
Tips van Bert Heusinkveld, onderzoeker Meteorologie en 
Luchtkwaliteit aan de Wageningen Universiteit: 
 

Als eerste wxcharts.com om ook het effect van model resolutie te zien: 

• Vul in een plaatsnaam 

• Je ziet nu het weerbeeld met de neerslag intensiteit per 3 uur tijdsinterval. Je 

kunt ruim 2 weken vooruit kijken door met de muis over de tijdbalk te schuiven. 

Dat is dan het GFS model gemaakt in de Verenigde Staten en vrij beschikbaar. Dit 

model is niet zo betrouwbaar als het Europese model (niet op deze website). 

Resolutie is vrij grof (22 km). 

• Vervolgens click je op +Model en kies je “AROME”, dit is een heel hoog resolutie 

model van de Franse weerdienst waar je hele fijne details gaat zien (tot 1.3 km). 

Scroll weer over de tijdlijn om tot 2 dagen in de toekomst te gaan (in 1 uur 

tijdstappen). Je ziet mooi de buien structuur, alsof het een radarbeeld is. 

• Je kunt ook nog andere gegevens plotten met +CHART en een keuze maken 

(temperatuur, sneeuw, etc).  

• Een andere goede keuze voor de wat langere termijn (5 dagen vooruit) met nog 

steeds goede resolutie (7 km) is het Duitse weermodel: +Model “ICON EU”. Op 

de tijd-as kun je per uur kijken. 

 

Als tweede windy.com  (Als App niet gebruikersvriendelijk): 

• Je ziet heel mooi de stromingen en de neerslaggebieden. Je kunt weer op de 

tijdlijn vooruit scrollen. 

• Vul in plaatsnaam 

• Click onderaan: “forecast for this location” 

• Je krijgt nu het Europese weercentrum model te zien ECMWF, beter dan GFS. Het 

weer wordt aangegeven met symbolen en getallen (temperatuur, neerslag, 

windsnelheid). 

• Click op “Meteog.” En je ziet een verticale doorsnede van de atmosfeer compleet 

met wolken. Donderdag en vrijdag wenig bewolking of neerslag, maar zaterdag 

weer veel wolken die in de middag wat oplossen en zon geeft. 

• Click op de verschillende modellen en je ziet dat ze het niet heel goed met elkaar 

eens zijn, vooral op de zaterdag. GFS geeft hele dag regen (dit model zit vaak in 

veel Apps omdat het gratis is), terwijl ECMWF of ICON-EU overdag wel de zon 

laten doorbreken. 

• Je kunt zelfs kijken hoe hoog de golven worden en wat de golf richting is met 

ICON-(IJsselmeer <1 m komende vrijdag). 

 

Als derde meteoblue.com (in lokale tijd, ook als App) met mooie neerslag weergave en 

kwaliteit van verwachting: 

• Selecteer een plaats 

• Je ziet in kleur een balkje de kwaliteit van de verwachting per dag. Voor vandaag 

was die onzeker, morgen is die heel zeker, zondag erg onzeker. 

• Verder naar onderen zie je voor vandaag per 3 uur interval het weerbeeld en of er 

onweerkans is. De “rainSPOT” laat zien in een straal van 15 km waar de neerslag 

valt (heel lokaal of overal of in het westen, oosten, etc.). 

• Links op 14-day weather clicken om tot 2 weken vooruit de verwachting te 

bekijken. Er staat weer de predictability (nauwkeurigheid verwachting) bij. 

• Links bij “Forecast” click op “Multimodel” en je ziet wel 18 weermodellen.  

 


