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Mijnheer deRector, Dames enHeren,
Vandaag is het een bijzondere dag. Het KNMI heeft een
weeralarm afgegeven en voor het eerst is ook een verkeeralarm afgekondigd door Rijkswaterstaat. Toch ben ik blij dat
u vandaag aanwezig bent en dat u het turbulente weer heeft
getrotseerd [1]. Ook vorige week donderdag 11januari was
het heftig weer en daar wil ikstraks nog meer over zeggen.
Eerst wil ik kort spreken over de meteorologie, de wetenschap van het weer en het atmosferische klimaat. De
oorspronkelijke betekenis van meteorologie komt van 'Meteorologica', en dat betekent 'spreken over de dingen in de
lucht' [2]. Dat kan nog van alles zijn en het is ook zo dat
meteorologen zich met vele onderwerpen bezighouden in
relatie tot de atmosfeer. Zeker nu het de laatste jaren steeds
warmer isgeworden op aardeen het enena het andere weerrecord wordt gebroken.
Vandaagwil ikenkele actuele onderwerpen en ontwikkelingen in de meteorologie bespreken. Natuurlijk komt daarbij ook de invulling van het vakgebied bij deze universiteit
aan de orde.

De turbulente atmosfeer
Wanneer de atmosfeer onregelmatig en wervelend in beweging is noemen we dat een turbulente beweging. Boven
het aardoppervlak is de atmosfeer bijna altijd turbulent
vanwege wrijving van de wind en opwarming door de zon.
Ook de bewegingen in een cumulus of een onweerswolk
zijn turbulent. Kenmerkend bij turbulente verschijnselen

is de wervelende beweging in drie dimensies op afstanden
van millimeters tot kilometers. Atmosferische turbulentie
komt ook voor in stofhozen (zie Figuur 1), tornado's en in
rookpluimen.

Figuur 1:Foto's van turbulente verschijnselen in deatmosfeer,
namelijk van links naar rechts eenstojhoos boven droogland,
Cumuluswolken boven de 'Grand Canyon' en een satellietopname
van een weerdepressie.

Vaak worden de bewegingen van de atmosfeer op grote
schaal ook turbulent genoemd, zoals bij orkanen en depressies met afmetingen van honderden tot duizenden kilometers. Bijdezeatmosferische verschijnselen komen de grootste
turbulente wervels voor in het horizontale vlak en daarom
heet dit ook wel twee-dimensionale turbulentie. In Figuur 1
is op de satellietfoto een depressie zichtbaar en de kenmerkende krul lijkt daarbij veel op een turbulente wervel.
Als een concreet voorbeeld van een turbulente atmosfeer
wil ik graag met u terug naar vorige week donderdag 11
januari 2007. Ook toen was het een onstuimige dag met
veel wind veroorzaakt door een zogenaamd koufront. Niet
alleen zwarewindstoten kwamen voor, maar er trad op vele
plekken in Nederland heftig weer op met slagregens, hagel
en onweer.Vanwege de dreigende overlast en het gevaar gaf
het KNMI ook voor deze dag een weeralarm uit.
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Figuur 2: Degemeten windsnelheden opdonderdag 11 januari
2007 ophet meteorologisch waarnemingsstation aan de Haarweg te
Wageningen.De metingen geven op 10 meter hoogtede gemiddelde
windsnelheden (onderstelijn) en de windstoten (bovenstelijn) [3].

Figuur 2 toont de windsnelheden voor donderdag 11
januari 2007, zoals gemeten op het meteorologische waarnemingsstation aan de Haarweg te Wageningen [3]. De
onderste lijn geeft de windsnelheid op 10 meter hoogte gemiddeld over 10 minuten weer. De bovenste lijn geeft de
gemeten windstoten weer op 10 meter hoogte. In dat geval
is de windsnelheid gemiddeld over een paar seconden. Er
treden twee piekwaarden op, namelijk in de ochtend en in
de vroege middag met waarden van 22 meter per seconde
ofwel ongeveer 80 km per uur gedurende korte tijd. Dat is
hard genoeg om het verkeer te ontregelen en schade aan natuur en bebouwing te geven.
Met speciale meetapparatuur kunnen we ook de hele
snelle turbulente fluctuaties in de lucht meten. Helaas werd

deze apparatuur in de middag door de storm en de regen
aangetast, maar van de ochtendpiek zijn de metingen gelukkig wel beschikbaar. Figuur 3 laat de turbulente windmetingen zien op 3 meter hoogte gedurende 2 minuten
voor de ochtendpiek. Opvallend zijn de grotevariaties in de
luchtbeweging op deze zeer korte tijdschalen. De fluctuatiesworden veroorzaakt door drie-dimensionale, turbulente
wervels die maar kort leven. Deze fluctuaties zijn chaotisch
en niet voorspelbaar.

Time (Gmt)

Figuur3: De turbulente windsnelheidgemetenopeenhoogte van
3 meteropdonderdag11januari 2007 ophetmeteorologisch
waarnemingsstation aan deHaarwegteWageningen van 8.40 tot 8.42
uur (wintertijd). Met dank aan BertHeusinkveldenAdrieJacobs.

Helaas bestaat er geen algemene theorie waarmee turbulentie in een stroming kan worden beschreven en in detail
kan worden voorspeld. Dit is feitelijk nog een onopgelost
probleem uit de klassieke Natuurkunde.

Het turbulente weer
In tegenstelling tot de chaotische turbulentie boven het
aardoppervlak, is het weerbeeld wel degelijk voorspelbaar
tot eenzekeretermijn vooruit.Alsvoorbeeld ziet u in Figuur
4 de verwachte windsnelheid voor de periode van 10tot 19
januari 2007, berekend op basis van de waarnemingen van
dinsdag 9 januari 2007. De verwachting geldt voor Midden-Nederland in een ruime straal rondom De Bilt [4].
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Figuur4:Deverwachte windsnelheidvoordeperiode van woensdag
10totenmetvrijdag19januari2007 voorDeBilt,berekendop
basis vandewaarnemingen vandinsdag9januari2007.Metdank
aanKNMI [4] en ECMWF[5].
Naast een zogenaamde 'prikwaarde' voor de gemiddelde
windsnelheid op het middaguur van elkedag,wordt ook een
onzekerheidsband getoond in Figuur4.Hoesmallerde band,
hoe meer betrouwbaar de verwachting geacht wordt te zijn.
Voor donderdag 11 januari komt de prikwaarde zeer goed
overeen met de waargenomen gemiddelde windsnelheid van
14 meter per seconde rond het middaguur in Wageningen.

Figuur 4 geeft ook een verwachting voor de gemiddelde
windsnelheid van vandaag. Dus in de weersverwachting
die vorige week woensdag werd uitgegeven, was al
duidelijk dat het vandaag hard zou kunnen gaan waaien
na een relatief rustige periode in het begin van deze week.
De opgetreden wind vandaag is aanmerkelijk hoger en
deze werd al sinds het begin van deze week goed voorzien
(vandaar opnieuw een weeralarm)!
Helaas komt de weersverwachting niet altijd zo mooi uit
en blijft het maken van een weersverwachting een grote uitdaging. Meteorologen steken daarbij elkedaghun nek uit en
staan daarmee inprincipeelkedagblootaankritiek. Dit geldt
zeker alshetweertegenvalt ofalseronverwacht extremiteiten
optreden. Om dekwaliteit en debruikbaarheid vandeweersverwachting te kunnen beoordelen is het nodig om achteraf
de weeruitspraken op een eerlijke manier te vergelijken met
het werkelijk opgetreden weer. Door dieverificatie ishet ook
mogelijk om inzicht te krijgen waar en hoe verwachtingen
fout gaan en waar modellen en bijbehorende verwachtingsmethoden verbetering nodig hebben. De grote weercentra,
zoals het Europese weercentrum, publiceren dan ook regelmatig over de kwaliteit van de modelverwachtingen [5].
In Nederland zijn naast het KNMI een aantal commerciële weerbedrijven actief. Ook zijn er vele weervrouwen
en weermannen die uitspraken doen over het weer in de
media. Over de kwaliteit van al die weeruitspraken is niet
zo veel bekend. Bovendien blijken de weerbedrijven nogal
verschillende opvattingen te hebben over hoe je weersverwachtingen moet corrigeren en moet communiceren naar
de gebruiker.
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Figuur5:OmslagvanbetweekbladHP/Delijd van5januari2007.
Onlangs nam het opinieweekblad HP/De Tijd het initiatief om in samenwerking met mijn leerstoelgroep, de
verwachtingen van de verschillende weerbedrijven tevergelijken met het opgetreden weer [6]. Het initiatief gaf aanleiding tot enige beroering in weerland en helaaswaren niet
allebedrijven bereid om meetewerken aaneen vergelijkend
warenonderzoek. Dat iseen gemiste kans in een tijd waarin
van alles en nog wat de maat wordt genomen. In dit verband wil ik graag aanbevelen dat het KNMI, als publieke
instelling, het initiatief zou nemen en de kwaliteit van haar
weersverwachtingen meer actief en toegankelijk zou publiceren!

Hetturbulente klimaat
Naast het weer en de weersverwachting, trekt de opwarming van het klimaat veel aandacht. In 2006 was het in
Nederland uitzonderlijk warm, namelijk het warmste jaar
en de warmste herfst sinds het begin van de metingen in
Nederland. Figuur 6 laat de tijdserie zien van de jaargemiddelde temperatuur in De Bilt gedurende de laatste 300 jaar.
De tijdserie ziet er grillig uit en heeft veel weg van een turbulent signaal.
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Figuur6:JaargemiddeldetemperatuurinDeBiltgedurendede
laatste300jaar.Met dank aanANP en KNMI [4].
Figuur 6 toont ook de opwarming van de laatste20 jaren
en de verwachting is dat die trend voorlopig doorzet vanwege de toename van broeikasgassen in de atmosfeer. Maar
wat betekent een warmer klimaat voor het weer van de toekomst? Hoe worden de extremen in het weer beïnvloed? Er
iseen enorme behoefte aan antwoorden op dit soort vragen
en dit krijgt terecht veel aandacht binnen de meteorologie
en verwante wetenschappen.
Daarnaast is het ook van belang om aandacht te blijven
schenken aan de schommelingen in het atmosferische kli-
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maat. Hoe hangen die schommelingen bijvoorbeeld samen
met de grilligheid van de atmosfeer in wisselwerking met
de oceaan en het landoppervlak? Ishet daarbij toeval dat de
wind in onze streken de laatste jaren opvallend vaak uit het
zuiden en zuidwesten waait of is dit ook een direct gevolg
van de opwarming van de aarde? Daar ishelaas nog weinig
over bekend. Figuur 7 geeft een illustratie van een aantal
belangrijke processen en veranderende factoren die een rol
spelen in het klimaatsysteem [7]. Gezien de complexiteit
van het klimaatsysteem is het duidelijk dat we hierop nog
lang niet zijn uitgestudeerd!
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Figuur 7:Schets vanbelangrijkeprocessen en veranderingen inhet
mondiale klimaatsysteem[7].
Gestimuleerd door de vooruitgang van de kwaliteit in
de weersverwachting, worden er delaatstejaren steeds meer
pogingen gedaan om verwachtingen temaken van het weerbeeld op een termijn van maanden en zelfs langer vooruit.
Dat kan alleen zinvol op basis van kansverwachtingen voor

11

het gemiddelde weer over een aantal maanden of seizoen,
bijvoorbeeld "de kans is groot dat we hier een droger en
warmer dan gemiddeld voorjaar of zomer krijgen". Succesvolle seizoensverwachtingen hebben vanzelfsprekend een
grote relevantie voor de maatschappij, zoalsde energievoorziening en de beschikbaarheid van water voor natuur en
landbouw, et cetera.

Dames en Heren,
In het voorgaande heb ik gesproken over het maken van
weersverwachtingen en het doen van uitspraken over het atmosferische klimaat. Betrouwbare atmosfeermodellen zijn
daarvoor essentieel. Die modellen zijn ook van belang voor
het doen van onderzoek van atmosferische verschijnselen in
relatie tot het weer, de luchtkwaliteit en het klimaat. Daarnaast worden modellen gebruikt voor allerlei toepassingen,
zoals het schatten van de verwachte opbrengst van windenergie, de invloed van veranderingen in het landgebruik
op het lokale weer en klimaat, et cetera.

Figuur 8: Een modelconcept vooreen cumuluswolk.

Het voert nu tever om in detail in te gaan op de formulering van atmosfeermodellen. Als voorbeeld, laat Figuur 8
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een conceptueel model van een cumuluswolk zien. Op de
voorgrond houdt iemand met de hand een 'dotje watten' op
en vergelijkt dat met de echte wolken op de achtergrond.
Het 'dotje watten' lijkt wat de vorm betreft zeker op de
echte wolken. Maar het is ook duidelijk dat de details van
dit simpele model niet correct zijn, bijvoorbeeld vanwege
hetweglaten van deturbulente bewegingen en andere kleinschalige processen in de wolk.
Soortgelijk geldt dat voor atmosfeermodellen een correcte formulering van de details vaak problematisch is. De
vraag is natuurlijk altijd, hoeveel details heb je echt nodig?
Helaas blijken de uitkomsten van modellen gevoelig te zijn
voor die details, zoals voor de beschrijving van turbulentie.
Naar mijn mening wordt hieraan veel te weinig aandacht
besteed in ons vakgebied.
Het meteorologische onderzoek bij de leerstoelgroep Meteorologie en Luchtkwaliteit richt zichwelvoor een belangrijk
deel op het beter begrijpen en beschrijven van atmosferische
turbulentieenaananderekleinschaligeatmosferische verschijnselenboven land. Daarvanwiliknu graageen aantalvoorbeelden geven. In het begin van dezeredeheb ikalgesproken over
de turbulentie in deatmosfeer bovenlandbij harde wind.
Ook zonder wind kan turbulentie aanwezig zijn in de
atmosfeer, bijvoorbeeld wanneer de zon het aardoppervlak
heeft opgewarmd en thermiek ontstaat. Boven een warme
asfaltweg of boven kale grond is de lucht dan aan het 'trillen'. Deze zogenaamde 'scintillaties' zijn ook met het blote
oog waarneembaar. Soms zie je die scintillaties zelfs boven
een ijsoppervlak, zolang het oppervlak maar warmer is dan
de lucht.
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De luchttrillingen in de atmosfeer boven een warm oppervlak, worden veroorzaakt doordat luchtpakketjes van
verschillende grootte en met verschillende temperatuur en
vochtinhoud chaotisch door elkaar bewegen. Hierdoor ontstaan variaties in de brekingsindex van de lucht en dit blijkt
een goede maat te zijn voor het transport van warmte en
van waterdamp. Met een zogenaamde 'scintillometer' kunnen de luchttrillingen gemeten worden, gemiddeld over
een zekere afstand of padlengte. Hiermee kan indirect een
bepaling plaatsvinden van de uitwisseling van warmte en
waterdamp tussen het aardoppervlak en de atmosfeer. In de
praktijk kunnen daarbij afstanden worden gebruikt variërend van 100 m tot 10 km [8].
Er is een toenemende behoefte aan betrouwbare metingen van de hoeveelheid warmte en waterdamp die het
aardoppervlak afstaat aan de luchtlagen erboven. Normaal
worden deze gegevens echter niet gemeten op meteorologische stations. Met behulp van scintillometrie kan worden
bepaald hoeveel water er verdampt in een bepaald gebied.
Dat is direct van belang voor de waterbalans en de aanvulling van water door irrigatie in de droge gebieden op aarde.
Ook zijn metingen met behulp van scintillometrie waardevol bij onafhankelijke validatie van atmosfeermodellen en
voor de toetsingvan berekeningsmethoden van verdamping
met behulp van satellietobservaties [8].
In de laatste jaren is op vele plaatsen in de wereld onderzoek gedaan naar de toepasbaarheid van scintillometers.
Mede op basis van het werk bij de leerstoelgroep Meteorologie en Luchtkwaliteit is de scintillometer in productie
genomen door een Nederlands bedrijf. Ook in de toekomst
willen we binnen de leerstoelgroep werken aan de verdere
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ontwikkeling en toepassing van scintillometrie voor onderzoek en diverse toepassingen [9].

De turbulente grenslaag
De onderste laag van de atmosfeer waarin turbulentie door
wind en thermiek aanwezig is, wordt de atmosferische
grenslaag genoemd. Boven de grenslaag heeft de stroming
in de atmosfeer een veel meer regelmatig karakter (afgezien
van de turbulente bewegingen in wolken). De dikte van de
grenslaag kan boven land enorm variëren in ruimte en tijd,
van eenpaar meter indenacht tot enkelekilometers overdag.
Vaak treedt in de grenslaagvorming van mist en wolken op.
Via metingen kunnen we veel leren over atmosferische
turbulentie. Een andere mogelijkheid om meer te weten te
komen over het gedrag van turbulentie is door middel van
numerieke simulatie. Hiermee kan de turbulente stroming
voor een belangrijk deel in drie dimensies worden uitgerekend, maar ook hier hebben de details aandacht nodig.
Niettemin heeft numerieke simulatie de laatste jaren een
enorme vlucht genomen.
Ter illustratie geeft Figuur 9 een impressie van de thermiek in de atmosfeer die in de middag kan ontstaan boven
eenheterogeen en warm landoppervlak,wanneer de horizontalewindsnelheid klein is [10]. In Figuur 9 is de horizontale
schaal6km endeverticaleschaal isruim 1km. De grijstinten
in de figuur zijn een maat voor de zogenaamde potentiële
temperatuur. De pijlen zijn een maat voor de windsnelheden
in de turbulente grenslaag. De top van de grenslaag zit hier
net onder het donkere gebied op ongeveer 1000 meter.
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Heterogeneous case (O.05/ 0.15 Km s ' )

Figuur9: Thermiek in degrenslaagboven heterogeen land. De
grijstinten in defiguurzijn eenmaat voordezogenaamdepotentiële
temperatuurin Kelvin (zieschaalverdelingaan rechterzijde). Met dank
aan Chielvan Heerwaarden,Jordi VilaenKeesvan den Dries[10].

In de linkerhelft van Figuur 9 wordt de atmosfeer door
een grasoppervlak opgewarmd (met een voelbare warmtestroom van 60 W/m2) en vindt er verdamping van water
plaats vanaf het oppervlak. In de rechterhelft van de figuur
bevindt zich een droog landoppervlak zonder vegetatie
en zonder verdamping. In dit geval is de uitwisseling van
warmte boven het droge oppervlak drie maal zo groot als
boven het grasoppervlak (dus 180 W/m2).
In het midden van het (warme en droge) rechtergedeelte
van Figuur 9 zijn thermiekbellen zichtbaar (verticale pijlen
illustreren de stijgende bewegingen).Via thermiek vindt zeer
efficiënt uitwisseling en menging plaats van warmte, waterdamp, impuls en eventuele verontreinigingen vanaf het
aardoppervlak naar de atmosfeer. Vanwege de grote stijgende
bewegingen in de thermiekbel, zal eventuele wolkenvorming
eerder plaatsvinden boven het warme en droge oppervlak
dan boven het grasoppervlak [11]. In deleerstoelgroep wordt
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door verschillende promovendi en stafleden onderzoek verricht naar verschijnselen in de grenslaag overdag boven land
in wisselwerking met het landoppervlak [12, 13].

De stabiele grenslaag
In de nacht en ochtend kunnen turbulente bewegingen in
de atmosferische grenslaag bijna afwezig zijn. Dit ishet gevalwanneer de afkoeling van het oppervlak groot is.Deze is
het sterkst bij onbewolkt weer en lagewindsnelheid. Warme
lucht zit dan boven koude lucht en dat iseen stabiele situatie. In dezeomstandigheden kunnen bij het oppervlak hoge
concentraties van eventuele verontreinigingen in de atmosfeer ontstaan, bijvoorbeeld doordat uitlaatgassen van auto's
niet worden weggemengd. Ook treedt in dit soort omstandigheden dauwvorming op en blijven eventueel gevormde
mistflarden bij het oppervlak hangen. Bij voldoende afkoeling kan ook nachtvorst ontstaan.
Interessant is dat bij een lage windsnelheid, de turbulente koppeling tussen de atmosfeer en het landoppervlak
geheel kan wegvallen en zich enige tijd later kan herstellen.
Dit gedrag leidt dan tot oscillaties in de temperatuur en de
windsnelheid. Alserweinig turbulentie is,wordt de temperatuur relatieflaagen bij veel turbulentie, isde temperatuur
relatief hoog. Figuur 10 toont waarnemingen hiervan op
het weerstation aan de Haarweg teWageningen in de nacht
van 15 op 16 november 2002. Ook op andere locaties in
Nederland werd dit gedrag in die nacht waargenomen. Het
getoonde gedrag kan grotendeels worden verklaard met een
relatief simpel conceptueel model dat door een van de promovendi van de leerstoelgroep ontwikkeld is [14].
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Figuur 10:Oscillaties intemperatuur (bovenstelijn)enwind
(onderstelijn)gemeten ophetweerstationaandeHaarwegte
Wageningen indeavondvan15ennachtvan16november2002.
MetdankaanGert-Jan SteeneveldenBas vandeWiel.
O m kleinschalige processen indeatmosferische grenslaag
beter te begrijpen en te representeren in regionale en mondiale atmosfeermodellen, wordt internationaal samengewerkt binnen de 'GEWEX-Atmospheric Boundary Layer
Study (GABLS)'. Hieraan wordt vanuit de leerstoelgroep
Meteorologie en Luchtkwaliteit actief geparticipeerd en
leiding gegeven [15]. Hierbij worden modellen vergeleken
met waarnemingen en numerieke simulaties. Het blijkt dat
de representatie van de stabiele grenslaag in atmosfeermodellen erg onvolledig is, vaak niet in overeenstemming is
met waarnemingen en ook erg gevoelig is voor bepaalde
modelparameters [16].

18

2-materT*mp(lind)

1S
1Z
9
7
S
3
1

e
•i
-3
•8

•»
•»

-12
-15

Figuur 11:Hetgemiddelde verschilvoordetemperatuurop2meter
hoogtetussen berekeningen methetNCAR klimaatmodelen de
waarnemingen voorhethuidigewinterklimaatop hetNoordelijk
halfrond. MetdankaanNCAR enGunillaSvensson (Stockholm
Universiteit).
Figuur 11 laat een voorbeeld zien van hoe groot het probleem kan zijn in een klimaatmodel. De figuur toont het
gemiddelde verschil voor detemperatuur op 2 meter hoogte
tussen deberekeningen met het model en de waarnemingen
voor het huidige winterklimaat op het Noordelijk halfrond.
Verschillen van meer dan 10graden treden helaas op tussen
het model en de waarnemingen. Het is duidelijk dat hieraan nogveel moet gebeuren en daaraan willen wevanuit de
leerstoelgroep bijdragen.
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Samenvatting van het onderzoek
In de leerstoelgroep Meteorologie en Luchtkwaliteit willen
we door middel van waarnemingen, numerieke simulaties
en conceptuele modellen, de kennis van de atmosferische
grenslaagboven land uitbreiden, uitdragen en toepassen. De
bedoeling is tevens om de verworven kennis hanteerbaar te
maken voor verbetering van de details in atmosfeermodellen en te gebruiken voor studies van het weer, het klimaat
en de luchtkwaliteit. Daarnaast besteden we aandacht aan
de validatie van modellen met metingen van onszelf en anderen. Ook in de toekomst blijft dit onderzoek van belang,
zeker in turbulent weer en klimaat!
Ik heb in deze rede een aantal voorbeelden van meteorologisch onderzoek in Wageningen gegeven. Ook andere
onderwerpen komen bij de leerstoelgroep aan bod [17,18].
Daarbij krijgen we internationaal veel belangstelling voor
het onderzoek en de toepassingen daarvan [19].

Het meteorologisch onderwijs
Voordat ik afsluit wil ik graag iets zeggen over het onderwijs
in de meteorologie. Dit wordt al lange tijd in Wageningen
gegeven, zij het onder zeer verschillende namen. In het meteorologische onderwijs komt een breed scalavan onderwerpen aan bod, niet alleen met betrekking tot de atmosferische
grenslaag boven land, maar ook de meteorologie van grootschaligeatmosferische bewegingen,wolkenfysica, et cetera.
Sinds 1994 kan er bij deze universiteit ook in de meteorologieworden afgestudeerd, namelijk eerst alsonderdeel van
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de studie 'Bodem, Water en Atmosfeer (BWA)' en de laatste
jaren zelfstandig binnen de Master (MSc) opleiding 'Meteorologieen Luchtkwaliteit'. Over deze periode zijn er99 mensen afgestudeerd inde Meteorologie. Gemiddeld studerener
duszo'n7à8mensen perjaar afin de meteorologie en daarmeevervullen we een belangrijke maatschappelijke rol.
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Figuur 12:Overzichtvan eerste werkkringvan Wageningse
Meteorologen indeperiode 1994totenmet2006(n=99).
MetdankaanLeoKroon.
Figuur 12laatzienwaardeWageningsemeteorologen sinds
1994 hun eerste baan vinden. Het grootste deel blijkt binnen
het onderzoek tegaan werken ofalsoperationeel meteoroloog
bij het KNMI of een van de commerciële weerbedrijven. Het
perspectief op de arbeidsmarkt voor afgestudeerde meteorolo-
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gen is door de jaren heen goed geweest en dat lijkt ook in de
toekomst zote blijven.
Naast de uitstroom van afstudeerders, zijn er gemiddeld
ook twee academische promoties per jaar vanuit de meteorologie. Op dit moment zijn er bijna 20 mensen bezig met
de voorbereiding van een proefschrift in de meteorologie of
een verwant onderwerp in samenwerking met andere groepen binnen en buiten Wageningen.

Dames en Heren,
Graag wil ik besluiten met een dankwoord. Op 1 mei 1999
werd ikaangesteld alshoogleraar en leerstoelhouder inde Meteorologie en Luchtkwaliteit aan deze universiteit. Vanaf het
begin was het duidelijk dat dit een erg breed terrein is voor
een enkeleleerstoel. Het verheugt me dan ookzeerdat met de
komst vanMaarten Krolalshoogleraar Luchtkwaliteit [20],ik
meweerin hoofdzaak op deMeteorologiekan richten.
In mijn loopbaan heb ikmet velemensen samengewerkt,
binnen en buiten mijn vakgebied. Van 1977 tot 1999 was
ik werkzaam bij het KNMI, vanaf 1993 tot 1999 ook als
hoogleraar in deeltijd bij de Universiteit Utrecht [21] en
sinds 1999 ben ik dus voltijds hoogleraar bij Wageningen
Universiteit. Dat iseen grote eer en een groot genoegen, temeer omdat ik bij deze universiteit ben gepromoveerd [22].
Zonder alle namen te noemen, wil ik graag alle betrokken
collega's danken voor de inspiratie, aanmoediging en samenwerking op dediversegebieden en bij devele projecten.
Dit geldt in het bijzonder voor destudenten en promovendi
waarmee ik werk en heb gewerkt. Onderzoek leer je toch

22

vooral door te doen en de kunst af te kijken van voorbeelden in je omgeving en ikwil graag ook in de toekomst zo'n
voorbeeld zijn!
In het bijzonder wil ik de medewerkers van de leerstoelgroep Meteorologie en Luchtkwaliteit bedanken. Naar mijn
mening is een leerstoelgroep de belangrijkste pijler van een
universiteit voor het geven van onderwijs en het verrichten
van onderzoek, ondanks turbulentie in de organisatie. Op
dit moment omvat de leerstoelgroep ruim 20 mensen (exclusief de externe promovendi). We mogen werken in een
mooi vakgebied met een boeiende historie en een mooie
toekomst.Vaakgaathetwerksamen met tijdsdruk, want we
verzorgen veel onderwijs, we zijn ambitieus met ons onderzoek en we hebben ook de verantwoordelijkheid voor het
weerstation. Ikwil jullie graag danken voor aljullie inspanningen en vooral voor de goede sfeer in de groep!
Tot slot wil ikgraag mijn vrouw Monique en mijn zonen
Joost en Wouter bedanken voor hun betrokkenheid bij mij
en mijn werk!

Zeer geachte aanwezigen,
Ik dank u hartelijk voor uw aanwezigheid en belangstelling.
Ik heb gezegd!
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