmeter moet vallen 
om tot het streepje van 1 mm te komen.

Om de regenmeter te ijken bepaal je nu het 
oppervlak van de cirkelvormige opening. Meet 
de diameter van de opening. Bepaal nu de 
straal van de opening. Bereken nu de oppervlakte 
van de cirkelvormige opening: 
oppervlakte = π x straal x straal (in m2).
Gooi nu met behulp van een maatbeker hetzelfde 
aantal liter water in de regenmeter als de oppervlakte 
van de opening in m2 is.
Komt het water inderdaad tot het streepje van 1 mm?
Wat nu als je er drie keer zoveel water in gooit?
En vijf keer zoveel?

Klopt de maatverdeling van de regenmeter 
inderdaad?

De regenmeter, informatie

Wat wordt er mee gemeten?
De hoeveelheid neerslag wordt gemeten met een 
regenmeter. Dat is meestal een trechtervormig 
instrument waarmee de neerslag in een verzamelbak 
wordt opgevangen.

In welke eenheid wordt er gemeten?
De hoeveelheid neerslag wordt uitgedrukt in mil-
limeters. Eén millimeter regen komt overeen met 
één liter water op een oppervlakte van één vierkante 
meter. Eén centimeter sneeuw komt ongeveer 
overeen met één millimeter neerslag (water) als je de 
sneeuw smelt.

figuur 2.17
De regenmeter
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figuur 2.18 en 2.19 
Het wateroppervlak is 

aan de randen wat hoger 
dan in het midden

figuur 2.20 
Regenmeter van het KNMI

Een mm neerslag betekent eigenlijk dat er een liter 
neerslag per vierkante meter is gevallen. Wanneer 
je een liter water (1000 cm3) op een vierkante meter 
(10.000 cm2) gooit, krijg je een laagje van 0,1 cm (dus 
1 mm). Immers 10.000 cm2 x 0,1 cm = 1000 cm3.

Hoe werkt het instrument?
De neerslaghoeveelheid meet je over een bepaalde 
periode, bijvoorbeeld 24 uur. De periode mag niet te 
lang zijn, omdat dan het water weer uit de regenmeter 
kan gaan verdampen. De regenmeter kan op een 
stok worden vastgezet. De stok moet loodrecht in de 
bodem staan. Een ‘scheve’ regenmeter leidt tot 
foutieve metingen. Ook als het waait en de regen 
schuin naar beneden komt, moet de regenmeter 
loodrecht zijn geplaatst.

De plaats waar de meter staat, moet zo vrij mogelijk 
liggen. Dus niet in de buurt van (of onder) bomen en 
niet te dicht bij bebouwing, anders zou bij bepaalde 
wind de regenmeter in de ‘schaduw’ komen te staan 
en een te lage neerslaghoeveelheid aangeven. Gooi 
na het aflezen de regenmeter leeg en zet hem weer 
terug in zijn opstelling. Valt de neerslag in vaste 
vorm, bijvoorbeeld als sneeuw of ijzel, dan moet de 
neerslag eerst gesmolten worden voordat je weet 
hoeveel neerslag er gevallen is. 

Hoe wordt het instrument afgelezen?
De hoeveelheid neerslag in de regenmeter kun je 
aflezen, door te kijken tot bij welk streepje van de 
schaalverdeling het water komt. Belangrijk is wel, dat 
je de waterhoogte in het midden van de regenmeter 
neemt. Door adhesiekrachten staat het water aan 
de zijkanten altijd iets hoger. Zorg er ook voor dat je 
het wateroppervlak in de regenmeter op ooghoogte 
houdt. Dan kun je het nauwkeurigst aflezen.

Hoe kun je het instrument ijken?
De regenmeter is door de leverancier geijkt. Het is 
lastig om dit zelf te doen. Het kan echter wel: 1 mm 
neerslag betekent eigenlijk een liter water per 
vierkante meter. Wanneer je een liter water (1000 cm3) 
op een vierkante meter (10.000 cm2) gooit, krijg je 
een laagje van 0,1 cm (dus 1 mm). Immers 
10.000 cm2 x 0,1 cm = 1000 cm3.

De oppervlakte van de opening van de regenmeter is 
echter veel kleiner dan 1 m3.
Stel dat de oppervlakte 10 keer zo klein is als 1 m2 (dus 
1/10 m2 - 0,1 m2), dan moet het water tot het streepje 
van 1 mm komen, wanneer je er 0,1 liter in gooit.
Het aantal m2 dat de opening is, is dus gelijk aan de 
hoeveelheid water die in de regenmeter moet vallen 
om tot het streepje van 1 mm te komen.	  
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G: De hygrometer, opdrachten
Je hebt twee hygrometers. Leg één van de twee 
direct in een natte doek.

Opdracht 1
Bekijk de andere hygrometer. Welke vragen over 
dit instrument komen er bij je op?

Opdracht 2
Lees de informatie over de hygrometer goed door 
(Het onderdeel ‘Extra informatie’ hoeft niet
tijdens de les gelezen te worden, dit kun je thuis 
doen).

Opdracht 3
Teken de hygrometer na en zet er de volgende 
woorden bij: schaalverdeling, wijzer, stelschroef, 
luchtinlaat.

Opdracht 4 
Iedereen van het groepje leest nu (om de beurt) de 
vochtigheid af. Vergelijk jullie metingen met elkaar. 
Heeft iedereen dezelfde waarde afgelezen? Zo niet, 
hoe komt dat? Wat is de juiste waarde?

Opdracht 5
Blaas nu met een föhn op de gaten aan de achterzijde 
van de hygrometer (pas op: houd de föhn niet té 
dichtbij; minstens 20 cm afstand). Wat gebeurt er nu 
met de vochtigheid die de hygrometer meet? Leg dit uit.

Opdracht 6
Je gaat nu de hygrometer ijken. Dit doe je met de 
hygrometer die je in de natte doek gelegd hebt.
Hoe hoog verwacht je dat de vochtigheid zal zijn 
als de hygrometer een poosje in deze doek gelegen 
heeft?

Zorg dat de hygrometer minstens 5 minuten in de 
natte doek gelegen heeft. Welke vochtigheid geeft de 
hygrometer nu aan?

Als de hygrometer, na lang in de natte doek gelegen 
te hebben, een andere waarde aangeeft dan een 
waarde tussen de 95 en 98%, dan moet je hem 
corrigeren. Aan de achterkant zit een soort schroefje, 
de stelschroef, waarmee je met een schroevendraaier 
de wijzer kan bijstellen. Zet de wijzer op 98% en leg 
de hygrometer terug in de natte doek. 
Controleer na 5 minuten nogmaals wat de hygro-
meter aangeeft en stel hem eventueel opnieuw bij 
(als daar nog tijd voor is).

De hygrometer, informatie
Wat wordt er mee gemeten?
Een hygrometer is een instrument waarmee de 
relatieve vochtigheid (uitgedrukt in procenten) 
wordt gemeten. Lucht kan een beperkte hoeveelheid 
vocht bevatten en die hoeveelheid hangt af van de 
temperatuur. De relatieve vochtigheid is de verhou-
ding tussen de waterdamp die in de lucht aanwezig is 
en de hoeveelheid waterdamp die de lucht maximaal 
kan bevatten bij de temperatuur van dat moment. 

In welke eenheid wordt er gemeten?
De relatieve vochtigheid wordt gemeten in 
procenten (%). Een waarde van 100% betekent dat 
de lucht verzadigd is. Meer waterdamp kan er niet 
bij. Bij een relatieve vochtigheid van 50%, bevat de 
lucht, bij de heersende temperatuur, de helft van de 
maximaal mogelijke hoeveelheid waterdamp.

Hoe werkt het instrument?
De hygrometers die tegenwoordig meestal 
gebruikt worden, zijn haarhygrometers. Het blijkt 
namelijk dat een ontvette mensenhaar verandert 
van lengte, afhankelijk van de vochtigheid in de 
omgeving. Bij het toenemen van de relatieve 
vochtigheid wordt de haar langer, bij het afnemen 
korter. De lengteverandering van de gebruikte 
haren wordt overgebracht naar een wijzer, die de 
vochtigheid op een schaal aangeeft. De haarbundel 
is aan één uiteinde vastgeklemd en aan het andere 
uiteinde verbonden met de wijzer. Een spiraalveertje 
houdt de haarbundel gespannen. 
De lengteverandering van de haarbundel bij een 

figuur 2.21
Een haarhygrometer 	  
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figuur 2.22
‘Weerhuisje’ 

bij het Natuurmuseum 
op Terschelling

lage relatieve vochtigheid is groter dan bij hoge 
relatieve vochtigheid. Daarom liggen de schaaldelen 
bij lage relatieve vochtigheid verder uit elkaar dan 
bij hoge relatieve vochtigheid. Het instrument geeft 
altijd, dus ook bij temperaturen onder nul, de 
relatieve vochtigheid ten opzichte van water aan. 

Tegenwoordig zitten in de hygrometers geen echte 
haren meer, maar synthetische haren die dezelfde 
eigenschappen hebben als ontvette mensenharen.

Hoe wordt het instrument afgelezen?
De vochtigheid is af te lezen door te kijken bij welk 
streepje op de schaalverdeling de wijzer het dichtst 
zit en te bepalen welk getal bij dit streepje hoort.

Hoe kun je het instrument ijken?
Voordat je de hygrometer de eerste keer gebruikt 
moet je hem ijken. Dit doe je door de hygrometer 
een half uur in een flink vochtige doek te leggen. Na 
deze periode zou je een vochtigheid van 95-98% op 
het instrument moeten aflezen. Is dit niet het geval 
dan kun je de stelschroef van je hygrometer met een 
kleine schroevendraaier bijstellen. De stelschroef is 
zichtbaar door een klein zwart gat aan de achterkant 
in de kast van de hygrometer.

Door transport (schokken) en gebruik van het 
instrument in droge of langdurig verwarmde ruimtes 
gaat de hygrometer minder nauwkeurig meten. IJk de 
hygrometer daarom regelmatig!

De hygrometer, extra informatie
Geschiedenis
De vochtigheidsmeter is ouder dan de thermometer. 
De eerste ideeën voor het meten van de vochtigheid 
werden al in 1452 in Italië uitgewerkt. Het instrument 
bestond toen uit een spons die aan een balansweeg-
schaal was opgehangen. 

Vochtigheidsmeters werden eind zeventiende eeuw 
populair in de vorm van een weerhuisje, waarin 
bij mooi (=droog) weer een vrouwtje naar buiten 
draaide en bij slecht (=vochtig) weer het mannetje. 
De weerhuisjes, die waarschijnlijk in Het Zwarte 
Woud hun oorsprong vonden, zijn tegenwoordig 
een geliefd souvenir.

Tegenwoordig wordt de relatieve vochtigheid meestal 
gemeten met een haarhygrometer.

Het weer
Buitenshuis kan de relatieve vochtigheid enorm 
variëren, van minder dan 20% tot 100%. Binnen 
bedraagt de vochtigheidsgraad meestal 60 tot 70%. 
In een geventileerde ruimte kan de vochtigheid, 
afhankelijk van de weersomstandigheden en 
eventuele verwarming, echter ook binnenshuis 
enkele tientallen procenten afwijken.

De relatieve vochtigheid vertoont een duidelijke 
dagelijkse gang. De laagste waarden komen overdag 
voor bij de hoogste temperatuur, omdat lucht dan 
de grootste hoeveelheid waterdamp kan bevatten. In 
ons land ligt de relatieve vochtigheid midden op 
de dag gewoonlijk tussen 60 en 90%. In het voorjaar 
en de zomer worden de laagste waarden gemeten.

Temperatuur en de relatieve vochtigheid zijn van 
grote invloed op het jezelf “lekker” voelen. Zowel 
een te vochtige als een te droge atmosfeer worden 
bij bepaalde temperaturen als onaangenaam 
ervaren. Uit de weerberichten ken je begrippen 
als drukkend, benauwd, kil, guur en waterkoud. 
Die hebben te maken met een zeer hoge lucht-
vochtigheid. Bij schraal weer bevat de lucht 
weinig waterdamp en is de relatieve vochtigheid 
heel laag.
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De vorige les heb je geleerd hoe je diverse 
meetinstrumenten gebruikt. Vandaag ga je zelf 
meten. Je gaat met je groepje buiten in de omgeving 
van de school meten met een thermometer, een 
psychrometer, een barometer, een windmeter, een 
windvaan en een kompas. Ook ga je de bewolking 
bestuderen. Je gaat op vijf verschillende plekken in 
de omgeving van de school meten. Zoek alle meet-
plaatsen op en doe je metingen. Schrijf de gemeten 
waarden op in de tabel (zie verderop).

meenemen:  
thermometer
psychrometer
psychrometertabel
flesje water
windmeter
windvaan
kompas
barometer
wolkenkaart
pen
tabel voor metingen van locatie 1 t/m 5
(tabel voor metingen van locatie 6)
kaartje met meetlocaties

De docent zal vertellen waar de meetplaatsen zijn.
meetplaats 1: 
• zo dicht mogelijk bij school, bijvoorbeeld op  

1 meter afstand van het schoolgebouw
• in de zon
meetplaats 2:  
• zo dicht mogelijk bij school, dus bijvoorbeeld op  

1 meter afstand van de muur van het schoolgebouw
• in de schaduw
• op ongeveer 1,5 meter hoogte
meetplaats 3: 
• midden op een groot open grasveld
• in de zon
• op ongeveer 1,5 meter hoogte
meetplaats 4: 
• midden op een geasfalteerde oppervlakte
• in de zon
• op ongeveer 10 cm hoogte en op 1,5 meter hoogte
• als er geen asfalt is, dan kan je boven stenen meten

meetplaats 5: 
• midden op een groot open grasveld, onder een boom
• in de schaduw
• op ongeveer 1,5 meterhoogte 
meetplaats 6: 
• Kies een eigen plek waar je gaat meten. Beschrijf 

de plek in de tabel voor meetplaats 6.

Let op!
• Er zitten prijzige instrumenten tussen. Ga  

voorzichtig met de spullen om.
• Nauwkeurig meten kost tijd. Maak er dus geen 

wedstrijdje van.
• De thermometer heeft veel tijd nodig om de juiste 

temperatuur aan te nemen. Wacht op iedere  
meetlocatie dus een paar minuten voor je de  
thermometer afleest.

• Lees de thermometer nauwkeurig af: op een hele 
of een halve graad. Let bij het aflezen ook op de 
positie van het instrument ten opzichte van je 
ogen, zoals je de vorige les hebt geleerd.

• De psychrometer moet bij iedere meting vochtig 
gemaakt worden. Daarom krijgt ieder groepje een 
flesje water mee. 

• Het kost tijd voor de psychrometer om de juiste 
natteboltemperatuur aan te wijzen. Slinger er een 
paar minuten mee. Als de natteboltemperatuur 
niet meer zakt, heb je de juiste waarde gevonden.

• De vochtigheid kan met behulp van de nattebol-
temperatuur en de drogeboltemperatuur worden 
afgelezen uit de psychrometertabel. Je hebt de 
vorige les geleerd hoe je deze tabel af moet lezen.

• De windmeter moet je langer dan een paar seconden 
laten draaien om te kijken of de windsnelheid in 
een korte tijd snel verandert. Toch moet je één 
(gemiddelde) waarde kiezen om in te vullen. 

• Met de windvaan druk je de windrichting uit in gra-
den. Als de windvaan niet netjes 1 richting aangeeft, 
maar fluctueert, dan moet je kiezen voor de (gemid-
delde) waarde die je zelf het meest logisch vindt.

• Het onderdeel bewolking hoeft alleen te worden 
uitgevoerd op meetplaats 3.

• Op alle meetplaatsen meet je op 1,5 meter hoogte. 
Alleen op meetplaats 4 moet je ook op 10 cm 
hoogte meten.

Les 3:  
Zelf meten
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Grootheid Groep Meetplaats 1 Meetplaats 2 Meetplaats 3 Meetplaats 4 Meetplaats 5

Temperatuur in °C groep 1

groep 2

groep 3

groep 4

groep 5

groep 6

Vochtigheid in % groep 1

groep 2

groep 3

groep 4

groep 5

groep 6

Windsnelheid in m/s groep 1

groep 2

groep 3

groep 4

groep 5

groep 6

Windrichting in graden groep 1

groep 2

groep 3

groep 4

groep 5

groep 6

Luchtdruk in hPa groep 1

groep 2

groep 3

groep 4

groep 5

groep 6

Bewolkingsgraad in acht 
delen

groep 1

groep 2

groep 3

groep 4

groep 5

groep 6

Soort bewolking
(wolkenkaart)

groep 1

groep 2

groep 3

groep 4

groep 5

groep 6

10 cm 1,5 m
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Meetplaats 6 Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6

Kenmerken eigen 
locatie

Beschutting omcirkel 
wat van toepassing is

open

half open

beschut

open

half open

beschut

open

half open

beschut

open

half open

beschut

open

half open

beschut

open

half open

beschut

Temperatuur in °C

Vochtigheid in %

Windsnelheid in m/s

Windrichting in graden

Luchtdruk in hPa
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Jullie hebben een tabel ingevuld met metingen in de 
omgeving van de school. De volgende vragen gaan 
over jullie metingen. Pak de tabel en de kenmerken 
van de meetlocaties erbij. Beantwoord met je 
groepje onderstaande vragen.

Opdracht 1 (tijdsduur voor deze vraag 5 minuten)
Bekijk je eigen metingen.

a) Hoe warm was het nou eigenlijk buiten?
b) Wat was de luchtvochtigheid?
c) Hoe hoog was de luchtdruk?
d) Wat was de windsnelheid?
e) Wat was de windrichting?
f ) Wat was de bewolkingsgraad?
g) Welke soorten wolken waren te zien?

Opdracht 2 (tijdsduur voor deze vraag 5 minuten)
Waarschijnlijk heb je bij vraag 1 veel verschillen 
gezien tussen de verschillende metingen.
Welke verschillen ben je bij je eigen metingen 
tegengekomen en waar denk je dat die verschillen 
door veroorzaakt worden bij…

a) …de temperatuur?
b) …de luchtvochtigheid?
c) …de luchtdruk?
d) …de windsnelheid?
e) …de windrichting?
f ) …de bewolkingsgraad?
g) …de soorten wolken?

Opdracht 3 (tijdsduur voor deze vraag 5 minuten)
Bekijk alle metingen gedaan op 1,5 m hoogte van 
alle groepjes voor 2 locaties. 

groep 1 en 2 bekijken locatie 1 en 2
groep 3 en 4 bekijken locatie 3 en 4
groep 5 en 6 bekijken locatie 3 en 5
Zoek de verschillen in de metingen en geef een 
verklaring bij de metingen van …

a) …de temperatuur.
b) …de luchtvochtigheid.
c) …de luchtdruk.
d) …de windsnelheid.
e) …de windrichting.

Opdracht 4 (tijdsduur voor deze vraag 5 minuten) 
Je hebt nu vele verschillen tussen metingen gezien 
en hierover nagedacht. Noem de factoren die 
volgens jullie allemaal invloed hebben op…

a) …de temperatuur.
b) …de windsnelheid.
c) …de windrichting.

Opdracht 5 (tijdsduur voor deze vraag 1 minuut)
Omschrijf de perfecte locatie om de bewolkings-
graad te kunnen bepalen.

Opdracht 6 (tijdsduur voor deze vraag 5 minuten)
Overal in de wereld worden metingen gedaan van 
het weer, zoals temperatuur, natteboltempera-
tuur, windsnelheid en windrichting. Jullie hebben 
gemerkt dat de gemeten waarden niet op alle meet-
plekken hetzelfde waren en ook dat er verschillen 
zitten tussen de metingen van verschillende groep-
jes. De wetenschappers willen graag alle waarne-
mingen die in de wereld worden gedaan met elkaar 
vergelijken. Waar moet je dan voor zorgen?

Les 4:  
Metingen vergelijken
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Theorie
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Probleemstelling: Waar en wanneer wordt op de 
aarde de laagste temperatuur gemeten?

Deel 1: De algemene circulatie
Rondom de aarde bevindt zich een dunne laag van 
lucht: de atmosfeer. De atmosfeer houdt gevaarlijke 
straling en meteorieten uit de ruimte tegen en zorgt 
ervoor dat de temperatuur op aarde niet te veel 
varieert. Dankzij de atmosfeer is er leven mogelijk op 
aarde. Het weer speelt zich af in de onderste laag van 
de atmosfeer.

De atmosfeer is voortdurend in beweging. Op het 
eerste gezicht lijkt het bewegingspatroon een totale 
chaos, maar toch blijkt het te voldoen aan bepaalde 
regels. Beweging in de atmosfeer is namelijk nauw 
verbonden met temperatuurverschillen en daarover 
is heel wat bekend. 

Om te beginnen is de temperatuur op aarde sterk 
afhankelijk van de warmte die de zon levert. De zon 
is de belangrijkste warmtebron voor de aarde en haar 
atmosfeer, maar verwarmt de aarde niet gelijkmatig. 
In de poolgebieden is het het hele jaar door veel 
kouder dan bij de evenaar. Bovendien verandert op 
veel plaatsen op aarde de gemiddelde temperatuur 
van maand tot maand, wat leidt tot de verschillende 
seizoenen. De genoemde temperatuurverschillen 
en temperatuurveranderingen zijn een gevolg van 
verschillen in hoeveelheid invallende zonnestraling 
over de aardbol.

Een andere oorzaak van temperatuurverschillen op 
aarde is de verdeling van land en water. Water heeft 
meer warmte nodig om in temperatuur te stijgen dan 
land, zodat het minder snel opwarmt (bij een gelijke 
hoeveelheid binnenkomende zonne-energie) en 
minder snel afkoelt. 
Naast de zon speelt ook de aarde zelf een belangrijke 
rol in de totale warmtehuishouding van aarde en 
atmosfeer. Ze verliest warmte door uitstraling, wat 
vooral aan het eind van een heldere nacht goed te 
merken is. 

De temperatuurverschillen op aarde brengen een 
transport van lucht op gang. Op die manier probeert 
de natuur de temperatuurverschillen te laten 
verdwijnen. We noemen al deze luchtstromingen 
waaruit het warmtetransportsysteem is opgebouwd, 
de ‘algemene circulatie’ (zie PowerPointpresentatie 
‘Theorie circulatie’ dia 4). 

Deel 2: Warme evenaar, koude polen
De atmosfeer is dus voortdurend in beweging door 
temperatuurverschillen. Zo is het op de evenaar 
warm en op de polen koud (zie PowerPointpresentatie 
‘Theorie circulatie’ dia 6). Deze temperatuurverschillen 
worden veroorzaakt door de afstand van de aarde tot 
de zon en door de vorm van de aarde.

De zon staat heel ver van de aarde vandaan. Daardoor 
komen de zonnestralen overal op aarde (bij benadering) 
uit dezelfde richting. In de natuurkunde heet dit een 
evenwijdige bundel.

De zon verwarmt de aarde niet gelijkmatig. Een 
zonnestraal op de evenaar verwarmt een kleiner 
oppervlak van de aarde dan een zonnestraal op de 
Noordpool.

Les 5:  
Circulatie

aarde

zon

figuur 5.1
De zonnestralen vallen 

evenwijdig op aarde

figuur 5.2
Een zonnestraal op de 
evenaar verwarmt een 

kleiner oppervlak dan op de 
Noordpool
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Dit principe is goed na te bootsen met een proefje. 
Vraag aan je docent of er zaklampen beschikbaar zijn. 
Schijn met een zaklamp loodrecht op de tafel. Het 
lichtvlekje heeft de vorm van een klein rondje. Hoe 
schuiner je de zaklamp houdt ten opzichte van de 
tafel, des te groter wordt de lichtvlek. De hoeveelheid 
licht blijft echter gelijk. Het licht wordt dus verdeeld. 

Met de zon werkt het op dezelfde manier. De 
hoeveelheid zonne-energie van alle zonnestralen is 
even groot. Met die energie wordt op de evenaar een 
klein oppervlak verwarmd en op de polen een groot 
oppervlak. Als de zon loodrecht boven de evenaar 
staat, komt een bundel zonnestralen met een 
doorsnede van 1 m2 terecht op 1 m2 aardoppervlak; de 
instraling is maximaal. Op een hogere geografische 
breedte (dus noordelijker op het noordelijk halfrond 
of zuidelijker op het zuidelijk halfrond) verwarmt 
een bundel zonnestralen met dezelfde doorsnede 
een deel van het aardoppervlak dat veel groter is. Per 
vierkante meter komt er daardoor minder zonne-
warmte binnen. Op de Noord- en Zuidpool scheren 
de zonnestralen langs het aardoppervlak. Hier komt 
dus nauwelijks zonnewarmte binnen. 

Conclusie: de zon warmt de aarde rondom de 
evenaar sterker op dan in de poolgebieden.

De aarde straalt ook continu energie uit. Daardoor 
gaat warmte verloren. Als de zon niet schijnt komt er 
geen energie binnen, maar gaat er wel energie uit. 
De aarde koelt dus af. Dit gebeurt ‘s nachts, maar 
aan de polen in de winter ook overdag. Dit wordt 
nachtelijke uitstraling genoemd. Het verschil in 
uitstraling tussen de evenaar en de polen is minder 
groot dan het verschil in invallende zonnestraling. In 
de gebieden die zich ruwweg ten noorden van 60° NB 
en ten zuiden van 60° ZB bevinden, is de (gemiddelde 
dagelijkse uitstraling groter dan de instraling. In de 
poolstreken vindt dus voortdurend afkoeling plaats. 
In het gebied van de tropen is er een stralingsover-
schot en is er sprake van opwarming.

vragen

basis   1a) Leg uit dat de zonnestralen evenwijdig 
op de aarde vallen; dat wil zeggen dat de 
zonnestralen overal op aarde uit dezelfde 
richting komen. Maak hierbij eventueel 
gebruik van een tekening.

   b) Leg uit hoe het komt dat de evenaar 
gemiddeld een hogere temperatuur heeft 
dan de Noord- en de Zuidpool.

uitdaging Aanname: een bundel zonnestralen is 
vierkant met een oppervlak van 1 bij  
1 meter. 

     2a) Op 30° NB (en ZB) maakt de lichtbundel 
een hoek van 60° met het aardoppervlak. 
Bereken de grootte van het oppervlak dat 
deze bundel op de aarde verlicht. Geef je 
antwoord in m2.

  
 

b) Doe hetzelfde bij een invalshoek van 
30° (op 60° NB of ZB), 90° (op de evenaar) 
en 0° (op de polen).

   c) Wat voor gevolgen heeft dit verschil in 
oppervlak voor de temperatuur?

figuur 5.3
Opwarming rondom 

de evenaar, afkoeling boven 
60° NB en ZB

ne�o a�oeling

ne�o a�oeling

ne�o opwarming

ne�o opwarming
evenaar

60° NB

60° ZB

figuur 5.5
Op de evenaar vallen de 
zonnestralen onder een 

hoek van 90° (loodrecht) 
op het aardoppervlak

figuur 5.4
Onder hoek α invallende

 zonnestralen

bundel zijaanzicht

aarde

1m

α

1m
1m

90° 

α

bundel

aarde

1m

1m
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Deel 3: Een eencellige circulatie
Om te begrijpen wat de gevolgen zijn van het tempe-
ratuurverschil tussen de evenaar en de polen, bekijken 
we het volgende proefje. Vraag aan je docent of dit 
experiment gedaan kan worden.

Een gasvlam verwarmt het rechterdeel van een bak 
met water, waardoor de temperatuur rechts onderin 
hoger is dan elders in de bak (figuur 5.6). Het warme 
water heeft een kleinere dichtheid dan het koude 
water. Daarom is het warme water lichter en stijgt 
het. Het koude water, wat zwaarder is, schuift onder 
het warmere water en er ontstaat een stroming. 

Lucht vertoont hetzelfde gedrag als water. In de 
atmosfeer vindt een vergelijkbaar proces plaats. Als 
we het principe van de opstijgende warme lucht en de 
dalende koudere lucht doortrekken naar de atmosfeer, 
dan verwachten we de volgende situatie: 
• aan de evenaar opstijgende (warme) lucht
• aan de pool dalende (koude) lucht
• aan het aardoppervlak een luchtstroming  

rechtstreeks van de pool naar de evenaar
• in de bovenlucht een luchtbeweging van de evenaar 

naar de pool

We noemen dit een eencellige circulatie. In de 
illustratie is hiervan een dwarsdoorsnede te zien (zie 
PowerPointpresentatie ‘Theorie circulatie dia 10).

In deze hypothetische situatie zouden er op het 
noordelijk halfrond aan de grond uitsluitend 
noordenwinden waaien. Uit onze dagelijkse ervaring 
weten we dat dit niet het geval is. De draaiing van de 
aarde (die in 24 uur om zijn as draait,waardoor we 
ook dag en nacht hebben) zorgt ervoor dat de  
stroming in de atmosfeer niet zo eenvoudig werkt.

Deel 4: De draaiing van de aarde
Dankzij het temperatuurverschil wil koude lucht dus 
van de Noordpool naar de warme evenaar bewegen. 

Als de aarde stil zou staan, zou de lucht in een rechte 
lijn van de Noordpool naar de evenaar bewegen. 

Maar doordat de aarde draait, draait hij als het ware 
onder de lucht weg, die wel gewoon in een rechte 
lijn doorbeweegt. Hierdoor maakt de lucht een bocht 
ten opzichte van het aardoppervlak. Als je met je 
rug naar de Noordpool gaat staan, zie je dat de lucht 
naar rechts afbuigt en dus rechts van het punt op de 
evenaar terecht komt, waar de lucht heen was gegaan 
als de aarde stilstond. De lucht is dankzij de draaiing 
van de aarde als het ware afgebogen naar rechts (zie 
figuur 5.8). Het is alsof er een kracht naar rechts aan 
het werk is. Deze ‘schijnkracht’ staat bekend als de 
corioliskracht.
Op het noordelijk halfrond buigt de lucht af naar 
rechts. Op het zuidelijk halfrond geldt hetzelfde, maar 
dan omgekeerd. De lucht buigt daar dus af naar links 
(zie PowerPointpresentatie ‘Theorie circulatie’ dia 12).

vragen

basis   1) Leg uit waarom de lucht op het zuidelijk 
halfrond afbuigt naar links.

verdieping 2) Warme lucht stijgt op, omdat het lichter 
is dan koude lucht. Hoe komt het dat 
warme lucht lichter is dan koude lucht?

uitdaging 3) Bedenk een kleinschalig voorbeeld 
van een luchtcirculatie, zoals die van het 
proefje met de bak met water.

figuur 5.6
Gasvlam verwarmt 

bak met water

figuur 5.7
Opstijgende warme lucht

 op de evenaar, dalende 
koude lucht op de polen

figuur 5.8
Lucht beweegt dankzij 

de draaiing van de aarde 
niet in een rechte lijn 
van noord naar zuid

	  

	  

	  

	  

evenaar

Noord-
pool
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Deel 5: De praktijk
In de praktijk zorgt het temperatuurverschil tussen 
de evenaar en de polen samen met de draaiing van 
de aarde ervoor, dat er een ingewikkeld stromings-
patroon ontstaat. Rond 60° NB en 60° ZB bevinden 
zich gebieden van lage druk met stijgende lucht. 
Rond 30° NB en 30° ZB  bevinden zich gebieden van 
hoge druk met dalende lucht. In figuur 5.9 is het 
totale stromingspatroon schematisch weergegeven 
(zie filmpje in de PowerPointpresentatie ‘Theorie 
circulatie’ dia 13).

Van de poolstreken naar de evenaar bestaat het 
stromingspatroon uit drie delen. Van 0° tot 30° NB 
is de overheersende stroming naar de evenaar toe 
gericht. Door de draaiing van de aarde buigt die 
stroming af naar rechts (op het noordelijk halfrond). 
In dit gebied is de overheersende windrichting dus 
oost. Tussen 30° tot 60° NB stroomt de lucht juist 
richting de polen en buigt ook af naar rechts. Hier 
zijn de overheersende winden dus juist westelijk. Van 
60° tot 90° NB is de situatie gelijk aan die van 0° tot 
30° NB. 
In werkelijkheid is er veel variatie in de positie van 
de hoge- en lagedrukgebieden. Maar wanneer je 
het gemiddelde over een heel jaar neemt, klopt de 
beschrijving best aardig.

Er zijn verscheidene oorzaken te bedenken waarom 
de werkelijkheid toch ingewikkelder is dan het 
model uit de voorgaande tekst suggereert.
• De aarde heeft geen homogeen oppervlak, maar 

bestaat uit land en water. Land en water hebben 
verschillende kenmerken. Landoppervlakken kunnen 
bijvoorbeeld bestaan uit zand en rotsbodems, die 
bij zonnig weer heel snel in temperatuur stijgen. 
Landoppervlak kan ook worden gekenmerkt door 
bossen en gebergten, die luchtstromingen afremmen. 

Wateroppervlakken warmen slechts langzaam op 
en koelen traag af. Daarnaast veroorzaakt water 
minder wrijving (afremming van de luchtstroming) 
dan het land.

• De aardas staat scheef; het equatorvlak van de aarde 
maakt een hoek van 23,5° met het vlak van draaiing 
rond de zon, het eclipticavlak. Hierdoor ontstaan 
de seizoenen, waarbij beurtelings het noordelijk 
en zuidelijk halfrond meer wordt verwarmd (figuur 
5.10). Dit heeft zeer veel invloed op de algemene 
circulatie.

• De circulatie vindt plaats tot ongeveer 12 km boven 
het aardoppervlak, terwijl de afstand tussen de 
evenaar en de polen ongeveer 10.000 km is. Die 
laag van 12 km is te klein om een perfecte eencellige 
circulatie toe te laten.

• De uniforme oostenwinden zouden de draaiing van 
de aarde steeds verder afremmen. Dit effect wordt 
in de praktijk niet waargenomen.

Conclusie: de circulatie bestaat uit drie cellen en een 
groot aantal factoren speelt hierbij een rol.

figuur 5.9
Het stromingspatroon in 

de praktijk: gordel van lage 
druk rondom de evenaar, 

gordel van hoge druk rond 
30° NB en ZB en westelijke 

stromingen rond 60° 
NB en ZB

figuur 5.10
De aardas staat scheef, 

daardoor ontstaan de 
seizoenen
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Deel 6: Nederland en omgeving
Een weerkaart voor onze omgeving die typisch past 
bij de ideale situatie met hoge druk rond 30° NB en 
lage druk rond 60° NB, ziet er als volgt uit (zie Power-
Pointpresentatie ‘Theorie circulatie’ dia 16).
 
In het noorden bij IJsland bevindt zich de lage druk en 
in het zuiden op de oceaan de hoge druk. Tussen deze 
twee systemen is de stroming westelijk. Vanuit het 
noorden wordt de koude, polaire lucht aangevoerd en 
vanuit het zuiden de warme, tropische lucht.

Deze koude en warme lucht ontmoeten elkaar boven 
de oceaan. Om het temperatuurverschil te verminderen 
probeert de atmosfeer deze luchtsoorten te mengen. 
Dit doet ze, door op het grensvlak (het polaire front) 
de luchtsoorten in elkaar te laten draaien (figuur 
5.12). Er ontstaan dan storingen, ook wel depressies 
genoemd, waarbij de warme lucht door de koude 
wordt opgetild en er neerslag ontstaat. In onder-

staande figuur staat schematisch hoe dit in zijn werk 
gaat. Verderop, in Les 6 over depressies, wordt hier 
dieper op ingegaan.

Op de satellietfoto kun je dit in elkaar draaien van de 
warme en koude lucht ook goed zien (zie Power-
Pointpresentatie ‘Theorie circulatie’ dia 17).

figuur 5.11
Een typische weerkaart voor 

Nederland en omgeving

figuur 5.12
Warme (grijs) 

en koude lucht (wit)
 draaien in elkaar 	  

1 2 3 4

5 6 7 8
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figuur 5.13
In elkaar gedraaide warme 

en koude lucht zorgen 
voor een depressie, die te 

herkennen is aan de krul in 
de bewolking

	  

vragen

basis  1) Leg uit waarom in Nederland de over-
heersende windrichting west is.

verdieping 2a) Leg uit waarom de gemiddelde tem-
peratuur in de zomer vaak hoger is boven 
land dan boven water en dat dit in de 
winter vaak andersom is.

    b) Leg uit waarom de temperatuur in de 
winter op de Zuidpool lager is dan in de 
winter op de Noordpool.

uitdaging Een bundel zonnestralen van 1 bij 1 meter 
valt ter hoogte van de evenaar op de 
aarde. De hoeveelheid energie in deze 
bundel 82020 Joule per uur. We gaan er 

hierbij even (onterecht!) vanuit dat het 
oppervlak geen energie uitstraalt.

    
       warmtecapaciteit van zand =  
   800 Joule/kg °C
       warmtecapaciteit van water =  
   4186 Joule/kg °C
       dichtheid van water = 1000 kg/m3

      dichtheid van zand = 1600 kg/m3

       Q = c x ρ x V x ΔT met  
   Q = energie in de bundel van de  
    zon in Joule/uur 
   c = warmtecapaciteit in Joule/kg °C
   ρ = dichtheid in kg/m3

   V = volume in m3

   ΔT = temperatuurverschil

       V = l x b x d met  
   V = volume in m3 

   l = lengte in m
   b = breedte in m
   d = diepte in m

   3a) Hoeveel stijgt de temperatuur in één 
uur bij een oppervlak van 1 bij 1 m water als 
je aanneemt dat de energie tot ongeveer 
1 cm diepte doordringt?

   b) Hoeveel stijgt de temperatuur in één uur 
bij een oppervlak van 1 bij 1 m zand als je 
aanneemt dat de energie tot ongeveer 1 cm 
diepte doordringt?

   c) Hoe verandert de uitkomst van opgave a 
als je weet dat water goed mengt, waardoor 
de laag waarin de zonne-energie kan 
komen zo’n 10 cm is?

   d) Welke consequenties heeft het verschil 
tussen zand en water voor het opwarmen 
van het aardoppervlak (en de lucht erboven) 
door de zon? 

Probleemstelling
Waar en wanneer wordt op de aarde de laagste 
temperatuur gemeten?
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Probleemstelling: Wat gebeurt er als je met een 
ongeopende zak chips een hoge berg op loopt? Hoe 
komt dat?

Deel 1: Luchtsoorten
Aan het eind van de theorie van de vorige les ging 
het over luchtsoorten die elkaar ontmoeten. Als 
de lucht over een groot gebied (enkele honderden 
kilometers) overal dezelfde eigenschappen heeft, 
dan spreken we van een luchtsoort of luchtmassa. 
Er mogen natuurlijk wel plaatselijke verschillen zijn, 
maar die moeten klein zijn.

Boven onze omgeving komen verschillende lucht-
soorten voor. Voor het maken van een weerbericht 
is het voor de meteoroloog belangrijk om te weten 
wat de eigenschappen zijn van de lucht die over 
Nederland stroomt. Gaat het bijvoorbeeld om 
warme of koude lucht, is de lucht vochtig of droog, 
komt er bewolking in voor waar regen of sneeuw uit 
kan gaan vallen, enzovoort. Nu blijkt dat met name 
de temperatuur en de vochtigheid kenmerkend zijn 
voor een bepaalde luchtsoort.

Het gebied waar een luchtsoort zich vormt, heet het 
brongebied. De eigenschappen van het brongebied 
drukken een stempel op de luchtsoort die ontstaat. 
Zo’n brongebied moet een homogene ondergrond 
hebben, met overal ongeveer dezelfde temperatuur 
en vochtigheid. Verder moet de lucht er lang genoeg 
blijven hangen om de eigenschappen aan te nemen: 
de lucht moet in zo’n brongebied stagneren of vrijwel 
stilstaan. Het best wordt aan deze eisen voldaan in 
hogedrukgebieden boven zee, boven uitgestrekte 
sneeuwvelden (Siberië), boven woestijnen (Sahara) 

en boven gelijkmatig begroeide gebieden zoals bossen 
en steppen. 

Van belang voor de eigenschappen van de lucht, 
met name voor de vochtigheid, is of het brongebied 
boven zee ligt of boven land. We spreken van mari-
tieme lucht als het brongebied boven zee ligt en van 
continentale lucht als het brongebied boven land 
ligt (zie PowerPointpresentatie ‘Theorie depressies’  
dia 4 en 5).

Als een luchtsoort in het brongebied ontstaan is, 
komt er een moment dat de lucht zich gaat verplaatsen 
 naar andere gebieden. In die andere gebieden 
wijken de omstandigheden af van die in de ‘geboor-
testreek’. Dat heeft tot gevolg dat de luchtsoort 
langzamerhand andere eigenschappen gaat krijgen. 
We zeggen dat de luchtsoort transformeert.

De eigenschappen van een luchtmassa bij aankomst 
in Nederland hangen af van het brongebied (bijvoor-
beeld Siberië), de weg die de lucht heeft afgelegd 
(bijvoorbeeld via Rusland of over de Oostzee) en de 
tijd die de lucht onderweg is (is hij langzamerhand 
wat opgewarmd of afgekoeld of ging de aanvoer 
daarvoor te snel?).

Luchtsoorten worden ingedeeld naar de geografi-
sche positie van de brongebieden. Ze worden aan-
geduid met twee (hoofd)letters, voorafgegaan door 
een m bij lucht van maritieme oorsprong en door 
een c bij continentale oorsprong. De tabel geeft een 
overzicht van de luchtsoorten, hun afkortingen, 
waar ze ontstaan en wat hun kenmerken zijn.

Les 6:  
Depressies
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Hierboven staat figuur 6.1 met de luchtsoorten waar 
Nederland mee te maken kan hebben.
wm =  warme massa
de temperatuur van de lucht op 1,5 meter hoogte > 
de temperatuur aan de grond
km =  koude massa
de temperatuur van de lucht op 1,5 meter hoogte < 
de temperatuur aan de grond

vragen

basis   1) Wat voor luchtsoort hebben we als we 
in de winter een droge vorstperiode 
hebben?

verdieping 2) Omschrijf (temperatuur en vocht) 
hoe de lucht transformeert als het de 
volgende route aflegt: het brongebied is 

midden op de Atlantische Oceaan, dan 
beweegt de lucht naar het zuidoosten 
en trekt via de Middellandse Zee naar 
Noord-Italië. Hier blijft het een poosje 
hangen en tot slot beweegt de lucht naar 
het noorden, naar Nederland.

uitdaging 3) Wat is het brongebied als het in de 
winter erg koud is en we allemaal kleine   
sneeuwbuien krijgen?

Deel 2: Aan elkaar grenzende luchtsoorten
In figuur 6.2 ontmoeten twee luchtsoorten elkaar. 
De bovenste helft is de koude lucht en de onderste 
helft is de warme lucht. Op de lijn in het midden 
komen deze twee luchtsoorten elkaar tegen. Ze 
draaien geleidelijk in elkaar.

figuur 6.1
Luchtsoorten die Nederland 

kunnen bereiken

tabel 6.1
Luchtsoorten, afkortingen, 
brongebied en kenmerken 

 

Luchtsoort afkorting brongebied kenmerken

Arctische lucht AL poolstreken (Groenland) koud en droog, warmt onderweg iets op 
en neemt onderweg wat vocht van de 
oceanen op

Polaire lucht PL gematigde breedten (40°-80°) c:  droog en koud in de winter 
warm in de zomer
m: vochtig en koel of zacht

Tropische lucht TL subtropen c:  warm en droog
m: warm en vochtig

equatoriale lucht EL equatoriale lagedrukzone warm en vochtig
bereikt Nederland vrijwel nooit
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figuur 6.2
Warme (grijs) en koude 

lucht (wit) draaien in elkaar

figuur 6.3
Een schematische tekening 

van een warmtefront

figuur 6.4
Een schematische tekening 

van een koufront

Waar twee luchtsoorten aan elkaar grenzen, veran-
deren de eigenschappen van de lucht, zoals tempe-
ratuur en vochtigheid, vaak sterk over korte afstand. 
De overgangszone tussen twee verschillende lucht-
soorten is smal, enkele tientallen kilometers breed. 
Zo’n overgangszone heet een front. 

Als twee verschillende luchtsoorten elkaar tegenko-
men is het onvermijdelijk dat de ene luchtsoort de 
andere verdringt. De koudere luchtsoort is zwaarder 
en dringt dus onder de warme luchtsoort door. De 
warme luchtsoort wordt dus gedwongen om tegen 
de koude luchtsoort op te glijden en dus te stijgen. 
Dit is een langzaam proces. 

De verschillen tussen twee luchtsoorten zijn dus 
niet alleen aan het aardoppervlak merkbaar; ook 
op grotere hoogte vind je ze terug. Een front staat 
niet loodrecht op het aardoppervlak, maar helt naar 
voren of naar achteren. Trekt er een front voorbij, 
dan komen we van de ene luchtsoort terecht in de 
andere. Met andere woorden: het weer slaat om.

Deel 3: Frontaal systeem
Een front is dus de scheiding tussen twee luchtsoor-
ten. Als koude lucht wordt verdrongen door warme 
lucht, dan glijdt de opdringende warme lucht tegen 
de koude lucht op. Dat is in de richting waarin de 

luchtsoorten bewegen. Het scheidingsvlak tus-
sen de koude en de warme lucht is in dit geval een 
warmtefront (figuur 6.3).

Als de warme lucht wordt verdrongen door koude 
lucht, dan wrikt de koude lucht zich onder de warme 
lucht. De warme lucht wordt weer gedwongen om 
tegen de koude lucht op te stijgen, maar nu tegen 
de bewegingsrichting in. Deze frontale zone is het 
koufront. Een koufront helt tegen de verplaatsings-
richting in (figuur 6.4).

Een koufront wordt op weerkaarten aangegeven met 
een blauwe lijn met driehoekjes:

Een warmtefront bestaat uit een rode lijn met halve 
bolletjes:

Er is nog een derde type front: een occlusie, paars 
met een bolletje en een driehoekje:

1 2 3 4

5 6 7 8
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Een occlusie is een combinatie van het koufront en 
het warmtefront. In figuur 6.5 is weergegeven hoe 
een occlusie ontstaat. De koude lucht verdringt de 
warme lucht sneller dan dat de warme lucht de koude 
lucht verdringt. Oftewel, het koufront beweegt 
sneller dan het warmtefront. Het koufront haalt 
het warmtefront dus in. Daar waar het koufront het 
warmtefront heeft ingehaald, noemen we het front 
een occlusie.

Warmtefront, koufront en occlusie samen wordt 
een frontaal systeem genoemd. De passage van een 
frontaal systeem verloopt als volgt:

Voordat een frontaal systeem passeert, zitten we 
eerst in de koude lucht. Het warmtefront komt 
langzaam dichterbij. Het warmtefront helt voorover. 
De helling is klein, zodat de warme lucht langzaam 
en geleidelijk opglijdt tegen de koude lucht. De snel-
heid waarmee de warme lucht stijgt, is enkele cm/s. 
Ver voor het front uit, dus op honderden kilometers 
afstand, nemen we de warme lucht al waar in de 
hogere luchtlagen, dat is op zo’n 8 tot 10 kilometer 
hoogte. De eerste hoge bewolking vormt zich. Naar-

mate het warmtefront dichterbij komt, neemt de 
bewolking toe en valt er neerslag uit. De wind draait 
tegen de wijzers van de klok in (krimpt) en trekt aan. 
De luchtdruk daalt, eerst langzaam en vlak bij het 
front sneller.

Na het passeren van het warmtefront zijn we terecht 
gekomen in het gebied tussen het warmtefront en 
het koufront, de zogenaamde warme sector. Meteen 
na het warmtefront stijgt de temperatuur. De wind 
draait met de wijzers van de klok mee (ruimt) en 
neemt nauwelijks in kracht af. De luchtdruk veran-
dert niet. Soms klaart het in de warme sector op en 
blijft het droog. Vaak is het echter egaal bewolkt en 
valt er wat motregen.

Als het koufront nadert, neemt de bewolking toe. 
De koude lucht dringt met geweld onder de warme 
lucht, waardoor de warme lucht snel stijgt. De 
stijgsnelheden zijn enkele m/s. Hierdoor bereiken 
de wolken grote hoogtes. Vlak voor het koufront 
ontstaan hierdoor soms heftige regen- of onweers-
buien. De wind draait tegen de wijzers van de klok 
in (krimpt) en het gaat veel harder waaien. De 
luchtdruk daalt. 

Als het koufront passeert, draait de wind sterk met 
de wijzers van de klok mee (ruimt). Op dat moment 
waait het het hardst en is de luchtdruk het laagst. 
Na de koufrontpassage stijgt de luchtdruk weer en 
neemt de wind weer wat af. Na het koufront komen 

figuur 6.6
Schematische tekening 

van een occlusie

figuur 6.5
Het ontstaan van een 

occlusie. Bron: The COMET 
Program
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we weer in de koude lucht terecht. Meestal is deze 
lucht nog een stuk kouder dan de koude lucht aan 
de voorkant van het frontaal systeem.

Als het koufront het warmtefront al heeft inge-
haald, dan passeert de occlusie. Een occlusiepassage 
vertoon de kenmerken van een koufront en een 
warmtefront. De warme sector ontbreekt.

vragen

basis  1) Schets het temperatuurverloop bij de 
passage van een frontaal systeem.

temperatuur

             koufront      warme sector   warmtefront

verdieping 2) Daar waar het koufront het warmtefront 
heeft ingehaald, gaan de twee fronten 
samen als occlusie. Waar is de warme 
sector gebleven?

uitdaging 3) Er zijn verschillende soorten occlusies. 
Hieronder staan drie zijaanzichten. 
Omcirkel de juiste naam die bij het plaatje 
hoort.

neutrale occlusie
koufrontocclusie
warmtefrontocclusie

neutrale occlusie
koufrontocclusie
warmtefrontocclusie

neutrale occlusie
koufrontocclusie
warmtefrontocclusie

Deel 4: Luchtdruk
Alles op aarde heeft een gewicht. Iedereen kan 
hier op aarde leven, doordat we door de aarde 
aangetrokken worden. Lucht wordt dus ook door 
de aarde aangetrokken. Daardoor heeft lucht ook 
een gewicht. Luchtdruk is het gewicht van een 
kolom lucht op het aardoppervlak. Die luchtkolom 
is enkele tientallen kilometers hoog en die drukt 
als het ware op het aardoppervlak en alles wat daar 
op aanwezig is. Hoe hoger je komt, des te kleiner de 
luchtkolom boven je is. De lucht wordt dus steeds 
minder zwaar. Daardoor neemt de luchtdruk af als 
je steeds hoger gaat (zie PowerPointpresentatie 
‘Theorie depressies’ dia 13).

Hetzelfde geldt ook voor water. Water heeft ook een 
gewicht en levert dus ook druk. Als je het zwembad 
in duikt kan je die druk duidelijk voelen. Hoe dieper 
je onder water zwemt, des te meer last je van je oren 
krijgt. Dat komt dus door de druk van het water. 

De eenheid van luchtdruk is millibar (mbar) of 
hectoPascal (hPa). Een gebied waar de druk relatief 
hoog is, bijvoorbeeld 1030 hPa, wordt een 
hogedrukgebied genoemd, aangegeven met de 
hoofdletter H. Een gebied waar de druk relatief laag 
is, bijvoorbeeld 980 hPa, wordt een lagedrukgebied 
genoemd, aangegeven met de hoofdletter L. Het 
luchtdrukpatroon wordt afgelezen van een 
weerkaart. Een voorbeeld staat in figuur 6.7. 
De lijnen van gelijke druk heten isobaren. 

In hogedrukgebieden treden dalende lucht-
bewe-gingen op. Hierdoor lost eventuele aanwezige 
bewolking op. Hogedrukgebieden geven in het 
algemeen aanleiding tot fraai weer. In een lage-
drukgebied vinden stijgende luchtbewegingen 
plaats. Hierdoor ontstaat bewolking en vaak gaat 
dit gepaard met neerslag. De fronten komen dus 
voor bij lagedrukgebieden.

Een depressie (ook wel lagedrukgebied genoemd) 
is een gebied met lage luchtdruk dat ontstaat in het 
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grensgebied tussen twee verschillende luchtsoorten. 
Bij een depressie hoort een frontaal systeem. Een 
depressie zou je voor kunnen stellen als een enorme 
atmosferische stofzuiger op zo’n 8 tot 10 km hoogte, 
die de lucht naar boven zuigt (zie PowerPoint-
presentatie ‘Theorie depressies’ dia 16).

vragen

basis  1) Hierbonder staat in figuur 6.8 een kaart 
met lijnen van gelijke druk: isobaren. 
Teken in de kaart de hoge- en lagedruk-
gebieden. Gebruik de letters H en L.

basis  2) Waar is de luchtdruk hoger: op de 
Eiffeltoren of op een terrasje in Parijs? 
Waarom?

verdieping 3) In het dagelijks leven merken wij de 
druk van de lucht niet. Hoe komt dat?

uitdaging 4) Als je in een lift snel omhoog gaat, 
kan je last krijgen van je oren. Hoe komt     
dat?

figuur 6.7
Weerkaart

	  

	  

figuur 6.8
Isobaren
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Deel 5: Luchtdruk kan je zien
Experiment: ‘luchtdruk kan je zien’

materialen
wijnfles
spekjes
vacuümpomp (bijvoorbeeld van Vacu Vin)
flessenstop (bijvoorbeeld van Vacu Vin)

uitvoering  
Rol de spekjes tot dunne slierten.
Doe de spekjes in de fles.

Schud de fles, zodat de spekjes weer hun oude vorm 
aan gaan nemen.
Pomp met de vacuümpomp de lucht eruit.
Tussendoor een paar keer de fles goed schudden.
Laat de lucht weer in de fles.

vragen

basis   1) Wat gebeurt er?

verdieping 2) Hoe komt dat?

figuur 6.9
Flessen met spekjes
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Deel 6: Wind
De natuur probeert altijd naar een evenwichts-
toestand te komen. Dus de natuur probeert de 
luchtdrukverschillen te vereffenen. Lucht stroomt 
van plaatsen met een hogere luchtdruk naar plaatsen 
met een lagere luchtdruk. Deze luchtstroming noemen 
we wind. Hoe groter de luchtdrukverschillen, des te 
harder het waait (zie PowerPointpresentatie ‘Theorie 
depressies’ dia 18). De wind neemt een bepaalde 
luchtsoort mee en zorgt dus voor transport van 
warmte en vocht in de atmosfeer. 

Bij de verplaatsing van lucht speelt de draaiing van 
de aarde een rol. De wind waait niet rechtstreeks 
van hoge druk naar lage druk. Door de draaiing 
van de aarde wordt de wind afgebogen: op het 
noordelijk halfrond waait de wind rond een lage-
drukgebied tegen de wijzers van de klok in en rond 
een hogedrukgebied met de wijzers van de klok 
mee. Op het zuidelijk halfrond is dit net andersom. 

Deze wetmatigheid is vastgelegd in de 19e eeuw door 
de Nederlandse meteoroloog Buys Ballot.

De wet van Buys Ballot:
Legt men zich in de richting van den wind met 
de rug naar de plaats vanwaar hij komt, zoo heeft 
men de laagste druk aan de linkerhand, evenals bij 
orkanen.
Oftewel:
Als je op het noordelijk halfrond met je rug naar de 
wind staat, bevindt een hogedrukgebied zich rechts 
van je en een lagedrukgebied links (zie PowerPoint-
presentatie ‘Theorie depressies’ dia 19).

Het aardoppervlak is niet glad. Denk maar aan bossen, 
weilanden en steden. De wind wordt gehinderd door 
de ruwheid van het aardoppervlak; deze veroor-
zaakt wrijving. Hoe ruwer het aardoppervlak, des 
te groter de wrijving. Door de wrijving wordt de 
luchtstroming afgeremd en afgebogen. Het gevolg is 
dat de lucht niet precies evenwijdig aan de isobaren 
stroomt, maar iets meer naar de lage druk toe. De 
windrichting maakt dus een hoek met de isobaren. 
Door de wrijving waait de wind toch enigszins van 
hoge naar lage druk (zie PowerPointpresentatie 
‘Theorie depressies’ dia 20).

De wind wordt uitgedrukt met een richting en een 
snelheid. De windrichting geeft de richting waar 
de wind vandaan komt. De windrichting wordt 
opgegeven in kompasstreken (noord, oost, zuid 
en west) en tussenstreken (noordoost, zuidoost, 
zuidwest, noordwest). Als alternatief gelden 
graden ten opzichte van noord, bijvoorbeeld een 
oostenwind is 90 graden. De windsnelheid wordt 
weergegeven in: windkracht, Beaufort (Bft), m/s, 
knopen, km/uur of miles/uur. In tabel 2 zijn deze 
verschillende eenheden weergegeven. In de 
laatste kolom staat een typisch kenmerk van 
die windsnelheid.

figuur 6.10
Het KNMI werd bij Koninklijk 

Besluit op 31 januari 1854 
opgericht.

Prof. C.H.D. Buys Ballot 
(1817-1890) was de grondleg-

ger van het KNMI.
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tabel 6.2
Windsnelheden de schaal 

van Beaufort

vragen

basis  1) Hoeveel graden is een westenwind? 
   En een zuidoostenwind?

verdieping 2) Waarom waait het aan de kust meestal
   harder dan in het binnenland?

Het verband tussen wind- en luchtdrukpatroon is 
duidelijk te zien op een weerkaart. In figuur 6.11 
staan twee weerkaarten afgebeeld.

basis   3) Wat is de windrichting in Nederland  
   in het rechter kaartje?

verdieping  4) Waait het in Nederland harder in de 
   situatie van de linker weerkaart of die  
   van de rechter? Waarom?

uitdaging  5a) Waar ligt het hogedrukgebied als we 
    in de winter een langere vorstperiode 
    hebben?
   b) Welke luchtsoort is dat?
   5c) Wat is dan de windrichting  
   in Nederland? 

Probleemstelling
Wat gebeurt er als je met een ongeopende zak chips 
een hoge berg op loopt? Hoe komt dat?

bft benaming gemiddelde windsnelheid kenmerken

m/s knopen km/u mi/u

0 windstil <0.2 <1 <1 <1 rook stijgt recht omhoog

1 zwak 0.3-1.5 1-3 1-5 1-3 rookpluimen geven richting aan

2 zwak 1.6-3.3 4-6 6-11 4-7 bladeren ritselen

3 matig 3.4-5.4 7-10 12-19 8-12 bladeren en twijgen voortdurend in beweging

4 matig 5.5-7.9 11-16 20-28 13-18 stof en papier dwarrelen op

5 vrij krachtig 8.0-10.7 17-21 29-38 19-24 takken maken zwaaiende bewegingen

6 krachtig 10.8-13.8 22-27 39-49 25-31 grote takken bewegen

7 hard 13.9-17.1 28-33 50-61 32-38 bomen bewegen

8 stomachtig 17.2-20.7 34-40 62-74 39-46 twijgen breken af

9 storm 20.8-24.4 41-47 75-88 47-54 takken breken af, dakpannen waaien weg

10 zware storm 24.5-28.4 48-55 89-102 55-63 bomen worden ontworteld

11 zeer zware storm 28.5-32.6 56-63 102-117 64-74 uitgebreide schade aan bossen en gebouwen

12 orkaan >32.6 >63 >117 >74 niets blijft meer overeind

	  

figuur 6.11
Twee weerkaarten
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Probleemstelling: Hoe komt het dat op 1 januari om 
00.00 uur het vaak ineens bewolkt wordt of dat er 
zelfs mist ontstaat?

Deel 1: Een wolk laten ontstaan
Experiment: ‘een wolk laten ontstaan’

materialen
pan
heet water
ijsblokjes

uitvoering 
Schenk heet water in de pan.
Houd de ijsblokjes boven de pan.
Kijk goed wat er boven de ijsblokjes gebeurt.

vragen

basis   1) Wat gebeurt er?

verdieping  2) Hoe komt dat?

Hoe hoger je in de atmosfeer komt, des te kouder 
het is. Dus als de lucht stijgt, koelt het af en con-
denseert de waterdamp. Hierdoor ontstaan kleine 
waterdruppeltjes, die samen een wolk vormen. 

uitdaging  3) Het ontstaan van een wolk begint dus 
   met lucht die gedwongen wordt om te  
   stijgen. Er zijn vier manieren waarop 
    lucht wordt gedwongen omhoog 
                        te gaan. Noem deze vier manieren.

Les 7:  
Wolken

figuur 7.1
 1 januari 2008 boven 
om 00.25 uur en onder 

om 00.27 uur. Bron: Jacob 
Kuiper, Weather Pictures 

International, 
www.weerboek.nl

figuur 7.2
 IJsblokjes boven heet water

	  

	  

Waarschuwing voor verkeers-
belemmerende weersomstandigheden
KNMI-bericht van dinsdag 1 januari 2008 om 01.59 uur

Mist 
In het hele land komt op uitgebreide schaal 
(zeer) dichte mist voor, plaatselijk is het zicht 
minder dan 50 m. In het noorden; noordoos-
ten; oosten en Flevoland is het zicht soms 
zelfs minder dan 10 m. In het oosten van het 
land en in Flevoland is het op lokale wegen 
door bevriezing plaatselijk glad.  
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Deel 2: De samenstelling van een wolk
Een wolk bestaat uit een heleboel hele kleine 
waterdruppels. Hoe hoger je in de lucht komt, des 
te lager de temperatuur is. Als de wolk heel groot is 
en daardoor heel hoog komt, komen de waterdrup-
peltjes in een gebied waar het heel erg koud is. De 
druppels bevriezen en er ontstaat ijs. Hoog boven in 
de wolk bestaat de wolk dus uit een heleboel kleine 
ijsdeeltjes: ijskristallen. Dus als de temperatuur van 
de lucht boven 0 °C is, bestaat de wolk uit waterdrup-
pels. En als de temperatuur van de lucht heel erg laag 
is, -23 °C, bestaat de wolk uit ijskristallen.

Tussen 0 en -23 °C veranderen de waterdruppels 
langzaam in ijskristallen. In het eerste deel, tussen 
0 en -10 °C, raken de waterdruppels onderkoeld. Dat 
betekent dat de druppels heel erg koud zijn, maar 
nog net niet bevriezen. Bevriezen lukt dan pas, als 
zo’n onderkoelde waterdruppel ergens tegenaan 
komt, dan bevriest hij meteen. Tussen -10 en -23 
°C bevriezen deze onderkoelde waterdruppels. De 
wolk bestaat hier uit een gemengd gedeelte: zowel 
onderkoelde waterdruppels als ijskristallen. Als de 
temperatuur van de lucht lager is dan -23 °C dan zijn 
alle deeltjes bevroren en bestaat de wolk alleen uit 
ijskristallen. In de figuur 7.3 zie je de samenstelling 
van een wolk bij de verschillende temperaturen 
schematisch weergegeven.

Deel 3: Soorten wolken
De hemel ziet er steeds weer anders uit. De wolken 
veranderen voordurend: soms zien de wolken er bin-
nen een uur anders uit en soms blijft de lucht de hele 
dag onveranderd. Wolken komen in verschillende 
vormen voor: van kleine plukjes bewolking tegen 

een blauwe lucht tot een volledig bedekte hemel, van 
bijna doorzichtig tot donker en dreigend. 

Dit is Luke Howard, een Engelsman die leefde van 
1772 – 1864. Hij vond wolken heel interessant. 
Daarom keek hij veel omhoog naar de lucht en 
bestudeerde de wolken. Hij deed dat al toen hij 
10 jaar oud was!

Hij heeft geprobeerd de wolken namen te geven. 
Vroeger was de taal van de wetenschap het Latijn. 
Daarom gaf hij de wolken Latijnse namen, zoals 
cumulus (= stapel), humilis (= klein). 

figuur 7.3 
De opbouw van een wolk

figuur 7.4 
Luke Howard 
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Hij heeft de wolken ingedeeld in drie groepen, waarbij 
hij keek naar hoe de wolken eruit zagen.

cumulus: Deze wolken lijken op een stapel. Ze zien er 
opbollend uit.
stratus: Deze wolken zijn uitgestrekt over de hemel.
cirrus: Hier kan je een beetje doorheen kijken. Deze 
wolken zijn vezelachtig.

Maar dit was niet genoeg om de wolken, die hij 
allemaal zag, een naam te geven. Daarom gaf hij ook 
namen aan de hoogte waar de wolken te zien waren.

strato: laag
alto : midden
cirro: hoog
nimbus: neerslag

Deze woorden combineerde hij tot in totaal tien 
namen. Die namen noemen we tegenwoordig 
‘geslachten’. In 1932 verscheen een boek ‘De interna-
tionale atlas der bewolking en toestanden van den 
hemel’ met de wolkenclassificatie van Luke Howard. 
Sindsdien wordt deze classificatie in de meteorologie 
gebruikt.

Hier volgt een uitleg van een paar wolkensoorten.
fractus: flarden
humilis: kleine wolk; geringe verticale ontwikkeling
mediocris: iets grotere wolk; middelmatige verticale 
ontwikkeling
congestus: grote wolk; grote verticale ontwikkeling
calvus: super grote wolk; krachtige verticale ontwik-
keling
castellanus: kantelen, torentjes
capillatus: flarden waaien van de top van de wolk; 
langharig ongeordende cirroforme ontwikkeling
floccus: klein propje, watten

fibratus : vezelachtige, draderige structuur
uncinus: met toefjes, als hockeysticks
spissatus: dikke vormen
lenticularis: lensvormig

Op de website www.wolkenatlas.de zijn de wolkensoorten 
met al deze varianten te vinden.

figuur 7.5
 Cumulus humilis

(kleine stapelwolken)

figuur 7.6 Stratus                             
  (Nimbostratus)

figuur 7.7
 Cirrus

figuur 7.8
 Cumulonimbus  (grote 
opbollende regenwolk)

figuur 7.9
 Cirrus uncinus en cirrus 

spissatus

figuur 7.10
 Stratus
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Deel 4: Wolkenmemorie
Opdracht: ‘wolkenmemorie’

1) Je hebt 30 kaarten gekregen. Op 15 kaarten staan 
wolkenplaatjes en op de andere 15 staan de namen 
van deze wolken. Zoek bij de wolkenplaatjes de juiste 
namen.

2) Controleer de antwoorden. Bestudeer de juiste 
combinaties goed!

3) Speel met elkaar een potje memorie. Zoek de juiste 
naam bij het juiste plaatje. Op het eind kan je alle 
verkregen setjes controleren of je ze goed bij elkaar 
gevonden hebt.

Deel 5: Wolken en het weer
Wolken zijn heel belangrijk voor het weer. Ze geven 
aan wat er in de lucht allemaal gebeurt; welke 
natuurkundige processen er plaatsvinden in de 
atmosfeer. Zo brengen sommige wolken neerslag, 
terwijl bij andere wolken de zon nog goed zichtbaar is. 
Wolken beïnvloeden de hoeveelheid zonnestraling die 
op het aardoppervlak valt en houden de uitstraling van 
de aarde tegen. Zo zorgt ’s nachts de bewolking ervoor 
dat de lucht niet zo sterk afkoelt. Sommige wolken 
geven aan dat het weer spoedig zal gaan veranderen, 
terwijl andere wolken garant staan voor langere tijd 
hetzelfde weer.

Bij een warmtefront hoort een andere soort bewolking 
dan bij een koufront. Bij een warmtefront glijdt de 
warme lucht langzaam over de koude lucht omhoog. 

Ver voor het warmtefront uit, dus op honderden 
kilometers afstand, nemen we de warme lucht al 
waar in de hogere luchtlagen, dat is op zo’n 8 tot 10 
kilometer hoogte. Hier is de temperatuur laag en er 
komen vooral ijskristallen voor. We zien de bewolking 
in de vorm van windveren: cirrusbewolking. In de 
onderste luchtlagen is de lucht nog koud; er kan zich 
daar wat cumulusbewolking hebben gevormd. In dat 
stadium is er nog weinig bewolking en overdag dus 
veel zon. De bewolking in de hogere luchtlagen wordt, 
naarmate het warmtefront dichterbij komt, dichter en 
komt ook op lagere niveaus. Tenslotte is de bewolking 
via cirrostratus, en altostratus in een dik pak nimbo-
stratus overgegaan waaruit neerslag valt.
Bij een koufront drukt de koude lucht zich met geweld 
onder de warme lucht, waardoor de stijgbewegingen 
heftiger zijn. Hierdoor ontstaan allerlei soorten 
cumuluswolken.

vragen

basis  1) Wat is mist?

verdieping 2) Hoe ontstaat mist?

uitdaging 3) Welke soorten mist zijn er?
 
Deel 6: Quiz
Opdracht: ‘Quiz’
Met de klas spelen jullie nu de wolkenquiz.

Probleemstelling
Hoe komt het dat op 1 januari om 00.00 uur het vaak 
ineens bewolkt wordt of dat er zelfs mist ontstaat?

figuur 7.11
Cumulus mediocris achter 

de radartoren van het KNMI

figuur 7.12 
Een speciaal soort 

wolk is mist. Ondiepe mist 
boven het waarneemterrein 

van het KNMI in De Bilt
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Warmtefront
Hieronder staan de wolkensoorten die bij een 
warmtefront horen. 

Koufront
Hieronder staan de wolkensoorten die bij een 
koufront horen.

figuur 7.13
Dwarsdoorsnede van 

een warmtefront
 

figuur 7.14
Dwarsdoorsnede van 

een koufront 

figuur 7.15
Vbno: Nimbostratus,  

Altostratus Cirrostratus, 
Cirrus  (bron: Kees Floor)

figuur 7.16
 Vbno: Cumulus, Altocumu-

lus, Stratocumulus, Cumulus 
(bron: Kees Floor)

(eventuele cumulonimbus 
is in een koufront niet zicht-

baar, is verscholen achter 
de stratocumulus)
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Probleemstelling: Hoe komt het dat na een heer-
lijke stranddag in de zomer er aan het eind van de 
middag soms ineens een grote regenbui valt?

Deel 1: Lagen in de atmosfeer 
De atmosfeer wordt op basis van temperatuur-
verandering met de hoogte in lagen verdeeld. De 
verschillende lagen en overgangszones zijn in figuur 
8.1 schematisch weergegeven (zie PowerPoint-
presentatie ‘Verticale opbouw en stabiliteit’ dia 4).

De onderste laag van de atmosfeer wordt de tropo-
sfeer genoemd. De term troposfeer is afgeleid van 
het Griekse woord ‘tropos’, dat staat voor bewegen 
of mengen. De troposfeer is de laag tussen het 
aardoppervlak en gemiddeld 13 km hoogte. Omdat 
de poolgebieden zo koud zijn, is de troposfeer daar 
slechts 8 km dik. Terwijl hij boven de tropen, waar 
het veel warmer is, tot zo’n 18 km reikt. De troposfeer 
is belangrijk voor ons, omdat het weer zich hierin 
afspeelt. Verder wordt deze laag gebruikt door de 
luchtvaart.

In de troposfeer neemt de temperatuur af met de 
hoogte. Dus hoe hoger je komt, des te kouder het 
wordt. Verder bevindt bijna al het in de atmosfeer 
aanwezige water zich in de troposfeer. Het water 
komt voor in vaste toestand (sneeuw en ijs), in 
vloeibare vorm (wolkendruppels, regen, mist) en 
in de vorm van gas (waterdamp).

Les 8:  
Verticale opbouw 
en stabiliteit

	    

figuur 8.1
De lagen in de atmosfeer

Thermosfeer

Mesosfeer

Stratosfeer

Troposfeer

Tropopauze

Ozonlaag

Exosfeer
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Het onderste gedeelte van de troposfeer heet 
de atmosferische grenslaag. Dit is de laag van 
de atmosfeer die door het aardoppervlak wordt 
opgewarmd (overdag) of afgekoeld (’s nachts).  
‘s Nachts is deze grenslaag enkele tientallen of 
hooguit enkele honderden meters dik; overdag 
bedraagt de grenslaaghoogte enkele kilometers. De 
hoogte van de grenslaag hangt nauw samen met 
stabiliteit en windsnelheid.

De tropopauze markeert de overgang tussen de 
troposfeer en de stratosfeer en is ongeveer 5 km dik. 
De tropopauze ligt aan de bovenzijde van de tropo-
sfeer op het niveau waar de temperatuur niet langer 
afneemt met de hoogte. De temperatuur is ongeveer 
-56 °C en verandert daar niet of nauwelijks meer met 
de hoogte. Een luchtlaag waarin de temperatuur 
niet of nauwelijks verandert met de hoogte heet een 
isotherme laag.

Boven de tropopauze bevindt zich de stratosfeer. 
Die reikt tot zo’n 50 km hoogte. In de stratosfeer 
wordt zuurstof omgezet in ozon, waardoor warmte 
vrijkomt. De temperatuur neemt dus weer toe. Hoe 
hoger je in de stratosfeer komt, des te warmer het 
wordt. De temperatuur neemt geleidelijk toe tot 30 °C. 
In de stratosfeer is de invloed van het weer nog 
merkbaar als de toppen van grote buiencomplexen 
door de tropopauze heen schieten. Verder gebruikt 
de luchtvaart ook dit deel van de atmosfeer. 

De stratosfeer wordt afgesloten door de stratopauze, 
met daarboven de mesosfeer, achtereenvolgens 
gevolgd door de mesopauze, de thermosfeer, de 
thermopauze en de exosfeer.

vragen

basis   1) Waarom komt er na de exosfeer geen  
   nieuwe laag meer in de atmosfeer?

verdieping 2) In figuur 1 is te zien dat de tempera- 
   tuur aan de grond hoger is dan op  
   grotere hoogte in de atmosfeer. Leg uit 
   hoe dit komt.

uitdaging 3) Leg uit waarom de temperatuur in de 
   troposfeer afneemt, maar  in de strato- 
   sfeer weer toeneemt.

Deel 2: Metingen in de onderste luchtlaag
Het weer speelt zich af in de onderste luchtlaag, de 
troposfeer. Om een weersverwachting te maken, 
moet de meteoroloog weten hoe de atmosfeer eruit 

ziet. Niet alleen aan de grond, maar over die hele 
onderste luchtlaag van ongeveer 13 km. Hoe veran-
dert in deze laag de temperatuur met de hoogte? 
En hoe veranderen de luchtdruk, luchtvochtigheid, 
windrichting en windsnelheid met de hoogte? Om 
dit te kunnen meten, wordt een ballon opgelaten 
met daaraan een meetkastje (radiosonde).

Zo’n weerballon wordt op internationaal vastge-
stelde locaties opgelaten. Over de hele wereld zijn er 
meer dan 500 locaties. In Nederland worden weerbal-
lonnen opgelaten op het marine vliegkamp in De 
Kooy en op het KNMI in De Bilt. Er worden maximaal 
vier ballonnen per dag worden opgelaten: om 00, 06, 
12 en 18 UTC (Universal Time Coordinated). Voor de 
Nederlandse tijd moet je daar in de winter 1 uur bij 
optellen en in de zomer 2 uur. In De Bilt wordt twee 
keer per dag een weerballon opgelaten: om 12 en 00 
UTC (dat is in de zomer om 14.00 en 02.00 uur en in 
de winter om 13.00 en 01.00 uur) (zie PowerPointpre-
sentatie ‘Verticale opbouw en stabiliteit’ dia 8).

Onderaan de ballon hangt een meetkastje: de 
radiosonde. De radiosonde bevat een aantal 
meetinstrumenten waarmee luchtdruk, tempera-
tuur en luchtvochtigheid gemeten kunnen worden. 
Windrichting en -snelheid worden afgeleid uit de 
positie van de radiosonde. In de computer worden 
de metingen van een ballonoplating verwerkt tot 
een ingewikkelde grafiek: een thermodynamisch 
diagram. In figuur 8.3 zie je een voorbeeld. Dit is de 
oplating van 29 augustus 2010 om 14.00 uur lokale 
tijd. Dit diagram is behoorlijk ingewikkeld; er wordt 
niet van je verwacht dat je het ook begrijpt.
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figuur 8.3
Het resultaat van de 

weerballonoplating: een 
thermodynamisch diagram

	  

	  

	  

	  

figuur 8.2
vbno: opblazen weerballon, 

de vulhut bij het KNMI, 
weerballon onderweg, 

de radiosonde
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Deel 3: Weetjes over een ballonoplating
Weerballonnen zijn er in allerlei soorten en maten. 
Op het KNMI worden ballonnen gebruikt die 350 
gram wegen en bestaan uit natuurrubber. Dit materiaal 
reageert op daglicht. Het daglicht zorgt ervoor dat de 
ballon langzaam verpulverd. De rek gaat hierdoor uit 
de ballon. Als de ballon niet verder kan uitrekken, 
scheurt hij. 

De weerballon is gevuld met helium. Dit gas is lichter 
dan lucht. Daarom blijft de ballon stijgen. Als je helium 
inademt, krijg je even een heel hoog stemmetje. Dit gas 
is niet gevaarlijk voor de mens of het milieu. In De 
Bilt worden de ballonnen gevuld met ongeveer 1,8 m3 
helium.

De vlucht van een weerballon duurt één tot twee 
uur. De ballon mag niet eerder kapot gaan. Om het 
materiaal zo lang goed te houden, wordt de ballon 
voorverwarmd op 60°C.

De ballon stijgt met een snelheid van ongeveer 5 m/s.

Op het KNMI wordt één keer per week een ozonballon 
opgelaten. Deze ballon moet de concentratie ozon 
meten. De ozonlaag bevindt zich op 15 tot 30 km 
hoogte. Deze ballon is een stuk groter dan een gewone 
weerballon, want hij moet een stuk hoger komen in 
de atmosfeer. Een ozonballon weegt 1200 gram.

Hoe hoger de weerballon komt, des te lager de lucht-
druk is. Daarom zet de ballon langzaam uit. Die grote 
ozonballonnen kunnen een doorsnede krijgen van 
wel 16 meter voordat ze kapot gaan. 

De weerballon stijgt tot hij scheurt. De hoogte 
waarop een ballon komt, hangt van een paar factoren 
af. De ballonnen van het KNMI bereiken meestal 20 
tot 30 km hoogte. Ooit is er een ballon op 39 km 
hoogte gekomen.

Als de ballon is gescheurd, valt het meetkastje naar 
beneden naar de grond. Het meetkastje weegt 300 
gram. De parachute zorgt dat het kastje niet met 
gevaarlijke snelheid naar beneden komt. Uiteindelijk 
valt het kastje met een snelheid van ongeveer 4 m/s 
op de grond.

De plek waar het meetkastje op de grond komt is 
iedere keer anders. Het is afhankelijk van het wind-
snelheid en windrichting. Als er een westenwind 
staat, zal de ballon dus naar het oosten gaan en het 
kastje dus ergens ten oosten van De Bilt neerkomen. 
Hoe harder de wind, des te verder van De Bilt. 

Voorbeelden van vindplaatsen van een weerballon 
uit De Bilt: Hamburg (ongeveer 350 km), Hannover 
(ongeveer 300 km), Mannheim (ongeveer 400 km).

De meetresultaten worden radiografisch naar De Bilt 
gestuurd. Daarom worden de weerballonnen ook 
wel ‘radiosondes’ genoemd. Het meetkastje heet ‘de 
sonde’. De sonde meet temperatuur, luchtvochtig-
heid en luchtdruk. 

De weerballon wordt gevolgd door satellieten, zodat 
de positie van de ballon vastgelegd wordt. Uit de 
positie van de sonde worden de windrichting en de 
windsnelheid berekend. 

De sonde hangt 36 meter onder de ballon. De onderste 
6 meter bevat een antenne. De overige 30 meter touw 
is om verstoring van metingen tegen te gaan.

In Nederland hebben piloten weinig last van weer-
ballonnen. Het is bekend wanneer en waar de 
ballonnen worden opgelaten. Daar wordt rekening 
mee gehouden in het vliegverkeer.

Sondes die op de grond vallen, kunnen een enkele 
keer problemen veroorzaken. Zo zijn er wel eens 
drachtige koeien enorm geschrokken en daardoor 
door het lint gegaan. Gelukkig zijn alle kalfjes gezond 
geboren. Ook is er een keer een ballon tegen een 
flat aan gekomen. Een bewoonster dacht aan een 
vliegende bom. Dit heeft de landelijke pers gehaald. 
Vorig jaar heeft een spoorwegmedewerker een sonde 
op zijn hoofd gehad. Gelukkig had hij een helm op. 
De kans op zoiets is uitzonderlijk klein.

Deel 4: Stabiliteit
De zonnestralen gaan dwars door de atmosfeer heen 
en verwarmen dan de aarde. De aarde verwarmt op 
zijn beurt de lucht. De lucht wordt dus verwarmt 
vanaf het aardoppervlak. Warme lucht is lichter dan 
koude lucht. Dus het pakketje opgewarmde lucht 
aan het aardoppervlak begint te stijgen. Zolang de 
temperatuur van de omgeving lager is, blijft het 
pakketje stijgen. Pas als de temperatuur van het 
pakketje lucht even hoog is als die van zijn omgeving 
stopt het met stijgen.

Hoger in de atmosfeer is de temperatuur lager. Als 
het pakketje lucht hoger in de atmosfeer komt, koelt 
het geleidelijk af. Warme lucht kan meer waterdamp 
bevatten dan koude lucht. Als de lucht afkoelt, kan 
het dus minder waterdamp bevatten. De waterdamp 
condenseert, zodat er wolkendruppeltjes ontstaan.
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figuur 8.4
Onstabiel, stabiel, neutraal

Voor het ontstaan en oplossen van wolken is het dus 
belangrijk om te weten hoe hoog een pakketje lucht 
kan stijgen. Om dat te kunnen bepalen, moet de 
meteoroloog weten hoe stabiel de atmosfeer is. In 
onstabiele lucht komen sterke opwaartse luchtstro-
mingen voor. Zeker als de lucht ook nog eens vochtig 
is, kunnen daarin gemakkelijk wolken ontstaan die 
kunnen uitgroeien tot buien. 

We onderscheiden drie vormen van stabiliteit: 
stabiel, onstabiel en neutraal. Stabiliteit is ook 
belangrijk bij luchtverontreiniging. Aan de hand van 
drie plaatjes van een rookpluim (figuur 8.4) worden 
de verschillende vormen van stabiliteit uitgelegd.

onstabiel  

De atmosfeer wordt goed gemengd. De rookpluim 
wordt sterk verspreid. Eventuele vervuiling wordt goed 
uitgespreid en veroorzaakt minder hinder.

stabiel 

De lucht wordt nauwelijks gemengd. De verspreiding 
van de rook wordt tegengewerkt. De overlast kan dus 
groter zijn.

neutraal

De rookpluim dunt kegelvormig uit.

vragen

basis  Warme lucht is lichter dan koude lucht
   en stijgt daarom op. 

1a) Geef een voorbeeld van warme lucht 
die opstijgt uit het dagelijks leven.
1b) Leg uit hoe een heteluchtballon kan 
opstijgen.

basis  Op zomerse dagen zie je soms cumulus-
   wolken ontstaan.

2a) Leg uit waarom deze ontstaan.
2b) Waarom groeien deze wolken soms 
uit tot (onweers)buien, maar soms juist 
ook niet?

verdieping Op zomerse dagen zie je soms cumulus-
   wolken ontstaan.

3) Leg uit waarom deze op rustige zomerse 
dagen ’s avonds weer verdwijnen.

uitdaging 4) Waarom ontstaat mist vaak ‘s nachts?
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Deel 5: Ontwikkeling van buien

Een pakketje lucht dat warmer is dan zijn omgeving 
stijgt. Het pakketje koelt langzaam af, waardoor 
waterdamp condenseert. In figuur 8.5 staat de 
ontwikkeling van een buienwolk weergegeven 
(zie PowerPointpresentatie ‘Verticale opbouw en 
stabiliteit’ dia 15). Er ontstaan wolkendruppels 
die samen een wolk vormen. Hoe onstabieler, des 
te hoger de wolk komt. Als de wolkendruppels te 
zwaar worden, vallen ze naar beneden (1). In de wolk 
zijn echter stijgende bewegingen aanwezig die die 
wolkendruppels weer meenemen naar boven. Als 
de druppels zwaar genoeg zijn, vallen ze uit de wolk: 
het regent (2). De regen neemt koude en vochtige 
lucht vanuit de wolk mee naar beneden richting het 
aardoppervlak. Hierdoor kan de warme lucht van 
het aardoppervlak niet meer stijgen. In de wolk zijn 
dan alleen nog dalende bewegingen aanwezig (3). 
De wolk kan dan niet meer groeien en verdwijnt 
langzaam. 

Een losse bui heeft een levensduur van ½ tot 1 uur. 
Als allerlei losse buien samenkomen (bijvoorbeeld in 
lijnvorm) helpen ze elkaar met overleven, waardoor 
de levensduur kan oplopen tot vele uren.

Deel 6: Neerslag
Niet elke wolk geeft ook echt neerslag. Op mooie, 
zomerse dagen zijn er vaak wolken te zien, terwijl 
er geen druppel regen valt. De waterdruppeltjes in 
de wolk zijn zo klein, dat ze gewoon blijven zweven 
en niet naar beneden vallen. Om wel naar beneden 
te kunnen vallen, moeten ze groeien. Druppeltjes 
groeien echter niet zo gemakkelijk, doordat het 
oppervlak van water een soort van ‘hard’ laagje 
vormt, waardoor er moeilijk nieuwe waterdamp in 
het druppeltje opgenomen kan worden. Vergelijk dit 
met het zwembad waar je plat op je buik inspring. 

Het water wil je eigenlijk tegenhouden. IJskristallen 
(sneeuwvlokjes) kunnen wel gemakkelijk groeien. 
Denk maar aan het ijs dat aan de binnenkant van de 
diepvriezer groeit. Als dit niet wordt weggehaald, is 
na een aantal maanden de diepvriezer dichtgegroeid 
met ijs.

Als de temperatuur boven in de wolk (of in de hele 
wolk) onder de 0 °C is, ontstaan er ijskristallen. Deze 
kunnen groeien en worden zo zwaar dat ze naar 
beneden vallen. Er valt dan dus neerslag; sneeuw als 
het aan de grond ook koud is en regen als het onderin 
de atmosfeer boven nul is en de sneeuwvlokken 
smelten.

Als de wolken hoog genoeg zijn, kan er ook onweer en 
hagel in de buien voorkomen. Het enige instrument 
dat neerslag over een groot gebied kan detecteren, 
is de weerradar. De radar verschaft een goed beeld 
van de verdeling van neerslag over het land. Ook de 
structuur van neerslagproducerende systemen is in 
de radarbeelden goed te zien: afzonderlijke buien of 
een groot neerslaggebied.

figuur 8.5
Ontwikkeling van een 

buienwolk

	  

figuur 8.6
De weerradar van 

het KNMI in De Bilt
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figuur 8.8
Een radarbeeld 

figuur 8.9
De neerslag uit deze wolk...

figuur 8.7
De binnenkant van

 de weerradar 

Radargolven worden door neerslagelementen (zoals 
regen en sneeuw) gereflecteerd. De veel kleinere 
wolkendruppeltjes leveren vrijwel geen reflecties op. 
Uit de hoeveelheid terugontvangen radarstraling kan 
de neerslagintensiteit berekend worden, zij het niet 
altijd even nauwkeurig. 

De kleuren van de radarreflecties geven de neerslag-
intensiteit aan. Wit is lichte neerslag, grijs is al wat 
meer neerslag en dan komen donkergrijs, rood en 
tot slot zwart als hoogste intensiteit (zie PowerPoint-
presentatie ‘Verticale opbouw en stabiliteit’ dia 17).

vragen

Bekijk figuur 8.9 en vul onderstaande zinnen aan.

basis  Vul aan:
   1) De neerslag uit deze wolk begint als …
   en komt als … op de grond.

verdieping Vul aan:
   2) De neerslag uit deze wolk begint als …
   en komt als … op de grond.

uitdaging Vul aan:
   3) De neerslag uit deze wolk begint als …, 
   wordt onderweg … en komt als … op de 
   grond.
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Probleemstelling
Hoe komt het dat na een heerlijke stranddag in de 
zomer er aan het eind van de middag soms ineens 
een grote regenbui valt?

Verdieping

Deel 1: Verticale opbouw
In figuur 8.10 zie je de grafiek van de ballonoplating 
van 29 augustus 2010 om 14.00 uur lokale tijd. Deze 
eerste grafiek is weergegeven, zoals de gegevens bij 
het KNMI gebruikt worden, de tweede grafiek (figuur 
8.11) is iets gemakkelijker af te lezen.

In zo’n diagram staan de gemeten windsnelheden en 
-richtingen, de temperatuur (rode lijn) en de dauw-
puntstemperatuur (de blauwe lijn). De dauwpunts-
temperatuur is een maat voor de vochtigheid van de 
lucht. De meteoroloog haalt heel veel informatie uit 
deze diagrammen. Bijvoorbeeld hoe (on)stabiel de 
atmosfeer is (komen er misschien onweersbuien?). 
Maar ook dingen als: het wel of niet ontstaan van 
bewolking, de hoogte waarop bewolking ontstaat en 
aanwezig is, de kans op mistvorming. Of bijvoorbeeld 
of er gunstige condities zijn voor ijzel, onweer of 
hagel. Voor de luchtvaart is het belangrijk om te 
weten op welke hoogte in de atmosfeer ijsaanzetting 
op vliegtuigen voorkomt. Ook dat kan de meteoro-
loog halen uit dit diagram.

figuur 8.10
Thermodynamisch diagram

figuur 8.11
Eenvoudigere weergave 

thermodynamisch diagram: 
horizontaal temperatuur, 

verticaal hoogte
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figuur 8.12
Thermodynamisch diagram 

(eenvoudigere weergave) 
3 januari 2009 00 UTC

vragen

verdieping Bekijk de radiosonde oplating van  
   29 augustus 2009 (figuur 8.11).
   1a) Wat is de temperatuur op 4000 meter  
   hoogte?
   1b) Wat is de temperatuur op 8000 meter  
   hoogte?

verdieping Bekijk de radiosonde oplating van  
   29 augustus 2009 (figuur 8.11).
   2) Op welke hoogte verwacht je dat er  
   bewolking zou kunnen zijn?

uitdaging 3a) Hoe komt het dat de weerballon  
   steeds groter wordt naarmate hij hoger    
   komt?
   3b) Waarom komt de weerballon meestal  
   niet veel hoger dan 25 tot 30 km hoogte?

Deel 2: Stabiliteit
De zon verwarmt de aarde en de aarde verwarmt op 
zijn beurt de lucht. De lucht wordt dus verwarmt 
vanaf het aardoppervlak. Warme lucht is lichter dan 
koude lucht. Dus het pakketje opgewarmde lucht 
aan het aardoppervlak begint te stijgen. Zolang de 
temperatuur van de omgeving lager is, blijft het 
pakketje stijgen. Pas als de temperatuur van het 
pakketje lucht even hoog is als die van zijn omgeving 
stopt het met stijgen.

Hoger in de atmosfeer is de temperatuur lager. Als 
het pakketje lucht hoger in de atmosfeer komt, koelt 
het geleidelijk af. Warme lucht kan meer waterdamp 
bevatten dan koude lucht. Als de lucht afkoelt, kan 
het dus minder waterdamp bevatten. De waterdamp 
condenseert, zodat er wolkendruppeltjes ontstaan. 
Als lucht 100 meter stijgt, dan koelt het af met 1 °C. 
Als er een wolk is gevormd, koelt de lucht af met 
0,65 °C per 100 meter stijging.

Voor het ontstaan en oplossen van wolken is het dus 
belangrijk om te weten hoe hoog een pakketje lucht 
kan stijgen. Om dat te kunnen bepalen, moet de 
meteoroloog weten hoe stabiel de atmosfeer is. 
In onstabiele lucht komen sterke opwaartse 
luchtstromingen voor. Zeker als de lucht ook nog 
eens vochtig is, kunnen daarin gemakkelijk wolken 
ontstaan die kunnen uitgroeien tot buien. 

Een mistige nacht, een stabiele situatie:
Wanneer het aan de grond juist kouder is dan 
bovenin de lucht, is er sprake van een stabiele 
situatie. De lucht kan dan vanaf de grond onmogelijk 
opstijgen, omdat de lucht erboven warmer is en de 
opstijgende lucht vanaf de grond alleen maar kouder 
zou worden. Het opstijgen kan dus niet lukken.

Wanneer de lucht nu ook nog vochtig is, dat wil 
zeggen als de temperatuur gelijk is aan de dauwpunt-
stemperatuur, dan kan er mist ontstaan. In de grafiek 
(figuur 8.12) is te zien dat dit tijdens de oplating van 
deze radiosonde inderdaad aan de grond het geval is.
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En nog wat verder uitvergroot:

vragen

verdieping Op een zomerse dag is de temperatuur 
   aan de grond gestegen tot maar liefst  
   33 °C. Het dauwpunt van de lucht is op  
   dat moment 11 °C.
   1a) Met hoeveel graden per 100 meter 
   koelt de luchtbel af als hij op gaat 
   stijgen?
   1b) Welke temperatuur heeft de luchtbel  
   op een hoogte van 2200 meter gekregen?
   1c) Wat is er bij die temperatuur aan de  
   hand?
   1d) Hoeveel neemt de temperatuur af 
   per 100 meter als de luchtbel verder  
   stijgt?

   
   1e) Wat is dan de temperatuur van de
   luchtbel als deze op 15 km hoogte is 
         gekomen?
   1f ) Waarmee is in deze vraag geen  
   rekening gehouden?

uitdaging Bekijk nogmaals de radiosonde oplating  
   van 29 augustus 2009 (figuur 8.11). 
   2) Is de atmosfeer stabiel?
   3) Een droge luchtbel die opstijgt, koelt 
   af met 1 °C per 100 meter. Wanneer 
       de luchtbel verzadigd raakt, koelt hij af  
   met 0,65 °C per 100 meter. Leg uit waar 
   dit verschil vandaan komt.

figuur 8.13
Uitvergroting 

thermodynamisch diagram 
(eenvoudigere weergave) 

3 januari 2009 
00 UTC
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figuur 9.2
Maximumtemperatuur 

29 augustus 2009

figuur 9.1
Bliksmemontladingen 

op 29 augustus 2009

uitdaging voor 3 havo en vwo

Probleemstelling: Wat (in de opbouw van de 
atmosfeer) zorgde ervoor dat de onweersbuien op 
20 augustus 2009 iets later kwamen?

www.knmi.nl/cms/content/63834/onweer_kwam_iets_later

Les 9:  
Thermodynamisch diagram

Onweer kwam iets later
Maar weeralarm was meteorologisch terecht 
KNMI-bericht  21 augustus 2009 
De zware onweersbuien, waarvoor het KNMI 
donderdag een weeralarm uitgaf, ontstonden 
niet aan het begin maar pas aan het einde 
van de middag. Het buiengebied met zwaar 
onweer, hagel ter grootte van pingpongballen 
en lokaal veel neerslag trok voornamelijk in 
de avonduren over ons land. Het bliksem-
meetsysteem registreerde op verschillende 
plaatsen meer dan 500 ontladingen per vijf 
minuten en het onweer was daarmee heftig 
genoeg om een weeralarm te rechtvaardigen.
De atmosfeer was donderdag zeer dynamisch. 
Alle ingrediënten waren aanwezig voor hevig 
weer: extreme warmte, een krachtig windveld 
op grote hoogte in de atmosfeer en vochtige 
lucht. Door kleine verschillen tussen de 
waarnemingen en de modelberekeningen van 
temperatuur- en vochtprofielen in de hoogte 
kwam de buienvorming in het westen enkele 
uren later op gang dan verwacht en waren de 
windstoten ook minder sterk. 
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Deel 1: Het thermodynamisch diagram
De temperatuurdaling in de atmosfeer met de 
hoogte is vaak niet precies gelijk aan de daling van 
de temperatuur van een opstijgende luchtbel met 
de hoogte. Soms wordt het veel sneller koud met 
toenemende hoogte (bijvoorbeeld als de wind wat 
hoger in de atmosfeer uit het koude noorden komt). 
Soms neemt de temperatuur minder snel af met de 
hoogte (bijvoorbeeld wanneer de wind wat hoger in 
de atmosfeer juist uit warmere gebieden komt). Het 
is vaak zo dat de wind op verschillende hoogtes uit 
een (iets) andere richting komt.

Wanneer overdag de zon schijnt, wordt het aard-
oppervlak veel beter opgewarmd door de zon dan de 
lucht (omdat de zonnestralen dwars door de lucht 
heen gaan). Het warme aardoppervlak verwarmt dan 
weer de lucht vlak er boven. Er ontstaan dus gebieden 
met warme lucht aan het aardoppervlak. Omdat 
warme lucht de neiging heeft op te stijgen, willen 
deze warme luchtbellen omhoog. Terwijl ze dit doen, 
koelen ze af, met de eerder genoemde 1 °C per 100 
meter. Het opstijgen stopt, wanneer de lucht om de 
bel heen even warm is als de bel.

In onstabiele situaties, bijvoorbeeld met een wind 
uit het noorden of noordwesten in het najaar of de  

winter, koelt de atmosfeer zo snel af met de hoogte, 
dat de luchtbellen tot grote hoogtes kunnen opstijgen. 
Dan kunnen er forse stapelwolken ontwikkelen met 
aardig wat neerslag. 

De meteorologen willen dus graag weten hoe de 
atmosfeer er op verschillende hoogtes uitziet. Daarom 
doen ze metingen in de lucht met behulp van 
weerballonnen. De meetresultaten worden uitgezet 
in een zogenaamd thermodynamisch diagram. Dat 
diagram is voor niet-weerkundigen lastig te lezen. 
Daarom staan de metingen van de ballonoplating 
van 29 augustus 2009 hier in een wat overzichtelijker 
plaatje (figuur 9.3). Op de verticale as staat de 
hoogte, de horizontale as is de temperatuur.

In dit plaatje is de rode lijn de temperatuur en de 
blauwe lijn is de dauwpuntstemperatuur.
De dauwpuntstemperatuur geeft weer hoe vochtig 
de lucht is. Het is de temperatuur waarbij deze lucht, 
waarin een bepaalde hoeveelheid waterdamp zit, 
100% verzadigd zou zijn met vocht. De naam ‘dauw-
puntstemperatuur’ is afgeleid van de dauw die je 
’s nachts en ’s ochtends vroeg op het gras kan zien. 
De dauwpuntstemperatuur is de temperatuur waarbij, 
wanneer de lucht afkoelt, dauw gaat ontstaan, de 
lucht dus 100% verzadigd is met waterdamp. 

figuur 9.3
Thermodynamisch diagram 

De Bilt 29 augustus 2009 
12 UTC
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Deel 2: Stabiliteit
Wanneer een luchtbel opstijgt, koelt deze af met 
ongeveer 1 graad per 100 meter (dit wordt met een 
moeilijk woord ‘droogadiabatisch’ genoemd). Door 
dit afkoelen neemt de relatieve vochtigheid van de 
lucht steeds verder toe. 

De luchtbel koelt af, doordat de luchtdruk om hem 
heen lager wordt. De luchtbel gaat dus uitzetten. 
Hierdoor neemt de temperatuur af. Dit is te 
vergelijken met een spuitbus of brandblusser. 
Wanneer je hiermee spuit, neemt de druk binnenin 
af en neemt de ruimte die het gas inneemt groter 
(binnen en buiten de spuitbus). Je kan voelen dat 
de spuitbus of brandblusser koud aanvoelt en dat 
de stof die uit de spuitbus komt ook koud is (let op, 
voel niet bij de brandblusser aan het schuim wat er 
uitkomt; dit is zo koud dat je je handen verwondt!!)

Op het moment dat de luchtbel zo ver is afgekoeld, 
dat er precies zoveel vocht in zit, als er bij deze 
temperatuur in kan, raakt hij verzadigd. De tempera-
tuur van de luchtbel heeft dan het dauwpunt bereikt. 
Stijgt de luchtbel dan nog verder door, dan gaat er 
vocht condenseren. Bij dit condenseren ontstaan 
er wolken, maar komt er ook warmte vrij. Daardoor 
daalt de temperatuur van een luchtbel waarin vocht 
condenseert maar met 0,65 graad per 100 meter 
(dit wordt met een moeilijk woord ‘natadiabatisch’ 
genoemd).

Het verdampen van water kost energie of warmte. 
Dit is te snappen door te bedenken dat waterplassen 
op de stoep in de warme zon sneller verdampen dan 
wanneer het koud en somber weer is. De was droogt 
ook sneller in een warme kamer. Omgekeerd komt 
de warmte, die bij het verdampen in de waterdamp 
gestopt is, er weer uit als de waterdamp weer water 
wordt. De lucht wordt daardoor een beetje warmer 
(of bij het opstijgen minder snel koud).

Een luchtbel kan dus droog beginnen met opstijgen 
en afkoelen met 1 graad per 100 meter en dan verza-
digd raken en vanaf dat moment tijdens het stijgen 
afkoelen met nog maar 0,65 graad per 100 meter.

Wanneer de omgeving van een opstijgende lucht-
bel minder snel afkoelt dan 1 graad per 100 meter 
waarmee de luchtbel afkoelt, dan is de luchtbel al 
heel snel kouder dan de omgeving. Hij kan dus niet 
opstijgen. In deze situatie is de atmosfeer stabiel. 
Vochtige lucht (die verzadigd is en waarin het vocht 
condenseert) kan niet opstijgen wanneer de lucht er 
omheen minder snel afkoelt dan met 0,65 graad per 
100 meter.

De atmosfeer is onstabiel als de omgevingslucht 
afkoelt met meer dan 1 graad per 100 meter voor een 
droge luchtbel of met meer dan 0,65 graad per 100 
meter voor een vochtige luchtbel.

Stel dat het temperatuurverloop met de hoogte van 
de atmosfeer eruit ziet als bij lijn 3 in figuur 9.4. 
Aan de grond is het 20 °C. Als de zon de grond 
verwamt, ontstaat er een luchtbel die iets warmer 
is. Wanneer deze gaat opstijgen zal de temperatuur 
droogadiabatisch afkoelen, dus volgens de gele lijn. 
De luchtbel wordt dan al heel snel kouder dan de 
lucht er omheen (die de rode lijn 3 volgt) en zal dus 
niet verder stijgen.

Wanneer de luchtbel al helemaal verzadigd is met 
vocht (luchtvochtigheid 100%), zal de opstijgende 
luchtbel de groene, natadiabatische lijn volgen. Ook 
dan is in situatie 3 de luchtbel al snel kouder dan de 
omgeving en zal hij niet verder stijgen. De atmosfeer 
is stabiel.
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figuur 9.5
Thermodynamisch diagram 

De Bilt 28 augustus 2009 
12 UTC

figuur 9.4
Onstabiel, stabiel

	  
In situatie 1 is het omgekeerde het geval. Of de 
luchtbel nu droog is en de gele droogadiabatische 
lijn volgt of verzadigd en de groene natadiabatische 
lijn volgt, de luchtbel blijft altijd warmer dan de 
omgeving en zal blijven stijgen. De atmosfeer is 
onstabiel.

Als de temperatuur in de atmosfeer met de hoogte 
afneemt volgens lijn 2, is er iets lastigs aan de hand. 
Wanneer de aan de grond opgewarmde luchtbel 
droog is, zal hij opstijgen volgens de gele droogadia-
batische lijn. Hij wordt dus kouder dan de omgeving 
(de rode lijn 2) en zal niet verder stijgen. Dit is stabiel. 
Is de luchtbel echter verzadigd (luchtvochtigheid 
100%), dan zal er tijdens het opstijgen waterdamp 
condenseren en volgt hij de groene natadiabatische 
lijn. De luchtbel is dan warmer dan de omgeving en 

 

zal dus blijven opstijgen. Dit is onstabiel. Het gebied 
tussen de gele droogadiabatische lijn en groene 
natadiabatische lijn is stabiel voor droge lucht en 
onstabiel voor verzadigde lucht. Dit wordt ‘potentieel 
onstabiel’ genoemd.

De radiosondes zijn een handig hulpmiddel om met 
behulp van bovenstaande theorie te bekijken of de 
opbouw van de atmosfeer stabiel of onstabiel is. 

Deel 3: Een onstabiele situatie
Op vrijdag 28 augustus 2009 zag de meting van de 
radiosonde van De Bilt er uit zoals in figuur 9.5. Je 
gaat nu stapsgewijs kijken of de atmosfeer stabiel of 
onstabiel is, of er bewolking kan ontstaan, op welke 
hoogte die bewolking kan ontstaan (wolkenbasis) 
en tot welke hoogte die bewolking kan komen 
(wolkentop).
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figuur 9.7
Vergroot thermodynamisch 

diagram De Bilt 28 augustus 
2009 later in de middag

figuur 9.6
Thermodynamisch diagram 

De Bilt 28 augustus 2009 
later in de middag

De lucht aan de grond is opgewarmd. Dit is te zien 
aan de rode lijn die aan de grond opgelopen is van 
18 °C naar 25 °C. De lucht is nu dus veel warmer dan 
de lucht vlak er boven. Omdat warme lucht wil 
opstijgen, zal de lucht van 25 °C aan de grond 
omhoog gaan. Dit gebeurt ‘droogadiabatisch’; de 
lucht koelt elke 100 meter hoger met 1 °C af. De 
luchtbel volgt dus de gele droogadiabatische lijn.

handeling 1: Trek vanaf het punt aan de grond waar 
de temperatuur in de grafiek 25 °C is een lijn die 
evenwijdig is aan de gele lijn die linksonder in de 
grafiek staat. Deze gele lijn is de droogadiabatische lijn.

Wanneer er verder niets zou gebeuren, kan de warme 
lucht opstijgen, totdat de lucht om hem heen (de 
rode lijn) net zo warm is als de luchtbel zelf. In figuur 
9.6 kun je zien dat dit gebeurt bij ongeveer 2500 
meter hoogte bij een temperatuur van ongeveer -2°C.

Maar, de dauwpuntstemperatuur van de luchtbel 
aan de grond is 7 °C. Dit betekent dat wanneer de 
temperatuur van de opstijgende luchtbel lager wordt 
dan 7 °C, de luchtbel voor 100% verzadigd is met 
waterdamp. Vanaf dat moment gaat er dus water-
damp condenseren en ontstaan er wolken. Omdat 
er bij het condenseren van de waterdamp warmte vrij 
komt, koelt de opstijgende lucht nu minder snel af. 
Dit gaat nu met 0,65 °C per 100 meter, het zogenaamde 
‘natadiabatische’ opstijgen.

handeling 2: Trek vanaf het dauwpunt aan de grond 
een verticale lijn omhoog tot het punt waar deze 
de gele droogadiabatische lijn snijdt. Vanaf het 
punt waar de lijnen elkaar snijden, gaat de lucht 
natadiabatisch opstijgen. De luchtbel volgt dus de 
natadiabatische lijn.
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figuur 9.9
Vergroot thermodynamisch 

diagram met 
drie handelingen

figuur 9.8
Dauwpuntlijn en 

natadiabatische opstijging

handeling 3: Trek in de grafiek vanaf het punt waar 
de gele lijn en de oranje dauwpuntlijn elkaar snijden 
een lijn die evenwijdig loopt aan de groene lijn die 
rechtsonder in de grafiek (figuur 9.6) staat. Dit is de 
natadiabatische lijn.

De luchtbel, waarin nu waterdamp condenseert en 
dus wolken ontstaan, stopt met opstijgen op het 
moment dat de luchtbel net zo warm (of koud 
eigenlijk) is geworden als de omgeving (die de 
temperatuur van de rode lijn volgt). Dit is wanneer 
de rode lijn en de groene lijn elkaar snijden.

In figuur 9.8 en 9.9 staan de drie handelingen 
ingetekend. Je kan zien dat de rode en de groene 

lijn op een hoogte van ongeveer 7000 meter elkaar 
bijna snijden, maar op een hoogte van ongeveer 
10.000 meter (10 km) pas daadwerkelijk.

Dit betekent dat de luchtbel vanaf de grond tot 10 km 
hoogte is opgestegen en dat het condenseren van de 
waterdamp vanaf 2000 meter begon. De onderkant 
van de (cumulus) wolk zit dus op 2000 meter en de 
top op 10.000 meter hoogte. Er is dus een behoorlijke 
buienwolk ontstaan.

Wat ook opvalt, is dat de luchtbel dankzij het 
condenseren van de waterdamp veel hoger kan 
opstijgen dan als hij alleen droogadiabatisch 
opstijgt.
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figuur 9.10

Deel 4: Vragen
1) Warme lucht neemt in temperatuur af als hij 

opstijgt, zelfs als er geen warmte (energie) aan de 
lucht om hem heen wordt afgegeven.  
Leg uit hoe dit kan.

2) De lucht boven in de atmosfeer is kouder dan de 
lucht onder in de atmosfeer.  
Waarom zakt deze koudere lucht dan niet naar 
de grond? Warme lucht is toch lichter dan koude 
lucht?

3) Een droge luchtbel die opstijgt, koelt af met 1°C 
per 100 meter. Op een mooie, zomerse dag heeft 
de luchtbel aan de grond een temperatuur van  
20°C.

a) Leg uit dat de temperatuur van de luchtbel als 
functie van de hoogte is te schrijven als een  
lineaire vergelijking in met de vorm T=a∙H+b

b) Welke getallen moeten voor a en b ingevuld 
worden? Geef nu de formule voor T (temperatuur) 
als functie H (hoogte) voor een droge, opstijgende 
luchtbel.

c) Bereken de temperatuur van de luchtbel op 0, 10, 
50, 100, 250, 1000, 2500 en 7,5 km hoogte.

4) Een verzadigde luchtbel die opstijgt, koelt af met 
0,65°C per 100 meter. Op een mooie, zomerse dag 
heeft de luchtbel aan de grond een temperatuur 
van 20°C.

a) Geef de formule voor T (temperatuur) als functie H 
(hoogte) voor een verzadigde, opstijgende luchtbel, 
wanneer deze vanaf de grond verzadigd zou zijn.

b) Bereken de temperatuur van de luchtbel op 0, 10, 
50, 100, 250, 1000, 2500 en 7,5 km hoogte.

5) Op een zomerse dag is de temperatuur aan de 
grond gestegen tot maar liefst 31 °C. Het dauwpunt 
van de lucht is op dat moment 18 °C.

a) Bereken op welke hoogte de luchtbel verzadigd 
raakt.

b) Bereken welke temperatuur de luchtbel heeft  
op een hoogte van 15 km.

c) Waar heb je bij vraag a en b niet naar gekeken?

6) In de grafiek (figuur 9.10) staan de resultaten van 
een radiosondeoplating. Laat met behulp van 
de grafiek zien, op welke hoogtes de atmosfeer 
stabiel, onstabiel of potentieel onstabiel is.
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figuur 9.12

figuur 9.11

7) Hieronder staan de resultaten van de radiosonde-
oplating in De Bilt op 20 augustus 2009 (figuur 9.11). 
De temperatuur aan de grond is op dat moment 
30,4 °C. De temperatuur zou die dag verder 
oplopen naar 33,8 °C. Bepaal met behulp van de 
radiosondeoplating of er buien te verwachten zijn.

8) Op deze 20 augustus werd het in het oosten van 
Nederland nog warmer dan in De Bilt. In het 

Limburgse Ell werd 37,0 °C gemeten. Bepaal met 
behulp van de radiosondeoplating (figuur 9.12) of 
er hier buien te verwachten zijn.

Probleemstelling
Wat (in de opbouw van de atmosfeer) zorgde ervoor 
dat de onweersbuien op 20 augustus 2009 iets later 
kwamen?
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Eigen weerbericht maken
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figuur 10.1
Analyse (weerkaart) 

donderdag 
1 april 2010 om 12 uur

In deze opdracht ga je een eigen weerbericht voor 
Nederland maken voor vandaag en morgen. Dit doe 
je met behulp van de weerkaarten van het KNMI, 
net zoals de meteorologen van het KNMI doen. Om 
een weersverwachting te kunnen maken, moet je 
natuurlijk wel eerst een weerkaart kunnen ‘lezen’. 

Deel 1a: Weerkaart lezen (basis)
De weerkaart
Hieronder staat de weerkaart die de meteoroloog 
van het KNMI maakte op donderdag 1 april 2010 om 

12 uur in de middag. Deze weerkaart geeft aan hoe 
de luchtdrukverdeling in de atmosfeer is; waar de 
hoge- en lagedrukgebieden te vinden zijn en waar 
de fronten en buiengebieden liggen. 

Op deze kaart zijn diverse symbolen te vinden. Je 
maakt stap voor stap kennis met alle informatie 
die op de weerkaart te vinden is. Dit doe je met een 
andere weerkaart, die van 25 juni 2011 om 18 uur 
’s avonds.

Les 10:  
Eigen weerbericht maken
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De Isobaren
Op de kaart in figuur 10.2 zijn blauwe lijnen van gelijke 
luchtdruk te vinden. Deze lijnen worden isobaren 
genoemd. De getallen zijn in hectoPascal (hPa). 
Hoge- en lagedrukgebieden
De hogedrukgebieden (aangegeven met een H) liggen 
op die plekken, waar de luchtdruk het hoogst is. De 
isobaar is daar (ongeveer) een cirkel. Zij zorgen vaak 
voor rustig weer. Ook bij lagedrukgebieden (aange-
geven met een L) is de isobaar ongeveer cirkelvorming, 
maar de luchtdruk is daar juist het laagst. Lagedruk-
gebieden zorgen vaak voor bewolking, neerslag en 
(veel) wind. 

Opdracht 1
a) Zet in de kaart (figuur 10.2) een L op de plekken 
waar lagedrukgebieden liggen.

b) Zet in de kaart (figuur 10.2) een H op de plekken 
waar hogedrukgebieden liggen.

Isobaren en wind
De wind waait evenwijdig aan (= in dezelfde richting 
als) de isobaren. Hoe dichter de isobaren op elkaar 
staan, des te meer wind er is. De wind beweegt rond 
hogedrukgebieden met de wijzers van de klok mee. Bij 
lagedrukgebieden beweegt de wind tegen de klok in.

Opdracht 2
a) Geef op de kaart (figuur 10.3) aan waar je veel wind 
verwacht. Geef ook met pijltjes aan in welke richting 
de wind waait.
b) Uit welke richting waait de wind in Nederland. En 
waait het hard of zacht?

figuur 10.2
Weerkaart met alleen 

isobaren

figuur 10.3
Weerkaart met isobaren en 
hoge- en lagedrukgebieden
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figuur 10.5
Weerkaart met isobaren, 

hoge- en lagedrukgebieden, 
fronten en buiengebieden

figuur 10.4
Weerkaart met isobaren, 

hoge- en lagedrukgebieden 
en fronten

Fronten
Op de weerkaart (zie figuur 10.4) zijn ook drie 
soorten fronten te vinden, warmtefronten (rood), 
koufronten (blauw) en occlusiefronten (paars). Dit 
zijn gebieden waar warme en koude lucht elkaar 
ontmoeten en waar het vaak minder goed of zelfs 
slecht weer is. Zoals je in de kaart kan zien, zitten 
deze fronten vaak vast aan een lagedrukgebied.

Warmtefront
Zorgt vaak voor bewolking en neerslag. De lucht er 
achter is warmer dan de lucht er voor.
Koufront 
Zorgt vaak voor bewolking en neerslag. De lucht er 
achter is kouder dan de lucht er voor.
Occlusie 
Zorgt vaak voor bewolking en neerslag. De lucht er 
achter kan zowel kouder als warmer zijn als de lucht 
er voor (maar meestal kouder).

Opdracht 3
a) Geef op de kaart (figuur 10.4) aan waar je 
bewolking en neerslag verwacht.
b) Geef op de kaart (figuur 10.4) aan waar je denkt 
dat de lucht warm is en waar de lucht koud is.
c) Is het in Nederland warm of koud?

Buiengebieden
Naast fronten, die de grens vormen tussen koude en 
warme lucht, zijn er ook nog andere buiengebieden 
die in de warme of in de koude lucht voor bewolking 
en neerslag zorgen (zie figuur 10.5).

Buiengebied in de warme lucht (aangegeven met 
een rode lijn) zorgt voor buien.
Buiengebied in de koude lucht (aangegeven met een 
blauwe lijn) zorgt voor buien.
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Op de weerkaart (figuur 10.5) is te zien dat er een 
warmtefront over Nederland loopt. Als je opdracht 3 
goed gedaan hebt, heb je bedacht dat Nederland 
zich op deze kaart op de grens van de warme en de 
koude lucht bevindt en dat er bewolking en regen 
te verwachten is.

Dit blijkt ook wel uit de waarnemingen in De Bilt van 
die dag. In figuur 10.6 zie je onder elkaar de tempera-
tuur, de neerslag en de hoeveelheid bewolking. Goed 
te zien is hoe de temperatuur oploopt en dat het ’s 
avonds veel warmer is dan overdag. Nederland komt 
in de warme lucht terecht. Verder regent het een groot 
deel van de dag (2e grafiek) en is er de hele dag veel 
bewolking (3e grafiek).

figuur 10.6
Temperatuur (°C), neerslag 
(mm) en bewolking (%) per 

10 minuten in De Bilt op 
25 juni 2011 

tabel 10.1
Overzicht van symbolen die 

op de weerkaart staan

	  
Symbool Naam uitleg

Isobaren De wind waait evenwijdig aan de isobaren. Hoe 
dichter ze op elkaar staan, des te meer wind er is.

          H Hogedrukgebied Zorgt vaak voor rustig weer. Wind waait met de 
wijzers van de klok mee.

          L Lagedrukgebied of depressie Zorgt vaak voor bewolking, neerslag en (veel) wind. 
Wind waait tegen de wijzers van de klok in.

Warmtefront Zorgt vaak voor bewolking en neerslag. De lucht er 
achter is warmer dan de lucht er voor.

Koufront Zorgt vaak voor bewolking en neerslag. De lucht er 
achter is kouder dan de lucht er voor.

Occlusie Zorgt vaak voor bewolking en neerslag. De lucht 
er achter kan zowel kouder als warmer zijn als de 
lucht er voor (maar meestal kouder).

Buiengebied in de warme lucht Zorgt voor buien.

Buiengebied in de koude lucht Zorgt voor buien.
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figuur 10.8
Weerkaart B

figuur 10.7
Weerkaart A

donderdag  1 april 2010 
om 12 uur

Deel 1b: Weerkaart lezen (verdieping)
Bij het maken van een weersverwachting voor van-
daag en morgen, is het belangrijk om te weten hoe 
het weer op dit moment is. Doe alsof het 1 april 2010 
om 12 uur is. De meteoroloog heeft een weerkaart 
gemaakt met daarin hoge- en lagedrukgebieden, de 
isobaren, de fronten en de buiengebieden.

Opdracht 1
a) Geef op de weerkaart A aan waar je denkt dat de 
lucht warm is (kleur dit rood) en waar de lucht koud 
is (kleur dit blauw).
b) Geef op de weerkaart B aan waar je bewolking 
verwacht (kleur dit gebied zwart).
c) Geef op de weerkaart C aan waar je neerslag ver-
wacht (kleur dit gebied groen).

d) Geef op de weerkaart D aan waar je veel wind 
verwacht (kleur dit gebied geel).
e) Wat voor weer is het volgens de kaart in Nederland 
op dit moment (wind, bewolking, neerslag, warm/
koud)?
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figuur 10.10
Weerkaart D

figuur 10.9
Weerkaart C
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figuur 10.12
Radarbeeld 

1 april 2010 12 UTC

figuur 10.11
Zichtbaar licht satelliet foto 

1 april 2010 12 UTC   

Opdracht 2
Controleer met behulp van de satellietfoto, het 
radarbeeld en de waarnemingen (zie de volgende 
figuren) je antwoorden van opdracht 1a t/m e. 

In figuur 10.11 een satellietfoto (zichtbaar licht), een 
radarbeeld (figuur 10.12) en waarnemingen (figuur 
10.13 en 10.14) van 1 april 2010 om 12 uur. Let op: een 
weerradar kan alleen neerslag meten binnen een 
afstand van 200 km. Dit betekent dat neerslag boven 
zee vaak niet gemeten wordt door de radar.

In figuur 10.13 staat de temperatuur en het actuele 
weer (in de vorm van een weersymbool). In figuur 
10.14 staat de waargenomen wind. Hiernaast wordt 
eerst uitgelegd wat de weer- en windsymbolen 
betekenen.

	   	  
Symbool Uitleg

mist

          regen

          motregen

regen en motregen,

sneeuw

regenbui sneeuwbui

sneeuwbui

onweersbui

windrichting: de wind waait 
van het uiteinde van de stok 
naar het midden van de 
cirkel. (Hier is dus sprake van 
west tot noordwesten wind.)

windsnelheid: 
halve streep=5 knopen=2,5 m/s 
hele streep =10 knopen=5 m/s 
(hier totaal 15 knopen=7,5 m/s)

tabel 10.2
Overzicht van  

weer- en windsymbolen
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figuur 10.14
Isobaren en gemeten wind 

op 1 april 2010 12 uur

figuur 10.13
Temperaturen (°C) en 

weersymbolen op 
1 april 2010 12 uur
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figuur 10.16
Een werkplek in de 

weerkamer van het KNMI 
(juni 2012)

figuur 10.15
Weerkaarten 13 januari 2011

om 00, o6, 12 en 18 uur

Deel 2: Bewegende weersystemen
In figuur 10.15 staan vier opeenvolgende weerkaarten: 
13 januari 2011 om 00, 06, 12, en 18 uur. Om 00 uur 
ligt er een warmtefront boven Nederland, wat 
langzaam naar het noordoosten beweegt. Boven 
Engeland zien we een lagedrukgebied ontstaan, wat 
om 18 uur net ten noorden van Nederland ligt. Het 
warmtefront is dan doorgelopen en er ligt inmiddels 
een koufront boven Nederland.

Weersystemen verplaatsen zich en veranderen daarbij 
vaak ook (een beetje).

Deel 3: Eigen weerbericht maken
Nu wordt het tijd om een eigen weerbericht te gaan 
maken. De bedoeling is dat je dit doet, met behulp 
van de weerkaarten en de actuele waarnemingen 
(Niet een verwachting op internet opzoeken!). 

Om een eigen weerbericht te kunnen maken, 
hebben we de volgende zaken nodig:
• weerkaarten
• satellietfoto’s
• radarbeelden van de neerslag
• actuele waarnemingen
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figuur 10.17
De aarde verdeeld 

in roosterpunten

Opdracht 1
Analyseer de weerkaarten van dit moment, zoals je 
dat in de vorige opdracht gedaan hebt. 

Geef op de weerkaarten aan:
 a) waar je denkt dat de lucht warm is.
b) waar je denkt dat de lucht koud is.
c) waar je bewolking verwacht.
d) waar je neerslag verwacht.
e) waar je veel wind verwacht.

Opdracht 2
Controleer met behulp van de satellietfoto’s, radar-
beelden en actuele waarnemingen of je dit goed 
gedaan hebt.

Opdracht 3
Kijk nu op de kaarten van +12 en +24 uur hoe de 
weersystemen zich verplaatsen en veranderen. 
Maak met behulp van deze kaarten een verwachting 
voor Nederland voor het weer over 12 uur en over 
24 uur. Denk aan wind, bewolking, temperatuur en 
neerslag. 
Schrijf de verwachting zo, dat hij geschikt zou zijn 
voor de website van het KNMI.

Opdracht 4
Controleer op de website van het KNMI of jouw ver-
wachting overeenkomt met die van het KNMI. Wie 
zou er gelijk krijgen??? Hou de komende 24 uur het 
weer in de gaten, om te zien of je verwachting klopt.

Handige internetlinks
Weerkaarten:
De verwachte weerkaartjes voor de komende drie 
dagen zijn te vinden op: www.knmi.nl/waarschuw-
ingen_en_verwachtingen/weerkaarten.php.

Satellietbeelden:
Op de site van de Engelse Met Office (het Engelse 
KNMI)  zijn actuele satellietbeelden te vinden: 
www.metoffice.gov.uk/satpics/latest_IR.html. 
Klik op de ‘play’-knop om het filmpje te laten lopen.

Radarbeelden:
De Europese radarbeelden zijn te vinden op:
www.meteox.nl/h.aspx?r=&jaar=-3&soort=loop1uur.

Actuele waarnemingen:
De actuele waarnemingen voor Nederland zijn te 
vinden op: www.knmi.nl/actueel/index.html.

Deel 4: Achtergrondinformatie
De weersverwachting door een meteoroloog
In de vorige opdrachten heb je zelf een weers-
verwachting gemaakt met behulp van de analyse 
(gemaakt door de meteoroloog), de verwachtings-
kaarten en de actuele observaties van het weer. De 
analyse en de actuele observaties zeggen iets over 
het weer op dit moment. De verwachtingskaarten 
zijn gebaseerd op de uitkomsten van de computer-
modellen die in de meteorologie gebruikt worden.

In deze computermodellen wordt de atmosfeer 
gezien als een dunne gasvormige schil rond een bol, 
waarop wetten uit de stromingsleer en uit andere 
delen van de natuurkunde toegepast worden. De 
natuurkundige kennis wordt omgezet in wiskundige 
formules, waarmee een computerprogramma 
berekeningen kan uitvoeren. Uitgaande van een 
begintoestand, bepaald uit weerwaarnemingen, 
berekent de computer de waarde van allerlei meteo-
rologische variabelen voor enkele uren tot enkele 
dagen vooruit. Voorbeelden van variabelen waarmee 
gerekend wordt zijn de luchtdruk aan de grond 
en de wind, de temperatuur en de vochtigheid op 
verscheidene niveaus in de atmosfeer. 

Het liefst kennen de meteorologen voor alle punten 
in de atmosfeer de waarden van meteorologische 
grootheden, maar dat is natuurlijk ondoenlijk. 
Daarom wordt er gewerkt met een beperkt aantal 
zogeheten roosterpunten (zie figuur 10.17), verspreid 
over de aardbol, met boven elk punt een aantal 
lagen. Naarmate de mogelijkheden van de computers 
toenemen kan de afstand tussen de roosterpunten 
kleiner worden gekozen en het aantal lagen worden 
uitgebreid. 
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figuur 10.19

Radarbeeld neerslag 
Nederland 6 juli 2010 

om 10.30 uur

figuur 10.18

Modelverwachting voor 
neerslag op 6 juli 2010 

tussen 10 en 11 uur

figuur 10.20

Door het computermodel 
berekende tijdserie van wind, 

temperatuur, dauwpunt, 
bewolking en neerslag voor 

De Bilt voor de komende 48 uur

Dit leidt tot verwachtingen die steeds nauwkeuriger 
zijn. Daarnaast kunnen kleinschalige meteorologi-
sche fenomenen in de berekeningen worden meege-
nomen. Op dit moment gebruiken wereldwijd reke-
nende atmosfeermodellen roosterpuntafstanden 
van bijvoorbeeld 60 km bij 30 lagen; bij modellen 
die een kleiner gebied bestrijken, wordt incidenteel al 
gewerkt met een rooster van 2,5 km!

De meteoroloog gebruikt de uitkomsten van de 
computermodellen (er zijn er verschillende) voor 
het maken van zijn verwachtingen. Aan de hand van 
het actuele weer en zijn kennis in welke situaties de 

computermodellen goed zijn en in welke situaties 
ze minder goed zijn, bepaalt de meteoroloog hoe 
betrouwbaar de uitkomsten van het computermodel 
zijn. Met behulp van de uitkomsten van het computer- 
model maakt hij vervolgens zijn verwachting.

In figuur 10.18 staat een voorbeeld van een neerslag-
verwachting van het HIRLAM-model (weermodel 
van het KNMI), op 6 juli 2010 tussen 10 en 11 uur 
Nederlandse tijd (=8 en 9 UTC). Wanneer we het 
radarbeeld van half 11 Nederlandse tijd bekijken 
(figuur 10.21), zie je dat het model de neerslag in 
het noordoosten van het land goed berekend had, 
hoewel de precieze plekken niet helemaal kloppen.

De meteoroloog heeft heel veel modelresultaten tot 
zijn beschikking. Hieronder (in de figuren 10.20 t/m 
10.24) staan enkele voorbeelden (en dit is nog maar 
het topje van de ijsberg).

	   	  

	  



82 | KNMI - Het weer | een lessenserie over meteorologie

figuur 10.24

Door het computermodel 
berekende neerslag en 

luchtdruk voor een 
bepaald tijdstip

figuur 10.21 

Door het computermodel 
berekend thermodynamisch 

diagram voor een bepaald 
tijdstip en een bepaalde 

plaats (De Bilt)

figuur 10.22 

Door het computermodel 
berekend wolkenplaatje 

voor een bepaald tijdstip

figuur 10.23 

Door het computermodel 
berekende wind en luchtdruk 

op 300 hPa voor een 
bepaald tijdstip
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Eigen onderzoek
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In dit laatste onderdeel van deze module, ga je een 
eigen ‘wetenschappelijk’ onderzoek doen. Je gaat 
een onderwerp uit de meteorologie iets verder 
uitdiepen met behulp van de theorie die je in deze 
lessenserie tegengekomen bent en met behulp van 
de meetserie die de klas (of de school) de afgelopen 
tijd opgebouwd heeft. Je kan daarnaast via de GLOBE 
website ook gebruik maken van de waarnemingen 
die andere scholen gedaan hebben en ook van de 
waarnemingen die door het KNMI zijn verricht.

Wetenschappers controleren de theorie die ze 
hebben met behulp van metingen, maar soms 
ontdekken ze met behulp van de metingen ook weer 
een nieuwe theorie. Jullie gaan ook een onderdeel 
uit de theorie controleren, maar wie weet, ontdek je 
ook wel iets nieuws!

Dit eigen onderzoek gaat natuurlijk over een meteo-
rologisch onderwerp. Probeer zelf een onderwerp 
te verzinnen (denk bijvoorbeeld aan de vragen die 
je aan het begin van de lessenserie opgeschreven 
hebt).

Om het denken op gang te helpen, hier een aantal 
voorbeelden van onderwerpen:
• het weer bij hogedrukgebieden en lagedrukgebieden
• het weer en de wind bij het passeren van een front
• het verschil in weer in de stad en buiten de stad 

(stadsklimaat)
• afkoeling tijdens heldere en bewolkte nachten
• ...

Voor dit onderzoek ga je werken in groepjes van 2 of 
3 personen.

Jullie hebben voor dit onderzoek 3,5 lessen de tijd. 
De eerste (halve) les gebruik je om een onderwerp 
te kiezen en de theorie op te zoeken. Als er nog tijd 
is, begin je met het lezen van de theorie (stap 1 t/m 
4). In de tweede les ga je verder met het lezen van 
de theorie, stel je een onderzoeksvraag op en zoek 
je meetgegevens (stap 2 t/m 5). De derde les gebruik 
je om het onderzoek uit te voeren (stap 6 en 7). 
De vierde les gebruik je voor het afronden van het 
onderzoek en de verslaggeving (stap 8). 

Het onderzoek in stappen

Stap 1
Bedenk met je groepje een meteorologisch onder-
werp dat je met behulp van de meetseries wilt gaan 
onderzoeken. Zorg ervoor dat jullie een onderwerp 
kiezen, dat inderdaad te onderzoeken is met behulp 
van de meetseries.

Stap 2
Stel een onderzoeksvraag op voor jullie onderzoek.
Zorg dat deze vraag concreet is en uitvoerbaar.

Stap 3
Wat denken jullie dat het antwoord op jullie onder-
zoeksvraag zal zijn? (Dit noem je een hypothese; 
met behulp van wat je weet en geleerd hebt, probeer 
je een antwoord te geven op de onderzoeksvraag.)

Les 11t/m 14:  
Eigen onderzoek
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Stap 4
Zoek theorie bij jullie onderzoeksonderwerp. Maak 
hiervan een korte samenvatting voor in de verslag-
geving.

Tip: gebruik het boekje ‘Weerkunde, meteorologie 
voor iedereen’ van Kees Floor. Dit is ook online 
beschikbaar: www.keesfloor.nl/weerkunde/index.htm.

Belangrijk: gebruik alleen theorie die je snapt! Iets 
opzoeken via Google en dan alleen maar knippen 
en plakken heeft geen zin; dan snap je toch niet wat 
je doet!

Stap 5
Bedenk wat jullie allemaal moeten doen om de 
onderzoeksvraag met behulp van waarnemingen te 
kunnen beantwoorden.
• Van welke plaatsen heb je waarnemingen nodig? 

(school, andere scholen, KNMI-waarnemingen)
• Van welke meteorologische variabelen willen jullie 

de waarnemingen gebruiken? (temperatuur, wind, 
luchtdruk, etc.)

• Van welke dagen hebben jullie de waarnemingen 
nodig?

• Op welke manier gaan jullie de gebruikte waar-
nemingen bekijken en presenteren in de verslag-
geving? (tabellen, grafieken, soort grafieken, etc.)

Maak een overzicht van alle gegevens die jullie 
willen gebruiken.

Stap 6
Voer het onderzoek uit. Haal de gegevens op, maak 
de tabellen/ grafieken die je nodig hebt. Doe de 
berekeningen die gedaan moeten worden.

Probeer de onderzoeksvraag voorlopig te beant-
woorden. Als dit nog niet lukt, bepaal dan welke 

gegevens je nog nodig hebt en gebruik die dan bij je 
onderzoek.

Stap 7
Trek een conclusie. Dat wil zeggen dat je de 
onderzoeksvraag definitief beantwoord. Hiervoor 
gebruik je natuurlijk de resultaten van je onderzoek. 
Vergelijk de uitkomsten van je onderzoek ook met 
de theorie.

Stap 8
Maak de verslaggeving. Je docent heeft je laten 
weten wat voor soort verslag er van jullie verwacht 
wordt. Zorg dat de volgende punten in elk geval op 
één of andere manier in je verslaggeving aan de orde 
komen:
• inleiding
Welk onderwerp ga je onderzoeken? Waarom is het 
een interessant onderwerp?
• onderzoeksvraag
Zorg dat deze vraag concreet is en uitvoerbaar.
• hypothese
Dit is een voorlopig antwoord op je onderzoeks-
vraag.
• theorie
Hier geef je een korte beschrijving van de theorie 
die hoort bij de onderzoeksvraag.
• meetgegevens
Welke meetgegevens heb je gebruikt?
• verwerking meetgegevens
Ze de gegevens bijvoorbeeld in tabellen en grafieken 
en geef eventuele berekeningen.
• conclusie
Hier beantwoord je de onderzoeksvraag.
• mogelijk vervolgonderzoek
Wat zou interessant zijn om verder nog te onderzoe-
ken bij jullie onderzoeksvraag of onderwerp (ook al 
heb je daar nu zelf geen tijd meer voor)?


