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Ciara laat zich voelen

Binnen
land

Waarom geeft men een naam aan 
een storm? Het blijkt dat een naam 
de mensen bewuster maakt van het 
gevaarlijke weer. En het is makkelijker 
om erover te praten. Weerinstituten, 
media en overheden zijn zeker dat ze 
het over dezelfde storm hebben.

Britse namenlijst
Oorspronkelijk gaven landen hun 
eigen naam aan stormen. Maar 
volgens weerman Frank Deboosere 
zorgde dat voor veel verwarring.  
Want als de storm van het ene naar 
het andere land trok, kreeg hij een 
andere naam. In 2015 begonnen de 
Britten en Ieren met hun eigen sys-
teem. Inwoners mogen namen voor 
stormen voorstellen. Weerkundigen 
leggen die namen vast in een alfa-
betisch lijst. Mannen- en vrouwen-
namen wisselen elkaar af. De Britse 
lijst voor het winterseizoen 2019-
2020 begint met Atiyah en eindigt 
met Willow. 

Franse namenlijst
In 2018 startten de Fransen, Span-
jaarden en Portugezen hun eigen 
systeem op. Hun lijst begint met 

Amelie en eindigt met Wanda. Ook 
hier wisselen mannen- en vrou-
wennamen elkaar af. België volgt 
de Franse lijst, Nederland de Britse. 
‘Het is hoog tijd dat er op Europees 
niveau een richtlijn komt’, vindt 
Deboosere. Het land waar een storm 
voor het eerst code oranje krijgt, 
mag de naam geven. In dit geval is 
dat Groot-Brittannië. Ciara is de 
derde storm in het Britse storm-
seizoen van 2019-2020. Zijn naam 
begint daarom met de letter C.

Geen record
Volgens Karim Hamid, stormdes-

kundige bij het KMI, was de storm 
Ciara ‘geen uitzonderlijke storm’. 
‘Er zijn geen records gebroken. In de 
winterstorm van januari 1990 haal-
den we windstoten van 168 kilometer 
per uur. Wat bij Ciara wel opviel, was 
de uitgestrektheid van de storm. Ver-
schillende landen werden getroffen.’ 
Ciara haalde boven ons land nergens 
168 kilometer per uur, volgens weer-
man David Dehenauw. De hoogst 
gemeten rukwind werd in Blanken-
berge waargenomen. Die had een 
snelheid van 120 km per uur. ‘Lokaal 
was het mogelijk wel meer, maar we 
meten de wind maar op 28 plaatsen.’

BELGIË / Zondag raasde er voor het eerst een storm met een naam over ons 
land. Hij heet Ciara. Dat moet je uitspreken als ‘Keera’, op zijn Iers. Een storm 
krijgt pas een naam als er sprake is van code oranje. Bij code oranje is het 
devies: ‘wees voorbereid’. Bij code rood moet er actie worden ondernomen.

Storm Ciara zorgde voor veel afgewaaide dakpannen en ontwortelde bomen. (Foto Karen Arnold)


