
Infrageluid gemeten via zeevogels

Voor de eerste keer is infrageluid, onhoorbaar laagfrequent geluid, gemeten vlak boven de oceaan. Dit is gedaan

met sensoren op de rug van albatrossen. Deze kennis is relevant voor de ontwikkeling van infrageluid als

monitoringstechniek, bijvoorbeeld voor het meten van aardbevingen, vulkaanuitbars�ngen en nucleaire

explosies.

Lees het nieuwsbericht

En we noemen haar... Corrie

De nieuwe lijst met stormnamen is bekend. Met stormnamen willen we het bewustzijn van
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In deze nieuwsbrief leest u onder andere over de nieuwe stormnamenlijst, het
Klimaatsignaal'21 en de klimaatberichten en van afgelopen maand. U ontvangt de KNMI
nieuwsbrief ongeveer eens in de maand. 

https://www.knmi.nl/over-het-knmi/nieuws/infrageluid-gemeten-via-zeevogels
https://www.knmi.nl/over-het-knmi/nieuws/infrageluid-gemeten-via-zeevogels
https://www.knmi.nl/over-het-knmi/nieuws/stormnamen-2021-2022


gevaarlijk weer vergroten voordat het toeslaat. De lijst is opgesteld in samenwerking met de
weerdiensten Met Office (Groot-Bri�annië) en Met Éireann (Ierland).
Stormnamen 2021-2022

Wisselvallige zomer

Na drie zeer warme zomers was de temperatuur deze zomer normaal. Het was gemiddeld 17,7°C
tegen een langjarig gemiddelde van 17,5°C. Het seizoen was wel minder zonnig en aan de na�e
kant, al was de neerslag ongelijkma�g over het land verdeeld.
Weeroverzicht zomer

Komende dagen

Vrijdag is er in het noorden nog bewolking, op andere plekken is het zonnig met kleine stapelwolken. De

temperaturen lopen uiteen van 19°C op de Wadden tot 26°C in het zuidoosten. In het weekend flinke perioden

met zon, middagtemperaturen rich�ng zomerse waarden. 

Weersverwach�ng

Klimaatberichten

Naast het weerbericht brengen we ook wekelijks een klimaatbericht uit. Volg #klimaatbericht op
Twi�er of bekijk alle klimaatberichten op onze website.

Recente klimaatberichten:

Ik zie het klimaat in de Alpen veranderen (31 augustus)
Bovengemiddeld ac�ef Atlan�sch orkaanseizoen verwacht (26 augustus)
Kans op zware regenval zoals op 13 en 14 juli neemt verder toe door klimaatverandering (23
augustus)
De mens verandert het klimaat (20 augustus)
Hoe gevoelig is het klimaat? (12 augustus)
Wat als het nog warmer wordt? (3 augustus)

Vooruitblik komende maand

Wereld Ozondag
Op Wereld Ozondag, 16 september, wordt wereldwijd s�l gestaan bij de interna�onale afspraken die -

inmiddels 36 jaar geleden - werden vastgelegd in het Verdrag van Wenen ter Bescherming van de

Ozonlaag. 

Het KNMI en de duurzame werelddoelen
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KNMI Klimaatsignaal’21

Eind oktober brengen we het Klimaatsignaal’21 uit. Dit is een eerste duiding van het meest
recente IPCC-rapport naar Nederland. Het Klimaatsignaal omvat de nieuwste inzichten op het
gebied van onder andere zeespiegels�jging, extreme neerslag, droogte en het stedelijk klimaat.

Door de VN zijn in 2015 zeven�en duurzame werelddoelen afgesproken, de Sustainable Development

Goals. Hoe draagt het KNMI bij aan deze doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030?

Op SDG Ac�on Days, 24 en 25 september, worden online workshops en lokale ac�viteiten

georganiseerd. Het programma richt zich op het professionele netwerk dat zich bezighoudt met de

SDG’s, alsmede op betrokken burgers en jongeren. 

Meer over het KNMI en de SDG's

Bekijk de video: antwoorden op drie veelgestelde vragen over aardbevingen door
gaswinning

Meer KNMI:
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https://www.knmi.nl/klimaatdashboard
https://www.sdgnederland.nl/sdg-action-day/
https://www.knmi.nl/kennis-en-datacentrum/achtergrond/sustainable-development-goals
https://youtu.be/rwW-2ma0ycU


Wist je dat wij de meteorologische en seismologische berichtgeving voor Caribisch
Nederland verzorgen?
KNMI belangrijke bron voor weerman Peter Kuipers Munneke
Archief codes rood en oranje van 2010 tot nu
Bekijk de weer- en klimaatpluim

  KNMI.nl  

 

Twi�er
LinkedIn

Instagram
YouTube

 

Het KNMI adviseert en waarschuwt de samenleving om risico’s op het gebied van weer, klimaat

en seismologie terug te dringen en schade en letsel te beperken.

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich daarvoor hee� opgegeven. U kunt zich ook

uitschrijven. Nog geen abonnee? Meld u aan.
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