
 

Op de kaart in afbeelding 2 zien we dat de koude lucht ons nog niet heeft bereikt. Deze kaart 
toont de situatie op 850hPa, en geeft dus bij benadering de situatie weer op zo’n 1.500m 
hoogte. Tussen de hogedruk boven IJsland en de uitgestrekte trog boven Siberië stroomt van 
over Scandinavië arctische lucht naar het zuiden. Aan de voorzijde van die luchtsoort bevindt 
zich het arctische front. Ook het polaire front is op de kaart te zien, en bevindt zich (als warm-
front) boven het noorden van Nederland. Merk de sterke horizontale temperatuursgradiënt op 
nabij deze fronten (paarse pijl). In de warme sector (dus ook boven onze streken) stijgt het 
kwik op 85hPa nog tot +6 graden, terwijl de T850 boven Kopenhagen reeds is gedaald tot –
10. Op deze kaart (850hPa) kunnen makkelijk de verschillende luchtmassa’s worden onder-
scheiden en de verschillende soorten worden hier aangegeven door een lettercombinatie (zo 
staat bvb. xA voor arctische lucht en mS voor maritieme subtropische lucht).  
 
Op de grondkaart (afbeelding 3) zien we min of meer dezelfde frontverdeling als op het 
850hPa-vlak, wat logisch is. De kern van het  hogedrukgebied is hier op de kaart niet te zien, 
want deze ligt boven de Noordpool.  
 

De dag daarop heeft zich een afzonderlijke hogedrukkern afgesplitst van het poolhoog nabij 
Scandinavië (te zien op 850hPa in afbeelding 5). Door deze evolutie schuift het arctische front 
verder zuidwaarts en op de middag van 20 december bevindt het front zich pal over België 
(afbeelding 4). Het temperatuurverschil op 2m tussen beide luchtmassa’s loopt gemakkelijk 
op tot 10 graden. Boven Nederland is het kwik op het middaguur gedaald naar waarden op of 
net onder het vriespunt. Door de aflandige wind is er nauwelijks verschil tussen de kust en het 
binnenland.  

 
fig. 1 500hPa-kaart – 19-12-1996 00z 
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fig. 2 850hPa 19-12-96 00z 

 
fig. 3 grondkaart 19-12-96 06z
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fig. 4 grondkaart 20-12-96 12z 

 

 
fig. 5 850hPa 20-12-96 00z 
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fig. 7 Grondkaart van 24-12-96 12z 

 
fig. 6 500hPa 24-12-96 00z 



 

 

 
fig. 8 850hPa 24-12-96 00z 

 
Afbeeldingen 6 tot en met 8 tonen de situatie van enkele dagen later (24 december). In de 
hoogte (500hPa) zien we een zogenaamde split-flow. De stroming wordt omheen de hoge-
drukrug gevoerd, zowel langs boven als langs onder (bij een omegablokkade is dit bijna uit-
sluitend langs boven). Het is duidelijk dat de hoogtestroming boven West-Europa volledig is 
geblokkeerd. De oceaanlucht probeert wel via het noorden naar het continent te stromen en 
slaagt daar deels ook in (mP-lucht boven de noordelijke Noordzee). Maar boven West-Europa 
heerst zonder twijfel een continentaal polaire luchtmassa (xP en cP). Op de grondkaart (af-
beelding 7) zien we een niet al te sterk hogedrukgebied met kern net ten noorden van Schot-
land (1020hPa) met een uitloper boven Duitsland. Deze uitloper zorgt bij ons voor helder 
vriesweer met ook overdag temperaturen onder nul.  
 
De continentaal polaire lucht blijft de dagen daarna over onze streken hangen. Het hogedruk-
gebied aan de grond blijft zich in de omgeving van Schotland ophouden, met dus voortdurend 
een stroming uit het ENE. Zo vriest het op het middaguur (12z) op 28 december tot gemid-
deld 8 graden boven de Lage Landen. In de nacht vriest het zowat overal streng.   
 
De hoogtekaart (500hP, afbeelding 9) toont een zeer mooie omegablokkade met uitgesproken 
kern net ten NW van Schotland. Zoals zo vaak is de oostelijke okseldepressie veel beter ont-
wikkeld dan de westelijke depressie (hier slechts een trog). De temperatuur is nabij de kern 
van de rug hoog met –18 graden op 500hPa warm te noemen ten opzichte van erbuiten. De 
oostelijke okseldepressie bevindt zich boven Frankrijk en bereikt op 500hPa temperaturen van 
rond –36°C. In afbeelding 11 hebben we twee thermodynamische diagrammen gecombineerd. 
Eentje is van een sounding boven het westen van Ierland (rood), de tweede is genomen boven 
het zuiden van Engeland.  
 
Wat meteen opvalt is dat de rode peiling een subsidentie-inversie toont. Tot een hoogte van 
ca. 3km is de opbouw van de atmosfeer globaal genomen stabiel. Op 500hPa is het verschil, 
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zoals reeds aangehaald, opmerkelijk met bijna 20 graden verschil. De luchtmassa is vanaf een 
hoogte van 900hPa zeer droog (gemiddelde RH <25%), met een spectaculaire sprong van Td 
nabij de inversietop. 
 

 

 
fig. 9 500hPa 28-12-96 00z 
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fig. 10 850hPa 28-12-96 00z 

 
fig. 11 thermodynamisch diagram Rood:Valentia/zwart: Herstmonceux



 

In de loop van 29 december komt zowaar maritiem arctische lucht ons land binnensijpelen. 
De stroming ruimt even naar de noordhoek, en dit gaat gepaard met de doortocht van het arc-
tisch front. Op de 850hPa-analyse (afbeelding 12) is te zien dat maritieme lucht omheen het 
hogedrukgebied (tussen Schotland en IJsland) naar het zuiden trekt. De maritiem polaire lucht 
zit vervat in de warme sector (hier boven België) met een T850 rond –5°C. Achter het kou-
front bevindt zich opnieuw arctische lucht, maar nu dus met maritiem karakter.  
 
Op de hoogtekaart van 500hPa (afbeelding 13) is de blokkade nog steeds operationeel, alsook 
het ULL. Wij worden dus sterk beïnvloed door dat hoogtelaag, dat gevuld is met zeer koude 
lucht op enige hoogte (T500 tot –38°C). De arctische luchtmassa is uiterst koud van opbouw 
en haalt diktewaarden tot 509dam (1000/500). Dit is een uiterst lage waarde voor onze stre-
ken. Koud genoeg voor sneeuw, maar veel minder extreem, is de diktewaarde tussen 850 en 
700hPa. Dit geeft aan dat de onderste niveaus door de maritieme invloed enigszins zijn opge-
warmd.  
 
In afbeelding 14 tonen we nog de grondkaart op de middag achter het arctische front. Gezien 
de deels aanlandige wind vanaf de Noordzee is meteen het effect duidelijk aan onze kusten, 
met temperaturen die rond of boven het vriespunt schommelen. Landinwaarts vriest het licht 
tot matig. Het komt in deze luchtmassa tot enkele sneeuwbuien. Voorheen was ook reeds voor 
en op het arctische front zelfs wat sneeuw gevallen. 
 

 
fig. 12 850hPa 30-12-96 00z
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fig. 14 Grondkaart van 30-12-96 12z

 
fig. 13 500hPa 30-12-96 00z 



 

 

 
fig. 15 Grondkaart van 31-12-96 06z

 

 
fig. 16 Grondkaart van 31-12-96 00z
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fig. 17 500hPa 31-12-96 00z  

fig. 18 500hPa 01-01-97 00z

Op 31 december trekt de occlusie terug naar het westen door de sterker wordende oostelijke 
stroming. Dit is een gevolg van het, en we kunnen dit mooi aanschouwen in afbeelding 15 en 
19, naar het oosten uitstrekken van de hogedrukkern. Achter de occlusie bevindt zich opnieuw 
continentaal polaire lucht met zeer koude eigenschappen. Zo zakt het kwik achter het front 
naar –15 graden op 850hPa. Op nog grotere hoogte (500hPa) daalt het kwik naar –39 graden. 
Dat de luchtmassa zeer koud is, kan ook worden afgeleid uit de diktewaarden. Voor de 
1000/500-laag bedraagt deze slechts 510dam! De eerste dag van 1997 verloopt ook winters 
(afbeelding 16). Het hoogtelaag is retrograad naar de oceaan getrokken, wat (zoals we hebben 
gezien) een klassiek verschijnsel is.  

 
fig. 19 Grondkaart van 01-01-97 06z



 

Op de klassieke grondkaart (afbeelding 19) zien we maar weinig fronten boven het Europese 
vasteland. Het polaire front heeft zich zeer ver teruggetrokken en houdt zich op boven het 
noorden van Spanje en de Middellandse kuststreek. De hoofdkern van het hogedrukgebied 
bevindt zich houdt zich tussen IJsland en Schotland, met een voor ons belangrijke uitloper tot 
boven Wit-Rusland. Door deze uitloper wordt de stroming snel vanuit het verre oosten naar 
ons gevoerd en behoudt deze het sterk continentale karakter (transportkou). Op deze nieuw-
jaardag vriest het hierdoor in de Benelux overal streng en ook aan de kust vriest het op de 
middag tot –8!  

 
fig. 20 sounding van De Bilt op nieuwjaarsdag (12z)

 
Op bovenstaande ballonoplating is nogmaals te zien hoe koud de aangevoerde luchtmassa is. 
Tot aan de tropopauze staat een oostelijke stroming en het kwik komt in de troposfeer nooit 
boven –10 graden. Ook op 2m hoogte vriest het op de middag –10 graden. Dit komt natuurlijk 
maar heel weinig voor in ons maritiem klimaat. De 2de januari is de hoofdkern van de anticy-

 
fig. 21 850hPa 02-01-97 00z 
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cloon wat naar het westen verschoven, waardoor de stroming verder stroomopwaarts wat be-
gint te krimpen naar meer noordelijke richtingen. Zoals we kunnen zien aan de luchtmassa-
aanduidingen wordt de aangevoerde stroming verder noordwaarts maritiem van karakter. De-
ze nieuwe luchtmassa gaat vooraf door een frontaal systeem. Ook uit het zuiden dringen fron-
tale zones naar het noorden, maar slagen daar nauwelijks in. De 2de en 3de januari wordt het 
ULL nabij Spanje steeds sterker, wat de reden is van de noordwaarts trekkende storingen. 
Bijkomend gevolg daarvan is dat de stroming die dagen, en ook de 4de januari, steeds conti-
nentaal blijven en de arctische maritieme luchtmassa, die in eerste instantie probeerde binnen 
te dringen, op z’n stappen dient terug te keren.  
 
Op 4 januari komt de veel zachtere lucht vanuit het zuiden wel erg nabij. Op de 850hPa-
analyse in afbeelding 22 is te zien dat deze luchtmassa wordt voorafgegaan door een warm-
front. Het front ligt op de kaart reeds over Brussel. Dit is wel de situatie op ongeveer 1500m, 
aan de grond bevindt het front zich nog een stuk zuidelijker. Niettemin is de warmere lucht 
wel degelijk boven de Lage Landen aangekomen. Dit blijkt des te meer uit de souding die op 
de middag van 4 januari boven De Bilt is gehouden (afbeelding 23). Terwijl het op 2m nog 
matig vriest, is het kwik op zo’n 1500m reeds opgelopen tot ruim +3°C! Bovendien is de 
lucht op enige hoogte ook verzadigd, wat een betrokken hemel oplevert. Dit is zowat het vrij 
barre decor van de elfstedentocht die die dag wordt gereden. Op de 500hPa-hoogtekaart is te 
zien dat het ULL erg dicht is genaderd. Samen met de rug met kern boven IJsland zorgt ze 
voor een blokkering in het algemene circulatiepatroon. De westcirculatie moet met een grote 
boog omheen deze blokkade, ten noorden ervan via Scandinavië en te zuiden via het Middel-
lands zeegebied.  

 
fig. 22 850hPa 04-01-97 00z 
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fig. 23 souding van De Bilt op 04-01-97 12z

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
fig. 24 500hPa 04-01-97 00z 
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Bronnen: 
 
Opmerkingen: 
 

• De analyses op de weerkaarten zijn afkomstig uit de reeks “Meteorologische Abhandlungen” van de Vrije Universiteit van Ber-
lijn. 

• De Soundings zijn afkomstig van http://weather.uwyo.edu 
 

http://homepage.ntlworld.com/booty.weather/tthkfaq.htm 
http://www.gvc.gu.se/ngeo/deliang/14312_ch3.pdf 
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