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Nieuws
Van 26-30 mei 2007 vond in
Budapest de bijeenkomst plaats

Hisklim HIStorisch - KLIMaat

van 6th Seminar for homoge-

In deze nieuwsbrief Hisklim staan we kort stil

project waarbij we mobiele metingen per

nization and qualtity control in

bij drie projecten. Eerst kijken we naar de door

fiets gebruiken voor het in kaart brengen

ons ontwikkelde sofware voor het BSIK-Stroken

van de effecten van verstedelijking op de

homogenisation.org). Theo

project. Binnen dat project worden de op het

temperatuur. Dit project is onderdeel van de

Brandsma gaf daar een presen-

KNMI aanwezige pluviograafstroken- en rol-

studie naar de homogeniteit van de tempe-

tatie over de parallelmetingen

len verwerkt tot lange reeksen met 5 minuten

ratuurmetingen in De Bilt. Naast deze drie

neerslag. Daarna bespreken we het BSIK-Antiek

projecten worden er weer een aantal nieuwe

project. In dat project worden een aantal antieke

medewerkers voorgesteld en is er aandacht

In het kader van het project

(vóór de oprichting van het KNMI) reeksen

voor een aantal nieuwsfeiten.

DigiKol (Digitaliseren Koloniale

gedigitaliseerd. Ten slotte kijken we naar een

climatological databases en de
COST-HOME meeting (www.

op het KNMI terrein.

Nieuws

waarnemingen) zijn alle op het
KNMI aanwezige jaarboeken
van Indonesië gescand (uurlijkse waarnemingen Batavia/

BSIK-stroken software

Jakarta en de dagneerslagen

door Hans van Piggelen en Hans Manders

en/of maandstatistieken
van de neerslag van honder-

Binnen het project BSIK-stroken (zie Nieuwsbrief

die ‘krom’ door de scanner zijn gegaan als stro-

Hisklim augustus 2007) zijn we het afgelopen jaar

ken met een gekromde verticale as. Vervolgens

vooral bezig geweest met scannen van pluviograaf-

detecteert het programma aan de hand van een

stroken en -rollen, controleren van de digitale ima-

kleurenanalyse de curve en traceert deze. De

ges en vastleggen van de metadata. In de tussentijd

pixelposities van de curve worden aan de hand

is door enkele medewerkers gewerkt aan het

van de gedetecteerde rasterranden vertaald

Tokyo Metropolitan University

ontwikkelen van software om de benodigde infor-

in tijd en millimeters neerslag. Dit resultaat

(Masumi Zaki). Zij hebben op

matie zoveel mogelijk automatisch van de images

wordt tenslotte opgeslagen in een tekstbestand.

het KNMI een digitale kopie

af te lezen en om te zetten in numerieke data.

ACE wordt aangestuurd vanuit een script dat

van de scans gemaakt voor een

Concreet doet de software het volgende:

mappen met digitale images automatisch langs

grootschalig onderzoek naar

1) Inlezen van de digitale image file behorende bij

loopt en stuk voor stuk laat verwerken. De

den stations in Indonesië).
Hoewel de data nog ingevoerd
moet worden, hebben we
de afgelopen periode twee
instituten kunnen helpen met
de scans. Ten eerste was dat de

veranderingen in de moesson in
Azië. Daarnaast heeft UnescoIHE (Ton Bresser) in Delft een
kopie gekregen van de scans
van de neerslagjaarboeken voor
een onderzoek naar de neerslag

een strook of rol
2) Bepalen waar de rasterranden op de strook zich
bevinden
3) Traceren van neerslagcurve en de lokatie van
eventuele overhevelingen

verwerking van één stationsjaar duurt ongeveer
vier uur. Alle stroken (ca. 250 stationsjaar) zijn
inmiddels ‘door ACE gehaald’.
PostACE
De resultaten uit ACE moeten visueel worden

Uiteindelijk bleek dit alles toch een stuk moeilijker

gecontroleerd en waar nodig gecorrigeerd. ACE

dan we dachten, maar inmiddels lukt het goed om

kan niet in alle gevallen de digitale images

de benodigde data automatisch uit de image files

juist analyseren: de curve of het raster kun-

te extraheren.

nen te slecht zichtbaar zijn, handgeschreven

ACE

teksten op de strook kunnen de kleurenanalyse

Het programma ACE (Automatic Curve Extraction)

verstoren, een strook kan meer dan één curve

is nu 31 december 2009 (was

opent een image file van een strook of rol, analy-

bevatten etc., etc. Daarom is het Windows pro-

28 februari 2008).

seert en corrigeert deze voor scheefstand en krom-

gramma PostACE gemaakt. Met dit programma

ming van het grid. Dat laatste voor zowel stroken

kunnen we een resultaat van ACE openen om

op noord Sumatra.

Nieuws
In oktober 2008 is verlenging
aangevraagd van het BSIK-CS8
project. De beoogde einddatum
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na te gaan of de rasterranden, curve en heve-

tijd aan te kunnen koppelen. De resulterende

te hoog. Die resolutie brengen we terug tot 5

lingen goed zijn gedetecteerd. Is dat niet het

metadata wordt in een bestandje opgeslagen.

minuten. Daarnaast moet de neerslagmeting

geval, dan kunnen we daar binnen PostaACE

Als ACE een rol moet verwerken wordt dit

worden vertaald in cumulatieve sommen per

voor corrigeren. Het verbeterde resultaat

bestandje gebruikt om de rol als het ware op

dag (voor vergelijking met de handregenme-

wordt vervolgens weer opgeslagen.

te knippen in brokken van een etmaal.

ter) of ieder andere benodigde periode. Dit

V o or bee ld v a n d e co n tro le v a n ee n met A CE
Voorbeeld van de controle van een met ACE behandelde strook met PostACE
b ehan d eld e str o ok met P ost A CE

V o or bee ld v an ee n v a n ee n g es can de r ol en b e w erki n g m et
Voorbeeld van een gescande rol en bewerking met het programma roller
h et pr o gra mm a R o ll er

ParseTracks

Roller
ACE en PostACE zijn in eerste instantie

De uitvoer van Ace en PostACE bestaat per

gebeurt met het programma ParseTracks,

gebouwd voor verwerking van stroken. Maar

stationsdag uit een tekstbestand met de cu-

dat alle tekstbestanden van een willekeurige

naast stroken kent het project ook 30.000

mulatieve neerslaghoeveelheid afgezet tegen

tijdsperiode per station verwerkt tot één groot

stationsdagen op rollen. Die rollen (met

de tijd. Omdat de tijd is afgeleid van de pixel-

bestand met 5-minuten neerslagintensiteiten.

lengtes van ca. 10 m) zijn inmiddels gescand,

positie, is de resolutie van het bestand veel

maar de resulterende bestanden zijn zó groot
– vaak tussen 0,5 en 2 Gigabyte – dat deze
niet meer met normale grafische program-

Personeel

ma’s te bekijken of te bewerken zijn.
Daarom is het programma Roller gemaakt.
Met dit programma kunnen medewerkers

In de afgelopen periode hebben we drie

De nieuwe medewerkers (van links naar

constateren of een rol goed gescand is en

nieuwe tijdelijk medewerkers aangetrok-

rechts): Miriam Duijkers, Esther Koetse,

zo ja, aangeven waar de rasterranden en

ken voor de projecten. Alle tijdelijke

en Vera Luning (een foto van Tjalling de

dagovergangen zich bevinden. Ook dient te

medewerkers zijn studenten die werken

Haas ontbreekt).

worden aangegeven waar de curve begint en

op parttimebasis. Een uitzondering is

eindigt, vooral om daar vervolgens datum en

Hans van Piggelen die van oktober 2008
- januari 2009 fulltime in dienst is. De
Volgende medewerkers zijn vertrokken:
Linde van Otterdijk, Glynis Haaken,
Jeroen Lichtenauer en Daan Duijsings.
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Weergegevens in oude handschriften (Van der Muelen)
door Rudmer Jilderda
De eerste weerkundige waarnemingen in

liseerd en later beschikbaar gesteld op inter-

liet de buitenplaats drastisch verbouwen. Jan

Nederland dateren van de 17e eeuw. Meestal

net. Enkele korte reeksen, waaronder de “Van

Carel liet de buitenplaats na aan zijn dochter

betrof het uitgebreide beschrijvingen in

der Muelen”-reeks resteren nog. De “Van der

Henriëtte, die het weer naliet aan haar on-

dagboekvorm van wat met zag, maar al heel

Muelen”-reeks bevat drie tot vier maal daagse

getrouwde dochters. Deze dochters hielden

snel werden deze beschrijvingen aangevuld

waarnemingen van de temperatuur, de

Dennenburg tot 1889 in hun bezit. In dat jaar

met aflezingen van de baro- en thermometer.

luchtdruk, windrichting en luchtgesteldheid

wordt de buitenplaats opgedeeld en verkocht.

Een windvaan was gemakkelijk te construe-

(meestal bewolking en soms korte aandui-

De buitenplaats bestaat nog steeds en is nu

ren, zodat ook de windrichting al gauw deel

ding van het weer) te Utrecht en Driebergen

beschikbaar voor bruiloften en partijen. Het

uitmaakte van de weerwaarnemingen.

uit de jaren 1759 tot en met 1810.

ligt aan de Engweg 34. Het huis is sinds Jan

Een bekende lange historische waarneem-

De gegevens in de “Van der Muelen”-reeks

tuin om het huis is veranderd. De omstan-

reeks is de Zwanenburgreeks. Deze reeks

zijn door Jan Carel van der Muelen (1740

digheden, waaronder indertijd de waarne-

bevat meerdere waarnemingen per dag van

-1811) genoteerd in dagboeken. Naast instru-

mingen plaatsvonden, bestaan daardoor niet

veel verschillende instrumenten. De reeks is

mentele gegevens bevatten deze boeken ook

meer.

onder toezicht van het Hoogheemraadschap

uitgebreide dagelijkse weersbeschrijvingen.

Rijnland tot stand gekomen en was belang-

Jan Carel was lid van de vroedschap van de

Jan Carel was erg graag op zijn buitenplaats

rijk voor het plannen van de droogmaking

stad Utrecht. Daarnaast was hij door verer-

en zodra het weer het toeliet ging hij naar

van de Haarlemmermeer. Huize Zwanen-

ving heer van Maarssenbroek en eigenaar

Driebergen. De waarnemingen zijn daardoor

burg lag op een landengte tussen de toenma-

van een buitenplaats, genaamd Dennenburg,

een mix van het weer te Utrecht en Drieber-

lige Haarlemmermeer en het IJ en was dus

in Driebergen.

gen. In zijn dagboeken hield hij nauwkeurig

Carel meerdere keren verbouwd en ook de

geheel omgeven door water. Aangevuld met

bij, wanneer hij naar Driebergen vertrok en

gegevens uit Utrecht en De Bilt dient deze

Huize “Dennenburg” is een buitenplaats,

weer terugkeerde naar Utrecht. Hierdoor is

reeks vaak als achtergrond om hedendaagse

dat dateert van 1650. Het ligt ter hoogte

het erg gemakkelijk om de waarnemingen

records in het weer te karakteriseren. Naast

van Driebergen in Langbroek, een vroeg

aan de juiste lokatie toe te kennen. Het

de Zwanenburg reeks bestaan er van diverse

middeleeuws ontginningsgebied tussen de

hele werk omvat 29 dagboeken, geletterd

andere lokaties in Nederland historische

Utrechtse Heuvelrug en de Kromme Rijn.

A,B,…,Z,AA,AB,…,AD. Soms zijn meerdere

instrumentele waarnemingen van het weer.

In 1723 komt de buitenplaats in de handen

jaren in een boek opgenomen, maar veel

Ook die reeksen bevatten waarnemingen

jaren beslaan precies een boek. De luchtge-

die meerdere malen per dag door particulie-

steldheid wordt omschreven met termen in

ren werden verricht. De reeksen zijn in de

het Latijn. Het aantal gebruikte termen is

regel vrij kort en het aantal instrumenten is

beperkt en hiervan is een lijst gemaakt met

beperkt.

de Nederlandse vertaling. De uitgebreide

In het kader van het EU-project “Historische

weersbeschrijvingen in de dagboeken is tot

waarnemingen” zijn veel van deze reeksen in

1779 in het Latijn en daarna in het Neder-

de jaren tachtig van de vorige eeuw gedigita-

lands. Achter in de boeken staan soms extra
Af bee ld i n g va n H u iz e D e n n en b u r g op e e n
Afbeelding van Huize
pre nt br ie fk a art an n o 191 0

Dennenburg
op een prentbriefkaart anno 1910

waarnemingen te Utrecht, waardoor het weer
van Utrecht en Driebergen vergelijkbaar

van de familie Van der Muelen. De vader van

wordt. Niet duidelijk is wie de extra waarne-

Jan Carel, die burgemeester van Utrecht was,

mingen te Utrecht verrichtte.
Standaard werden de waarnemingen om
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08.00, 12.00 en 23.00 uur verricht en vaak

teerd in een achtdelige schaal genoemd naar

was er om 13.00 uur een extra waarneming

de windstreken.

van de temperatuur. De eenheid van tem-

broek over de jaren 1728 t/m 1739 van De
Fremery over de jaren 1836 t/m 1846 en uit de

peratuur is graden Fahrenheit en die van de

De meerdaagse waarnemingen worden in EX-

KNMI jaarboeken van 1848 t/m 1898. Met de

luchtdruk de hoogte van de kwikkolom in

CEL rekenbladen ingetypt. Van de 52 jaren zijn

gegevens van Van der Muelen en de moderne

een toenmalige lengteeenheid. Deze was in

nu 33 jaren ingetypt. Naar verwachting krijgt

gegevens van De Bilt, dat tussen Driebergen

twaalfden van lijnen, waarvan er weer twaalf

dit werk in 2009 zijn voltooiing, waarna pu-

en Utrecht in ligt, wordt het mogelijk om

in een duim gingen. Het gaat hier om de

blicatie op internet volgt. Van Utrecht zijn er

over een respectabele tijd een weerreeks voor

Rijnlandse duim. De windrichting is geno-

al gegevens beschikbaar van Van Musschen-

Midden-Nederland op te bouwen.

Effect van verstedelijking op de temperatuur in De Bilt
door Theo Brandsma
Verschillende KNMI’ers hebben mij al eens

begin van de waarnemingen in De Bilt in

In 2003 hebben we een eerste schatting

belangstellend gevraagd wat toch de bedoe-

1897 is het oppervlak van de stad Utrecht en

gemaakt van het bovenstaande effect. We heb-

ling is van die apparatuur voorop mijn fiets.

de andere omringende stedelijke gebieden,

ben dat gedaan aan de hand van een statische

Het antwoord luidt dan dat het gebruikt wordt

geleidelijk aan groter geworden. De vraag is

studie naar richtingafhankelijke tempera-

voor doen van mobiele metingen in verband

nu wat het effect is van die groei op de waar-

tuurverschillen tussen De Bilt en het meer

met het effect verstedelijking op temperatuur

genomen langjarige temperatuurtrend in De

landelijk gelegen Soesterberg. De uitkomst

in De Bilt.

Bilt, wordt er warmte van het stedelijk gebied

van dat onderzoek was dat de bijdrage van

geadvecteerd naar de meetsite in De Bilt?

verstedelijking op de temperatuur trend van

Het is bekend dat steden, vooral ’s nachts,

De Bilt in de 20ste eeuw ligt tussen de 0.04

relatief warm zijn vergeleken met het omrin-

en 0.16°C met als centrale schatting 0.10°C.

gende platteland. De temperatuurverschillen

Deze schatting heeft dezelfde orde van grootte

kunnen oplopen tot bijvoorbeeld ca. 4°C voor

als het effect van verstedelijking op de trend

een stad van 10.000 inwoners of 7°C voor een

in Wereldgemiddelde temperatuur.

stad van 200.000 inwoners. Dit zijn echter
de grootst gemeten verschillen voor steden

Om meer inzicht te krijgen in het effect van

van die omvang. Dergelijke verschillen treden

verstedelijking, zijn we twee jaar geleden be-

alleen op tijdens heldere windstille nachten.

gonnen met de mobiele fietsmetingen langs

In praktijk komen dat soort omstandigheden

een dwarsprofiel Nieuwegein-Utrecht-De Bilt.

niet vaak voor. Gemiddeld is het verschil dan

De meetapparatuur bestaat uit een Elpro da-

ook veel kleiner. Zo is voor de stad Utrecht

talogger (Ecolog TH1) gecombineerd met een

bekend dat het jaargemiddelde temperatuur-

Hygroclip sensor (temperatuur en relatieve

verschil tussen het centrum en het omrin-

vochtigheid) en een snel reagerende tempe-

gende platteland ongeveer 1°C is. Sinds het

ratuursensor. De sensorwaarden worden voor
dit experiment iedere seconde gelogd. In de

Fie ts met t hFiets
er m
om
et er h u tje,
dat al
o g g er
met
thermometerhutje,
datalogger
en GPS
en GPS
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KNMI werkplaats zijn de sensoren ingebouwd
in een schotelhutje en is een constructie
gemaakt waarmee het geheel op de fiets
geplaatst kan worden. Voor het bepalen van
de positie van metingen gebruiken we een
Garmin GPS (Edge 205) waarmee we ieder seconde de locatie van de meting loggen. Combinatie van de metingen van Elpro datalogger,
de GPS en de meteorologische waarnemingen
op het KNMI terrein geeft ons de mogelijkheid
onderzoek te doen naar de vorm en grootte
van de temperatuurprofielen.
De metingen vinden plaats tijdens woonwerk
verkeer ’s ochtends vroeg en in de namiddag. De ochtendmetingen (voor zonsopgang)
zijn het belangrijkst omdat dan de temperatuurverschillen tussen stad en platteland
het grootst zijn. Op dit moment zijn er voor
ruim honderd dagen metingen beschikbaar.
De fietsroute (lichtblauw) tussen Nieuwegein-Utrecht-DeBilt (KNMI) met een lengte van 14,2 km

Bijgaande figuur laat voor drie dagen zien

e fietsroute ( licht blauw ) tu ssen Nieuwe g ein-Ut recht -D e Bi lt (KN
hoeM
de I)
temperatuurprofielen van dag tot dag
Nieuwegein
Utrecht
De Bilt
kunnen variëren. De verschillen tussen de
e t een len gte van 14,2 km
9 October 2008
19 September 2008
20 March 2008

5

profielen zijn afhankelijk van de weersomstandigheden. De metingen lopen nog door
tot eind november 2008, daarna worden ze

4C)
°

nader geanalyseerd met de bedoeling er in
2009 een publicatie aan te wijden.

3

Hisklim is van origine een KNMI2
Scaled temperature (

programma met als doel het fysiek

1

klimatologische data van land en

toegankelijk maken van historische
zee uit Nederlandse bronnen, met
de hoogst mogelijke tijdresolutie en

0

kwaliteit. De Nieuwsbrief Hisklim
wil KNMI collega’s en andere belang0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Distance from start in Nieuwegein (km)
Temperatuur dwarsprofielen (snelle sensor) voor drie dagen in 2008. Ieder
profiel is geschaald met de bijbehorende minimum temperatuur

Tem pe ratuur dwarsprofielen (sn elle sens or ) voo r d rie dag en in 2008.
Iedere pro fiel is ge sch aald m et de bijbeh or en de m inimu m tem pe ratuur

stellenden informeren over Hisklim:
waar zijn we mee bezig en waarom,
wat is voortgang van onze werkzaamheden en hoe kunnen onze activiteiten van belang zijn voor de rest van
het KNMI? De verschijningfrequentie
van de nieuwsbrief is in principe
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twee keer per jaar.

