'Superstorm
treftNederland
intweede
helftnouember'
JAMILASAOUD
MARJOtElNHENDRIKS
LONDEN/ROTTERDAM
Nederland moet zich opmakenvoor
een superstorm van windkracht 12
of meer,metwindsnelheden die mogelijkver bovenorkaankracht uitkomen. Dezestorm teistert Nederland
en eengroot deelvan Noordwest-Europa tussen24 en 27 november.
Dat zegt weerkundige Piers Corbynvan het BritseweerbureauWeather Action. Ook voorspelt Corbyn
dat een storm van windkracht 9 ons
land het komende weekendzal teisteren. Meteorologisch Nederland
en hoogleraartheoretischeastrofysica Vincent Icke laten echter weinig
heel van Corbynsvoorspellingen.
De kans dat de superstorm eind
deze maand windsnelheden van
meer dan 120 kilometer per uur bereikt, schatCorbyn in op 85procent.
,,In het meest extreme geval wordt
het een storm met snelheden van
160 tot mogelijk zelfs 210kilometer
per uur. We krijgen dan hoe dan ook
te maken met een zeer zware storm
met orkaankracht," zegt Corbyn stellig. Ook dit weekend zal volgens de
weerkundige zeer ruw verlopen.
Tussen donderdag en zondag verwacht hij voor ons land windsnelheden van meer dan 8Okilometer per
uur, wat gelijk staat aan windkracht
negen,
Corblmkent bij zijn berekeningen
grote voorspellendewaarde toe aan
de niet aflatende stroom geladen
deeltjes die de zon de ruimte in
stuurt: de zonnewind. Dezegeladen
deeltjeskomen ook richting de aarde. Wetenschappersgaan ervan uit
dat het magnetischveld van de aarde het grootste deel van deze deel-
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tjes om de aarde heen laat buigen.
Corbyn stelt echter dat juist deze
deeltjesvoor eenbelangrijk deelhet
weer op aarde medebepalen; een
stelling die door veel wetenschappers en meteorologen met kracht
wordt weersproken.
Hoogleraar Vincent lcke laat
geen spaanheel van de wijze waarop Corbyn het weer voorspelt.,,Wat
Corbyn zegt,is echt kletskoek. Er is
al heel erg lang heel intens door diversewetenschappersgezochtnaar
de mogelijke samenhang tussen
zonneactiviteit en het weer op aarde of de klimaatsverandering. Er is
geen enkele relatie gevonden en er
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is dan ook geenenkel bewijs voor."
RTl-weervrouw Helga van Leur
noemteenvoorspellingvandrieweken vooruit'nonsens'. CeesMolenaars, hoofd communicatie bij het
KNMI. vindt het'zeer onrealistisch'
om op basisvan zonneactiviteit een
storm te voorspellen.
De enige \ryeermandie de voorspellingen van Corbyn niet direct
naar de prullenbak verwijst, is SBSweerman Piet Paulusma.,,Deweerkaarten tonen het steeds duidelijker: komend weekend krijgen we
een west-noordwesterstorm. Dat
had Corbyn eind oktober voorspeld
en dat heeft hij dus goedgedaan."

