
Hoofdstuk 11: Van weer tot klimaat 

11.1 Voorstelling van klimaatgegevens 

Klimaatgegevens worden afgebeeld op een klimatogram. Hierin plaatsen we 2 

belangrijke weergegeves: temperatuur en neerslag. 

Op de klimatogram kunnen we dan ook verschillende gegevens aflezen: 

Af te lezen op klimatogram Af te lezen na berekening 
 
a. Gemiddelde maandtemperatuur (Tm) 

 

b. Maandneerslagsom 

 

c. Temperatuur warmste maand (Tw) 

 

d. Temperatuur koudste maand (Tk) 

 

e. Plaats (eventueel coördinaten) 

 

f. Hoogteligging (in meter) 

 

g. KMI (koninklijk meteorologisch 

instituut) 

 

soms te berekenen: 

 

h. Gemiddelde jaartemperatuur (Tj) 

= T1 + T2 + T3 + ... / aantal T 

 

i. Jaarneerslagsom (Nj) 

= T1 + T2 + T3 + ... 

 

 
j. Vorstmaanden (V) 

= alle maanden met T ≤ 0°C 

 

k. Droge maanden (D) 

= alle maanden met N ≤ 2T 

 

l. Natte maanden (N) 

= alle maanden met N ≥ 2T 

 

m. Warme maanden (W) 

= maanden met T ≥ 18°C 

 

n. Gematigde maanden (G) 

= maanden met T tussen 10°C en 18 °C 

 

o. Koude maanden (K) 

= maanden met T ≤ 10°C 

 

p. Jaarschommeling (Sj) 

= Tw - Tk 

Groot = meer dan 30°C 

Gematigd = tussen 20°C en 30°C 

Koud = kleiner dan 20°C 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Klimaatkaarten 

Temperatuurkaart, de temperatuur wordt hier aangeduid 
met isothermen. 

Isothermen zijn lijnen die dezelfde temperatuur met 
elkaar verbinden. 

Tussen isothermen duiden we op kaart de temperatuur 

aan met kleur, zo krijgen kleurenzones. 

 

 

Neerslagkaart, de neerslag wordt hier aangeduid met 
isohyeten. 

Isohyeten zijn lijnen die dezelfde neerslag met elkaar 
verbinden. 

Tussen isohyeten duiden we op de kaart de neerslag aan 
met kleur, zo krijgen we kleurenzones. 

 

 

Windrichting 

De windrichting duiden we aan met de richting waaruit de wind komt. Als de wind uit 
het westen komt, spreken we van een westenwind. 

We korten de windrichting af met N, O, Z en W. Zo korten we een zuidwestenwind af als 
ZW. 

 

Verschillen en overeenkomsten tussen weer en klimaat 

 

Verschil Weer Klimaat 
Periode Kort Lang 
Gebied Klein groot 
Hoe gegevens verkrijgen? waarnemen Waarnemen en berekenen 
Wie zorgt voor gegevens? meteoroloog klimatoloog 
 

 

Besluit 

Klimatologische gemiddelden voor Ukkel zijn 

Tj (gemiddelde jaartemperatuur) = 9,7 °C 

Nj (jaarneerslagsom) = 821 mm 

Dominerende windrichting = ZW (zuidwestenwind)  

 

 

 

 

 



11.3 Het klimaat typeren 

Klimaat kunnen we in het landschap niet zien. Vegetatie (plantengroei) wel, daarom 

koppelen we plantengroei aan klimaatomstandigheden. 

 

Temperatuur Neerslag 

T ≥ 18 °C Warme 

maand 

Bomen 

groeien goed 

N ≥ 2T Natte maand Voldoende 

neerslag 

voor 

plantengroei 

T = tussen 

10 en 18 °C 

Gematigde 

maand 

Bomen 

groeien 

vertraagd 

N < 2T Droge 

maand 

Te weinig 

neerslag 

voor 

plantengroei 

T < 10 °C Koude 

maand 

Bomen 

groeien niet 

/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We gebruiken een determineertabel samen met een klimatogram om aan de hand 

van gegevens het klimaat van een plek te bepalen. 

We beginnen hierbij altijd links bovenaan en volgen de vraagjes tot we het juiste 

vegetatie- en klimaattype hebben. 


