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Nieuws
Van 1-3 april 2009 vond in
Lamington National Park in

Hisklim HIStorisch - KLIMaat
In deze nieuwsbrief Hisklim staan we kort stil

project. In dat project zijn alle dagaftappingen

bij twee projecten. Eerst kijken we naar een

van de neerslag in Nederland uit de periode

nieuw Hisklim project met de naam DiDaH

1850-1950 gedigitaliseerd. In totaal gaat het

daar een presentatie gegeven

(Digitisasi Data Historis). In dat project gaat het

om ca. 12300 stationsjaar gegevens (ca. 4,5

over het werk dat het KNMI

KNMI samenwerken met het BMKG in Indone-

miljoen handmatige aftappingen). Naast

samen met het BMKG in

sië. Het voornaamste doel van deze samenwer-

deze twee projecten worden er weer een

king is het digitaliseren van de Indonesische

aantal nieuwe medewerkers voorgesteld en

groot internationaal initiatief

klimaatwaarnemingen uit de koloniale tijd.

is er aandacht voor een aantal nieuwsfeiten.

dat zich richt op de recovery

Daarna bespreken we het BSIK-aftappingen

Australië de 2e ACRE workshop
plaats (http://www.met-acre.
org). Theo Brandsma heeft

Indonesië wil gaan doen in het
project DiDaH. ACRE is een

van historische instrumentele
klimaatwaarnemingen met
als doel het maken van een
wereldwijde 4-D weerrecon-

DiDaH

structie voor de afgelopen

door Theo Brandsma

200-250 jaar. De workshop had
o.a. als doel het integreren van
de verschillende initiatieven
die er wereldwijd zijn op het
terrein van recovery, imaging,
digitaliseren en archiveren van

Hiskim is weer uitgebreid met een nieuw digitali-

gaan we deze binnen DiDaH koppelen aan de

seringsproject. De komende 2 jaar gaan het KNMI

post-1970 klimaatdata, waar ook nog een groot

en het Bureau voor Meteorologie, Klimatologie

deel van gedigitaliseerd moet worden.

en Geofysica (BMKG) in Jakarta in Indonesië
samenwerken in het gezamenlijke project DiDaH.

KNMI en BMKG hebben afgesproken de te di-

Centraal in DiDaH staat het digitaliseren van kli-

gitaliseren waarnemingen onder te brengen in

maatwaarnemingen van Indonesië uit de koloniale

een database vergelijkbaar aan ECA&D (http://

tijd. Naast het digitaliseren is er in DiDaH ook

eca.knmi.nl). Zowel het KNMI als het BMKG

vier nieuwe Hisklim rapporten

veel ruimte voor kennisoverdracht gericht op het

hebben dan tijdens het project de volledige

verschenen. Hisklim 10: Report

gebruik van de te digitaliseren gegevens.

beschikking over de gedigitaliseerde data en

on meteorological observations

De te digitaliseren waarnemingen van Indonesië

kunnen daarop gemakkelijk analyses uitvoe-

at Willemstad, Curaçao, during

liggen voor een groot deel in het archief van het

ren. In overleg met het BMKG zullen aan het

the period 1910-1946. Hisklim

KNMI. Binnen Hisklim hebben we veel van deze

11: The US Maury collection

waarnemingen al gescand. DiDaH gaat de digitale

metadata 1796-1861. Hisklim

images van deze scans gebruiken als bron voor

klimaatdata.

Nieuws
In de afgelopen periode zijn

12: Historical maritime wind
scales until 1947 en Hisklim
13: Historical wind speed equivalents of the Beaufort scale,
1850-1950. Azië. Daarnaast
heeft Unesco-IHE (Ton Bresser)
in Delft een kopie gekregen

het digitaliseerwerk. De waarnemingen strekken
zich uit over de periode 1850-1970 en bevatten
verschillende elementen met resoluties variërend
van een uur tot een maand. Omdat Indonesië in
een data-arme regio ligt zijn de waarnemingen in
dit gebied van groot belang voor klimaatonderzoek.

van de scans van de neerslag-

De waarnemingen zijn ook van belang voor de eco-

jaarboeken voor een onderzoek

nomie en de veiligheid en voor het beter begrijpen

naar de neerslag op noord

van en anticiperen op klimaatverandering. Om het

Sumatra.

potentieel van deze databron te kunnen benutten,

Het oude waarneemstation in Batavia (Jakarta) in het jaar 1900

Het oude waarneemstation in Batavia ( Jakarta) in het jaar 1900
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eind van het project zoveel mogelijke data vrij ter

december was er een internationale workhop in

beschikking worden gesteld aan de internationale

Bogor (het vroegere Buitenzorg) in Indonesië

gemeenschap.

waar het gebruik van hoge-resolutie klimaatdata
centraal stond. Deze bijeenkomst markeerde
ook de start van DiDaH.

Op 10 juli van 2009 hebben beide partijen in
Jakarta het projectplan voor de samenwerking on-

Nieuws

dertekend. Afgelopen november zijn het KNMI en

Arie Kattenberg is voor het KNMI aanspreek-

Van 2-4 november 2009 heb-

het BMKG bij elkaar op bezoek geweest om kennis

punt voor DiDaH algemeen en Theo Brandsma

ben Rudmer Jilderda en Theo

te maken en het project verder uit werken. Van 6-11

voor het digitalisatie deel van het project.

Brandsma een bezoek gebracht
aan het BMKG in Jakarta in
Indonesië. Het bezoek stond
in het kader van het uitwerken
van het DiDaH projectplan
en het kennismaken met de
Indonesische collega’s die bij
het project betrokken zijn. Twee
weken later van 16-17 november vond er een tegenbezoek
plaats van mevr. Nurhayati en
dhr. Swarinoto van het BMKG.
Zij hebben hier kennis gemaakt
met een aantal KNMIers die
bij het DiDah project betrokken zijn. Verder hebben we als
KNMI geprobeerd hen een indruk te geven van de mogelijkheden voor capacity building.

Nieuws
In november 2009 is opnieuw
verlenging aangevraagd van het
BSIK-CS8 project. De beoogde
einddatum is nu 31 december
2010 (was 31 december 2009).

Voorbeeld
van een
pagina uit het regenjaarboek
Indonesië uit 1897
Voorbeeld van een gescande
pagina
uitgescande
het regenjaarboek
vanvanIndonesië
uit 1897

BSIK-aftappingen
door Rudmer Jilderda
In het waterrijke Nederland speelt de wa-

locaties de hoeveelheid

terhuishouding een belangrijke rol. Het is

neerslag gemeten en

daarom niet verwonderlijk dat al vroeg de

ook toen Buys Ballot

hoeveelheid neerslag gemeten werd. De eer-

begon met het verrich-

ste waarnemingen dateren van het begin van

ten van weerkundige

de 18e eeuw. In die tijd verrichtte Cruquius

waarnemingen was

te Delft weerkundige waarne¬mingen,

er aandacht voor de

waaronder de neerslag. Later werd op meer

neerslag.
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Fig 1 Huidige opstelling regenmeter
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Al voor de oprichting van het KNMI in 1854

O m v a n g r e g e n m e e tn e t

werden er op enkele plaatsen in Nederland
weerkundige waarnemingen verricht en gepubliceerd in jaarboeken. In de eerste jaren

400

was de uitgifte van jaarboeken een persoon-

350

lijk initiatief van Buys Ballot, maar bij de oprichting van het instituut werd dit een taak

300

van het KNMI. De eerste waarnemingen van

250

de hoeveelheid neerslag in de jaarboeken da-

200

teren van 1 december 1850 en betreffen vier

150

locaties. In de eerste jaren maakt de neerslag
deel uit van meerdere meteorologische waarnemingen, maar vanaf 1866 is er sprake van
een apart netwerk voor neerslag en wordt op
21 plaatsen in Nederland in de ochtend de

100
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neerslag afgetapt. Dit netwerk groeit door
Fig 2 Het aantal regenmeters van het KNMI door de jaren heen

de jaren heen en in 1900 bedraagt het aantal
stations al 104. In 1952 wordt het grootste

Vanwege de hoge ruimtelijke variabiliteit

nemingen en registraties van het KNMI. Af

aantal van 340 regenmeters bereikt en hierna

van de neerslag is het voor de wetenschap

en toe is er opruiming gehouden, waardoor

stabiliseert het aantal zich rond het huidige

wenselijk om over zeer lange tijdreeksen

geen enkele bron volledig is. Door gebruik te

aantal van ca. 325 regenmeters. De omvang

te beschikken. In het kader van het project

maken van een mix van bronnen wordt het

van het KNMI regenmeetnet door de jaren

BSIK-aftappingen zijn daarom de hardcopy

hoogste rendement behaald.

heen is weergegeven in figuur 2.

gegevens van voor 1951 gedigitaliseerd. De
dagelijks gegevens uit de jaarboeken zijn

Inmiddels zijn alle bronnen verwerkt en in

Tegenwoordig wordt de neerslag nog steeds

integraal overgetypt in EXCEL rekenbla-

de rekenbladen opgenomen. Hierin worden

met de hand afgetapt. De waargenomen

den. De jaarboeken zijn niet de enige bron.

maandtotalen berekend, die vergeleken

hoeveelheid wordt spoedig na de aftapping

Omdat het regenmeetnet groeide, is in 1931

worden met de berekeningen in de bronnen.

doorgebeld naar het KNMI in De Bilt. Via

besloten om de dagelijkse aftappingen van

Overeenkomst van resultaten is een eerste

een computersysteem komt de waarneming

de neerslag in aparte regenjaarboeken te

controle op het vermijden van typefouten. In

volautomatisch in een database terecht en

publiceren. Hiermee werden deze boeken

de rekenbladen kunnen gegevens in beperkte

kan het publiek via internet gemakkelijk

de tweede bron voor de rekenbladen. Beide

mate geannoteerd worden door aanpas-

nagaan hoe de neerslag op een specifieke dag

bronnen waren niet altijd volledig en voor

sing van de opmaak van het lettertype. Vet,

over Nederland verdeeld was. De database

veel stations moest uitgeweken worden naar

cursief en een combinatie hiervan zijn hierbij

gaat terug tot 1 januari 1951. Ook het opvragen

meer oorspronkelijk waarnemingsmateriaal.

de gebruikte opmaakmogelijkheden voor

van complete tijdreeksen vanaf deze datum is

Tot 1895 werden de gegevens in zogenoemde

het aangeven van meerdaagse sommen en

sinds kort mogelijk.

journalen genoteerd. De meeste van deze

geschatte waarden.

journalen zijn bewaard gebleven en werden
geraadpleegd voor stations die niet in de

De individuele waarnemingen in de reken-

jaarboeken opgenomen waren. In 1896 werd

bladen zijn vertaald naar aparte regels in een

de maandregenkaart geïntroduceerd. Deze

ASCII-bestand. In dit bestand is iedere waar-

kaarten berusten in het centrale archief waar-

neming naast stationsnummer en datum
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voorzien van een kwaliteitscode, die bepaald

aftappingen op een station korte tijd onderbro-

veranderingen in lokatie van de regenmeter of

is uit de annotatie. De ASCII-bestanden zijn

ken en wordt een meerdaagse som gegeven.

veranderingen in opstellingshoogte. Aansluitend

met de standaard databasevoorzieningen in

Met behulp van interpolatieprogramma’s

wordt de hele dataset 1850-heden geanalyseerd

de klimatologische KIS database gezet. Hierin

worden ontbrekende waarnemingen van een

voor trends in verschillende klimaatindices.

staan de regenwaarnemingen in een tabel, ge-

geschatte waarde voorzien en worden meer-

koppeld aan de stationsnummers. De metadata

daagse sommen verdeeld over de dagen waarop

staat in een aparte tabel, die de stationsnum-

de meerdaagse som betrekking heeft. Elke

mers koppelt aan de naam van het station, de

waarneming krijgt vervolgens een kwaliteits-

coördinaten van het station, de terreinhoogte

code mee die aangeeft of het om een directe

rondom de regenmeter ten opzicht van NAP en

meting of een schatting gaat.

het waarneemtijdvak.
In het kader van BSIK-aftappingen wordt op dit
Als de gegevens eenmaal in een KIS tabel staan,

moment gekeken naar de homogeniteit van de

ondergaan ze een laatste kwaliteitscontrole. Het

gedigitaliseerde reeksen. Daarbij worden met

blijkt dat niet alle stationsreeksen volledig zijn.

behulp van statistische methoden de reeksen

Soms ontbreken waarnemingen en soms zijn

(waar nodig) gecorrigeerd voor bijvoorbeeld

Personeel

Fig 3 Situatieschets van een regenstation, gebruikt
voor het achterhalen van de stationscoördinaten

Hisklim is van origine een KNMIprogramma met als doel het fysiek

In de afgelopen periode hebben we twee

De volgende medewerkers zijn vertrok-

fulltime onderzoekers aangenomen:

ken: Rick Hendrix, Tjalling de Haas,

Gabriella de Martino en Hanno Spreeuw

Amanda Manten, Vera Luning, Hans

Nederlandse bronnen, met de hoogst

(zie foto’s). Zij doen tot 1 mei 2010 on-

van Piggelen, Marijn Horjus, Ymke

mogelijke tijdresolutie en kwaliteit. De

derzoek met de dataset van de gedigita-

Manders, Meike Manders, Kevin Lie en

Nieuwsbrief Hisklim wil KNMI collega’s

liseerde dagaftappingen van de neerslag

Wim van Noort.

(zie deze nieuwsbrief). Daarnaast zijn

toegankelijk maken van historische
klimatologische data van land en zee uit

informeren over Hisklim: waar zijn we
mee bezig en waarom, wat is de voortgang van onze werkzaamheden en hoe

op dit moment de volgende parttime

kunnen onze activiteiten van belang zijn

medewerkers in dienst: Renske Lam-

voor de rest van het KNMI? De verschij-

bert, Milou Feijt, Esther van Dorland,

ningfrequentie van de nieuwsbrief is in

Esther Koetse, Anneke Buijze en Glynis

principe twee keer per jaar.

Haaken.

Eindredactie: Theo Brandsma
Vormgeving: Kim Pieneman
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