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 Zo simpel is het niet... 



1. De kringloop van het water 



2. Luchtvochtigheid 

 Lucht bevat altijd waterdamp 

 

 Hoeveelheid varieert zeer sterk 

 

 Meest gebruikte eenheid : relatieve vochtigheid 



Afrika, relatieve vochtigheid,  
24-11-2014, 14.30 UTC 



 
 
Samenstelling  
van de  
atmosfeer 



Mengverhouding 

Hoeveelheid waterdamp in g 
per kg droge lucht. 

 
g/kg = promille 

 
Beter niet : g/m³  





Dauwpunt 

 Temperatuur waarbij lucht met een bepaalde 
mengverhouding verzadigd is. 



Voorbeeld 

 Het is 30°C en  

de mengverhouding  

bedraagt 10 g/kg. 

 

 Bij welke temperatuur 

bereik je dan  

het dauwpunt ? 



Relatieve vochtigheid 

 Verhouding tussen de actuele mengverhouding 
en de maximale mengverhouding bij de actuele 
temperatuur, x 100. 

 Is dus een percentage. 



Voorbeeld 

 Het is 30°C en de  

mengverhouding  

bedraagt 10 g/kg. 

 Bij die temperatuur  

is de maximale  

mengverhouding … 

 De r.v. is dan : 

(10/28).100= 36%. 



Maximale dampspanning 

 Watermoleculen kunnen 'ontsnappen' uit vloeibaar water of ijs : 
= verdampen. 

 Bij verzadigde lucht vallen er  

evenveel moleculen terug in  

het water dan er verdampen. 

 

 

 Dan is het aantal moleculen boven het water maximaal, en 
oefent dus ook een maximale (gas)druk uit. 

 Hoe warmer, hoe meer kinetische energie in een gasdeeltje, 
zodat het minder gemakkelijk zal terugvallen. 





Vraagje 

Bij 30°C is de maximale dampspanning 42 hPa en 
de maximale mengverhouding 28 g/kg. 

 
 

De dampdruk is dus goed voor (42/1013)x100 = 
4,1% van de totale gasdruk op zeeniveau, hoewel 

waterdamp slechts 2,8% van de massa levert. 
 
 

Waarom dat verschil ? 
 
 



Antwoord ? 

Massagetal water (H20) = 18 
Massagetal zuurstofgas (O2) = 32 
Massagetal stiukstofgas (N2) = 28 

 
En...  

 
Avogadro 



Fase-overgangen van water 



Energietoestand verandert bij 
overgang ! 

 Vast  <  vloeibaar  <  gas 

 Overgangen naar rechts : energie (warmte) nodig. 

 Overgangen naar links : energie (warmte) komt vrij. 

 Dit speelt een grote rol bij wolkenvorming en neerslag. 





Ontstaan van wolken 

 Wolken zijn verzamelingen  

van kleine waterdruppels  

of ijskristallen. 

 Die druppels of kristallen  

moeten uit waterdamp  

ontstaan. 

 Dat gebeurt bij  

oververzadiging van de  

lucht, dus boven de rode lijn. 



Oververzadiging bereiken door... 

 Meer waterdamp. 

 Gebeurt zelden. 

 

 Mogelijke oorzaak : 

warm water onder 

koude lucht :  

zeerook 



Deventer, 5 februari 2012 



of door …. 

 De lucht af te koelen. 

 

 Dat lukt veel makkelijker.  

 In twee situaties. 



1. Afkoeling aan de basis 

 Warmere lucht bevindt zich boven een kouder 
aardoppervlak. 

 Warmte-uitwisseling, waarbij de lucht vooral 
afkoelt wegens kleinere warmtecapaciteit. 

 Mist ontstaat als  

 Het dauwpunt overschreden wordt. 

 Er een beetje wind is. 

 Koudere lucht heeft een grotere dichtheid en 
blijft dus onderaan. Gevolg : stabiele 'plaklaag'. 



Stralingsmist 

 De grond gedraagt zich als een zwart lichaam, 
d.w.z. absorbeert en straalt gemakkelijk 
energie. 

 Bij open hemel:  

overdag veel  

instraling, 's nachts  

veel uitstraling. 

 Vooral 's ochtends. 





Combinatie zeerook-stralingsmist 



'Hochnebel' 



Advectieve mist 

 Ontstaat door horizontale verplaatsing van vochtige lucht 
naar een kouder oppervlak. 

 Kan zeer persistent zijn, vermits niet afhankelijk van de 
dagelijkse gang. 

 

 Mistrijkste regio ter wereld :  

kustgebied voor  

Newfoundland. 





Mistmuur 



Analoog : dooimist 



Na een hagelbui 



Ballonpeiling bij mist : inversie 





Invloed van inversies (mist) op wind 

 Algemeen : 

 Minder wind dan volgens de drukgradiënt wegens 
voortdurende wrijving met het aardoppervlak. 

 Meer constante snelheid. 

 Weinig richtingsveranderingen. 

 

 Boven de inversie is er meestal veel hardere 
wind. 



Inversie zonder gewone wolken 



2. Afkoeling in opstijgende lucht 

 Een luchtbel die opstijgt ondervindt geleidelijk 
minder druk. 

 Daardoor zet de lucht uit en daalt de 
temperatuur op voorwaarde dat er geen energie 
toegevoegd of afgevoerd wordt (PV/T constant). 

 Dat is een adiabatisch proces. 

 Lucht is een slechte geleider en er gebeurt 
weinig vermenging, dus weinig Q-uitwisseling. 



Lucht stijgt in 3 situaties 

 Door opwarming aan de grond : thermiek of 
convectie. 

 

 Door opstijging langsheen een frontvlak : 
warmtefront, koufront, occlusie. 

 

 Door opstijging tegen een gebergte : 
orografisch. 



Kenmerken van convectie 

 Dikwijls duidelijke dagelijkse gang. 

 Veroorzaakt stapelwolken : platte onderkant, 
bolle bovenkant. 

 Meest in de tropen / in de zomer ; minst in de 
poolgebieden / in de winter. 

 Binnen één luchtmassa wolkenbasis op de 
zelfde hoogte : kan berekend worden. 



Warmere lucht 
15°C 14°C 0 m 

13°C 13°C 

12°C 200 m 

100 m 

12°C 300 m 

12°C 400 m 

14°C 

13°C 

12°C 

11°C 



Opstijging langs een frontvlak 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Warmtefront 
Geleidelijke daling van de wolkenbasis. 



Opstijging langs een frontvlak 

 
 
 
 
 
 
 
 

Koufront 
Snelle toename van de bewolking, meteen op 

geringe hoogte. 



Het polair front : rond 60° NB/ZB 



Stijging tegen een gebergte 

- Voorwaarden : 

 

- Een langgerekte bergketen 

- Windrichting maakt een hoek met de bergketen 

- Stijgende lucht moet voldoende vochtigheid bevatten, 
of meenemen tijdens de stijging. 

 

- Kan langdurig wolken en regen veroorzaken  



Voorbeeld : Zuid-Chili 



Condensatiekernen 

 In perfect zuivere lucht (labo) kan de relatieve 
vochtigheid tot 400 % gaan zonder 
condensatie. 

 Condensatie start rond kleine vaste deeltjes, 
rond 1 µm. 

 Kunnen van natuurlijke oorsprong zijn : 
woestijnstof, zoutkristallen, stuifmeel, vulkanen,. 

 Of door de mens : fijn stof, roet, … 

 Kunnen hygroscopisch of hygrofobisch zijn. 



Chunqing, China 



Ontstaan van neerslag in een wolk 

 Kleine wolkendruppels zullen nooit als neerslag 
de grond bereiken wegens te lage valsnelheid 
en/of stijgbewegingen in de wolk. 

 

 Aangroeien van deze druppels kan : 

 Door coalescentie 

 Door bevriezing 





Coalescentie 

 Door turbulente bewegingen in een wolk 
kunnen druppels botsen en samensmelten. 

 Gebeurt vooral in de tropen wegens de grotere 
druppeldichtheid (hoge mengverhoudingen 
mogelijk). 

 



Bevriezing :  
het Findeisen-Bergeron proces 

 Vloeibare druppels in een wolk bevriezen niet 
onmiddellijk beneden 0°C. 

 Ze zijn dan onderkoeld. 

 Bevriezing gebeurt pas rond -10°C, rond 
vrieskernen, of hoger met zilverjodide. 

 Niet alle druppels bevriezen tegelijk. 

 IJskristallen zullen groeien ten koste van de 
overblijvende druppels. 



Maximale dampspanning groter 
rond water dan rond ijs 



Rond de ijskristallen is de lucht 
oververzadigd 



Verdere aangroei 

 Dit proces is slechts de start van het valproces. 

 Tijdens het vallen groeit het ijskorreltje aan  

 door  tegen onderkoelde druppels aan te botsen 

 door in elkaar te haken – sneeuwvlokken 

 na smelten verder aangroeien door botsen tegen 
gewone waterdruppels. 

 De meest intense regen aan de wolkenbasis. 



Ruige rijp 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zie ook :http://www.wetteronline.de/wetter-
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Waar komen wolken voor ? 



Hoogte van de tropopauze 

 Hoe warmer de lucht onderaan hoe hoger. 

 Deze is dus afhankelijk van : 

 De breedteligging 

 Het seizoen 

 De luchtsoort : polair of subtropisch 

 

 Varieert van 8 km tot 20 km. 

 De tropopauze is het koudst in de tropen ! 



Overzicht van de wolkengeslachten



                  VORM ► 
HOOGTE ▼ 

Verticaal ontwikkeld : 
CUMULiform 

Tussenvorm Horizontaal ontwikkeld : 
SRATiform 

Hoog : 
> 3500m 
(poolgebieden) 
> 7000m (tropen) 
Bestaan uit ijs. 
CIRR... 

CIRROCUMULUS 
Cc 

 
Kleine schapenwolk 

 
 

CIRRUS 
Ci 
 

Vederwolk 

CIRROSTRATUS 
Cs 

 
 

Middelhoog : 
2000m tot 4000m 
(poolgebieden) 
2000m tot 8000m 
(tropen) 
Gemengd water-ijs. 
ALTO... 

ALTOCUMULUS 
Ac 

 
Grove schapenwolk 

 
 

X 
(geen apart geslacht) 

ALTOSTRATUS 
As 

 
Melklucht 

Laag : 
< 2000m (overal) 
Bestaan uit water. 
Geen voorvoegsel. 

CUMULUS 
Cu 

 
Mooiweerwolk of 

stapelwolk. 

STRATOCUMULUS 
Sc 

 
De meest banale : 
vormloze flarden. 

 

STRATUS 
St 
 

Grijze lucht. 

Met neerslag : 
NIMB... 

CUMULONIMBUS 
Cb 

 
Buienwolk/ 

 
X 

(geen apart geslacht) 
 

NIMBOSTRATUS 
Ns 

 
Regenwolk 



Cirrus - Ci 



Voorspellingswaarde Ci 

 Kondigen slecht weer (frontale depressie) aan als ze : 

 Opgelijnd liggen 

 Verdichten naar het zuiden of het westen 

 Samengaan met dalende luchtdruk 

 De wind krimpt 

 Zijn ongevaarlijk als ze  

 Kriskras door elkaar liggen. 

 Niet verdichten naar een horizon toe. 

 Traag bewegen. 







Ci uncinus 



Ci fibratus 



Ci vertebratus 



contrails 



Cirrostratus - Cs 



Voorspellingswaarde Cs 

 Ongeveer zoals Ci. 

 Halo-effecten zijn een extra aanwijzing. 



Cs met halo en contrails 



Cirrocumulus - Cc 



Voorspellingswaarde Cc 

 In grote velden gaan ze een actief front vooraf. 

 Kleine Cc in de zomer in de voormiddag : veel 
kans op onweer later op de dag. 

 Snel naderend en opgelijnd vanuit het westen : 
een actief front volgt. 



Cc undulatus 



Cc castellanus 



Altocumulus - Ac 

 Lijken groter dan Cc omdat ze lager hangen. 

 Veel verschillende soorten. 

 Voorspellingswaarde soms groot. 

 Zowel ijs als water of gemengd. 



Ac translucidus undulatus 



Ac lenticularis 



Ac castellanus 



valstrepen 



Altostratus - As 

 Vooral waterdruppels, waar de zon al dan niet 
nog doorheen te zien is. 

 Geen halo's. 

 Voorspellingswaarde : voorafgegaan door Ci en 
Cs regen binnen enkele uren. 



As translucidus 



As opacus 





Cumulus - Cu 

 Uniform : platte onderkant, bolle bovenkant. 

 Wijst altijd op onstabiliteit in de onderste 
luchtlagen. 

 Voorspellingswaarde : afhankelijk van de 
snelheid waarmee (eventueel) uitgroeien. 

 Scherpe randen : groeiend en grote 
waterdichtheid. 

 Rafelige randen : oplossend. 



Cu humilis 



Cu mediocris 



Cu congestus 



Stratus - St 

 Bestaat altijd uit waterdruppels, eventueel 
onderkoeld. 

 Grijs tot wit naargelang de dikte en de 
zonnestand. 

 Als de zon zichtbaar is : scherpe randen. 

 Bij H in de winter soms zeer persistent. 

 Mist = stratus die de grond raakt. 





Stratus vanuit de hoogte 



Stratocumulus - Sc 

 De meest banale wolk. 

 Afzonderlijk, groot, onduidelijke vorm. 

 Meestal ontstaan uit oplossende Cu of St. 

 Weinig voorspellingswaarde, tenzij ze in rijen of 
golven liggen, dan is regen dichtbij. 



Oplossende Cu 



Sc onder een inversie 



Nimbostratus - Ns 

 Atijd grijs tot donkergrijs. 

 Min of meer aanhoudende neerslag. 

 Dikwijls wolkenflarden eronder. 

 Lijken snel te bewegen. 







Cumulonimbus - Cb 

 Ontstaat altijd door de verdere verticale groei 
van een Cu congestus. 

 Heeft een aambeeld : volledig uit ijs en met een 
platte bovenkant. 

 Zowel stijgende als dalende bewegingen in de 
wolk. 

 Hevige neerslag – hagel – onweer mogelijk. 

 Levensduur van één Cb : ca. één uur. 





Ontwikkeling Cu 



Oplossende Cb 



Cb met hoogtewind 



Een Cb met alles erop en eraan 



Mammatus  



Pileus 



Virga 



Overzicht 



Kleuren van wolken. 

 Wolken reflecteren alle kleuren van het 
lichtspectrum even goed. 

 Bij normale zonnestralen zijn ze dus wit. 

 Andere kleuren zijn het gevolg van : 

 Het selectief verstrooien van zonlicht bij lage 
zonnestanden : violet > rood. 

 Het tegenhouden van licht door hogere wolken, of 
de schaduwrand van de Aarde. 







Wolken houden licht tegen 



In de schaduw van  de Aarde 



Ochtendrood - avondrood 

 Ochtend : zon in het oosten.  

 Als er dan zonlicht hoge wolken bestraalt heb je  
kleuren. 

 Dus verder oostelijk open hemel, terwijl hoge wolken 
bij naderende fronten voorkomen. 

 Fronten verplaatsen zich meestal van W naar O. 

 Conclusie : er is slecht weer op komst. 

 Avond : omgekeerde situatie, slecht weer voorbij. 



Wolken op satellietbeelden 

 Twee soorten beelden : IR en visueel. 

 Visueel : meet reflectie van (zon)licht. 

 Voordeel : hogere resolutie, meer details. 

 Nadeel : geen beelden 's nachts. 

 Infrarood : meet de temperatuur van het 'zichtbaar' 
oppervlak vanuit de ruimte. 

 Voordeel : ook 's nachts beelden. 

 Nadeel : kleinere resolutie (lagere f van straling). 

 Combineren levert extra info. 

 







Wolken en wind 

 Algemene regel : 

 Lage stratusbewolking : gelijkmatige wind. 

 Lage cumulusbewolking : onregelmatige wind. 

 Bij Cu en Cb zijn er twee mogelijkheden : 

 Opstijgende lucht : aanzuigeffecten. 

 Dalende lucht : valwind. 

 Is elke Cb een klein lagedrukgebied ? 

 





Wolkenstraten 



Voorwaarden 

 Wind neemt regelmatig toe met de hoogte. 

 Wind verandert niet van richting met de hoogte. 

 Inversie op geringe hoogte (<5km). 

 Onderlaag onstabiel en redelijk vochtig. 

 Afstand tussen wolkenstraten : 2,5 tot 3 keer de 
hoogte van de inversie.  





Wind onder en tussen wolkenstraat 





In Cb-wolk : ook dalende lucht 

 Dalende lucht bereikt de grond : valwind 



Pieksnelheid van de valwind 

 Afhankelijk van : 

 De wind op grotere hoogte (5km of meer), die 
'meegenomen' wordt naar beneden. 

 Afkoeling van dalende lucht door sneeuw/hagel. 

 Wrijving met neerslag (grote druppels/hagel vallen 
sneller) 

 Verdere afkoeling onder de wolk door verdamping 
van neerslag 

 Deze wind wordt aan  de grond horizontaal en 
bijgeteld bij de grondwind. 



Rolwolk of shelf cloud 









Undulatus asperatus 



Windrichting rond een (onweers)bui 

 Zie pps 'buienpassage' . 

 Bedenkingen :  

 Is dit waargenomen ? 

 Invloed van 'gewone' wind ? 

 Onderscheid ? : 

 eenvoudige bui/onweer 

 squall line (buienlijn) 

 supercel (groot onweer met eigen rotatie) 



Buienlijn, gekoppeld aan koufront 



Supercel 

- Onweersbui in lucht met een grote windschering 

- Windschering (wind shear) veroorzaakt rotatie 
rond een horizontale as. 

- Door lokaal opstijgende lucht wordt die 
draaibeweging verticaal gezet. 

- Zuigt dan zowel warme als koude lucht op door 
extreem lage druk 

- Geeft onweer een veel langere levensduur. 



Structuur van een supercel 



Pukkelpop : supercel 





Turbulentie 





Wolken de laatste dagen 
















































