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KNMI weerwaarschuwingen voor provincies 
Het KNMI regionaliseert zijn weerwaarschuwingen. Ook de provincies  
waarvoor de waarschuwing of het Weeralarm geldt worden vermeld. De 
waarschuwingen voor gladheid en sneeuwval, regen, zicht, onweer, wind-
stoten, hitte en wind- en waterhozen geven voor de termijn waarvoor ze 
geldig zijn voor elk uur een beschrijving van het verwachte weer per pro-
vincie. De waarschuwingen worden minstens elke drie uur geactualiseerd, 
het Weeralarm wordt uurlijks geactualiseerd. Indien daar aanleiding voor 
is worden de waarschuwingen nog frequenter aangepast.

KNMI waarschuwingen Nederland 
De waarschuwingssystematiek wordt bovendien overzichtelijker. In 
plaats van de (voor)waarschuwingen voor het wegverkeer en voor de 
watersport en recreatie (waarschuwingen die gericht waren op speci-
fieke doelgroepen) wordt voortaan voor de verschillende provincies 
een algemene weerwaarschuwing gegeven voor de hele samenleving. 

Waarschuwing voor extreem weer
De voorwaarschuwing voor extreem weer is vervangen door een waar-
schuwing voor extreem weer.



De waarschuwingssystematiek kent drie fasen: 
Waarschuwing op zijn vroegst vanaf 48 uur voordat het verschijnsel met een zeker-
heid van minstens 60% kan optreden.
Waarschuwing voor extreem weer op zijn vroegst vanaf 24 uur voordat het 
verschijnsel met een zekerheid van minstens 60% kan optreden.
Weeralarm op zijn vroegst vanaf 12 uur voor het verschijnsel met een zekerheid van 
minstens 90% kan optreden.

In de presentaties maakt het KNMI ook gebruik van kleurcoderingen die 
internationaal worden gehanteerd zoals op www.meteoalarm.eu.

Kleurcoderingen weerwaarschuwingen
Groen: Geen waarschuwingen
Geel: Waarschuwingen
Oranje: Extreem weer
Rood: Weeralarm

Met de nieuwe waarschuwingssystematiek van het KNMI is ook het 
Weeralarm vernieuwd met nieuwe criteria en een nieuw protocol voor 
uitgifte.    

De wind- en stormwaarschuwingen voor de scheepvaart met de waar-
schuwingen voor kustdistricten, ruime binnenwateren en Noordzee-
districten blijven ongewijzigd. 

Waarschuwingen en Weeralarm verspreidt het KNMI via internet, extra-
net (voor specifieke gebruikers), fax, e-mail en sms. De informatie is ook 
te vinden op NOS Teletekst, pagina 713 (waarschuwing voor extreem weer 
en Weeralarm). Op pagina 710 staat voortaan alleen de waarschuwing 
voor de scheepvaart.

Meer informatie
Op www.knmi.nl vindt u een uitgebreide toelichting van de nieuwe 
waarschuwingssystematiek en het vernieuwde KNMI-Weeralarm. Mocht 
u nog vragen hebben dan kunt u een mail sturen naar  publieksvoorlich-
ting@knmi.nl. 
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