Later grootschalige mist
2 november 2020

Meteorologe Grieta Spannenburg schrijft twee maal per week een weerbericht speciaal voor natuuren landschapsfotografen. Dankzij dit weerbericht kun je nog beter je fotografietrips plannen. Wil je
het weerbericht twee keer per week in je mailbox ontvangen? Klik dan hier om je in te schrijven.
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Na nog een zeer onstuimige maandag, komt de atmosfeer de dagen erna sterk
tot rust. Door de opbouw van een hogedrukgebied is het vanaf woensdag
zelfs uitermate kalm weer. Er is daarbij flink wat zon, maar door scherpe
nachtelijke afkoeling kan er op steeds grotere schaal mist ontstaan.
Dinsdag zijn de zichten nog op orde en is er vanaf de start van de dag al veel
zonneschijn. Vanuit het westen arriveert een trog; een buiengebied. Die buien
lijken vooralsnog vooral tegen de west- en noordkust van Nederland te
schampen (of er overheen te trekken). Onweer en hagel zijn lokaal mogelijk.
De wind is matig tot krachtig, 3 tot 6 Beaufort, rond de Wadden mogelijk
kortstondig 7 Beaufort. Ook in de avond zijn nog een paar felle buien
mogelijk, voornamelijk in de kustprovincies.
In de nacht naar woensdag valt de wind grotendeels weg. Er schuift af en toe
een veld met bewolking over, maar er zijn bovenal langdurige opklaringen.
Het wordt ook al kil, met een graad of 4.
Woensdagochtend kunnen verspreid enkele mistbanken aanwezig zijn.
Verder is er veel zon, zijn er wat plukjes sluierbewolking en ontstaan er een
paar stapelwolken. Het blijft droog.
De volgende nachten, naar donderdag en naar vrijdag, neemt de mistkans
sterk toe. Er staat geen of nauwelijks wind en de minimumtemperatuur daalt
naar 0 tot 3 graden. In de Ardennen en de Hoge Venen gaat het licht vriezen.

Op grote schaal ontstaat mist, in Nederland en België, met daarbij
waarschijnlijk ook op aanzienlijke schaal vorst aan de grond. Het leidt her en
der tot rijpvorming. Al met al zijn er feeërieke ochtenden in zicht, waarbij de
zon in een mistlaag opkomt. In de kalme omstandigheden moeten we er
rekening mee houden dat de mist plaatselijk tot ver in de ochtend blijft
hangen en in de avond alweer snel ontstaat. Er is daarbij overigens ook het
risico, vooral vrijdag, dat de mist overgaat in laaghangende bewolking.
Voor het aandeel zon is tevens van belang waar de as van het hogedrukgebied
precies komt te liggen. Als er in het noorden namelijk een westelijk windje
waait, kan stratus vanaf zee daar het aandeel zon inperken.
Vooruitblik naar zaterdag 7 november tot en met maandag 9 november

Het bepalende hogedrukgebied schuift langzaam oostwaarts op in Europa.
Vanuit het westen komt er geleidelijk meer bewolking, maar dit is een traag
proces. Het weekend lijkt dan ook veel zonuren te brengen. In de loop van
maandag lijkt wat eerste neerslag vanuit het westen over te schuiven.
Cijfers voor elke vorm van natuurfotografie voor dinsdag 3 t/m vrijdag 6
november
Landschapsfotografie: 8
Veel zon en lange schaduwen. In de loop van de periode op steeds grotere
schaal (langdurige) ochtendmist.
Macrofotografie: 7
Rustig weer, vaak wel scherp licht. Dauw en vanaf later in de week ook
plaatselijke rijpvorming.
Vogelfotografie: 7
Veel mogelijkheden om met licht te spelen. Nauwelijks wind. Veel
koperwieken en kramsvogels zijn in Nederland gearriveerd.
Weerfotografie: 8
Dinsdag buien op de kust. Daarna rustig weer, met geleidelijk mistige
ochtenden. Dan behoren ook mistbogen, irisaties en glories tot de
mogelijkheden. Rijp zou vooral in de nacht naar donderdag kunnen ontstaan.
Nachtfotografie: 7
Eerst behoorlijk heldere nachten, later op grotere schaal mistvorming. Over
het algemeen heel weinig wind.

