
Extreem weer 
een reis langs het weerspektakel van de laatste jaren 
 
Het lijkt wel of de natuur steeds vaker van slag is, 
stormen, sneeuwval, hitte en overstromingen, steeds 
vaker wordt het nieuws er door bepaald. 
De afgelopen maanden sprongen wel heel erg in het 
oog. De warmste herfst in 300 jaar! Daarvoor al de 
enorm hete juni en juli en vervolgens de extreem natte 
augustus. Augustus leverde een enorm aantal 
waterhozen, die bijna dagelijks door de weermannen en 
weervrouwen op televisie werden getoond. Maar  er 
gebeurde meer.  
Ook in het buitenland zagen we de afgelopen jaren 
bijzonder zaken op weerkundig gebied. Florida werd in 
2004 maar liefst vier keer getroffen door een 
wervelstorm. Ook in Japan kreeg een recordaantal typhonen te verwerken. Vorig 
jaar kwamen in het Atlantische Oceaangebied maar liefst 28 orkanen en tropische 
stormen tot ontwikkeling, nooit eerder had men dat gezien.  
Klimaatverandering, broeikaseffect, al snel worden deze begrippen erbij gehaald 
om de weerextremen te verklaren. Of dat altijd terecht is, is de vraag.  
Ook bij ons en in de buurlanden was het af en toe goed raak. Zware windhozen, 
soms vergezeld van zeer markante rolwolken, trokken de aandacht, maar heel bijzonder was 
natuurlijk de zware sneeuwval in noordelijk Nederland en de recordlage temperaturen in 
maart 2005. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de opmerkelijke sneeuw die op 
25 november 2005 het hele wegverkeer in Gelderland lam legde Ook de superwarme zomer 
van 2003 is bij velen nog niet uit de herinnering verdwenen. De hitte leidde in Frankrijk tot 
meer dan 15000 extra sterfgevallen, veelal onder ouderen. Terwijl in de zomer van 2004 
verzengende bosbranden Spanje en Portugal teisterden, waren het de overstromingen in het 
Alpengebied die daar de aandacht trokken. Een aantal van deze gebeurtenissen gaan we nog 
eens nader bekijken. Het zijn zaken die vaak zeer opmerkelijk in beeld zijn gebracht. 
 
Ik hoop u op 8 december een boeiende presentatie te kunnen brengen, tot dan. 
 
Jacob Kuiper 
  
 
Aanbieding voor  geïnteresseerden 
Van veel zaken die ook op de presentatie worden getoond is door de presentator een boek 
samengesteld.  
Dat boek, Extreme Natuur getiteld, geeft een boeiend totaaloverzicht en zal op de bijeenkomst 
voor geïnteresseerden beschikbaar zijn. In de boekhandel kost het 19,95 euro, op 8 december 
krijgt u 3,95 euro korting.  
Ook de voorganger van Extreme natuur, dat boeiende weerfeiten in 2002 en 2003 beschrijft, 
zijn op de bijeenkomst een aantal beschikbaar (beide boeken tezamen voor 25 euro te 
verkrijgen). Wilt u alvast wat informatie of het register van deze boeken op internet bekijken 
dan is dat o.a. te vinden op www.weerboek.nl . 


