
Klimaat verandering 
en wind

DOOR LIESJE HARTEVELD

Reinier van den Berg, 
weerman met een 
duurzame missie

W
anneer ging jij je bezighouden met het 
weer?
“Toen ik een jaar of zeven was begon ik aante-
keningen over het weer te maken in een klein 
dagboekje. Net als mijn vijf jaar oudere broer. 

Hij maakte ook statistieken en grafieken. Dat vond ik heel inte-
ressant, dus ik ging meedoen met die weerhobby. We woonden 
in Noord-Holland in een klein dorpje vlak achter de duinen. 
Vooral spectaculair weer zoals onweer en stormen waren na-
tuurlijk mooi om bij te houden. Toen ik op de lagere school zat 
wist ik al dat ik weerpresentator wilde worden. Ik vind het nog 
steeds een prachtig vak.”

Ik las dat je op tornado’s hebt gejaagd. Hoe was dat?
“Als je gefascineerd bent door het weer, dan zijn de meest 
extreme verschijnselen de dingen die je graag wilt zien. Van alle 
weersverschijnselen is de tornado wel het meest ontzagwek-
kend. Dat is het toppunt van wind. Het kan niet harder waaien 
op aarde dan in een tornado. Ik heb voor het eerst in 1996, met 
een groep collega’s van MeteoConsult (nu MeteoGroup, red.) 
een tornadojacht gedaan. En daarna nog vier keer. En ik zou het 
nog wel een keer willen doen.” 

Is dat niet heel gevaarlijk? 
“Je moet wel goed weten wat je doet en waar je gaat staan. Je 
neemt voorzorgsmaatregelen voor als hij op je af komt. Je moet 
precies weten wat je vluchtroutes zijn. Met behulp van gps en 
kaarten zorg je ervoor dat je de tornado steeds een stap voor 
bent. Bij ons is dat altijd goed gegaan, maar we moesten wel 
een keer vluchten, omdat er één te dichtbij kwam. 

Van tornado’s jagen wordt je als meteoroloog beter in je vak. 
Je kunt namelijk alleen een tornado zien als je een perfecte 
verwachting maakt van tevoren. Je bent dan met elkaar aan 
het puzzelen met weerkaarten en –gegevens van een gebied, 
minstens zo groot als de Benelux. Zo krijg je een beeld van de 
locatie waar later op de dag een tornado zou kunnen ontstaan. 
Daar rijdt je dan naartoe. Als je het verkeerd hebt berekend, 
dan mis je hem.”

Wat is wind eigenlijk?
“Heel simpel: wind is de verplaatsing van lucht. Maar dat het 
gáát waaien heeft te maken met hoge- en lagedrukgebieden. 
Lucht wil altijd van hoog naar laag stromen. Net zoals water. 
Lucht gedraagt zich in zekere zin als een vloeistof en kan dus 
stromen. Naarmate de verschillen tussen hoog en laag groter 
zijn, gaat lucht harder stromen, zoals water in een rivier. Als je 
een sterk hogedrukgebied hebt en een sterk lagedrukgebied is 
het hoogteverschil als het ware groot en dan gaat de wind hard 
waaien. Vergelijk het met een opgeblazen ballon. In de ballon is 
de luchtdruk hoog en als je het ventieltje openhoudt, dan gaat 
het waaien uit de ballon.

Wind is dus het opheffen van drukverschillen, zodat je een 
balans krijgt. Maar in praktijk werkt dat niet helemaal zo. En dat 
maakt het zo interessant. De lucht wil van hoge- naar lagedruk 
stromen en zoekt de kortste route, maar de aarde draait; het 
lagedrukgebied verplaatst zich, en de wind moet bijdraaien. 
De wind waait daardoor niet van hoog naar laag, maar waait 
tussen hoge- en lagedrukgebieden door. En dat is mooi, want 
dat betekent dat een hogedrukgebied niet leegloopt, 
zoals een ballon. Als de aarde niet meer zou draaien, 
dan zou het vrijwel niet waaien.”

Hoe komt het dan dat we hier in Neder-
land meestal zuidwestenwind hebben?
“De gemiddelde windrichting in Neder-
land is inderdaad zuidwest. Dat heeft 
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te maken met de voorkeursposities van hoge- en lagedrukge-
bieden. Tussen de Tropen en de Noordpool heb je permanente 
temperatuurverschillen. Temperatuurverschillen veroorzaken 
verschillende drukgebieden. Daardoor waait er ten noorden van 
de Subtropen, op grotere hoogte in de atmosfeer, meestal een 
westenwind. Aan de grond heb je te maken met wrijving aan 
het aardoppervlak. Daardoor wordt de wind gedwongen om 
uit een andere hoek te waaien en zwakt hij wat af. Dat veroor-
zaakt bij ons meestal zuidwestenwind. De windrichting boven 
zee is ook altijd iets anders dan boven land. Boven zee is de 
wrijving minder, daar zijn geen gebouwen en bossen. Daarom 
waait het daar harder dan boven land. Daarom is het ook zo 
goed om windturbines op zee te bouwen.”

Soms hebben we ook weleens een tijdlang oostenwind. 
Hoe kan dat dan?
“Dan is de standaard positie van hoge- en lagedrukgebieden 
omgekeerd. Vaak hebben we te maken met een lagedruk-
gebied boven IJsland of Schotland en een hogedrukgebied 
boven Spanje en daar waait die westenwind dan tussenin. 
Maar het kan zo zijn dat die systemen omwisselen. 

Noordenwind komt bij ons het minst voor. Oostenwind iets 
vaker en zuidenwind nog vaker, maar meestal komt de wind 
bij ons uit het zuidwesten. 

De voorkeurswindrichting is voor ieder land anders. Dat heeft 
ook te maken met bijvoorbeeld locaties van bergruggen waar 
de wind langs moet, of tegenaan botst. Zo ontstaat bijvoor-
beeld de Mistral, een harde noordenwind die voorkomt in 
Zuid-Frank rijk. De wind komt dan uit het westen over Frankrijk, 
botst tegen de Alpen en gaat er aan twee kanten om heen. 
Het ene deel veroorzaakt dan die harde, koude noordenwind.” 

Wanneer ging je je verdiepen in klimaatverandering?
“Een jaar of twintig geleden begon ik me hiermee bezig te 
houden. Ik las erover en ik ging poolijsstatistieken bekijken. 
Ook op congressen hoorde ik erover en zo werd mijn beeld 
steeds completer. Mijn ouders hebben me dicht bij de natuur 
laten opgroeien. Zij hadden veel liefde voor de natuur, dus dat 
heb ik zeker meegekregen. Ik ben me daardoor ook bewust van 
de kwetsbaarheid van de natuur. Daarom ben ik Milieuhygiëne 
gaan studeren in Wageningen. 

Ik ben afgestudeerd op luchtverontreiniging. Luchtverontreini-
ging en klimaatverandering liggen eigenlijk heel dicht bij elkaar. 
Het is al een heel oud verhaal dat de wereldatmosfeer zal veran-
deren door het opstoken van fossiele brandstoffen. Dat weten 
we officieel al minstens 100 jaar. Het oudste kranten bericht dat 

ik daarover gevonden heb komt uit 1912. In dat bericht werd 
gewaarschuwd over de risico’s van het doorgaan met het 
verstoken van steenkool. In 1957 stond heel concreet in 
de Volkskrant: De aarde wordt een broeikas.

Het is geen modern inzicht. Maar anno 2017 gaat het 
echt hard met die temperatuurstijging en het smelten 

van de poolkappen.”

Hier in Nederland merk je nog niet zo veel van 
klimaat verandering. Behalve misschien dat je de 
laatste jaren bijna nooit meer kunt schaatsen.

“Nederland is eigenlijk te klein om iets te kunnen zeggen 
over klimaatverandering. Daarvoor het je een compleet beeld 
van de hele wereld nodig. Dan zie je voor 100 procent zeker 

dat de gemiddelde temperatuur op aarde de stijgt, dat 
de poolkappen en gletsjers smelten en dat de weers-

omstandigheden extremer worden. 
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We hebben de laatste jaren in Nederland wel te maken met 
zachte winters en de zomers van de laatste jaren zijn warmer 
zijn dan normaal. Je ziet vaker zware neerslagsituaties met 
wateroverlast. We hebben ook vaker te maken met warmte-
pieken in de zomer. Ik verwacht dat we op niet al te lange 
termijn  zomers gaan meemaken met stevige hittegolven. 
Ik denk niet dat we ooit nog gaan meemaken dat we de 
koudste  maand ooit gaan meten, maar elk jaar verbreken 
we wel de warmte records.”

Zal de wind de komende jaren al veranderen als gevolg 
van klimaatverandering?
“Het is niet gezegd dat door klimaatverandering de zachte 
winters doorzetten. Er is ook een theorie die zegt dat door het 
smelten van de poolkappen de windpatronen gaan veranderen. 
Als de Noordpool steeds warmer wordt, dan zou het kunnen 
zijn dat de wind niet altijd meer west is, maar meer uit het 
noorden of oosten gaat waaien en dan wordt het juist weer 
kouder in de winter. De afgelopen winter viel de windopbrengst 
voor de windenergieproducenten tegen. Diezelfde theorie 
stelt dat er een verband kan zijn met de extreem warme situ-
atie op de Noordpool afgelopen winter, waar de temperatuur 
soms wel 20 graden hoger lag dan normaal. Dat maakte het 

temperatuur verschil met de subtropen een stuk kleiner. Daar-
door wordt ook het verschil tussen hoge- en lagedrukgebieden 
kleiner, zodat de wind als het ware gaat meanderen, net zoals 
een rivier met weinig hoogteverval dat doet. De wind waait uit 
verschillende richtingen en dat is vaak minder hard dan uit het 
westen vanaf zee. 

Het zou dus zo kunnen zijn dat een windarme winter in combi-
natie met een warme Noordpool geen toeval is. Die conclusie 
is nog heel prematuur, want wat je hier direct tegenin kunt 
brengen is dat tijdens de winter daarvoor de Noordpool ook 

heel warm was, maar dat de windopbrengsten op zee juist iets 
hoger waren dan gemiddeld. We kunnen het verband tussen de 
Noordpool die sneller opwarmt dan de Subtropen waardoor de 
wind zwakker gaat waaien nu nog niet hard maken, dit moet 
echt nog veel beter onderzocht worden. Maar het is wel een 
mogelijkheid voor de toekomst.

Als je naar mijn mening vraagt dan denk ik dat het meest waar-
schijnlijke is dat de wind in Nederland hetzelfde blijft, maar zo 
niet, dan verwacht ik dat het hier minder zal gaan waaien.”

Hoe zie jij de toekomst van duurzame energie?
“We moeten zo snel mogelijk fossiele brandstoffen uitfaseren 
en vervangen door weerenergie: windenergie en zonne-energie. 
Ik zeg altijd: we moeten de aardbol aansluiten op de weerma-
chinerie. Zon en wind samen kunnen de grootste klap maken. 
Als je bekijkt hoe je Nederland voor 100 procent op duurzame 
energie kunt laten draaien dan is het wat mij betreft duidelijk 
dat veruit de grootste slag zal komen van wind op zee. De effi-
ciency en het rendement van wind op zee is het hoogste. Op 
zee heb je minder hinder van windturbines dan op land, waar 
je ze nu eenmaal niet overal kunt bouwen. Er kan nog wel heel 
veel zon op land worden gebouwd. En dan bedoel ik vooral op 
daken, vangrails en geluidschermen. Ik verwacht dat in de toe-
komst zestig procent van onze energie van wind op zee komt, 
dertig procent van zon op land en vijf procent van wind op 
land. En dan nog een niet onbelangrijk restant van ondermeer 
bodemwarmte en biomassa. 

Het is ontzettend belangrijk dat we zo snel mogelijk, tegen zo 
laag mogelijke kosten en met minimale hinder onze energie-
voorziening duurzaam maken. Maar vooral zo snel mogelijk. 
Klimaat verandering is een dramatisch probleem aan het 
worden. We hebben gewoon geen tijd meer. Als je voor wind 
op land eerst enkele jaren moet polderen en concessies moet 
doen voordat je kunt bouwen dan is dat verloren kostbare tijd. 
Als het op zee wel snel kan, dan moet je ze op zee bouwen.

En natuurlijk moet je daarbij kijken naar energieopslag-
systemen, want alleen dan kan de overgang naar een 
schone energie voorziening slagen.

Hij presenteert vanaf 1989 het weer bij RTL4 maar is ook 
regelmatig te zien en te horen bij publieke omroepen. 
Verder is hij één van de initiatiefnemers van Volta, 
www.voltatv.com, een online platform met inspirerende 
video’s op het gebied van duurzaamheid. 

Daarnaast is hij oprichter van het duurzame sprekersburo 
SpeakOut. Het sprekersbureau heeft een mooi aanbod 

van topsprekers over duurzame thema’s die ook nog eens 
klimaatneutraal reizen. De gereisde kilometers worden 
gecompenseerd met de aanplant van bos via Trees for 
All, waar Reinier in de Raad van Advies zit. Hij geeft zelf 
ook regelmatig inspirerende lezingen over weer en wind, 
klimaat en duurzaamheid. 

Meer informatie via www.speakout.tv

Reinier van den Berg  Santpoort, 5 april 1962

“We moeten zo snel mogelijk onze 
energievoorziening duurzaam 
maken”
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