
WINDREGELS

Onweer
Komt uit tegengestelde richting van de heersende wind! 

Noordoostenwind 
In de winter stabiele wind, zonder dagelijkse 
gang. Bij storm vaak constante sterkte. Brengt 
vorst. Oppassen voor regen of ijzel. In de zomer 
minder regelmatige wind met vaak dagelijkse 
gang. Goede stabiele maalwind bij NO aan grond en 
bovenlucht uit W. Onweerskansen bij cirrocumulus. 
Depressiekern: combinatie NO wind en zakkende 
bewolking uit ZW. Grote kans op storm en wind kan 
180° draaien.

Oostenwind
In de zomer vaak onstabiele wind. Met warm weer 
kans op windvlagen en geleidelijk krimpen. Bij 
grote hitte kans op buien in ZO of Z en warmte-
onweer. In de winter stabiele wind, geen dagelijkse 
gang en vaste richting. IJzel op scheiding van vorst 
en dooi na vorstperiode. Kans op storm. Bij vorst-
kans altijd letten op aanvriezen zeilen. Bevroren 
zeilen zijn niet/amper te zwichten.

Noordenwind 
Vaak dagelijkse gang. Over het algemeen een goede maal-
wind, vooral in de zomer. Neemt in de middag vaak sterk af. 
Geeft zowel in zomer als winter helder weer. Echter in de 
winter ook kans op regen, sneeuw, hagel en ijzel na kou-
frontpassage. Hierbij ook oppassen voor bevriezen van nat-
geregende zeilen. Mist is slechte maalwind. Let op (warmte)
onweer uit het zuiden tot de langste dag (21 juni).

Zuidoostenwind
De wind vaak het gevolg van nabijheid depressie. 
Vaak volgt een ingrijpende weersverandering. ON-
WEERSHOEK: meest verraderlijke wind van alle! In 
de zomer wisselende maalwind. Wisselvallig weer, 
niet stabiel en niet krachtig. In de winter een sterke 
goede maalwind.

Zuidenwind
In de zomer over het algemeen goede maalwind, echter 
soms wisselvallig en niet stabiel. Wind kan plotseling rui-
mend omgaan en sterk in kracht toenemen bij passerend 
koufront. In de winter goede maalwind. Na een vorstperiode 
kan ijzel optreden. Dagelijkse gang als deze niet ontstaat 
door naderend front. Ook ONWEERSHOEK. 

Dagelijkse gang
Windsterkte in morgen minimaal, echter toenemend. Kleine maal-
wind in de middag. Tegen de avond weer afnemend tot windstil.
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Noordwestenwind
Werkwind (zeer ongelijk in sterkte en van richting). 
Goede maalwind. Kent geen dagelijkse gang. Vaak 
Buiig. In voorjaar en vooral najaar zeer buiig. In 
slecht weer periode rukkerige winden. Alert blijven 
op valwinden bij buien. Kunnen ook onweer bevat-
ten. De wind ruimt tijdens de harde windperiodes 
soms sterk naar het noorden. Kans op zware stor-
men. Novemberstormen: gevaarlijke wind. 

Westenwind
Wind meestal buiig. Observeer de lucht regelmatig. 
Mogelijk onweer in voorjaar en vooral najaar. In 
de zomer vrij regelmatige maalwind met enigs-
zins dagelijkse gang. In slecht weer periode de 
stormhoek. Mogelijk warmte-onweer in de zomer 
bij warm weer en zwakke westenwind. Wind kan 
plotseling ruimen. In de winter een sterke goede 
maalwind.

Zuidewestenwind
Over het algemeen goede maalwind, echter met 
veel afwijkingen op de regel. In voorjaar en zomer 
alert zijn voor zeewind (bij hoge temperaturen 
boven land kan de wind plotseling ruimen naar NW 
en sterk afkoelen). In slecht weer periode ontstaat 
hier onweer en storm. Wind heeft altijd de neiging 
tot ruimen. In de winter een stabiele maalwind bij 
rustig weer. In het najaar kan het zwaar stormen.
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