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Inleiding 
 
Het weer is een externe factor, waarmee een vlieger voor en tijdens de vlucht rekening 
moet houden. Een zweefvlieger met een RPLG behoort voldoende kennis te hebben 
om het weer goed te kunnen beoordelen. Een zweefvlieginstructeur heeft tot taak de 
zweefvliegers in opleiding deze kennis bijbrengen. Dit gebeurt op verschillende 
momenten. 
 
Theoretische kennis wordt overgedragen in cursussen, maar ook in briefings voor en 
na de vlucht. Tijdens de EVO (elementaire vliegopleiding) en de VVO (Voortgezette 
Vliegopleiding) wijst de zweefvlieginstructeur zijn leerlingen regelmatig op effecten 
van het weer die invloed hebben op de vlucht.  
 
Omdat leerlingen nog niet over voldoende kennis beschikken, beoordeelt de 
zweefvlieginstructeur voor zijn leerlingen het weer. De instructeur bepaalt of de wind 
niet te hard waait voor een solist of dat een geplande eerste overlandvlucht wel kan 
doorgaan in verband met een naderend front. 
  
Daarnaast is de zweefvlieginstructeur verantwoordelijk voor het lesbedrijf. Om goed 
leiding te kunnen geven moet de instructeur op de hoogte zijn van de meteorologische 
omstandigheden gedurende de hele dag en rekening houden met de consequenties 
hiervan voor het lesbedrijf.  
 
De stof beschreven in het document “de theorie van het RPLG” is een basis voor de 
meteorologische kennis en wordt als bekend beschouwd. In dit document worden een 
aantal elementen opnieuw belicht. Vooral met het oog op bovengenoemde taken van 
de zweefvlieginstructeur. 
 
De schuin gedrukte teksten zijn tips ter ondersteuning. Onderstreepte begrippen 
moeten uitgelegd kunnen worden. 
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De atmosfeer in beweging 
 
Weersverschijnselen worden veroorzaakt door bewegingen in de atmosfeer. 
Meteorologen bestuderen deze bewegingen onder andere door de atmosfeer op te 
delen in kleine pakketjes lucht. Deze pakketjes hebben zeer kleine afmetingen, maar 
bevatten toch voldoende luchtdeeltjes om zinvol berekeningen te kunnen uitvoeren. 
De luchtpakketjes zijn ook goed te gebruiken om de processen in de atmosfeer uit te 
leggen. 
 
Van ieder pakketje kan bepaald worden welke krachten er op werken. Newton 
beschreef in de eerste naar hem genoemde wet, dat als alle krachten op een voorwerp 
in evenwicht zijn, het voorwerp op zijn plaats blijft. Heeft het voorwerp al een 
snelheid, dan blijft het met deze snelheid in dezelfde richting voortbewegen. 

 
Hiernaast is (schematisch) een 
luchtpakketje getekend met daarbij de 
krachten die er op worden uitgeoefend. 
Op de zijden werkt de kracht van de 
omringende lucht. Deze is links, rechts, 
voor en achter even groot. Aan de 
bovenzijde is de luchtdruk lager dan 
aan de onderzijde, de luchtkolom is 
immers korter. De kracht die boven op 
het pakketje werkt is hierdoor kleiner 
dan de kracht aan de onderzijde. Het 
verschil tussen deze krachten wordt 
echter opgeheven door het gewicht 
(zwaartekracht) van de luchtdeeltjes in 
het pakketje. Daardoor zijn alle 

krachten in evenwicht.  
 
Als op alle luchtpakketjes in de atmosfeer de krachten in evenwicht zijn is er sprake 
van een thermodynamisch evenwicht. Het thermodynamisch evenwicht wordt 
verstoord door de temperatuurverschillen die op aarde voorkomen.  

 
Let op. In natuurwetenschappen wordt een kracht 
voorgesteld als een pijl (vector). De pijlpunt wijst in de 
richting waarin de kracht werkt. Het begin van de pijl ligt 
op het aangrijpingspunt van de kracht en de lengte zegt 
iets over de grootte. Zie de tekening hiernaast. De 
hierboven gebruikte tekenwijze is dus onjuist, maar vaak 
wel inzichtelijker en makkelijker te tekenen.  
 
 
 

 
 
 



Meteorologie voor zweefvlieginstructeurs 

Pagina 5 van 24  

Samenhang tussen temperatuur en druk 
 

De druk is het gewicht van de luchtkolom op 1 
m2.  
Binnen de luchtkolom neemt de druk met 
toenemende hoogte af. Door punten met 
eenzelfde druk met elkaar te verbinden ontstaat 
een drukvlak. 
 
Bij langdurige opwarming zet lucht in een 
luchtkolom uit. De drukvlakken komen hierdoor 
hoger te liggen. Omgekeerd zorgt afkoeling voor 
een hogere dichtheid, waardoor de drukvlakken 

zakken. 
De druk is dus afhankelijk van de temperatuur in de luchtkolom. Omdat de 
temperatuur van plaats tot plaats kan variëren is een drukvlak geen horizontaal vlak 
maar golft het t.o.v. aardoppervlak. Golftoppen zijn te vinden in warme lucht, 
golfdalen in koude.  
 
Binnen een luchtkolom kunnen relatief warme en koude lagen voorkomen. Omdat de 
druk het totale gewicht van de bovenliggende luchtkolom weergeeft, hebben 
drukvlakken op verschillende niveaus een ander golf patronen. 
(Kijk voor een illustratie hiervan op internet naar hoogtekaarten van bijv. 850 hPa, 
700 hPA en 500 hPA) 
 
 

Drukgradiënt, gradiëntkracht 
 
Luchtpakketjes komen in beweging, wanneer in één richting een grotere kracht wordt 
uitgeoefend dan in de tegenovergestelde richting. De krachten zijn dan niet meer in 
evenwicht. 
 

Het luchtpakket hiernaast 
bevindt zich in een hellend 
drukvlak. Hierdoor heerst er 
links een hogere druk dan 
rechts. Het verschil tussen de 
krachten links en rechts is de 
drukgradiënt. De kracht die 
hierdoor ontstaat (rode pijl) is 

de gradiëntkracht, die ervoor zorgt dat het pakketje richting de lagere druk beweegt.  
 
 
 
 
 
 
  



Meteorologie voor zweefvlieginstructeurs 

Pagina 6 van 24  

 

Luchtcirculatie 
 

Luchtcirculatie ontstaat wanneer een deel van het 
aardoppervlak langdurig wordt opgewarmd. De warmte 
van het oppervlak wordt doorgegeven aan de luchtkolom 
er boven. De lucht in de kolom zet uit, waardoor de 
drukvlakken verder uit elkaar komen te liggen. In de 
hogere luchtlagen heerst er een hogere druk dan de 
omgeving. Door dit drukverschil komt de lucht in 
beweging van hoge druk in de warme luchtkolom naar 
lage druk in de omgeving. 

 
 
Doordat lucht uit de warme luchtkolom wegstroomt, 
wordt het totale gewicht van de kolom minder. Aan het 
aardoppervlak wordt hierdoor de druk lager. In de koude 
omgeving stijgt de luchtdruk juist, omdat in de hogere 
luchtlagen extra lucht wordt aangevoerd. Aan het 
aardoppervlak ontstaat een beweging tegengesteld aan die 
in de hogere luchtlagen. 
 
 

 
 
Als gevolg van de horizontale stroming komen er ook 
verticale stromingen op gang. Onder in de warme kolom 
ontstaat door de aanvoer van lucht een overschot aan 
deeltjes. Deze deeltjes worden naar boven getransporteerd, 
waar juist een tekort is ontstaan door het wegvloeien van 
deeltjes. In de koude lucht vervangt de van boven 
aangevoerde lucht de aan het oppervlak weggestroomde 
lucht. 
 

 
Een lagedrukgebied dat ontstaat door langdurige opwarming wordt een thermische 
depressie genoemd. Hiermee wordt onderscheid gemaakt met een frontale depressie, 
een lagedrukgebied dat ontstaat op de scheiding tussen warme subtropische lucht en 
koude polaire lucht. 
Op kleine schaal veroorzaakt thermische lagedruk in kuststreken een zeebries. In de 
zomermaanden ontstaan thermische depressies boven grote landoppervlakken, 
bijvoorbeeld centraal Frankrijk. Wanneer aangevoerde lucht vochtig en koud is, 
ontstaan buien mogelijk met onweer. In de weerberichten wordt dit aangegeven met 
de term onweersdepressie.  
De thermische depressies rond de evenaar vormen een onderdeel van de algemene 
luchtcirculatie. 
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Horizontale luchtbewegingen 
 
Luchtcirculaties brengen horizontale luchtbewegingen (wind) op gang. Door het 
Corioliseffect buigt de wind op het noordelijk halfrond naar rechts af. Hierdoor waait 
de wind niet rechtstreeks van hoge naar lage druk, maar parallel aan de isobaren 
(lijnen van gelijke druk). Rond een hogedrukgebied draait de lucht daarom met de 
wijzers van de klok mee, rond een lage druk gebied tegen de wijzers van de klok in. 
 
Het Corioliseffect 
  
Het Corioliseffect wordt vaak uitgelegd met een knikker en een stuk karton.   

 
Het karton wordt met het middelpunt op de Noordpool gelegd 
en draait in 24 uur 1 maal om de as die loodrecht door het 
middelpunt gaat. De knikker wordt in zuidelijke richting (a) 
gerold. Tijdens het bewegen draait het karton onder de 
knikker door. De knikker volgt ten opzichte van het karton 
een baan (b) met een afwijking naar rechts. Vanuit het karton 
gezien lijkt er een kracht op de knikker te werken.  
 
 

Het is belangrijk te beseffen, dat het Corioliseffect in alle richtingen werkt, dus ook 
bij een knikker, die van oost naar west rolt. 

Om dit te laten zien, wordt het karton ergens op het noordelijk 
halfrond gelegd. Hiernaast is het karton bekeken vanaf een 
punt boven de evenaar. 
Het karton beweegt nu in grote cirkels om de aardas. De 
beweging die het karton maakt is een combinatie van een 
kanteling om de as die van noord naar zuid loopt én een 
draaiing rond het middelpunt. Door deze bewegingen heeft 

het karton na 24 uur weer de oorspronkelijke uitgangspositie, maar is daarbij niet de 
volledige 360° rond het middelpunt gedraaid. Het Corioliseffect is dus ook minder 
groot dan op de Noordpool. Een knikker die in richting a wordt gerold, legt baan b af. 
 
Laat dit tijdens een theorie les ook eens echt zien met een globe en een kartonnetje! 
Teken op het karton een noord-zuidlijn. 
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De afzonderlijke bewegingen zijn goed te demonstreren door het karton eerst boven 
een herkenbare plaats te houden, bijvoorbeeld Nederland of Spanje. Draai de bol, een 
kwart slag (6 uur later). Breng daarna het karton zonder de stand van het karton te 
veranderen boven de herkenbare plaats. Om het karton weer boven het oppervlak van 
de bol te krijgen moet het gekanteld worden om de noord-zuidas. Om de noord-
zuidlijn weer naar het noorden te laten wijzen moet het karton nog rond het 
middelpunt draaien. Hiermee is duidelijk, dat het karton werkelijk om zijn middelpunt 
draait, waardoor het Corioliseffect zichtbaar is. 

 
 
Bij de evenaar is geen Corioliseffect meer waarneembaar. 
Het karton met het middelpunt op de evenaar kantelt 
alleen maar om de noord-zuidas en draait niet meer om 
zijn middelpunt . Een knikker die we dit maal in 
westelijke richting (a) rollen, blijft in dezelfde richting 
bewegen. 
 
 

 
 
Een ondersteuning voor het begrip bij bovenstaande is dat op de polen het karton om 
het middelpunt draait en op de evenaar om de noord-zuidlijn kantelt. Tussen pool en 
evenaar moet het dus een combinatie van beide bewegingen zijn! 
 
 
Invloed van het Corioliseffect op snelheid en richting 
 
Het Corioliseffect verandert niet alleen de bewegingsrichting van de luchtpakketjes, 
het zorgt ook voor een versnelling. Dit kan het best uitgelegd worden aan de hand van 
een vectorweergave van de krachten op een luchtpakket. Het Corioliseffect wordt 
hierbij beschouwd als een kracht. 
 
Als door de gradiëntkracht (g) een luchtpakketje in beweging wordt gebracht, ontstaat 
de Corioliskracht (c). Beide krachten geven een “resultante” kracht (r1). Volgens de 
wetten van Newton leidt een kracht op een object tot een versnelling van het object. 
Een hogere snelheid geeft een groter Corioliseffect. Het pakketje versnelt opnieuw en 
verandert van richting en snelheid (2) en (3). Pas wanneer de Corioliskracht de 
gradiëntkracht opheft is de resulterende kracht 0. Het luchtpakket blijft nu met de 
laatst opgebouwde snelheid parallel aan de isobaren voortbeweging (4). De beweging 
van alle luchtpakketjes samen vormen de geostrofische wind. 
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Het Corioliseffect bij wrijving 
 
Naast de gradiëntkracht en de “Corioliskracht” is er nog een kracht, die de beweging 
van de luchtpakketjes beïnvloed; de wrijving.  
Wrijving of weerstandskracht ontstaat wanneer 2 oppervlakken, onder druk, langs 
elkaar schuiven. 

De onderste laag luchtmoleculen heeft direct 
contact met het aardoppervlak. De 
luchtmoleculen plakken daarbij als het ware aan 
het oppervlak vast. De laag luchtmoleculen 
erboven wordt door de onderlinge 
aantrekkingskracht met de moleculen erboven 
een klein beetje in beweging gezet. De laag 
daarboven krijgt al een iets grotere snelheid. 

Hoe hoger de laag zich boven het aardoppervlak bevinden, hoe meer ze heersende 
windsnelheid zullen benaderen. 
 
Rond obstakels ontstaan stromingspatronen, waarin de lucht wordt versneld en 
vertraagd. Vooral achter obstakels ontstaan wervels met daarin niet alleen horizontale, 
maar ook verticale luchtbewegingen. 

 
Door de wrijving kan de lucht minder snelheid ontwikkelen. 
De “Corioliskracht” zal niet groot genoeg worden om de 
gradiëntkracht op te heffen. De lucht beweegt in de richting 
van de lage druk. 
 
 

 
Algemeen kan gezegd worden dat de vrije stroming van lucht wordt belemmerd door 
het aardoppervlak en de obstakels die erop staan.  

• De wrijving werkt tegengesteld aan de bewegingsrichting en wordt groter 
naarmate de snelheid groter wordt.  

• Door de wrijving neemt de luchtsnelheid af, waardoor ook het Corioliseffect 
afneemt. 

• De invloed van de wrijving is vooral te vinden in de onderste 1000 m van de 
atmosfeer. 

 

Verticale luchtbewegingen 
 
Lucht die horizontaal in beweging is, kan door obstakels verticaal in beweging 
worden gebracht. De obstakels moeten daarvoor wel groot genoeg zijn. Obstakels 
zoals gebouwen en bomen, leiden slechts tot turbulentie en wrijving. 
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Hieronder worden een aantal oorzaken genoemd waardoor lucht gaat stijgen. 
 

Twee luchtstromen met verschillende bewegingsrichtingen 
kunnen op elkaar botsten. Op de plaats waar de luchtstromen 
bij elkaar komen ontstaat een opeenhoping van lucht. De lucht 
vindt dan een uitweg naar boven en stijgt. Dit proces heet 
convergentie. Een bekend voorbeeld is de convergentiezone 
rond de evenaar, waar de zuidelijke en noordelijke 
passaatwinden elkaar ontmoeten. Ook in een lagedrukgebied 

stroomt lucht samen en vindt convergentie plaats. 
 
Als twee van elkaar verschillende luchtsoorten bij elkaar komen ontstaat een 
scheidingsvlak; frontvlak. De snijlijn van het frontvlak met het aardoppervlak wordt 
front genoemd. Een stationair front ligt stil ten opzichte van het aardoppervlak. Een 
front beweegt wanneer één van de luchtsoorten in beweging is. 
 

Is de lucht in beweging warmer dan de stilstaande lucht, 
dan vormt zich een warmtefront. De warme lucht is lichter 
en schuift daarbij over de relatief koude lucht heen. De 
warme lucht stijgt geleidelijk. 

. 
Is de lucht die in beweging komt kouder, dan vormt zich 
een koufront. De koude lucht wringt zich onder de warme 
lucht. Ook hier stijgt de warme lucht, maar veel sneller dan 
bij een warmtefront. 
 
  
Obstakels als heuvels, bergen en bergketens, stuwen de 
lucht op. Ook in dit geval heeft de lucht maar één uitweg; 
naar boven.  
 

 
Een verticale luchtbeweging die niet uit 
horizontale luchtbewegingen voortkomt is 
convectie; “thermiek”. Bij convectie worden 
luchtpakketjes in de onderste luchtlaag van de 
atmosfeer opgewarmd door warmteafgifte van het 
aardoppervlak. De opgewarmde lucht heeft een 
lagere dichtheid dan de omringende koelere lucht. 
In een opgewarmd luchtpakket zitten minder 
luchtmoleculen. Het gewicht is daardoor lager. De 
krachten in verticale richting zijn nu niet meer in 
evenwicht. De naar beneden gerichte krachten 

(gevolg van gewicht van de luchtkolom boven het pakket en het gewicht van het 
pakket (gele pijl)) zijn kleiner dan de naar bovengerichte krachten. Hierdoor ontstaat 
er een naar boven gerichte kracht (rode pijl); de opwaartse kracht. 
Door de opwaartse kracht beweegt het luchtpakket naar boven. De lagere luchtdruk 
die daar heerst zorgt ervoor, dat de lucht in het pakket uitzet. Dit kost energie, 
waardoor de temperatuur daalt. De opwaartse kracht zal afnemen totdat de dichtheid 
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in het luchtpakket even groot is als die van de omgeving. Dit gebeurt wanneer de 
temperatuur van het luchtpakket gelijk is aan de temperatuur van de omgeving. 
 
Verticale luchtstromen in de atmosfeer zijn bepalend voor het weer. Waardoor het 
stijgen ook wordt veroorzaakt, het gevolg is altijd hetzelfde. De druk in de stijgende 
lucht daalt, omdat de luchtkolom erboven korter wordt. De luchtdrukdaling zorgt voor 
een daling van de temperatuur; droogadiabatische afkoeling. Afhankelijk van de 
temperatuur en de luchtvochtigheid van de stijgende lucht ontstaat hierdoor mogelijk 
bewolking en eventueel neerslag. Ook wanneer zich wolken vormen blijft de lucht 
door stijgen. Bij het condenseren van water tot waterdruppels komt energie vrij. Deze 
wordt afgegeven aan de omgeving. De temperatuur daalt wel, maar niet zo veel als 
onder de wolk. In de wolk koelt de lucht natadiabatisch af. 
 
Stijgende lucht veroorzaakt uiteindelijk altijd weer dalende lucht. Op een thermische 
dag komt naast stijgwind ook daalwind voor. Tegen een berg opgestuwde lucht daalt 
weer na het passeren van de top van de berg. Bij convergentie wijkt (divergeert) de 
lucht in hogere luchtlagen uiteen om op een andere plaats weer te dalen. 
 
Bij dalende lucht stijgt de druk in het luchtpakket. De energie in het luchtpakket 
neemt toe, de lucht wordt droogadiabatisch opgewarmd. In wolken wordt een deel van 
de energie gebruikt om aanwezige waterdruppels te verdampen. De lucht warmt 
natadiabatische op tot alle waterdruppels zijn verdampt en de wolk is opgelost, daarna 
volgt droogadiabatische opwarming. 
 
 
Dit hoofdstuk beschrijft in grote lijnen hoe het weer ontstaat. 

• Door temperatuursverschillen ontstaan drukverschillen. 
• Drukverschilllen zorgen voor horizontale bewegingen in de lucht (wind), 

waarbij de lucht wordt afgebogen door het Corioliseffect. 
• Horizontale bewegingen kunnen verticale bewegingen in gang zetten. Ook 

convectie leidt tot verticale luchtbewegingen. 
• Door verticale luchtbewegingen kunnen bewolking en neerslag ontstaan. 

 
Of er ook werkelijk bewolking en neerslag ontstaan is afhankelijk van de toestand van 
de atmosfeer. 
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Toestand van de atmosfeer 
 
Aan de basis van weerkaarten staan metingen die gedaan worden met weerballonnen. 
De met helium gevulde ballonnen stijgen binnen 2 uur naar een hoogte van ongeveer 
30 km. Onder de ballon zijn meetinstrumenten bevestigd die continue de waarde van 
de temperatuur, luchtdruk, vochtigheid en de verplaatsing meten. Via radiosignalen 
worden deze waarden naar de aarde doorgegeven. 

De “Temp” 
 
De meetgegevens van de weerballon zijn de invoer voor rekenmodellen, die gebruikt 
worden bij het maken van de weersverwachtingen. De meetgegevens worden ook 
weergegeven in een grafiek, de “Temp”. Andere benamingen zijn thermodynamisch 
diagram, adiabatisch diagram en aerologisch diagram.  
De “Temp” is een goed hulpmiddel bij het bepalen van de (on)stabiliteit van de 
atmosfeer en alle gevolgen zoals het ontwikkelen van thermiek, wolkenvorming en 
neerslag. Met de “Temp” is hiervoor geen ingewikkeld rekenwerk nodig. 
 
Er zijn verschillende soorten “Temps”. Het KNMI gebruikt bijvoorbeeld een θ-s, p-
diagram (theta-sp-diagram). Hier bespreken we het SKEW-T/logP-diagram. Deze is 
vaak terug te vinden op het internet. Zoek hiervoor zelf de meest aansprekende web-
pagina. 
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Langs de assen van de “Temp” staan de luchtdruk (vertikaal) en de temperatuur 
(horizontaal). De luchtdrukschaal is logaritmisch waardoor variabelen, die van de 
luchtdruk afgeleid zijn, min of meer lineair worden. Langs de linker verticale as wordt 
vaak de hoogte (km.) aangegeven, met ernaast wind snelheid en richting. 
 
De zwarte horizontale lijnen zijn de druklijnen. In een hoek daarop staan rechte 
temperatuurlijnen. Dit is kenmerkend voor een SKEW-T-diagram. Voor verschillende 
temperaturen zijn droogadiabaten (  ), natadiabaten (  ) en “mixed 
ratio”-lijnen ( ) getekend. 
 
De mixed-ratio is het aantal grammen water dat in 1 kg lucht zit en is een maat voor 
de luchtvochtigheid. Juist deze maat wordt gebruikt, omdat de gewichtsverhouding 
constant blijft wanneer een luchtpakket door stijgen uitzet. De lijnen van “mixed 
ratio” laten zien hoe, in een stijgend luchtpakket, het dauwpunt veranderd. Doordat de 
lucht uitzet, wordt de onderlinge afstand tussen de watermoleculen groter. Het aantal 
moleculen per volume-eenheid vermindert. De lucht moet daarom kouder worden om 
het water te kunnen laten condenseren. In stijgende lucht daalt dus het dauwpunt. 
 
Op het voorgedrukte diagram worden de meetgegevens van een weerballon 
ingetekend. De dikke rode lijn ( ) geeft de temperatuur, de blauwe lijn 
(  ) het dauwpunt.  
 
Is de voorspelde maximumtemperatuur bekend, dan kan met de “Temp” bepaald 
worden of de lucht voldoende onstabiel is voor het ontstaan van thermiek en of er dan 
eventueel wolken ontstaan. 
In het voorbeeld hiervoor wordt uitgegaan van een maximale temperatuur van 25 °C. 
Als een luchtpakket met die temperatuur loskomt van het aardoppervlak, volgt deze al 
stijgend de droogadiabaat ( ). De temperatuur blijft hoger dan de omgeving 
en het luchtpakket blijft stijgen. De lucht is onstabiel. 
De wolkenbasis is te vinden op het snijpunt tussen de droogadiabaat en de “mixed 
ratio”-lijn ( ), die vanuit het dauwpunt op het aardoppervlak, getrokken 
wordt. Op dit snijpunt is de temperatuur van het stijgend luchtpakket zover gezakt, dat 
condensatie optreedt. De temperatuur waarbij dit gebeurt, kan worden afgelezen. 
Let op: als de droogadiabaat de temperatuurlijn snijdt voor de “mixed-ratio”-lijn is 
gesneden, vindt er geen condensatie plaats. Het snijpunt geeft dan de maximale 
hoogte van de thermiek. 
 
Als condensatie is opgetreden volgt de bel in het diagram de natadiabaat ( ). 
De lucht stijgt door tot de temperatuur van het luchtpakket gelijk is aan de 
omgevingstemperatuur. Dit is het snijpunt van de natadiabaat met de temperatuurlijn; 
de hoogte van de wolkentop. 
 
Ook gelaagde bewolking is terug te vinden in een “Temp”. De dauwpuntslijn en de 
temperatuurlijn raken of overlappen elkaar op de hoogte waar een gelaagde 
wolkenlaag zich bevindt. 
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Inversie 
 
Bij het bespreken van een toestandskromme moet het begrip inversie ook aan de orde 
komen. Een inversie is een tijdelijke stijgen van temperatuur bij toenemende hoogte. 
Een inversie op lage hoogte kan het zweefvliegen beperken. 

 
Een subsidentieinversie ontstaat in een 
hogedrukgebied. Lucht uit hogere luchtlagen 
daalt en warmt daarbij droogadiabatisch op 
door de toename van de druk. De luchtlaag 
wordt daarbij samengedrukt. De bovenkant 
van een luchtlaag legt een langere weg af 
dan de onderkant en warmt daardoor meer 
op. 
De “temp” hiernaast laat zien hoe dit de 
helling van de toestandskromme in de 
luchtlaag verandert. In de toestandskromme 
ontstaat een inversie; de subsidentieinversie. 
Een inversie bepaalt de maximale hoogte 

van de thermiek.  
Een inversie op lage hoogte beperkt de werkhoogte voor zweefvliegers. Vocht en 
vervuiling hopen zich onder een inversie laag op. De zichtcondities nemen daardoor 
af. 
  

Een stralingsinversie of grondinversie 
ontstaat bij helder weer in nacht en vroege 
ochtend. Tijdens deze periode straalt het 
aardoppervlak energie uit en koelt sterk af. 
De lucht boven het aardoppervlak neemt de 
temperatuur over.  
Een grondinversie verdwijnt snel wanneer de 

zon de gelegenheid krijgt het aardoppervlak op te warmen. Bij een relatief hoge 
luchtvochtigheid onstaat stralingsmist. 

 
Een wrijvingsinversie ontstaat bij harde 
wind. Door sterke turbulentie ontstaan 
verticale luchtbewegingen, waardoor de 
lucht in de turbulente laag wordt gemengd. 
De stijgende lucht koelt droogadiabatisch af. 
De dalende lucht warmt droogadiabatisch 
op. De starttemperatuur wordt in eerste 

instantie bepaald door de oorspronkelijke toestandskromme. Wanneer de lucht goed 
gemengd is neemt de toestandskromme de vorm aan van een droogadiabaat. De 
temperatuur aan de bovenzijde van de turbulente laag wordt daarbij lager dan 
oorspronkelijke temperatuur. Er ontstaat een inversie. 
Door de menging wordt vocht vanaf het aardoppervlak naar hogere luchtlagen 
getransporteerd. De luchtvochtigheid neemt daar toe, terwijl de temperatuur afneemt. 
Hierdoor kan een egale bewolkingslaag (wrijvingsstratus) ontstaan.  
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“Temp” en thermiek 
 
Bij convectie of thermiek treedt, net als bij turbulentie, menging van de lucht op. Een 
thermiekbel koelt droogadiabatisch af wanneer ze stijgt. De opgestegen lucht zal ook 
weer dalen. Daarbij wordt deze weer droogadiabatisch opgewarmd. In de loop van 

een thermische dag neemt het onderste deel 
van de toestandskrommme de vorm van een 
droogadiabaat aan.  
Tegen de avond, als de temperatuur en de 
convectie afneemt, krijgt de 
toestandskromme de oorspronkelijke vorm 
terug.  

 
Net als bij een wrijvingsinversie wordt vocht vanaf het aardoppervlak omhoog 
getransporteerd. Als de luchtvochtigheid voldoende toeneemt, kan dit leiden tot een 
gesloten laag van bewolking. Er is dan sprake van overontwikkeling. 
 
 

Wolkenvorming en neerslag 
 
Wolken ontstaan door afkoeling van lucht, vaak doordat de lucht opstijgt. Lucht kan 
ook afkoelen door uitstraling van het aardoppervlak. Gaat het afkoelen langzaam en 
over een groot gebied, dan ontstaat er stratusvormige of gelaagde bewolking.  
Bij afkoeling door snel stijgen over een klein gebied, dan ontstaan er cumulusvormige 
bewolking of stapelwolken. Let op: wolken kunnen ook ontstaan wanneer vocht aan 
de lucht wordt toegevoegd, bijvoorbeeld door verdamping boven een groot 
wateroppervlak. 
  
Wolkenvorming vindt plaats in stappen. Wanneer de lucht oververzadigd raakt 
(relatieve vochtigheid > 100 %), worden kleine wolkendruppels gevormd rondom 
condensatiekernen. Dit proces heet nucleatie. 
Koelt de lucht nog verder af, dan vormen zich grote wolkendruppels.  
 
 Straal (in microns) Aantal per liter Valsnelheid (cm/s) 
Kleine wolkendruppels 10 10**6 1 
Grote wolkendrupples 50 10**3 50 
Regendruppels 1000 1 650 
Condensatiekern 0,1 10**6 0,0001 
 
Neerslag ontstaat pas wanneer wolkenelementen groot genoeg zijn om te vallen en het 
aardoppervlak kunnen bereiken. De vorming van neerslag is afhankelijk van de soort 
wolk.  
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Coalescentie 
 
In stratusvormige bewolking gaat de afkoeling 
zeer geleidelijk. Er ontstaan veel kleine 
wolkendruppels. Het gewicht van een 
wolkendruppel is zo laag, dat ze nauwelijks valt. 
De onderlinge afstand is klein, waardoor 
druppels met elkaar kunnen botsen, waardoor 
grotere wolkendruppels met een grotere 
valsnelheid ontstaan. Tijdens de val halen deze 

grotere druppels kleine druppels in, waarbij de kleine druppels worden ingevangen. 
De grote druppels groeien daardoor uit tot regendruppels. Dit proces heet 
coalescentieproces. De neerslag valt in de vorm van motregen of wanneer de 
temperatuur laag genoeg is als motsneeuw.  
Gelaagde bewolking is in een “Temp” terug te vinden op de hoogte waar de 
dauwpuntlijn en de temperatuurlijn samenvallen. 
 
Wegener-Bergeron-proces 
 
Koelt de lucht snel af, dan vormen zich direct grote wolkendruppels. De onderlinge 
afstanden zijn zo groot, dat groei door botsingen zelden voorkomt. In cumulswolken 
worden regendruppels pas gevormd als de temperatuur ver onder de 0 °C komt. In het 
deel van de wolk waar de temperatuur tussen de -12 en -23 °C ligt bevriezen, rond 
ijskiemen, onderkoelde waterdruppels tot ijskristallen. De wolk is dan een gemengde 
wolk en bestaat uit waterdruppels, watermoleculen en ijsdeeltjes.  
Met een “temp” kan uit de wolkenhoogte afgeleid worden of er kans is op neerslag. 
 
Wegener, Bergeron en Findeisen beschreven het proces van de vorming van neerslag 
in cumuluswolken alsvolgt: 

Op het scheidingsvlak tussen een wateroppervlak en de daarboven liggende 
luchtlaag vindt uitwisseling van watermoleculen plaats. Moleculen verdampen 
uit het water, maar er condenseren ook weer moleculen terug in het 
wateroppervlak. Als de lucht niet verzadigd is, kunnen meer moleculen uit het 
water ontsnappen, het water verdampt. Wanneer de lucht verzadigd is, is er 
evenwicht tussen het aantal verdampende en condenserende moleculen. Is er 
sprake van oververzadiging van de lucht, dan verdwijnen meer moleculen in 
het wateroppervlak. 
Hetzelfde gebeurt op het scheidingsvlak tussen lucht en ijs. Ook daar vindt 
uitwisseling plaats van watermoleculen tussen het ijsoppervlak en de lucht 
daarboven. Het kost echter meer energie om uit een ijsoppervlak te 
ontsnappen. Het aantal watermoleculen, dat vanuit het ijs ontsnapt is daarom 
veel lager dan bij het wateroppervlak. De evenwichtssituatie wordt daarom 
bereikt bij een veel lager verzadigingsniveau van de lucht dan boven het 
wateroppervlak. 
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In een gemengde wolk vormen de druppels het wateroppervlak, de ijsdeeltjes 
het ijsoppervlak. De lucht daartussen is verzadigd voor het water en 
oververzadigd voor het ijs. Watermoleculen slaan neer op het ijsoppervlak, 
waardoor de ijsdeeltjes groeien, het aantal watermoleculen neemt daardoor af. 
Uit de waterdruppels kunnen nu meer moleculen verdampen. De 
waterdruppels worden steeds kleiner, de ijsdeeltjes groeien door totdat ze zo 
zwaar worden dat ze vallen. 

 
Kort samengevat 

• Wolkenvorming en neerslag hangen af van de toestand van de atmosfeer. 
• De toestand van de atmosfeer wordt weergegeven in een “Temp”. 
• Uit een “Temp” kan onder andere worden afgeleid of de atmosfeer stabiel of 

onstabiel is en of er dan wolken en eventueel neerslag ontstaat. 
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Dagelijkse gang 
 
De dagelijkse gang is het verloop van het weer gedurende de dag onder invloed van 
de zon. Door de draaiing van de aarde om haar as ontstaan er dag en nacht. Overdag 
warmt het aardoppervlak op doordat de zon meer energie (E) instraalt dan het 
aardoppervlak kan uitstralen. In de onderstaande grafiek is dit weergegeven.  

De rode lijn toont de 
ingestraalde energie, de 
blauwe lijn de uitgestraalde 
energie. De temperatuur 
gaat pas stijgen wanneer de 
rode lijn boven de blauwe 
lijn uitkomt. Dat verklaart 
bijvoorbeeld, dat de laagste 
temperatuur vlak na 
zonsopkomst gemeten 
wordt en de hoogste 
temperatuur pas een hele 
tijd nadat de zon het 
hoogste punt boven de 
horizon bereikt heeft. De 
temperatuurlijn (zwart) in 
de tweede grafiek laat dit 
zien.  
De lucht neemt de 
temperatuur over van het 
aardoppervlak. Dit beperkt 

zich tot een hoogte van 200 tot 300 meter. Daarboven is van temperatuurverloop als 
gevolg van de dagelijkse gang niets meer merkbaar. Dat wil echter niet zeggen dat de 
gevolgen van de dagelijkse gang niet tot grotere hoogte doorwerken.  
De dagelijkse gang heeft invloed op de thermiek, de wind, de turbulentie en het 
vochttransport. Dat deel van de atmosfeer dat de gevolgen van de dagelijkse gang 
ondervindt noemt men de grenslaag. 
 
 

 
Bij zonsopkomst heeft de atmosfeer de 
toestand zoals die gevormd is tijdens de nacht. 
Er is een stralingsinversie (grondinversie) 
ontstaan tot een hoogte van enkele meters tot 
niet meer dan 100 meter. Dit is bovendien de 
bovenste grens van de grenslaag. 
In de inversie is geen thermiek, geen wind en 
geen turbulentie. Boven de inversielaag neemt 
de wind geleidelijk toe. 
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In de ochtend wordt het aardoppervlak 
opgewarmd. Er ontstaat convectie, waardoor 
de lucht begint te “borrelen”. Dit leidt nog 
niet tot bruikbare thermiek, maar laat de 
grondinversie wel verdwijnen. Bij het 
oplopen van de temperatuur verschijnen de 
eerste kleine cumuluswolken als gevolg van 
zwakke thermiek. De grenslaag wordt dikker. 
Thermiek mengt de snelheid van de wind van 
hogere luchtlagen met de lagere luchtlagen. 
Daardoor neemt de windsnelheid toe tot 

boven het aardoppervlak. Met de toename van de wind neemt ook de turbulentie toe. 
De turbulentie en thermiek zorgen ervoor dat de wrijving afneemt. De lucht “plakt” 
minder aan het aardoppervlak. De wind gaat ruimen. 
 

In de loop van de middag wordt de maximale 
temperatuur bereikt. Door zeer sterke 
thermiek ontstaan grote cumuluswolken. De 
windsterkte boven het aardoppervlak is nu 
het grootst. De grenslaag is goed gemengd. 
Doordat de lucht voordurend 
droogadiabatisch afkoelt en ook weer 
opwarmt, krijgt de toestandskromme in de 
grenslaag de vorm van een droogadiabaat. 
Na het bereiken van de maximale 
temperatuur nemen thermiek en turbulentie 

af. De wind krimpt, doordat de wrijving toeneemt. 
 

 
In de avond is er geen thermiek en turbulentie 
meer. De aanwezige wolken lossen op.  
Door afkoeling van het aardoppervlak 
ontstaat er opnieuw een grondinversie. De 
grenslaag wordt weer teruggebracht tot 
enkele tientallen meters. 
 
 
 
 
 

 
Het hierboven geschetste verloop van een dag geldt alleen voor dagen waarbij geen 
bijzondere weersomstandigheden zijn. Daarnaast kan de mate waarin de 
verschijnselen zich voordoen afhangen van allerlei factoren. Zo zal bijvoorbeeld 
aangevoerde bewolking de temperatuur onderdrukken. In de winter zijn de dagen 
korter en staat de zon lager boven de horizon, waardoor de instraling veel minder is. 
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Weersveranderingen 
 
De dagelijkse gang geeft het verloop van het weer op een dag zonder bijzonderheden. 
De dagelijkse gang kan op verschillende wijzen worden verstoord. 
Weersveranderingen uitten zich in bewolking, neerslag, verandering van 
windsnelheid, windrichting, temperatuur en luchtdruk. Deze veranderingen komen in 
combinatie voor in weerssystemen.  

• Warmtefront 
Een warmte front kondigt zichzelf al ver van te voren aan met 
cirrusbewolking. Deze gaat geleidelijk over naar cirrostratus, altostratus en op 
het laatst naar nimbostratus. De zonnestraling wordt daarbij steeds meer 
tegengehouden. Uit de nimbostratus valt motregen. 
Bij de frontpassage trekt de wind aan. De luchtdruk die eerst langzaam daalde, 
daalt ineens snel. De temperatuur gaat omhoog. 
Na de frontpassage blijft het vaak egaal bewolkt. De wind ruimt. De 
windkracht en luchtdruk blijven constant. 
Belangrijk voor het lesbedrijf:  bij het naderen van het front neemt de 
thermiek af. Lange vluchten zijn niet meer mogelijk, maar voor een lesbedrijf 
zijn de omstandigheden vaak nog wel goed. Let op: de weersomstandigheden 
verslechteren langzaam. De wolkenbasis daalt en het zicht neemt af. 
Controleer zelf regelmatig of de hoogte van de wolkenbasis en het zicht nog 
voldoende zijn. 

 
• Koufront 

Na een warmtefront volgt vaak een koufront, herkenbaar aan cumuluswolken 
met een sterke verticale opbouw, die uitgroeien tot heftige regen of 
onweersbuien. Deze kunnen gepaard gaan met sterke windstoten. De luchtdruk 
daalt sterk. De wind neemt in kracht toe. Bij de frontpassage ruimt de wind 
plotseling en is de windsnelheid het grootst. De luchtdruk is dan het laagst. 
Na de frontpassage stijgt de luchtdruk tot hogere waarde dan voor het front. 
De lucht wordt weer helder. 
Belangrijk voor het lesbedrijf:  Vlak voor het front verslechteren de 
weersomstandigheden snel. Buien kunnen onweer en windstoten tot gevolg 
hebben. Als na het passeren van het warmtefront bewolkt blijft, zijn de 
opbouwende cumuluswolken onzichtbaar. 
Raadpleeg regelmatig weersinformatie en buienradar om de verplaatsing van 
het front te volgen. 
 

• Occlusiefront 
Een occlusiefront ontstaat doordat een koufront een warmtefront inhaalt. Het 
front dat zo ontstaat, heeft de kenmerken van zowel warmte- als koufront. 
Stratusbewolking gaat over in cumulusbewolking. 
Belangrijk voor het lesbedrijf:  opbouwende cumuluswolken zijn vaak niet 
zichtbaar door de aanwezige stratus bewolking. 
Ook hier geldt weer: raadpleeg regelmatig weersinformatie en buienradar. 
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• Buienlijnen 
In de koude sector ontstaan gemakkelijk buien, Deze kunnen uitgroeien tot 
zware buien die zich clusteren langs lijnen. Naast intensieve neerslag kunnen 
er zware windstoten voorkomen, maar ook onweer. 
Belangrijk voor het lesbedrijf: buienlijnen zijn minder goed voorspelbaar. 
De buien en windstoten kunnen zwaarder zijn dan het voorafgaande koufront. 
Wees waakzaam bij sterk opbouwende cumuluswolken. 

 
Fronten worden gezien als neerslag brengende weerssystemen. De neerslag beperkt de 
vliegmogelijkheden, maar geeft ook duidelijk aan waar het front zich bevindt. Bij 
minder actieve fronten valt er soms geen neerslag. De veranderingen in wind en druk 
treden dan nog wel op. 
 

• Trog 
Een trog is een groter gebied in de koude sector waarin de windsnelheid en de 
buienactiviteit toeneemt. De weersverschijnselen in een trog kunnen heftiger 
zijn dan het voorafgaande koufront.  
Belangrijk voor het lesbedrijf: buienlijnen lijken op een koufront, maar zijn 
minder goed voorspelbaar.  
Wees waakzaam bij sterk opbouwende cumuluswolken.  

 
• Geïsoleerde buien 

Geïsoleerde buien ontstaan in een onstabiele atmosfeer. Een mooi voorbeeld 
hiervan zijn de maartse buien, die zich in het voorjaar vormen in polaire lucht 
die wordt aangevoerd over een relatief warme Noordzee. In de zomer ontstaan 
geïsoleerde buien als “warmteonweer”. 
Belangrijk voor het lesbedrijf:  Buien worden vaak voorspeld, maar exacte 
tijd en plaats worden niet gegeven. Geïsoleerde buien kunnen uitgroeien tot 
onweersbuien. 
Wees waakzaam bij sterk opbouwende cumuluswolken. 
 

• Onweer 
Dat onweer niet samen gaat met vliegactiviteiten hoeft hier niet meer uitgelegd 
te worden. De invloed van een onweersbui kan wel tot een afstand van 20 
kilometer voor de werkelijke bui merkbaar zijn in de vorm van turbulentie en 
windstoten.  
Wanneer onweer voorkomt in een weersysteem is men vaak al gewaarschuwd. 
Door regelmatig weersinformatie te raadplegen, kan de trekrichting en -
snelheid van het weerssysteem gevolgd worden en kunnen tijdig maatregelen 
genomen worden.  
Bij geïsoleerde buien is de voorspelbaarheid minder groot.  
Belangrijk voor het lesbedrijf: het moet duidelijk zijn, dat bij dreigend 
onweer het lesbedrijf tijdig gestopt moet worden om zo mens en materiaal in 
veiligheid te brengen. 
Tekenen van dreigend onweer: 

• Snel opbouwende cumulonimbus 
• Aanbeeldvorming 
• Toenemende wind en verandering van windrichting 
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• Harde wind 
Wanneer de isobaren dicht bij elkaar liggen ontstaat harde wind. Harde wind 
hoeft niet altijd samen te gaan met een weerssysteem of buien.  
Belangrijk voor het lesbedrijf: let bij harde wind op de windgradiënt. In de 
onderste meters boven het aardoppervlak loopt de windsnelheid sterk terug. 
Door harde wind ontstaat turbulentie rond bomen en gebouwen.  
Wanneer de wind niet recht op de baan staat moet er extra aandacht zijn voor 
opsturen en weerhaaneffect. 
 

• Lage wolkenbasis 
De hoogte van de wolkenbasis is altijd een belangrijk gegeven. Een lage 
wolkenbasis betekent een kleine werkruimte voor zweefvliegers.  
Belangrijk voor het lesbedrijf:  tijdens en direct na de start moet er een 
veilige afstand tot de wolkenbasis zijn. De hoogte van de wolkenbasis kan in 
de loop van de dag veranderen en moet dus regelmatig gecontroleerd worden.  
Soms is de wolkenbasis niet goed te herkennen en loopt het zicht in de buurt 
van de wolk sterk terug. Houdt rekening met zichtbeperkingen. 

 
• Slecht zicht 

Slecht zicht komt voor bij een warmtefront en in de warme sector, maar ook 
onder de inversielaag in een hogedrukgebied of bij aanvoer van zeer vochtige 
lucht. 
Belangrijk voor het lesbedrijf:  het zicht op het aardoppervlak moet ook op 
grotere hoogte voldoende zijn. 

 
 

Beoordeling van het weer 
 
Meer nog dan bij een gewone vlucht is het bij het voorbereiden van een lesdag 
belangrijk om zo goed mogelijk op de hoogte zijn van het weer. Een instructeur draagt 
immers ook verantwoordelijkheid voor zijn leerlingen. 
Daarom nog enkele aandachtspunten.  

• Vorm een algemeen weerbeeld door een aantal dagen vooraf te kijken of 
luisteren naar weerberichten via de diverse media. Let hierbij op de 
ontwikkeling van lagedrukgebieden, fronten en buienlijnen. 

• Zorg voor aanvang van het lesbedrijf voor de meest actuele weersinformatie. 
Hiervoor moet minimaal het weerbericht voor de luchtvaart geraadpleegd 
worden. 

• Beoordeel zelf altijd tijdens een vlucht of de weersinformatie ook klopt voor 
de omgeving van het lesbedrijf. 

• Bepaal of er weerseffecten zijn, waardoor leerlingen met minder ervaring extra 
gebrieft moeten worden. Voor een solist kan een EVO-vlucht onder moeilijke 
omstandigheden zeer leerzaam zijn. Solovliegen onder te moeilijke 
omstandigheden is niet alleen vol risico, maar kan het plezier in het vliegen 
ook bederven. 

• Houd gedurende de dag het weer in de gaten. Let op voorspelde, maar ook op 
onverwachte weersveranderingen.  
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• Reageer tijdig op weersveranderingen. Haal eventueel nieuwe weersinformatie 
en trek hieruit conclusie voor het lesbedrijf. 

• Wanneer er i.v.m. het weer bepaalde beperkingen of maatregelen nodig zijn, 
geef de deelnemers van het lesbedrijf hiervoor een verklaring. Dit verzacht het 
leed en maakt de deelnemers bewust van de invloed van het weer op het 
zweefvliegen. Gebruik deze situatie ook als leermoment. 

 
Ontdek zelf waar de meest betrouwbare en actuele weersinformatie te vinden is. Doe 
dit voordat het echt nodig is snel informatie te vinden. Een startpunt in de zoektocht is 
de website van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart (KNVvL). 
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Tot slot 
 
Meteorologie is voor veel mensen ingewikkelde materie. Het is daarom belangrijk, dat 
leerlingen al vanaf het begin van de opleiding leren omgaan met het weer. Dit kan op 
verschillende manieren worden gestimuleerd. Besteed bij de ochtendbriefing 
uitgebreid aandacht aan het weer. Wijs gedurende het lesbedrijf ook eens op 
weersverschijnselen, zoals draaiende wind, het ontstaan van cumuluswolken of 
toenemende cirrusbewolking. Een leerling die in de praktijk regelmatig met het weer 
bezig is, zal minder moeite hebben met het bestuderen van de theorie. 
 
Als zweefvlieginstructeur is het goed om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen 
in de meteorologie. Het gebruik van satellietwaarnemingen en de toename van 
rekencapaciteit leiden tot nieuwe inzichten. Er komen steeds meer mogelijkheden tot 
weergeven van alle beschikbare gegevens. Hier kunnen zweefvliegers goed gebruik 
van maken. Realiseer wel, dat weersverwachtingen altijd gebaseerd zijn op modellen 
en dat deze modellen niet perfect zijn. Blijf weersinformatie dus kritisch beoordelen.  
 
  


