
 

KNMI Meer dan Weer 

Een excursie met Oud Goud, 26 april 2017 

Als je vanaf de Uithof richting De Bilt fiets over dat rode fietspad kom je steevast langs die intrige-

rende toren maar daarbovenop een witte bol die als een bovenmaatse champignon over het land-

schap uitkijkt. Daaromheen een veld met allerlei sprieten en merkwaardige paaltjes alsof er zojuist 

een ufo is neergestort. 

Waar je langs komt is het KNMI. Het Koninklijke Nederlands Meteoro-

logische Instituut. Altijd al nieuwsgierig geweest te weten wat er in 

die bol zit? Nou diegene die aan de excursie deelnamen weten dat 

nu….. helemaal niets.  

Het is de toren van het voormalige weerradar dat door de app-

vervuiling vaak onterecht “buienradar” wordt genoemd. Diezelfde 

Uithof waarvan je op de fiets vertrok is er de oorzaak van dat deze 

toren niet meer in gebruikt is. De hoogbouw daar schoot te veel ga-

ten in het weerbeeld zodat er nu weerradars op andere locaties zijn 

opgesteld. De toren is echter zo beeldbepalend voor het KNMI dat 

deze nog steeds wordt gekoesterd. 

Op het terrein van het KNMI een woud van gebouwen nieuw en oud, en dus heel veel deuren. Welke 

leidt naar de receptie en de excursie? Gelukkig staat Job van Hees op het bordes en wuift mij binnen. 

We krijgen een batch die we zichtbaar moeten dragen nadat we ons hebben gelegitimeerd. Er zou 

eens iemand binnen komen die aan de “weerknoppen” gaat draaien. Maar ze weten niet dat ik met 

die gedachte aan deze excursie deelneem. Tja, die knoppen heb ik niet gevonden of ze zijn er ge-

woon niet dus dit stoute plan moet ik laten varen en hebben we deze vakantie waarschijnlijk toch 

weer kwakkelweer.  

Nee, wat ze bij het KNMI voornamelijk doen is heel veel data verzamelen en beschikbaar stellen. We 

krijgen eerst een algemene presentatie die daar op ingaat. Er zijn heel veel bronnen. Op het land zijn 

veel weerstations, op zee zijn er weerschepen en boeien en in de lucht vliegtuigen, en daarboven 

satellieten. Verder wordt er elke nacht een weerballon opgelaten. De Belgen doen dat overdag en 

gezamenlijk heb je dan gegevens van de nacht en de dag. De data uitwisseling is geregeld op VN ni-

veau. Zelfs met politiek “moeilijke” landen is de samenwerking vaak goed. Het “format” van de data 

is gestandaardiseerd zodat alle instituten over de hele wereld er gebruik van kunnen maken. Op basis 

van deze data worden er weerverwachtingen gemaakt die onterecht in de volksmond voorspellingen 

worden genoemd. Voor voorspellingen heb je een glazen bol nodig, tarotkaarten, o.i.d. en een vast 

geloof in die dingen. Voor weersverwachtingen heb je hele dikke computers nodig. Het KNMI heeft 

daarvoor een van de snelste computers van Nederland. De verwachtingen die deze produceren heb-

ben een toenemende onzekerheid. Uit allerlei grafieken blijkt dat de verwachtingen over langer dan 

vier dagen even onbetrouwbaar kan worden, als de voorspellingen met de glazen bol. 
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Zoals we aan het einde van de dag leren is het KNMI “meer dan weer”. In 

een volgende presentatie wordt het seismische onderzoek toegelicht. 

We weten nu dat Buys Ballot niet alleen “de wet van Buys Ballot” heeft 

ontdekt maar ook het initiatief nam op 31 januari 1854 tot oprichting bij 

koninklijk besluit van Koning Willem III van het KNMI. Ook is hij de grond-

legger van het seismische onderzoek bij het KNMI. Over dit seismische 

onderzoek krijgen we nog een presentatie maar eerst volgt een rondlei-

ding. 

De jassen gaan aan want hoewel de zon schijnt is de wind uit het oosten 

en zowel de onder- als de bovenluchtlagen zijn voor de tijd van het jaar 

koud. 

Eerst bezoeken we een historisch gebouwtje dat gebruikt werd voor aardmagnetisch onderzoek. Een 

heel speciaal gebouw, want niets mocht magnetisch materiaal bevatten zoals ijzer en staal. De con-

structie bestaat dan ook uit materialen als messing en zijn bij de bouw alle stenen met een magne-

tometer eerst getest op aanwezigheid van metaal en magnetisme. Bij de nieuwbouw ging dit ge-

bouwtje bijna tegen de vlakte maar de architect wist dit gebouwtje gelukkig op zijn waarde te schat-

ten en is er in geslaagd het te integreren in de nieuwbouw. Nu is het de plek waar de vele oude in-

strumenten uit de rijke historie van het KNMI zijn te bezichtigen, zoals een barometer die Buys Ballot 

nog heeft gekregen van het natuurkundig genootschap waar hij lid van was. Een bijzonder precisie 

instrument waar hij vele metingen mee heeft gedaan en waarvan werd gezegd dat het DNA van Buys 

Ballot waarschijnlijk nog op het instrument aanwezig moet zijn. De barometer is nu vervangen door 

een klein precisie instrument op basis van een patent van Singer. Dit instrument is zo gevoelig dat je 

al het verschil in luchtdruk kunt meten als je het 1 cm optilt.  Verder zien we veel fijn mechanische 

instrumenten waar je met verwondering naar kan kijken, maar waarvan de functie of werkingsprinci-

pe zich laat raden. 

Dan gaan we naar buiten voor een be-

zoek aan de “seismische meethut” Het 

principe om aardbevingen te meten is 

een groot gewicht aan een slinger. Dit 

gewicht blijft dan stil hangen ten opzicht 

van de trillende aarde waarbij deze tril-

lingen worden opgetekend met naalden 

die dit inkrassen op een rol papier met 

een roetlaag. Die (lange)slinger leidt tot 

een onpraktisch instrument.  

 

We zagen dan ook diverse oplossingen voor kleiner en praktischere instrumenten tot zelfs instru-

menten, die je mee kan nemen om in het veld metingen te doen. De voortgang van seismisch onder-

zoek was ook “kantje boord”, het zou worden “wegbezuinigd”. Gelukkig was er een internationaal 

belang om de metingen te continueren. De verdragen op het houden van ondergrondse kernproeven 

en het monitoren daarvan was aanleiding om deze metingen bij het KNMI niet op de “bietenbak” te 

gooien. De metingen worden nu nog steeds gedaan maar niet in De Bilt. Er is daar nu te veel storing 
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vanwege het toegenomen verkeer en hoge bomen. De instrumenten zijn nu onder andere geplaatst 

in een voormalige steengroeve in het Geuldal in Limburg. Ook heeft het KNMI diverse “putten” met 

instrumenten in Groningen rondom de gaswinning. 

Weer binnen werden we getrakteerd op een heerlijke lunch met luxe belegde broodjes die de “ge-

bruikelijk “slappe bollen” met kaas en ham ver overstegen. Maar het is wel een beetje dooreten, 

want zoals gebruikelijk zijn een aantal onderdelen net wat uitgelopen en de tijd dringt. 

Na de lunch gaan we naar buiten en maken we 

kennis met diverse instrumenten in proefopstel-

ling. Zo is er een instrument dat het zicht meet 

bij mist. Een infrarood bron straalt een stukje 

lucht aan terwijl een detector daar naar kijkt. Als 

er mist is dan wordt het infrarood verspreid door 

de mistdeeltjes en opgevangen door de detector. 

Uit de hoeveelheid opgevangen infrarood kan 

dan het zicht worden berekend. Een anekdote 

die verteld werd is deze; op geheel heldere dag 

werd ineens mist door dit instrument aangege-

ven. Grote paniek, hoe kon dit? Het bleek dat bij 

bepaalde koele dagen zich een wolkje vliegjes 

koesterde in het lekkere warme stukje lucht dat de infrarood bron aanstraalt. Hierdoor werd er onte-

recht mist gedetecteerd. Met behulp van software kan men nu het patroon herkennen en dit soort 

foutmetingen uit het signaal filteren. Ook bleek het nu mogelijk sneeuw en regen te herkennen. 

Opnieuw naar binnen waar we nog een presentatie krijgen over het seismologisch onderzoek. We 

leren dat aardbevingen niet te voorspellen zijn, maar er wel risicogebieden zijn aan te wijzen. In 

Frankrijk en Spanje is er weinig risico. Angsthazen gaan liever niet naar Italië of Turkije, want daar is 

de bodem praktisch constant in beweging zo zien we op de kaarten die getoond worden.  

Het KNMI adviseert onder andere de bouwwereld. Er kan te-

genwoordig uitstekend aardbeving bestendig gebouwd wor-

den. Maar vaak wordt er in risicogebieden de hand mee gelicht 

door corruptie en fraude. Instortende huizen en gebouwen 

veroorzaken dan veel ellende. De verantwoordelijken krijg je  

vaak niet meer te spreken.   

Aardbevingen veroorzaken golven in de aarde. Er is eerst een 

snelle golf gevolgd door langzamere golven. Met twee instru-

ment, die haaks ten opzichte van elkaar geplaatst zijn kan de 

richting van het epicentrum worden afgeleid, terwijl uit het 

verschil van de langzame en de snelle golf de afstand is te be-

palen. De amplitude van de golven is maat voor de kracht van 

de beving.  

De Italiaan Mercalli heeft de intensiteitschaal van Mercalli be-

dacht. Deze geeft uitdrukking aan de gevolgen van een aardbe-
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ving, te zien aan de schade die er is ontstaan. Richter wilde voornamelijk weten hoe krachtig de 

aardbeving was. Hiervoor heeft hij de schaal van Richter ontwikkeld. Door de grote spreiding in am-

plitude heeft hij voor een logaritmische schaal gekozen. Onder de 2,5 wordt de beving zelden ge-

voeld terwijl magnitude 8 een heel krachtig beving is die een hele stad kan verwoesten. Door het 

logaritmische karakter van de schaal van Richter loopt deze echter gewoon door beneden de 0 en 

boven de 8 hoewel de meeste bevingen hier wel tussen zitten. 

Vulkanisme en aardbevingen worden veroorzaakt door breukdelen van de aardkorst, die diep in de 

aarde langs elkaar schuiven. Daartussen brandt en rommelt het. De breuklijnen zijn soms in het land-

schap te herkennen door hoogteverschillen. 

Na deze presentatie dankt Simone het KNMI voor deze leuke, leerzame en goed verzorgde excursie. 

Bij het inleveren van de batch krijgen we nog een wolkenschijf mee. Hiermee kunnen we onze eigen 

weersverwachting maken. Wellicht iets betrouwbaarder dan de glazen bol? 

Een aantal mensen gaan nog wat drinken bij van der Valk. De auteur van dit stukje is dan al afge-

haakt.  
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