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Voorwoord 
 
 
 

In de loop van 2001 werd gestart met het analyseren van de verschillende onweersperiodes die zich 
in ons land in 2001 voordeden. Vervolgens werd de informatie die daaruit voortvloeide op papier 
gezet en in het voorjaar van 2003 als publicatie beschikbaar gesteld voor het publiek. Momenteel ligt 
voor u het vervolg daarop. Deze publicatie handelt over de onweersactiviteit tijdens het jaar 2002.  
 
We hebben er voor gekozen aan de algemene lay-out weinig te veranderen. De veranderingen die 
zijn doorgevoerd zorgen enkel voor een verdere verduidelijking van de publicatie. De inleiding over 
onweer en waarnemingstechnieken zijn opnieuw in dit werk opgenomen, omdat elk werk van de 
reeks ook als een afzonderlijk werk kan worden beschouwd.  
 
Het jaar 2002 was op gebied van onweer een erg actief jaar. Meermaals kwam zwaar onweer voor 
met dikwijls uitgesproken schade tot gevolg. Vanzelfsprekend gaan we op deze situaties dieper in. 
Voorts geven we ook een beeld van de onweersactiviteit in het algemeen over het ganse jaar, vooral 
in het klimatologisch gedeelte. 
 
Veel dank ben ik verschuldigd aan Michel Crabbé, waarbij ik terecht kon voor technische informatie 
in verband met het SAFIR-systeem en bliksemdetectie in het algemeen.  
 
Bijzondere dank ben ik ook verschuldigd aan Luc Debontridder, klimatoloog op het KMI. Hij stond 
altijd klaar met antwoord op vragen van klimatologische aard en bezorgde mij ook de nodige waar-
nemingen. Marc Vandiepenbeeck bedank ik voor het aanmaken van de neerslagkaartjes. Voor vra-
gen van meteorologische aard kon ik beroep doen op  Gerrit Vertommen, weersvoorspeller op het 
KMI. Verder bedank ik nog Dr. D. De Muer, afdelingshoofd Teledetectie vanop de aarde, voor het 
overlezen en corrigeren van de publicatie.  

Ik bedank ook de weeramateurs van de Werkgroep Weerkunde die me kostbare meteorologische 
gegevens doorgaven. Gegevens die, gezien het dikwijls zeer lokale karakter van onweersbuien, zeer 
nuttig waren.    

 
 
 
De foto op de voorkaft werd genomen door Karel Holvoet op 16 juni 2001 vanuit Alsemberg. 
 

http://www.meteo.be/nederlands/index.php?doc=Afdeling10
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Het mechanisme van onweer 
 

Deze publicatie draait volledig rond onweersbuien en het is dus logisch dat we dit fenomeen eerst 
even van naderbij bekijken, zonder hierbij diep in de materie te woelen. Voor een diepgaandere uit-
leg verwijzen we naar de literatuurlijst achteraan deze publicatie. We kunnen onweer eigenlijk bekij-
ken vanuit twee invalshoeken: elektrisch en meteorologisch. We beginnen met de eerste. 
 
Elektrisch  
 
Laten we eerst de term “onweer” verklaren. We spreken van onweer wanneer er zich in de lucht 
elektrische ontladingen voordoen, onder de vorm van bliksem. Daarvoor hoeft het nog niet te rege-
nen (droog onweer). De term onweer slaat dus eigenlijk volledig op de elektrische eigenschappen 
van de wolken. Door allerlei mechanismen, die nog steeds niet volledig begrepen worden, wordt een 
wolk elektrisch geladen. Deze elektrificatie kan bij verticaal ontwikkelde wolken (cumulonimbus-
wolk) soms geweldige proporties aannemen. De top van de wolk wordt positief geladen terwijl de 
onderkant van de wolk negatief geladen wordt. Helemaal onderaan bevindt er zich nog een klein 
gebied dat positief geladen is. Het aardoppervlak onder de wolk wordt eveneens positief geladen, 
omdat de negatief geladen basis van de wolk de positief geladen deeltjes als het ware uit de grond 
naar boven trekt. Wanneer de verschillen tussen de ladingen te groot worden, zal er doorslag ont-
staan en krijgen we een vereffenings-ontlading die wij kennen als “de bliksem”. In werkelijkheid zit 
gans het ontladingsmechanisme zeer complex in elkaar. 
 
In wat volgt geven we een vereenvoudigde schets van het gebeuren. We beperken ons hier tot de 
bespreking van een negatieve wolk-grond-ontlading (blikseminslag), de meest voorkomende soort. 
In het begin spelen enkel het negatief geladen gebied in het midden en aan de onderkant van de 

wolk en het kleine positieve gebied in de basis van de wolk, een rol. Dit klein positief gebied in de 
basis speelt de rol van trigger en zet gans het systeem in gang. Hij zorgt voor een ontlading tussen 
het positieve en negatieve gebied. Deze ontlading zet zich daarna door naar de grond. Vanaf dat 
moment begint er een kanaal te lopen van de wolk richting grond. Dit kanaal is gevuld met negatief 
geladen ionen afkomstig uit de onderkant van de wolk. Het kanaal wordt in stappen (steps) opge-
bouwd waarbij telkens enkele tientallen meters worden overbrugd. Elke stap duurt nog geen micro-
seconde. Het kanaal moet er voor zorgen dat de lucht op die plaats wordt geïoniseerd (dat wil zeg-
gen dat de lucht daar elektrisch geleidend wordt). De verschillende takken (branches) zoeken zich 
een weg door de lucht waarbij het meermaals voorkomt dat een tak plots ophoudt omdat de lucht-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 0-1 Schematisch overzicht van een klassieke bliksemontlading. (bron: http://www.crh.noaa.gov/mkx/slide-show/tstm/) 
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weerstand op die plaats te hoog is. Het 
kanaal wordt ook wel “stepped leader” 
genoemd, of in het Nederlands “getrapte 
voorontlading”. Deze stepped leader is in 
feite niks anders dan een “virtuele koper-
draad” die gelegd wordt tussen beide te-
gengestelde ladingen. Tot zover kunnen 
we spreken van de voorontlading (fig. 0-
1A).  

 
 
 
 
 
 
 
 
  Tabel 0-1 Enkele elektrische parameters van een bliksem 

 
 
Eens het kanaal tot enkele 
tientallen meters van bij de 
grond is genaderd schieten 
overal positief geladen kanaal-
tjes vanuit de grond in de 
richting van de stepped lea-
der. Deze ontladingen vanuit 
de grond worden “vangontla-
dingen” genoemd. Op een 
gegeven moment komen bei-
de kanalen met elkaar in con-
tact en ontstaat er kortsluiting 
(fig. 0-1B).  
Er kan nu een neutralisatie-

stroom vloeien van de grond naar de wolk. Dit noemt men de “hoofdontlading” of “first return 
stroke” (fig. 0-1C). Er vloeit nu een stroom van de grond naar de wolk. Deze stroom blijft net zo-
lang aanhouden totdat het potentiaalverschil volledig is opgegeven. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 0-2 De bliksemontlading uitgezet op een tijdslijn. (bron: Lightning, M.A. Uman, 1969, p7)   

 
 De stroom in het bliksemkanaal (die overigens maar een diameter heeft van enkele centimeters) kan 
oplopen tot boven de 100.000 Ampère! Ter vergelijking, de stroomsterktes die we terugvinden in 
een huis zijn een factor 104 kleiner. Vaak komt het voor dat net na de eerste ontlading er nog een 
tweede, derde,… volgt die gebruik maken van het reeds bestaande kanaal (gem. 3 à 4, elk duren ze 
ca. 40 tot 80ms). Dit veroorzaakt het “flikkeren” van de bliksem. Deze secundaire ontladingen zijn 
onvertakt (omdat er geen voorontlading aan vooraf gaat) en worden “dart-leaders” genoemd. Even-
tjes is het potentiaalverschil tussen wolk aan aarde geneutraliseerd. Maar intussen gaat het elektrifica-
tieproces onverminderd verder en binnen de kortste keren zijn de ladingen weer zo groot geworden 
dat een volgende ontlading noodzakelijk is. In tabel 0-1 vindt u enkele grootteordes terug van ver-
schillende bliksemparameters. Het schema in figuur 0-2 geeft een idee van de verschillende tijdsin-
tervallen. In figuur 0-2b staat afgebeeld wat wij met het blote oog van de bliksem 
zien. 
 
Meteorologisch 
 
In tegenstelling met de eigenlijke betekenis van het woord “onweer”, die op het elektrische aspect 
wijst, wordt in deze publicatie met onweer bedoeld, het geheel van meteorologische en elektrische 
fenomenen die met een onweer gepaard gaan. Zoals hierboven reeds aangehaald is onweer enkel 
mogelijk bij wolken die een voldoende grote verticale component bezitten. We spreken van stapel-
wolken, en meer specifiek van Cumulonimbuswolken (Cb in vakjargon). Op meteo-gebied komt het 
er dus op neer om de vorming van dergelijke wolken te bekijken. De brandstof voor dit soort wol-
ken, en dus ook voor onweersbuien, zijn warmte en vocht. Daarnaast spelen nog tal van factoren 
een rol om te bepalen welk soort onweer er wordt gevormd, hoe hevig het onweer is, enz…  
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Elke onweersbui begint als een gewone stapelwolk (cumuluswolk) als gevolg van stijgbewegingen 
(veelal convectie).  
 
Convectie is het gevolg van een verticaal temperatuursverschil in de atmosfeer waarbij de onderkant 
warmer is dan de hogere luchtlagen, en waarbij de verticale temperatuursgradiënt een bepaalde 
waarde overschrijdt. Aangezien de warmere lucht een lagere dichtheid heeft (en dus lichter is) dan 
koelere lucht, zal de lucht beginnen stijgen. Wanneer deze luchtbellen een zekere hoogte bereikt 
hebben, zal de daarin aanwezige waterdamp condenseren tot minuscule wolkendruppeltjes. Een sta-
pelwolk is geboren. Veelal zien we dat de stapelwolken niet groeien en als schaapjes langs de hemel 
voorbijtrekken. De lucht is dan niet onstabiel genoeg om verdere groei toe te laten en we spreken 
dan van een “ondiepe onstabiele atmosfeer”. Maar wanneer de temperatuur van de omringende 
lucht sterk daalt met de hoogte, zal de stapelwolk kunnen uitgroeien tot grote hoogtes. We spreken 
van een “diep-onstabiele atmosfeer”. De wolken kunnen zo soms tot aan de tropopauze doorgroei-
en en tot een hoogte van wel 15 km groeien. Eens 
daar aangekomen kan de wolk haar verticale groei 
niet verder zetten en is zij genoodzaakt haar groei 
horizontaal te vervolgen. Op die manier ontstaat 
de typische aambeeldvorm van de top. Op deze 
hoogte vinden we temperaturen van wel 60 graden 
onder nul terwijl de temperatuur aan de basis van 
de wolk zo’n 15 graden boven nul kan bedragen. 
Dit zeer grote temperatuurscontrast ligt aan de 
basis van de elektrificatie van de wolk.  
 
Onweersbuien zijn er in alle maten maar toch is er 
een zekere structuur in te herkennen. En gezien er 
in de publicatie veelvuldig naar wordt verwezen 
staan we er hier even bij stil. Grofweg wordt de 
“aard” van het onweer bepaald door twee facto-
ren: de hoeveelheid potentiële onstabiliteit (Con-
vective Available Potential Energy, afgekort: CAPE) en het verticale windpatroon in de atmosfeer 
waarin de onweersbui zich manifesteert (figuur 0-3). De CAPE wordt uitgedrukt in Joule per kilo-
gram en de waarden kunnen bij grote potentiële onstabiliteit oplopen tot 4.000 J/kg of meer, maar 
meestal ligt de waarde lager dan 3.000 J/kg. Deze twee factoren zeggen niets over de kans op on-
weer, maar wel hoe een onweer zich zal gedragen, eens het er is.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 0-3 Schematische verdeling van de onweders, a.d.h.v. 
thermodynamische en dynamische factoren. 

 
Geïsoleerde onweersbuien (single-cell) manifesteren zich zeer plaatselijk en hebben een levensduur 
van hoogstens een half uur. Dit komt omdat deze onweersbuien zichzelf na verloop van tijd elimi-
neren. De stijgbewegingen, die instaan voor het voeden van de bui worden later door de naar bene-
den vallende koele neerslag tegengewerkt. En met het wegvallen van de voeding lost ook de on-
weersbui snel op. Wanneer er in de atmosfeer een verticale windshear plaatsvindt, dan zullen de 
stijg- en daalbewegingen niet meer recht naar boven lopen, maar wel onder een hoek. Daardoor 
kunnen beide stromingen naast elkaar blijven bestaan. Er kunnen op die manier steeds nieuwe cellen 
ontstaan en het onweer kan dan uren blijven bestaan (multi-cell). 
 
Bij voldoende windshear is er grote kans dat individuele onweersbuien zich groeperen in complexen 
of langs lijnen (squall-line). Er is dan sprake van een gestructureerd onweerssysteem die een eigen 
stromingspatroon creëert en zo zichzelf in stand houdt. Zulk een complex kan grote afmetingen 
aannemen in de orde van honderden kilometers en men spreekt dan ook van een Mesoscale Con-
vective System (MCS). Zo’n systeem overleeft dikwijls de koelere nacht (in tegenstelling tot de vori-
ge onweerssystemen die afhankelijk zijn van de warme inflow vanaf de grond) en kan langer dan 12 
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uur aanhouden. Deze systemen veroorzaken veelal meer schade dan ongeorganiseerde onweersbui-
en.  
 
Wanneer zowel de windshear als de CAPE voldoende groot is, is er kans op de zwaarst mogelijke 
onweersoort, de koning der onweersbuien: de Supercell. Dit type komt in ons land betrekkelijk wei-
nig voor. Veel frequenter komen supercellen voor in de VS. Een supercell bestaat uit één enkele cel 
(i.t.t. een multi-cell) met een zeer krachtige, roterende stijgstroom (meso-cyclone). Dit systeem cre-
eert in zijn omgeving een micro-drukverdeling die ervoor zorgt dat de supercell lang blijft overleven. 
De weersfenomenen die bij dit type voorkomen kunnen extreem zijn: extreem grote hagelbollen, 
tornado’s, zware overstromingen,… 
In de tropen hebben de onweersbuien een eigen structuur. 
 
In de literatuurlijst staan verwijzingen naar werken die dieper graven in de meteorologische achter-
gronden van onweersbuien. Bij de bespreking van de onweersbuien wordt af en toe ook stilgestaan 
bij de achtergrond van verschillende fenomenen. 
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Verzamelen van de gegevens 
 

Voor het verzamelen van de gegevens konden we putten uit een diversiteit aan bronnen. In wat 
volgt som ik de belangrijkste op. 
 
SAFIR 
 
SAFIR (Systeme de Surveillance et d'Alerte Foudre par Interferometrie Radioelectrique) is een sys-
teem dat bliksemontladingen kan detecteren en lokali-
seren, en door het KMI sinds 1992 gebruikt wordt. 
Om de werking van het systeem te begrijpen, kijken 
we best even naar de bliksem. Vergelijk een bliksem-
kanaal met een soort reuzenantenne. Doordat er door 
dit kanaal een enorme stroom vloeit, ontstaat rondom 
het kanaal een elektromagnetisch veld. Dit veld plant 
zich vervolgens in alle richtingen voort doorheen de 
ether. Dit is volledig in analogie met een klassieke ra-
diozender. Met een andere antenne kunnen we de uit-
gezonden straling terug opvangen en omzetten in 
elektrische spanning. Dit gebeurt door de vier detec-
tiestations. Door middel van vier antennes die ver-
spreid over het land opgesteld staan, wordt door mid-
del van interferometrie  de richting bepaald vanwaar 
het elektromagnetisch signaal komt dat de bliksem 
uitzendt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 0-4 Twee detectiestations zijn veelal genoeg om de 
exacte positie van de ontlading vast te stellen. 

 
Elk van de vier antennes  is uitgerust met 5 dipolen. Doordat het uitgezonden veld van de bliksem 
niet bij elke dipool op hetzelfde moment zal arriveren, ontstaat er een faseverschil van de spanning 
tussen de 5 dipolen. Uit dit faseverschil wordt in het detectiestation de richting berekend waar de 
bron van de elektromagnetische golf zich bevindt. Wanneer we daar de gegevens van een tweede 
station bijvoegen (die eveneens het veld heeft ontvangen, maar nu uit een andere richting) bekomen 
we een snijpunt (zie figuur 0-4). De informatie van de 4 afzonderlijke stations worden verzameld op 
het centrale station, dat zich in Ukkel bevindt op het KMI. Het centrale station berekent uit de data 
van de afzonderlijke detectiestations de correcte plaats van de ontlading. De nauwkeurigheid van het 
systeem is tegenwoordig beter dan 2 km boven Belgisch grondgebied. Het SAFIR-systeem is 24 uur 
op 24 in werking en de gegevens worden gearchiveerd zodat postprocessing mogelijk is. Naast de 5 
dipolen die de richting van de bliksem detecteren, bevat de antennemast ook nog een capacitieve 
antenne. Deze antenne dient om het onderscheidt te maken tussen blikseminslagen en wolkontla-
dingen. Tevens kan deze antenne tal van elektrische eigenschappen van de bliksem registreren, zoals 
polariteit, stroomsterkte, … Een derde antenne is een GPS-antenne en zorgt ervoor dat de vier sta-
tions gesynchroniseerd zijn. 
 
RADAR 
 
Het oorspronkelijke doel van een RADAR (Radio Detection and Ranging) is om op grote afstand 
met behulp van radiogolven, de aanwezigheid van objecten te detecteren.  Dit zijn in eerste instan-
ties vliegtuigen en schepen. Met een radar kunnen we de positie van deze objecten bepalen. Een 
weerradar is qua constructie vergelijkbaar met b.v. een ATC (Air Traffic Control) radar voor de 
luchtvaart, maar is specifiek ontworpen om neerslag te detecteren. Deze neerslag kan bestaan uit 
waterdruppels, sneeuw, hagel,… Het verschil met een ATC-radar zit hem vooral in de gebruikte 
golflengte, het kleinere vermogen en de kleinere openingshoek van de antenne. In 2001 werd in ons 
land een RADAR geïnstalleerd, die eigendom is van het KMI.  
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Fig. 0-5 De RADAR kijkt niet alleen in horizontale richting (kaart van België hierboven), maar ook in verticale richting 
(verticale en horizontale boorden van de kaart hierboven). 

 
Deze is gesitueerd in Wideumont, deelgemeente van Libramont-Chevigny in de provincie Luxem-
burg. Deze radar kan kwantitatief neerslag meten tot op een afstand van ongeveer 80 km, en dit om 
de 5 minuten. Detectie van neerslag is mogelijk tot op 240 km van de radar, doch alleen kwantitatief. 
De principiële werking van de radar is vrij eenvoudig. Een parabolische antenne zendt een zeer 
nauwe bundel van radiogolven in de richting van de horizon. De regendruppels weerkaatsen deze 
golven en deze worden weer opgevangen door dezelfde antenne. Aan de hand van het tijdsverschil 
tussen de uitgezonden en de ontvangen golven kunnen wij de afstand berekenen.  
 
Door de grootte van de reflectie bepalen we de intensiteit van de neerslag. En door de richting waar-
in de reflectie ontdekt wordt, kunnen we tevens de plaats van de neerslag bepalen. De snelheid van 
de radiale verplaatsing van de neerslagzone ten opzichte van de radar heeft ook een invloed op be-
paalde karakteristieken van het teruggekaatste signaal (Doppler effect). Dit laat eveneens toe de ho-
rizontale verplaatsingssnelheid van de regendruppels te meten en dus de windsnelheid te bepalen. 
Naast de traditionele radar-beelden (die een horizontaal overzicht geven van de echo’s) kunnen ook 
verticale doorsnedes worden gemaakt van de wolken (figuur 0-5). Op die manier kan worden nage-
gaan hoe sterk de wolk verticaal is ontwikkeld, wat een nuttig hulpmiddel is wanneer we het hebben 
over onweersbuien. In deze eerste uitgave zijn voor het eerst radarbeelden opgenomen met de 
nieuwe radar.  
 
SATELLIETBEELDEN 
 
Soms kunnen satellietbeelden handig zijn bij het volgen van onweersbuien. De geïsoleerde onweders 
zijn doorgaans te klein om goed te zien met de satelliet, maar MCS’s en buienlijnen zijn perfect 
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zichtbaar. Bovendien geeft de infraroodopname van de satelliet ons een idee van de temperatuur van 
de wolkentop. 
 
HOOGTEPEILINGEN 
 
Twee keer per dag wordt  in twee stations in België een ballon opgelaten met daaraan verbonden een 
radiosonde die verschillende meteorologische parameters meet. Zo’n ballon stijgt tot ver boven de 
tropopauze. De verzamelde gegevens geven een beeld van de thermodynamische opbouw van de 
atmosfeer. Een gegeven dat een zeer grote rol speelt wanneer we het hebben over onweders. 
 
NEERSLAGGEGEVENS 
 
Over gans het land verspreid staan 272 pluviometers van het KMI opgesteld. We beschikken dus 
over dagelijkse neerslagwaardes van 272 plaatsen in België, wat een vrij dicht meetnet oplevert. De 
soms zeer plaatselijke neerslaghoeveelheden, die door de onweders worden gelost, worden dus vrij 
goed geregistreerd. 
 
SYNOPTISCHE STATIONS 
 
Verder beschikken we nog over de uurlijkse of drie-uurlijkse synoptische gegevens van zo’n 20 stati-
ons. Deze meten de temperatuur, de luchtdruk, de relatieve vochtigheid, windsnelheid- en richting , 
de bewolkingsgraad in octa’s en tenslotte wordt ook het weerbeeld weergegeven. 
 
PERS 
 
Het KMI beschikt over een uitgebreide verzameling persartikelen uit een grote hoeveelheid kranten. 
Zo kan een beter inzicht gecreëerd worden over de gevolgen van zware onweders. 
 
WEERAMATEURS 
 
Een niet te verwaarlozen hulpmiddel zijn de waarnemingen en verslagen van weeramateurs. De 
soms jarenlange ervaring en sterke band met het weer zorgen ervoor dat hun waarnemingen een be-
trouwbare bron van informatie vormen. Sommigen ontpoppen zich tijdens het onweersseizoen tot 
ware “stormchasers”. Zij wachten niet tot het onweer naar hen komt, maar zoeken de onweders zelf 
op en achtervolgen het vervolgens soms honderden kilometers ver waarbij een schat aan informatie 
wordt verzameld. 
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Klimatologisch overzicht van de onweersactiviteit tijdens 
het jaar 2002 
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2002 
 

Voor we ons verdiepen in cijfers en grafieken, moeten enkele opmerkingen worden gemaakt. Om 
een representatieve klimaatreeks op te bouwen, moeten er gegevens beschikbaar zijn van een vol-
doende lange periode. Gezien het KMI het SAFIR-systeem pas sinds 1992 in zijn bezit heeft, en 
over volledige data beschikt vanaf 1993, kunnen we ons maar baseren op 10 volle jaren. Van die 10 
jaar moeten we de eerste 4 jaar uitsluiten, omdat de antenne van Mourcourt nog niet was geïnstal-
leerd, en de data dus niet volledig waren. Er blijven dus nog 6 jaar over met betrouwbare data. Dit is 
zeer weinig, en de gegevens en conclusies dienen dus met de nodige gereserveerdheid te worden be-
handeld. Niettemin is het zeer interessant om een vergelijking te maken met de afgelopen 5 jaar. 
Wanneer we het hebben over het gemiddelde aantal ontladingen en onweersdagen, dan slaat dit al-
tijd op de geregistreerde gegevens door SAFIR tijdens de periode 1997-2002. Het is dus niet abnor-
maal dat de gemiddelden afwijken van deze in de vorige publicatie, gezien de periode met één jaar is 
uitgebreid. 
 
Tot op heden werd voor de gemiddelden omtrent onweersdagen de gegevens gebruikt van de 
waarnemers. Bij vergelijking tussen de gegevens van de waarnemers en de gegevens bekomen door 
SAFIR is gebleken dat er een significant verschil bestaat tussen beide bronnen. Het SAFIR-systeem 
registreert meer onweer, wat ergens ook te verwachten is natuurlijk. Daarom is gekozen om ook 
voor de gemiddelden van het aantal onweersdagen de gegevens van SAFIR te gebruiken, ook al slaat 
dat gemiddelde op een periode van slechts 6 jaar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Fig. 0-6 Jaarlijks aantal onweersdagen 
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         Fig. 0-7 Jaarlijks aantal ontladingen 

Volgens de WMO-richtlijnen spreken we van een onweersdag als er ergens in het land donder werd 
gehoord. Hierbij kunnen grote verschillen optreden tussen de waarnemingen van de waarnemers en 
de registratie van het SAFIR-systeem. Zo zal SAFIR in principe elke ontlading detecteren, ook al zit 
die zo hoog dat donder nauwelijks hoorbaar is. Ook plaatsen waar zich slechts enkele ontladingen 
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voordoen, ver buiten het bereik van een waarnemer, worden gedetecteerd. Aan de andere kant kan 
een waarnemer onweer noteren wanneer hij donder hoort afkomstig van onweer buiten de lands-
grenzen, terwijl wij in onze methode met SAFIR  geen ontladingen meetellen buiten de landsgrens-
zen en er op die manier dus geen onweersdag wordt genoteerd. De komst van het systeem is dus een 
grote hulp geweest in het bijhouden van de onweersactiviteit boven ons land. Niettemin blijven de 
gegevens van de waarnemers een dankbaar hulpmiddel. Op die manier worden lacunes in het data-
archief (door bv. panne van het SAFIR-systeem) en valse gegevens door storingen weggefilterd en 
bekomen we betrouwbare gegevens. Verder moeten we de term “ontlading” definiëren. Met ontla-
ding bedoelen we zowel blikseminslagen als ontladingen in en tussen de wolken. Fenomenen dus die 
het resultaat zijn van elektrische ontladingen tussen grote potentiaal-verschillen. Ontlading en blik-
sem zijn twee termen voor hetzelfde fenomeen.  

aantal ontladingen boven België -2002
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Fig. 0-8 Het aantal ontladingen boven België, vergeleken met het gemiddelde. 

Voor we maand per maand het jaar 2002 overlopen, werpen we een algemene blik op dat jaar. 
 
Gemiddeld telt ons land in een jaar 92 onweersdagen. Met 81 onweersdagen scoort 2002 dus een 
stuk lager dan gemiddeld (fig. 0.6). Gemiddeld mogen we jaarlijks 193.864 ontladingen verwachten. 
Met 266.619 ontladingen scoort 2002 het hoogst in de reeks. In 1998 werd het laagst aantal ontla-
dingen geteld over ons land (fig. 0-7). 
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Fig. 0-9 Storm-index, Het jaar 2000 haalde het hoogste cijfer. 

We werpen ook nog een blik op de verdeling per maand van het aantal ontladingen (figuur 0-8).  
Hier zien we het onweerseizoen (mei-september) naar voren komen, met een duidelijke piek tijdens 
de periode juni-juli-augustus. Net zoals in 2001, kwam ook dit jaar het onweerseizoen een beetje 
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aarzelend op gang. Merk op dat het onweersseizoen in september zeer abrupt werd afgebroken. Dit 
komt door het ontbreken van een nazomer in september. 
 
Storm-Index 
 
In het kader van deze publicatiereeks hebben we een eenvoudige index uitgewerkt om uit te drukken 
in hoeverre een periode als “onweerachtig” wordt ervaren: de Storm Index (SI). Kijken we enkel 
naar het aantal ontladingen, dan kan dit namelijk een bedrieglijk beeld geven.  
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Fig. 0-10 Maandelijkse Storm-index tijdens het jaar 2002, vergeleken met de gemiddelde Storm-Index. 

 
Als in een maand een aantal ontladingen wordt genoteerd van 80.000, maar dit aantal afkomstig is 
van maar 3 onweersdagen, dan zal die maand beslist minder als “onweerachtig” ervaren worden dan 
moesten deze 80.000 ontladingen afkomstig zijn van 12 onweersdagen.  
 
In de storm-index zitten zowel het aantal ontladingen als het aantal onweersdagen vervat.  
 

  2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Jan                   x   x          
Feb     x    x x          x  x x    x x    
Maa          x     x   x    x          
Apr              x    x x        x  x   
Mei x x     x x x x    x       x    x x x  x   
Jun   x x x     x    x x   x x x            
Jul   x      x x x  x    x   x x         x x
Aug x x x x x x x x x         x x x    x  x x x    
Sep    x   x x  x            x   x       
Okt               x x  x       x x      
Nov   x x   x      x                   
Dec                                

Tabel 0-2 Deze tabel toont al de dagen waarop het in België heeft geonweerd. De rode kruisjes  zijn dagen waar-
op in ons land ook schade werd genoteerd.  
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De index wordt berekend met volgende empirische formule:  d
d
oIS
m

... = , waarbij o het aantal 

ontladingen boven België, dm het aantal dagen van de maand en d het aantal dagen waarop het on-
weerde. De wortelbewerking is bedoeld om de range te verkleinen. 
In figuur 0-9 zien we de gemiddelde SI per jaar sinds 1997. Het jaar 2002 scoort hoger dan het ge-
middelde.  
In figuur 0-10 ziet u de verdeling van SI per maand in 2002. Juni, juli en augustus scoren hoog. 
In tabel 0-2 vindt u alle onweersdagen terug boven ons land. De rode kleur duidt op onweersdagen 
waarop ergens in ons land schade werd genoteerd door regen, hagel, wind of blikseminslag. Op 37 
van de 81 onweerdagen veroorzaakt het onweer schade. 
 
In figuur 0-11 vinden we een kaart terug van België, met daarop de dichtheid van de ontladingen. 
Als data zijn al de bliksems gebruikt die door SAFIR werd geregistreerd tijdens 2002. De rode en 
witte kleuren vertegenwoordigen de plaatsen met hoogste densiteit. We merken op dat de kaart 
vooral is ingekleurd door enkele zeer intense bliksemsituaties, zoals in het vervolg van het overzicht 
zal blijken.   
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Fig. 0-11 Op deze kaart is de densiteit van het aantal ontladingen/km² boven België te zien. Hierbij geldt volgende kleurcode: wit: 42 tot 97 
ontl/km², rood: 18-42 ontl/km², oranje: 8-18 ontl/km², geel: 3-8 ontl/km², groen: 1,5-3 ontl/km². 
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Meteorologisch overzicht van de onweersactiviteit  
per maand 
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Symbolenbalk 
 
 
 
Meermaals zult u in deze publicatie een symbolenbalk terugvinden zoals hieronder weergegeven. Het 
laat toe een snel overzicht te krijgen in een bepaalde onweersituatie. 
 
 
 

    Tot:   Piek:  RRx:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Piekwaarde van de blik-
semactiviteit (aantal ont-
ladingen / min.) 

Hoogste geregi-
streerde neer-
slagwaarde 

Schade door 
blikseminslag 

Hagel waarge-
nomen 

Schade veroorzaakt 
door rukwinden of 
windhoos 

 

De zones waar het onweer het 
zwaarst was, zijn donkergrijs 
gekleurd. 

Totaal aantal 
ontladingen 
boven België 
wateroverlast
    
 
 
 
       
 
 
 
 
 

Totaal aantal 
blikseminslagen 
boven België 
(optioneel)
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Januari 2002 
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86

13

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Januari 2002 scoorde met 99 ontladingen onder het gemiddelde van 162. Al deze ontladingen werden wel geteld op 2 dagen, wat perfect over-
eenkomt met het gemiddelde van 2.2 dagen. Topmaand inzake aantal ontladingen was januari 1998 met 564 bliksems. In 1997 bleef ja-
nuari onweerloos.  
 
 
Januari 2002 is onder te verdelen in 2 delen, een koude, stabiele eerste helft en een zachte, wisselval-
lige tweede helft. Reden voor het droge weer tijdens de eerste helft is een hoogtewig boven Europa. 
Tijdens de 2de week groeit de wig zelfs uit tot een omegablokkade1 met hoogtekern boven de Noord-
zee. Tijdens de tweede helft van de maand wordt deze blokkade weggespoeld door een op gang 
komende zonale stroming. Het weer wordt dus sterk wisselvallig waarbij frequent storingen over ons 
land trekken. Het is op die storingen dat we enkele keren onweer noteren. 
 
Op 19 januari trekt zo’n actieve storing voorbij, verbonden met een diepe depressie van 964 hPa ten 
zuidwesten van IJsland. Achter deze storing trekt een buienlijntje mee in de koudere bovenluchten 
(T500 daalt naar –27 graden) en op die lijn zijn enkele onweerachtige buien actief. 
 
Ook de 22ste zorgt het wisselvallige weer voor enkele  buien met wat gedonder. De bovenluchten 
koelen flink af, met temperaturen van –30 graden op 5 km. De atmosfeer toont hierdoor tijdens de 
namiddag een potentieel onstabiele configuratie tot op een hoogte van zo’n 6.000 m. De elektrische 
activiteit is beperkt.  
 

 
1 Zie verklarende woordenlijst achteraan 
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Februari 2002 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Fig. 2.1  
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Februari 2002 had veel onweer te bieden. Op maar liefst 8 dagen werd onweer waargenomen, wat zeer veel is (norm. 4.3). Er werden zo’n 
726  ontladingen genoteerd. Normaal mogen we zo’n 454 ontladingen tellen. In 1999 haalde het aantal ontladingen de kaap van de duizend, 
nl. 1.207, en dit op 7 dagen. Anderzijds werd in februari 1998 geen enkel onweer waargenomen boven ons land. 
 
Februari wordt gekenmerkt door een sterk wisselvallig weerbeeld. Gedurende de eerste maandshelft 
is de stroming sterk zonaal over onze streken en worden er dus met de regelmaat van de klok actieve 
storingen naar ons land gestuurd. Tijdens het midden van de maand trekt de straalstroom voor 
enkele dagen naar het noorden zodat de atmosfeer bij ons wat tot rust komt, maar vanaf de 17de bul-
dert de straalstroom naar beneden en komen wij aan de koude kant ervan terecht, in dikwijls onsta-
biele lucht. Door het wisselvallige karakter van de sprokkelmaand komt er ook veel onweer voor.  
 
Op 5 februari trekt een golvend koufront voorbij. Dit front vormt de voorzijde van een hoogtetrog. 
In deze trog daalt de T500 tot –30 graden. In de loop van de namiddag en avond wordt de atmos-
feer onstabiel genoeg om enkele onweerachtige buien te produceren. 
 
Dat is ook zo tijdens de nacht van 9 op 10 februa-
ri, wanneer opnieuw een hoogtetrog, gevuld met 
koude lucht, langstrekt. Ook hier blijft het aantal 
ontladingen beperkt. 

 
Fig. 2-2 Schadekaartje van 23 februari. Vooral windschade 
wordt genoteerd.

 
Iets meer onweer komt voor op de 20ste. Een 
hoogtetrog, gevuld met zeer koude lucht (T500 tot 
–35 graden) trekt over ons land. Een zeer actieve 
storing aan de voorzijde van deze trog zorgt op 
verschillende plaatsen voor wateroverlast. Achter 
deze storing stroomt met een noordelijke hoog-
testroming arctische lucht over ons land. De mees-
te onweders zijn geconcentreerd op een “comma”, 
een wolkenkrul met beperkte omvang, bestaande 
uit verticaal uitgegroeide wolken, die ontstaat op 
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de plaats met maximale PVA1, aan de voorzijde van de hoogtetrog. Door de koude bovenluchten 
zijn de buien vergezeld van hagel en sneeuw. 
 
Op 23 februari bevinden we ons wederom aan de koude kant van de straalstroom, waarbij de T500 
daalt naar waarden rond –37 graden. In die koude lucht trekken verschillende buienlijnen over ons 
land en daarbij komt het vaak tot onweer.  Er worden zo’n 338 ontladingen geteld. De waterellende 
in ons land blijft intussen aandikken. De onweersverschijnselen zijn daarbij maar een secundair ver-
schijnsel. 
En zo blijft de straalstroom golven boven onze regio’s, waarbij we tijdens de laatste dagen van de 
maand terug ten noorden van de jet komen te liggen in diep onstabiele lucht.  Het komt wederom 
tot wat onweer, dat een uiterst wisselvallige en kletsnatte maand afsluit. 

                                                           
1 Zie verklarende woordenlijst achteraan 
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Maart 2002 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Fig. 3-1  
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Wat het aantal onweersdagen betreft, is maart 2001 koploper met 7. In 2002 bedroeg dat aantal een stuk minder, nl. 4 (norm. 4.2). Kijken 
we naar de activiteit van die onweders, dan stellen we vast dat de onweersbuien actief waren. Met maar liefst 831ontladingen bedroeg dit aan-
tal een stuk meer dan gemiddeld (269). Wat het aantal ontladingen betreft, is 2002 dus koploper. 
 
We beginnen ons overzicht met een overzicht van het algemene stromingspatroon over Europa. Het 
zonale regime blijft aanhouden tijdens de eerste decade, al zakt de straalstroom nu niet meer zo ver 
naar het zuiden zodat we minder frequent in de diep onstabiele en polaire/arctische lucht terecht-
komen.  Tijdens de 2de decade concentreert een mobiele band zich vooral op hogere breedten en 
vinden we een afgesnoerd hoogtelaag terug ten westen van het Iberisch Schiereiland. Van 18 tot 22 
maart keert de zonaliteit eventjes terug maar daarna ontwikkelt er zich boven West-Europa een 
blokkerende hoogterug, waardoor de straalstroom afgeleid wordt naar Noord-Europa. 
 
Het belangrijkste onweer doet zich voor op 15 en 18 maart. Op 15 maart vinden we een hoogterug 
terug boven Midden- en Oost-Europa, met kern boven de Baltische Zee.  Ten westen van het Eu-
ropees continent ligt een hoogtetrog die zich uitstrekt tot boven Noord-Afrika. Dat levert boven het 
westen van het Iberisch Schiereiland en boven Marokko veel onweer op. Ook boven ons land on-
weert het, bijna uitsluitend boven het westen van het land.  

 

 
Het onweer van 18 maart: windhoos in Kettenis 
 

    Tot: 344 45 Piek:  RRx:  

 
Synoptische situatie en meso-analyse 
 
Een actieve depressie trekt met zijn kern over de Noordzee. De depressie hangt samen met een 
kortgolvige hoogtetrog, gesuperponeerd op de langgolvige trog boven West-Europa. Deze trog 
wordt gestuurd door een krachtige straalstroom. We vinden deze jet vooral  ten zuiden van ons land 
met winden in de kern van ruim 185km/h. Ons land bevindt zich in de linkeruitgang van de jet met 
dus sterke divergentie op grote hoogte. Terwijl het centrum en oosten van het land zich nog bevin-
den onder de frontale bewolking, zorgt een kleine buienlijn vlak achter het front voor onweerachtige 
buien boven het westen van het land.  
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Fig. 3-2 Analyse van het satelliet-beeld van 18 maart (19 uur). Vlak achter de 
wolkenkrul trekt een actieve buienlijn mee, waarop onweer voorkomt. (bron: 
KNMI) 

Overzicht onweer 
 
Van daaruit worden geen bijzonderheden gemeld. Wan-
neer de buienlijn even later aankomt in het oosten van 
het land, gaat een bui gepaard met felle windverschijnse-
len. Er wordt gesproken van een kleine windhoos in het 
dorpje Kettenis nabij Eupen. Daken worden beschadigd, 
bomen ontworteld en objecten worden van de grond 
getild. Natuurlijk is het achteraf veelal moeilijk uit te maken of het daadwerkelijk gaat om een wind-
hoos, dan wel om een zware windstoot. Studie van de radarbeelden leert ons meer. Op het tijdstip 
van de felle bui zien we op het radarbeeld een zogenaamde “hook-echo”.  

Fig. 3-3 Hoogtepeiling boven Saint-Hubert van 18 maart 
om 19 uur. Let vooral op de sterke windshear en de low-
level-jet op ongeveer 2.000 m. (bron: University of Wyoming - 
Department of Atmospheric Science). 

Het woord “echo” wijst hier op de terugkaatsing van de radargolven op de neerslag, wat zichtbaar 

wordt op het radarbeeld. De term “hook” wijst op de “haakvorm” dat het neerslaggebied aanneemt 
op de radarbeelden. Het is een patroon van een cyclonaal gekromde krul. Reden van die kromming 
is de rotatie van de updraft-kolom in de bui.  

 
fig. 3-5 Satelliet-opname van 18 maart om 16.30 uur. Het gaat hem 
hier om de smalle actieve, buienlijn die op het moment van de op-
name boven de kuststreek arriveert (Bron: http://www.fvalk. 
Com/day_image htm). 

 
Fig. 3-4 Radarbeeld van 18 maart 23.05 uur.  Over het zuiden van het 
land vinden we het koufront terug.  Op de buienlijn achter het front 
is duidelijk een hook-echo zichtbaar. Op de inzetfoto is een zoom te 
zien van deze echo. 

 
Wanneer de stijgstroom begint te roteren zal het neerslaggebied daar beginnen omheen krullen, van-
daar dus de vorm van de “hook”. Rotatie van de updraft kan verschillende oorzaken hebben. Gun-
stig is in elk geval een atmosfeer met significante windshear en voldoende onstabiliteit. Vooral de 

http://www-das.uwyo.edu/
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windruiming in de onderste paar kilometer draagt bij tot de rotatie. Een blik op de hoogtepeiling 
leert ons dat er ook in dit geval een duidelijke windruiming plaatsvindt (fig. 3-3).  
 
De stijgbewegingen in de bui zullen vooral van niet-thermodynamisch karakter geweest zijn. Vooral 
de divergentie (linkeruitgang jet) en de hoge windsnelheden in de hoogte zijn daarvan de oorzaak. 
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April 2002 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Fig. 4-1  

8
68

881

3,100

190

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

 
April 2002 is wederom een actieve onweersmaand. Met 4.247 ontladingen scoorde de maand het hoogst uit de reeks (norm: 2.498). April 
1997 was dan weer veel rustiger met amper 11 ontladingen. Alle 11 werden ze geteld op dezelfde dag. In 1998 werden 15 dagen onweer 
waargenomen. Gemiddeld komt er op 8 dagen onweer voor, in 2002 waren dat er precies 5. 
 
De hoogtestroming blijft in eerste instantie onveranderd.  Een krachtige hoogterug met aparte kern 
boven de Noordzee zorgt voor een continentale luchtstroming. Van 7 tot 12 april ontstaat een 
REX-blokkade1 over onze streken, waardoor storingen ons nog steeds niet kunnen bereiken. Van 12 
tot 15 april wordt de hoogtewig vervangen door een diep uitzakkende hoogtetrog, met aparte kern 
boven het oosten van Spanje. Van 19 tot 26 april bouwt zich terug een wig op boven onze streken. 
Van 26 april tot het einde van de maand zet zich opnieuw een zonale stroming in boven Europa. 

 

 
Fig. 4-2 500 hPa-kaartje van 29 april, 14 uur. Een hoogtetrog trekt 
doorheen ons land 

April 2002 is een normale maand, zonder echte 
thermische hoogstandjes. Daardoor blijven de 
zomerse onweders ook uit.  
 
Op 18 april vinden we een depressie boven de 
Ierse Zee. Samen met dat laag vinden we in de 
hoogte een koudeput met een T500 van –30 
graden en lager. Deze koude lucht bereikt ons 
tijdens de nacht van 18 op 19 april en op 19 
april ligt de koudeput over ons land. Dit levert 
de nodige buien op met een T500 van –32 gra-
den op de middag. Met een temperatuur op 850 
hPa van –2 graden en een 1000/500-
diktewaarde van 548 dam is de lucht net koud 
genoeg om smeltende sneeuw te laten vallen in 
de Ardennen. In Laag- en Midden-België valt 
soms hagel tijdens een bui. Het onweer is niet 
gestructureerd en barst verspreid in het land los. 
 

 
1 Zie verklarende woordenlijst achteraan 
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Ook op 27 april zorgen koude bovenluchten voor onweerachtige buien, voornamelijk over het zui-
den van het land. 
 
Op 29 april trekt een erg actieve hoogtetrog over ons land. Aan de grond vinden we een depressie 
met kern nabij Schotland. Achter het bijhorend koufront, dat op de middag reeds boven Oost-
Europa ligt, trekt nog een buienlijn van west naar oost. Die buienlijn hangt samen met een portie 
zeer koude lucht in de hoogte (ze valt samen met de –30°C-isotherm op 500 hPa, boven de Noord-
zee vinden we temperaturen terug van –34 graden op dit niveau). Door PVA aan de voorzijde van 
de hoogtetrog krijgt de buienlijn op de satellietbeelden de typische “komma”-vorm (comma).  Zo’n 
komma-structuur herbergt veelal zeer actieve buien, en ook hier is dit het geval. 
 
Dit door de combinatie van de koude bovenluchten met de sterke PVA. Bovendien bevinden wij 
ons in de linkeruitgang van de straalstroom. In een gebied dus met extra divergentie in de hoogte, 
wat de onstabiliteit enkel maar verhoogt. 

 
Fig. 4-3 Hoogtepeiling boven Ukkel van 29 april om 
14 uur. De atmosfeer is voor het grootste deel potenti-
eel onstabiel van opbouw.  

 
Fig. 4-4 Grondkaart van 29 april, 14 uur. Een actieve troglijn trekt 
over ons land. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 4.5 Radarbeeld van 29 april om 11.10 uur. Het beeld laat duidelijk één 
zware neerslagcel zien in de vorm van een bow-echo, een tweede actieve cel 
ligt nog boven N-Frankrijk en trekt straks ook ons land binnen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 4.6 Noaa-opname van 29 april om 9.50 uur. De buien-
lijn ligt boven de kust. Let op de oneffenheid van het wol-
kenpakket, wat duidt op Cumulonimbi. 

Er wordt die dag nogal wat schade aangericht in ons land, en die schade is zeer divers. Eerst de 
wind. Door de sterke luchtdrukgradiënt in de trog kan de wind flink aanspannen, ook buiten de bui-
en. De wind op 850 hPa (wat een goede indicator is voor de te verwachten rukwinden) bedraagt op 
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de middag zo’n 85 km/h. 
Rukwinden van om en bij 
de 85 km/h zijn dus per-
fect mogelijk, zeker in de-
ze onstabiele luchtmassa. 
Op veel plaatsen wordt 
deze waarde dan ook ge-
haald. Doch lokaal wordt 
deze snelheid waarschijn-
lijk overschreden tijdens 
buien. Dit is uit te maken 
uit de talrijke schadegeval-
len ten gevolge van wind. 
Bekijken we het schade-
kaartje (fig. 4-8), dan zien 
we dat de windschade zich 
voornamelijk concentreert 
in de noordelijke helft van 
het land. Dit omdat voor-
namelijk hier de buienlijn 
het meest actief  is. 
 
Zo sneuvelen er nogal wat 
bomen op verschillende plaatsen. In Opwijk komt zo’n boom terecht op een geparkeerde wagen 
(fig. 4-10). Ook aan andere wagens wordt volgens de krant schade aangericht door omgevallen bo-
men, maar dan niet door de wind maar ten gevolge van blikseminslag. Het is niet uitgesloten dat er 
zich plaatselijk een zwakke windhoos heeft voorgedaan, gezien de atmosferische omstandigheden 
daarvoor gunstig waren. Meer waarschijnlijk gaat het om zware windstoten aan de voorzijde van de 
buienlijn. Op het radarbeeld is immers een boogachtige structuur te herkennen in het neerslagpa-
troon.  

 
Fig. 4-7 Bewerkte Noaa-opname van 29 april, 15.30 uur (bron origineel satellietbeeld: 
http://www.wettersat.de/). 

Dit kan wijzen op een bow-echo (dit verschijnsel wordt verder in het overzicht uitvoerig besproken 
onder de onweerssituatie van 14 juni), onder andere de windshear is hiervoor gunstig.  

 
Fig. 4-9 Bliksemkaartje van 29 april (tss. 10 en 13 uur; tijden op kaart in 
UT)). De kleurcode is een functie van de tijd en iedere kleur stelt een 
periode van 30 min voor (blauw komt overeen met de periode 10.30-11 
uur, enz…) Met wat goede wil is een duidelijke overeenkomst te zien 
met het schadekaartje. 

 
Fig. 4-8 Schadekaartje van 29 april. Vooral de noordelijke 
landshelft is getroffen. 
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Op de hoogtepeiling (fig. 4-3) van 14 uur zien we een duidelijke verticale windruiming terwijl ook de 
windsnelheid fors toeneemt met de hoogte. Bovendien zien we in de onderste paar honderd meter 
een superadiabatische opbouw. 
 
Dit wil zeggen dat de verticale temperatuurafname groter is dan het droog-adiabatisch verval van 
1°C/100m. Hier komen dan ook sterke stijgbewegingen voor. Overigens is de atmosfeer tot aan de 
tropopauze potentieel onstabiel van opbouw. In Nederland zorgde dezelfde buienlijn (in dezelfde 
atmosferische omstandigheden) trouwens voor één of twee windhoosjes (F1). Men heeft daar duide-
lijke aanwijzingen voor. Het vriespunt vinden we terug op een hoogte van zo’n 1.000 m. De 
1000/500-diktewaarde bedraagt 536 dam, wat aangeeft dat de luchtmassa koud is. Samen met de 
sterke onstabiliteit heeft dat gezorgd voor belangrijke hagelval. Op veel plaatsen gaan de buien ver-
gezeld van hagel en vooral in fruitstreek richt de hagel veel schade aan. De grootte van de hagelbol-
len is niet spectaculair. We denken hier aan de steentjes van 1 à 2 cm diameter. Niettemin kunnen 
deze hagelbollen bij hoge windsnelheden reeds serieuze schade aanrichten aan gewassen.  
 
Men schat dat zo’n 70% van de fruitteelt aangetast is door de hagel, vooral dan het hardfruit. De 
schade is het grootst in het Hageland en de regio Kozen-Nieuwerkerken-Alken-Bilzen en Sint-
Truiden. De hagel valt soms met bakken uit de lucht, en dat leidt soms tot een “hageltapijt” van wel 
10 cm dik. Op verscheidene plaatsen komt het tot beperkte wateroverlast en ook de bliksem laat hier 
en daar van zich horen. In Tremelo en Leuven zorgt blikseminslag voor brand. Op verschillende 
andere plaatsen zorgt de bliksem voor schade aan elektrische apparatuur. In Bocholt raakt een dier 
gewond nadat het neergebliksemd wordt. 
 
Wanneer we de verschillende bronnen bestuderen (radar, satelliet,…) komen we tot de conclusie dat 
het gros van de schade wordt veroorzaakt door slechts twee buiencellen, waarvan de meest noorde-
lijke het meest ontwikkeld is. Dit is mooi te zien op de radaropname (fig. 4-5) en het bliksemkaartje 
(fig. 4-9). 

 
Fig. 4-10 De felle rukwinden eisen hier en daar een zware tol, zoals hier in Opwijk op 29 april. (bron: 
Het Nieuwsblad, editie Brussel-Noordrand – 30 april). 
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Mei 2002 
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Mei 2002 is een vrij normale onweersmaand, doch het aantal ontladingen is iets lager dan gemiddeld. Er worden zo’n 15.310 bliksems gede-
tecteerd, wat bijna 10.000 minder is dan gemiddeld (24.664). In 2000 worden 72.046 ontladingen geteld, wat meteen de hoogste waarde uit 
de reeks is. Wat betreft het aantal onweersdagen was het een doodgewone maand met 12 onweersdagen tegen 13.2 normaal. Ook hier blinkt 
2000 er uit met maar liefst 20 onweersdagen. 
 
 
Het weerbeeld deze maand is vrij wisselend maar tijdens de tweede en derde decade overheersen 
duidelijk maritieme luchtstromingen. Tijdens de eerste decade van de maand staan we onder invloed 
van een hoogtetrog, waarvan zich naar het einde van de periode toe een afzonderlijke kern afsplitst 
boven Zuid-Europa. De ganse periode wordt ons weer hierdoor in zekere zin negatief beïnvloed. 
Het levert in elk geval enkele onweerdagen op, maar telkens gaat het om beperkte activiteit. 
 
Op 9 mei tonen de weerkaarten een vlakke lagedrukgordel die zich uitstrekt van Duitsland tot het 
oosten van Spanje (fig. 5-2). De laagste drukwaarden vinden we terug over het westen van Duitsland 
met een uitloper naar de Lage Landen.  In de hoogte ligt een trog van IJsland via Ierland tot in Zuid-
Frankrijk. Belangrijk voor ons weer is een convergentielijn, die vervat zit in de langwerpige lage-

drukband. De winden aan beide kanten van de con-
vergentielijn staan haaks t.o.v. elkaar. In de loop van 
de namiddag ontwikkelen zich op de lijn enkele on-
weerscellen. Bij het verder opschuiven van de con-
vergentielijn naar ons land komen ook de onweers-
haarden onze richting uit. Rond middernacht ligt de 
convergentielijn over het zuiden van het land. Aan 
de voorzijde van deze lijn onweert het tijdens de 
vooravond reeds hevig ten zuiden van Samber en 
Maas.  

 
Fig. 5-2 Grondkaart van 9 mei, 20 uur. Een langgerekt lage-
drukgebied beïnvloedt ons weer. 

 
We herkennen twee aparte complexen, één die via 
het westelijke deel van de Ardennen ons land bin-
nenkomt en een ander complex dat ons via het Ei-
fel-gebied bereikt. We mogen zeker spreken van een 
complex, want op de radarbeelden (fig. 5-4) zien we 
duidelijk dat de onweersgebieden zijn samengesteld 
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uit verschillende afzonderlijke neerslagcellen. Op verschillende plaatsen veroorzaakt blikseminslag 
schade. Meer naar het noorden moeten we vooral spreken van beperkte wateroverlast. Dit echter 
veelal door antropologische reden, want grote neerslagsommen werden niet genoteerd. In figuur 5-3 
ziet u een composietbeeld van de bliksemkaart en de isohyeten1. De meeste neerslag, opgemeten 
door het klimatologisch meetnet van het KMI, wordt geregistreerd in de streek van Jodoigne. Dit 
terwijl de meeste bliksems genoteerd worden in de streek van Gedinne en ten oosten van Charleroi. 
Op hetzelfde kaartje is trouwens duidelijk te zien dat het meest westelijke complex het actiefst is, 
zowel voor wat betreft de neerslag als de bliksemintensiteit. Overige schade, zoals windschade, is 
ons niet bekend.  

 

 
Fig. 5-3 Composietbeeld van het bliksem- en neerslagactiviteit 
op 9 mei. De kleuren op de kaart geven aan hoeveel ontladingen 
per km² er zijn geteld (tussen 9 mei, 10 uur en 10 mei 10 uur). 
Paars komt overeen met de laagste dichtheid (tot 0,2 ontladin-
gen/km²), zwart met de hoogste (tot 54/km²). De isohyets zijn 
getekend per 5  l/m², beginnend bij 5  l/m². 

 
Fig. 5-4 Radar-beeld van 9 mei om 18.05 uur. Duidelijk is hier te zien 
dat een onweercomplex bestaat uit afzonderlijke neerslagcellen.

De 15de hebben we te maken met een zonale stroming. Daarin trekt een trog mee, die tijdens de 
middag over ons land trekt. Wij bevinden ons dan in de linker uitgang van een goed ontwikkelde 
jetstreak. Tijdens de namiddag trekt een buienlijn over ons land en daarop komt sporadisch wat on-
weer voor. De 21ste wordt het op vele plaatsen een zomerse dag.  
 
Grote delen van Europa bevinden zich onder een blakende zon. Aan de voorzijde van een hoogte-
trog wordt namelijk warme lucht ons land ingestuwd (T850 rond +10°C). We kunnen hier spreken 
van de zogenaamde “Spanish Plume”, een tong van warme, vochtige lucht die zich dikwijls bevindt 
aan de voorzijde van een hoogtetrog en koufront. Ook hier vinden we dat koufront terug, verbon-
den met een diepe depressie nabij Ierland. Aan de voorzijde bevindt zich een zwakke convergentie-
lijn. Tijdens de namiddag ontstaan op deze lijn enkele onweershaarden. Tegen die tijd bevindt de lijn 
zich reeds over het oosten van het land, zodat ook enkel daar onweer voorkomt. Deze onweerscel-
len zijn niet erg actief, want schade is ons niet bekend. 
 
Op 25 en 26 mei wordt ons weer beïnvloed door een complex lagedrukgebied boven de Britse Ei-
landen. Dit complex hangt samen met een uitgestrekte hoogtetrog met aparte kern boven Zuid-
Engeland. Rond dit complex roteren fronten en buienlijnen, waarvan ook wij er nu en dan één over 
ons krijgen. Vooral de 26ste trekken enkele actieve buienlijnen over ons land. De luchtmassa is vol-

                                                           
1 Lijnen van gelijke hoeveelheden neerslag 
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doende koud om op verschillende plaatsen hagel te produceren. Ook worden er lokaal felle rukwin-
den genoteerd. Dit zorgt bijvoorbeeld in Mol voor een ontwortelde boom op de weg. 



 30

Juni 2002 
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Juni 2002 was een absolute onweersmaand. Maar liefst 100.443 ontladingen worden gedetecteerd, wat meteen de hoogste waarde is in de 
reeks! Echter, dit op amper 9 onweersdagen, i.p.v. 12.8 normaal. We kunnen dan ook concluderen dat de onweders doorgaans erg actief wa-
ren. Dat blijkt ook uit het overzicht verder in de uiteenzetting. Door dat relatief laag aantal onweersdagen is ook de SI niet uitzonderlijk 
groot, maar met een waarde van 174 haalt juni 2002 toch een respectabele waarde. De hoogste SI werd gehaald in 1997, nl. 207. Belang-
rijkste reden daarvan was het hoge aantal onweersdagen: 18.  
 
3 + 4 juni 
 

  ∆  Tot: 30.196  Piek: 204 RRx: 64 

 
Algemene situatie 
 
Nadat een hogedrukgebied in de buurt voor mooi zomerweer had gezorgd, is het nu de beurt aan 
onstabiele luchtmassa’s. Een uitdiepende depressie nabij Schotland stuurt fronten naar ons. Er ont-
staat een gevecht tussen warme en koele luchtmassa’s, uitgerekend boven onze streken. 
 
3 juni  
 
Synoptische situatie en meso-analyse 
                                                                                                                                                                              

 
Fig. 6-2 grondkaart van 3 juni om 14 uur. 

Laten we eerst de grondkaart bekijken van 14 uur 
(fig. 6-2). Aan de zuidflank van de depressie stroomt 
koele zeelucht naar Europa. Aan de voorzijde van 
het koufront stroomt warme en vochtige lucht naar 
het noorden. In die prefrontale tong van vochtige 
lucht ontstaat al snel een convergentielijn. Maar de 
onweersbuien ontstaan niet op deze lijn. Het is op 
het koufront zelf dat zich onweerscellen ontwikke-
len. Veel organisatie valt er niet te ontdekken. Bekij-
ken we de hoogtepeiling van 14 uur te Ukkel (fig. 6-
7), en kijken we naar de wind, dan valt meteen op 
dat de windshear zeer beperkt is, zowel qua sterkte 
als qua richting.  
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Overzicht schade 
 

Met zo’n atmosfeer maak je geen zware 
onweersbuien. En weinig georganiseer-
de onweerssystemen betekent veelal 
ook weinig schade. Bijna uitsluitend 
bliksemschade is ons bekend. Maar 
waar de bliksem inslaat is het meestal 
goed prijs! Zo slaat de bliksem tijdens 
de namiddag in op een woning te Zin-
gem. Hierdoor ontstaat een brand 
waardoor heel het huis afbrandt (fig. 6-
13). Volgens de krant had een bewoner 
“een vuurbal” zien razen over het ga-
zon waarna deze terug de lucht in-
schoot. De buren hebben ook veel 
schade, zei het dat het enkel gaat om 
vernielde elektrische toestellen. Ook in 
Asper zorgt een bliksem voor woning-
brand, maar hier kan het tijdig blussen 
erger voorkomen. Opnieuw vinden we 
hier een vreemd verhaal. De bliksem 
zou via het verluchtingsrooster de wo-
ning zijn binnengetreden, waarna de 

bliksem insloeg op het bed in de slaapkamer op de benedenverdieping. In Erpe-Mere zorgt een blik-
seminslag voor een beginnende brand. En ook hier beweert een automobilist dat hij net voor de knal 
een vuurbal over straat zag zigzaggen. In Nederland wordt bij een blikseminslag een vuurbol waar-
genomen in het plaatsje Clinge.  

 
Fig. 6-3 500 hPa-kaartje van 4 juni, 14 uur. Ons land bevindt zich in de rechter-
ingang van een jetstreak boven de Britse Eilanden en de Noordzee. 

 
4 juni  

 
Fig. 6-4 Grondkaart van 4 juni om 14 uur. Warme lucht rukt op vanuit 
het oosten aan de achterzijde van het warmfront. 

 
Synoptische situatie en meso-analyse 
 
Eens het koufront ons land voorbij is begint 
ze te golven boven Frankrijk. Er ontstaat een 
lagedrukgebied boven Frankrijk. Dit heeft tot 
gevolg dat de warme lucht stilaan terug op 
zijn stappen terugkomt. Het koufront trans-
formeert tot warmfront en tegen de middag 
vinden we het front reeds boven de westkust 
van Frankrijk terug. Het front boven het 
midden van Frankrijk kan opgevat worden als 
convergentielijn. In figuur 6-5 is dit weerge-
geven in de meso-analyse van 17 uur. Boven 
het midden van Frankrijk ligt een lagedruk-
gebied, met een uitgesproken vore tot boven 
ons land. In deze vore ontstaat een conver-
gentielijn, die samen met de vore over het 
westen van het land ligt. 
 
Aan de achterzijde van de convergentielijn is de wind geruimd naar het noordwesten waardoor koele 
zeelucht het land insijpelt. Voor de lijn uit wordt nog warme lucht aangevoerd met temperaturen 
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rond 25 graden. Het is op deze convergentielijn dat er zich in de loop van de namiddag onweerscel-
len ontwikkelen. Het gaat veelal om afzonderlijke onweershaarden. 

 

Fig.  6-5 Meso-analyse van 4 juni, 17 uur. De convergentielijn ligt 
boven het westen van het land. De blauwe lijnen zijn isobaren. 

 Fig.  6-6 Meso-analyse van 4 juni, 20 uur. We worden in de tang ge-
klemd door de twee convergentielijnen. De blauwe lijnen zijn isobaren. 

Boven het noordoosten van Frankrijk zorgt een andere convergentielijn voor nog veel meer on-
weersbuien, waar het zuiden van ons land mee te maken krijgt. Op de analysekaart van 20 uur (fig. 
6-6) zien we dat de  convergentielijn iets meer naar het oosten is opgeschoven terwijl de buienlijn 
boven Frankrijk wat meer westwaarts is opgeschoven. Even leerrijk is een blik op de hoogtekaart. 
Op de analysekaart van 
500  hPa om 14 uur 
(fig. 6-3) zien we een 
goed ontwikkeld laag 
liggen ten noorden van  
Schotland. De tempe-
ratuur op het 500 hPa-
vlak bedraagt in de 
kern van het hoogte-
laag –30 graden, wat 
zeer laag is voor deze 
periode van het jaar. 
Een uitgesproken trog 
reikt tot boven Spanje. 
Midden- en Oost-
Europa ondervinden 
de gunstige invloed van 
een hoogterug. Deze 
situatie ligt mee aan de 
oorzaak van het zware 
onweer. In de hoogte 
krijgen we aan de 
voorzijde van de hoogtetrog te maken met uitgesproken PVA. Bovendien bevindt er zich aan de 
oostflank van het hoogtelaag een jetstreak. En deze is zo gepositioneerd dat wij ons bevinden in de 
rechteringang ervan, een plaats waar op enige hoogte extra divergentie plaatsvindt. De wind op die 
hoogte boven ons land is daarbij ook niet weinig, zoals uit de hoogtepeiling in figuur 6-8 blijkt. Op 

 
Fig. 6-7 Hoogtepeiling boven Ukkel op 3 juni  
om 14 uur. (bron: University of Wyoming - 
Department of Atmospheric Science) 

Fig. 6-8 Hoogtepeiling boven Saint-Hubert op 4 juni 
om 18 uur. (bron: University of Wyoming - Department of 
Atmospheric Science)

http://www-das.uwyo.edu/
http://www-das.uwyo.edu/
http://www-das.uwyo.edu/
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zo’n 10 km worden winden waargenomen tot 130 km/h. Het is duidelijk dat hier zowel dynamische 
als thermodynamische factoren aan de grond liggen van de zware onweersbuien.  
 
Overzicht onweer 
 

De 4de juni wordt er heel wat meer schade aangericht. 
De hoogste bliksemactiviteit vinden we terug  in de 
buurt van de Dender boven Henegouwen en Oost-
Vlaanderen. Een tweede zone met hogere bliksemac-
tiviteit vinden we terug over het midden van het land. 
Een derde zone met hoge activiteit bevindt zich bo-
ven het westelijk deel van de Ardennen. In deze drie 
zones worden plaatselijk meer dan 20 ontladin-
gen/km² geregistreerd. Wij hebben weet van 26 scha-
degevallen ten gevolge van blikseminslag.  In totaal 
worden op 4 juni zowat 30.000 bliksems geteld door 
het SAFIR-bliksem-detectiesysteem met een piek om-
streeks 20.30 uur. Op dat moment worden in ons 
land iets meer dan 200 bliksems geteld per minuut.  

De onweersevolutie gedurende de dag is in feite onder te verdelen in twee golven (mooi te zien op 
de radar-beelden in figuren 6-14 t.e.m. 6-19). Omstreeks 18.30 uur ontstaan op de convergentielijn 
boven het zuidwesten van het land enkele cellen. Met een zuidwestelijke hoogtestroming trekken 
deze cellen vervolgens richting Nederland. Eén onweershaard ontwikkelt zich daarbij sterk en zorgt 
voor actief onweer in de Denderstreek. Intussen rukt een meer gestructureerde onweerszone op 
vanuit Frankrijk. Maar intussen neemt ook de activiteit van deze onweerszone af. Hierdoor ontsnapt 
de oostelijke landshelft aan de zware buien. Evenwel ontstaat er voor de onweerszone een actievere 
nieuwe buienlijn. Dit zorgt voor een heropflakkering van de onweersactiviteit over het midden van 
het land.  

 
Fig. 6-9 neerslagkaartje van 4 juni. De meeste neerslag wordt 
geregistreerd boven het zuidwesten van het land. 

 
Overzicht schade 
 

Op het schadekaartje in figuur 6-10 kunnen 
we afleiden dat de schade min of meer gecon-
centreerd is. Ondanks het feit dat de hoogste 
bliksemactiviteit niet voorkomt tussen Brussel 
en Antwerpen, worden daar wel de meeste 
schadegevallen geteld. De soort schade is zeer 
divers. Het gaat om woningbranden, doodge-
bliksemd vee, schade aan elektrische toestellen 
en materiële schade. In Kampenhout brandt 
een woning volledig uit. Op de neerslagkaart 
in figuur 6-9 kunnen we zien dat er plaatselijk 
veel neerslag valt. Niet alleen de hoeveelheid 
zorgt voor overlast, maar vooral de korte 
tijdspanne waarin dat water naar beneden valt. 
De zone met hoogste bliksemactiviteit komt 
heel goed overeen met de plaatsen met hoog-

ste neerslagwaarde. Op verschillende plaatsen zorgt de overvloedige regenval voor flink wat water-
overlast. Zo staat het water in de streek van Beloeil soms tot meer dan een meter hoog in de straten. 
Ook rond de streek van Geraardsbergen komt veel water naar beneden. Ook moet men op verschil-
lende plaatsen ook modder van de straten ruimen. 

 
Fig. 6-10 Schadekaartje van 4 juni. De schade is zeer divers en vrij 
geconcentreerd. 
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Fig. 6-11  In Ath moet op 4 juni het zware werk eraan te pas komen.  
(bron: Vers L’Avenir, nationale editie).

 

 
Fig. 6-12 In de straten van Villers-Saint-Amand ontstaat op 4 juni een 
dik ijstapijt.  (bron: Vers L’Avenir, nationale editie). 

 
 
 
 

Naast overlast door bliksem en regen komt er ook nog hagel- en windschade voor. Deze schade 
vinden we merkwaardig genoeg enkel terug bij de eerste onweersgolf. De onweders die met de eerste 
golf gepaard gaan, zijn dynamisch dus veel actiever. In de buurt van Ath wordt een hageltapijt van 
wel 15 cm gemeld. De hagelbollen zijn soms zo groot als druiven. De gevallen van windschade zijn 

zeer beperkt. In het Gentse zorgen ruk-
winden voor beperkte materiële schade, 
maar in Herseaux gaat het er heviger aan 
toe. Een windhoos zou daar de schuldi-
ge zijn van nogal wat schade aan gebou-
wen. Een getuige beweert dat hij een 
soort “ronddraaiende wolk” zag voorbij 
trekken die eerst enkele woningen raak-
te, waarna het over de velden verder 
trok. Dit is de enige aanwijzing die we 
hebben. Als we kijken naar de opbouw 
van de atmosfeer en meer bepaald naar 
het verticale windprofiel (fig. 6-8), dan 
merken we dat er in de onderste lagen 
van de atmosfeer  sprake is van enige 
windshear. Aan de grond waait het uit 
het zuidoosten terwijl op enige hoogte 
de wind waait uit het zuidwesten. Daar-
bij neemt de windsterkte met de hoogte 

wat toe. Vooral op grote hoogte neemt de windsterke flink toe in zoverre dat er tegen de vooravond 
op zo’n 10 km hoogte een wind wordt gemeten van 130 km/h. Verder is op de peiling te Ukkel te 
zien dat de lucht helemaal onder in de atmosfeer superadiabatisch van opbouw is. Een onderzoek 
van de radarbeelden naar eventuele bijzondere echopatronen levert niks op. 

 
Fig. 6-13  In Zingem brandt een woning volledig uit na een blikseminslag op 4 
juni. (bron: Het Laatste Nieuws , editie Vlaamse Ardennen). 
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Fig. 6-14 Radarbeeld van 4 juni, 18h30. Hoe feller de kleur, hoe in-
tenser de neerslag. De donderrode kleur komt overeen met 50dBZ 
en hoger. 

 
Fig. 6-15 Radarbeeld van 4 juni, 19h30 

 
Fig. 6-16 Radarbeeld van 4 juni 20h30  Fig. 6-17 Radarbeeld van 4 juni, 21h30 

 
Fig. 6-18 Radarbeeld van 4 juni, 22h30  Fig. 6-19 Radarbeeld van 4 juni, 23h30 



 36

 

14 juni – Supercells over België 
 

  ∆  Tot: 22.000  Piek:  RRx: 33 

 
Algemene situatie 
 

Op 14 juni bevinden we ons in de warme 
sector van een depressie ver op de oceaan. 
Vooral op enige hoogte stroomt zeer warme 
lucht naar ons toe vanuit het zuiden. De 
temperatuur op het 850 hPa-vlak stijgt tot 
boven de 15 graden. In de vooravond ligt het 
warmfront nog boven Nederland terwijl het 
koufront reeds is aangekomen boven het 
westen van Frankrijk. Aan de voorzijde van 
het koufront bevindt er zich in de zeer war-
me lucht een uitgesproken lagedrukvore. En 
in deze vore zit een convergentielijn verwik-
keld.  
 
Aan de grond zorgt in dit gebied de conver-
gentie voor extra onstabiliteit. Het is dan ook 
vooral in de vore dat er zich in de potentieel 
zeer onstabiele lucht onweerscomplexen 

vormen boven het noordwesten van Frankrijk. Met de zuidwestelijke hoogtestroming worden deze 
buien naar ons land gevoerd. Naast het sterk onstabiele karakter van de atmosfeer is vooral het ver-
ticaal stromingspatroon van belang. Dit kunnen we best zien aan de hand van een hoogtepeiling (fig. 
6-22). Als voorbeeld nemen we de peiling van 14 uur te Trappes. Het is immers uit die richting dat 
de luchtsoort komt die ons later in de namiddag bereikt.  

 
Fig. 6-20 Grondkaart van 14 juni, 20 uur. Zware onweersbuien ontwikke-
len zich op de prefrontale convergentielijn binnen de  warme sector. 

 
Let vooral op de windruiming met de hoogte. 
Aan de grond waait een zwakke zuidoostenwind,  
op zo’n 1000 m staat er een zuidzuidwestenwind 
en nog hoger waait het uit het westzuidwesten, 
een opmerkelijke windruiming van meer dan 90 
graden. Bovendien is ook de windtoename van 
belang. Vooral op een hoogte van zo’n 7000 m 
waait het stevig door met 75 km/h. Later zal de 
wind in de hoogte met het dichterbij komen van 
de hoogtetrog nog verder toenemen. Alles wordt 
mooi geïllustreerd op het hodogram van Ukkel 
op 15 juni, 2 uur.  Vooral in de eerste paar kilo-
meters is sprake van een belangrijke windrui-
ming. Nog belangrijk is de inversie op 1000 m. 
Deze inversie belet dat de buien gemakkelijk 
kunnen ontstaan. Ze belet een wildgroei van 
onweerscellen omdat enkel de sterkste convec-
tiecellen door deze inversielaag kunnen stoten. 
Bovendien gaat deze inversie gepaard met een 
droge luchtlaag. Deze hoogtepeiling heeft in fei-
te alle ingrediënten aan boord om supercells toe 
te laten. 

 
Fig. 6-21 Meso-analyse voor 14 juni, 20 uur. Aan de voorzijde van het 
koufront vinden we duidelijke een thermische lagedruk-vore terug. 
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Een supercell komt boven West-Europa maar 
weinig voor, in tegenstelling tot bijvoorbeeld bo-
ven de VS. Een normaal onweercomplex bestaat 
uit verschillende afzonderlijke cellen die zich elk in 
een verschillend ouderdomsstadium bevinden. Elk 
heeft zijn up- en downdraft. Een supercell bestaat 
uit slechts één cel. Normaal doven deze zoge-
naamde “single-cells” snel uit omdat op termijn de 
inzettende neerslag de warme opstijgende lucht 
afsnijdt. Bij een supercell gebeurt dit niet omdat de 
cel in zijn geheel roteert. Zo komt de warme lucht 
via een andere weg de cel binnen dan de uitstro-
mende koude lucht, waardoor ze elkaar niet te-
genwerken. De supercell kan dan ook uren blijven 
bestaan. Er zijn sterke aanwijzingen dat er in de 
avond van 14 juni één of meerdere supercells over 
ons land trokken.  
 
Overzicht onweer 
 
De eerste onweersbui komt ons land binnen via 
het zuidwesten van het land omstreeks 20 uur. Op 
het radarbeeld (fig. 6-23) zien we aanwijzingen dat 

het om een supercell gaat. Het echopatroon voldoet aan de voorwaarden, waarbij o.a. duidelijk te 
zien is dat we hier te maken hebben met slechts één cel. Bovendien evolueert het neerslagpatroon in 
een zogenaamde “bow-echo”, deze wordt veroorzaakt door een zeer goed ontwikkelde downdraft. 

De downdraft duwt de lucht voor zich uit en zorgt voor de typische boogvorm. Bevorderlijk voor 
dergelijk fenomeen is de aanwezigheid van een sterke straalstroom op relatief lage hoogte. Die jet 
was die avond aanwezig. De wolkentoppen reiken voor de grens nog tot 12 à 13 km, maar de radar-
sequenties laten zien dat die toppen zeer snel afbreken. De kracht is er duidelijk uit wanneer het sys-
teem boven ons land aankomt.  

 
Fig. 6-22 Hoogtepeiling boven Trappes op 14 juni om 14 uur. Let 
op de warme, droge lucht op enige hoogte en de belangrijke 
windruiming.  (bron: University of Wyoming - Department of Atmos-
pheric Science) 

 
Fig. 6-23 Reeks radarbeelden van 14 juni (19.25 – 19.45 uur). Boven het noorden van Frankrijk vertoont de onweerscel duidelijk rotatie. 

 
Fig. 6-24. De neerslagecho van 14 juni (22.55 uur) 
toont een duidelijke LEWP-structuur.  

 
Fig. 6-25 Hodogram van 15 juni, 2 uur, Ukkel. .  (bron: University 
of Wyoming - Department of Atmospheric Science). 

http://www-das.uwyo.edu/
http://www-das.uwyo.edu/
http://www-das.uwyo.edu/
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Het is dan ook niet verwonderlijk dat er door 
deze eerste onweersgolf geen schade wordt 
veroorzaakt. Een stuk destructiever zijn de 
onweersbuien die ons land een uur later berei-
ken. De buien zitten vervat in een uitgestrekt 
complex. Bijzonder daarbij is dat het geheel 
sterk onderhevig is aan PVA, waardoor het 
geheel wat cyclonaal gekromd is. In feite gaat 
het hier om een meso-lagedrukgebied. Het is 
vooral bij de kern van het lagedrukgebied waar 
zich de actiefste cellen bevinden. De radar-
beelden en de verticale opbouw van de atmos-
feer doen vermoeden dat één of meerdere cel-
len supercells zijn. Supercells worden onder-
verdeeld in twee groepen, de high-
precipitation (HP) en low-precipitation (LP) 
supercells. In ons geval gaat het om de eerste. 
 
 
De radarbeelden tonen immers zeer felle neer-

slagecho’s. Het feit dat de neerslagsommen aan de grond al bij al nog meevallen heeft vooral te ma-
ken met het feit dat de cellen zich snel voortbewegen t.g.v. de sterke hoogtestroming. Tegen 22h45 
wordt de structuur van het meso-systeem steeds duidelijker. De radarbeelden laten duidelijk het mi-
crokoufront en -warmfront zien. Dit echopatroon staat bekend als het “Line Echo Wave Pattern” 
(LEWP). In figuur 6-24 is dit duidelijk te zien. Dit patroon is ook te zien op een ander radarbeeld, 
op een later tijdstip (fig. 6-27). Deze afbeel-
ding geeft ook een beter overzicht van het 
mesoscale systeem. Op deze figuur zijn ook 
enkele typische patronen aangeduid, zoals 
bijvoorbeeld de flanking line, die zich ont-
wikkelt aan de voorzijde van de outflow, af-
komstig van de rear flank downdraft (RFD). 
De RFD is het neerslaggebied dat in feite 
omheen het lagedrukgebied gekruld zit.  

 
Fig. 6-26 Radarbeeld van 14 juni (22.34 uur). De onweerscel bereikt de 
Vlaamse Ardennen alwaar enkele slurfjes onder de wolkenbasis zijn 
waargenomen. 

 
Op de radarsequentie (fig. 6-28) is af en toe 
een bow-echo-patroon te zien, dat deel uit-
maakt van de LEWP. In zo’n LEWP zijn er 
plaatsen aanwezig die gunstig zijn voor de 
ontwikkeling van heftige windverschijnselen. 
De blauwe pijl (fig. 6-27) geeft het grensge-
bied aan tussen de up- en downdraft. Hier 
kunnen windhozen ontstaan die geruime tijd kunnen overleven. De witte pijl geeft het gebied aan 
vlak voor de bow-echo. Hier komen niet zelden zeer zware windstoten voor die schade kunnen aan-
richten, gelijkaardig met deze veroorzaakt door windhozen. Men spreekt hier van een “downburst”. 
In dit geval, waarbij continue windstoten aan de voorzijde van een bow-echo voor schade zorgen, 
spreekt men van “straight-line wind damage”. Dikwijls wordt aan de voorkant van zo’n supercell of 

Fig. 6-27 Op dit radarbeeld van 14 juni (middernacht) is de structuur 
van het ganse onweercomplex goed te zien (RFD: rear flank downdraft; 
FFD: forward flank downdraft; UD: updraft). 

 
Fig. 6-28 Radar-sequentie (23.25 uur – 23.55 uur). De gele pijl geeft bow-echo aan, de paarse pijl toont de ontwikkeling van nieuwe cellen 
aan de voorzijde van het onweercomplex en de groene pijl toont de ontwikkeling van de flanking line. 
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bow-echo een “shelf cloud” waargenomen, namelijk een soort verlengstuk van de wolk die als een 
lade uit de wolk vooruitsteekt. Dit verschijnsel ontstaat doordat aan de voorzijde van de onweerscel 
de warme inflow wrijft langs de koude outflow. Op het grensgebied van beide luchtmassa’s ontstaat 
vaak dergelijk spectaculair verschijnsel. Een voorbeeld vindt u op de voorkaft van deze publicatie. 

Op de avond van 14 juni is door verschil-
lende mensen zo’n shelf cloud waargeno-
men. Alle door ons beschikbare waarne-
mingen spreken van zware windstoten, 
voorafgaand aan de regenval. Dit wijst dus 
duidelijk op de windstoten aan de voorzij-
de van de bow-echo, en minder op een 
windhoos. In afbeelding 6-36 is alle signifi-
cante schade uitgezet waarvan wij weet van 
hebben. Daarnaast werd daarop het radar-
patroon van de bow-echo geschetst, en dit 
voor verschillende tijdstippen. Hierop zien 
we duidelijk dat de schade zich bevindt op 
het traject van de sterkste boogvorm, de 
schade is ook nogal verspreid. Men kan 
hier moeilijk spreken van een smal schade-
spoor. Uit de afbeelding is ook af te leiden 
dat de onweerscel op zijn felst is omstreeks 
23.30 uur. De wolkentoppen reiken soms 
tot boven de 13 km, waar het zo’n 60 gra-
den vriest. Aan de voorzijde van de bow-
echo zijn duidelijk aanwijzingen te zien van 
het gustfront op radarbeelden. Dit is weer-

gegeven in afbeelding 6-28. Hierop zien we een radarsequentie met tussentijden van 5 minuten. Aan 
de voorzijde van de bow-echo vormen zich nieuwe cellen aan een snel tempo. De cellen zijn ge-
groepeerd op één lijn (paarse pijltjes), op het gustfront.  

 
Fig. 6-29 Radarbeeld van 14 juni, 23.19 uur. De onweerscel vertoont een 
duidelijke boogvorm en daarmee gaan hevige windverschijnselen gepaard. 
Let op de regio met zwakke echo’s, de inflow-regio.  

 
Op die lijn botst de koele outflow achter het gustfront met de warme lucht ervoor. We krijgen een 
zelfde mechanisme als bij een koufront. 

 

 
Fig. 6-30 Radarsequentie van 14 juni (23.49 uur – 00.34 uur). Bow-echoes worden dikwijls veroorzaakt door interactie van een squall-line 
met een ander front. Dit was ook hier het geval. 

Overzicht schade 
 
Laten we de aangerichte schade wat van dichterbij bekijken. Fig 6-34 geeft een algemeen overzicht 
van de schade. Zoals reeds aangehaald is de schade afkomstig van de tweede onweersgolf. Die golf 
biedt zich aan omstreeks 21.30 uur. Omstreeks 22.40 uur bereikt de belangrijkste onweerscel (waar-
schijnlijk een supercell, horende bij het mesoscale lagedrukgebied) de streek van Ronse (fig. 6-29). 



 40

De cel krijgt ook steeds meer een boogvorm, wat duidt op de ontwikkeling van een goed ontwikkeld 
“gustfront” (of windstotenfront). 
 

Dit front vormt de voorste begrenzing 
van de downburst (de zware windsto-
ten die voorkomen wanneer de neerda-
lende lucht van de downdraft de grond 
bereikt en verplicht wordt zich hori-
zontaal verder te verplaatsen). Dit 
wordt bevestigd door een weeramateur 
ter plaatse. Omstreeks 22.40 uur neemt 
hij onder de wolkenbasis 3 windhozen 
waar. Twee daarvan zijn vrij goed ont-
wikkeld, maar de waarnemer heeft geen 
weet of deze hoosjes de grond werke-
lijk bereikten. Enkele minuten daarna 
bereiken de rukwinden de streek. We 
moeten hier denken aan zogenaamde 
“gustnadoes”. Dit type van windhoos is 
doorgaans minder krachtig dan de klas-

sieke windhoos en heeft meestal ook een kortere levensduur. Deze hoosjes ontwikkelen zich, zoals 
de naam reeds doet vermoeden, op het gustfront in een zeer turbulente omgeving. De schade in de 
streek is zeer plaatselijk en eerder beperkt in aantal.  

 
Fig. 6-31 Een oude Lindeboom te Putte moest het op 14 juni begeven onder het 
onweersgeweld. (Bron: Jill Peeters) 

 
In Russeignies, vlakbij Ronse, wordt een gevel van een woning door de wind ingedeukt. Er wordt 
ook een dak vernield door windstoten. In Oudenaarde komt een boom op de weg terecht. Het gaat 
om zeer geïsoleerde gevallen. De supercell trekt verder richting centrum van het land en 23 uur 
wordt vanuit Geraardsbergen een shelf cloud waargenomen. Omstreeks hetzelfde moment bereiken 
zware windstoten een waarnemer te Hillegem. Het is pas wanneer de onweerscel het centrum van 
het land bereikt, dat de wind uit zijn voegen treedt. Op het bewerkte radarbeeld van 23.19 uur (fig. 

6.29) zijn toch enkele interessante zaken 
te zien, het beeld is een zoom op de bow-
echo. De boogvorm is hier nog niet volle-
dig ontwikkeld, maar even later zal dit wel 
het geval zijn. 

 
Fig. 6-32 In Mollem is het niet de wind, maar wel het teveel aan regen die 
voor de nodige overlast zorgt op 14 juni. (Bron: Het Volk, editie Brabant) 

 
Aan de voorzijde van de cel zien we dui-
delijk zwakkere echo’s wat duidt op de 
inflow-regio. We herkennen zelfs het me-
soscale warmfront en koufront. Aan de 
achterzijde van de bow-echo is heel duide-
lijk een “weak echo channel” te zien, dit 
komt overeen met de zogenaamde “rear 
inflow jet”.  
 
 

Die jet wordt veroorzaakt door de sterke wind op middelhoog niveau. Zoals is gebleken bij de be-
spreken van de hoogtepeilingen is er in deze situatie een sterke windshear aanwezig met een sterke 
toename van de wind met de hoogte. Dit radarbeeld is de eerste van een reeks waarop de onweerscel 
op volle kracht is, vanaf hier wordt de schade meer algemeen. Een opsomming van alle gevallen 
leidt ons te ver, enkele uitschieters volstaan. Vanuit Kapelle-op-den-Bos hebben we enkele meteo-
grammen ontvangen. In afbeelding 6-35 is het barogram weergegeven, waarop een prachtige on-
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weerneus te zien is. Zo’n korte en sterke drukstijging komt voor tijdens de downdraft. De vochtige 
en koele lucht is zwaarder dan de omringende warme lucht, waardoor dus een drukstijging ontstaat 
wanneer die zwaardere lucht de grond bereikt. 
 
 

 
Fig. 6.33 In Zoerle-Parwijs komt op 14 juni een boom terecht op een magazijn.. (Bron: Gazet van Antwerpen, 
editie Kempen) 
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Fig. 6-34 Schadekaartje van 14 juni. Ten zuiden van de taalgrens 
blijven ze gespaard van de ellende. 

 
Fig. 6-35 Barogram van 14 juni uit Kapelle-op-den-Bos. 
Let op de mooie “onweerneus” (bron: Jan Van Den Brande) 

 
 
 
 
 
 
 

 
Een uitvoerig verslag hebben we ontvangen van een weeramateur te Opwijk, een gemeente op het 
traject van de bow-echo. Hier worden de eerste windstoten opgetekend omstreeks 23.10 uur. Pas 
zo’n vijf minuten later zet de neerslag zich in en dat gedurende korte tijd met “tropische intensiteit”, 
aldus de waarnemer. Vooral het Kravaalbos in het plaatsje Mazenzele (fusiegemeente van Opwijk) is 
de schade aanzienlijk. 
 
De waarnemer heeft ons ook een plattegrond opgestuurd waarop de schade is uitgetekend. Daaruit 
blijkt dat er sprake is van 3 afzonderlijke, min of meer geconcentreerde schadestroken. Twee van de 
drie stroken zijn duidelijk WNW-OZO georiënteerd, uit het derde schadespoor is niet echt een rich-
ting te halen. Meer naar het oosten toe, neemt het aantal schadegevallen systematisch toe. De bow-
echo wordt nog wat meer uitgesproken. 

 
Fig. 6-36 De ons bekende windschade op 14 juni is op deze kaart uitgezet, ingezoomd op het centrum van het land. 
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De volgende plaats waar aanzienlijke schade wordt 
aangericht is Zemst. Verschillende bomen worden 
ontworteld, een dak wordt gedeeltelijk vernield en 
een tuinhuis wordt van zijn fundamenten gelicht en in 
de aangrenzende tuin gedropt. Overal op het traject 
wordt dergelijke schade gemeld: veel schade wordt 
gerapporteerd vanuit Keerbergen, verder wordt voor-
al veel schade opgetekend in de gemeentes Boort-
meerbeek, Haacht, Bonheiden, Tremelo en Heist-op-
den-Berg. Het gaat voornamelijk om omgewaaide 
bomen. In Schriek vallen zo’n twaalf bomen om in 
dezelfde tuin. Het schadespoor houdt op in de ge-
meente Westerlo, maar de schade is daarom niet min-
der. In Zoerle-Parwijs, een gehucht van Westerlo, 

worden tal van bomen ontworteld. In één straat waaien daar 15 bomen om. Op verschillende plaat-
sen worden daken vernield. Een ooggetuige van het noodweer zegt: “Ik zag hoe de bomen om hun 
as draaiden”. Het is niet zo dat de schade helemaal ophoudt na Westerlo. In Limburg wordt ook op 
verschillende plaatsen schade gemeld, maar in tegenstelling tot het centrum van het land gaat het 
hier terug eerder om geïsoleerde schadegevallen.  

 
Fig. 6-37 Neerslagkaart van 14 juni  

 
18-20 juni – 45 bliksems/km² 
 

  ∆  Tot: 42.785  Piek: 280 RRx: 59 

 
Algemene situatie 
 
Op 17 juni vinden we een, voor de tijd van het jaar, diepe depressie ten westen van Ierland. De 
kerndruk daalt tot 970 hpa. Boven Zuid- en Midden-Europa ligt een hogedrukgebied van zo’n 1025 
hpa. Op 18 juni heeft de depressiekern zich verplaatst naar het zuiden van IJsland. Tussen het hoge-
drukgebied en de depressie wordt zeer warme lucht naar 
onze streken gevoerd vanuit het Middellands zeegebied. 
Aan de voorzijde van een oostwaarts trekkend koufront 
ontstaat een lagedrukvore. Er is duidelijk sprake van een 
“Spanish Plume”. Op de 19de is het koufront ons land 
voorbij en kunnen we genieten van postfrontale hoge-
druk-opbouw. Overdag begint het koufront echter sterk 
te golven en deze golf trekt tijdens de nacht van 19 op 20 
juni over ons land. Dit is de situatie aan de grond.  

 
Fig. 6-38 Satelliet-opname (Noaa) van 18 juni om 8 uur  
met daarop het koufront en de WCB. (Bron: 
http://www.wetter-welt.de/index.html)   

 
In de hoogte liggen de papieren ook gunstig. Boven het 
Europese continent treffen we namelijk een krachtige 
hogedrukwig aan. Dit verklaart waarom de storingen niet 
vlot oostwaarts trekken. Boven de Atlantische Oceaan is 
een langgolvige trog operationeel. Tussen beide systemen 
staat een zuidwestelijke hoogtestroming waarbij vooral in 
de onderste niveaus van de troposfeer zeer warme, maar 
ook zeer vochtige lucht naar het noorden wordt gevoerd. 
Op 18 en 19 juni stijgt de potentiële natteboltemperatuur 
op 850 hPa naar 20 graden, wat hoog is.  
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18 juni  
 
Op 18 juni stijgen de dauwpunten boven de Benelux tot boven 20 graden. We vinden op het mid-
daguur zelfs een brede strook met dauwpunten tot 23 graden. De lucht is dus zeer vochtig en zeer 
warm.  

 

 
Fig. 6-39  Hoogtepeiling van 18 juni, Ukkel (14 uur). Er is flink wat  
potentiële energie aanwezig in de atmosfeer (CAPE=2.868 J/kg!).)  

Fig. 6-40 Grondkaart van 18 juni, 8 uur. Een convergentielijn/WCB 
zorgt voor veel onweer ten westen van ons land. 

 

 
Fig. 6-41 Neerslagkaartje van 19 juni.  

Fig. 6-42 Radarbeeld van 18 juni (16.44 uur) met als inzetfoto 
een detail van de sterk ontwikkelde cel boven Oost-
Vlaanderen. Rechts en boven van de neerslagecho is de ver-
ticale doorsnede weergegeven, waarop de hoogte van de 
wolk te zien is. 

 
In deze warme luchtsoort, aan de voorkant van het koufront (fig 6-38 en 6-40), bevindt zich verder 
een convergentielijn. Boven de Noordzee komen hierop geweldige onweercomplexen tot stand. De 
kuststreek krijgt even met deze buien te maken, maar voor de rest laten deze complexen ons links 
liggen. De onweders komen tot stand in de rechteringang van een jetstreak boven de Britse Eilan-
den. Wanneer de convergentielijn verder over ons land trekt, zit er geen onweer meer op. Dit lijkt 
vreemd, met zo’n potentieel onstabiele atmosfeer. De stabiliteitsparameters liegen er niet om. De 
hoogtepeiling boven Ukkel van 14 uur (fig. 6-39) laat een CAPE zien van bijna 3.000 J/kg en een 
lifted-index van –8. Deze waarden komen maar zelden voor in onze streken. 
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Dit is een mooi voorbeeld om aan te tonen dat 
deze stabiliteitsparameters niet garant staan voor 
zwaar onweer. Als er echter eenmaal onweer 
ontstaat is dit in zo’n onstabiele atmosfeer 
doorgaans zwaar. Het is tijd om eens het ther-
modynamische diagram te bekijken. We zien 
een onstabiele atmosfeer tot ca. 1000 m. Wol-
ken worden niet gevormd, omdat het condensa-
tiepunt daar nog niet bereikt is. Tot zo’n 2000 m 
is de atmosfeer vervolgens stabiel van opbouw, 
waarna de gelaagdheid van de lucht tot een 
hoogte van zo’n 11.000 m potentieel onstabiel 
wordt. Vrije convectie is pas mogelijk bij een 
temperatuur van ongeveer 36 graden en deze 
waarde wordt nergens bereikt. Onweders kun-
nen nu enkel nog getriggerd worden door me-
chanische effecten, zoals lifting of convergentie 
aan de grond. Er ontstaan enkele buien in de 
vroege namiddag aan de voorzijde van de con-
vergentielijn. Eén daarvan groeit uit tot een één-
cellig onweer met toppen tot 14 km hoogte.  

Het lijkt erop dat deze bui zich ontwikkeld heeft t.g.v. orografische lifting, als object diende dan de 
Pottelberg in de Vlaamse Ardennen. Het onweer zelf is totaal niet noemenswaardig en trekt zeer 
snel naar Nederland. De buien aan zee groeien ook uit tot aan de tropopauze (de radar toont toppen 
tot 14 km) en daar wordt plaatselijk veel hagel waargenomen. De grootte van de hagelbollen is be-
perkt tot 1-2 cm. Het contrast tussen de lucht aan de voorzijde en achterzijde van de convergentie-
lijn is zeer groot. Dit enkel aan de grond, want op iets hoger niveau blijven de omstandigheden de-
zelfde. We bevinden ons immers steeds in dezelfde luchtmassa. Na passage van de convergentielijn 
koelt het overal sterk af bij een naar westnoordwest ruimende wind. 

 
Fig. 6-43 Grondkaart van 20 juni, 2 uur. Een zeer actieve golftop 
trekt over ons land. 

 
19-20 juni 
 
Nadat we zijn terechtgekomen aan de achterzijde van het koufront, bevinden we ons in veel koelere 
lucht. Het kwik is op sommige plaatsen 10 graden gedaald ten opzichte van de dag ervoor. Doordat 
het koufront parallel komt te liggen met de hoogtestroming, begint het sterk te golven. Vooral bo-
ven het zuidwesten van Frankrijk ontstaat een stabiele golf, die voor ons van belang zal zijn. Op de-
ze golf ontstaat een zeer actief onweercomplex. 
 
De golf kan zo explosief ontwikkelen omdat het zich bevindt in de rechter ingang van een sterke 
jetstreak (met winden tot 185 km/h op 200 hPa) boven het zuiden van Engeland. Aan de achterzijde 
van de golf (in de subtropische lucht dus) ontstaan boven Frankrijk enkele felle onweersbuien, 
waaronder sommige MCS’s. Deze buien laten ons grotendeels links liggen, op één na. Een onweers-
bui van het type “multicell” trekt rond 22 uur de Ardennen binnen. De onweersbuien zijn elektrisch 
zeer actief, het onweercomplex brengt zo’n kleine 11.000 ontladingen voort. Wel opvallend hierbij is 
het beperkte aandeel van het aantal ontladingen naar de grond.  
 
Rond 2 uur bereikt de tweede onweerszone ons land. Wat hierbij opnieuw opvalt is de hoge blik-
semactiviteit, en vooral dan het hoge aantal inslagen. Over gans België worden dan zo’n 1.400 ontla-
dingen geteld in vijf minuten. Opvallend is ook dat de gemiddelde bliksemfrequentie tussen 2.30 uur 
en 4 uur rond de 1000 ontladingen ligt. Dit is niet meteen zeer uitzonderlijk, maar wel een hoog cij-
fer. Dit vertaalt zich automatisch in de aangerichte schade aan de grond. Wij hebben weet van zo’n 
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48 schadegevallen, die met  grote zekerheid te wijten 
is aan blikseminslag. Uiteraard ligt het werkelijke aan-
tal schadegevallen hoger.  
 
We zien dat het onweer op de meeste plaatsen een 
activiteit haalt van zo’n 6 ontladingen/km² en minder. 
Maar op het Condroz-plateau ten zuidoosten van 
Charleroi en in de streek van Couvin ligt die activiteit 
heel wat hoger.  
 
Zeer plaatselijk wordt in deze streken een densiteit 
bereikt tot bijna 50 ontladingen/km². In beide gebie-
den is het aandeel van de ontladingen naar de grond 
groot, doch schade in de streek rond Couvin is ons 
niet bekend. Dit terwijl de zuidrand van Charleroi 
flink geteisterd wordt en er daar niet meer inslagen 
naar de grond worden geteld. De verklaring is simpel, 
dit is namelijk volledig te wijten aan het verschil van 
bevolkingsdichtheid.   
 
Uit de streek van Charleroi zijn ons zo’n 10 schade-
gevallen bekend, waarvan bij verschillende de schade 
groot te noemen is. Voor de rest is de schade vrij verspreid. Naast de bliksemschade wordt ook 
overlast bezorgd door de felle regenbuien. Plaatselijk valt bijna 50 l/m². Dit is veel, maar op zich 
niet catastrofaal. Wel moeten we er rekening mee houden dat de som veelal wordt opgetekend in 
slechts enkele uren. Het is juist die grote hoeveelheid op relatief korte tijd dat het probleem oplevert. 
Wanneer we de bliksem- (fig. 6-48) en neerslagkaart (6-46) met elkaar vergelijken, zien we dat deze 
aardig overeenkomen. Er is inderdaad veelal een verband tussen de bliksem- en neerslagintensiteit 
en beiden kunnen op hun beurt in verband gebracht worden met de hoogte van de wolkentoppen. 
De radarbeelden tonen toppen die tot 14 km reiken, met waarden van 50 dBz tot 10 km.  

 
Fig. 6-44 Dauwpunten boven ons land op 18 juni om 14 uur. 

 
 

Fig. 6-45 schadekaartje van 20 juni. Vooral water- en bliksmeschade.  
Fig. 6-46 neerslagkaartje van 20 juni. 

Op het radarbeeld (fig. 6-47) zien we dat het gaat om een echt complex met vele afzonderlijke cel-
len. Wanneer we nog eens terugkomen op de schade en het schadekaartje bekijken, dan valt ons op 
dat er nergens windschade wordt gemeld. Ook de schade ten gevolge van hagel is verwaarloosbaar.  
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Na 20 juni komt de atmosfeer tot rust en worden geen onweersbuien meer opgetekend boven ons 
land.  

 
Fig. 6-47 Radarbeeld van 20 juni om 3.44 uur.  

 
Fig. 6-48 Bliksemkaartje van de laatste onweersgolf op 20 juni. De schaal is uitgedrukt in aantal 
ontladingen/km².   
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Juli 2002 
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Juli 2002 is, net zoals juni, een vrij onweerachtige maand. Wat betreft het aantal onweersdagen valt het allemaal nog mee met 10 dagen. 
Normaal zijn dat er 12.5. Maar het is opnieuw het aantal ontladingen wat opvalt. Er worden 79.927 bliksems waargenomen. Op zich niet 
uitzonderlijk veel, maar toch het hoogste aantal in de reeks julidagen sinds 1997. Gemiddeld telt het SAFIR-systeem zo’ n 48.416. Juli 
2001 telde 18 onweersdagen en was daarmee koploper in zijn reeks. Een maand met zeer weinig onweersactiviteit is juli 1998 met amper 
2.962 bliksems. Wat betreft de cijfertjes mag juli 2002 dan wel de geschiedenis ingaan als onweerachtige maand, maar als we kijken naar de 
spreiding in functie van de tijd, moeten we besluiten dat het onweer zich concentreerde rond de 20ste en op het einde van de maand. Daarbuiten 
was er weinig onweer te beleven. 
 
 
De trend die tijdens de laatste decade van juni werd ingezet, wordt ook in het begin van juli verder 
gezet. Het enige onweer dat nog relatief hevig is, wordt opgetekend op 9 juli. De situatie is vrij klas-
siek. Aan de voorzijde van een complex lagedrukgebied boven de Britse Eilanden wordt warme 
lucht naar de Benelux gevoerd. Aan de voorzijde van een bijhorend koufront ontstaat een conver-
gentielijn dat in de loop van de namiddag actief wordt door de dagelijkse gang. Het eerst gebeurt dit 
boven de Kempische zandgronden, maar later gaan verschillende buien gepaard met onweer. Ten 
westen van Brussel wordt geen onweer waargenomen. Er is zo goed als geen schade en er worden 
slechts 1.758 ontladingen geteld. 

 

 
Fig. 7-2 Situatie op 500 hpa op 20 juli om 14 uur. Een hoogtelaag 
ligt boven de Britse Eilanden. 

 
Fig. 7-3 De grondkaart van 20 juli om 14 uur zegt niet veel. 
Een frontaal systeem trekt van west naar oost over ons land. 



 49

De 20ste en 21ste komt er opnieuw relatief veel onweer voor. Het onweer is voornamelijk dynamisch 
van oorsprong. Op 20 juli vinden we op de hoogtekaart (500 hPa) een kortgolvige trog boven de 
Britse Eilanden (fig. 7-2). Aan de voorzijde van deze hoogtetrog doet zich in toenemende mate PV 
voor, wat voor sterkere stijgbewegingen zorgt over ons land. Aan de grond is weinig te merken van 
dit hoogtelaag, we zien enkel een zwak lagedrukgebied boven het zuidoosten van Engeland. Boven 
West-Europa ligt een vore van lagedruk vanuit het zuiden. Aan de voorzijde van de hoogtetrog is 
een occluderend front te zien die in de loop van de namiddag van west naar oost over ons land trekt.  
Het is op dit front dat de buien zich ontwikkelen. In feite gaat het in eerste instantie om twee fronta-
le systemen. Voor het koufront bevindt er zich immers een kleine convergentielijn, die in de loop 
van de namiddag oplost. 

 
Fig. 7-4 Schadekaartje van 20 juli 

 
Fig. 7-5  Radarbeeld van 20 juli om 19.04 uur. 

Beide systemen zijn duidelijk te zien op 
de radarbeelden (fig. 7-5). De onweders 
veroorzaken vooral in het centrum van 
het land schade door blikseminslag. Daar 
wordt ook sporadisch melding gemaakt 
van wind- en waterschade. 
  
30 juli 
 

   Tot: 59.595  Piek: 380 RRx: 121 

 
Synoptische situatie en meso-analyse 

Tegen het einde van de maand hebben we te ma-
ken met een splitflow1 boven Europa. Dit tenge-
volge van een sterk uitgebouwde hogedrukrug in 
de hoogte met kern boven de Baltische staten. 
Hierdoor wordt de hoogtestroming geblokkeerd 
waardoor een deel via de Britse Eilanden naar het 
noorden van Europa trekt, en een ander deel tot 
over het noorden van Afrika reikt. Verder vinden 
we in de hoogte een scherpe trog die zich tegen 30 
juli juist ten westen van Ierland bevindt. In de stij-
gende tak van deze trog zit een jetstreak vervat 
waarbij ons land zich in de loop van de dag steeds 
meer in de rechter ingang ervan bevindt. Aan de 
grond ligt een hogedrukgebied boven Scandinavië. 
Lagedruk vinden we over een uitgestrekt gebied 
dat reikt van Schotland tot boven Zuid-Europa.  

Fig. 7-6 Grondkaart van 30 juli om 14 uur. Klassieke onweerconfi-
guratie. Dit vrij vlakke drukveld wordt gekenmerkt door 
                                                           
1 Zie verklarende woordenlijst achteraan 
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verschillende kleine lagedrukkernen. 
Eén zo’n kern bevindt zich boven de 
Vogezen en de Ardennen. Ten westen 
van ons land vinden we een golvende 
storing waarbij het onderste segment als 
koufront ons land nadert. 
 
Aan de voorzijde van het koufront wor-
den convergentielijnen gevormd, waarop 
de potentieel onstabiele lucht wordt om-
gezet in onvoorwaardelijk onstabiele 
lucht, met dus onweersbuien. Het feit dat 
we ons bevinden in de rechter ingang van 
de jetstreak en aan de voorzijde van een 
scherpe hoogtetrog, zorgt er voor dat 
extra dynamische mechanismen (PVA, 
divergentie) voor een nog grotere desta-
bilisering zorgen.  
 
Rond de middag ligt een convergentielijn 

boven het noordwesten van Frankrijk, vlak voor de grens. Maar de onweersbuien die daarop opera-
tioneel zijn, sterven uit voor ze ons land bereiken. Veel belangrijker is de evolutie op datzelfde mo-
ment boven het zuiden van ons land. Daar ontstaan op uitgebreide schaal warmteonweders. Bekij-
ken we de potentiële natteboltemperatuur op 850 hPa (fig. 7-8), dan zien we  dat de meest vochtige 
lucht zich bevindt boven Duitsland. 

 
Fig. 7-7 Analyse op 300/500 hPa van 30 juli om 14 uur. Boven Scandinavië 
bevindt zich een blokkerend hogedrukgebied, maar vanuit het westen is een 
uitgesproken hoogtetrog onderweg naar ons. 

 
Die vochtige lucht hangt 
samen met een tong van 
zeer warme, vochtige lucht 
die afkomstig is van over 
Spanje (Spanisch Plume). 
Bovendien vinden we daar 
de nodige convergentie 
nabij de thermische de-
pressie. De tropopauze 
bevindt zich tijdens de 
namiddag op een hoogte 
van ca. 12 km, meteen een 
goede indicatie tot waar de 
wolken kunnen doorgroei-
en.  

 
Fig. 7-8 Analysekaart op 850 hpa. de groene lijnen stellen de isobaren voor aan de grond. De rode 
lijnen stellen de θw voor op 850 hpa. Situatie om 14 uur.
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Overzicht onweer 
 
Zoals hierboven blijkt, zijn we ver-
zeild geraakt in een typisch zomer-
se situatie. Hogedruk boven het 
continent voert erg warme lucht 
aan. Op de meeste plaatsen komt 
het kwik vlot boven de dertig gra-
den. Het is zo warm dat sommige 
wegen schade oplopen door de hit-
te. Op hetzelfde moment komt een 
hoogtetrog geleidelijk aan dichter-
bij vanuit het westen. Aan de voor-
zijde van deze trog wordt vanuit 
het zuiden vochtige, warme lucht 
aangevoerd, dat potentieel erg on-

stabiel van opbouw is tot op grote hoog-
te. Dit is mooi te zien op de hoogtepei-
ling van 14 uur in Ukkel (fig. 7-12). Eerst 
en vooral valt ons op dat de wind tot op 
grote hoogte niet veel voorstelt. Let ver-
der op de droge lucht in de onderste la-
gen van de atmosfeer, die de spontane 
opbouw van onweer tegengaat. Vanaf 12 
uur ontstaan ten zuiden van Samber en 
Maas op verschillende plaatsen tegelijk 
geïsoleerde onweersbuien. De buienwol-
ken groeien in geen tijd tot grote hoogtes. 
Door afwezigheid van significante winds-
hear lukt het de cellen niet zich te organi-
seren.  

 
Fig. 7-9 Analyse van het satellietbeeld van 30 juli om 14 uur. (Bron: KNMI) 

 
We hebben dan ook te maken met een 
uitgestrekte onweerszone, gemateriali-
seerd door vele geïsoleerde cellen die slechts een half uur blijven bestaan. Naarmate de namiddag 
vordert, schuiven de onweerscellen verder op naar het noordwesten. Intussen is de wind aan de 
grond in het westen van het land reeds gedraaid naar het westen. Dit doordat de convergentielijn 
ons land bereikt heeft. Door de aanvoer van koele lucht achter deze lijn stabiliseert de atmosfeer 
zich er. Maar aan de voorzijde lijkt juist het omgekeerde te gebeuren. Door dynamische stijgbewe-
gingen aan de voorzijde van de convergentielijn worden de onweersbuien wat uitgestrekter en krij-
gen we zo grotere neerslaggebieden. Dit is goed te zien op de radarbeelden, die tussen de onweers-
cellen steeds meer stratiforme neerslag laten zien.  

 
Fig. 7-10 Analyse van 30 juli (14 uur) op 925 hPa. 

 
Door het wegblijven van veel dynamiek in de atmosfeer blijven interessante verschijnselen groten-
deels uit. Zo vinden we niet meteen bijzondere neerslagecho’s terug zoals hook- of bow-echoes. Zo-
als eerder reeds aangehaald, stelt de organisatie van de onweerscellen ook niet veel voor. De on-
weersbuien vallen vooral op door hun hoge bliksemactiviteit en hun zware neerslag. In de latere na-
middag bereiken nieuwe onweerscellen het uiterste zuiden van het land. Deze cellen zijn erg actief 
en zorgen voor nogal wat schade in de streek van Virton. 
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Fig. 7-11 Meso-analyse van 30 juli (14 uur). De volle lijnen stellen de 
isobaren voor. De pijltjes staan voor de stroming aan de grond.

 
Fig. 7-12 Hoogtepeiling boven Ukkel op 30 juli om 14 uur

 

 
Fig. 7-13 Noaa-opname van 30 juli om 15 uur (Bron: http://www.dfd.dlr.de/ftp/put/wetterbilder/Central_Europe/) 
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Overzicht Schade 
 
Door het wat chaotische karakter van de voortbeweging van de onweersbuien is ook de verdeling 
van de schade in ons land nogal verschillend. Kijken we naar de neerslagverdeling, dan zien we ver-
schillende gebieden waar veel neerslag is gevallen. Er is vooral veel neerslag gevallen boven de 
Kempen,  in de buurt van Charleroi, en in de buurt van Virton en Couvin. Wanneer we 30 en 31 juli 
samennemen, dan bekomen we de neerslagkaart op figuur 7-18. Zeer veel neerslag is gevallen in het 
uiterste zuiden van het land. 

 
Fig. 7-14 Radarbeeld van 30 juli om 15 uur.  

Fig. 7-15 Radarbeeld van 30 juli om 17 uur. 

 
 

Fig. 7-16 Radarbeeld van 30 juli om 19 uur.  
Fig. 7-17 Radarbeeld van 30 juli om 21 uur. 

Zo bekomen we 90 l/m² in Meix-Devant-Virton en maar liefst 121 l/m² in Gomery. Opvallend is 
verder dat er in het westen van het land bijna niks valt. Maar ook tussen de gebieden met hoge neer-
slagcijfers vinden we veel drogere plaatsen. Er wordt op geen enkel KMI-station een rukwind hoger 
dan 80 km/h genoteerd, maar de verspreide windschade toont aan dat deze waarde op verschillende 
plaatsen waarschijnlijk is overschreden. De windschade is meestal geïsoleerd en concentreert zich 
vooral boven het centrum van het land. Op een moment dus dat de cellen zich wat meer organise-
ren. Laat ons zeggen dat de schade significant toeneemt vanaf de Condroz. 
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Fig. 7-19 Het schadekaartje van 30 juli laat duidelijk zien 
dat het westen van het land helemaal ontsnapt aan de 
zware onweersbuien.

 
Fig. 7-18 Neerslagkaartje van 30+31 juli. In het westen zo goed als droog, 
in het zuiden plaatselijk meer dan 100 l/m²! 

 
 
 

Op verschillende plaatsen worden bomen ontworteld. Dat is onder meer zo in Waremme, Meix-
Devant-Virton, Houdrigny, St-Etienne, Rochefort, Ciney, Tintigny, Neerglabeek, Virton en Genk. 
Op sommige plaatsen worden zelfs daken beschadigd, zoals in St-Marie en Hamois. Veel schade ook 
door blikseminslagen. We hebben weet van maar liefst 30 schadegevallen. Het werkelijke cijfer ligt 
natuurlijk hoger, maar in dat cijfer zitten wel de belangrijkste gevallen. De schade door bliksem is 
nogal verspreid over het land en de schade gaat van defecte elektrische toestellen tot woningbranden 
en omgekomen vee. In Pair-Clavier zou een persoon zijn omgekomen ten gevolge van het onweer. 
Naast wind, bliksem en regen veroorzaakt ook hagel plaatselijk aanzienlijke schade. Dit vooral in 
Modave, Basoha en St-Truiden. 
 
Door de hoge activiteit van de onweders en het feit dat een groot deel van het land ermee te maken 
kreeg, werd op het KMI een record aantal bliksemontladingen geteld: 59.595! Sinds we vergelijkbare 
gegevens hebben, en dat is sinds 1997, heeft het SAFIR-bliksemdetectiesysteem nog nooit zoveel 

bliksems geteld op één dag. In figuur 7-20 
is een kaart opgenomen die de bliksemver-
deling over het land weergeeft. De kaart 
toont het aantal bliksemontladingen per 
vierkante kilometer. De grijze gebieden ge-
ven een dichtheid aan tot 40 ontladin-
gen/km², waarvan zo’n 2 tot 6 naar de 
grond. Wat ook het vernoemen waard is, is 
de intensiteit van de bliksemactiviteit. Die 
intensiteit haalt een piek omstreeks 17.45 
uur. Op dat moment worden er, over gans 
België gerekend op korte tijd 380 blik-
sems/minuut geteld! Dat is ruim 6 per se-
conde, wat niet uitzonderlijk is maar wel 
zeer veel. Tussen 16 uur en 18.30 uur bleef 
deze intensiteit zo goed als constant boven 
200 ontladingen. 
 

 

 
Fig. 7-20 Bliksemdichtheid op 30 juli (bliksems/km²). Vooral bij het begin 
van de onweersactiviteit is de bliksemactiviteit vrij groot. 
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Fig. 7-21 Op 30 juli slaat de bliksem in op een woning in Emi-
nes. (Bron: Vers L’Avenir, éd. Le Rappel) 

 
Fig. 7-22 Veel te veel water in de straten van Bois d’ Haine op 30 juli. 
(Bron: La Nouvelle Gazette, ,éd.. Mons, Centre) 

 
Fig. 7-23 Wateroverlast in La louvière op  30 juli. (Bron: La Dernière Heure, La éd. Mons, Cen-
tre) 

 
Fig. 7-24 In Lommel zijn sommige bomen op 30 juli niet bestand tegen de harde windstoten (Bron: 
Het Nieuwsblad, nationale editie) 
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Augustus 2002 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Fig. 8-1  
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Augustus 2002 is de derde echte onweersmaand op rij. Er worden 61.099 ontladingen geteld (norm 45.909) en het aantal onweersdagen ligt 
zeer hoog, nl. 16 (norm: 12.8). Daarmee is augustus koploper voor wat betreft het aantal onweersdagen. Het hoge bliksemaantal en het re-
cord hoge aantal onweersdagen zorgen ervoor dat de SI zeer hoog oploopt. Deze bedraagt 178 (norm: 134), na de SI van augustus 
2001(193) de hoogste in de reeks. Augustus 2001 is met 77.372 ontladingen verder ook de actiefste maand als het om het aantal ontladin-
gen gaat. Augustus 1998 haalde de zwakste cijfers met 1.031 ontladingen. 
 
Tijdens de eerste decade van de oogstmaand heeft West-Europa af te rekenen met een koudeput in 
de hoogte. Daardoor is de atmosfeer dan ook regelmatig onstabiel van opbouw. Hierdoor tekenen 
we van 1 tot en met 9 augustus dagelijks onweer op. Daarbij valt op verschillende dagen veel neer-
slag, telkens met een sterk plaatselijk karakter. Reden voor de wateroverlast is vooral dat de buien, 
door de meestal zwakke hoogtestroming, veelal vrijwel stil blijven hangen boven één bepaalde regio. 
Al de neerslag valt dus boven een beperkt gebied naar beneden. Augustus wordt een kletsnatte 
maand. De hoogste onweersactiviteit treedt op wanneer de koude put over ons land komt te liggen. 
 
3 augustus 
 
Synoptische situatie 

 
Fig. 8-3 Sounding van Ukkel op 3 augustus (14 uur). 

 
Fig. 8-2 Analyse van het satelliet-beeld van 3 augustus (14 uur). Een comma met 
buien bereikt ons land. (bron: KNMI) 



 57

In de hoogte hebben we te maken met een koudeput die vanuit het noorden van Frankrijk naar ons 
land trekt. De temperatuur op zo’n 5,5 km daalt in deze koudeput tot –20°C. Aan de grond stijgt het 
kwik nog tot een graad of twintig. Dit zorgt voor een groot verticaal temperatuursverval. Vanzelf-
sprekend heeft dat tot gevolg dat de atmosfeer sterk onstabiel wordt. 
De satellietanalyse van 3 augustus om 14 uur, laat ons een lagedrukgebied zien boven de ingang van 
het Kanaal (fig. 8-2) waarrond een occlusie is gekruld. Voor de rest is de luchtdruk boven het Euro-
pese vasteland vrij gelijk. In de linkeruitgang van de jetstreak, die zich bevindt boven het zuiden van 
Europa, is door PV een “comma”-structuur ontstaan.  
 
De hoogtepeiling (fig. 8-3) van 14 uur te Ukkel geeft de onstabiliteit goed weer. De radiosonde laat 
een grondtemperatuur zien van ruim 15 graden, maar dit is tijdens een onweersbui. De synoptische 
waarneming in de omgeving tonen op hetzelfde moment temperaturen rond de 19 graden, later zelfs 
soms meer dan 20°C. In werkelijkheid is de onstabiliteit van de atmosfeer dus nog groter dan uit de 
radiosonde valt af te leiden. Op het diagram is verder af te leiden dat de temperatuur op 500 hPa –
20 graden bedraagt. Verder zijn de windgegevens interessant. Meteen valt de sterke windruiming met 
de hoogte op, maar ook de toename van de windsnelheid is belangrijk. Aan de grond staat een wind-
snelheid van ca. 10 km/h uit oost-noordoostelijke richting. Op 5 km hoogte is dat een zuidenwind 
van 55 km/h. Gezien de sterke horizontale windshear in de omgeving van de straalstroom is ook dit 
niet helemaal representatief voor gans ons land. Zo laat de radiosonde van Saint-Hubert om 17 uur 
een windsnelheid zien van 130 km/h op 300 hPa, terwijl dat 3 uur ervoor in Ukkel maar 55 km/h is. 
In Saint-Hubert is er ook bijna geen verticale windruiming te zien. 
 
Bespreking onweer 
 
Nadat de onweersbuien van 2 augustus in de avond grotendeels uitgedoofd raakten, duiken de buien 
door de dagelijkse gang opnieuw op rond het middaguur op 3 augustus. Zoals hierboven reeds ge-

schetst, zijn de atmosferische omstandig-
heden op 3 augustus beter dan de dag er-
voor, wat duidelijk naar voorkomt in het 
verschil in onweersactiviteit tussen beide 
dagen. In de loop van de nacht en voor-
middag trekt de occlusie doorheen ons 
land met regen. Achter het front komen 
we terecht in de onstabiele lucht en ont-
staan verspreid over het land stevige on-
weersbuien. Opvallend daarbij is de hagel. 
Maar dat is niet zo vreemd natuurlijk met 
dergelijke koude bovenluchten. Er worden 
soms hagelbollen waargenomen zo groot 
als knikkers, zoals in Oostende. Soms valt 
zoveel hagel dat er zich een wit tapijt 
vormt.  

Fig. 8-4 Neerslagkaartje voor de periode 2-9 augustus.  
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fig. 8-5 Satellietbeeld (waterdamp) van 3 augustus om 14 uur. Drie 
hoogtedepressies zijn aan elkaar gesnoerd, waarvan de meest noorde-
lijke boven onze streken hangt.  

 
fig. 8-6 Satellietbeeld (visueel) van 3 augustus om 14 uur. 

 
Hagelschade is er vooral in de fruitstreek, o.a. in Gelmen, Hoepertingen en Wellen. In Dilzen-
Stokkem spreekt men van een hageltapijt van 3 cm dik.  
 
Naast hagelschade laten de felle buien plaatselijk ook veel water achter. Op verschillende plaatsen 
zorgt dat weer voor flink wat overlast of slaat de bliksem in. Zo brandt een woning volledig uit in 
Waregem tengevolge van een blikseminslag. Windschade is ons niet bekend, maar dat is niet zo 
vreemd. Tot op enige hoogte staat immers nauwelijks wind. De dagen daarna blijft de koudeput in 
onze omgeving hangen waardoor iedere dag felle buien blijven vallen, met onweer. De schade is 
voornamelijk tengevolge van hevige regenval en steeds zeer plaatselijk. In deze periode komen van-
uit Nederland nogal wat meldingen binnen van hoosverschijnselen, zowel boven land als boven wa-
ter. Ook in ons land wordt soms melding gemaakt van wervelingen, doch niet van uitgesproken 
hoosverschijnselen.  
 
Tijdens de 2de decade herstelt de zomer zich en wordt het zelfs mooi en warm weer. Onweer blijft in 
eerste instantie uit, maar wanneer koelere lucht begint te duwen vanuit het westen barsten de buien 
weer in alle hevigheid los… 

 
 
 
 
 
 
 

 
18 augustus  
 

   Tot: 13.360  Piek: 220 RRx: 21 

 
Synoptische situatie en meso-analyse 
 

Boven Europa vinden we een blokkerende hoog-
terug met kern boven de Baltische Zee. Ten wes-
ten van Ierland ligt een hoogtetrog. Daartussen 
wordt met een zuid tot zuidwestelijke hoog-
testroming warme en potentieel onstabiele lucht 
aangevoerd. 
 
Op de grondkaart vinden we een hogedrukkern 
boven de Baltische Zee (1025 hPa) en een 
lagedrukgebied tussen Schotland en IJsland. Aan 
deze depressie is een koufront verbonden dat zich 
uitstrekt van Schotland tot Portugal. Daarvoor 
zitten enkele convergentielijntjes, zich situerend 
boven het oosten van Engeland en westen van 
Frankrijk. In de loop van de namiddag ontstaat 

 

 
Fig. 8-7 Analyse van het satelliet-beeld van 18 augustus (20 uur). 
Op de convergentielijn ontstaan vlot onweersbuien. (bron: KNMI) 
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In de loop van de namiddag ontstaat boven het noordwesten van Frankrijk een MCS. Op de meso-
analyse (fig. 8-8 en 8-9) is te zien dat het drukpatroon rond dit onweercomplex verstoord is. Vooral 
de aanwezigheid van een mesohoog is duidelijk. 
 

 
fig. 8-9 Meso-analyse van 18 augustus om 20 uur. De lijnen stellen 
isobaren voor. 

 

 
fig. 8-8 Meso-analyse van 18 augustus om 17 uur. De lijnen stellen iso-
baren voor. 

 

Voor de rest is daarop te zien dat de drukgradiënt in onze omgeving en Frankrijk klein is. Er is dui-
delijk sprake van een vlakke thermische depressie. Boven het noorden van Nederland en Duitsland 
is de gradiënt aan de rand van het hogedrukgebied hoger. Boven het noorden van Duitsland zit ech-
ter wat koudere lucht op enige hoogte, waardoor daar in de loop van de middag wat ongestructu-
reerd onweer voorkomt. Boven de Britse Eilanden en Bretagne is een zwak koufront actief. Op de 
satellietbeelden is te zien dat het MCS reeds voor een deel is afgezwakt wanneer hij boven ons land 
is aangekomen.  

Op een hoogte van zo’n 2000 
m is deze dagen een subsi-
dentie-inversie aanwezig. Dat 
speelt de ontwikkeling van 
onweersbuien parten. In die 
zin dat de stabiele laag dat 
hierdoor op enige hoogte 
wordt gecreëerd, als rem op 
de convectie tot op grote 
hoogte werkt. Pas wanneer 
door extra stijgbewegingen 
aan de grond, veroorzaakt 
door convergentie, de atmos-
feer destabiliseert en de in-
versie deels wordt opgeruimd, 
kunnen onweersbuien zich 
ontwikkelen 

 
fig. 8-10 Gecumuleerde bliksemactiviteit per 5 minuten van 18 augustus tussen 19 en 23 uur  
(blauw: wolkontladingen, rood: blikseminslagen). Tijden in  UT. 
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Overzicht onweer en schade 
 
Het onweer begint omstreeks 19 uur en bereikt een maximale activiteit rond 20.20 uur. daarna is de 
onweersactiviteit uit ons land verdwenen. In het grootste deel van het land heeft men helemaal niet 
te maken met onweer.  

 

 
fig. 8-11 Schadekaartje van 18 augustus. Deze keer krijgt West-
Vlaanderen de volle laag. 

 
fig. 8-12 Neerslagkaartje van 18 augustus. 

Het zijn vooral Oost- en West-Vlaanderen die hinder ondervinden van de buien. De meeste blik-
semactiviteit wordt geregistreerd in het centrum van zowel Oost- als West-Vlaanderen. Daar telt 
SAFIR tussen 8 en 15 ontladingen per vierkante kilometer. Dit zorgt voor enkele blikseminslagen 
met schade tot gevolg. Zo slaat de bliksem in op een strozolder in Koekelare, zonder veel erg voor 
de aangrenzende hoeve. Maar ondanks enkele vernielende inslagen situeert het onweer zich voor-
namelijk in de hoogte. We spreken dan ook van “hoogteonweer”. Naast bliksemschade, wordt ook 
schade aangericht door de wind. Zo blaast de wind in Lede een feesttent omver. Verschillende men-
sen raken daarbij lichtgewond. 
 
19 augustus   

 
 
 
 
 
 

 
   Tot: 14.470  Piek: 120 RRx: 66 

 
Synoptische situatie en meso-analyse 
 
De algemene synoptische situatie is nog steeds min of meer dezelfde zoals 
besproken bij 18 augustus. De situatie op meso-schaal niveau is uiteraard wat veranderd. Boven 
Duitsland en het noorden van Nederland is bewolking aanwezig horend bij de wigas van de hoogste 
diktewaarden (de zogenaamde “Thickness Ridge Cloudiness”). Ons land is duidelijk gesitueerd in 
een zone met convergerende luchtstromingen aan de grond. Dat blijkt duidelijk uit figuur 8-13. Bo-
ven de Ardennen is een mesolaag aanwezig. Als we kijken naar de stroming, kunnen we afleiden dat 
deze min of meer convergeert langs een lijn. Daar situeert zich een convergentielijn. Het is op deze 
lijn dat zich in de vroege namiddag onweersbuien vormen, en dat langs de hele lijn, tot ver in Frank-
rijk.  
 
Aan de voorzijde van deze lijn doen zich lichte drukdalingen voor, aan de achterzijde juist drukstij-
gingen. Boven het uiterste oosten van het land worden de meeste ontladingen geteld, plaatselijk tot 
34 ontladingen per vierkante kilometer. Tot veel schade leidt dat niet. Wel wordt in het oosten veel-
vuldig hagel genoteerd. Nu is het zo dat de kans op hagel op de hoger gelegen gebieden groter is dan 
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elders in het land onder dezelfde omstandigheden. Dit omdat daar de hagel een minder grote afstand 
moet afleggen van de wolk tot aan de grond en er dus minder tijd is om te smelten. 
 

 
Fig. 8-13 Meso-analyse van 19 augustus om 14 uur. De volle lijnen 
zijn isobaren en de pijltjes geven de stroming weer aan de grond.

 
 

Fig. 8-14 Neerslagkaartje van 19 augustus. 

 
  
 
 
 

 
Fig. 8-15 Schadekaartje van 19 augustus. De schade 
blijft relatief beperkt. 

 
Fig. 8-16 Radarbeeld van 19 augustus om 17.09 uur. 
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  20 augustus  
 

  ∆   Tot: Tot: 14.470 14.470   Piek: Piek: 60 60 RRx: RRx: 44 44 

 
Synoptische situatie en meso-analyse 
 
De situatie wordt steeds meer drukkend en onhoudbaar. De scherpe hoogtetrog komt steeds dich-
terbij en daarmee ook de koelere lucht achter het koufront. Dat koufront ligt over het oosten van de 
Britse Eilanden en het westen van Frankrijk en is aan golving onderhevig. De oostwaartse progressie 
is dus niet zo groot. Aan de voorzijde ontstaat opnieuw een convergentielijn die reeds in de avond 
van 19 augustus het westen van het land bereikt. Deze convergentielijn verplaatst zich uiterst lang-
zaam oostwaarts en blijft uren over het westen van het land slepen. Op deze lijn ontstaan voortdu-
rend onweersbuien die met een zuidelijke hoogtestroming naar het noorden trekken en dus steeds 
dezelfde gebieden aandoen. Sommige waarnemers spreken dan ook van een ganse nacht onafgebro-
ken onweer. 

 
fig. 8-17 Satellietopname (Noaa) van 20 augustus, 17 uur. 
(Bron/ http://www-grtr.u-strasbg.fr/quickNoaa/quickFrance/)  

 
fig. 8-18 Satellietanalyse van 20 augustus, 14 uur. (Bron: KNMI) 

 
fig. 8-20 Meso-analyse van 20 augustus, 14 uur. De volle lijnen 
stellen de isobaren voor en de pijltjes de stroming aan de grond.

 
fig. 8-19 Meso-analyse van 20 augustus, 5 uur. De volle lijnen stellen de 
isobaren voor, de stippellijnen de θw850 en de pijltjes de stroming aan 
de grond. 
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In figuur 8-19 is de situatie uiteengezet. Een wat ono-
verzichtelijk lagedrukgebied domineert de kaart, en zorgt 
voor de nodige convergentie aan de grond. De stippellij-
nen stellen de lijnen van gelijke potentiële natteboltem-
peratuur voor op het 850 hPa-vlak. Er is duidelijk sprake 
van een prefrontale tong van warme, vochtige lucht 
(Spanisch Plume). Deze ligt rond middernacht vlak bo-
ven de lage landen. In de loop van de namiddag raakt 
alles dan in een stroomversnelling onder invloed van de 
oprukkende hoogtetrog. 

 
Fig. 8-21 Schadekaartje van 20 augustus. 

 
 
 

De onweders op de convergentielijn ra-
ken in de voormiddag wat uitgewerkt en 
terzelfder tijd accelereert het systeem naar 
het oosten. In de namiddag herleeft de 
buiigheid terug op de lijn terwijl het nu 
zeer snel naar Duitsland trekt. Intussen is 
ook het koufront ons land binnengetrok-
ken. Zowel op het koufront als op de 
convergentielijn ontstaan er voortdurend 
onweerscellen. Boven ons land valt het 
mee, maar boven Nederland en Duitsland 
ontstaan heftige MCS’s. Dit is duidelijk te 
zien op de satellietfoto’s in figuur 8-17. 
Bij ons is dan het ergste leed geleden. 
Maar ondanks de iets mindere intensiteit 
van de buien valt er in het oosten van het 
land nog belangrijke wateroverlast te no-
teren.  

Fig. 8-22 Bliksemkaartje van 20 augustus (de kleur 
 geeft het aantal ontladingen weer per vierkante kilometer).  

 
Fig. 8-24 Radarbeeld van 20 augustus, 10.54 uur. 

 
 

Fig. 8-23 Radarbeeld van 20 augustus, 6.09 uur. 
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Overzicht onweersactiviteit en schade 
 

De evolutie van de onweersbuien is hierboven min of meer reeds besproken. Op de kaart met daar-
op de bliksemdensiteit (fig 8-22) is te zien dat de maximale dichtheid 22 ontladingen/km² is. Een 
brede strook tussen Gent en Brugge krijgt tussen 5 en 10 ontladingen/km² te verwerken. Wat verder 
opvalt, is dat er in het centrum van het land en in de Ardennen bijna geen onweer voorkomt. Enkel 
in de Kempen zorgen onweders nog voor wateroverlast.  

 
Fig. 8-26 Stortbuien op 20 augustus lossen hun lading boven Ku-
ringen. (Bron: Het Laatste Nieuws, 21-8-02)  

 
Fig. 8-25 Neerslagkaartje van 20 augustus. In West-Vlaanderen 
blijft het zo goed als droog. 

 
Deze verdeling valt ook af te leiden uit het schadekaartje (fig. 8-21). Meteen valt op dat er nergens 
windschade wordt genoteerd. Vreemd is dat niet, gezien de relatief zwakke bovenstroming en het 

ontbreken van een significante windshear. Naast 
wat hagelschade in West-Vlaanderen, zijn het uit-
sluitend water- en bliksemschade die de kaart do-
mineren. Wateroverlast is er onder andere op vele 
wegen tijdens de spits. In de ochtend op de E40 in 
Merelbeke en in de namiddag dan op de E314. In 
Voeren moet men naast water ook modder rui-
men. In Lovendegem zitten zo’n 3000 gezinnen 
een tijdlang zonder elektriciteit nadat water in de 
elektriciteitscabine is terechtgekomen.  

 
Fig. 8-27 Wateroverlast in Oudenaarde op 20 augustus. (Bron: 
Het Laatste Nieuws, 21-8-02) 

 
In het treinstation van Gent-St-Pieters slaat de 
bliksem in op de bovenleiding van een spoorlijn. 
Even later wordt ook een locomotief die onderweg 
is van Brussel naar Gent geraakt door de bliksem. 
Dit zorgt voor vertragingen op een deel van het 
spoornet. In Aalter komen elektriciteitsleidingen 
op de baan na een blikseminslag. Er was ook een 
inslag op een woning in Beernem, waar de schoor-
steen op een geparkeerde auto terechtkomt. In de 
haven van Gent zorgt een blikseminslag voor een 
gifwolk die ontsnapt uit een chemisch bedrijf, ech-
ter zonder gevolgen. Dit is slechts een beperkte 
opsomming van de aangerichte schade. Veel scha-
de dus, ook vrij uitgebreid, doch zonder echt dra-
matische gevallen of gewonden.  
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En zo komt er een eind aan de zomerse periode en komen we opnieuw terecht onder de invloeds-
sfeer van storingen. Zo hebben we op 24 augustus te maken met een zeer actieve golf op een kou-
front. Op deze golf, die vervat zit in onstabiele lucht, komen zware buien voor. Een reden voor die 
hoge activiteit is het feit dat een scherpe hoogtetrog zich bevindt boven het westen van Europa met 
PVA boven onze streken. Er valt plaatselijk enorm veel neerslag. In het noorden van de provincie 
Antwerpen wordt op verschillende meetposten meer dan 50 mm opgemeten. In Wijnegem wordt 
zelfs 103,3 l/m² afgetapt! Dit zorgt uiteraard op vele plaatsen voor zware wateroverlast. Maar de 
onweersactiviteit die daarbij gepaard gaat is erg beperkt. Er worden slechts 515 ontladingen geteld 
op 24 augustus. We gaan dan ook niet dieper in op deze weerssituatie. 

  
27 augustus  
 

  ∆  Tot: 9.388  Piek: 40 RRx: 70 

 
Synoptische situatie en meso-analyse 
 
In de hoogte hebben we te maken met een afgesnoerd hoogtelaag met centrum boven het noorden 
van Spanje. De hoogtestroming boven ons is dan ook oostelijk, in de plaats van de meer gangbare 
westelijke stroming. Maar het zijn vooral de ontwikkelingen aan de grond die van belang zijn. Het 
polaire front, waarop een golf de 24ste reeds voor onweer zorgt, blijft door de geblokkeerde boven-
stroming, golven in onze omgeving. De 26ste trekt zo’n golf aan de noordflank van het hoogtelaag, 
van oost naar west over ons land. Aan de achterzijde komen wij terecht in zeer onstabiele lucht.  
 
Op de meso-analyse (figuur 8-28) zijn de fronten te zien die de warme sector vormen waarin we ons 
tijdens de nacht van 26 op 27 augustus bevinden. De golf zelf is nog maar weinig actief, maar het is 
vooral de lagedruk boven het zuiden van Duitsland die van belang is. Dit lagedrukgebied vertoont 
een vore van lagedruk via de Ardennen tot ver in Frankrijk. In deze vore zit een convergentielijn 

vervat, waarop de onweershaarden ge-
vormd worden.  

 
Fig. 8-28 Meso-analyse van 27 augustus, 5 uur. De volle lijnen stellen de 
isobaren voor, de rode stippellijnen de θw850 en de pijltjes de stroming 
aan de grond. 

 
Door de uiterst zwakke hoogtestroming 
(zie hoogtepeiling in figuur 8-29) blijft deze 
zone van convergentie urenlang op dezelf-
de plaats slenteren. Vandaar dat ook de 
onweersbuien nauwelijks van plaats veran-
deren. Pas tegen de middag komt er wat 
beweging in het systeem, maar de onweers-
buien blijven nog geruime tijd aanhouden. 
Op de analyse zijn ook de lijnen van gelijke 
potentiële natteboltemperatuur weergege-
ven op 850 hPa (rode stippellijn). In het 
oosten van het land zijn deze erg hoog, nl. 
18°C. De hoogtepeiling laat dan ook een 
potentieel onstabiele configuratie zien tot 
op grote hoogte.  
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Overzicht onweer en schade 
 
Wanneer we kijken naar de aangerichte schade (figuur 8-31) valt ons meteen op dat windschade al-
weer ontbreekt. Opnieuw is dit met de zwakke stroming in de atmosfeer niet abnormaal. Het is de 
neerslag die voor de grote problemen zorgt. Plaatselijk valt dan ook meer dan 100 l/m² in minder 
dan 24 uur! De gevolgen zijn plaatselijk, doch op veel plaatsen niet te overzien. Het is onmogelijk al 
de plaatsen op te noemen die getroffen zijn door de waterellende. Enkele voorbeelden zijn Landen, 
Hoegaarden, Chaumont-Gistoux (waterloop Train), Velm, Herne, Tienen, Zoutleeuw, Wasseiges en 
Jodoigne (waterloop Gette). In Wallonië wordt plaatselijk de genietroepen van het leger ingezet.  
 
Naast waterschade worden ook verschillende bliksem-
inslagen met schade tot gevolg geteld. Zo raken in één 
klap 5 koeien geëlektrocuteerd die schuilden onder een 
boom. Een indirecte blikseminslag (inslag op de boom 
en elektrocutie via de grond) werd hen fataal. Het 
noorden en westen van het land heeft geen last van het 
onweersgeweld. Zoals op figuur 8-30 te zien is, is het 
onweer zeer selectief. Zeer plaatselijk wordt een blik-
semdichtheid van 30 ontladingen/km² geregistreerd 
door het SAFIR-systeem. 
 
Augustus 2002 was ongetwijfeld een bijzonder jaar. En 
dat heeft alles te maken met een verstoord stromings-
patroon in de hogere lagen van de atmosfeer. Meer-
maals ontstonden afgesnoerde lagedrukkernen in de 
hoogte. We noemen dit ook Upper Level Low (ULL) 
of koudeput. Dergelijke systemen kunnen dagenlang 
blijven bestaan en hebben de neiging weinig van plaats 
te veranderen. Dit omdat deze systemen nauwelijks 
nog beïnvloed worden door het algemeen stromingspatroon in de atmosfeer. Omdat deze ULL’s 
veelal tot aan de tropopauze zijn ontwikkeld, blokkeren ze verder de stroming bovenin. De koude 
bovenluchten zorgen er verder voor dat het verticaal temperatuurscontrast groot is. Bovendien kan 
het kwik aan de grond nog aardig oplopen ondanks de koude bovenluchten. Zo krijg je algauw tem-
peratuursverschillen van 40 graden en meer tussen de grond en 5 km hoogte. Een direct gevolg 
daarvan is dat de atmosfeer sterk onstabiel wordt en onweersbuien veelvuldig voorkomen binnen de 

 
Fig. 8-29 Hoogtepeiling boven Ukkel op 27 augustus om 14 
uur.

 
Fig. 8-30 Bliksemkaartje van 27 augustus. Vlaanderen blijft gro-
tendeels vrij van onweer (de kleur geeft het aantal ontladingen 
weer per vierkante kilometer).  

 
Fig. 8-31 Schadekaartje van 27 augustus. 
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invloedssfeer van een ULL.                                   
Bovendien is de stroming in zo’n sys-
teem boven in zeer zwak wardoor de 
gevormde onweershaarden veelal 
nauwelijks van plaats veranderen. 
Alle neerslag (dikwijls met wolk-
breukallures) die uit de wolken valt, 
komt terecht in dezelfde streek met 
de gekende gevolgen. Deze maand 
werd gekenmerkt door veelvuldige 
wolkbreuken en frequent waterover-
last. Talrijke waarden van meer dan 
40 l/m² op 24 uur werden waarge-
nomen op de 3de, 6de, 7de, 19de, 20ste, 
23ste, 24ste, 26ste of 27ste.  
 
Maar wij zijn zeker niet alleen. In au-
gustus 2002 wordt zowat gans Euro-
pa op zijn kop gezet door waterover-

last. Vooral Midden- en Oost-Europa worden geteisterd door noodweer, maar ook verschillende 
gebieden in het zuiden lijden onder de waterovervloed. Eén van de knelpunten is de Elbe. Tiendui-
zenden mensen moeten worden geëvacueerd. Tientallen mensen komen in Europa om door het 
noodweer. Ook Spanje deelt mee in de brokken en op het vakantie-eiland Mallorca moeten tiental-
len vliegtuigen uitwijken naar de naburige eilanden omdat er noodweer heerst. Tot op het eind van 
de maand wordt Duitsland getroffen door zware regenval.  

 
Fig. 8-32 Neerslagkaartje van 27 augustus. Vlaanderen ontsnapt aan de grote neer-
slagsommen. 

 
Fig. 8-33 Satellietbeeld (Noaa) van 27 augustus om 6 uur. (Bron: 
http://www.dfd.dlr.de/ftp/put/wetterbilder/Central_Europe/)
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September 2002 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Fig. 9-1  
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September 2002 laat meteen een flinke duik zien in de onweersactiviteit. Op 6 dagen worden 3.217 ontladingen geteld. Gemiddeld is dat 
13.998 op 9.7 dagen. De combinatie van deze twee lage cijfers levert een lage SI op: 25. Gemiddeld is dit 59. September kan nochtans nog 
erg onweerachtig uitpakken. Voorbeeld daarvan is 1999, waar 34.115 ontladingen werden geteld op 14 dagen. Dit levert een SI op van 
maar liefst 126. Aan de andere kant worden in 2001 slechts 3.212 ontladingen geteld. Wat betreft het aantal onweersdagen is september 
1997 een dieptepunt met slechts 3 onweersdagen.    
 

Veel bijzonders valt er niet te vertellen over deze 
maand. Door afkoelende bovenluchten wordt de 
atmosfeer op 4 september boven onze regio on-
stabiel van opbouw. Een storing ligt zowat statio-
nair boven ons land, meer bepaald over het zuiden 
van het land. Het is daar dat dan ook onweer 
wordt waargenomen. 

 
Fig 9-2 Analyse van het satelliet-beeld van 4 september (14 uur). 
Een koudeput beheerst ons weer. (bron: KNMI) 

 
Op 8 september wordt het best een zachte dag 
met maxima die tegen de 25 graden klimmen. 
Maar aan de voorzijde van een golvend koufront 
ten westen van ons is veel bewolking aanwezig. 
Een convergentielijn bevindt zich aan de voorzijde 
van het frontaal systeem en daarop ontstaan in de 
namiddag onweersbuien, vooral boven het cen-
trum en zuidoosten van het land. Op het radar-
beeld in figuur 9-4 is heel goed te zien dat de buien 
zich organiseren op een lijn, wat ook wel wordt 
aangeduid als “squall-line”.  

 
Fig 9-3 Radarbeeld van 4 september om 17.40 uur. De buienzo-
ne trekt maar tergend traag over het centrum van het land. 

 
Een laatste blik werpen we op de onweersactiviteit 
van 22 september. In een noordelijke stroming 
stroomt polaire lucht ons land binnen, waardoor 
de atmosfeer terug onstabiel wordt. Bovendien 
hebben we te maken met een noordelijke straal-
stroom boven ons land. In de loop van de dag ont-
staan er verspreid in het land enkele onweersbuien, 
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die soms gepaard gaan met wat hagel of windstoten, zonder veel erg meestal. De schade veroorzaakt 
door onweer is deze maand zeer marginaal gebleven. 
 

 
Fig 9-4 Radarbeeld van 8 september om 15.24 uur. Een squall-line trekt doorheen ons land.
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Oktober 2002 
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In oktober 2002 komt maar weinig onweer voor. Sinds 1997 zijn in deze maand nooit een lager aantal ontladingen geteld dan dit jaar. Ge-
middeld worden zo’n 1.213 ontladingen geteld boven ons land op 5.8 dagen. In oktober 2002 waren dat er slechts 524 op 5 dagen. Dat 
levert ook een SI op die de laagste is in de reeks, nl. 9, i.p.v. 14 gemiddeld.   
 
Op 15 en 16 oktober worden de weerkaarten gedomineerd door een licht meanderende zonale 
stroming. Boven de oceaan ligt een ver uitgezakte, langgolvige diffluente hoogtetrog. De straal-
stroom bevindt zich in onze buurt en deze luchtcorridor veroorzaakt voortdurend golfjes op het 

polaire front. Op de grondkaarten valt het 
hoog van 1040 hPa op boven groenland 
met een uitloper naar het Russisch hoge-
drukgebied. Belangrijk voor ons land is een 
stormdepressie (tijdens de ochtend van 16 
oktober met een kerndruk rond 985 hPa) 
dat bij de ingang van het kanaal ligt en later 
over ons land trekt.  Dit levert wat onweer 
op, zonder grote gevolgen.  
 
Van oorsprong arctische lucht (mAl) 
stroomt op 18 oktober via een omweg over 
onze streken. Op de satellietbeelden is het 
schaduweffect van Engeland mooi te zien 
(fig. 10-2). In de loop van de namiddag 
trekt een backbent-occlusie over ons land 
met meer egale neerslag. Achter dit systeem 
koelen de bovenluchten pas echt af, want 
op de analysekaarten is duidelijk een wind-
ruiming te zien achter het front. De occlu-

sie zit vervat in een lagedrukvore afkomstig van een depressie boven de Baltische staten.  Op de 
hoogtekaarten wordt ons weer beïnvloed door een trog gevuld met koude lucht, waarbij boven de 
lage landen het kwik op 500 hPa gedaald is naar -30 graden en op de Noordzee is dit bijna -35 gra-
den.  Op 850 hPa daalt het kwik naar -2 graden over ons land. Genoeg om de luchtmassa voldoende 
onstabiel te maken om enkele onweerachtige buien te genereren.  

 
Fig. 10-2 Satellietopname van 19 oktober om 9.23 uur. De “Schaduw van 
Engeland” wordt hier prachtig geïllustreerd. (Bron: http://www-grtr.u-
strasbg.fr/quickNoaa/quickFrance) 

 



 71

Op 25 en 26 oktober bevinden we ons in een 
zonale stroming met dus aanvoer van ge-
stoorde maritieme lucht waarin storingen snel 
van west naar oost doorheen ons land trekken 
en waarin de wind regelmatig flink uithaalt. 
De hoogtepeiling van 25 oktober (fig. 10-4) 
laat zien dat de straalstroom over ons land ligt 
(210 km/h op 10 km hoogte). Maar wat 
belangrijker is, is de sterke low level jet (110 
km/h op 3 km hoogte) en de daarbij horende 
sterke windshear in de onderste niveaus. Het 
is dan ook niet verwonderlijk dat er tijdens de 
onweders soms windschade wordt aangericht 
en ook hagel wordt regelmatig waargenomen. 
De buien hangen samen met de passage van 
een postfrontale buienlijn.  

 
Fig. 10-3 Analyse van het satelliet-beeld van 25 oktober (14 uur). Een 
trog komt onze richting uit. (bron: KNMI) 

Fig. 10-4 Hoogtepeiling boven Saint-Hubert op 25 oktober om 20 uur. 
(bron: University of Wyoming - Department of Atmospheric Science). 

 
 
 
 

http://www-das.uwyo.edu/
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November 2002 
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Na oktober, is ook november een maand zonder veel onweersactiviteit. Er worden 196 ontladingen geteld. Enkel 1997 doet slechter, met 
slechts 6 bliksems. In November 2001 werden dan weer 589 ontladingen geteld. Wat betreft het aantal onweersdagen haalt 2002 een nor-
maal cijfer, nl. 4 (norm: 3.3). In 1998, het zwakke onweersjaar, bedroeg het aantal dagen 5. De SI is ook  normaal en bedraagt 5 (norm: 
5). November 1997 haalde een SI van slechts 0.4, in 2000 werd dan weer een SI van 7 opgetekend!  
 
 
Op 3 november trekt een storing over ons land. Een postfrontaal gebied met buien (comma) arri-
veert later in de namiddag ons land waardoor we met enkele buien te maken krijgen. Zowel op 3 als 
op 4 november wordt hagel gemeld tijdens buien.  

 
Fig. 11-2 Analyse van het satellietbeeld van 3 november om 13 uur. (bron: KNMI)
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December 2002 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Fig. 12-1  
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Voor december 2002 kunnen we zeer kort zijn. Er werd geen onweer gedetecteerd boven ons land. Het volstaat hier dus de extremen uit de 
reeks te geven. December levert gemiddeld 3.2 onweersdagen op, net zoals november dus. In 1999 werd maar liefst op 10 dagen onweer waar-
genomen boven ons land, en dat leverde 1.557 ontladingen op. Samen goed voor een SI van 22. Meteen de drie extremen aan de hoge kant. 
Aan de andere kant komen we meteen december 2002 terug tegen met 0 onweersdagen, 0 ontladingen en dus een SI van 0. Meteen weet u 
ook de drie extremen aan de lage kant. 
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Verklarende woordenlijst 
 

PVA: Positieve Vorticiteit Advectie. Advectie van Positieve Vorticiteit komt veelal voor aan de 
voorzijde van een trog. De trog zelf is een gebied met maximale PV, omdat daar de luchtdeeltjes 
een cyclonale beweging uitvoeren. Dit door zowel de cyclonale kromming van het 
isohypsenpatroon als door de verschillen in afstanden tussen de isohypsen. 
 
Rex-blokkade: Een situatie waarop de hoogtekaarten een hogedrukgebied tonen met daaronder 
een lagedrukgebied. Deze situatie leidt vaak tot een blokkade in het algemeen stromingspatroon 
in de hoogte. Wordt ook nog “high-over-low-block” genoemd. 
 
Omega-blokkade: Een situatie waarop de hoogtekaarten een hoogterug tonen die de vorm 
aanneemt van een Griekse letter Omega (Ω). De rug wordt aan beide zijden geflankeerd door  
een hoogtelaag/trog. Deze configuratie kan soms weken blijven bestaan. 
 
Splitflow: Wanneer afzonderlijke kernen zich bevinden in de hogere lagen van de atmosfeer 
(zowel hogedruk- als lagedrukkernen) is het algemene stromingspatroon in de hoogte vaak 
verplicht omheen deze blokkerende systemen te stromen. Men zegt dat de atmosfeer in deze 
gebieden niet goed doorstroomd is. De stroming wordt als het ware gesplitst in twee delen 
omheen de blokkade. 
 
T850, T500: Duidt de temperatuur aan op het 850 hPa-vlak, respectievelijk 500 hPa-vlak. Het 
850 hPa-vlak komt overeen met een gemiddelde hoogte van ca. 1.500 m, het 500 hPa-vlak met 
ca. 5.500 m. Deze drukvlakken, en bijhorende temperaturen worden gebruikt als 
standaardvlakken. De temperatuur op 1.500 m hoogte is beter geschikt dan deze op 
waarnemingshoogte om een idee te krijgen van de atmosferische toestand, omdat deze hoogte 
buiten de invloed valt van verschijnselen veroorzaakt door de grond (zoals wrijving, 
grondsoort,…). De temperatuur op ruim 5 km hoogte geeft een goed idee van de toestand in de 
hogere lagen van de atmosfeer en geven een idee van de stabilisatie van de atmosfeer. 
 
 
WCB: Een Warm Conveyor Belt is een stroming van zachtere lucht uit het zuiden en komt meest 
voor aan de voorzijde van een depressie of in de stijgende tak van een hoogterug. De lucht in 
deze luchtstroom is, zeker in het zomerseizoen vaak potentieel onstabiel van opbouw door de 
aanwezigheid van zowel warmte als vocht.  
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referenties 
 
 
- weerspiegel – nr.3 (Jg.29)  t.e.m. nr.2 – (Jg.30) 
- Halo – nr.375 (Jg.33) - nr.387 (Jg.34) 
- Maandbericht klimatologische waarnemingen KMI; deel1+2; jan – dec 2002 
- Diverse persberichten  
- Diverse weerfora op internet 
 
 
 
 
 
 

Nuttige vakliteratuur & webadressen 
 

 
- Lightning – Martin A. Uman; Dover Publications, Inc, New-York – 1969 –ISBN 0-486-64575-4 
- Lightning and Lightning Protection – William C. Hart & Edgar W. Malone; Don White Consultants, 

Inc, Virginia – 1979 – LCCCN 79-65691 
- Handbook of Atmospheric Electrodynamics, vol1 – Hans Volland; CRC Press, Inc, Florida – 1994 – 

ISBN 0-8493-8647-0 
- Het hoe en waarom van onweer, deel 2: onweersgeweld in België 1980-1997 – Karim Hamid; eigen 

uitgave, Tielt - 1998  
- Onweders, Optische  Verschijnselen, Enz. in Nederland, deel LXXIX – KNMI; Staatsdrukkerij, ’S 

Gravenhage - 1966  
- http://www.knmi.nl/voorl/nader/onweerenbliksem.htm 
- http://bliksem.pagina.nl/ 
- http://www.crh.noaa.gov/lmk/soo/docu/bowecho.htm 
 

http://www.knmi.nl/voorl/nader/blihtm.htm
http://bliksem.pagina.nl/
http://www.crh.noaa.gov/lmk/soo/docu/bowecho.htm
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