
VERANDERING PERCENTAGES WINDRIC.HTINGEN SEDERT 1700
TE AMST~RDAM

RAPPORT N2 68
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170u-1750
1890-1937

.or. Ir. Job. van Veen.
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Is de heersende windr~in~ te Amster
dam sedert 1700 gekro~pen ?
7ijdechr. Ko~. 'leà. ardr. Gen. 194-0.

27 blz. 6 fig.

Het EtadewaterkantJor te , msterda"l liet V'ln 1 J:J.n. 1700 af
water- en l'/illdwa~rneming-n doen. Jehalve een hia'it van 1750 t/m
1765 is de serie volledic; tot heden. Het hiaat werd :l'lneevuld
met windwaarneminHcn te Zl'/anenbur~ bij Halfweg. ~er~elijkt ~en

de hOvfdrichtings-percentages vnn 17,-,0-1750 'TIet die van 1890-1937
(di jkswaarnemingen te "l"1sterdam) dan vindt 'TIen de volgerde verschillen:

111 NO 0 ZO Z 2\'1 \'{ NW

6,8 11,5 13,4- 9,7 6,8 2,,8 15,0 1},0.'
9,7 10,8 12,0 6,3 1),4- 23,0 14-,2 10,6 %,

+2,9 - u,7 - 1,4- -3,4- +6,6 - u,e -0,8 -2,4- %
De N- en l-winden zijn dus toegenomen in frequentie, vooral de
laqtste, er heeft zelfs e(n verduboeling pl ats gehad. )eze toe
oe ling gel'chiedde vrij regelmatig. De windrozen zijn, hlijkens
de analyse der gegevens,als het ~Bre gedra~id tegen de Ilewegin~

der zon in en wel met een bedrag van ong. 300. Deze wenteling zou
sedert 170U vrijwel continu geweest zijn (zie schets hierna'lst).
Mogelijk is,dat het windkruis voor de jaren 17uo-1750 niet goed
gericht is geweest,doch gemeend wordt dat het ~veilijk )00 fout
geweest kan zi jn en dat dan di e fout langzJll'1erhand i s verdwenen.
~e aansluitin~ bij de huidige moderne ~ijkswaarn~in~en te Am
sterd~m is uitstekend.

"1epliek van Dr.P.'~.van ~iel in hetzelfde tijdschrift.
Bij nader onderzuek is geoleken, dat vele der windkruizen

van ~msterdamse torens afwijkingen vertonen met de noord-rich
ting van 80 à 24-0 linkSOm. ~hter kan dit vlg. schr. slechts
voor de 9 jaren 1~78-1887 van kracl t geweest zijn V00r de on
derzochte waqrneningen. 3chr. Jekijkt de uitkOMsten kritisch
en acht de oudere wa'lrneminlTen niet zeer ûetroUlvr.a'lr.

,<epliek van Dr. S. W. Visser in 'Hemel en ')a"lpkring". 194-1.
In ~enemarken wordt beweerd dat de wind sin 6 1590 geruimd

iE 0ver 90J ,do i. 30v per eeuw. Eerst n3. een onderzoek over. een
zo grovt mogelijk aantal stations in 7est ~rop'l zal ~en iets
defini tiefa mogen oesluiten. Jchr. ziet "heel duidelijk" in de
grafieken van ir. van leen een krimping sedert 180 .rij meent,
d'lt da'lrmce bepa'J.lde klima-1tswijzigingen in verband gebr'icht
kun.1en worden. Hij hoopt, cla t het onderzoek zal IVO re' en vovrt!;ezet.

Dupliek van Ir. van Veen.
~e A'lnva1 v~n de Meteorologen van liel en Visser is vOvrna

l'1eliJ:c op de zuiverheid der wh'lrne"ingen zelf re richt. -'aqrOm
trent valt geen genoe doenin~ te geven.~chr.geeft slechts ne
uitko~sten der lange reeks cijfer~ en i~der kan da'lruit :lijn
eigen conclusies trekken. let ~achten is op Meer cijfer~ van
anèere stations.

(Opmerking: Deze ta'lk heeft op zich genOMen Ir.A.Labrijn, le
raar te dchiedam, die alle oude gegevens in 'Iederland heeft
verzameld en daarover een pruefschrift schrijft.)




