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RAFfORT : Alg. 124.

D 410.

Dra. C.". Coppoolse. Ragenfra~u nties in Nederland in verband ~et de
plaatselijke bodemgesteldheid.

194}. 6 blz. }2 bijlagen.

vpdracbt werd gegeven na te gaan welke invloed onze kust, bossen,
de ~uiderzee. de riviermonden e.d. op de regenhoeveeibe en en de r~Gen

fre~uentie hebben. dij inpoldering van de ~uiderzee, het verlanden van
do .Iedden en 'l'ussenVlateren of bij bet beb03sen of ontbo3sen Van gronden
zal den do invloed op bet weor daarvan enieszins kunnen worden vvorsfeld.
Uit buitenlandse onderzoekinfen was gebleken, dat vooral de reg~nrre

,<uenties duidelijk in verbend stonden Met de topoerarie v'.n hot land.
nis waarnemines~ateriu~ldienden de regen~aarnemingen van 1932-19}8

in 2uo stations. Je ~aarnGMineen werden in groepan resplitst naar de
verschillende windrichtin~an.

Gebleken is. dat de lijnen van geliJko reeenfrequontie in het al
eemeen de neieine hebben Ol'! loodrach t te sta,;n op da er bij beheren e
windrichting. Gant Men Met de win Moe, dan nveMt de regonfrequentie
toe. Bij OZO-wind heeft l'len in het oosten de3 ltmds eOIl regellfrequün
tie vun 15 ~, aan do kust }O 1-. iliJ ~Z~-~ind aan de kust 58 7-, 80n de
oostf'rens 81 1.. Bij m:.I-vlind in het noorden }5 'f., in hot zuiden 72 /0.
Alleen de ONO-wind vormt een uitzondering op deze regel.

De configuratie van de bodem ~eerspieeelt zich tru101ijk wel in de
VOn'> der lijnen van r,elijke recenfro uentin. 3iJ ,iZ.>- of Z;I-winden
werkt Leeland en de ilenedl3nrivI eren zowel a13 do L,uitlerzee en .• adtlen
zee duidelijk els een weinie remmend kustgebied. ~e hoce erooden van
Utroeht en de Velu~a als re~~end, dus als neer~lsg bevordorend. De
windkracht naeMt Van do kust tot do l:ederbnds-l.ouitse "rsns ''let ongevder
de helft v"n zijn snelheid ef, ~ulk5 els Cavolf: V'ln <le renr,ing of le
"ri Jville. 1Je lucht noot U3 veel 0;J3tijeen. ~ater of ';mtorrijk bOOM
loos lond Eceft ;'lciniE; ':;rijvini,. Vermeerdert men derhalve de wrijving
door in~olderiog, bebv~"inE of pér~aehtige bebossing, dan moet Men plaet
3eliJk xeer regendagen ver,&~hten. Do inpolderinc ven de L,uiderzee moet
dus nogal enige invloed hebben, vooral 0;; het klL':l.nt ten oosten daarvan.
Do ver3~h1l1en vnn je reo:enfre-ientic in ons l~nd zijn dermate groot en
het kusterreot is ook zo opt.1er~{eliJk, dat nel'. zeker kUil zijn bet klinaet
eniger:oeto te kunr,et; bclr.vlooJen.

(JP"'erkinc: ..an het Koninkli J k ",eteorolor;iseh Inst i tuu t "erd door
de li1jks'Nsterstaet in 191} een bedrac gevoteerJ on dit nader te onder
zoeken net behul; van !"eer stetion5. GevraJcd ..er" Je invloed tt> leren
kenwen v'n eel, 3tad or hot .. -er v m de o...,g"vir.~, vsn jd ";uiderzee-inrol
dering op de vJ'wevin., enz. J

L,ie OQk Dr "'. J rar.er in uite.: lJsutseh'; :Jee orte 19·"1.




