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1. Wat voor weer wordt het? 

Aan het weer kun je niets veranderen. 
Heb je het warm? Dan zoek je de schaduw op.  
Regent het? Dan steek je een paraplu op. 
Dat is alles wat je kunt doen, want het weer gaat 
gewoon zijn gang. 
Er wordt elke dag aandacht aan het weer besteed in 
kranten, op internet, op de radio en op tv.  
Mensen vinden het weer belangrijk. Ze praten er vaak 
dagelijks over. Kan ik morgen naar het strand? Blijft 
het vriezen, zodat ik kan schaatsen? 

Piloten en zeelieden kijken weer anders 
naar het weer. Zij kijken of  het weer hun 
werk niet in gevaar brengt. 
En ook boeren moeten rekening houden 
met het weer. Bijvoorbeeld goed hooi 
krijg je alleen in een droge tijd.  
Iedereen heeft te maken met het weer. 
De weerman kan ook vertellen dat het 
morgen enorm gaat stormen.  
Hij kan daarbij aanraden om alleen naar 
buiten te gaan als het echt moet. 



Een weerbericht is een bericht over het 
verwachte weer. De weerman presenteert het 
bericht op de tv. Een weerbericht vind je ook 
in kranten en op het internet. 
 
Wie voorspellen het weer? Een meteoroloog 
of  een weerkundige is iemand die het klimaat 
en het weer bestudeert. Een weerkundige 
meet het weer met allerlei instrumenten. 
Door het hele land staan weerstations (1).  

2. Het weerbericht 

Die weerstations meten 24 uur per dag: 
1. de temperatuur 
2. de wind en windrichting 
3. de neerslag en de bewolking 
Deze drie onderdelen vind je ook altijd terug 
in een weerbericht.  
In het buitenland staan ook deze 
weerstations. Samen met satellieten (2) die 
rond de aarde bewegen houden ze het weer 
over de hele wereld in de 
gaten. 
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3. Temperatuur 

Thermometer 
De temperatuur (kou of  warmte) meet je 
met een thermometer. Een thermometer 
bestaat uit een dun buisje gevuld met 
gekleurde alcohol of  kwik. Het buisje zit 
tegen een schaalverdeling aan.  
De schaalverdeling is bij ons in graden 
Celsius.  
Bij warmte stijgt het kwik of  de alcohol.  
Bij kou daalt de rode stof. 

 

De elektronische thermometer 
Deze thermometer heeft een voeler (4). Die voeler zit 
buiten. Deze voeler geeft de temperatuur door aan de 
thermometer via een draad. Het is een schermpje (5) 
waarop de temperatuur staat met een getal. 
Op deze thermometer hieronder is het 31 graden 
Celsius. 
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Zo lees je een thermometer. 
Bij thermometer 1 staat het kwik tot de 30. Het is erg warm.  
Je zegt: het is 30 graden Celsius. 
Bij thermometer 2 staat het kwik op de 0. Die nul noem je het 
vriespunt. Boven de nul dooit het. Onder de nul vriest het. 
Bij thermometer 3 staat het kwik op –20. Je weet 
het is onder nul. Dus het vriest. Dat kun je ook zien 
aan de min voor de 20. 
Je zegt: het vriest 20 graden. 

 

 



Op het weerstation 

Je hebt al gelezen dat een weerkundige 
een weerstation gebruikt.  
Hoe wordt daar de temperatuur gemeten?  
Op een weerstation staat een weerhut (1).  
Het is een wit kastje op een paal.  
De thermometer hangt op anderhalve 
meter van de grond. 
De hut staat altijd op een open vlakte.  
De wind kan door de hut blazen, maar de 
regen kan niet naar binnen. Verder hangt 
de thermometer altijd in de schaduw.  

De temperatuur wordt ook gemeten met 
een schotelhut (2). Een schotelhut lijkt op 
een stapel schoteltjes. Binnen in de 
schotelhut zit de thermometer.  
Op een weerkaart (3) geeft de weerman de 
temperatuur aan door een getal.  Op de 
kaart hiernaast zie je de grote rode getal-
len. Dat is de temperatuur in graden 
Celsius. 
Als het vriest staat er een min voor het 
getal. 
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4. Wind 

In beweging 
Wind is lucht die beweegt. De zon warmt 
de lucht op.  De warme lucht stijgt op. 
De lucht stijgt hoger en hoger.  Maar heel 
hoog in de lucht is het heel koud.  
De warme lucht gaat afkoelen en weer 
dalen. Je ziet op het plaatje dat bij 1 de 
warme lucht stijgt. Daar verdwijnt lucht. 
Het wordt er leeg. Koude lucht bij 2 vult 
het gat weer op. De koude lucht stroomt 
er naar toe. We noemen die bewegende 
lucht wind. 

Windkracht  
Het weerstation meet de kracht van de wind. 
Die snelheid meten ze in meters per seconde 
(of  ook wel kilometers  per uur).  
De windkracht wordt gemeten met een wind-
meter (3).  
Een windmeter staat op 10 meter hoogte op de 
open vlakte. Hoe harder de windmeter draait, 
hoe harder het waait. De kracht van de wind 
krijgt altijd een cijfer. Je leest er meer over op 
de volgende bladzijde. 
 

Warme lucht 
stijgt op. 

Koude lucht daalt. 

Bewegende lucht: wind. 
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Windrichting 
Ook de windrichting wordt gemeten met een 
windvaan (2). De richting wordt aangegeven 
met: noord, zuid, oost of  west. Op het kaartje 
waait de wind uit het westen: westenwind (3). 
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Beaufort (zeg: Boofoor) 
Francis Beaufort (1) was een zeeman bij de Britse marine. 
Beaufort keek op zee goed wat wind met de zeilen en de 
zee deed. Hij maakte ruim 200 jaar geleden, toen er bijna 
alleen nog maar zeilschepen voeren, een indeling van de 
wind op zee. Later werd die verdeling ook gebruikt op 
land. Hiernaast zie je het lijstje van Beaufort.  
De windkracht krijgt een nummer van 1 tot en met 12. 
Erachter staat bft (beaufort). De wind krijgt ook een 
naam. Ook wordt er verteld wat de wind doet. 



4. Neerslag 

Wolken  
Alle neerslag ontstaat in wolken.  
Wolken bestaan uit kleine waterdruppels of  
ijskristallen. Als de druppels of  ijskristallen te 
groot en dus te zwaar worden, vallen ze naar 
beneden. Dat noem je neerslag. Neerslag kan 
zijn regen, sneeuw, hagel, dauw en rijp. 
 

Sneeuw  
Er gebeurt weer precies hetzelfde als bij 
regen. Alleen nu is het boven in de wolk 
koud en er vallen ijskristallen naar beneden. 
De lucht boven de aarde is ook koud en 
daardoor smelten de sneeuwkristallen niet. 
Ze komen als sneeuw op de aarde terecht. 

Regen  
In de wolk worden de druppels of  
ijskristallen te zwaar. Ze vallen naar 
beneden. De ijskristallen smelten als de 
lucht bij de aarde warmer wordt.  
Zo komen de druppels beneden als 
regenbui (1). Soms blijven de water-
druppels heel klein. Ze vallen daardoor 
langzamer naar beneden. Dat noem je 
motregen. 

1 



Hagel  
Hagelstenen (1) zijn harde klompjes ijs.  
Hagelstenen beginnen als ijskristallen in een 
grote buienwolk.  
Als de ijskristallen zwaarder worden, vallen 
ze naar beneden. In het onderste deel van de 
wolk is het minder koud en het ijskristal smelt 
een beetje. Stromende lucht duwt de 
kristallen weer naar boven in het koude deel 
van de wolk.  De koude lucht laat het ijskristal 
langzaam groeien. Zo wordt de hagelsteen 
steeds groter. De hagelsteen wordt  zo zwaar 
dat hij als een hagelsteen naar beneden valt. 

 

Dauw  
Dauw (2) ontstaat meestal in de vroege 
ochtend na rustige nachten zonder wolken. 
De lucht is warm en vochtig. De warme 
lucht raakt de koude grond en koude 
planten aan. De warme lucht koelt af  en 
verandert in hele kleine druppeltjes.  
Denk maar aan een warme douche.  
De warme lucht komt om de koude tegels 
van de badkamer. Dat is ook een soort 
dauw. 
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Rijp  
Rijp (1) ontstaat op precies dezelfde manier 
als dauw. Alleen nu vriest het.  
In plaats van druppels ontstaan er nu 
ijskristallen op de voorwerpen en planten. 

IJzel  
Na een tijd van vorst zijn de grond en 
voorwerpen vaak nog koud en bevroren.  
In de lucht vriest het niet meer. Als het gaat 
regenen, komt de regen op de nog be-
vroren grond terecht en bevriest gelijk.  
Er komt nu een dun laagje ijs of  ijzel (2), op 
de grond of  op een tak. Vooral straten en 
stoepen worden daardoor spiegelglad. Regenmeter  

Regen, sneeuw en hagel worden op-
gevangen in een regenmeter (3). Het is een 
klein bakje dat precies meet hoeveel 
neerslag er is gevallen.  
In de bak zit een verwarmingselement dat 
hagel en sneeuw langzaam laat smelten.  
De neerslag wordt in millimeters gemeten. 
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5. Bewolking 

Bewolkt of  onbewolkt 
Je hebt bij het hoofdstuk “neerslag” al kunnen 
lezen dat wolken uit waterdruppels en ijs-
kristallen bestaan. Het weerbericht vertelt 
ook vaak iets over hoe de lucht bedekt is met 
wolken. Ze  gebruiken daarvoor de woorden 
onbewolkt (1), half  bewolkt (2) of  zwaar 
bewolkt (3). Op een weerkaart gebruiken ze 
daarvoor  symbolen die je hiernaast ziet.  
Een weerkundige kan uit de kleur en de vorm 
van de wolk ook het weer voorspellen. 

Mist  
In de lucht zweven bij mist heel kleine water-
druppeltjes. Die waterdruppels zweven boven de 
grond en zorgen ervoor dat je minder kunt zien.  
Mist ontstaat door vochtige lucht die snel afkoelt. 
Mist kan ook ontstaan op plekken waar warme en 
koude lucht met elkaar vermengen. Bij mist is het 
in het verkeer erg gevaarlijk. Een automobilist 
heeft heel slecht zicht. De wereld ziet er grauw en 
grijs uit. 
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4. Wind 

Onweer  
Onweer ontstaat in hoge donkere bewolking.  
In zo’n wolk is het bovenin veel kouder dan 
onderin de wolk. Tussen het hoge en lage deel 
in de wolk ontstaat een verschil in elektrische 
spanning. De waterdruppels en ijskristallen 
zorgen voor de geleiding van de stroom. 
De stroom zoekt een weg naar de aarde in de 
vorm van een bliksemflits gevolgd door een 
donderslag. 

Weersatelliet  
Bij het voorspellen van het weer zijn weer-
satellieten heel belangrijk. Een satelliet (1) 
wordt ook wel een kunstmaan genoemd.   
Een satelliet draait net als de echte maan in 
een baan om de aarde.   
Weersatellieten maken foto’s of  videobeelden 
van de aarde. Daarop kan een weerkundige 
heel goed de bewolking zien. Hij ziet ook welke 
kant de wolken op bewegen en met welke 
snelheid. Zo kan hij een voorspelling maken 
wanneer die wolken ons land zullen bereiken. 

Nederland 
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Filmpje 

 

Nieuws uit de natuur 

Weerbericht 
 

Klik hier 
http://www.schooltv.nl/video/nieuws-uit-de-

natuur-2/#q=weerbericht 

Start op 5 minuten  in het filmpje. 
Daar begint het deel over het we-
erbericht. 

http://www.schooltv.nl/video/nieuws-uit-de-natuur-2/#q=weerbericht
http://www.schooltv.nl/video/nieuws-uit-de-natuur-2/#q=weerbericht






Bronnen 

www.knmi.nl/  

nl.wikipedia.org/wiki/Weer  

nl.wikipedia.org/wiki/Neerslag  

en.wikipedia.org/wiki/Wolken  

nl.wikipedia.org/wiki/Temperatuur  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Weersatelliet 



Colofon en voorwaarden 
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