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Motto van vorige week:

Vore op de weerkaart?







Stabiel en onstabiel
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Onstabiel
Stapelwolken en buien

Stabiel
Gelaagde bewolking



4 stadia:

• Cumulus Humilis (klein, vriendelijk stapelwolkje)

• Cumulis Mediocris (opbollende stapelwolk)

• Cumulus Congestus (hoog opschietende stapelwolk)

• Cumulonimbus (buienwolk)



Cumulus Humilis



Cumulus Mediocris



Cumulus congestus



Cumulonimbus (CB)



De vorming van stapelwolken

• Verwarming (Thermiek)

• Forcering: - koufront

- occlusie

- vore/converentielijn

- trog



VERWARMING

Aarde/grond

Thermiek



Frontaal

Geen warmtefront op 

de plaatjes alhier?

Nee, warmtefront zorgt voor

gelaagde bewolking en geeft

Een stabiele opbouw.



Vore/convergentielijn/trog



De groei van stapelwolken



Afkoelende wolk

• Een wolk begint als waterdamp wolk (20-0°C)

• Dan raakt de waterdamp onderkoeld. (0 tot -12°C)

• Vanaf -12 °C en lager komen ijskristallen voor







IJskristallen

(aambeeld)
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Neerslag



Neerslag
• Neerslag vormt zich vaak geleidelijk

• IJskristallen groeien ten gunste van de onderkoelde waterdruppels

• Er wordt sneeuw gevormd

• De sneeuw valt naar beneden en smelt meestal tot tot regen (hele jaar door)



Hagel
• Zomerhagel en winterhagel

• Zomerhagel is hard en soms doorzichtig met ronde ringen, 

glimmend aan de buitenkant.

• Spat kapot op de grond

• Winterhagel is zacht en ondoorzichtig

• Plopt op de grond en blijft heel

• Puntzak vorm

• Vooral tussen oktober en mei

• De lucht-temperatuur meest lager dan 5 graden°C.



Hagel

• Hagelstenen vaak bij polaire buien of onweersbuien

• 0.5 cm tot wel 9 cm door snede in Nederland

• Aantal smeltringen geeft op en neer bewegingen aan.

Copyright Kees Floor



Wat vertellen de stapelwolken

• Ontstaan in onstabiele lucht

• Schieten ze voor 10 uur al flink omhoog foute boel

• Waait het aardig door, windstoten bij buien

• Aambeelden duiden op volwassen buien

• Bloemkoolwolken zijn voorstadium van buien

• Windstoten tot enige afstand van buien

• Donker wordende onderkanten



Radarbeelden

2 radarstations in Nederland:

• Herwijnen

• Den Helder

• Radar scant de lucht en door de regen wordt de straling

teruggezonden en opgevangen.







Radarplaatjes

• Radar ziet alles vanaf motregen maar dat wordt vaak niet

getoond. Daar is de motregen radar voor. 

• Alle radargegevens komen van het KNMI

• Weerbedrijven verwerken de radarplaatjes en geven er 

• eigen kleuren aan.

• Hoe feller de kleuren, hoe zwaarder de regenval.

• Radar loopt altijd achter!!!

• Hangen buien precies boven de Herwijnen en Den Helder dan lijkt het

of de buien verdwenen zijn.



Valkuilen
• Buien veranderen telkens van vorm, grootte en intensiteit

• Regengebieden zijn redelijk consistent

• Weerapps geven verwachting aan voor komende 2 uur

• Winterse neerslag wordt slecht weergegeven per radar



Iets anders



Het VWM gilde weer



Gilde weer
• Elke vrijdag een update met wolken van de afgelopen week

• Simpele uitleg met achtergronden

• Weerkaarten 

• Gemiddelde boven Nederland

• Gebieden die eruit springen worden extra genoemd

• Opmerkingen?

Mijn werkplek



Gilde brief

• Heeft u onderwerpen,

laat het me weten.

d.henneveld@casema.nl



Vragen?


