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In 1975 werd het ECMWF opgericht, de Europese organisatie voor het 
opstellen van weersverwachtingen voor de middellange termijn. Door ge-
bruik te maken van geavanceerde computermodellen en meteorologische 
waarnemingen van over de hele wereld, heeft het ECMWF in de afgelo-
pen decennia een spectaculaire vooruitgang in de betrouwbaarheid van de 
meerdaagse weersverwachting bereikt.

Inleiding
Hemel en Dampkring, 1972-12 (de voor-
loper van Zenit) vermeldt dat het KNMI 
per 1 januari 1973 eenmaal per week een 
5-daagse weersverwachting zal gaan uit-
geven op grond van de analogenmetho-
de, d.w.z het selecteren van situaties uit 
het verleden waarbij dezelfde ontwikke-
lingen in de luchtcirculaties boven Euro-
pa en het aangrenzende gebied van de 
Atlantische Oceaan worden waargeno-
men. De methode was nog het ouder-
wetse handwerk. Wel werd voor de eer-
ste selectie van weersituaties de EL-X8 
computer ingezet (met een trommelge-
heugen van 0.5 Mb). 
In diezelfde tijd nam de in 1971 opge-
richte European Cooperation in Science 
and Technology (COST) het initiatief tot 
oprichting van een Europese intergou-
vernementele organisatie voor weersver-
wachtingen op middellange termijn. In 
1973 werd deze conventie formeel gete-
kend, wat uiteindelijk leidde tot de op-
richting van het European Centre for 

digen waren nodig op het gebied van da-
ta-assimilatie, numerieke wiskunde, 
stromingsleer, de fysica van straling, 
turbulente menging, wolken etc. etc. 

Ook een flink aantal 
Nederlandse onderzoekers 
en meteorologen droegen 

in hoge mate bij aan de 
ontwikkeling van het 

ECMWF-systeem.

De oprichters beseften dat de kwaliteit 
van de weersverwachtingen alleen maar 
kon verbeteren door innovatief meteo-
rologisch onderzoek. Essentieel was dat 
vanaf het begin het onderzoeksteam sa-
menwerkte met onderzoekers van de 
Europese weerdiensten, maar ook van 
de universiteiten. Ook een flink aantal 
Nederlandse onderzoekers en meteoro-
logen droegen in hoge mate bij aan de 
ontwikkeling van het ECMWF-systeem.
Deze ontwikkeling zou men met recht 
de stille revolutie kunnen noemen bin-
nen de meteorologische wereld. Het be-
sef brak door dat de analogenmethode 
op achterhaalde veronderstellingen be-
rust. Allereerst is het noodzakelijk om 
voor meerdaagse verwachtingen op 
mondiale schaal te werken. Daarnaast 
bleek de veronderstelling onjuist dat de 
dynamica van de atmosfeer alleen vol-
doende is om het weer voor de komende 
dagen te bepalen, omdat interacties met 
het aardoppervlak en effecten van stra-
ling grote invloed hebben op de atmosfe-
rische stromingen. 
De stille revolutie behelst het inzicht dat 
meerdaagse weersverwachtingen alleen 
tot stand kunnen komen door toepas-
sing van numerieke computermodellen 
die op mondiale schaal werken en waar-
in de genoemde fysische aspecten wor-
den beschreven. Dit betekent tevens dat 
er meetgegevens van over de hele wereld 
nodig zijn om de begintoestand van de 
atmosfeer te bepalen op het tijdstip dat 
de verwachting wordt gemaakt. En dat 
vereist assimilatie van een groot aantal 
waarnemingen van verschillende meet-
technieken en platforms, zoals stan-
daardnetwerken van weerstations, ra-
diosondewaarnemingen, waarnemingen 
vanaf de grond met sounders en weerra-

Medium-Range Weather Forecasts 
(ECMWF) op 1 november 1975. De keu-
ze voor de locatie viel op Reading nabij 
Londen. 
De eerste directeur werd Aksel Wiin-
Nielsen, een expert op het gebied van 
numerieke verwachtingsmodellen. On-
der zijn leiding produceerde het ECM-
WF op 1 augustus 1979 de eerste weers-
verwachting voor vijf dagen vooruit. 
Organisatorisch was dit een hoogstand-
je. In nog geen vier jaar werd het ECM-
WF operationeel vanuit het niets. Er 
moest huisvesting worden geregeld, per-
soneel geselecteerd en aangesteld met 
specifieke arbeidsvoorwaarden, een su-
percomputer aangeschaft en in bedrijf 
genomen. Verder moesten er afdelingen 
komen voor het snelle inzamelen, con-
troleren en verwerken van meetgegevens 
en, last but not least, er kwam een onder-
zoeksafdeling die zorgdroeg voor conti-
nue verbeteringen en innovaties. De ex-
pertise van het aangetrokken personeel 
besloeg een zeer breed terrein. Deskun-
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dar, satellietbeelden en metingen van 
vliegtuigen, schepen en weerboeien. 
De organisatiestructuur van het ECM-
WF maakt het mogelijk om snel in te 
spelen op technische innovaties zoals 
moderne supercomputers, nieuwe satel-
lietmissies en nieuwe meettechnieken, 
maar ook op maatschappelijke vraag-
stukken zoals klimaatverandering, 
luchtkwaliteit, ondersteuning van com-
merciële weerbedrijven en dergelijke. 

Dit droeg ertoe bij dat het ECMWF zich 
in de 40 jaar van zijn bestaan heeft ont-
wikkeld tot een organisatie die wereld-
wijd de meest accurate weersverwach-
tingen verstrekt tot 15 dagen vooruit en 
seizoensprognoses tot 12 maanden 
vooruit. Het ECMWF levert producten 
aan de Europese nationale weerdiensten 
ter aanvulling op de nationale korteter-
mijnverwachtingen en klimatologisch 
onderzoek.

Veertig jaar ECMWF
Het relaas van een stille revolutie

Duidelijk te zien is dat de 
nauwkeurigheid van de 
weersverwachting in de 
loop van de jaren sterk is 

toegenomen.

Verbetering van de numerieke 
weersverwachting 
In de numerieke weersverwachting is de 
hoogte van het 500 hP-drukveld in de 
atmosfeer de algemeen geaccepteerde 
grootheid die gebruikt wordt om de 
kwaliteit (de zogenaamde ‘skill’) van het 
model waarmee gewerkt wordt, objectief 
vast te stellen. Het zijn deze luchtdruk-
patronen die in eerste benadering het 
weerbeeld bepalen. Figuur 1 laat zien dat 
de weersverwachtingen in de laatste 
veertig jaar door de ECMWF-aanpak 
inderdaad spectaculair zijn verbeterd. 
Hierin wordt voor de periode 1981-2015 
de correlatiecoëfficiënt weergegeven tus-
sen de mondiaal berekende hoogte van 
het 500 hP-drukveld en het gemeten 
veld voor 3, 5, 7 en 10 dagen vooruit, 
apart voor het noordelijk en het zuidelijk 
halfrond. Als de overeenkomst tussen 
berekende en gemeten waarden perfect 
is dan is deze correlatiecoëfficiënt 100%. 
Als de correlatiecoëfficiënt beneden de 
60% komt heeft de weersverwachting 
geen toegevoegde waarde meer. Duide-
lijk te zien is dat de nauwkeurigheid van 
de weersverwachting in de loop van de 
jaren sterk is toegenomen. Dat geldt ook 
voor de voorspelbaarheidshorizon. In 
het begin van de jaren 80 had een nume-
rieke weersverwachting over een perio-
de langer dan 5 dagen geen toegevoegde 
waarde meer terwijl tegenwoordig de 
voorspelbaarheidshorizon zo rond de 8 
dagen ligt. Voor een chaotisch systeem 
zoals onze atmosfeer waarbij de gevol-
gen van onnauwkeurige of onvolledige 
kennis over de begintoestand van de at-
mosfeer voor de weersverwachting ex-
ponentieel snel groeien, is dit een uit-
zonderlijke ontwikkeling. 

Oorzaken van  de verbetering
Voor deze verbetering zijn drie redenen 
te geven. Ten eerste is het door de toene-
mende rekenkracht van computers mo-
gelijk om de ontwikkeling van het weer 
steeds nauwkeuriger uit te rekenen op 
fijnmaziger rekenroosters. Het eerste 
mondiale weermodel van het ECMWF 
in 1979 werkte met een horizontale reso-
lutie van 200 km, wat inhoudt dat de 
weersverwachting in principe onder-
scheid kan maken tussen twee plaatsen 
die minimaal 200 km van elkaar verwij-

Door Henk de Bruin, Gerbrand Komen, Pier Siebesma, Bart van den Hurk en Jan Barkmeijer

Enkele feiten over het ECMWF
De kracht van het ECMWF bestaat uit een relatief kleine organisatie die geheel onafhankelijk 
kan opereren. In 2014 bedroeg het budget 61 miljoen pond. Een deel kwam uit bijdragen van de 
21 direct deelnemende landen en elf niet-lidstaten die wel met het ECMWF samenwerken. 
Daarnaast zijn er inkomsten van sponsors en uit commerciële contracten. De circa 280 mede-
werkers zijn gerekruteerd uit de deelnemende landen of zijn aangesteld als consultant uit ande-
re landen. 
Het ECMWF levert naast weersverwachtingen tot twee weken vooruit ook prognoses op tijd-
schalen van een maand en een seizoen (denk aan El Niño). Voor deze laatste is een apart ocea-
nenmodel ontwikkeld. De lidstaten ontvangen realtime verwachtingen 24 uur per dag en zeven 
dagen per week. Tweemaal per dag worden verwachtingen uitgegeven voor derden.
Het ECMWF past de meest geavanceerde technieken toe voor computermodellering en het as-
simileren van 40 miljoen waarnemingen per dag die afkomstig zijn van meer dan vijftig ver-
schillende instrumenten op satellieten, meetsystemen op de grond en in vliegtuigen.
Onderzoekers van het ECMWF onderhouden nauwe contacten met onderzoeksgroepen van de 
lidstaten die verbonden zijn aan de nationale weerdiensten en universiteiten. Dit heeft geleid tot 
verbetering van de ECMWF-producten, maar ook tot grote vooruitgang op het gebied van de 
meteorologie in Europa. Europese onderzoekers behoren mede daardoor wetenschappelijk be-
zien tot de wereldtop. De capaciteit van de ECMWF-supercomputer wordt voor 50% gebruikt 
voor onderzoek, voor 25% door de lidstaten en voor 25% voor verwachtingen.
MARS, het meteorologische gegevensarchief van het ECMWF is het grootste ter wereld. In de-
cember 2014 omvatte het 68 petabytes en er worden dagelijks 90 terabytes aan toegevoegd. Een 
onderdeel van het MARS-archief is de ERA-interim-database, die een mondiale klimatologie 
van een groot aantal fysische grootheden voor ieder roosterpunt bevat.
Informatie van satellieten heeft duidelijk bijgedragen aan verbetering van de  weersverwachtin-
gen. Het ECMWF onderhoudt nauwe banden met de intergouvernementele zusterorganisatie 
EUMETSAT (European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites), opge-
richt in 1985. Daardoor wordt ondersteuning verleend aan van satellietgegevens afgeleide pro-
ducten, geleverd door EUMETSAT via de zogeheten SAFs (Satellite Application Facilities). EU-
METSAT heeft als taak de continue beschikbaarheid van weersatellietgegevens te waarborgen. 
Het ECMWF maakt uiteraard ook gebruik van niet-Europese satellieten en van experimentele 
satellieten van bijvoorbeeld de Europese ruimtevaartorganisatie ESA

Figuur 1: De lopende gemiddelden over 12 maanden van de correlatiecoëfficiënt (%) tus-
sen berekende en gemeten hoogte van het 500 hP drukveld in de roosterpunten van het 
model voor 3 (blauw), 5 (rood) , 7 (groen) en 10 (geel) dagen vooruit, apart voor het noor-
delijk (dikke lijnen) en het zuidelijk (dunne lijnen) halfrond. 

Figuur 2: Schets van de verschillende geparametriseerde processen. (bron: http://old.ecm-
wf.int/research/ifsdocs/CY40r1) 
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A derd zijn. Vandaag de dag wordt gerekend 
met een horizontale resolutie van 15 km. 
Ten tweede is het aantal beschikbare ob-
servaties (figuur 3) spectaculair toegeno-
men. Door deze observaties te assimile-
ren, kan er een steeds betere 
uitgangssituatie voor het model worden 
gemaakt. De toename komt vooral door 
de sterke groei van het aantal satelliet-
waarnemingen, een ontwikkeling die 
vooral aan het einde van de vorige eeuw 
snel ging (zie daarvoor het artikel van 
Niek de Kort elders in dit nummer). 
Daarvóór werden voornamelijk waarne-
mingen ter plaatse van meetstations, 
schepen, vliegtuigen en radiosondes ge-
bruikt. Omdat deze in situ-metingen 
veel talrijker waren op het noordelijk 
halfrond dan op het zuidelijk halfrond 
was de nauwkeurigheid van de weersver-
wachting op het noordelijk halfrond 
vroeger veel groter zoals goed te zien is in 
figuur 1. De enorme toename van satel-
lietdata in de afgelopen 15 jaar heeft er-
voor gezorgd dat de weersverwachting 
op het zuidelijk halfrond inmiddels even 
goed is als op het noordelijk halfrond. 
Ten slotte is de modelformulering steeds 
beter geworden. Zelfs bij berekeningen 
met een resolutie van 15 km zijn er nog 
tal van kleinschalige processen die niet 
expliciet numeriek worden opgelost. In 
dat geval beschrijven statistische model-
len, ook wel parametrisaties genoemd, 

deze processen in termen van de gemid-
delde toestandsvariabelen (temperatuur, 
vochtigheid, druk en de drie componen-
ten van de wind). In figuur 2 zijn de 
meeste van de processen die in het  
ECMWF-model worden geparametri-
seerd weergegeven. De parametrisaties 
worden steeds verbeterd op basis van 
vaak geavanceerde fysica en specifieke 
meetcampagnes. Daardoor werden ze in 
de afgelopen 30 jaar steeds realistischer.

Data-assimilatie
Voor de grote hoeveel observaties die da-
gelijks worden geproduceerd is een effici-
ente data-assimilatietechniek nodig. Die 
bewerkt alle beschikbare, in verschillen-
de vorm aangeleverde data tot een bruik-
bare beginsituatie van de atmosfeer, van 
waaruit het computermodel een weers-
verwachting berekent. Het 4D-VAR vari-
ationele data-assimilatiesysteem van het 
ECMWF is wereldwijd toonaangevend 
en in staat om de tijdsevolutie van obser-
vaties van verschillende grootheden op 
verschillende plaatsen op een dynamisch 
consistente wijze te gebruiken, rekening 
houdend met de meetnauwkeurigheid. 
Waarnemingen van ongeveer 50 satellie-
ten maken tegenwoordig zo’n 99% van 
de observaties uit. Toch blijven opper-
vlaktemetingen, zoals sneeuwhoogte op 
het land en golfhoogte op zee, van cruci-
aal belang. Kortgeleden is ook begonnen 
met gekoppelde oceaan-atmosfeer da-
ta-assimilatie. Hiermee wordt het moge-
lijk om gekoppelde processen tussen at-
mosfeer en oceaan beter te beschrijven 
en kunnen oppervlakte-observaties opti-
maal in de data-assimilatie worden toe-
gepast. Deze nieuwe aanpak zal gebruikt 
worden in ERA-CLIM2, de opvolger van 
het huidige ERA-interim, een mondiaal 
heranalyseproject voor de periode vanaf 
1 januari 1989 (www.ecmwf.int/reser-
ach/era). Heranalyseprojecten zijn van 
zeer groot belang voor het klimaatonder-
zoek.

Ensembleverwachtingen 
Naast de uitbreiding van de verwach-
tingstermijn naar langer dan twee weken 
is er nog een terrein waarop het ECMWF 
pionierswerk verrichtte: de ontwikkeling 
van het ensemblesysteem. Dit systeem 
maakt twee maal per dag een vijftigtal al-
ternatieve modelverwachtingen waarbij 
voor iedere verwachting zowel de begin-
toestand van de atmosfeer als de fysica 
van het model iets gevarieerd worden. Op 
deze wijze worden kansverwachtingen 
gemaakt, die in de praktijk grote voorde-
len bieden ten opzichte van de traditione-
le enkelvoudige deterministische ver-

wachting (zie figuur 4).  Het systeem is al 
sinds 1992 operationeel, maar er wordt 
nog steeds aan verbetering gewerkt. Een 
recente ontwikkeling is de koppeling van 
ensembleverwachtingen en data-assimi-
latie. Gebruikmakend van ensembles die 
informatie geven over locaties met onze-
kerheden kunnen observaties optimaler 
worden gebruikt en dit geeft op zijn beurt 
weer verbeterde ensembles.

Slotwoord
In dit artikel wordt de stille revolutie be-
schreven die circa veertig jaar geleden 
voortkwam uit een unieke Europese sa-
menwerking buiten de Europese Unie 
om. Het resultaat mag er wezen en iedere 
Europeaan kan daar trots op zijn. Het 
ECMWF is uitgegroeid tot een wereld-
wijd leidend instituut op het gebied van 
weersverwachtingen voor de middellan-
ge termijn. Er worden producten gele-
verd voor een breed spectrum van maat-
schappelijke toepassingen. Als het om 
wetenschap en management gaat is het 
ECMWF ook een voorbeeld van een ex-
cellent geleide organisatie, die door een 
open structuur en nauwe banden met 
andere Europese onderzoeksteams snel 
en efficiënt kan inspelen op technische 
veranderingen en innovaties.  
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CY40r1 
http://www.eumetsat.int/website/home/
Satellites/GroundSegment/Safs/index.
html
http://old.ecmwf.int/publications/news-
letters/. Zie met name ECMWF Newslet-
ter 134 voor een uitgebreid  artikel n.a.v. 
van 20 jaar ECMWF EPS (ref. onder kop-
je Ensembleverwachtingen) en ECMWF 
Newsletter 115+130 onder kopje Data-as-
similatie.
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(VWK, aangesloten bij de KNVWS). 
Daarnaast krijgen de meteorologische 
instituten ook gegevens van collega’s in 
het buitenland die over vergelijkbare 
netwerken beschikken. 

Weersverwachtingen zijn 
nooit exacte 

‘voorspellingen’. Meestal 
wordt de verwachting 
uitgedrukt in kansen.

Met grote regelmaat worden zulke gege-
venssets ingevoerd in computermodel-
len waarin veel natuurkunde is vervat. 
Deze modellen herkennen de verande-
ringen in de actuele weersituatie en ex-
trapoleren die ontwikkeling naar de 
toekomst. Meteorologen beoordelen de 

Europese weersatellieten 
onmisbaar voor weersverwachting
Ondanks goedkope en onterechte 
kritiek dat ‘er nooit iets van klopt’, 
zijn we geleidelijk gewend – en ver-
wend – geraakt met nauwkeurige 
weersverwachtingen voor enkele 
dagen vooruit. Leuk voor de va-
kantieganger die een dagje aan het 
strand vooraf wil plannen. Maar ook 
harde economische noodzaak voor 
de landbouw of het transport via de 
lucht, de weg of het water. Europe-
se weersatellieten leveren een grote 
bijdrage aan steeds betere weersver-
wachtingen.

Netwerken
Om betrouwbare weersverwachtingen 
te maken heb je onder andere een onop-
houdelijke stroom aan gegevens nodig 
over de actuele situatie in de atmosfeer, 
gemeten op tal van verspreid liggende 
locaties. Veranderingen in de meet-
waarden zijn het gevolg van weersver-
anderingen die zich langzaam (of snel) 
voltrekken. Vaak worden meetwaarden 
samengevat in weerkaartjes, waarop 
ook de belangrijkste weersystemen zijn 
aangeduid. Zoals gebieden van hoge- en 
lage luchtdruk (depressies), warmte- en 
koufronten, occlusies en troggen, wind-
richting en –sterkte. Verder ook gege-
vens als de temperatuur, relatieve voch-
tigheid en de luchtdruk. Het Koninklijk 
Nederlands Meteorologisch Instituut 
(KNMI) in De Bilt en het Koninklijk 
Meteorologisch Instituut (KMI) in Uk-
kel (België) beschikken over een land-
netwerk van professionele waarne-
mingsstations. Op vaste tijden worden 
waarnemingen verzameld die verkregen 
zijn met geijkte apparatuur en opgesteld 
op genormeerde hoogten en locaties. 
Daarnaast maken aan weerballonnen 
opgelaten radiosondes een ‘profiel’ van 
de onderste lagen van de atmosfeer. Bij-
na professioneel uitgeruste amateursta-
tion vullen deze netwerken vaak aan, 
zoals die van de leden van de Vereni-
ging voor Weerkunde en Klimatologie 

Niek de Kort studeerde sterrenkunde in Lei-
den en is voorzitter van de KNVWS. Hij ver-
zorgde verschillende publicaties over weten-
schappelijk ruimteonderzoek.

uitkomst, geven er een expert-interpre-
tatie aan en stellen op basis daarvan een 
weersverwachting op. Let wel, het zijn 
nooit exacte ‘voorspellingen’. Meestal 
wordt de verwachting uitgedrukt in 
kansen. En natuurlijk wordt de ver-
wachting onzekerder naarmate er ver-
der er in de toekomst wordt gekeken. 
Die onzekerheid is niet alleen het gevolg 
van de beperkingen van de modellen, 
maar schuilt ook in de natuur zelf. Soms 
is zelfs op korte termijn geen nauwkeu-
rige uitspraak te doen over vooral klein-
schalige weersystemen als onweersbui-
en of tornado’s. Maar ook de 
ontwikkeling van grootschalige syste-
men, zoals ‘blokkades’, is soms niet 
goed te voorzien.
De betrouwbaarheid van de verwach-
tingen staat of valt met de kwaliteit van 
het meetnetwerk omdat dit natuurlijk 

Eerste (zichtbaar licht) beeld van het SEVIRI-instrument, aan boord van de op 15 juli 2015 
gelanceerde MSG-4  (Meteosat-11), opgenomen op 4 augustus 2015. De satelliet wordt 
thans uitgetest en wordt zes maanden na de lancering volledig operationeel. De satelliet 
bevindt zich nagenoeg boven de nulmeridiaan’. (foto: ESA/EUMETSAT)

HIRLAM en HARMONIE
Op 12 mei 1983 glipte een kleine storing door 
de mazen van het ECMWF-net. Deze groeide 
uit tot de Hemelvaartstorm met in ons land 10 
doden. Voor dit soort weersystemen zijn fijn-
mazige modellen nodig. Hiervoor ontwikkel-
den een aantal Europese weerdiensten geza-
menlijk het model HIRLAM (High Resolution 
Limited Area Model), voor Europa en een deel 
van de Atlantische Oceaan. HIRLAM is een 
fijnmazig model, genesteld in het mondiale 
ECMWF-model. Het KNMI ontwikkelde voor 
Nederland en omstreken een nog fijnmaziger 
model: HARMONIE.

Figuur 3: Overzicht van de observatietypes die 
het ECMWF gebruikt voor 4D-VAR data-assimila-
tie. (ECMWF Newsletters 115 en 130)

Figuur 4: Voorbeeld van een ensembleverwach-
ting. De breedte van de pluim (de spreiding in de 
verschillende meerdaagse prognoses) is een maat 
voor de onzekerheid. Dit voorbeeld illustreert het 
dynamische karakter van de onzekerheid, die in 
deze periode kleiner was op dag 4 dan op dag 2. 
(ECMWF Newsletter 134) 


