
De weerkaart, een 

depressie in aantocht
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HURRICANE IDA



• Veel regen

• Veel wind

• Wateropzet aan zee

• Stormsurge (watermuur rond

• het oog)



De les van vandaag:

• Weerkaarten, wat is het en wat zie je?

• Weersystemen en fronten

• Een naderende depressie?

• Waarom zijn depressies zo belangrijk?

• Een depressie trekt naar Nederland

Gemiddelde molenaar vrijdag avond



Weerkaarten

• Een weerkaart toont de grondsituatie op het gebied van luchtdruk en 

fronten.

• Veel observaties geven genoeg informatie om deze drukverdeling te 

maken

• Modellen doen de rest.

• De drukverdeling geeft weer waar de druk hoog en laag is.

• Hogedruk en lagedruk.

• Momentopname

• De lijnen van gelijke druk: isobaren

• Door de isobaren te verbinden krijg je een drukpatroon.
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OBSERVATIES





Weerkaart KNMI



Zwakke en sterke 

hogedrukgebieden

Zwakke en diepe of 

actieve lagedrukgebieden



Diep 

lagedrukgebied

Zwak lagedrukgebied



Belangrijk:

• Wat is de vorm van de isobaren?

• Krommingen in isobaren.

• Waar liggen de isobaren dicht bij elkaar?

• De wind volgt ongeveer de isobaren

• Wind waait altijd van hoog naar laag

• Grotere hoek met isobaren boven land door wrijving

• Altijd hoek naar links over de isobaren vanuit hoog naar laag
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Wrijving met land



Isobaren

Wind gedraagt zich zoals water, zodra een waterloop 

smaller wordt, zal de stroomsnelheid van het water 

toenemen en andersom.

De wind volgt in principe ongeveer de isobaren……

Gelijke windsnelheid

Afnemende windsnelheid

Toenemende windsnelheid



Als een isobaar een kromming heeft (hoe klein 

ook) zal ook de wind zo gaan waaien.

Kortom, de wind volgt de isobaren, maar met een kleine hoek 

over de isobaren. Altijd een afwijking naar links, 20 graden ongeveer.

Komt oa door de wrijving met de ondergrond.



Actief/diep laag

Sterk hoog



Complexe weerkaart



Wat zien we nog meer?

• Centra van drukgebieden met luchtdruk.

• Daar daalt of stijgt de druk het hardst

• Waar waait het stevig

• Windsprongen/wind draaiingen. Groot of klein

• Waar trekken drukgebieden heen

• Verandering bij ons land

• Belangrijk is enkele kaarten achter elkaar te leggen

• Luchtdruk is altijd relatief ten opzichte van elkaar!









Weerkaarten achter elkaar 

leggen

Door weerkaarten achter elkaar te leggen begin je 

trends te zien en weet je wat over Nederland trekt:

Welke fronten

Hoe scherp krommen de isobaren ofwel komt er 

een windsprong over

Gaan de isobaren knijpen ofwel neemt de wind 

toe?

Waar trekt een depressie heen met de kern?



Wat trekt er over Nederland de 

komende 12 uur? 

De rug van hogedruk (06 uur) verdwijnt

En er volgt een occlusie met wind-

sprong naar zuidwest en de wind neemt

toe (12 uur kaart). De isobaren komen 

dichter bij elkaar te liggen. Tegen de 

avond draait de wind weer iets naar 

het zuidzuidwesten en 

neemt verder toe. 

Dan komt een warmtefront opzetten.

06 uur
12 uur

18 uur



Waar trekken de troggen heen?



Frontale golven

• Geen gesloten kern van lagedrukdruk

• Vaak veel wind aan de zuidzijde en

nauwelijks wind “op de kop”. 

• Trekken vaak snel

• Grote windverschillen op korte afstand.



Amper windsprong op koufront, windtoename?



Luchtdrukverval
Daalt of stijgt de luchtdruk snel? Veel wind.

Barometer geeft e.e.a. goed weer, regelmatig erop 

tikken.

Snelle druk veranderingen geven veel wind.

Waar trekt het laag heen? Maakt nogal wat uit voor de windsnelheid



Even oppeppen!



Fronten

• Een front is een scheiding van twee luchtsoorten.

• Een scheidslijn op basis van temperatuur en luchtvochtigheid

• Fronten bewegen met depressies mee over de weerkaart

• Komen alleen bij depressies voor (kunnen echter wel deels in een 

hogedrukgebied liggen)

• Soorten fronten:

-warmtefront

-koufront

-occlusie

-stationair front

Andere belangrijke storingen:

-Troggen

-Vores/convergentielijnen

Voorbeeld van een koufront achterkant met

naderende opklaringen.



FRONTEN
Gebieden met bewolking die aangeven waar een luchtgevecht 

gaande is. Gevecht tussen koude en warme lucht (luchtmassa’s), 

de een wil de ander verdringen.

Het gaat om de temperatuur en vochtigheid ACHTER het front, gaat 

die omhoog of naar beneden. Dat geeft aan wat voor front het is.

Fronten worden op weerkaarten op verschillende manieren 

weergegeven, we gaan zo eens kijken.

Een lijn tussen twee luchtsoorten op een weerkaart noemen we een 

front.

Alleen bij lagedrukgebieden.

Zit meestal weer op in de vorm van neerslag.

Er rukt dus warme lucht op of koudere lucht.

Warmte aan de evenaar kant, kou aan de poolkant.

Warme sectoren liggen hierdoor meestal aan de 

zuidzijde van lagedrukgebieden.



Koufront

Occlusie

Warmtefront

windsprongen die wij merken

altijd op het grondfront

(zie de weerkaart)



Warmtefront met forse windsprong en - toename (winter)

Frontale golf!



Stationair front

Vaak nabij hogedrukgebieden.

Rustig weer, luchtmassa’s liggen “in rust” tegen

elkaar aan.

Zwakke fronten
• Meestal zwakke fronten

• Onderbroken (op de weerkaart

hiernaast een koufront)



Occlusie

Warmtefront

Trog

Vore/convergentielijn

Koufront



Een depressie trekt

richting Nederland
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18 UTC 00 UTC 06 UTC

12 UTC 18 UTC

Molenaar in het noorden of zuiden maakt nogal 

wat uit bij bovenstaande kaarten.



Fronten volgen

• Radar

• Satelliet

• Windsprong

• Observaties



Vragen?

d.henneveld@casema.nl


