
0 

  
 
 
 
 
 
 
 
Maandelijks magazine | Jaargang 50 | Nummer 589 | Januari 2020 
Werkgroep van de Vereniging Voor Sterrenkunde 

 Bpost 
PB_PP 

BELGIE(N)-BELGIQUE 
 

Afgiftekantoor: 
8000 Brugge, 2e afd. 

Erkenningsnr. P802076 
 

 

 
 

 
 
 

    A      weerkunde.be         d     

V.
U

 a
fz

en
da

dr
es

 L
uc

 L
an

no
o 

W
ar

an
de

 3
   

83
10

 A
ss

eb
ro

ek
 

  

 

Werkgroepleiders 

1971 - 1977  

Hugo Poppe 

VVW voorjaarsbijeenkomst 

Hove 

Zaterdag 4 april 2020 

Klimamap 

ARA 

Kaulille 

 

 



1 

 

 
Hamme  3 december 2019 10h45                                                                                                                                                                       foto Myriam Smekens 
 

IN DEZE HALO: 
 
Van de redactie (Luc Lannoo).................................................................................................................................................................... 2 
November 2019 (Els Van Mechelen)......................................................................................................................................................... 3 
November 2019 in kaarten en grafieken (KMI) ...................................................................................................................................... 5 
Het weer van dag tot dag - Bijzonder weer - november 2019 (Mark Cox - Gianni Vermote) ........................................................ 7 
Temperatuuranomalieën november en herfst 2019 (Wouter Lefebvre) .......................................................................................... 13 
VVW-Waarnemingen automatische weerstations – november 2019 (Paul Willems) .................................................................... 14 
Jaaroverzicht automatische stations van 01/12/2018 tot 30/11/2019 (Vic Van Cutsem) .......................................................... 15 
Zonneschijnduur automatische stations - november 2019 (Paul Willems) ..................................................................................... 15 
Aarde stevent af op een opwarming van meer dan 3°C in 2100 (Vivian Lammerse) ................................................................... 16 
Vlinderproject (Steven Caluwaerts) ........................................................................................................................................................ 17 
Werkgroepleiders - Hugo Poppe - deel 1 ............................................................................................................................................... 18 
Weerberichtmijmeringen met Frank Deboosere (Luc Lannoo - Jonas De Bodt) ............................................................................ 23 
Klimafiche ARA in Kaulille (Dominiek Nouwen - Paul Willems) ......................................................................................................... 25 
Zonnestraling november 2019 (Futech) ................................................................................................................................................. 29 
Uit de tijdschriften (Jean-Paul Korst) ...................................................................................................................................................... 30 
Sneeuw op de Hoge Venen (Jurgen Tolleneer) ..................................................................................................................................... 31 
Weervoorspellingswedstrijd (Ludo Leper) ............................................................................................................................................. 32 
Weerkaarten november 2019 (Mark Cox) ............................................................................................................................................. 33 
Neerslag oktober 2019 in Zwitserland (Achilles Vanhees) ................................................................................................................. 33 
VVW werkgroep - bestuur ........................................................................................................................................................................ 34 
 

IN BIJLAGE:  
De waarnemingen van de maand november 2019 
  



2 

 

Van de redactie 
 Luc Lannoo 

 

 

Bij het begin van 2020 start het 50ste jaar van de Vlaamse Vereniging voor Weerkunde. In de beginperiode was dat de 
Werkgroep Weerkunde die, onder de vleugels van de Vereniging Voor Sterrenkunde, werd opgericht onder impuls van 
Hugo Poppe en Lucien Landuyt. In dat 50ste jaar starten we met een vernieuwde full color Halo en een vernieuwde 
website. We blazen onze sociale media nieuw leven in en sluiten het jaar af met een feestelijke najaarsbijeenkomst. In 
de Halo’s 2020 laten we ook de opeenvolgende werkgroepleiders aan het woord, publiceren we klimafiches van onze 
leden met een 20-jarige (of meer) waarnemingsreeks en halen we enkele opvallende artikels uit de Halo’s van vroeger.  

 

 De VVW werkgroepleden wensen alle leden een gezond, gelukkig en boeiend weerkundig jaar 2020. 
 

 Leden, van wie het lidgeld 2020 op 23 december niet op de VVW rekening stond, zien op het adreslabel de 
boodschap: “Laatste nummer”. Heb je ondertussen betaald, geen probleem. In het ander geval, zie Halo 
december 2019 blz. 18 of surf naar http://www.weerkunde.be/wp/vernieuwing-lidgeld-2020/ 
 

 Door de extra bijdragen naar aanleiding van 50 jaar VVW moeten we een aantal bijdragen uitstellen, zoals de 
beroemde weerkundigen en zonlicht meten. Tijdelijk vind je ook iets minder weerfoto’s. 
 

 Hugo Poppe, onze eerste werkgroepleider, geeft ons een rondleiding in de eerste jaren van de Werkgroep 
Weerkunde, de huidige Vlaamse Vereniging voor Weerkunde. In zijn typische stijl neemt hij ons mee in een 
verhaal dat veel verder gaat dan de VVW. Het eerste deel kan je lezen vanaf blz. 18. Bedankt Hugo. 

 

 De eerste klimafiche is deze van het station ARA in Kaulille. Bekijk ze vanaf blz. 25. Met dank aan Dominiek 
Nouwen voor de ingezonden gegevens en commentaar. 
 

 Frank Deboosere maakte tijd vrij om ons te woord te staan rond de weerberichtgeving op radio en TV, vroeger 
en nu. Lees het vanaf blz. 23 
 

 Interessante link: Fidel Castro in 1992 over het klimaat!              
https://www.facebook.com/cubanismo.be/videos/2403674509722755/?epa=SEARCH_BOX  

 
 Deadline artikels voor Halo februari is vrijdag 24 januari 2020. 

 
 
 

 
Foto voorkaft: Peter Vancoillie, prachtige NLC’s  in Mariakerke, Bourgoyen-Ossemeersen op 13 juni 2019 

Foto’s achterzijde (foto’s uit de inzendingen voor de weerkalender): 

Boven: Kris Schauwaers, Cirrostratus fibratus radiatus bij zonsopgang in Geel op 26 februari 2019 

Onder: Erwin Vangampelaere, Olsene 28 mei 2019 
 

 

 
De V.V.W is een werkgroep van de Vereniging voor Sterrenkunde V.Z.W. Meer info over de VVS bekom je op hun secretariaat: 
Oostmeers 122 C, 8000 Brugge of op hun website http://www.vvs.be . De VVS geeft een eigen maandblad uit: Heelal. 

Halo is het maandelijks tijdschrift van de Vlaamse Vereniging voor Weerkunde. Een jaarabonnement kost 35 Euro (België) 
en 60 Euro (Buitenland) over te schrijven op de VVW rekening IBAN: BE15 7340 2146 8230. Losse nummers of verlopen 
uitgaven (voor zover nog voorradig) kunnen aangevraagd worden bij de werkgroepleider. Een digitaal proefnummer kan 
aangevraagd worden bij luc.lannoo@weerkunde.be. 

Artikel insturen voor de Halo: digitale teksten liefst als Word document doorsturen naar luc.lannoo@weerkunde.be. 
Afbeeldingen, foto’s en illustraties liefst als afzonderlijk bestand meesturen. Handgeschreven of getypte teksten doorsturen 
naar Paul Willems, Molenstraat 35 8020 Oostkamp. De redactie behoudt zich het recht voor om artikels in te korten, in 
overleg met de auteur, indien dit nodig blijkt voor een betere inhoud en lay-out. De auteur blijft verantwoordelijk voor de 
inhoud van het artikel. 

Commerciële advertenties: neem contact op met de werkgroepleider. 

Zoekertjes van onze leden: neem contact op met luc.lannoo@weerkunde.be. 
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November 2019 
Zonnig – Vrij droog – Vrij warm Els Van Mechelen 

 

ZON 
We tellen 9 dagen met minstens 5 uur zon per dag. Dit was 
op 8, 10, 16, 17, 19, 20, 22, 25 en 30 november. Ook hebben 
we 8 dagen zonder zon. Dat was op 1, 5, 6, 15, 18, 23, 26 en 
28 november. 

In Ukkel was de totale zonneschijn 79:53 uur, normaal is dat 
66:17 uur  

NEERSLAG (RR) 
Er zijn 11 dagen met meer dan 10 liter neerslag per m². Van         
1 tot 4, 7, 11, 18, 21 en van 27 tot 29 november. In de 
Ardennen zelfs meer dan 20 l/m² op 1, 18, 27 en 28 
november (zie tabel hieronder voor de plaatsen met meer 
dan 20 l/m²). Voor de plaatsen in Vlaanderen zie tabel. 

De gemiddelde regionale neerslaghoeveelheden in ons land 
lagen rond de normalen. Ze varieerden van ongeveer 80 % 
van de normale aan de kust en in de Polders tot ongeveer 
125 % van de normale in de Ardennen en in Belgisch 
Lotharingen. Alle waarden zijn normaal. 

01/11 Buzenol 21.6 l/m² 

01/11 Sivry 22.2 l/m² 

01/11 Bievre 24.2 l/m² 

18/11 Bievre 20.3 l/m² 

27/11 Bievre 20.2 l/m² 

28/11 Elsenborn 23.0 l/m² 
 

De eerste sneeuw viel op de 9e  en uiteindelijk sneeuwde het 
vijf dagen in ons land. De grootste sneeuwdikte werd op de 
18e  geregistreerd. In Mont-Rigi (Weismes) lag er toen een 
pak van 16 cm.   

 
In België waren er 4 onweersdagen, normaal is dat               
3.9 dagen. In Ukkel was het maandtotaal 62.2 mm. Normaal 
is dat 76.4 mm. In Ukkel viel de neerslag in 18 dagen. 
Normaal is dat in 18.8 dagen.   

MAXIMUMTEMPERATUUR (TX) 
November begon en eindigde (behalve de 30ste) warmer dan 
gemiddeld. Desondanks lagen de temperaturen het groot-
ste deel van de maand (van de 7e  tot en met de 21ste ) onder 
de normale waarden in Ukkel. De 16e daalde de 

temperatuur een eerste keer onder het vriespunt. Dit zorgde 
uiteindelijk voor iets lagere gemiddelde temperaturen dan 
normaal. De temperatuur varieerde in Ukkel tussen                   
-2.4°C en 14.7°C. De hoogste temperatuur: de 2e in Bilzen 
16.2°C. De laagste temperatuur: de 20ste in Elsenborn 
(Bütgenbach) -6.5°C. 

 
In Ukkel was de gemiddelde max. temperatuur 9,4°C, 
normaal is dat 9.5°C.  

MINIMUMTEMPERATUUR (TN) 
De minimumtemperatuur kwam boven 10°C op 2, 27 en 28 
november. De temperatuur zakt onder het vriespunt op      
17 dagen. In gans België is dat op 20 en 21 november.  In 
de Ardennen zakt het kwik onder -5°C op de 20e met als 
laagste temperatuur -6.5°C te Elsenborn. 

 
In Ukkel was de gemiddelde minimum temperatuur 4.1°C, 
normaal is dat 4.1°C. Er waren 5 vorstdagen, normaal         
4.5 dagen.  

TEMPERATUUR OP HET GRAS (GRAS) 
Ook op het gras is de temperatuur op de meeste plaatsen 
boven 10 graden op de 2e van deze maand. De temperatuur 
zakt onder -5°C op 10 dagen. 

Nu de eerste sneeuw is gevallen, geven we nog even mee 
dat de grastemperatuur bij sneeuw niet juist is. Bij de 
automatische stations ligt de thermometer dan onder de 
sneeuw en eigenlijk moet hij op de sneeuw gemeten worden. 
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WIND 
In Ukkel was de gemiddelde windsnelheid 3.7 m/s, normaal 
is dat 3.8 m/s. De overheersende winrichting was Z. 
 

BRONNEN 
Dagbulletin KMI 

Zon + gemiddelden: Website KMI 
 

Abnormaal: gemiddeld 1 keer om de 6 jaar 

Zeer abnormaal: gemiddeld 1 keer om de 10 jaar 

Uitzonderlijk: gemiddeld 1 keer om de 30 jaa

 

NOVEMBER 2019 

 RR TX TX TN RR RR RR RR gras TN TX TN  gras RR TN RR TN gras 

 01 01 02 02 03 07 11 18 20 20 21 21 21 26 27 28 28 30 

Koksijde * - 14.6 14.0 12.6 - 14.3 10.0 6.4 - - 4.0 -0.9 -3.0 10.6 10.1 - 8.3 -1.0 

Middelkerke * 14.0 13.4 13.8 12.3 1.9 7.0 3.0 1.6 -1.0 -0.6 3.1 -1.3 -1.0 5.1 9.7 7.0 8.2 1.0 

Passendaele 11.8 15.0 14.3 8.0 4.1 11.0 3.8 2.3 -3.2 -1.1 7.0 -1.3 -3.1 7.7 9.8 3.2 8.9 -3.5 

Beitem 15.6 15.1 14.2 8.1 3.8 8.9 3.9 2.5 -6.5 -1.1 7.1 -1.5 -6.5 6.7 9.9 4.3 8.9 -4.5 

Kruishoutem 13.5 15.5 15.0 9.2 6.2 5.8 0.0 2.3 -3.6 -1.6 7.6 -1.4 -2.6 9.1 10.2 - 9.5 - 

Semmerzake * - 13.7 14.5 13.5 - - 0.7 2.3 -2.0 -0.5 4.4 -1.3 -3.0 - 9.7 - 9.1 -3.0 

Eeklo - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Moerbeke Waas - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Essen - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Stabroek 9.6 15.5 14.7 6.3 4.8 6.6 8.1 2.6 -4.7 -2.1 6.1 -2.0 -4.3 5.4 10.0 10.2 9.8 -2.5 

Deurne * 10.0 12.8 14.8 12.8 3.7 7.0 - 3.4 -5.0 -3.8 3.5 -2.3 -4.0 5.0 9.6 12.0 9.5 -3.0 

St. K. Waver 14.0 15.6 15.0 6.9 9.8 6.1 3.7 3.8 -1.3 -3.3 6.3 -3.3 -1.1 5.7 9.9 12.0 9.6 -0.3 

Melsbroek * 9.0 12.7 14.3 12.7 6.0 5.0 3.0 3.6 -2.0 -1.4 4.0 -2.1 -2.0 5.4 9.6 7.0 9.3 0.0 

Ukkel 7.2 14.7 14.1 8.4 3.9 6.9 4.9 5.1 -8.4 -2.4 6.7 -2.1 -6.8 4.3 9.3 11.8 9.0 -5.8 

Retie 11.7 14.9 14.7 6.5 2.1 5.7 3.9 2.7 -7.3 -2.8 6.2 -2.7 -3.1 6.5 9.7 6.1 9.4 -7.1 

Tienen - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Gorsem 5.4 14.7 15.2 8.1 6.4 3.5 - 10.6 -0.4 -3.3 6.9 -2.1 -0.6 4.5 9.1 - - - 

Kleine Brogel * - 11.8 14.5 11.8 2.4 0.8 0.7 1.4 1.0 -1.8 4.2 -1.7 -5.0 1.1 9.0 - 9.3 -6.0 

Koersel 12.2 14.1 15.0 7.6 14.1 5.0 3.0 5.5 -7.9 -3.1 7.1 -3.1 -5.6 7.1 9.7 9.1 10.0 -7.1 

Genk * 5.5 14.8 15.2 6.4 4.7 2.5 1.0 11.9 -6.6 -2.7 7.4 -2.8 -6.2 4.6 9.9 10.3 9.6 -5.6 

Bij stations die aangeduid zijn met een sterretje (synoptische stations),gelden de maxima (aangeduid met TX) voor de 
periode van 06 - 18 UTC en de minima (aangeduid met TN) voor de periode van 18 - 06UTC. 

Cijfers uit het dagbulletin van het K.M.I. 
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November 2019 in kaarten en grafieken 
Meer grafieken en kaarten: https://www.meteo.be/nl/klimaat/klimatologisch-overzicht/2019/novembre Luc Lannoo 

Gemiddelde temperatuur 

 
 

Neerslaghoeveelheid 

 
 

Globale zonnestraling 
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Gemiddelde dagelijkse temperatuur 

 
 

Dagelijkse neerslaghoeveelheid 

 
 

Dagelijkse zonneschijnduur 
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Het weer van dag tot dag - Bijzonder weer - november 2019 
 Mark Cox - Gianni Vermote 

 

1-6 november 
Vrij zacht en wisselvallig 

In het begin van de maand ligt een vrij goed ontwikkelde 
depressie nabij Ierland, welke zeer langzaam oostwaarts 
beweegt. In het begin van de maand zitten we nog aan de 
warme zijde ervan met een zuidwestelijke stroming. We 
kunnen wel elke dag rekenen op onze portie regen 
aangezien ook de storingen in onze buurt liggen. 

Ook tijdens de nacht naar de 1ste koelt het aanvankelijk nog 
vlot af, met langs de Nederlandse grens nog minima rond 
het vriespunt vooraleer ook daar de bewolking van het 
warmtefront te dik wordt. De veelal lichte regen bereikt ons 
's morgens vanaf de Franse grens en zal dan enkele uren 
aanhouden. Dit is goed voor 1-2 mm. Samen met de regen 
stroomt er ook zachtere lucht binnen, zodat het in de loop 
van de dag steeds verder opwarmt tot al ruim boven 10°C 
's avonds. In de namiddag zijn er terug drogere periodes, 
maar toch zijn er ook dan nog een aantal lichte buien actief, 
horend bij de resten van een occlusie. Achter deze occlusie 
koelt de lucht op hoogte sterk af, waardoor de kans op vrij 
stevige buien vanaf de avond duidelijk vergroot. 

Vooral tijdens de eerste helft van de nacht vallen er 
regelmatig buien, gemiddeld goed voor 5-10 mm regen 
waarbij het meeste in het westen valt. Later wordt het 
droger, al zijn er tot de middag van de 2de nog wel enkele 
losse buien mogelijk. Daarna krijgen we tussen twee 
regenzones in tijdelijk brede opklaringen welke zorgen voor 
hoge maxima tot 15°C. Wel staat er een matige tot vrij 
krachtige wind uit het zuiden. De lage barometerstand, rond 
990 hPa en nog dalend, geeft al aan dat het mooie liedje 
niet lang zal duren en na enkele uren nemen de wolken dan 
ook weer de overhand. Over de westelijke landshelft kan er 
dan ook wat lichte regen vallen uit de occlusie die rond de 
depressiekern hangt. 

2 november, Wevelgem 
Luchtdruk is zeer laag, veel regen de voorbije nacht en ook nog eens 
veel wind. Vanaf 10h00 brede opklaringen en droog in de 
namiddag. Tmax 15,4 °C en 12,4 mm neerslag. 

 

Izegem 
Van herfst gesproken, de wind is in de loop van de dag toegenomen 
tot 5 bft met pieken tot 67 km/h. Qua neerslag valt het nog mee 
met 3,6 mm. Wel is het zeer zacht met de aanvoer van maritieme 
lucht uit het ZW, Tmax 15,3 °C. 

Strombeek-Bever 
Rond middernacht ontstonden er enkele matige buien. Tijdens de 
vroege ochtend was het nog zwaar bewolkt met enkele buien. 
Vanaf 12h00 was het droog, en dreven er af en toe enkele 
opklaringen binnen. Etmaalsom: 8,4 mm. Na een zachte nacht 
(Tmin: 11,1 °C) haalden we 14,9 °C. Er waaide echter wel een goed 
voelbare ZW-wind met rukwinden tot 42,8 km/h. De luchtdruk 
daalde naar een vrij lage waarde: 989 hPa. 

Kapelle-op-den-Bos 
Alle regen viel – in buien – gisterenavond, vannacht en in de eerste 
helft van de voormiddag (9,2 mm). In de eerste helft van de 
namiddag vielen er grote gaten in de bewolking en scheen de zon 
ruimschoots (zonneschijnduur 3uur10min). Daarna bewolkte het 
terug volledig. De temperatuur is gisterenavond en vannacht tot in 
de ochtend blijven stijgen tot een maximum van vijftien graden. 
Daarna, tijdens een bui in de eerste helft van de voormiddag, 
daalde die tot een minimum van elf graden om terug te stijgen 
tijdens de periode van de zonneschijn. Er stond overdag veel wind 
(tot vrij krachtig) uit het zuidwesten. De luchtdruk is nog blijven 
dalen tot 987 hPa vanavond, de laagste stand sinds begin maart. 

Sint-Pieters-Rode 
Flink wat regen (8,0 mm) en wind. Zeer zacht met een Tmax van 
14,6 °C om 3h00 afgelopen nacht, dat is >15° warmer dan de 
afgelopen 2 dagen. In de voormiddag wat buien (+1,1 mm) en 
frisser. De temperatuur daalt naar zijn Tmin van de dag met 11 °C. 
In de namiddag droger en af en toe zon bij opnieuw 14 °C. 

 

Een randstoring van de moederdepressie boven Engeland 
zorgt voor een zware storm in het zuidwesten van Frankrijk 
en trekt opvullend naar ons land en de moederdepressie in 
de loop van de 3de. We hebben al veel bewolking, en de 
bijhorende storingen zorgen ervoor dat dit dek nog verder 
aandikt. We kunnen ook op de regen rekenen, welke er soms 
in stevige vlagen uit valt en over het midden en oosten de 
hele dag duurt. In het westen wordt het na de middag 
geleidelijk droger. Het blijft zacht met nachtelijke minima 
amper onder 10°C en overdag rond 13°C. De wind is zwak 
tot matig uit het zuidoosten door de nabijheid van de 
depressiekern. 

 



8 

3 november, Strombeek-Bever 
Na een zachte nacht kregen we eerst een grijs en licht nevelachtig 
weertype met voortdurend wat motregen of lichte regen. Na 15h00 
was het eventjes droger, maar tegen 18h00 ontstond er een matige 
bui. Etmaalsom: 13,7 mm. We haalden 12,4 °C met een zwakke tot 
hooguit matige (< 28,8 km/h) ZZW-wind. Eerst daalde de luchtdruk 
naar 985 hPa, om dan weer lichtjes te stijgen tot 990 hPa. 

Sint-Pieters-Rode 
De wind is afgelopen nacht flink afgenomen naar zwak, overdag is 
het wel rustiger maar ook grijs met af en toe miezerbuien (3,9 mm 
in totaal). Het blijft vrij zacht met Tmax 13,2 °C. 

 
Ook op de 4de zitten we nog nabij de depressiekern, maar ze 
begint nu stilaan op te vullen. Onder invloed van koude 
bovenluchten blijft er wel een buiendreiging, al is dit op deze 
dag vooral in 2 golven waarvan de eerste en vrij zwakke in 
de voormiddag. Na de middag is het grotendeels droog met 
mooie opklaringen en nog vrij zacht met maxima rond 13°C. 
Tegen de avond komt een tweede iets actievere buienzone 
opzetten vanuit het zuiden. Doorgaans brengen de 
buienzones hooguit 1-2 mm regen. 

We zitten nog steeds onder de depressiekern op de 5de, met 
rustig weer als gevolg. De buienactiviteit neemt verder af 
met 's nachts nog enkele buien. Overdag zal het grotendeels 
droog blijven, weliswaar met veel bewolking. De depressie 
trekt langzaam oostwaarts, waardoor de stroming bij ons 
geleidelijk noordelijker wordt. De temperatuur levert dan 
ook al enkele graden in. 

De restanten van de occlusie zorgen op de 6de nog altijd 
voor veel bewolking in de vroege ochtend vooral over het 
oosten nog wat regen. Overdag zijn er ook vooral over het 
oosten nog enkele buitjes. Geleidelijk wordt het helemaal 
droog met ook enkele bescheiden opklaringen. De 
temperatuur blijft rond hetzelfde niveau schommelen als 
een dag eerder. 

7-21 november 
Koeler met veel afwisseling 

Gedurende een 2-tal weken zitten we in een situatie waarbij 
de depressievorming boven de oceaan niet echt actief is 
door een geblokkeerd stromingspatroon, maar er ook geen 
uitgesproken hogedrukgebieden ontstaan. Hierdoor wordt 
ons weerbeeld vooral bepaald door kleinschaligere 
systemen, wat als gevolg heeft dat het weerbeeld van de 
ene dag op de andere toch sterk kan verschillen. Door de 
blokkade boven de oceaan zakt er vooral op grotere hoogte 
frissere lucht uit het noordwesten af naar onze regio en 
zitten we zo goed als altijd in lucht van polaire oorsprong 
waardoor het doorgaans aan de frisse kant is. 

Een nieuwe depressie die ons vanuit het noordwesten komt 
bezoeken brengt ons in de voormiddag van de 7de alweer 

nieuwe regen uit een nog vrij actieve occlusie, goed voor      
5-10 mm regen vanaf de Franse grens. Achter de occlusie 
verschijnen er opklaringen en stroomt er maritiem polaire 
lucht binnen. Het is echter onstabiele lucht waarin nog een 
aantal soms forse buien ontstaan, welke vooral de gebieden 
langs de taalgrens en de kust aandoen. Deze buien zakken 
al snel in zodra de zon onder gaat. 

 

7 november, Wevelgem 
Nog een natte dag met regen vanaf 7h00.  De eerste opklaringen 
komen pas binnen vanaf 11h15 en de rest van de dag verloopt 
droog. Etmaalsom 6 mm en Tmax 11,1 °C 

Sint-Pieters-Rode 
Nieuwe drukdalingen zorgen voor een actievere regenzone waarbij 
het vooral tijdens de voormiddag goed doorregent (6,8 mm). Er 
staat ook weer meer wind. In de late namiddag toenemend koudere 
bovenluchten maar wel met weinig buien maar frisser met tijdens 
de avond dalende Tmin met 6,0 °C om 19u. 

Het klaart sterk op en er staat niet al te veel wind, waardoor 
het nog behoorlijk sterk kan afkoelen. In beschutte regio's 
kan het zelfs net vriezen in de weerhut, aan de grond 
gebeurt dit vrijwel algemeen. Overdag is het eerst zeer 
zonnig, later ontstaan er terug soms forse stapelwolken. Tot 
buien komt het net niet. Wel zorgt een kleinschalige 
depressie boven de Noordzee ervoor dat er de volgende 
nacht regelmatig bewolking is met verspreid een buitje. 
Hierdoor koelt het ook minder af met hooguit nog lokale 
grondvorst. 

Tegen de ochtend van de 9de klaart het dan wel sterk op 
doordat de depressie haar invloed beperkt tot de 
noordelijke helft van Nederland. Er ontstaan nog wel wat 
stapelwolken, maar het blijft droog. Bij een zonnig 
weerbeeld halen we wel de 10°C niet of nauwelijks meer 
door een matige wind uit het westen en de polaire 
oorsprong van de lucht. Deze wind valt 's avonds 
grotendeels weg, waardoor een vlotte afkoeling inzet. 

Vooral in het oosten wordt het koud met minima tot -3°C, in 
het westen is het eerder rond het vriespunt omdat er daar 
iets meer wind staat. Overdag is het uitermate zonnig en 
staat er ook nauwelijks wind, zodat het geleidelijk nog 
aangenaam warm aanvoelt ondanks maxima die weer net 
onder de 10°C blijven steken. 
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10 november, Kaulille 
Verrassend koud deze morgen met een minimum van -3,2°C. Ik ben 
de hele dag weg voor een lange fietstocht. De dag begint met een 
prachtig berijmd landschap en een mooie zonsopgang. Overdag 
stralend helder weer met nauwelijks wind, zodat het ’s middags 
toch lekker warm aanvoelt. ’s Avonds bij zonsondergang zijn aan 
de westelijke horizon de eerste wolken te zien. 

Wevelgem 
Mooie onbewolkte dag met een zwak briesje uit het oosten. Tmax 
9,8 °C. 

Strombeek-Bever 
Na een frisse start (Tmin: 0,9 °C) kregen we, net als gisteren, een 
zeer zonnige dag. Het was nog steeds ietsje te fris voor deze tijd 
van het jaar, met slechts 8,6 °C als Tmax. Wel was de ONO-wind 
zwak (< 11,9 km/h) tot zeer zwak. Luchtdruk rond 1015 hPa. 

Kapelle-op-den-Bos 
Vannacht viel er nog een beetje regen (0,4 mm). Daarna koelde het 
fel af (Tmin op het gras -8,3 °C en in de hut 0,0 °C) met algemene 
rijp op het gras. Dit werd overdag goed gemaakt door, zonder enig 
wolkje aan de blauwe lucht, overvloedige zonneschijn (zonne-
schijnduur 6uur30min). De temperatuur (Tmax 10,7 °C) deed het 
echter niet veel beter dan wat men kan verwachten midden 
november. Door de heel zwakke wind voelde het niet koud aan. De 
luchtdruk is tot 1015 hPa gestegen. 

Sint-Pieters-Rode 
In de ochtend lichte vorst en rijm met Tmin -0,4 °C  maar het werd 
een zeer zonnige dag met Tmax 9,4 °C 

Aanvankelijk is het ook nog helder en kalm in de nacht naar 
de 11de toe, waarbij het dus ook snel afkoelt, maar nog voor 
middernacht steekt de wind terug op en later komt er ook 
bewolking opzetten. De laatste opklaringen verdwijnen         
's morgens en in de loop van de voormiddag wordt het 
regenachtig door een passerende occlusie. Voor de occlusie 
uit staat er een vrij krachtige zuidoostenwind, wat 
gecombineerd met vrij lage temperaturen, fris aanvoelt. 
Achter het front wordt het wat rustiger, maar het blijft koel 
met maxima rond 8-9°C. Het blijft dan ook niet lang droog, 
want al snel volgen er nog een aantal buien die vooral over 
het noordwesten nog behoorlijk wat water achter laten 
zodat daar de dagsom boven de 10 mm kan uitkomen. 

De wind en bewolking houden de minima nu op een normaal 
niveau van 4-5°C terwijl de kans op een bui tijdelijk daalt. 
Toch zal het ook op de 12de niet helemaal droog blijven, 
want de bovenluchten blijven koud. Hierdoor blijft de kans 
op een bui bestaan, al is dat vooral voor de middag nog het 
geval. Na de middag is het doorgaans droog met een 
sporadische opklaring. De wind is matig uit het zuidwesten, 
maar toch is de aangevoerde lucht nog koel van oorsprong.  

Ook nu halen we de 10°C niet. 

Door de nabijheid van een opvullende depressiekern en 
zwakke fronten errond hoeven we ook op de 13de niet echt 
op de zon te rekenen. Af en toe valt er ook wat regen, al 
stelt het qua hoeveelheid alweer weinig voor op de meeste 
plaatsen. Over het noordwesten zal er rond de middag wel 
enige tijd intensere regen vallen. De matige zuidwestenwind 
doet het fris aanvoelen bij maxima rond 8-9°C. 

13 november, Kapelle-op-den-Bos 
In de eerste helft van de voormiddag regende het licht. In de voor-
middag bleef het nog bewolkt, maar na de middag vielen er gaten 
in die bewolking en was de zon te zien (zonneschijnduur 1u40min). 
Tussen zes en zeven uur vanavond viel er een pittige bui 
(regenintensiteit tot 32 mm/h) en daar was een luide donderslag 
bij (er viel 3,7 mm). De temperatuur (Tmin 4,9 °C en Tmax 10,1 °C) 
kon als normaal beschouwd worden. De zuidwestenwind waaide de 
hele nacht en dag vrij matig. De luchtdruk is weinig veranderd. 

Ook op de 14de domineert de bewolking en is er vooral           
's morgens kans op wat lichte regen uit een zwakke occlusie 
die naar het noordoosten trekt. Later zijn er wat opklaringen 
mogelijk, al klaart het pas tegen de avond beter op voor 
enige tijd. Door de bewolking blijft het aan de koele kant. 's 
Avonds koelt het door de opklaringen dan weer tijdelijk 
goed af. De dag begint met een frisse zuidoostelijke bries, 
maar in de loop van de dag zwakt de wind sterk af doordat 
we dicht bij de depressiekern zitten. 

 

14 november, Wevelgem 
Weeral nat in de vroege morgen. Vanaf 10h30 droger en 
opklaringen en dit alles bij een zwakke zuidenwind. Tmax 7,4 °C. 
We tappen 4,2 mm af uit de pluviometer. 

Sint-Pieters-Rode 
Gevoelsmatig is het winterser, dat bij een zuidoosten wind is het 
slechts 6,6 °C en dat 6de dag op rij met een Tmax lager dan 10 °C. 
Het weerbeeld is somber, grijs en er valt af en toe wat gemiezer  
(0,5 mm). 

's Nachts betrekt het terug doordat er weer meer frontale 
bewolking uit het zuiden komt opzetten, al blijft het aan de 
frisse kant met minima rond 2-3°C. Overdag domineert de 
bewolking en is er langs de taalgrens wat motregen 
mogelijk. De wind is meestal zwak uit het noordoosten en 
ruimt later naar zuidoost. Met maxima van slechts 5-6°C is 
het vrij kil. 

De depressie vult op en hierdoor breekt ook de bewolking   
's nachts op. Dit geeft aanleiding tot een behoorlijke 
afkoeling zodat het 's morgens op de meeste plaatsen licht 
zal vriezen. Overdag is het vrij zonnig, al is er over het 
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westen wel tijdelijk kans op lage wolkenvelden. Door de 
slechts zwakke wind warmt het nog op naar 8-9°C. 

16 november, Ransberg 
De 1ste maandhelft kende een zeer lage gemiddelde luchtdruk van 
1000,4 hPa maar de regenhoeveelheid viel toch erg tegen in 
Ransberg met zelfs een droge 20,5 mm. 

Ook 's nachts zijn er vooral nabij de kust meer wolkenvelden 
door een zwakke storing, zodat het daar minder afkoelt. 
Verder landinwaarts zal het onder brede opklaringen 
opnieuw licht gaan vriezen. Een afgesnoerde depressie ligt 
boven de Alpen, waardoor we een zwakke, oostelijke 
stroming krijgen.  

Voorlopers van een warmtefront doen het in de loop van de 
dag betrekken vanuit het oosten. Hierdoor wordt het in het 
westen nog 8-9°C terwijl in het oosten bij 6°C de gordijnen 
reeds toe gaan. De eerste regen komt 's avonds na 
zonsondergang aan. 

Drukstijgingen boven de oceaan blokkeren de storing in 
haar westwaartse opmars, waardoor ze net ten oosten van 
ons land stil valt. Het blijft over het oosten de hele nacht 
licht regenen. Door het op gang komen van een noordelijke 
stroming als gevolg van dit hogedrukgebied wordt de 
storing actiever in de loop van de dag. Vooral langs de 
grensstreek in het oosten kan het vanaf de middag goed 
doorregenen, iets verder naar het westen mindert de 
intensiteit al snel en ten westen van Brussel is de neerslag 
vooral afkomstig van enkele buien. Opklaringen zijn er niet. 
Een enkele plaats kan het daar mogelijk zelfs droog houden, 
terwijl in het oosten ruim 10 mm valt met uitschieters tot   
25-30 mm nabij de Maas. 's Avonds neemt de hoge druk de 
overhand en wordt de storing langzaam terug naar het 
oosten gedwongen. We blijven dus in de polaire luchtsoort. 
De temperatuur week weinig af van de normalen. 

Het inmiddels alweer afvlakkende hogedrukgebied komt op 
de 19de boven ons te liggen zodat we meer ruimte krijgen 
voor de zon en het overdag ook droog zal blijven. De 
voorgaande nacht was nog niet zo koud door de bewolking 
en lokaal mist die pas later weg trok. Overdag halen we nog 
rond 8-9°C door de zon, maar 's avonds koelt het wel vlot af 
onder de opklaringen. Tegen middernacht begint het hier en 
daar al te vriezen. 

Een groot Russisch hoog neemt het hoogje in onze buurt in 
zich op en breidt zo haar invloed uit tot bij ons. De wind gaat 
om naar het oosten tot zuidoosten. De aangevoerde lucht 
is droog, wat vrijwel helder weer oplevert. Hierdoor koelt het 
nog af tot -3 of -4°C. Overdag warmt de zon ons terug op 
naar een 6-7°C bij een slechts zwakke wind. 

20 november, Ransberg 
Dagrecord Tmin met -4,3 °C in hut, op het gras daalde het kwik tot 
-7,5 °C. 

Strombeek-Bever 
Eerste nachtvorst van dit najaar: -1,9 °C als Tmin. We kregen een 
vrij zonnige en aangename herfstdag. We haalden slechts 5,8 °C 
met een zwakke (< 15,8 km/h) ONO-wind. De luchtdruk daalde 
lichtjes naar 1014 hPa. 

Kapelle-op-den-Bos 
Zonder één wolkje aan de blauwe lucht was het een op en top 
zonnige dag (zonneschijnduur 6uur10min). Van een frisse nacht 
(Tmin op het gras -12,2 °C en in de hut -3,8 °C) gingen we naar een 
dag met een iets te laag maximum van 7,1 °C. De heel zwakke wind 
is van het westen naar het oostzuidoosten gekrompen en de 
stijging van de luchtdruk is rond de middag gestopt en overgegaan 
in een daling. 

Izegem 
Koude start van de dag met -1,6 °C in hut, op het gras daalde het 
kwik zelfs tot een matige  -7,2 °C. 

 
Sint-Pieters-Rode 
Nachtvorst en algemene rijm (Tmin -2,6 °C in hut, op het gras zelfs            
-7,4 °C). Overdag is het meest zonnig met in de late namiddag 
tijdelijk wat wolkenvelden uit het oosten. Tmax 5,8 °C en tijdens de 
avond klaart het opnieuw op en vriest het al vanaf 20h30. 

 

De depressie boven de oceaan probeert toch naar het 
oosten op te schuiven, wat bij ons leidt tot een toename van 
de bewolking tegen de ochtend. Hieraan voorafgaand koelt 
het nog wel net tot onder nul af. Overdag zullen we de zon 
weinig of niet te zien krijgen, afhankelijk van de dikte van 
het middelhoge wolkendek. Het blijft hierdoor ook vrij koel 
met maxima van slechts 4°C. De wind ruimt al een beetje 
meer naar het zuidoosten. 

21 november, Ransberg 
2de vorstnacht op rij met -3 °C in hut en vanavond daalde het kwik 
terug tot aan het vriespunt. In de loop van de nacht komt zachte 
lucht binnen met enkele druppels. De temperatuur stijgt naar        
6,2 °C. 

Strombeek-Bever 
Vannacht heeft het opnieuw lichtjes gevroren: -1,3 °C. Tijdens de 
voormiddag was het nevelachtig. Na de middag dreven er stilaan 
meer opklaringen binnen. We haalden 4,5 °C met een zwakke           
(< 12,6 km/h) OZO-wind. De luchtdruk daalde naar 1004 hPa. 

Kapelle-op-den-Bos 
De middelhoge (altostratus) bewolking loste maar langzaam en 
laat in de namiddag op, zodat de zon het vandaag grotendeels liet 
afweten (zonneschijnduur 1uur40min). Na opnieuw een vriesnacht 
(Tmin op het gras -11,7 °C en in de hut -2,1 °C) bleef de temperatuur 
overdag (Tmax 4,7 °C) aan de lage kant. Positief daarbij was dat er 
bijna geen wind was. De luchtdruk is verder al tot 1005 hPa 
gedaald. 
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Sint-Pieters-Rode 
Winters, rijm en vorst tijdens de ochtend met Tmin -3,3 °C in hut, op 
gras -8,6 °C. Na een heldere ochtend snel nevelig bewolkt grauw 
tot 12h00 slechts +1 °C en dit alles bij een zwakke oostenwind. In 
de namiddag wat milder maar warmer dan 3 °C wordt het niet. 
Tijdens de avond nog even afkoelend met opnieuw rijm maar na 
23h00 langzame temperatuurstijging. 

22-29 november 
Zachter 

Tegen het einde van de maand vormt er zich een wat beter 
ontwikkelde depressie boven de oceaan, zodat er zich terug 
een zuidelijke stroming boven onze streken zal instellen. 
Aanvankelijk is het nog meestal droog, maar met het 
naderen van de depressie neemt de kans op regen sterk toe. 

 
Een zwakke storing trekt 's nachts vanuit het zuiden over 
ons land met een beetje lichte regen. Voor de storing uit kan 
het nog fris worden tot net boven het nulpunt. Achter de 
storing draait de wind naar het zuiden en stroomt er iets 
zachtere lucht binnen. Overdag zijn er geen storingen in de 
buurt en krijgen we mooie opklaringen met hogere maxima 
rond 11°C. Wel staat er een matige wind uit het zuiden. 

Ook nu kiest de depressie voor een moeizame, zuidelijke 
koers. De wind krimpt terug wat naar het zuidoosten en de 
bewolking neemt terug toe door de storingen die dicht bij 
de Franse grens komen.  

Over het oosten kan het onder de opklaringen aanvankelijk 
nog tot grondvorst komen. Overdag verdwijnen ook daar de 
opklaringen. Over het zuidwesten is de bewolking duidelijk 
dikker en kan er vooral voor de middag af en toe regen 
vallen. Later zal het front uitdoven en de bewolking vooral 
over het oosten terug wat open breken. Het wordt nog 
ongeveer 8°C met een zwakke tot matige oostenwind. 

's Nachts zijn er regelmatig opklaringen waardoor het 
redelijk kan afkoelen met op meerdere plaatsen grondvorst. 
Overdag zullen de restanten van een occlusie over trekken 
waardoor er naast de reeds langer aanwezige hoge en 
middelhoge wolkenvelden ook tijdelijk lage wolken zullen 
opduiken. Het blijft wel droog en nog redelijk zacht met 
maxima rond 10-11°C. De wind is meestal zwak of net matig 
uit variabele richtingen, later het zuidwesten. 

24 november, Wevelgem 
Zwaar bewolkte start met om 9h00 opkomende mist, zicht beperkt 
tot 500m.  

Het blijft wel droog maar het blijft gans de dag kijken naar een 
sombere, grijze bedoening. 

Izegem 
Deze ochtend opkomende mist met zicht soms beperkt tot maar 
300m. Tegen de middag trekt de mist terug op maar we blijven 
kijken tegen een grijs deken, somber herfstweer. 

De wind is aan de voorzijde van een oceaandepressie al 
geruimd naar het zuidoosten. 's Nachts is er een duidelijke 
tweedeling met vooral ten oosten van Brussel brede 
opklaringen en lage minima tot zelfs dicht bij nu en dichte 
mistbanken. Verder westwaarts houdt lage bewolking het 
een stuk zachter met minima rond 5-6°C. Overdag wordt het 
zacht met maxima van 10-14°C. De lage bewolking lost 
gedeeltelijk op, zodat in de loop van de dag meer gebieden 
opklaringen krijgen, maar het westen blijft onder de lage 
wolken zitten, mede door nabije storingen. De wind is 
slechts zwak. 

De bewolking neemt verder toe vanuit het westen, zodat het 
na een tijdelijke afkoeling in het oosten ook daar terug 
opwarmt en de ochtend zelfs al vrij warm is met 
temperaturen rond 9-10°C. In eerste instantie domineren de 
droge periodes nog, maar vanuit het westen neemt de druk 
van storingen steeds meer toe en wordt de kans op (meestal 
lichte) regen duidelijk groter. Het meeste regen lijkt na de 
middag uit het warmtefront over het noordwesten te vallen, 
waar we over enkele mm praten. Tussendoor kan de zon er 
lokaal heel even door komen rond de middag. Het is 
behoorlijk zacht in de subtropisch maritieme lucht met       
11-12°C, al staat er wel een matige wind uit het zuiden. 

Na middernacht komt er vanuit het zuiden intensere regen 
opzetten onder impuls van een activerende golf op het 
koufront. Hierdoor valt er in het 2de deel van de nacht 5-10 
mm regen. Deze regen is alweer doorgeschoven tegen 
zonsopgang, waarna een zwaar bewolkte dag volgt met 
nog steeds vrij hoge temperaturen (11-12°C) en een vrij 
krachtige wind uit het zuiden tot zuidwesten. Na een 
drogere periode met nog enkele buien van enkele uren volgt 
er in de namiddag opnieuw een periode met regen vanuit 
het zuiden door een zwakke occlusie. In totaal zal er 
gemiddeld 5-10 mm regen vallen. 

27 november, Wevelgem 
Zeer lage luchtdruk, om 19h00 noteren we 985 hPa. De wind neemt 
gans de dag de hoofdrol opzich met gemiddeld 5 bft. Daarnaast 
krijgen we in de namiddag nog de regen er bovenop. Etmaalsom 
9,1 mm. 

Strombeek-Bever 
Vannacht ontstonden er enkele matige buien. Ook vandaag was 
het meestal zwaar bewolkt met af en toe een opklaring. Er 
ontstonden regelmatig enkele lichte tot matige buien, goed voor 
12,6 mm water. Weinig verschil tussen Tmax (11,6 °C) en Tmin   
(10,1 °C). Eerst was de wind nog goed voelbaar (< 44,6 km/h), maar 
nadien was die eerder zwak tot matig uit het ZZW. De luchtdruk 
daalde naar 989 hPa. 
 

Sint-Pieters-Rode 
Grijze en winderige dag maar wel vrij zacht met Tmax 11,2 °C en 
Tmin 9,2 °C. Na de regen in de nacht is het voormiddag even wat 
droger maar in de namiddag opnieuw af en toe regen, etmaalsom 
7,9 mm. Tijdens de avonduren staat er een harde wind met 
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rukwinden die oplopen tot meer dan 50 km/h (hoogste piek          
62,8 km/h) is het onstuimig herfstweer. 

Ook op de 28ste is het nog niet droog. De dag begint al met 
een aantal buienlijnen en vanaf de middag volgt er weer 
structurele regen uit de back bent occlusie aan de 
achterzijde van de depressie. De stroming wordt vanaf dat 
moment ook eerder noordwestelijk, uit welke richting na de 
regen terug buien worden aangevoerd. Ook nu komen de 
neerslagsommen rond 5-10 mm uit. Het is nog steeds vrij 
zacht, al is het maximum nu toch al iets gezakt naar             
10-11°C. 

28 november, Ransberg 
Vorige nacht 4 mm neerslag. Overdag volgt een grijze dag met wat 
gepruttel maar ’s avonds laat en ’s nachts volgt weer wat actievere 
regen. De laatste 3 dagen valt er 17,2 mm. 

Kapelle-op-den-Bos 
Met een tussenpauze in de voormiddag regende het de hele nacht 
en dag (7,4 mm). Ook de voorbije nacht en dag verliepen heel zacht, 
met weinig verschil tussen de Tmin (9,6 °C) en Tmax (11,7 °C). Het 
was een heel winderige dag uit zuidwestelijke richtingen met een 
daggemiddelde windsnelheid van 18.7 km/h en gisterenavond 
enkele pieken tot 52 km/h. De luchtdruk heeft zich al een beetje 
hersteld (997 hPa). 

Na nog enkele buien stabiliseert het in de loop van de nacht 
en verschijnen er opklaringen in de maritiem polaire lucht. 
Hierdoor zakken we nu voor het eerst sinds enkele dagen 
duidelijk onder de 10°C, namelijk naar zo'n 5-6°C. Overdag 
is er nog veel stratocumulus, maar de zon is toch ook af en 
toe te zien. 

30 november 
Begin frissere week 

Aan het eind van de maand ontstaat er terug een blokkade, 
nu boven onze regio. Het blokkerende hogedrukgebied ligt 
iets ten noorden van ons, zodat we een zwakke oostelijke 
stroming krijgen. Tot echte winter zal het echter nog niet 
komen voorlopig. 

 
De bewolking lost 's nachts verder op, zodat het zeker in het 
binnenland licht zal gaan vriezen. Later kan er wel terug 
mist ontstaan, maar die zal overdag snel weer optrekken. 
Daarna volgt een zonnige dag met een matige bries uit het 
zuidoosten. Dankzij de zon halen we nog maxima van 6-8°C. 
's Avonds zal het echter ook weer snel afkoelen. 

 

30 November, Wevelgem 

We sluiten de maand af met gans de dag zon en rustig weer bij een 
zwakke bries uit het noordoosten. 

Beerse 

Hoewel de ochtend begon met mist kregen we vandaag een 
wolkenloze dag.  De voorspelde hoge bewolking kwam pas na 
zonsondergang. 

Clinge (Zeeland, NL) 

November 2019 verliep als een normale novembermaand met geen 
extreme weersituaties. Tot een herfststorm kwam het niet. Er viel 
deze maand 75.7mm neerslag tegen de normale hoeveelheid van 
80mm. Ook onweer kwam er deze maand niet voor. Zondag 24 en 
donderdag 21 november verliepen met mist en nevel. We hadden  
5 dagen met lichte vorst, te weten zaterdag 16, dinsdag 19, 
woensdag 20, donderdag 21 en zaterdag 30 november. Westdorpe 
telde met 103 uren de meeste zon van Nederland. De 
maandpercentages van de windrichtingen waren: N 1% NO 2% 
ONO 6% O 12% OZO 10% ZO 11% ZZO 11%    Z 9% ZZW 11% ZW 
10% WZW 9% W 1% WNW 4% NW 1% 

Ransberg 

Recordlage gemiddelde luchtdruk 1003,7 hPa en toch een droge 
maand met slechts 49,8 mm. Zelfs de zon scheen 74 uren wat iets 
boven het gemiddelde is zelfs!!! Ook de herfst in zijn geheel verliep 
aan de droge kant met 179 mm tegenover 190 mm normaal.  

Van de voorbije 24 seizoenen viel er in Ransberg slechts in 6 
seizoenen voldoende of meer dan normaal, 18 seizoenen waren te 
droog!! Slechts 3 seizoenen waren echt veel te nat. 

Strombeek-Bever 

Na een frisse start (Tmin: 0,2 °C) kregen we een afwisseling van 
zonnige en bewolkte periodes om deze maand af te ronden. We 
haalden 6,7 °C met een zwakke (< 13,7 km/h) ONO tot OZO-wind. 
Luchtdruk rond 1022 hPa. Totale neerslaghoeveelheid voor deze 
maand: 70,6 mm. 

Kapelle-op-den-Bos 

Vannacht koelde het goed af met algemene vorst (Tmin op het gras 
-10,0 °C en in de hut -1,7 °C). In de ochtend hing er mist, die al snel 
opgeruimd werd. Overdag scheen de zon, zonder enige wolk, van 
opkomst tot ondergang (zonneschijnduur 4uur40min). De 
temperatuur steeg tot een normale zeven graden. De zwakke wind 
is van het noordwesten naar het westzuidwesten gekrompen en 
daarna naar het oosten geruimd. De luchtdruk is nog een beetje 
gestegen en dan constant gebleven (1023 hPa vanavond). 
November 2019 sluit af als een maand met een normale 
temperatuur, met een heel lage luchtdruk, een normale 
neerslaghoeveelheid en een beetje meer zon dan normaal. De 
herfst 2019 eindigt als een iets te warm seizoen, met een beetje te 
weinig neerslag en wat te weinig zonneschijn. 

Sint-Pieters-Rode 

Opnieuw lichte vorst in de ochtend met Tmin -0,7 °C in hut, op het 
gras -4,6 °C en met weinig of geen wolken eindigt deze sombere 
maand met een zonnige knipoog met maar liefst 7 uur zon,. Het is 
wel fris met Tmax 6,6 °C. 

Met een gemiddelde luchtdruk van 1003,3 hPa is dit de op 1 na 
laagste stand in november na het jaar 2000 met toen 1002,9 hPa, 
dat sinds begin van de metingen in 1978. 

 

30/11/2019 
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Bronnen:  
Weerkaarten: KNMI (http://www.knmi.nl) 

Waarnemingen: waarnemersmodule 

 

Met dank aan:  
Frans Vandamme, Hugo Mathues, Theo Roelens, 

Fabrice Pintiaux, Peter Boon, Paul van der Heijden, 

Gianni Vermote, Jan Van Den Brande en Mark Cox 

 

Temperatuuranomalieën november en herfst 2019 
 Wouter Lefebvre 

 

 

November 2019: +1.02°C (2e na 2015) 
In november 2019 zagen we een te koude oostelijke helft van de Verenigde Staten en ZO-Canada. Ook een zone die zich 
uitstrekt ten O en NO van de Kaspische Zee (tot aan het Baikalmeer ongeveer) was te koud. Elders was het meestal te warm 
met uitschieters rond de Noordpool, een noord-zuid gerichte band die van Zuid-Afrika tot in Oost-Europa loopt en in delen van 
Zuid-Amerika. 

 

Herfst 2019: +0.99°C (gedeeld eerste met 2015) 
Voor de herfst krijgen we dan amper nog te koude gebieden te zien op de kaart. Het opvallendste van deze gebieden zijn te 
vinden rond de grens tussen de Verenigde Staten en Canada en rond Indonesië. Te warm was het vooral rond de Noordpool, 
maar ook veel andere locaties ter wereld waren gemiddeld warmer dan in de periode 1951-1980. 
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VVW-Waarnemingen automatische weerstations – november 2019 
 Paul Willems 

 

ALGEMENE GEGEVENS Coördinaten Hoogte ALGEMENE GEGEVENS Coördinaten Hoogte 

Plaats Prov Naam N O code m Plaats Prov Naam N O code m 

Assebroek WVla AHA N 51,20 E 03,27 B 6 Kaulille Limb KSV N 51,11 E 05,33 C 47 

Hooglede WVla DWK N 50,59 E 03,04 B 49 Aarschot Brab EIK N 50,59 E 04 ,49 B 35 

Wingene WVla LEE N 51,03 E 03,16 B 34 Rotselaar Brab KBG N 50,57 E 04,45 A 17 

Ertvelde OVl WTV N 51,10 E 03,42 B 10 Kapelle o/d Bos Brab WSK N 51,00 E 04,21 B 7 

Halen Limb IGH N 50,56 E 05,07 B 23 Stene WVl STE N51,12 E02,56  4 
 

 Luchtdruk (hPa) Gemiddelde temperatuur (°C) 

Naam Gem Max Dt Min Dt  dagen≥25 dagen<5 Gem Max Dt Min Dt  dagen≥15 dagen<5 

AHA 10,0 15,3 2 3,8 21 0 15 4,3 10,9 2 -1,4 20 2 2 

DWK 9,7 15,1 2 4,6 21 0 17 4,9 10,2 2 -0,7 21 1 1 

LEE 9,7 15,2 2 4,2 21 0 17 3,9 10,4 2 -1,7 20 1 3 

STE 10,2 14,7 2 3,9 21 0 15 4,4 9,8 2 -0,8 20 0 2 

WTV                             

KSV 9,5 14,6 2 4,2 21 0 17 2,9 11,9 2 -3,2 10 1 7 

EIK 8,9 15,2 2 3,8 20 0 20 3,4 11,3 2 -3,2 20 1 5 

KBG 10,4 15,3 2 5,0 21 0 15 3,7 12,2 2 -4,0 20 1 5 

WSK 10,3 15,4 3 4,7 22 0 13 3,7 11,0 3 -3,8 21 2 5 

IGH 10,0 15,0 2 5,3 21 0 16 3,1 12,1 2 -4,4 20 1 8 

Gem 9,9 15,1   4,4   0 16 3,8 11,1   -2,6   1 4 

Max 10,4 15,4   5,3   0 20 4,9 12,2   -0,7   2 8 

Min 8,9 14,6   3,8   0 13 2,9 9,8   -4,4   0 1 
 

 Maximumtemperatuur (°C) Minimumtemperatuur (°C) 

Naam Gem Max Dt Min Dt  dagen≥20 dagen<10 Gem Max Dt Min Dt  dagen≥10 dagen<0 

AHA 10,0 15,3 2 3,8 21 0 15 4,3 10,9 2 -1,4 20 2 2 

DWK 9,7 15,1 2 4,6 21 0 17 4,9 10,2 2 -0,7 21 1 1 

LEE 9,7 15,2 2 4,2 21 0 17 3,9 10,4 2 -1,7 20 1 3 

STE 10,2 14,7 2 3,9 21 0 15 4,4 9,8 2 -0,8 20 0 2 

WTV                             

KSV 9,5 14,6 2 4,2 21 0 17 2,9 11,9 2 -3,2 10 1 7 

EIK 8,9 15,2 2 3,8 20 0 20 3,4 11,3 2 -3,2 20 1 5 

KBG 10,4 15,3 2 5,0 21 0 15 3,7 12,2 2 -4,0 20 1 5 

WSK 10,3 15,4 3 4,7 22 0 13 3,7 11,0 3 -3,8 21 2 5 

IGH 10,0 15,0 2 5,3 21 0 16 3,1 12,1 2 -4,4 20 1 8 

Gem 9,9 15,1   4,4   0 16 3,8 11,1   -2,6   1 4 

Max 10,4 15,4   5,3   0 20 4,9 12,2   -0,7   2 8 

Min 8,9 14,6   3,8   0 13 2,9 9,8   -4,4   0 1 
 

 Vochtigheid RR Max RR 
intensiteit Wind Windkracht (m/s) Uren zon Straling 

Naam Gem Max Dt Min Dt maand 
totaal dagmax Dt mm/h Dt richting Gem Max Dt totaal dagmax Dt J/cm² 

AHA 94,3 97 8 74 29 86,6 14,4 2 72 2 Z 0,7 12 2  -  -  -  - 

DWK 91,6 100 4 70 19 80,2 12,0 2 26 2 ZO 2,5 17 2 77 7 19 10712 

LEE 90,3 98 6 64 19 101,7 13,1 13 95 4 ZZW 3,6 19 2  -  -  - 11578 

STE 77,9 85 25 63 19 64,2 10,2 2 57 2 ZZO 1,4 13 2  -  -  -  - 

WTV                               -  -  -  - 

KSV 90,8 99 25 64 10 72,0 13,3 18 30 2 Z 1,4 16 28 89,3 8,3 10 10549 

EIK 96,6 100 2 81 2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   -  -  - 

KBG 89,5 98 24 61 10 44,4 6,2 2 65 2  -  -  -  -  -  -  -  - 

WSK 92,2 100 26 69 3 61,4 9,2 2 68 3 ZW 1,4 14 3 75,3 6,5 10 9856 

IGH 91,4 99 25 61 10 46,8 7,6 18 15 29 Z 0,4 15 28 74,0 6,5 20 9742 

Gem 90,5 97   67   69,7           1,6     79       

Max 96,6 100   81   101,7 14,4   95     3,6 19   89 8,3     

Min 77,9 85   61   44,4           0,4     74       
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Jaaroverzicht automatische stations van 01/12/2018 tot 30/11/2019 
 Vic Van Cutsem 
 

GRAS TEMP. GVI DON YVO KSV BEWOLKING GVI DON YVO KSV 
<5° 181 194 236 186 Uren zon 1678 1573 1870 1884 
<0° 76 99 130 107 Bewolkings % 63 66 59 57 
<-5° 14 22 49 21 NEERSLAG GVI DON YVO KSV 

<-10° 2 3 6 1 Max in l/m² 19.6 25.0 27.2 25.7 
Min -12.2 -12.3 -13.4 -11.1 >5 l/m² 51 59 62 59 

LUCHTDRUK GVI DON YVO KSV Dagen = 0 182 167 167 170 
>1025 hPa 66 63 56 57 Totaal in l/m² 673.0 811.8 853.5 815.9 
<1005 hPa 44 50 49 48 

Gem in hPa 1015.9 1015.3 1015.1 1015.1 WINDKRACHT GVI DON YVO KSV 
in m/s 3.8 3.3 3.9 1.7 

MAXIMUM TEMP. GVI DON YVO KSV WINDRICHTING GVI DON YVO KSV 
Max 41.5 40.5 41.8 40.8 n 15 8 16 35 
Min 0.0 -0.2 -1.2 -0.9 

 
no 26 9 37 24 

>20° 122 
 

109 129 130 o 31 58 26 27 
<10° 69 88 83 88 zo 27 30 30 34 

Gem 16.5 15.9 16.5 16.4 z 60 24 54 33 
zw 104 107 122 100 

MINIMUM TEMP. GVI DON YVO KSV w 63 103 54 84 
Max 23.2 22.8 22.7 20.7 nw 39 26 35 28 
Min -6.8 -7.6 -9.6 -8.4 BIJZ.  WEER GVI DON YVO KSV 
>10° 146 125 118 118 regen 179 198 183 181 
<0° 30 31 41 55 sneeuw 5 15 12 14 

Gem 8.3 7.6 6.9 6.8 hagel 4 18 11 11 
onweer 14 30 14 27 

GEM. TEMP. GVI DON YVO KSV mist 6 13 11 7 
Max 31.8 31.3 30.4 29.5 WEERGETAL GVI DON YVO KSV 
Min -1.9 -3.0 -4.5 -3.7 gemiddelde % 61 57 60 57 
>15° 134 122 147 124 zeer goed 99 92 114 95 
<5° 28 55 67 60 goed 58 52 48 77 

Gem 12.3 11.7 11.7 11.5 gewoon 111 97 82 74 
slecht 94 113 101 75 

     zeer slecht 3 11 20 44 
 GVI = Gianni Vermote Izegem (Izegem / West-Vlaanderen) = Gianni Vermote     DON = Donar (Buizingen / Vlaams-Brabant) = Vic Van Cutsem 

YVO = Yvo (Ramsel / Antwerpen) = Ivo Peeters     KSV = Kaiserville (Kaulille / Limburg) = Mark Cox 
Alle gegevens van de inzenders overgenomen zonder correctie 

 

Zonneschijnduur automatische stations - november 2019 
 Paul Willems 
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Aarde stevent af op een opwarming van meer dan 3°C in 2100 
https://www.scientias.nl/                              4 december 2019 Vivian Lammerse 

 

Noodtoestand 

Onlangs riepen al 11.000 wetenschappers de noodtoestand 
uit vanwege klimaatverandering. Volgens de experts 
moeten er nu echt spijkers met koppen geslagen worden om 
de wereldwijde opwarming en de gevolgen van 
klimaatverandering aan te pakken. Want volgens 
onderzoekers kunnen we niet langer meer wachten. In de 
studie worden zes maatregelen geopperd die zouden 
kunnen helpen om het tij te keren. Gehoopt wordt dat het 
uiteindelijk iedereen zal aansporen om een steentje bij te 
dragen op weg naar een duurzamere wereld. 

 
De World Meteorological Organization luidt de noodklok in haar jaarlijkse 

‘State of the Climate’.  

Het jaar 2019 is bijna ten einde, wat betekent dat we de 
tienerjaren van deze eeuw voorgoed achter ons laten. Maar 
we kunnen niet al te trots terugkijken op het laatste 
decennium. Dat blijkt uit het jaarlijkse ‘State of the Climate’ 
rapport van het WMO. “We sluiten een decennium af van 
uitzonderlijke wereldwijde hitte, recordhoge CO2-concen-
traties in de atmosfeer en immense zeespiegelstijging,” zo 
valt onomwonden in het rapport te lezen. “Als we nu geen 
dringende actie ondernemen, stevenen we af op een 
temperatuurstijging van meer dan 3 graden Celsius tegen 
het einde van de eeuw,” aldus secretaris-generaal van de 
WMO Petteri Taalas. 

Bevindingen 
De bevindingen uit dit nieuwe rapport zijn eigenlijk net zo 
verontrustend als klimaatrapporten van het IPCC die eerder 
dit jaar verschenen. Een samenvatting: 

 De concentratie koolstofdioxide in de atmosfeer is 
naar 407,8 deeltjes per miljoen gestegen; een nieuw 
record. Maar ook de hoeveelheid methaan en 
stikstofoxide in de atmosfeer blijft toenemen. De 
concentraties liggen nu respectievelijk 147 procent, 
259 procent en 123 procent boven het pre-industriële 
niveau van vóór 1750. 

 De gemiddelde temperatuur in de vijfjarige periode 
tussen 2015 en 2019, maar ook in de tienjarige 
periode tussen 2010 en 2019 is vrijwel zeker de 
hoogste ooit. Sinds de jaren tachtig is elk 
opeenvolgend decennium warmer dan de vorige. En 

dat is een vrij verontrustende trend. Bovendien zal 
2019 waarschijnlijk het tweede of derde warmste jaar 
ooit worden. De voorlopige verklaring van het WMO 
stelt dat de wereldwijde gemiddelde temperatuur in 
2019 (januari tot oktober) ongeveer 1,1 graad Celsius 
boven het pre-industriële niveau lag. 

 De zeespiegel is sinds het begin van de 
satellietmetingen in 1993 in rap tempo gestegen, 
aangemoedigd door het smelten van ijskappen in 
Groenland en Antarctica. 

 De oceaan wordt tevens steeds warmer en heeft te 
maken gekregen met zorgwekkende hittegolven. Dit 
komt omdat de oceaan als buffer fungeert en daarom 
veel warmte en kooldioxide opneemt. Dit heeft ervoor 
gezorgd dat het zeewater zo’n 26 procent zuurder is 
dan aan het begin van het industriële tijdperk met 
grote consequenties voor mariene ecosystemen tot 
gevolg. 

 Het Arctische zee-ijs minimum was in 2019 het op één 
na laagst sinds het begin van de metingen. Ook 
Antarctica moest het in sommige maanden met 
recordbrekend weinig zee-ijs doen. En dat terwijl 
onderzoekers tot 2016 juist een kleine toename van 
de hoeveelheid zee-ijs in Antarctica hadden 
waargenomen. Eind 2016 werd deze hoopvolle trend 
rigoureus doorbroken door een plotselinge daling. En 
sindsdien is de omvang steeds kleiner geworden. 

Gevolgen 
Al deze zaken hebben afgelopen jaar grote invloed gehad 
op het klimaat. Zo werden veel landen wereldwijd door 
droogte getroffen. Australië kreeg bijvoorbeeld te maken 
met de droogste periode sinds 1902. In de zomermaanden 
kreeg Europa twee grote hittegolven te verduren. In 
Frankrijk werd op 28 juni een nieuw nationaal record 
neergezet toen het kwik tot 46 graden Celsius steeg. Ook in 
Nederland sneuvelde het voormalige hitterecord en 
noteerden we een nieuwe van 40,7 graden Celsius. Deze 
verzengende hitte leidde in veel regio’s tot heftige 
bosbranden, zelfs in gebieden waar je dat niet gelijk mee 
zou associeren. Denk bijvoorbeeld aan Siberië, Alaska en 
sommige delen van het Noordpoolgebied waar bosbranden 
voorheen uiterst zeldzaam waren. Tevens kregen sommige 
landen zoals de Verenigde Staten, Canada, Rusland, maar 
ook landen in Zuid-Amerika en Zuidwest-Azië te maken met 
abnormaal veel neerslag. Grote overstromingen teisterden 
deze gebieden. Ook tropische cyclonen kwamen dit jaar 
voorbij. De cycloon Idai trof in maart bijvoorbeeld 
Mozambique en was een van de sterkste cyclonen die de 
oostkust van Afrika ooit heeft getroffen. Veel slachtoffers en 
verwoesting waren het gevolg waarbij ten minste 50.905 
mensen werden ontheemd. 

Gezondheid 
Het rapport wijdt tevens een uitgebreid hoofdstuk aan de 
gevolgen van klimaatverandering voor de menselijke 
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gezondheid, voedselveiligheid, migratie en ecosystemen. 
“Eén van de belangrijkste gevolgen zijn de grillige 
neerslagpatronen,” zegt Taalas. “Dit vormt een bedreiging 
voor de opbrengst van gewassen. Dit in combinatie met een 
toename van de bevolking betekent in de toekomst 
aanzienlijke uitdagingen op het gebied van de 
voedselzekerheid in kwetsbare landen.” Bovendien hadden 
de recordhoge wereldwijde temperaturen in 2019 grote 
invloed op onze gezondheid en welzijn. In Japan, maar ook 
in delen van Europa leidde dit tot veel sterfgevallen. 
Bovendien zorgt klimaatverandering ervoor dat muggen die 
het denguevirus overdragen zich verder over de wereld 
kunnen verspreiden. Ongeveer de helft van de wereld-
bevolking kan momenteel door de denguemug ziek worden. 
Afgelopen jaar werd er dan ook een grote toename in het 
aantal incidenten gezien ten opzichte van het jaar ervoor. 
 
Meerdere wetenschappers hebben zich geschokt uitgelaten 
over de bevindingen uit het rapport. “Terwijl vertegen-

woordigers uit landen van over de hele wereld in Madrid bij 
elkaar komen, laat deze verklaring zien wat er op het spel 
staat: mensenlevens en een stabiel klimaat,” aldus Fiona 
Armstrong, oprichter en uitvoerend directeur van 
de Climate and Health Allicance. “Wetenschappers slaan al 
tientallen jaren alarm, maar een groep met gevestigde 
belangen heeft deze waarschuwingen ondermijnd.” 
Bovendien zijn we nergens in de buurt van de doelstellingen 
uit het Parijse Klimaatakkoord. “Het rapport onthult de 
schokkende verwaarlozing van landen die het Raamverdrag 
van 1992 evenals de Overeenkomst van Parijs in 2015 
ondertekenden,” zegt professor Rosemary Lyster. 
“Miljoenen mensen over de hele wereld worden nu 
geconfronteerd met verwoestende gevolgen. De afspraken 
in het Parijse Klimaatakkoord zijn jammerlijk ontoereikend 
om de uitdagingen waar we mee te maken hebben aan te 
pakken.” De definitieve verklaring over de toestand van het 
klimaat met de volledige gegevens over het hele jaar 2019 
zal in maart 2020 worden gepubliceerd. 

 
Bron: https://www.scientias.nl/aarde-stevent-af-op-een-opwarming-van-meer-dan-3-graden-celsius-in-het-jaar-2100/ 
 
 

Vlinderproject 
Update 5 december 2019 Steven Caluwaerts 

 
Ondertussen is nagenoeg het volledige netwerk operationeel. Er zijn nog 2 locaties waar het weerstation niet operationeel is, maar daar 
zijn we mee in contact. Dat lijkt een kwestie van dagen te zijn. Daarnaast zijn er een 3-tal Vlinder locaties waar de communicatie regelmatig 
wegvalt. De overige 53 Vlinder stations draaien probleemloos. Er is de afgelopen week ook 2 maal een grote communicatiestoring geweest 
maar deze bleek terug te brengen tot updates van het netwerk. Dit wordt samen met de mensen van AllThingsTalk opgevolgd. 

Het lesmateriaal is ondertussen ook online geplaatst en we hopen dat de scholen er gebruik van zullen maken. Maar dat is nog een beetje 
afwachten. 

De temperatuurspaghetti (hieronder) van de afgelopen 24u toont meteen hoe groot de verschillen zijn binnen het netwerk. Tijdens de 
afgelopen heldere nachten herkennen we hitte-eilanden, maar ook de hogere temperaturen bij wateroppervlakken. 

 
Opvallend in de figuur is ook dat er gisteren overdag een 3-tal stations achterblijven. Het ging hier om Vlinder 17 Oudsbergen, Vlinder 18 
Bree en Vlinder 39 Lommel. Deze stations lagen in de beperkte Vlaamse regio die gisteren nagenoeg een volledige dag in de mist is 
gebleven. 

De komende maanden kunnen wij en de scholen echt starten met de data-analyse, maar het ziet er veelbelovend uit... 
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Waarnemingen van de V.V.W.              november 2019 
 Luchtdruk / Gemiddelde temperatuur 

 
 (Verklaring codes: A = volledig in vrije veld / B = niet in dorp of stad met beperkte invloed gebouwen, begroeiing / C: in bebouwde kom) 
 
 

ALGEMENE GEGEVENS Hoogte Luchtdruk (hPa) Aantal 
dagen Gemiddelde temp. (°C) Aantal 

dagen 

Plaats Prov Naam code (m) Gem Max Dt Min Dt ≥1025 <1005 Gem Max Dt Min Dt ≥15 <05 

Assebroek WVla MOR C 9 1002,5 1021 30 985 3 0 19 7,1 13,1 2 1,4 21 0 6 

Hooglede WVla DWK B 49 1002,4 1020 30 985 3 0 18 7,1 12,6 2 1,8 21 0 5 

Izegem WVla GVI C 18 1003,4 1021 30 986 3 0 17 7,2 13,0 2 2,6 21 0 7 

Lichtervelde WVla LMI B 25 1003,2 1022 30 986 3 0 18 6,9 12,7 2 1,5 21 0 7 

Oostkamp WVla AFR   10 1002,6 1020 30 986 3 0 18 7,0 13,2 2 1,5 21 0 6 

Wevelgem WVla FVD B 19 1002,7 1020 30 986 3 0 18 7,1 12,8 2 2,2 20 0 7 

Sluis Nl Zeeland SLU C 4 1002,7 1021 30 985 3 0 17 7,0 12,8 2 1,2 21 0 7 

Ertvelde OVla WTV B 10 storing                           

Kluisbergen OVla CIR A 28 1002,9 1021 30 986 2 0 18 7,2 13,1 2 2,5 21 0 9 

Knesselare OVla EBK B 16 1003,1 1021 30 986 3 0 18 7,3 13,1 2 1,1 21 0 5 

Olsene OVla EVO B 11 1002,5 1019 30 985 3 0 18 7,2 12,7 2 1,9 20 0 6 

Beerse Antw BER C 30 1003,2 1021 30 985 3 0 17 6,8 12,8 2 2,0 20 0 8 

Boom Antw RU3 B 5  -  -  -  -  -  -  - 6,6 12,7 2 1,8 20 0 8 

Boom Antw SCHOM C 20 1003,2 1021 30 986 3 0 17 6,9 12,8 2 1,5 21 0 9 

Hove Antw NJO C   1002,5 1020 30 985 3 0 18 6,3 12,8 2 0,9 21 0 10 

Ramsel Antw YVO C 15 1003,3 1020 30 986 3 0 17 6,1 13,5 2 0,2 21 0 11 

StKat.Waver Antw CUM C 10  -  -  -  -  -  -  -               

StKat.Waver Antw SKW A   1003,6 1021 30 986 3 0 17 6,7 13,0 2 1,2 21 0 9 

Buizingen Brab DON B 85 1003,7 1022 30 987 3 0 17 6,6 12,6 2 1,4 20 0 10 

Gaasbeek Brab PAJ B 57 1002,2 1020 30 985 3 0 18 6,9 12,9 2 2,4 20 0 8 

Haacht Brab ORK B 8 1003,5 1021 30 986 3 0 17 6,6 13,7 2 1,0 21 0 7 

Herent Brab MER A 32 1002,2 1020 30 980 3 0 17 6,8 13,0 2 1,0 21 0 8 

Kapelle-op-den-Bos Brab WSK C 7 1003,4 1017 20 986 4 0 17 6,9 13,2 2 1,3 21 0 7 

Ransberg Brab ARC B 48 1003,9 1021 30 987 3 0 17 6,4 13,4 2 0,7 21 0 10 

St.P.Rode Brab BOO A 70 1003,3 1020 30 986 3 0 16 6,4 12,8 2 0,2 21 0 9 

Wezemaal Brab KBG A 17 1002,8 1020 30 986 3 0 18 7,0 13,7 2 1,3 21 0 8 

Halen Limb IGH B 23 1002,7 1019 30 985 3 0 17 6,5 13,6 2 1,1 21 0 10 

Herk-de-Stad Limb SOL B 25                             

Kaulille Limb ARA A 46 1004,1 1021 30 986 3 0 17 6,0 12,7 2 0,9 21 0 9 

Kaulille Limb KSV C 47 1003,2 1020 30 985 3 0 17 6,2 13,3 2 1,2 21 0 9 

Kuringen Limb KUR C 35 1003,9 1020 30 986 3 0 18 6,5 13,6 2 1,4 20 0 10 

Sint-Truiden Limb LUP   45 1003,6 1020 30 986 3 0 17 7,3 14,3 2 1,5 21 0 7 

Vlaanderen 

GEM   1003,1 1020   986   0 17 6,8 13,1   1,4   0 8 

MIN   1002,2 1017   980   0 16 6,0 12,6   0,2   0 5 

MAX   1004,1 1022   987   0 19 7,3 14,3   2,6   0 11 
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Waarnemingen van de V.V.W.              november 2019 
 Maximum / Minimum / Grasminimum temperatuur 

 
 
 
 

Naam 
Maximumtemperatuur (°C) 

Aantal 
dagen 

Minimumtemperatuur (°C) 
Aantal 
dagen 

Grasminimum 
temp. (°C) 

Aantal dagen 

Gem Max Dt Min Dt ≥20 <10 Gem Max Dt Min Dt ≥10 <0 Min Dt <5 <0 <-5 <-10 

MOR 10,4 15,3 2 4,0 21 0 12 3,8 10,8 2 -2,1 20 2 4  -  -  -  -  -  - 

DWK 9,7 14,7 2 4,8 21 0 16 4,5 10,5 2 -1,2 21 1 2  -  -  -  -  -  - 

GVI 10,0 15,3 2 5,7 21 0 14 4,4 10,7 2 -1,6 20 2 3 -7,2 20 26 14 1 0 

LMI 9,7 14,9 2 4,2 21 0 16 4,0 10,5 2 -1,2 21 1 3 -5,6 21 26 15 1 0 

AFR 10,4 15,3 2 4,0 21 0 14 3,7 11,0 2 -3,4 20 2 4 -7,4 20 26 18 1 0 

FVD 9,8 15,2 2 5,6 21 0 17 4,5 10,4 2 -1,6 20 2 3 -3,8 20 25 12 0 0 

SLU 10,0 14,8 2 3,2 21 0 14 3,9 10,7 2 -3,3 20 1 3 -5,0 20 19 8 0 0 

WTV                                         

CIR 10,0 15,2 2 6,0 21 0 13 4,4 10,9 2 -1,6 30 2 4 -6,6 20 26 17 3 0 

EBK 10,0 15,3 2 3,7 21 0 11 4,5 10,8 2 -1,6 21 2 3 -6,4 20 24 12 1 0 

EVO 9,7 14,4 2 5,0 21 0 16 4,6 11,0 2 -1,4 20 1 2  -  -  -  -  -  - 

BER 9,5 14,1 2 4,3 21 0 16 4,0 11,4 2 -2,4 20 1 4 -5,3 20 22 13 1 0 

RU3 9,4 14,7 2 4,6 21 0 18 3,8 10,6 2 -2,7 20 1 5 -6,0 20 26 15 1 0 

SCHOM 9,5 14,8 2 3,8 21 0 18 4,3 10,7 2 -1,7 20 1 3 -5,6 20 26 13 1 0 

NJO 9,6 14,9 2 3,4 21 0 16 3,1 10,7 2 -3,3 20 1 7 -6,9 21 26 18 4 0 

YVO 9,4 14,4 2 3,6 21 0 17 2,9 12,5 2 -5,1 20 1 8 -8,8 20 24 21 7 0 

CUM                                         

SKW 9,7 14,9 2 4,0 21 0 17 3,7 11,0 2 -3,2 20 2 5  -  -  -  -  -  - 

DON 9,2 14,7 2 4,4 15 0 17 4,1 10,4 2 -2,6 20 1 5 -7,8 20 26 18 5 0 

PAJ 9,5 15,1 2 0,4 29 0 15 4,2 10,6 2 -1,9 20 1 3 -4,4 20 25 10 0 0 

ORK 10,0 15,1 2 4,7 21 0 15 3,2 12,3 2 -4,2 20 1 8  -  -  -  -  -  - 

MER 9,8 14,8 2 4,7 21 0 17 3,7 11,1 2 -2,7 20 1 4 -3,5 20  -  -  -  - 

WSK 10,2 15,4 2 4,7 21 0 14 3,7 11,0 2 -3,8 20 2 5 -12,2 20 29 25 14 2 

ARC 9,7 15,0 2 4,3 21 0 16 3,1 11,8 2 -4,3 20 1 6 -7,5 20 24 16 4 0 

BOO 9,2 14,6 2 3,8 21 0 17 3,7 11,0 2 -3,3 21 1 5 -8,6 21 26 16 3 0 

KBG 10,3 15,2 2 5,0 21 0 15 3,6 12,2 2 -4,0 20 1 5 -7,2 20 24 14 2 0 

IGH 10,0 15,0 2 5,3 21 0 16 3,1 12,1 2 -4,4 20 1 8 -6,1 20 23 14 2 0 

SOL                                         

ARA 9,4 14,7 2 3,9 21 0 17 2,5 10,7 2 -3,5 10 1 8 -7,0 10 23 12 4 0 

KSV 9,5 14,6 2 4,2 21 0 17 2,9 11,9 2 -3,2 10 1 7 -6,7 30 25 17 5 0 

KUR 9,5 14,8 2 5,6 21 0 17 3,4 12,4 2 -3,7 20 2 5  -  -  -  -  -  - 

LUP 10,3 15,7 2 5,7 21 0 16 4,2 12,8 2 -3,5 20 2 6 -5,0 20 22 9 0 0 

GEM 9,8 14,9  4,4  0 16 3,8 11,2  -2,8  1 5 -6,5   25 15 3 0 

MIN 9,2 14,1   0,4   0 11 2,5 10,4   -5,1   1 2 -12,2   19 8 0 0 

MAX 10,4 15,7   6,0   0 18 4,6 12,8   -1,2   2 8 -3,5   29 25 14 2 
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Waarnemingen van de V.V.W.              november 2019 
 Neerslag / Zonneschijn / Bewolkingsgraad / Windsnelheid 

 
 
 
 

Naam 
Neerslag (mm) Aantal dagen Zonneschijn/Bew.graad + aantal dagen Windsnelheid(m/s) + aantal dagen Ligging 

Tot Max Dt ≥5 <0.1 Hr % GB ZB HB LB OB Gem KA ZW MA HA ST N E 

MOR 93 16 2 6 11 81 70 10 8 5 4 3 3,9 5 14 10 1 0 N 51,12 E 03,16 

DWK 86 14 2 6 8 82 69 7 11 6 3 3 3,9 7 11 10 2 0 N 50,59 E 03,04 

GVI 58 11 2 3 8 84 68 7 10 7 3 3 3,3 8 15 7 0 0 N 50,55 E 03,12 

LMI 94 14 2 6 7 78 71 10 8 6 3 3 3,3 10 12 6 2 0 N 51,01 E 03,08 

AFR 108 12 13 8 9   -  -  -  -  -  -  -   -  -  -  -  -  - N 51,10 E 03,15 

FVD 64 12 2 4 9 82 69 6 14 3 3 4 3,8 2 20 8 0 0 N 50,49 E 03,12 

SLU 98 13 2 7 8 92 65 7 7 10 3 3 2,4 15 12 3 0 0 N51,20 E 03,20 

WTV                                     N 51,10 E 03,42 

CIR 73 10 27 6 9 74 72 10 9 5 4 2 2,1 18 10 2 0 0 N 50,47 E 03,34 

EBK 82 12 2 6 8 84 68 10 7 6 3 4 3,6 9 9 12 0 0 N 50,08 E 03,25 

EVO 72 12 2 4 10 95 64 9 8 4 2 7 2,8 15 8 6 1 0 N 50,56 E 03,27 

BER 63 8 7 5 9 87 67 7 9 8 3 3 3,1 10 13 7 0 0 N 51,19  E 04,50 

RU3 69 12 2 6 6 86 68 10 9 1 7 3 2,3 17 10 3 0 0 N 51,03 E 04,25 

SCHOM 63 10 2 6 6   -  -  -  -  -  -  -   -  -  -  -  -  - N 51,03 E 04,25 

NJO 57 10 28 5 5   -  -  -  -  -  -  -   -  -  -  -  -  - N 51,09 E 04,28 

YVO 66 10 29 5 8 99 63 9 8 1 8 4 4,3 3 14 10 3 0 N 51,01 E 04,51 

CUM                                     N 51,04 E 04,30 

SKW 54 9 2 6 10   -  -  -  -  -  -  -   -  -  -  -  -  -     

DON 62 11 28 5 12 78 71 14 4 4 5 3 2,5 14 13 3 0 0 N 50,43 E 04,16 

PAJ 56 12 28 5 11 79 70 11 7 5 4 3 3,4 9 13 6 2 0 N 50,48 E 04,11 

ORK 46 10 27 3 12   -  -  -  -  -  -  -   -  -  -  -  -  - N 50,59 E04,36 

MER 62 7 2 6 9 66 75 9 11 6 3 1 4,6 2 14 9 5 0 N 50,54 E 04,39 

WSK 61 9 2 5 10   -  -  -  -  -  -  -   -  -  -  -  -  - N 51,00 E 04,21 

ARC 50 9 18 4 13 74 72 10 9 5 4 2 2,5 15 11 4 0 0 N 50,53 E 05,03 

BOO 58 9 2 5 10 69 74 10 9 7 2 2 3,6 7 14 8 1 0 N 50,56 E 04,49 

KBG 44 6 2 3 10 73 73 9 9 7 5 0 1,5 25 5 0 0 0 N 50,57 E 04,45 

IGH 47 8 18 3 11   -  -  -  -  -  -  - 2,1 17 13 0 0 0 N 50,56 E 05,07 

SOL                                     N 50,56 E 05,10 

ARA 72 16 18 5 11 87 67 11 6 4 6 3 2,3 17 10 3 0 0 N 51,10 E 05,31 

KSV 69 14 18 5 11 77 71 11 9 3 2 5 2,4 14 14 2 0 0 N 51,11 E 05,33 

KUR 70 15 3 4 11 69 74 10 10 5 3 2 3,3 9 14 6 1 0 N 50,57 E 05,19 

LUP 67 11 18 6 13 87 67 10 6 7 3 4 3,5 8 12 10 0 0 N 50,49 E 05,10 

GEM 68 11  5 9 81 69 9,4 8,5 5,2 3,8 3,0 3,1 11,1 12,2 5,9 0,8 0,0   

MIN 44 6   3 5 66 63 6 4 1 2 0 1,5 2 5 0 0 0   

MAX 108 16   8 13 99 75 14 14 10 8 7 4,6 25 20 12 5 0   
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Waarnemingen van de V.V.W.             november 2019 
 Windrichting / Weersverschijnselen / Zichtbaarheid / Weerkwaliteit 

 
(Verklaring codes zichtbaarheid: 100 = zichtbaarheid < 100m / 200 = zichtbaarheid < 200m / 500 = zichtbaarheid < 500m) 
 
 

Naam 
Windrichting / aantal dagen komende uit Weersverschijnselen Zichtbaarheid (m) Weerkwaliteit / dagen met 

Gem N NO O ZO Z ZW W NW Re Sn Ha On Mi Min Dt 500 200 100 % ++ + 0 - -- 

MOR ZZW 0 0 4 5 4 11 4 2 19 0 0 0 1  -  -   -  -  - 53 7 2 8 13 0 

DWK ZZO 0 3 4 7 11 2 2 1 22 0 0 0 1 150 24 1 1 0 49 5 5 6 12 2 

GVI Z 0 2 4 3 10 4 5 2 22 0 0 0 1 300 24 1 0 0 54 6 5 7 12 0 

LMI ZZO 0 4 4 4 10 5 1 2 23 0 1 0 2 200 24 1 0 0 52 6 4 8 10 2 

AFR  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   -  -  -  -  -  -  -  -  - 

FVD Z 0 2 5 2 11 7 2 1 21 0 0 0 1 500 24 0 0 0 48 5 3 7 15 0 

SLU Z 0 3 4 2 12 4 2 3 22 0 2 0 1 200 24 1 0 0 68 6 10 14 0 0 

WTV                              -  -  -  -  -             

CIR Z 0 2 6 3 5 7 5 2 21 0 1 0 1 500 24 0 0 0 52 6 5 4 15 0 

EBK Z 1 2 2 5 9 7 1 3 22 0 0 0 1 100 24 1 1 0 48 5 4 5 16 0 

EVO Z 0 1 4 4 10 10 0 1 20 0 0 0 1 50 24 1 1 1 51 5 4 9 11 1 

BER Z 0 2 3 7 7 7 3 1 20 0 0 0 1 300 30 1 0 0 58 6 6 9 9 0 

RU3 ZZO 1 5 2 5 9 4 3 1 20 0 1 1 3 250 30 1 0 0 58 10 0 9 11 0 

SCHOM  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   -  -  -  -  -  -  -  -  - 

NJO  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   -  -  -  -  -  -  -  -  - 

YVO Z 0 0 4 7 9 6 2 2 20 0 0 0 2 400 21 2 0 0 55 10 3 3 11 3 

CUM                              -  -  -   -  -             

SKW  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   -  -  -  -  -  -  -  -  - 

DON ZZW 0 0 7 4 2 13 4 0 18 0 0 0 1 200 6 1 0 0 57 8 4 6 12 0 

PAJ ZZO 0 1 6 6 6 8 1 2 18 0 0 0 5  -  -  -  -  - 51 7 3 6 12 2 

ORK  -  -  -  -  -  -  -  -  - 18 0 0 0 0  -  -   -  -  -  -  -  -  -  -  - 

MER Z 0 0 4 5 13 6 1 1 21 0 0 0 1 500 24 0 0 0 46 4 6 5 11 4 

WSK Z 1 0 7 5 5 7 4 1 20 0 0 1 1  -  -   -  -  -  -  -  -  -  -  - 

ARC Z 0 2 5 5 8 4 4 2 17 0 1 0 2  -  -  -  -  - 54 6 5 7 12 0 

BOO Z 1 0 5 6 13 2 1 2 20 0 0 0 2 300 6 1 0 0 45 4 4 5 16 1 

KBG ZZW 0 1 2 4 4 13 4 2 20 0 0 0 0  -  - 0 0 0 64 5 7 18 0 0 

IGH Z 2 2 2 3 13 6 2 0 19 0 0 0 0  -  - 0 0 0  -  -  -  -  -  - 

SOL                              -  -   -  -  -             

ARA ZZO 1 2 5 6 9 4 1 2 19 0 0 0 1 40 25 1 1 1 55 9 1 7 13 0 

KSV Z 0 1 3 5 9 7 2 3 19 0 0 0 2  -  -  -  -  - 54 7 2 10 11 0 

KUR Z 1 1 6 1 11 7 2 1 17 0 0 0 2 300 6 1 0 0 55 5 5 11 9 0 

LUP ZZO 0 1 6 4 7 9 2 1 17 0 0 0 0  -  - 0 0 0 58 7 6 7 10 0 

GEM  0 2 4 5 9 7 2 2 20 0 0 0 1    1 0 0 54 6,3 4,3 7,8 11,0 0,7 

MIN   0 0 2 1 2 2 0 0 17 0 0 0 0 40 6 0 0 0 45 4 0 3 0 0 

MAX   2 5 7 7 13 13 5 3 23 0 2 1 5 500 30 2 1 1 68 10 10 18 16 4 
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Werkgroepleiders - Hugo Poppe - deel 1 
 Hugo Poppe - Heverlee 13/12/2019 

 

 
Van iemand, die een tekst schrijft, is het redelijk aan te 
nemen, dat hij geen dommerik is. Maar als ge dan zijn tekst 
leest, denkt ge: hoe dom ben ik toch, dat ik me weer eens 
vergist heb". Ge zijt dus gewaarschuwd. Mijn eerste 
stommiteit is, dat ik geen tussentitels ga gebruiken. Een 
dommerik springt immers graag van de hak op de tak. Oh 
ja, ik ben Hugo Poppe, ene die in 1950 behoorde tot de jeugd 
van tegenwoordig. Anders gezegd: ik ben nu bijna 83 en dus 
een ouwe bompa. Bompa's kunnen alleen maar zagen en 
onnozel doen. Daarom ga ik de gebruikelijke woordjes "je" 
en "jouw" vervangen door de ouderwetse "ge" en "uw".  
Bompa's worden ook weer kleine kinderen en vertellen 
daarom graag over hun kindertijd, over hun moeder, over 
hun vader. 

In een boekje (Weerwijzertjes, 1991) schreef ik een opdracht: 
"Aan mijn moeder, voor wie marmeren paleizen tot lemen 
hutjes vergrijzen, maar grauwe keitjes op het zand meer 
flonkeren dan diamant". Mijn moeder leerde me alles te 
relativeren, vooral faam en macht. BV's en politici hebben 
dat niet zo graag. Alleen al daarom zou ik graag journalist 
geworden zijn. 

In een ander boekje (Weerlichtjes, 1985) stond een 
hoofdstuk over de winters en de zomers "van vroeger". Dat 
begon zo: Kinderlijke fantasie en lepe mensenkennis. 
Geduldige stilte en verrassende uitvallen. 'n Dreigende 
vinger, fonkelende ogen en wijzende handen ... Mijn vader 
vertelt. De naoorlogse jaren met hun vroeg-donkere 
winteravonden. Dicht bij de open kachel. Dansende 
schaduwen op de zoldering. Met ons vieren kropen we rond 
zijn zetel. En dan begon hij. Nooit met: "Er was eens ...". Dat 
vond hij niet echt genoeg. Wel zo: "Nee, wat ik toen 
meegemaakt heb, dat vergeet ik van mijn leven niet" ! En 
het scheelde weinig of hij had Amerika ontdekt, de 
Saracenen verslagen, aan de Boerenkrijg deelgenomen, of 
de Titanic-ramp overleefd". Mijn vader gaf me zijn talent 

door. Als ge mij niet tegenhoudt, maak ik u straks wijs, dat 
ik bijna de Nobelprijs in de Weerkunde gewonnen heb.  

Met zo'n ouderpaar wordt ge iemand met als levensmotief: 
"Wat ge niet al lachend kunt vertellen, is de waarheid niet". 
Ge kunt ermee lachen, maar ge denkt wellicht dat ik deze 
inleiding eerst geschreven heb, en, zoals gewoonlijk, dan de 
rest. Nee, het is omgekeerd gebeurd: als alles al af was, heb 
ik pas dit voorwoord geschreven. En toen dat op papier 
stond, heb ik de rest weer ondersteboven gegooid en 
helemaal herwerkt. Geef toe: zoiets doet alleen een 
dommerik. 

Nu ga ik echt beginnen: ik ga u vertellen over van alles en 
nog wat, onder andere over een werkgroep voor 
weeramateurs, die nu bijna een halve eeuw bestaat. Ik begin 
met Filip. 

Of die, onze koning dus, veel mailtjes krijgt, weet ik niet, 
maar ik krijg er echt heel veel. Uiteraard lees ik de reclame-
mailtjes niet, die me prachtige doodskisten of ruimtereizen 
willen verkopen, of mailtjes van journalisten, die me vragen 
of ik ook behoor tot het IPCC en die 97 % der klimaat-
specialisten. Nee dus, want de bron van alle wijsheid en 
wetenschap is twijfel en niet geloof. Ik lees dus nog alleen 
mailtjes van wijze mensen en zo iemand is Paul Willems. Wie, 
zegt ge? Dat is de man, die al ja-a-aren zorgt voor de 
maandelijkse verwerking der waarnemingen van de ruim 
dertig VVW-weerstations. En hij doet nog zoveel meer; 
bijvoorbeeld met zijn mailtjes anderen aan het werk zetten. 

Begin mei 2018 mailde hij het me al eens en eind augustus 
2019 probeerde hij het nog eens: "In verband met de viering 
in 2020 van het 50-jarig bestaan van onze VVW, denkt het 
bestuur aan enkele initiatieven. Eén daarvan zou zijn: we 
vragen alle werkgroepleiders uit het VVW-verleden om hun 
ervaringen en anekdootjes uit hun tijd neer te schrijven. Hun 
bijdragen zouden we dan opnemen in de Halo's van 2020. 
Doet ge mee" ?  

Een wijs man beantwoordt zo'n vraag met ja en denkt: we 
zullen dan wel zien wat daar ooit van komt. Ik zei nee en ik 
was nog zo dom om daar ook een reden voor op te geven, 
erger nog, ik was niet eens slim genoeg om daar een 
drogreden voor te bedenken. Om dat een beetje goed te 
maken, deed ik Paul een tegenvoorstel, wat hij een goed 
idee vond. 

Even terug in de tijd: Halo 500 werd in september 2012 een 
jubileumnummer. Daar werd me, weer door Paul, voor 
gevraagd een stukje te schrijven. Het werd "Zo is dat 
gekomen, zo is dat gegaan...". Daarin vertel ik hoe gewone 
mensen mij, een kleutertje en daarna een schooljongen in 
het lager onderwijs, geholpen hebben om te gaan dromen 
van een meneer, ikke dus, die zou kunnen voorspellen 
wanneer het gaat sneeuwen. Toen al zocht ik in mijn klas 
jongens, die het ook zo graag zagen sneeuwen. Helaas, ik 
bleef alleen. Pas toen ik 33 (1970) was, lukte dat wel. Alles 
wat met het weer te maken had, deed ik zo graag, dat het 
voor mij echt een levensvreugde werd. En die vreugde wilde 
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ik met anderen delen, met u. En daarom heb ik toen de WW 
opgericht. "Zo is dat gekomen, zo is dat gegaan...".  

Mijn door Paul goed bevonden tegenvoorstel was: Neem 
gewoon mijn stukje uit Halo 500 over. Geen kat, laat staan 
een VVW-er, herinnert zich dat nog ! Intussen heb ik dat 
voorstel toch maar weer ingetrokken. Waarom ? Het "We 
vragen alle werkgroepleiders uit het VVW-verleden om hun 
ervaringen en anekdootjes uit hun tijd neer te schrijven" heb 
ik een beetje anders geïnterpreteerd en wel zo: "We vragen 
u om uw persoonlijke ervaringen en anekdootjes uit heel uw 
weerkundig leven neer te schrijven". En dat ga ik dus doen. 
Wat heeft "heel mijn weerkundig leven" in godsnaam met 
de VVW te maken? Alles! De VVW zou er nooit geweest zijn! 
Is dat dikke pretentie? Noem me dan eens de dommerik 
onder jullie, die de WW (zo heette de VVW toen nog) zou 
opgericht hebben!  

Gerust was ik er niet in, vandaar een mailtje aan Paul: als 
het VVW-bestuur "mijn weerkundig leven" geen goed idee 
vindt, heb ik er niet de minste moeite mee, dat mijn verhaal 
gewoon geschrapt wordt. Ik loog: ik was er wel heel gerust 
in dat dit niet zou gebeuren. Hugoke Poppe zo maar weg-
laten tussen de verhalen der andere werkgroepleiders zou 
slecht aflopen. Sommige oudere VVW-ers zouden misschien 
gaan denken, dat ik overleden was. En dan zie ik het al 
gebeuren ! Alstublieft mensen, mijn vrouw niet opbellen om 
haar uw medeleven te betuigen, want ze weet nog niet dat 
ik dood ben. 

In 2002 werd ik 65 en ging met pensioen. Ik viel allesbehalve 
in een zwart gat, want eindelijk kon ik elke dag eens rustig 
dat doen, waarvoor mijn beroep me geen tijd gelaten had. 
Lessen, vergaderingen, 20 jaar lang weerstukjes in een 
weekblad van de Boerenbond, voordrachten aan de 
lopende band, nee, dat was geen 38-uren week, maar 
minstens een 83-urenweek, 36 jaar lang. Aan vieringen van 
een gepensioneerde heb ik een hekel; wat er dan gezegd 
wordt, hadden ze beter in die 36 jaar daarvoor eens gedaan. 
Maar een plechtige afscheidsles is er voor mijn oud-
studenten wel gekomen, op hun vraag over Aristoteles en 
Descartes, grondleggers van de weerkunde. Ik heb het in 
mijn leven maar één keer meegemaakt: een staande ovatie. 
Maar daarna: deur dicht, licht uit, en nu nooit meer! 

Geen zwart gat. Maar met pensioen gaan is niettemin toch 
een breuklijn. Pas dan begint ge te beseffen, dat ge daar-
voor te weinig tijd had om eens goed na te denken over de 
zin van het leven. Wordt ge dan een beetje filosoof ? Ik in 
elk geval niet, maar de stormachtige 8 Beaufort van mijn 
beroepsleven werd nadien wel een zwakke tot matige             
4 Beaufort. Wie zei dat ook weer: Chi va piano, va sano e va 
lontano ? En zo doe ik het dus al sinds die eerste oktober 
2002. 

En weer Paul, maar nu in de zomer van 2014: "De VVW wil 
haar najaarsvergadering houden in de Midzeelhoeve in Sint-
Katelijne-Waver, een beetje ter ere van Lucien Landuyt, die 
daar in de geburen woont. We zouden u en Lucien willen 
vragen om jullie verhaal te vertellen over de eerste jaren van 
de VVW. Lucien komt zeker, komt ge ook" ? Paul toch, met 
uw vraag valt mijn dure eed "... deur dicht, licht uit, en nu 
nooit meer"! in duigen. Want een kameraad, met wie ge al 
in 1964 samenwerkte in de Meteo Wing van de Luchtmacht, 
laat ge niet in de steek. Ja dus, ik kom ook! Maar nu voor de 
aller-allerlaatste keer! 

 
Midzeelhoeve  Sint-Katelijne-Waver 

Lucien en ik hebben daarover eerst met elkaar gebeld; hij 
zou over zijn "bestuursjaren" (jan.1981-dec.1989) vertellen, 
ik over de mijne (jan.1971-jun.1977), terwijl ik het ook zou 
hebben over het "stichten" zelf van de WW in het najaar 
1970. Voor alle duidelijkheid: Ik ben niet de "stichter" van de 
WW, dat zijn Lucien en ik samen. Dat is zo gegaan: Toen ik 
hem voor het eerst (begin 1970) over een clubke voor 
weerliefhebbers sprak, man, wat was Lucien enthousiast ! 
En creatief ! Op een paar uur tijd hebben we toen samen de 
krijtlijnen van de WW uitgetekend. We spraken wel af, dat 
ik, als prof aan de KUL, de "pleidooien bij de betrokken 
instanties" zou houden, want als beroepsmilitair mocht 
Lucien dat niet doen; militairen moeten immers altijd 
"neutraal" blijven, en al zeker als ge bij de Meteo Wing van 
de Luchtmacht werkt. 

Nu weer naar 2014. De zaal in de Midzeelhoeve zat redelijk 
vol, een man of 25. Ik vermoed dat het vooral die VVW-leden 
waren, die regelmatig aanwezig zijn op dat soort 
voordrachten. Sorry, en terloops, ik behoor tot de 175 
andere leden, die maar zelden komen, erger nog, ik was in 
de voorbije 10 jaar niet één keer geweest. Ambetant, want 
de aanwezige bestuursleden, met wie ik toch af en toe 
mailde of belde, herkende ik niet eens! Erg, hé! Maar in de 
eerste 30 jaar van de WW-VVW was ik blijkbaar nooit 
misbaar bij dergelijke activiteiten, zodanig dat ik daarna 
thuis geen eten meer kreeg. Resultaat: van 76 naar 67! Nee, 
geen kwikdruk in cm maar mijn gewicht in kg! 

Omdat Lucien na mij groepsleider werd, zou ik eerst mijn 
verhaal vertellen en, mede namens Lucien, ook praten over 
het voorbereidend stichtingsgedoe in het najaar van 1970. 
Van wat ik daar toen verteld heb, herinner ik me nog wel 
enkele kernpunten. Die herhaal ik hier speciaal voor die 175 
brossers, want die betalen ook lidgeld. 

Dat voorbereidend stichtingsgedoe, want een gedoe was 
het echt, begon in oktober met een uitstap naar Brugge 
voor een pleidooi bij de voorzitter van de VVS om ons clubke 
op te nemen als een nieuwe werkgroep. De VVS werd in 
1944 opgericht, onder meer door Armand Pien, en telde in 
1970 6 werkgroepen, elk met een eigen werkgroepleider. De 
volledige naam van de VVS was en is nog steeds: 
"Vereniging voor Sterrenkunde, Meteorologie, Geofysica en 
Aanverwante Wetenschappen". Als amateurmeteorologen 
werden we als Werkgroep Weerkunde zeer enthousiast 
welkom geheten, en van oktober 1970 bestond de WW 
officieel. 
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Waarom Pien zelf niet eerder in de VVS een werkgroep 
weerkunde opgericht heeft, lijkt bevreemdend. Rond die tijd 
was Pien van de Sterrenwacht overgestapt naar het IRM 
(later vertaald in KMI), want daar hadden ze een 
Nederlandstalige nodig voor de vertaling der weerberichten 
in de Vlaamse kranten. Pien zal toen wel begrepen hebben, 
dat de tijd voor een Vlaamse werkroep weerkunde nog niet 
rijp was ... en dat eigenlijk nooit geworden is. 

 
Lucien Landuyt (links) en Hugo Poppe (rechts) 

Daarna, begin november 1970 in een gebouw van de Regie 
der Luchtwegen, ging in Zaventem een overlegvergadering 
door. Lucien en ik hadden kopstukken uitgenodigd van de   
3 nationale weerdiensten (KMI en de Meteo van de 
burgerlijke en van de militaire luchtvaart) en uiteraard ook 
van de VVS. Toen ik het over een klimatologisch net met 
eigen waarnemers had, kreeg ik fameuze tegenwind van het 
KMI: een klimatologische concurrent zagen ze echt niet 
zitten. En toen ik over een maandblad begon, moest dat van 
het KMI Belgisch zijn en dus tweetalig, wat natuurlijk niet 
kon, want we waren intussen al de zevende werkgroep van 
de Vlaamse vereniging VVS. Een voorstel, waartegen ik 
helemaal geen protest had verwacht, werd meteen 
afgeschoten. Ons clubblaadje zou Regenboog heten, maar 
het vakbondsblad bij de meteo van de burgerlijke luchtvaart 
heette ook zo, en dus: Njet! Gelukkig toverde Lucien al direct 
een nieuwe naam uit zijn hoed, en die naam bestaat nog 
steeds: Halo! En zo weet ge het eindelijk: Lucien is de 
peetvader van de WW! 

Het tweede deel van mijn voordracht in de Midzeelhoeve 
ging over de eerste jaren van de werkgroep, waarvan ik me 
alleen nog herinner, dat de toenmalige WW geleid werd 
door een dictator, omdat ik, net zoals koning Filip, nooit 
verkozen ben. 't Was nog erger dan dat: ik was nog een 
gierigaard en een "Pierke Just" ook. 

Gierigaard ? Ik heb 78 Halo's uitgegeven (van januari 1971 
tot en met juni 1977), die altijd 8 bladzijden telden. Een 
jaarabonnement kostte, gemiddeld over die periode, 84 Bfr 
(2.1 Euro), en er waren, weer gemiddeld, 15 waarnemers en 
10 redacteurs. Noteer: alle waarnemers en redacteurs 
kregen Halo gratis. Ikzelf betaalde ook niks. Aha, 
zelfbediening? Moment! Ik heb die 78 Halo's geschreven in 

potlood, later met een kaduuk schrijfmachientje, en alle 
figuren, tabellen en ingezonden bijdragen plakte ik heel 
ordelijk op ruitjespapier. Dat waren de 8 "originelen" en die 
hield ik bij als "mijn eigen" Halo's. Is dat zelfbediening ? 

Van die originelen maakte ik in een winkel, waar studenten 
fotokopies konden maken, de nodige exemplaren (in 1977 
al ruim 100). Thuis netjes sorteren, vouwen, adressen 
schrijven, postzegels plakken, en dan om 5 uur 's morgens 
naar het centraal postkantoor in Leuven om daar alles af te 
geven. Geloof het of niet: op drukwerken, lichter dan 50 g 
en vroeg in de morgen binnengebracht, moest een 
postzegel van maar 0.1 Bfr (10 centiemen) staan, dat is 
0.0025 Euro. En dat allemaal om de jaarabonnementsprijs 
laag te houden. Schande ! Weg met die vrek ! 

Van de VVS kregen we, zoals alle werkgroepen, een jaarlijks 
werkingskrediet van 60 Bfr (1.5 Euro) per lid; in 1971 waren 
er dat 31, in 1977 al ruim 100. Kregen we al dat geld nog 
op? Toen de gierigaard stopte, was er 10.755 Bfr (269 Euro) 
in kas. De bedoeling was, om daar ook eens iets "anders" 
mee te doen. Zo heb ik, in de herfst van 1975, in Weelde, een 
grensdorpje bij Nederland, een "verbroederingsdag" 
georganiseerd met leden van onze toen (1974) pas 
opgerichte Nederlandse zustervereniging. Van beide 
groepen waren er rond de 15 leden opgekomen.  

Het voor- en namiddagprogramma bestond telkens uit 2 of 
3 voordrachten van zowel Nederlanders als Vlamingen, aan 
wie ik dat al maanden vooraf gevraagd had. Tot groot jolijt 
van onze noorderburen: het "copieuse" middagmaal was 
voor iedereen gratis! Wat me meest verheugde ? Heel de 
dag zaten we niet in afzonderlijke blokjes zoals bij een 
match België-Holland, maar kriskras door elkaar, waartoe 
het initiatief kwam van de Nederlanders. Maar de 
Vlamingen hadden wel de beste voordrachten en ... spraken 
ook trager. 

Die vergadering ging door in een inrichting, waar toen nog, 
echt waar, verloofdencursussen werden gegeven. Daar 
hadden we prima faciliteiten om te vergaderen, te 
middagmalen en af en toe iets te drinken. Alles verliep heel 
vlot, en mijn enige taak bestond er in, de klok in de gaten te 
houden voor alle activiteiten, wat zonder één probleem 
lukte, zodat de bijeenkomst eindigde op het afgesproken 
uur. Dat was ook nodig, want sommigen onder ons moesten 
nog een lange terugreis maken. Eén Nederlander moest 
zelfs nog naar Friesland. 

Pierke Just ? Vooral de eerste jaren keek ik alle ingezonden 
waarnemingen en artikels na. Een beroepsmisvorming, 
omdat ik aan de KUL toen al verschillende jaren jonge 
mensen had opgeleid en beoordeeld. Enkele overgebleven 
WW-slachtoffers uit die tijd kunnen het getuigen: ik sneed 
hun oren af, als ze bijvoorbeeld Hpa schreven waar het hPa 
moet zijn. 

Het grappigste Pierke-Just-anekdootje heeft bijna tot een 
zelfmoord geleid. Alle waarnemers beschikten over een 
barometer en moesten de op zeeniveau herleide luchtdruk 
bepalen om 19 uur onze tijd. Dat waren geen toestellen van 
topkwaliteit, maar bij zeer hoge of zeer lage druk wezen ze 
er hoogsten toch maar 3 hPa naast. Maar onze waarnemers 
waren toen al slimmeriken, want na enkele maanden 
hadden ze voor die systematische fouten van hun 
barometer al een correctielijstje gemaakt. Knap hé ! Maar 
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één waarnemer viel wel erg op. Zijn maandgemiddelde zat 
er systematisch ver naast en hij had van die daguitschieters, 
die mij zeer verbaasden: geen enkele krant had iets over de 
wind geschreven, maar zijn barometer stond die dag precies 
op "Storm". En op andere dagen lag "zijn" Azorenhoog pal 
boven ons land terwijl de andere WW-waarnemers onder de 
1000 hPa bleven. 

Als vriendelijke attentie stuurde Pierke Just onze onstabiele 
barometeraflezer een lijstje van de meer waarschijnlijke, 
dagelijkse barometer-waarnemingen in de voorbije maand, 
zodat hij zijn toevallige en systematische fouten zelf kon 
nakijken en er hopelijk wat uit zou leren. De maand daarop 
snapte ik er niks meer van: gebruikte hij als drukaflezing nu 
hPa, cm kwik of inches? Of had hij zijn barometer gewoon 
ondersteboven gehangen? Met het geduld van een slak 
wilde ik hem opnieuw helpen, en stelde dus voor: ga 
misschien eens in uw streek naar een goede optieker die 
barometers verkoopt, en laat de uwe daar eens grondig 
nakijken, of beter nog, koop daar een goede barometer. 

Drie dagen later kreeg ik een brief zonder postzegel (en 
moest daarop een dubbeltaks betalen), zonder vermelding 
van afzender en gericht aan "POPPEN Universietet 
LEUVEN". Ik dacht eerst aan een studentengrap. Nee dus, 
want die schrijven niet "Universietet". In koeien van letters 
las ik dit: "Ik geef godverdomme mijn ontslag. Weet meneer 
het professeurke wel, dat ik de meest bekende optieker ben 
hier in de streek, en dat er in mijne winkel en etalaash wel 
20 barometers staan van alle soorten, maten en prijzen" ? 
Eerst wilde ik nog reageren met: "Hartelijk dank voor Uw 
ontslag. 'k Wens U een snelle uitverkoop. Met voorname 
hoogachting". Ik heb dat niet gedaan. Daar zou ik anders 
nu nog spijt van hebben. Ge weet maar nooit, met zo'n 
reactie zou ik hem misschien wel de dood ingedreven 
hebben. Hij is het enige lid die, in mijn tijd, de deur 
dichtsloeg. 

Elke dictator denkt van zichzelf, dat hij de beste is. Mijn WW-
weerstation heette Aristo. Sommigen dachten dat het een 
afkorting was van Aristoteles, de Griekse filosoof en 
wetenschapper, die rond 350 voor Christus "Meteorologika" 
schreef, het eerste weerboek. Maar nee, Aristo was de 
afkorting van het Griekse woord "aristos", en dat betekent 
"de beste". Bovendien stond ik met de naam Aristo vaak op 
de eerste plaats in de maandtabellen van onze 
waarnemingen, want die waren meestal alfabetische 
gerangschikt. Qua pretentie kan dat tellen, niet ? 

Toch niet ! Ik was aan de KUL hoofd van de weerdienst en ik 
had met een "staatssubsidie" (uw belastinggeld dus) een 
modern en pikfijn uitgerust weerstation gekocht, allemaal 
Fuess-toestellen uit Berlijn. Zo pikfijn, dat ik dat KUL-
weerstation Aristo noemde. Uiteraard gebruikte ik die 
Aristo-waarnemingen niet alleen voor een intern rapport, 
maar ook voor de WW. In Halo 79, het eerste nummer dat 
mijn "opvolgers" uitgaven, heb ik voor de WW mijn 
stationsnaam veranderd en stond ik van dan af meestal 
laatst in de stationslijst. Ge moogt drie keer die nieuwe 
naam raden, kies maar: Niks, Rien, Nothing, Nichts, Nada, 
Niente, Noppes, Zero, Nul of Noegabolle ? Ja, juist, goed 
geraden ! 

Euh, mijn "opvolgers" in 't meervoud ? Ja, ze waren zelfs met 
zes. Vielen die zomaar uit de lucht ? En waarvoor was dat 

zo plots nodig? In het voorjaar 1977 werd ik voorzitter 
gekozen van het Departement Aardwetenschappen, 
gewoon omdat de twee machtsblokken geologie en 
geografie van ons departement mekaar dat voorzitterschap 
niet gunden en dus een weerkundige kozen, met als 
argument: die zal wel weten van waar de wind komt. En dat 
heb ik van meet af aan dan ook geweten: tegenwind,              
8 Beaufort. Daarbij de WW nog draaiende houden, werd me 
onmogelijk. Van dat zeer zwakke punt van de WW was ik me 
trouwens vanaf de eerste dag al bewust: alles draait rond 
één man, en als die een slechte dag heeft, staat heel de WW 
op halfzeven. En dat gebeurde dus in 1977. 

Bij de Halo van april 1977 zat een briefje met de melding, 
dat ik vanaf 1 juli 1977 zou stoppen. Daarbij werd elke WW-
er uitgenodigd op een vergadering op zaterdag 11 juni om 
14 uur in één van onze leslokalen in Leuven. Er stonden 
maar 2 punten op de agenda: verkiezing van een nieuwe 
werkgroepleider en aanduiding van verantwoordelijken 
voor 7 taken, die ik netjes omschreven had. Iedereen mocht 
zich kandidaat stellen. Toen die vergadering begon, waren 
we maar met 12, zodat we naar mijn bureel verhuisden om 
daar verder te werken. Tot mijn vreugde en verbazing verliep 
die vergadering zeer vlot. De aanwezigen waren allemaal 
kandidaat voor iets, wat ze zeer graag wilden doen. 
Wanneer voor een zelfde taak toch meer kandidaten waren, 
werd de aanduiding beslist bij geheime stemming. De 
namenlijst en de taakverdeling van het eerste werkgroep-
bestuur behoren tot de oudste annalen van de WW-VVW, en 
daarom staan ze hieronder, om ze voor het nageslacht in 
2093 te bewaren: 

Jean-Pierre De Groof (Kessel-Lo): Groepsleider, beleids-
verantwoordelijke en gevolmachtigde vertegenwoordiger. 

Kris Van Roost (Leuven): Secretaris, briefwisseling, admini-
stratie en informatie. 

Marc Preud'homme (Antwerpen): Kassier, geldbeheer, 
boekhouding en lidgeld. 

Lucien Landuyt (Sint-Katelijne-Waver): Bibliothecaris, 
tijdschriften en archief. 

Frank Provost (Oostende): Hoofdredacteur, nazicht der 
rubrieken, samenstelling en beleid van Halo. 

Kris Van Roost (Leuven): Postmeester, druk en verzending 
van Halo (Kris, de jongste van de ploeg, had dus twee taken). 

Eddy Crick (Merchtem): Waarnemingsleider, verwerking en 
nazicht der waarnemingen en beleid van het 
waarnemingsnet. 

Die nieuwe ploeg heeft "verschrikkelijk" haar best gedaan 
van juli 1977 tot december 1980. En toch strubbelde het van 
meet af aan. Geen enkele Halo bleef onuitgegeven, maar 
soms moest ge wel enkele maanden wachten, tot ge er 
ineens 3 gelijktijdig in uw brievenbus kreeg. Het moet 
gezegd: de Halo-kwaliteit bleef op niveau, vooral dankzij het 
feit dat de waarnemers en de auteurs hun waarnemingen 
en bijdragen bijna stoïcijns bleven insturen. Wie schuld heeft 
aan die moeilijke tijd ? Ikke ! Niemand anders. Wat doet een 
werkgroepleider wanneer hij de fakkel doorgeeft aan een 
nieuwe ploeg? Hij gaat die nieuwkomers grondig 
voorbereiden op hun taken, en begeleid hen nadien nog bij 
problemen. Doet hij dat niet, dan wordt die nieuwe ploeg 
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een bak los zand. En zo geschiedde. Ik pleit echter wel voor 
verzachtende omstandigheden: Mijn onverwacht en nieuw 
jobke in ons departement zorgde voor weken van soms 
meer dan 100 werkuren, en dat 4 jaren lang. Eén pluspunt: 
nooit eerder had ik zoveel eetlust ! 
 

 
Georges Tibau 

Bron: https://www.flickr.com/photos/emeesece/444761901/ 

In het eerste Halonummer van dit nieuwe bestuur stond een 
"Dankwoordje aan Hugo", geschreven door een vaste Halo-
redacteur en trouwe waarnemer: Georges Tibau. Hij was 
toen mijn halftijdse assistent geworden en is zo bij de WW 
gesukkeld. Zijn eindwerk ging over de bekendheid en 
betrouwbaarheid van 60 Vlaamse weerspreuken. Van dat 
eindwerk verschenen delen in diverse internationale 
tijdschriften in 6 talen. Geen wonder, want Georges heeft de 
toetsende statistiek ingevoerd in een wetenschap, die toen 
alleen beoefend werd door heemkundigen, volkskundigen 
en enkele proffen van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte. 
Die beperkten hun uitleg over weerspreuken meestal tot 
vlotte verhaaltjes van "mogelijkheden en veronder-
stellingen". Met zijn toetsende statistiek kon Georges echter 
bewijzen dat weerspreuken bekend of onbekend en waar of 

vals waren, een werkwijze, die een echte doorbraak werd in 
dat onderzoek. Vandaar die ruime bekendheid in landen 
met een Germaanse taal. 

Georges en ik zijn vrienden voor het leven geworden, niet 
omdat hij één der "hoogste pieten" werd in de 
Guimardstraat, waar de Koepel van het Vrij Onderwijs zetelt, 
maar omdat we samen in de 5 Vlaamse provincies 
regelmatig lessenreeksen over weer en klimaat gaven aan 
de leerkrachten geografie. Merkwaardig, die lessen werden 
gevolgd door zowel leerkrachten van het Gemeenschaps 
Onderwijs als van het Vrij Onderwijs. Met dit verschil: de 
eerste groep kreeg de onkosten voor inschrijving, 
handleiding en verplaatsing terugbetaald, de andere groep, 
veel talrijker trouwens, niet. Het resultaat van onze lessen? 
Tot in de vroege jaren 70 stonden er amper enkele blad-
zijden over het klimaat in de geografiehandboeken voor de 
leerlingen van het voorlaatse humaniorajaar, en gewoon 
niets over het weer. Maar na die lessen steeg dat aantal 
bladzijden tot meer dan 30 en werden zelfs weerkaartjes 
getoond en uitgelegd. 

We maakten ook veel grappen. Ooit werden we samen 
geïnterviewd door een journalist van een weekblad, en daar 
was een fotograaf bij. 'n Prachtige foto, waarop Georges en 
ik voor een grote wereldkaart stonden met alle belangrijke 
klimaten in kleur. Georges gaf toen deeltijds les in een 
meisjesschool ergens in Limburg. Hij komt de klas binnen en 
op het bord hangen 2 kleurfoto's, geknipt uit dat weekblad. 
De eerste heel zedig met ons beiden voor die klimaatkaart, 
de tweede, niet toevallig de achterkant van onze foto, iets 
minder zedig: twee blote madammen, maar wel met 
gekruiste armen en achter een tafel. Georges heeft me later 
verteld, dat hij in die les de klimaatindeling uitgelegd heeft 
en ... dat jaren later een oudleerlinge hem vertelde: "Ik ben 
alles van uw geografie vergeten, maar die klimaatindeling", 
en dan kruiste ze haar armen. 

We hebben grappen uitgehaald tot een week voor hij thuis 
overleed aan darmkanker. Hij werd maar 63. 

 

 
Nieuwpoort 29 november 2019 om 15h59                                                                                                         foto Bernine Deramoudt 
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Weerberichtmijmeringen met Frank Deboosere                                            
 Jonas De Bodt – Luc Lannoo 

 

Naar aanleiding van 50 jaar VVW zochten wij Frank 
Deboosere op voor een gesprek over de weerberichtgeving 
vroeger en nu. Merk op dat dit gesprek plaats vond op         
10 mei 2019, enkele weken voor de verkiezingen. Frank 
ontving ons in “zijn” volkssterrenwacht Mira in Grimbergen 
na een boeiende voordracht over weer en muziek waar we 
hem ook als pianist konden bewonderen. 
 

Foto Paul Willems 

“ In het begin zaten we nog als onderdeel van het journaal en 
werden we aangekondigd door het journaalanker. Dit was enkel     
’s avonds. Van weerberichten op de radio was toen nog geen 
sprake. Geleidelijk is dat dan gegroeid. Het weerbericht is in de loop 
der jaren veel belangrijker geworden.” 

Frank had het over de tijd van Armand Pien waar het 
allemaal leuk was, met tijd voor grapjes, maar waar 
ondertussen wel de wetenschap bij de mensen gebracht 
werd.  

 “Toen was er niets van oei, het is toch wel belangrijk en wat gaat 
er in de toekomst  gebeuren? Nu is het echt wel op eieren lopen. 
Nu, zeker met de verkiezingen in zicht, moet je als weerman zeer 
goed opletten wat je zegt. Ze zitten er echt met een vergrootglas 
op. Door de eindredacteuren worden we gewaarschuwd dat we 
moeten zien dat we alles wat we zeggen, kunnen onderbouwen. Het 
hele energiedebat, het klimaatdebat, je moet voorzichtig zijn. Je 
hebt er die heel veel lawaai maken zonder er veel van af te weten 
en natuurlijk moet je daar dan tegenin gaan, maar je moet wel 
zorgen dat je goed gewapend bent.” 

Zo vertelde hij dat hij het bij de aankondiging van het nieuwe 
5G netwerk had over de mogelijke gevolgen voor de manier 
waarop weersatellieten waarnemingen doen. Dit zou 
gevolgen kunnen hebben voor de kwaliteit van het 
weerbericht. Onmiddellijk zat de pers er op en schakelde 
allerlei experten in om de uitspraak te controleren. 

 “We voelen echt de hete adem van de pers in onze nek, letterlijk 
en figuurlijk. We moeten echt beslagen op het ijs komen.” 

Op de vraag of hij dan minder vrij is dan vroeger, was het 
antwoord negatief. 

 “We doen onze zin, maar we denken wel twee keer na. Het is wel 
zo dat het format op TV veel meer vast ligt. Je kan je minder een 
zijsprongetje veroorloven. Voor de radio is de vrijheid die je hebt 
veel groter en als ik dingen weet, dan kan ik dat daar wel kwijt, 
maar je moet echt wel zien dat je goed gewapend bent. Via de 
sociale media wordt er ook veel sneller en veel directer gereageerd. 
Men houdt geen blad voor de mond.” 

Uit de haatmails selecteert Frank een verzameling van “De 
bozere teksten”. Zo kan hij bijvoorbeeld zijn C4 krijgen of 
madame pipi worden in Brussel-Noord. 

Zoals Armand Pien destijds van hogerhand opgelegd werd 
wat hij wel en wat hij niet mocht zeggen over Tsjernobyl 
(1986), heeft Frank nog niet meegemaakt.  

 “Je moet natuurlijk altijd voorzichtig zijn want in de tijd van 
Fukushima (2011) luidde het: oei, de radioactieve wolk waait naar 
de Verenigde Staten en van daar komt die naar hier. Dan moet je 
wel zeggen: jongens, o.k. maar we gaan even over concentraties 
praten want daarover gaat het. Als je hier inademt dan adem je 
ook lucht in die door Adolf Hitler uitgeademd werd of door Julius 
Caesar. Zo zit er bij elke teug die we inademen ook lucht die op de 
maan is geweest en ja, ook lucht uit Fukushima, maar ga je daar 
van dood? Het is allemaal moeilijk, maar je moet echt zorgen dat 
je weet wat je vertelt voor dat je conclusies trekt.” 

Vragen of suggesties krijgt hij wel af en toe, maar hij heeft 
de vrijheid om daar creatief mee om te gaan zoals hij in het 
volgende voorbeeld aangeeft. 

 “Enkele jaren geleden, naar aanleiding van hittegolven, wou het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken in het weerbericht een 
pictogram “hittegolven”. Ik heb dat niet gedaan, maar ik deed wel 
een tegenvoorstel: van zodra de temperatuur boven 30°C gaat, sluit 
ik het weerbericht af met een glas water in de hand en de 
aanbeveling “voldoende water drinken”” 

 
HLN.be 

Voor de weerberichtgeving op TV is er een timing (3 min), 
maar dat belet niet dat er ruimte is om iets aan te halen 
over klimaatverandering of een ander thema. Dat probeert 
hij dan ook wel te doen, ook al overschrijdt hij dan de  3 min. 

Dit is wel anders dan in de tijd van Armand Pien, die 
weerberichten kon maken van 7 à 8 min en die het ook over 
de wortelen en de aardappelen kon hebben. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=YfL6rJGvBmE 
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Frank is ook tevreden dat men stilaan inziet dat veel 
waarnemers van de VVW belangrijke en betrouwbare 
waarnemingsreeksen hebben. Hij verwijst naar projecten 
zoals hitte-eiland, WOW en Vlinder, waar de VVW actief aan 
meewerkt. 

Hij praat met heel veel lof over Lucien Landuyt.  

“Van Lucien heb ik destijds heel veel informatie gekregen en dat 
koester ik nog altijd.” 

Verder heeft hij ook nog een verhaal over Jan Bomans. 

 “Jan Bomans deed in de tijd het weerbericht op zaterdagochtend 
bij Jos Ghysen. Dit was zowat de tegenhanger van het weerbericht 
van Armand Pien op vrijdagochtend bij Lutgart Simoens. Dat was 
dan de grote concurrentie want Jan Bomans, dat was MeteoWing 
en Armand Pien was KMI. In die tijd was dat water en vuur maar 
ondertussen is dat allemaal goed gekomen. Een paar jaar na het 
overlijden van Jan Bomans kreeg ik van zijn zoon heel veel 
materiaal dat nog op zolder lag. Ik heb daar heel mooie dingen in 
teruggevonden, o.a. een hele lading cassettes. Alle weerberichten, 
allemaal had hij ze opgenomen. Een aantal daarvan heb ik 
gedigitaliseerd en doorgegeven aan de VRT voor het nageslacht. 
Eén ervan kan je vinden op mijn site.” 

De fotografen, die in de beginperiode van de digitalisering 
(rond 1997), de weerberichten opfleurden, werden 
gerekruteerd via steden en gemeenten, tenminste als deze 
geïnteresseerd waren. Zo vond bijvoorbeeld Brugge dat niet 
interessant genoeg. Met de komst van de sociale media 
werd dat open gesteld voor iedereen en daar wordt massaal 
gebruik van gemaakt. 

 “#vrtweer is een van de hashtags die het meest worden gebruikt.” 

Over de toekomst begint hij met een wel heel optimistische 
uitspraak van Armand Pien in de jaren tachtig: ”tegen het 
jaar 2000 gaan we een maand ver kunnen voorspellen.” 
Ondertussen weten we wel beter. 

 “Met alles wat we nu weten, kunnen we tot dag 5 met dezelfde 
nauwkeurigheid voorspellen als vroeger tot dag 3, maar we zijn er 
absoluut nog niet. Ik blijf voorzichtig. Het is, mede door de druk van 
de media, dat commerciële sites beweren 10 tot 14 dagen ver 
nauwkeurig te kunnen voorspellen. Op VRT zag je vroeger een trend 
voor de komende dagen met een toenemende onzekerheid. Nu zie 
je, onder druk van de concurrentie, zes balkjes voor de komende 
dagen, alsof dat allemaal zeker is. Ik vind dat jammer.” 

 “Het is allemaal wel serieus geëvolueerd. Toen ik in 1988 begon 
met de weerberichten op radio2 op zaterdagochtend moest ik toen 

nog zelf naar het KMI gaan om informatie op te halen.  Ik vroeg een 
computeruitdraai van zaterdagmorgen, maar dat bleek 
onmogelijk. Ze stelden voor om mij een uitdraai van vrijdag te 
geven, maar ik vond dat ik dat echt niet kon maken omdat ik dan 
wellicht hetzelfde zou zeggen als Armand Pien in het 
vrijdagochtendprogramma van Lutgart Simoens. Nee, zei men mij, 
dat is geen probleem want Armand moet het doen met de 
gegevens van donderdag. Nu is dit totaal anders: onderweg kan ik 
zelfs nog kijken naar de laatste waarnemingen.”  

 “Helemaal in het begin hadden wij 1 satellietfoto van ’s middags 
of van ’s morgens en die werd per taxi aan ons geleverd.  Dikwijls 
was de chauffeur franstalig  en geraakte de foto zoek omdat die bij 
de RTBF terecht was gekomen. Het is dus ontzettend geëvolueerd 
en de mensen zijn ook veel veeleisender geworden. Ze verwachten 
heel veel.” 

Nu kan je alles vinden op internet en toch is er een blijvende 
interesse om een gezicht te zien. 

“Ik denk dat een beetje interpretatie geven, een beetje wetenschap 
meegeven en wijzen op de relatieve nauwkeurigheid van heel wat 
digitale perfectie, nog altijd aanspreekt. En misschien dat jongeren, 
met ouder worden, toch meer naar mensen dan naar machientjes 
gaan kijken. Het kan echter snel evolueren. Wie weet vraagt de 
volgende generatie zich verwonderd af wie die weermensen waren 
en wat ze deden. Het zou kunnen dat wij de laatsten der Mohikanen 
zijn.” 

 
Foto Paul Willems 

 “Ik ben in elk geval heel blij dat ik dit alles heb mogen meemaken.” 

En wij zijn heel blij en heel dankbaar dat Frank tijd wilde 
vrijmaken om ons te woord te staan. 

 

Klimafiches 
 

Het is de bedoeling om in de komende Halo’s 2020 klimafiches 
op te maken van die VVW stations met minstens 20 jaar 
onafgebroken waarnemingen op dezelfde locatie. Op deze 
overzichten komen dan gemiddelden/uitersten/sommen van de 
courantste weerparameters die op dit station werden 
genoteerd in het afgelopen tijdvak. 
Het werd al snel duidelijk bij het verzamelen van de gegevens 
dat deze overzichten een aantal (verwachte en onverwachte) 
gebreken vertonen. Een aantal worden hier vermeld: 
 De waarnemingsreeks is niet voor alle stations even lang of 

begint en eindigt niet op hetzelfde tijdstip. Dit maakt 
vergelijking van de berekende waarden in het overzicht niet 
verantwoord. 

 Gezien de inplanting van de stations niet overal even 
optimaal is - sommige ondervinden meer of minder hinder 
van gebouwen en staan niet voldoende vrij in het veld - is 
ook om deze reden vergelijken van de waarden op de fiches 
tussen verschillende stations niet verantwoord. 

 Niet alle stations meten dezelfde parameters: sommigen 
beperken zich tot de luchttemperaturen terwijl anderen alle 
parameters uit onze handleiding noteren. 

 Op sommige grafieken wordt een trendlijn getekend. Dit is 
louter indicatief en niet echt statistisch onderbouwd. 

 Niet alle stations kunnen een onafgebroken reeks 
voorleggen: als “amateur” nemen we af en toe wat vakantie 
en is er niemand om de waarnemingen over te nemen en 
ontbreken de gegevens over één of meerdere maanden. De 
introductie van AWS in de laatste jaren voorkomt dit 
probleem 

 Sommige waarnemers verhuizen in de loop der jaren zodat 
er geen lange waarnemingsreeks  op een zelfde locatie 
voorkomt. 

 Er werd aan alle waarnemers gevraagd om zichzelf en hun 
station/instrumentarium voor te stellen. Niet iedereen doet 
dit even uitgebreid al dan niet met fotomateriaal 
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Klimafiche ARA in Kaulille 
 Dominiek Nouwen - Paul Willems 

 

Stationsgegevens Kaulille 
1. Ligging station 
 

Het VVW waarnemingsstation Aratos is gelegen in de 
Kloterstraat 19 Kaulille met geografische coördinaten 
51°11’21” NB 05°31’41”OL op een hoogte van 46 m. Het is 
gelegen in het vrije veld. 
 

 
 

2. Waarnemer: Jos en Dominiek Nouwen 
De meeste hobby’s en bezigheden van mijn vader en mij 
waren in openlucht: wandelen, vliegtuigen, tuinieren. Mijn 
vader werkte in een conservenbedrijf. Hij was daar bezig 
met het telen van de gewassen, van zaaien tot oogsten. 
Later ben ik ook in dit bedrijf gaan werken. Het weer was 
dus haast altijd belangrijk in alles wat we deden. Helaas was 
er in die tijd nog geen internet. Alles wat we hoorden was in 
die tijd van de BRT. En dit was nogal Ukkel gericht, nu 
trouwens nog. 
 

In 1986 kwamen we heel toevallig iemand tegen die ons 
vertelde over de “Vlaamse Vereniging voor Weerkunde”. Hij 
liet ons ook enkel boekjes zien. Dit sprak ons enorm aan. Dit 
wilden we ook doen. Een aanvulling op de andere 
waarnemers. En dit in een uithoek van België, waar het weer 
nogal kon verschillen van Ukkel.  
 

Mijn vader maakte dan de eerste thermometerhut volgens 
de regels. Toen (januari1987) we ze gingen plaatsen, was 
het echter goed winter. Het vroor zo hard, dat we het  gat 
voor de voet van de hut met houweel hebben moeten 
uitkappen. De vorst zat meer dan 30 cm in de grond. In 
februari 1987 zijn we dan gestart met onze waarnemingen. 
Later heb ik de waarnemingen van januari 1987 van Kleine 
Brogel nog aangekocht om het jaar te vervolledigen. We 
maakten toen gebruik alleen van analoge toestellen. Later 
volgde als aanvulling “WeatherMax RS232C automatisch 
weerstation“  Ik heb de waarnemingen altijd samen gedaan 
met mijn vader Jos. In november 2009 is mijn vader ziek 

geworden. Ondanks zijn zware ziekte was hij nog altijd 
gepassioneerd door het weer. In februari 2010 kocht ik de 
“6153EU-Davis Vantage Pro 2”. Hij vond dat nog 
fantastisch. Helaas is hij in april 2010 op 63 jarige leeftijd 
overleden. Voor de waarnemingen krijg ik nu de hulp (als ik 
niet thuis ben) van mijn moeder. Het weer blijft me na al die 
jaren nog boeien . En als ik de cijfers naast elkaar leg, zie je 
in die lange tijd toch verschillende verschuivingen. 
 

3. Apparatuur 
Er wordt gebruik gemaakt van zowel analoge instrumenten 
als een WeatherMax RS232C automatisch weerstation. 

 
 

4. Volledigheid gegevens 
Er zijn geen onderbrekingen in de meetreeks. Voor de 
meeste parameters start de reeks in 1987. De observatie 
van mist begon in 1990; de windsnelheid nam een aanvang 
in 1991, deze van de uren zonneschijn en het weergetal 
startten in 1994. 
 

Jaaroverzicht Kaulille 
Hieronder volgen een reeks grafieken die de gemiddelde 
jaargegevens over de periode 1987 tot 2018 weergeven 
voor het station Aratos in Kaulille. Op de laatste pagina’s 
staan de overzichtstabellen afgedrukt met de gegevens per 
jaar en per maand. 
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1. Temperatuur 

 
 

De gemiddelde temperatuur in Kaulille bedraagt 10.5°C. Het 
absolute maximum en het absolute minimum bedraagt 
resp. 38.0°C (juli 1989) en -21.0°C (jan 2009). De trendlijnen 
voor de gemiddelde temperaturen lopen vlak. Deze voor de 
minimum en maximum temperatuur lopen lichtjes op. 
 

 
 

Het aantal dagen met een minimum temperatuur van -5°C 
of minder loopt in een tijdspanne van 30 jaar sterk terug. 
Ook de trendlijn van het aantal ijsdagen (dagen waarop het 
de hele dag lang blijft vriezen) loopt terug. Gemiddeld telt 
Kaulille 8 ijsdagen, maar in 1996 werden er 23 genoteerd 
terwijl er slechts één voorkwam in 2014. Ook het aantal 
dagen met een minimum temperatuur van -10°C halveert in 
de beschouwde tijdspanne. 
 

 
 

Het aantal dagen met een maximumtemperatuur van 25°C 
en meer kent twee pieken, nl. 1989 (91 dagen) en 2018 (85 
dagen). De lijn met de maximumtemperaturen van 30°C en 
meer vertoont minder spreiding en vertoont een piek in 
1989 met 35 dagen. 
 

2. Luchtdruk 

 
 

Het jaargemiddelde ligt op 1016.5 hPa. De trendlijn verloopt 
dalend. 
 

3. Neerslag 

 
 

Gemiddeld valt er jaarlijks 873 mm neerslag.  In 1998 werd 
er 1180 mm geregistreerd terwijl er in 2018 slechts 612 mm 
werd opgevangen. De trendlijn verloopt dalend. 
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Gemiddeld regent het 167 dagen (46%) per jaar. De trendlijn 
verloopt hier vrijwel vlak. Recordjaren zijn 2003 met slechts 
130 dagen en 1998 met 212 regendagen. 
 

 
 

Gemiddeld wordt er op 16 dagen per jaar sneeuw 
waargenomen. Het aantal sneeuwdagen is erg variabel 
over de jaren heen en ligt begrepen tussen 2 (1989 en 2014) 
en 46 (2010). De trendlijn loopt vrijwel vlak. De maximaal 
gemeten sneeuwhoogte bedroeg 25 cm op 26 december 
2010. 
 

 
 

Informatief werd ook de sneeuwhoogte grafisch 
voorgesteld: de maximale hoogte bedroeg in 2010 25 cm 
terwijl er in 1992 geen sneeuwdek gemeten werd.  
 

 
 

Het aantal dagen met hagel loopt in het beschouwde 
tijdvak terug. Gemiddeld wordt er op 13 dagen hagel 
waargenomen. Het aantal dagen varieert sterk over de 
jaren heen: in 2014 slechts 5 dagen terwijl in 1995 er op 22 
dagen hagel werd waargenomen. 

4. Zonneschijn  

 
 

Gemiddeld schijnt  de zon 1686 uur per jaar. 1998 was een 
erg somber jaar met slechts 1456 uur zon, terwijl  2003 het 
zonnigste jaar was met 2119 uur. De trendlijn loopt vrijwel 
vlak. 
 

5. Mist 

 
 

Het gemiddelde van 20 mistdagen per jaar ligt begrepen 
tussen 8 (2018) en 34 dagen (1991). Het aantal mistdagen 
per jaar neemt af.  
 

6. Windsnelheid 

 
 
Het jaargemiddelde van de windsnelheid bedraagt 2.3 m/s. 
De trendlijn loopt vlak. 
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7. Onweer 

 
 

Het gemiddelde van 22 dagen per jaar met onweer ligt 
begrepen tussen 9 (1996) en 33 dagen (1998). Het aantal 
dagen met onweer  per jaar neemt af.  

8. Weergetal 

 
 

Het gemiddeld weergetal komt op 58 met uitschieters van 
67 (2003) en 53 (1998). 

 

9. Klimafiche Kaulille 
 

Gemiddelde luchttemperatuur 10.5 °C 
Maximum luchttemperatuur 38.0 °C 
Minimum luchttemperatuur -21.0 °C 

Gemiddeld aantal ijsdagen/jaar 8 
Gemiddeld aantal tropische dagen/jaar 12 

Gemiddelde luchtdruk 1016.5 hPa 
Gemiddeld neerslag/jaar 873 mm 

Gemiddeld aantal regendagen/jaar 167 
Gemiddeld aantal uren zon/jaar 1686 

 

10. Overzichtstabel 
 

 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Laagste Temp -18.3 -11.0 -8.0 -7.0 -14.0 -11.0 -12.0 -13.9 -12.2 -14.1 -19.2 -12.7 -12.1 -8.8 -10.9 -9.9 

Hoogste Temp 35.0 32.5 38.0 36.0 35.0 33.0 32.0 37.1 35.0 33.9 32.7 34.0 31.4 34.8 34.9 34.2 

Gem Max Temp 14.4 16.1 17.9 16.0 14.7 15.3 14.8 15.4 15.2 13.1 14.9 14.5 15.4 15.3 14.9 15.5 

Gem Min Temp 4.5 6.0 5.5 5.8 4.7 5.7 5.2 6.1 5.8 3.9 5.3 5.9 6.1 6.5 5.9 6.2 

Gem Temp 9.5 11.1 11.7 10.9 9.7 10.5 10.0 10.7 10.5 8.5 10.1 10.2 10.8 10.9 10.4 10.8 

Vorstdagen 99 59 77 64 86 71 78 51 76 108 74 67 55 49 69 53 

Min Temp < -5 47 8 15 8 34 13 24 11 16 32 21 12 7 5 13 11 

Min Temp < -10 16 1 0 0 7 3 5 2 3 6 6 4 1 0 1 0 

ijsdagen 21 1 1 3 14 8 13 5 11 23 14 6 1 2 2 5 

Warme dagen 123 122 160 117 113 130 123 103 110 84 107 89 117 109 104 112 

Max Temp >25 42 43 91 51 43 65 40 45 55 24 40 26 45 31 38 28 

Max Temp >30 14 8 35 14 14 14 5 15 20 3 8 8 7 3 9 8 

Neerslag 920.0 1070.5 695.5 838.0 751.0 899.0 919.0 973.0 856.0 758.0 821.0 1180.0 1052.0 1100.0 1051.0 1155.0 

Neerslag > 5 62 80 54 66 54 67 67 70 57 55 54 87 81 79 80 82 

Neerslag > 10 26 34 20 27 23 27 30 28 28 20 28 40 34 41 39 36 

Max neerslag                 

Regendagen 164 197 148 180 148 173 169 181 167 140 147 212 178 195 184 174 

Sneeuw 22 15 2 14 16 5 18 7 20 28 9 16 25 11 25 4 

Hagel    19 11 8 11 16 22 10 9 11 13 9 16 10 

Onweer 18 21 15 26 15 26 28 26 15 9 27 33 28 24 26 26 

Mist    22 34 29 25 23 19 15 24 16 14 18 26 27 

Max Sneeuw cm 18 3 2 3 20  2 7 9 4 5 3 11 3 8 1 

Gem luchtdruk 1018.6 1017.5 1019.2 1017.2 1018.6 1018.0 1017.7 1014.6 1015.5 1016.6 1019.5 1017.5 1016.3 1016.6 1014.4 1015.1 

Gem wind     2.0 3.3 3.1 2.0 2.3 2.3 2.1 2.3 2.2 2.2 1.9 2.0 

Richting                 

Zonne uren        1706 1782 1635 1863 1456 1807 1610 1588 1587 

Weergetal        59 60 60 62 53 59 56 56 56 
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10. Overzichtstabel vervolg 
 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Laagste Temp -13.2 -11.8 -11.2 -9.4 -10.7 -10.0 -21.0 -12.6 -6.9 -18.8 -14.4 -5.9 -5.7 -11.7 -10.3 -9.8 

Hoogste Temp 36.9 33.1 35.5 37.9 33.4 31.4 37.6 37.6 35.4 37.1 35.9 33.7 37.9 36.4 35.4 37.5 

Gem Max Temp 16.1 15.0 15.7 15.8 15.8 15.0 15.5 14.0 16.3 15.1 14.2 16.2 15.5 15.3 15.7 16.7 

Gem Min Temp 5.0 5.3 5.6 6.2 6.2 5.6 5.2 4.8 6.3 5.8 5.3 6.7 6.1 6.2 6.5 6.3 

Gem Temp 10.5 10.1 10.6 11.0 11.0 10.3 10.4 9.4 11.3 10.5 9.7 11.4 10.8 10.8 11.1 11.5 

Vorstdagen 94 81 77 81 46 74 75 108 61 56 85 37 64 60 67 63 

Min Temp < -5 26 13 16 19 9 8 25 38 7 16 18 2 3 14 11 10 

Min Temp < -10 3 2 2 0 1 1 8 10 0 9 2 0 0 1 2 0 

ijsdagen 10 5 6 5 3 2 13 27 2 15 17 1 3 2 6 4 

Warme dagen 129 109 129 129 113 113 132 114 134 119 103 126 96 123 122 144 

Max Temp >25 64 41 48 65 35 35 48 46 51 47 38 31 43 48 44 85 

Max Temp >30 20 9 12 22 6 5 12 15 7 10 9 5 13 13 10 19 

Neerslag 769.0 884.0 832.0 867.5 1047.5 860.0 787.0 842.5 714.3 803.7 649.1 806.9 763.2 896.5 757.4 611.8 

Neerslag > 5 56 68 51 73 83 65 54 61 44 57 54 49 62 57 53 37 

Neerslag > 10 28 27 28 32 37 30 24 23 21 23 20 16 21 27 20 14 

Max neerslag                            

Regendagen 130 167 148 154 173 177 162 152 163 180 163 177 163 175 172 134 

Sneeuw 17 22 38 18 7 11 18 46 7 13 28 2 11 12 17 12 

Hagel 14 20 16 18 9 19 12 15 9 10 12 5 13 9 12 7 

Onweer 22 30 21 31 23 29 16 14 21 16 12 29 16 21 10 13 

Mist 16 27 23 18 20 24 22 30 17 15 15 13 11 13 16 8 

Max Sneeuw cm 5 6 8 9 5 8 15 25 7 6 9 8 5 0.5 9 9 

Gem luchtdruk 1017.6 1016.3 1017.5 1016.6 1016.5 1015.2 1014.6 1013.9 1016.7 1015.6 1015.6 1013.7 1017.8 1016.3 1016.7 1015.3 

Gem wind 1.8 1.9 1.9 2.2 2.2 2.5 3.0 2.7 2.5 2.5 2.7 2.3 2.4 2.6 2.6 2.1 

Richting                  

Zonne uren 2119 1708 1708 1691 1572 1588 1702 1598 1784 1622 1497 1675 1777 1578 1561 1938 

Weergetal 67 59 59 58 55 57 59 56 61 56 56 59 60 57 56 64 

 
 
 
 

Zonnestraling november 2019 
 https://www.futech.be 

 
 

November 2019 gekenmerkt 
door bovengemiddelde zonneschijn 

Om op een eenvoudige manier te kunnen rekenen met 
gegevens over de instraling van de zon, wordt als 
internationale standaard aangenomen dat bij ‘volle zon’ 
een vermogen van 1.000 Watt per m² op het aardoppervlak 
wordt ingestraald. Met andere woorden: één uur volle zon 
levert 1.000 Wh per m² oftewel 1 kWh/m². 

Bijgaande grafiek geeft een overzicht van de zonnestraling 
(Wh/m²) in Ukkel tijdens november voor de periode van 
2009 tot en met 2019. De zonnestraling in november 2019 
bedroeg 29.159 Wh/m², waarmee we een kleine 10% 
minder scoren dan in 2018 maar wel zo’n 8% boven het 
gemiddelde van de voorbije tien jaar blijven. 

De meest zonnige novemberdag van 2018 was 8 november 
(zonnestraling 1957,5 Wh/m²), de minst zonnige dag              
8 november (143,3 Wh/m²). 

 
 

Bron: 

https://www.futech.be/nl/november-2019-gekenmerkt-
door-bovengemiddelde-zonneschijn/    
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Uit de tijdschriften 
 Jean-Paul Korst 

In vrijwel alle onderstaande beschrijvingen van artikelen zie je op het einde ervan een getal tussen haakjes staan. Dit getal heeft 
betrekking op het aantal pagina’s A4-formaat dat het artikel bevat. Er bestaat de mogelijkheid om kopieën, zowel digitaal als op papier, 
van onderstaande artikelen te verkrijgen. Daarvoor dien je met mij contact op te nemen via tijdschriften@vwkweb.nl en ik zal er dan 
voor zorgen dat de kopieën verstuurd worden. Let op: er vinden geen vertalingen plaats en dat betekent dus dat je alles in de originele 
taal krijgt. Echter hier zijn wel kosten aan verbonden: € 0,1 per kopie + portokosten.  
 
Wil je nog meer weten over tijdschriften en boeken, ga naar www.vwkweb.nl, kies tabje Weerspiegel en ga naar Lectuur. 
 

NEDERLAND 
Weerspiegel 

december 2019 

* Het weer van oktober 2019 die in 
Nederland zacht, nat en iets te 
somber was. De eerste tien dagen 
waren koel, daarna werd het zacht, 
en vervolgens eindigde de maand 
koud. Tenslotte was het veelal 
somber. Alleen de laatste week was 
het zonnig. Dit wordt verteld door 

middel van overzichten van de maand en de optische 
verschijnselen (8). 

* Weerhistorie. December 1950 die koud en sneeuwrijk 
verliep (3). 

* Een verslag van de eerste winterbijeenkomst voor en door 
winterliefhebbers georganiseerd door het VWK-forum en 
Weerwoord (2). 

* Op 9 november vond bij het KNMI de Algemene 
Ledenvergadering van de VWK plaats. Een verslag (2). 

* P. Verheij neemt ons mee over het smelten van de    
sneeuw (3). 

* E. Groot heeft een verslag gemaakt van zijn wildernistocht 
afgelopen zomer in het noorden van Lapland. Je leest hier 
deel 2 (3). 

* Weerhistorie. De winter van 1962-1963. Deel 1: de laatste 
zeer strenge winter in een andere tijd (7). 

* Op 2 juli 2019 was er in Chili een totale zonsverduistering. 
Onze eigen E. Terpstra was er bij en vertelt in dit artikel wat 
hij heeft meegemaakt (3). 

* Zonlicht meten door H. Siewert. Vandaag deel 5 (2). 

Zenit 
december 2019 

* Het weer van oktober 2019 die 
zacht, nat en vrijwel de normale 
hoeveelheid zon had. De eerste en 
laatste week waren koud, daar 
tussenin was het juist zacht met 
bijna 25 graden in Ell. Op het einde 
van de maand werd de eerste 
officiële vorstdag waargenomen 
van na de zomer. Vervolgens had 

Noord-Holland met ruim 200 de meeste neerslag 

opgevangen. Tenslotte was het overwegend somber, alleen 
de laatste dagen verliepen zonnig (1). 

* Sterrenkundigen en weeramateurs hebben met elkaar 
gemeen dat ze hun blik regelmatig omhoog richten. Dat kan 
leidden tot het spotten van bijzondere en soms kleurrijke 
lichtschijnsels in de atmosfeer, die zich overigens niet altijd 
hoog aan de hemel voordoen maar soms ook laag boven de 
horizon. We hebben er een aantal op een rijtje gezet (3). 

VERENIGD KONINKRIJK 

Weather 

november 2019 

* Weernieuws. Het fenomeen Gota 
Fria zorgt tussen 11 en 15 
september voor overstromingen in 
het zuidoosten van Spanje (1); VN-
rapport vraagt om 
klimaataanpassingen (1); Zware 
regenval in Texas door hurricane 
Imelda (2); Record sneeuwval en 

lage temperaturen in Montana tussen 27 en 29 september 
(1); De sterkste bolbliksems komen op het Noordelijke 
Halfrond voor tussen november en februari (1); De 
uitbarsting van de Raikoke vulkaan op 22 juni zorgde voor 
paarse zonsondergangen (1); Boven Antarctica vond in 
september een zeldzame plotseling opwarming in de 
stratosfeer plaats (1). 

* In Ierland was sprake van ernstige droogte in 2018. 
Onderzoekers gingen na hoe dit kon gebeuren (6). 

* R. Twardosz zocht uit waarom er in 2018 abnormale 
warme maanden waren. Daarbij legde hij een relatie met de 
luchtstroomcirculatie  en de patronen ervan (9). 

* Hittegolven komen in Groot-Brittannië steeds vaker voor 
en worden soms ook extremer tot wel 35 graden. Tijd om de 
definitie van een hittegolf eens onder de loep te nemen en 
misschien wel aan te passen (6). 

* De klimatologische gegevens van september 2019 in 
Groot-Brittannië. Deze maand had verschillende 
temperatuurschommelingen. Daarnaast was het 
halverwege de maand zeer zonnig en waren de laatste 
septemberdagen zeer nat (5). 

* De zomer van 2018 was in Groot-Brittannië het heetste 
zomerseizoen sinds 1884 en de warmste ooit in Engeland. 
Het Britse Met Office onderzocht wat de aanjagers waren 
van deze hitte(golf)  (7). 
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* Het kon dan ook niet uitblijven dat door de hitte en 
droogte in de zomer van 2018 op veel plaatsen bosbranden 
uitbraken (6). 

* Ook Finland kampte met hittegolven in de hete zomer van 
2018 (7). 

DENEMARKEN 
Vejret 

161, november 2019 

* Op de top van de Groenlandse 
ijskap ligt op 3.200 meter hoogte 
het onderzoeksstation Summit. 
Daar zijn dit jaar vele 
warmterecords gesneuveld. Kijk 
maar (12). 

* Denemarken wapent zicht tegen 
het extreme weer van de toekomst. 

Hoe ze dat doen kun je hier lezen (3). 

* Diepvrieskou boven Denemarken. We gaan terug naar 
januari 1987. Daarbij ging het kwik onderuit tot zo’n -23 
graden in de nacht (3). 

* Het plaatsje Aaebenraa werd op 14 2019 getroffen door 
een tornado.  

Vandaag deel 1, waarbij we een analyse maken van de 
weersituatie op deze bijzondere dag (11). 

* Een ander fenomeen vond twee dagen eerder plaats: een 
meteo-tsunami op de Oostzee. Dit is een vloedgolf 
opgewekt door een weerkundig verschijnsel. Zie wat er op 
12 juni 2019 plaatsvond (8). 

* J. Gronne legt uit wat rijm c.q. rijp is en hoe deze precies 
ontstaat (4). 

VERENIGD KONINKRIJK 
Climatological Observers Link 

oktober 2019 

* Oktober had een zeer natte 
periode vanaf de 24e tot en met de 
26e. Hierdoor werd het in delen 
van Yorkshire, Lincolnshire, het 
noordoosten van de Midlands en 
in East Anglia een kletsnatte 
maand. Dit wordt je verteld met 
overzichten van: synoptisch 
rapporten (1), het weerdagboek 

(5), dagelijks (5), onweer (2), sneeuw (1), optische 
verschijnselen (1), het wereldweer (3) en een overzicht van 
alle weerstations in Groot-Brittannië in oktober (27). 
 

 
 

Sneeuw op de Hoge Venen  
13 december 2019 Foto’s Jurgen Tolleneer 

 

  

   

Bekijk ook de volgende filmpjes: 

 https://www.youtube.com/watch?v=MNOet70xRd8&feature=youtu.be  

 https://www.youtube.com/watch?v=r0P3tusiIL4   
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Weervoorspellingswedstrijd 
 Ludo Leper 

 

Beste weersvoorspellers en weerliefhebbers, 

November was eerder droger en zonniger dan gemiddeld voor Ukkel. Een absoluut laagterecord voor de luchtdruk werd verbroken!              
De eerste sneeuw viel op de 9e en uiteindelijk sneeuwde het 5 dagen in ons land. De grootste sneeuwdikte werd op de 18e geregistreerd. 
In Mont-Rigi (Weismes) lag er toen een pak van 16 cm.  

November  2019 te Ukkel 
Parameter Eenheid Deze maand t.o.v. NORM Record+ JAAR Record- JAAR 
Gem. Temp °C 6,6 VRIJ WARM 10,4 1994 2,8 1993 
Neerslag l/m² 62,2 VRIJ DROOG 174,6 1991 8,5 2011 

Luchtdruk hPa 1002,7 ZEER LAAG 1023,4 1981 1003,4 2000 

Zonneschijn H min’ 79u53m ZONNIG 135u33m 1989 23u46m 2010 
 

MAAND 
Naam Deelnemer jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec Punten 

Totaal Positie 

Michel Bavin 18 9 23 24,5 14 
 

22 15 19 22 20 9  195,5 
61.5 

7 
Michael Belza 17,5 11,5 18 23 19 13,

5 
30 30 22 15 17,5  217 1 

Theo Boogaard 22 10 15 15 19 16 15 15 28 19 17  191 10    
11111 Oswald Denorme 16 8 18,5 17 14 7 22 18 26 9,5 16  172 19 

Bart Devriendt 22 7,5 15 23 17 8 19 22 21,5
55 

14,5
5 

14  183,5 14 
Koen De Vogelaere 19,5 11 14,5 24  18 10 25 24 15 18  179 18 

Dirk Lamberts 20 10 12,5 26 20,5 12 15 21 26 14,5 22,5  200  5     
Luc Lannoo 24 9,5 21 24 22 10,

5 
19,5 15,5

5 
26 24 16  212 2 

Ludo Leper 18 11 17 26 15 22 14 28 18 14,5 18  201,5 4 
Ivo Peeters 18 18 15 18 18 9 15 22 27 9 13,5    182,5 15 

Paul Reynaert 19,5 21 24 10 26 10,
5 

7,5 20 16,5 16 10,5  181,5 17 
Theo Roelen 15,5 22 13 11 14 9 14 34 12,5 13,5 27  185,5 12 

Jan Van Alphen 16 17 21 12 15,5 18,
5 

 22 22 23,5 26,
5 

14  208 3 
Alfred Van de Veire 22 11,5 21 16,5 18 11 15,5

5 
17,5 19,5 21,5 11  185 13 

Lars Vermeiren 19,5 9,5  22 23 16 13 26 24 14 18,5 8  193,5 8 
Grietkin Waeles 16 15 17 18 10 15 26 20 25 17 11  190 11 

 
PERSISTENSIE 12 11 23 18 11 6 27 34 16,5 13 15  196,5 6 
CONSENSUS 20 11 21 22 19 9 12 20 25 18,5 14,5  192 9 
GEMIDDELDE 23,5 14 14,5 17,5 20 14 14,5 16,5 19,5 12,5 14,5  182 16 

 

Wie wordt de “slimste weervoorspeller van de wereld” in 2019? Theo Roelen doet deze maand de beste voorspelling! Michaël blijft  aan de 
leiding met 5 punten meer dan Luc. Behoudt  Michaël zijn voorsprong of doet Luc beter, of wordt het toch nog iemand anders? 

De voorspelling voor februari 2020 kan je nog toesturen tot 25 januari 2019 wil je zonder strafpunten blijven.  Gegevens van de 
weerwedstrijd vind je terug op de VVW site : www.weerkunde.be Voor vragen of deelnames m.b.t. de weerwedstrijd kan je terecht op dit 
e-mail adres : ludoleper1@gmail.com 

Een geldige voorspelling bestaat uit de 4 verschillende  parameters (temperatuur – neerslag – zonneschijn – luchtdruk). Na het verzenden 
van je voorspelling, krijg je automatisch een bevestigingsmail als bewijs van je deelname. In het kadertje hieronder vind je de weergegevens 
voor de maand februari terug.    

Alvast veel succes gewenst! 
 

FEBRUARI Temperatuur °C  Aantal u zonneschijn 
Zeer koud ≤ 1,0 C Zeer somber ≤ 49 uren zon 

koud 1,1-2,0 Somber 50-58 
Vrij Koud 2,1-2,6 Vrij somber 59-62 
Normaal 2,7-4,2 Normaal 63-72 
Vrij warm 4,3-4,9 Vrij zonnig 73-85 

Warm 5,0-6,1 Zonnig 86-101 
Zeer warm ≥ 6,2°C Zeer zonnig ≥ 102 uren zon 

 Neerslag   mm  Gemiddelde luchtdruk  hPa 
Zeer droog ≤ 26 mm Zeer laag ≤ 1011,1hPa 

Droog 27-49 Laag 1011,12-1012,9 
Vrij droog 50-56 Vrij laag 1013,0-1013,7 
Normaal 57-69 Normaal 1013,8-1015,3 
Vrij nat 70-82 Vrij hoog 1015,4-1017,0 

Nat 83-95 Hoog 1017,1-1021,0 
Zeer nat ≥ 96 mm Zeer hoog ≥ 1021,1  hPa 
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Weerkaarten november 2019 
 Mark Cox 

 

November 2019 
Minimumtemperatuur 

 

Herfst 2019 
Minimumtemperatuur 

 
Maximumtemperatuur 

 

Maximumtemperatuur 

 
Neerslagtotaal 

 

Neerslagtotaal 

 
 
 

Neerslag oktober 2019 in Zwitserland 
 Achilles Vanhees 

 

 

Oktober was weer eens uitzonderlijk nat in het kanton 
Ticino: Robiei kreeg maar liefst 576 mm, Camedo    
463 mm, airolo 417 mm en Brissago 415 mm. 

 Ongeveer 100 km westwaarts kreeg Sion het lands-
minimum van 48 mm. 

 

Met de beste wensen voor 2020 aan de ganse Halo-
familie 
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VVW werkgroep - bestuur 
 

Stijn Helsen stijnhelsen@skynet.be 011/59.79.76 

Els Van Mechelen els.van.mechelen4@telenet.be  014/77.07.34 

Jan Van den Brande jan.van.den.brande@telenet.be  015/71.26.54 

Jonas De Bodt jonas.debodt@gmail.com  0472/26.86.23 

Luc Lannoo luc.lannoo@weerkunde.be   050/35.04.17 

Mark Cox mark_cox_1@hotmail.com 0472/64.28.79 

Paul Willems pwill@evonet.be 050/35.08.97 

   

adreswijziging stijnhelsen@skynet.be 011/59.79.76 

VVW rekeningnummer IBAN  BE15 7340 2146 8230 BIC code : KREDBEBB 
 
 

 

VVW digitaal 
  

 
 

                                                                              
website www.weerkunde.be webmaster: jan.van.den.brande@telenet.be  

weerforum www.weerwoord.be  
mailinglijst weer weer@listserv.cc.kuleuven.ac.be  

mailinglijst weercijfers weercijfers@listserv.cc.kuleuven.ac.be  
mailinglijst weerfoto weerfoto@listserv.cc.kuleuven.ac.be  

twitter www.twitter.com/Weerkunde beheerder: rens.daeninckx@meteoreni.be  
facebook www.facebook.com/weerkunde beheerder: jonas.debodt@gmail.com  

database VVW waarnemingen op VVW site mark_cox_1@hotmail.com  
inschrijven mailinglijsten stijnhelsen@skynet.be  
verzending digitale Halo stijnhelsen@skynet.be  
aanvraag toegangscode  

digitale Halo en Weerspiegel 
stijnhelsen@skynet.be  

 
 

 

VVW tijdschrift 
 

 

eindredactie - insturen kopij Luc Lannoo luc.lannoo@weerkunde.be   050/35.04.17 

maandoverzicht Els Van Mechelen els.van.mechelen4@telenet.be  014/77.07.34 

het weer van dag tot dag Mark Cox mark_cox_1@hotmail.com 0472/64.28.79 

het weer van dag tot dag Gianni Vermote giannivermote@hotmail.com 0497/07.29.43 

verwerking VVW waarnemingen Paul Willems pwill@evonet.be 050/35.08.97 

optische verschijnselen Louis Beyens louis.beyens@skynet.be 03/485.74.28 

jaaroverzicht automatische stations Vic Van Cutsem vic.van.cutsem@telenet.be  02/305.35.36 

tijdschriftenrubriek Jean-Paul Korst tijdschriften@vwkweb.nl  
beroemde weerkundigen Kurt de Nijs chris.huybrechts@telenet.be 03/313.98.73 

weerwedstrijd Ludo Leper ludoleper1@gmail.com 0471/89.64.42 

insturen handgeschreven teksten Paul Willems Molenstraat 35 8020 Oostkamp 050/35.08.97 

verzending papieren Halo Paul Willems pwill@evonet.be 050/35.08.97 
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