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De storm van 1953 opnieuw bekeken 
 

Robert Mureau (KNMI) 
 
Wat maakte de storm van 1953 zo bijzonder? Die vraag is al vele malen gesteld. 
Menig meteoroloog heeft de afgelopen vijftig jaar de storm onderzocht en 
geprobeerd een antwoord op die vraag te geven. De computer heranalyses 
door het Amerikaanse NCAR/NCEP en door het Europese ECMWF, die onlangs 
zijn uitgevoerd, bieden de gelegenheid om de storm eens opnieuw te bekijken 
en misschien antwoord te geven op die vraag. Aan de hand van de heranalyses 
volgt in dit verhaal een korte beschrijving van de storm.  
 
Goede verwachtingen toen  
Het is in de meteorologische wereld alom bekend dat de meteorologen van dienst al op 
vrijdag 30 januari een duidelijke aanwijzing kregen dat er in de nacht van zaterdag 31 januari 
op zondag 1 februari 1953 iets bijzonders aankwam. Ook is bekend hoe op zaterdag in de 
loop van de dag goede verwachtingen en waarschuwingen werden uitgegeven. Dat de lokale 
overheden de waarschuwingstelegrammen pas maandagochtend in de brieven-bus vonden 
is ook al eerder gememoreerd (Donker, 1993).  
 
Het betekent dat er ons dus destijds voldoende waarnemingen ter beschikking stonden om 
een goede beschrijving van de storm te geven. En ook dat men voldoende informatie had 
vervolgens ook een betrouwbare inschatting van de ontwikkelingen te maken.  
 
Toen het ECMWF de beschikking kreeg over de waarnemingsgegevens van destijds, die 
door het Amerikaanse onderzoeksinstituut NCAR in samenwerking met het Amerikaanse 
meteorologische instituut NCEP, waren verzameld (zie de bijdrage van Huug van den Dool), 
en toen bekend werd dat het ECMWF een serie computeranalyses (en -verwachtingen) van 
de maanden januari en februari 1953 zou uitvoeren met het huidige data-assimi-latiesysteem 
en de huidige modelconfiguratie, was men dan ook vol vertrouwen dat goede analyses van 
toen gereproduceerd konden worden. De echte vraag was natuurlijk of men op basis van die 
consistente serie analyses meer inzicht zou krijgen in het fenomeen en vooral of men de 
storm van toen met de huidige verwachtingstechnieken misschien langer van te voren had 
kunnen zien aankomen.  
 
Een vreemd gevoel 
Het is een fascinerende ervaring om achter een werkstation te zitten, de datum in te toetsen 
en de weerkaarten van 50 jaar geleden op het beeldscherm voorbij te zien schuiven, in een 
formaat dat hetzelfde is als van de weerkaarten van nu. (Dat oproepen van de plaatjes kostte 
onverwacht grote moeite overigens, bij het intoetsen van de datum bleek het geven van de 
juiste datum iedere keer een probleem: een datum van voor 1980 komt op de een of andere 
manier niet van nature uit de vingers). Wanneer je door de digitale weerkaarten bladert 
realiseer je je ook vlug dat je niet veel anders doet dan de meteorologen van toen die, bij hun 
studie, ongetwijfeld vaak door de stapels weerkaarten gebladerd hebben en hun beeld 
gevormd hebben. De digitale kaarten geven ook maar één van de mogelijke versies van de 
waarheid. In figuur 1 is een weerkaart van toen te zien (500 hPa) met het zich ontwikkelende 
golfje bij Groenland (Zwart, 1953). Nadere inspectie leert dat de kaart is bijgewerkt, de oude 
lijnen zijn uitgeveegd en het zich ontwikkelende golfje is verlegd, vanwege de consistentie 
met de latere kaarten. De modelanalyse gaat daar dus nog weer een versie aan toevoegen. 
Wat is waarheid?  
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Figuur 1. Weerkaart 500 hPa voor 30 januari 03 UTC. De trog ten zuidwesten van IJsland is duidelijk 
gecorrigeerd. Het is deze golf die aanleiding zal geven tot de storm op 1 februari.  
 
 
Ontstaan bij Groenland 
De storm is terug te traceren tot op 28 januari 12 UTC bij Groenland. De straalstroom ligt al 
enkele dagen vrij noordelijk, vlak onder Groenland (figuur 2a). Verder kunnen we op het 
300hPa-vlak een zeer duidelijke omega structuur onderscheiden boven Zuidwest-Europa, 
met tegelijkertijd een trog boven Noord-Scandinavië. Daartussenin ligt een krachtige 
straalstroom, met snelheden tot 180 knopen (90 m/s). In de lagere troposfeer is er boven ons 
gebied een west-noordwestelijke stroming. Voortdurend ontwikkelen zich bij Groenland 
kleine golfjes in de bovenlucht (met bijbehorende depressies aan het aardoppervlak) die 
allemaal in de vortex in Noord-Europa lopen. Op 28 januari vormt zich bij NewFoundland een 
trog die zich op 29 januari 1953 12 UTC zuidwaarts uitbreidt en zich ontwikkelt tot een 
geïsoleerde wervel midden op de oceaan. Ten oosten van Groenland zien we op 28 en 29 
januari een golf die achter zich aan koude lucht uit het noorden meevoert (figuur 2b). Dit is 
de aanzet tot de storm van 1 februari. Op vrijdag en zaterdag loopt deze golf door en 
ontwikkelt zich dan vrij snel tot een (andere) geïsoleerde wervel in de bovenlucht (figuur 
2c,d).  
 
De ontwikkeling in de eerste fase tot een volwaardige depressie richting Schotland voltrekt 
zich vrijwel volgens het schoolboek: een duidelijk faseverschil tussen de 500hPa-golf en het 
patroon aan de grond (figuur 3). De ontwikkeling ging verder gepaard met sterke kou-
advectie aan de westzijde en warmteadvectie aan de oostzijde. Op 31 januari als de storm 
verder uitontwikkeld lijkt en in zijn occlusiefase belandt, komt er nog een extra aanvoer van 
koude lucht op gang (figuur 4a). Deze stroming komt tot stand onder invloed van het lage 
drukgebied in het noorden van de Atlantische Oceaan en de opbouw van de rug ten westen 
daarvan. Dit leidt uiteindelijk tot een afgesnoerde wervel gevuld met koude lucht, met 
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temperaturen van ongeveer –32 graden op het 500hPa-niveau (figuur 4a,b). Door deze 
configuratie zal het systeem minder sturing krijgen.  

Figuur 2. De stroming op 300 hPa in de dagen voorafgaande aan de storm. Op 28 januari (2a) is de 
eerste aanzet van de golf, bij Groenland, zichtbaar. Op zaterdag (2d) is deze bovenlucht trog ont-
wikkeld tot een vrijwel afgesnoerd laag boven de Noordzee. Een andere trog geeft op 28 januari (2a) 
ten zuiden van Groenland aanleiding tot een afgesnoerd laag midden op de oceaan. Dit laag beweegt 
zich oostwaarts en zorgt waarschijnlijk voor zoveel noordwaartse stroming en zoveel drukstijgingen 
ten Westen van Engeland dat het windveld bij Schotland versterkt wordt (zie ook figuur 5).  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 3. De stroming op 500 
hPa en de luchtdruk op 
zeeniveau, een ontwikkeling 
van een depressie volgens het 
tekstboek (30 januari 1953, 12 
UTC). 
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Figuur 4. De 500 hPa stroming en de temperatuur op 31 januari 00 UTC en 12 UTC. Er wordt achter 
dit laag veel koude lucht naar het zuiden verplaatst, waardoor een afgesnoerde koude put op 500 hPa 
ontstaat.  
 
 
De ontwikkeling tot een storm 
Op zaterdag 31 januari bevindt het systeem zich in zijn meest opvallende stadium (figuur 
5a,b,c,d,e,f). De kerndruk, op dat moment ongeveer 975 mbar, wordt niet veel lager, maar er 
vormt zich een sterk windveld aan de westzijde (door de drukstijgingen ten westen van de 
Britse Eilanden). In de depressie zelf is een dubbelstructuur te zien. Het is niet duidelijk of dit 
een artefact is van de analyse, dan of dat dit realistisch is. Bekend is dat meteoro-logen zich 
al langer hebben afgevraagd of deze dubbelstructuur aanwezig was. De model-analyse die 
is uitgevoerd op T511 resolutie (40km) pikt deze structuren in ieder geval op. De depressie 
begint in deze periode zeer langzaam zuidwaarts te bewegen langs Denemarken richting 
Duitsland. De dubbelstructuur heeft hierbij waarschijnlijk een (vertragende) rol gespeeld. Ook 
de intensivering van het windveld past hier goed bij. Het is deze trage beweging die de storm 
van 1953 zo bijzonder maakt. De stroming in de onderste lagen van de atmosfeer is strak 
noordelijk, met isobaren die vrijwel tot aan de Noordpool lopen. Tevens heeft zich inmiddels 
een hogedrukgebied van 1030 hPa opgebouwd ten westen van de Britse eilanden. Doordat 
het systeem relatief traag beweegt, en een zuid-waartse baan volgt in het oostelijke deel van 
de Noordzee blijft de wind heel lang “doorstaan” waardoor het water zeer hoog opgestuwd 
kan worden.  
 
De waarheid? 
Vergelijking met de oude handkaarten leert dat hand-en modelanalyses goed met elkaar 
overeenkomen (figuur 6). Met andere woorden, aan de hand van de binnenkomende 
waarnemingen stelde de meteoroloog positie en sterkte van de storm juist vast ook al had hij 
niet de beschikking over moderne hulpmiddelen als radar en visuele of infrarood satel-
lietbeelden. Dat was een knap staaltje vakmanschap. Ik denk dan ook dat de heranalyse 
geen echt andere waarheid heeft opgeleverd. Het enige nieuwe aspect is misschien de 
dubbelstructuur in het lagedrukgebied boven de Noordzee die het model heeft geanaly-
seerd. Dan blijft de vraag of met het moderne verwachtingssysteem de berekeningen van de 
ontwikkelingen langer vooruit gemaakt zouden kunnen worden.  
 
Achteruitzichten  
Het ECMWF heeft uiteraard een aantal “hindcasts” gemaakt. De vraag hierbij was natuurlijk: 
had de storm eerder voorzien kunnen worden? In figuur 7a,b,c,d zijn de verwachtingen 
weergegeven voor 1 februari 00 UTC, voor verschillende termijnen. De contourlijnen van de 
windsterkte zijn in Beauforts.  
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Figuur 5. Luchtdruk op zeeniveau met windveld, te beginnen bij zaterdag 31 januari 1953 00 UTC, 
daarna iedere 6 uur. De contourintervallen van de wind zijn in meters per seconde, maar 
corresponderen met Beauforts. De eerste contourlijn begint bij 6 Bft. Zie hoe de depressie (met de 
zeer koude lucht erboven, zie vorige figuur) zich zeer langzaam zuidwaarts verplaatst, niet verder 
uitdiept, en boven de westelijke Noordzee lange tijdeen zeer uitgebreid windveld laat “doorstaan”.  
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Figuur 6. Handgeanalyseerde kaart van storm op 1 februari 1953 00 UTC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het eerste shadinginterval begint bij 6 Bft. De verwachting van woensdag de 28e januari 12 
UTC geeft wel een aanwijzing voor iets heftigs, ook al lijkt het niet op wat er uiteindelijk 
gebeurde. Bedenk dat toen de contouren van het systeem al aanwezig waren op de 

De moderne data-assimilatie 
Het proces van het verzamelen van data en het beschrijven van de actuele toestand van de 
atmosfeer noemt men de data-assimilatie. Dit omvat het selecteren en de data (goede gegevens 
worden geaccepteerd, slechte worden verworpen), het filteren van de data (men wil geen 
ongewenste ruizigheid) en het in balans brengen van massa-, wind- en temperatuurveld. Dat 
laatste is vooral een eis voor het maken van een goede verwachting. Een begintoestand die niet 
in balans is zal ongewenste snellopende golven die in de atmosfeer gedempt worden, 
onrealistisch versterken en aanleiding geven tot grote ruizigheid in de meteorologische velden. 
Het ECMWF-data-assimilatie systeem is vier-dimensionaal. De meteorologische grootheden zijn 
in ruimelijke zin aan elkaar gekoppeld via geostrofie, thermische windbalans en de wetten van 
de hydrostatica. Maar verder is er ook een koppeling in de tijd. Vanaf een startanalyse wordt 
eerst een negenuurs verwachting gemaakt. De analyse wordt vervolgens zo vaak als nodig is 
aangepast (in een iteratief proces) totdat ze zo goed mogelijk past bij alle waarnemingen in dat 
tijdvak van negen uur (in de praktijk loopt de verwachting van zes uur voor tot drie uur na het 
analysetijdstip ). Dit maakt de data-assimilatie vierdimensionaal en is in dat opzicht te vergelijken 
met de handmatige methode waarmee de meteoroloog van vroeger zijn analyses consistent in 
de tijd maakt (vgl. figuur 1).  
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noordelijke Atlantische Oceaan. De informatie in de analyse van de 28e was kennelijk niet 
voldoende nauwkeurig. Maar de verwachting van 29 januari geeft al een veel duidelijker 
beeld. De verwachting van 29 januari 00 UTC was de eerste waarop de storm goed te zien 
was. De verwachting van vrijdag 30 januari 12 UTC geeft een zeer duidelijk waarschuwing 
af. De twee laatste run geven ook in hun eerdere verwachtingstermijnen dan hier getoond 
een dubbelstructuur, al is het niet zo uitgesproken als in de analyses. Het ECMWF ensemble 
systeem gaf op 28 januari wel een signaal af met een grote kans op storm (Hollingsworth, 
2003). 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 7. Drie ECMWF verwachtingen, van 
woensdag 29 januari 00 UTC (T+72), van 
donderdag 29 januari 12 UTC (T+60), en van 
vrijdag 30 januari 12 UTC (T+36) van luchtdruk 
op zeeniveau en de windsterkte voor zaterdag 1 
februari 00 UTC. Deze verwachting is te 
vergelijken met de verifiërende analyse zoals 
weergegeven in figuur 5e.  
 
 

Het antwoord op deze vraag of we eerder een waarschuwingssignaal hadden kunnen 
uitgeven moet dus zijn : ja. In de volgende bijdragen van Toon Moene en David Dehenauw 
zal blijken dat ook de limited area modellen de verwachtingstermijn van de meteorologen 
met 24 uur hadden kunnen vergroten, waardoor waarschuwingen ongetwijfeld beter terecht 
waren gekomen.  
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