
Troggen en vores, 

valwinden en windstoten

David Henneveld, meteoroloog



De vorige keer

Vragen vorige keer

Weer cursus boeken



Vandaag:

• Wat is een vore/convergentielijn en locatie binnen depressie

• Wat is een trog 

• De gevaren

• Wat is nu het verschil tussen gewone windstoten, windstoten

tijdens buien en valwinden ofwel downburst..



Wat is een vore ofwel convergentielijn?

• Een passerende windsprong die hoort bij een lagedrukgebied.

• Een convergentielijn is een lijn of een zone waar de wind in de onderste 

luchtlagen samenkomt ofwel convergeert. Hierdoor kan er (horizontaal bekeken)

een "overschot" aan lucht ontstaan, zodat er verticale bewegingen volgen 

die kunnen leiden tot wolkenvorming.



Vores ofwel convergentielijnen

Kenmerken:

• Windsprong (30-180 graden)

• Komen voor tussen april en oktober

• Komen opzetten uit richting zuid tot zuidwest

• Altijd nabij een depressie

• In de warme sector (Thermische vore) (dus voor het koufront)

• (scherpe) windsprong

• Twee windrichtingen staan op elkaar door lagere druk met 

• Scherpe kromming isobaren

• Grote luchtsoort verschillen in temperatuur en Relatieve Vochtigheid (RV).

• Op hoogte (3 km en hoger) vaak veel wind

• Op hoogte vaak al onstabiele lucht

• Luchtbewegingen omhoog

• Soms meerdere vores achter elkaar

• Explosieve setting

• Zware regen- en onweersbuien mogelijk rond de vore

• Vore kent vaak de buien, koufront erachter is dan

zwak met wat regen of enkele kleine buien.

• Heeft een treksnelheid

• Komen elk moment van de dag voor

• Altijd serieus nemen.

• Radar en lucht bekijken!

• Kan geruisloos passeren.



• Rode lijn of visgraad lijn

• Buien in lengte richting

• Hoe trekt deze over jouw regio?





Hitte, 

35-38°

Koelere zeelucht

Druk daalt

Vore onstaat





Helga van Leur (Twitter)







Waarom kunnen vores gevaarlijk zijn
• Zeer snelle buienvorming (12 km hoogte halen in 30 minuten, 400 m/minuut stijgkracht)

• Vaak zware buien met onweer/wolkenkragen

• Hoge snelheid van buien

• Forse windstoten

• Squall lijn vorming

• Radar en lucht bekijken

• Vaak een combinatie van grond en bovenlucht

• Heftig en relatief kort fenomeen.

• Kunnen meerdere buienlijnen doorkomen totdat 

het koufront voorbij is.

• AC castellanus of ac floccus/cumulus congestus

en CB’s zijn een zeer sterke aanwijzing.

• Combinatie warmte onderin en koudere lucht op 

hoogte met veel wind is een gevaarlijke combinatie 

(wind schering)

• Dat noemen we in de meteorologie een 

“explosieve setting”

• Gevoel!!!



24 mei 2021

Een onweersbui trekt van links naar rechts op de foto,

Een shelfcould met arcus band. (google dat maar eens) 



Een vore komt opzetten en trekt recht naar je toe 



Een onweersbui komt opzetten vanaf links onder



Een vore trekt over
• Check weersverwachtingen en modellen (2-3) zodat je ongeveer weet wanneer de

vore zal overkomen, uit welke richting/orientatie en of er buien op verwacht worden.

• Vaak eerst strak zonnig of wisselend bewolkt met soms AC velden

• Barometer begint te dalen

• Lucht warmt snel op en wind trekt aan uit een zuidelijke richting

• Lucht betrekt door aambeelden of door grote congesti die ontwikkelen, 

RV neemt toe

• Meteen actie ondernemen (buien kunnen snel trekken)

• De buien komen eraan (check radar en buiten)

• Windstoten komen binnenzetten

• Neerslag volgt en wind draait vrijwel meteen

• Noodweer mogelijk vanaf vlak voor de bui totdat onweer afneemt

• Opklaringen en wellicht een volgende lijn die door kan komen

• Vaak wisselend bewolkt achter de vore en benauwd

• Bewolking neemt opnieuw toe

• Zwak koufront volgt met wat regen of enkele lichte buien

• Achter koufront significant drogere lucht en 

het gevaar is voorbij.

• Echter, geen vore is hetzelfde!!!

• Websites met modellen:

• Weerplaza.nl – expert- weerkaarten (2 modellen)

• Wetterzentrale: meerdere modellen

• Wxcharts.com: meerdere modellen



Troggen
Kenmerken:

• Buienstoring (mogelijk onweer, hagel, windstoten)

• Altijd achter het koufront

• Soms meerdere troggen

• Komen opzetten uit richting zuidwest tot noord

• Kan een (scherpe) windsprong bevatten

• Vaak een bovenlucht trog*

*Extra koude lucht met onstabiliteit

• Soms zware buien

• Losse buien of een buienlijn

• Hele jaar door maar seizoen is meest oktober-maart.



• Een trog is een bovenlucht gebeuren (3-7 km hoogte)

• Er komt een portie/zak koudere lucht overzetten

• Daardoor neemt de onstabiliteit toe

• Buien kunnen clusteren of als lijn doorkomen

• Zodra de buien vallen begint ook de wind vaak te draaien

• Tijdelijk fenomeen

• Soms meerdere troggen achter elkaar

• In najaar overdag in binnenland, avond buien juist langs de 

kust en het IJsselmeer. (kust convergentie)

• Geen trog is hetzelfde 

• Vaak ook opwaartse bewegingen die voor extra zware buien zorgt.

• Onweer en hagel, soms fel onweer.

• Windstoten!
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Koude lucht komt tijdelijk lager te liggen, toenemende onstabiliteit

De tijdelijk koudere lucht is de trog zelf. (oranje cirkel)
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Windstoten
• Reguliere windstoten

• Windstoten tijdens (polaire) buien

• Windstoten bij zomerse onweersbuien

• Valwinden of downdrafts (nat en droog)



Reguliere windstoten

• Een waaidag met daarbij windstoten maar droog weer

• Vaak zijn de windstoten 1.5x de reguliere wind.

• Hangt allemaal af van:

- de zonneschijn en kracht

- luchtvochtigheid (zonnige dag)

- de hoeveelheid wind in de onderste 2 km

- tijdstip van de dag

- thermiek is de drijvende kracht

- isobarenafstand (depressie weer)

Hoe zat het ook alweer?

- Windstoten: t/m 75 km per uur

- Zware windstoten: 76-100 km uur

- Zeer zware windstoten: vanaf 101 km per uur





Windstoten tijdens (polaire) buien
• Sterkte hangt af van hoeveelheid wind in onderste 2.5 km

• Meest voorin de bui tijdens en net voor neerslag uit

• Tijdelijke aard

• Meerdere buien

• Trogbuien kunnen hogere windstoten geven

• Winterse buien geven soms verassend forse stoten.

• Zonneschijn ertussen

• Elke bui zal anders zijn

• Winter(se) buien, extra oppassen.

• GEVOEL!



Windstoten bij onweersbuien
• Kunnen fors uitpakken

• Vooral bij lijnvorming oppassen

• Let op wolkenkragen, hoe mooier deze zijn, hoe groter

de kans op windstoten

• Mammatus aan de voorzijde? (mammatus zijn de bolvormige uitzakkingen onder het aambeeld.)



Een windfront komt binnen en trekt van links naar rechts met een mooie wolkenband



Wolk trekt naar je toe (Shelfcloud met arcus) Wolk trekt naar je toe (Rolwolk)

Wolk trekt naar je toe. (Shelfcloud met arcus)
Wolk trekt van links naar rechts (rolwolk)



Deze wolk trekt langs van links naar rechts.

De bui trekt langs en schuift weg naar rechts



Leersum, 18 juni 2021.



Valwinden

(downdrafts)
• Windstoten door neerslag maar veel hoger dan 

windsnelheden onderin de bui.

• Kunnen “lang” aanhouden

• Alleen bij zware onweersbuien met forse onstabiliteit

• Moet niet te hard waaien in de lucht (sterke stijg en daalstroom)

• Vaak losse buien

• De onstabiliteit en plotse neerslag zijn de hoofdoorzaak



Neerslagvorming, gaat snel

Krachtige opwaartse 

bewegingen houden de 

neerslag vast

Plots valt de neerslag naar 

beneden en klapt op de grond





Een “waterzak”’ komt met grote snelheid naar beneden zetten en klapt dan op de grond. Daarbij worden hoge

snelheden bereikt.

Gewone regenval

















Valwinden

• Zeer moeilijk windsnelheden te berekenen

• Duren vrij kort maar houden stevig aan

• Zeer lokaal, vaak in waaiervorm of recht vooruit

• Veel schade op kleine schaal

• Zware buien en zeer onstabiele lucht

• Puur pech hebben, je doet er niets tegen

Droge valwinden

• Droge lucht onder de bui veroorzaakt hogere windsnelheden 

• Droge lucht laat de neerslag verdampen

• Verdamping kost warmte, daardoor koelt de lucht zeer snel af.

• Koele lucht is zwaarder en krijgt daardoor extra snelheid 

• Windstoten worden hoger

• Dit alles in seconden.



Vragen?

d.henneveld@casema.nl


