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Op woensdag 15 november 2017 is de Joint Meteorologi-
sche Groep (JMG) gestart met de productie van de Space 
Weather Impact Awareness Chart. Daarmee draagt zij bij aan 
de operationele behoefte aan een beter omgevingsbewust-
zijn. Ruimteweer maakt daar deel van uit. Denk bijvoorbeeld 
aan Operation Anaconda (Intercom 2015-3) en de Geo- 
magnetic Blitz van september 1941 (Intercom 2017-2), maar 
ook aan storingen die verschillende eenheden de afge-
lopen jaren hebben gemeld. Met name HF- en VHF-radio- 
verbindingen en ook UHF-satellietcommunicatie bleken 
soms kwetsbaar voor ruimteweer. Door middel van een  
stoplichtkaart wil de JMG gebruikers van die middelen  
dagelijks bewust maken van de mogelijke impact. In dit  
artikel wordt beschreven hoe de JMG tot dit product is  
gekomen en wat het inhoudt. Er wordt afgesloten met een 
blik op de toekomst.



Inleiding
In de zomer van 2009 verscheen de toekomstverkenning 
‘Militair gebruik van de ruimte’ van de hand van de Defen-
siestaf. Daarin werd het toenemende belang van de ruimte 
beschreven en een aantal beleidsmatige aanbevelingen ge-
daan. Het CLSK heeft daar concreet handen en voeten aan 
gegeven door in 2013 het Bureau Space op te richten. Dit 
bureau richt zich op kennisopbouw en -overdracht, het redu-
ceren van risico’s en het zoeken naar nieuwe mogelijkheden in 
het ruimtedomein. In datzelfde jaar nog identificeerde de JMG 
ruimteweer als een subdomein waarin een taak voor haar is 
weggelegd. Immers, wat zij voor ‘aardeweer’ al meer dan 70 
jaar levert, kan ook voor ruimteweer worden ontwikkeld: een 
dienst die waarneemt, waarschuwt en verwacht en relevan-
te kennis overdraagt. Na een intensieve periode van kennis- 
opbouw, aandacht genereren en het inventariseren van de 
operationele behoefte, resulteerde dit in de zomer van 2016 in 
de oprichting van Bureau Space Weather als onderdeel van de 
JMG. Dat legt nu met de Space Weather Impact Awareness 
Chart een stevig fundament.

De weg naar de kaart
De weg naar de stoplichtkaart was complex. Ruimteweer 
gaat namelijk niet alleen over de zon, de aarde en de ruimte 
ertussen, maar vooral over de impact ervan op onze tech-
nologie. Zoals een meteoroloog begrip moet hebben van 
druppelvorming en temperatuur voordat hij een waarschu-
wing voor ijsafzetting uitgeeft, is kennis van zonnevlammen en 
elektromagnetische golven vereist voordat men bijvoorbeeld 
een verwachting voor demping van HF-radiogolven uitgeeft. 
Toch gaat het bij de productie van een operationeel product 
niet alleen om de fysica. Bij een operationeel product staan 
de klant en de impact op zijn spullen centraal. Dat bleek wel 
uit de verschillende pilots, experimenten en trainingen die we 
hebben uitgevoerd. Hoezeer de klant ook onder de indruk was 
van spectaculaire filmpjes van zonnevlammen, onderaan de 
streep wil hij weten hoeveel meter zijn GPS afwijkt of hoeveel 
dB demping hij op zijn radio kan verwachten. Zeer begrijpelijk, 
maar even zo uitdagend. 
Vanwege het betrekkelijk weinig voorkomen van zware zon-
ne-uitbarstingen en de sterke afhankelijkheid van de gebruikte 
technologie bestaan er namelijk praktisch geen dosis-effectre-
laties die de impact van ruimteweerfenomenen op apparatuur 
goed beschrijven. Toch bleek uit speurwerk in de catalogus 
van de 557th Weather Wing van de US Air Force een stop-
lichtkaart te bestaan die een indicatie geeft van de mogelijke 
impact. Met die kaart zijn we op pad gegaan.

Roadshow Space
In 2016 zijn het Space Security Center, onderdeel van  
Bureau Space, en het Bureau Space Weather op tournee ge-
gaan langs velden, kazernes en schepen om aandacht te vra-
gen voor het ruimtedomein en om de behoefte aan diensten te 
inventariseren. Daaruit bleek dat de stoplichtkaart voor ruim-

teweer een schot in de roos was: de impact staat centraal en 
ze is eenvoudig te interpreteren. Interviews gaven ook inzicht 
in de technologische middelen die het meest gebruikt worden 
(GPS, radio- en satellietcommunicatie en radar) en de wijze 
waarop men de kaart zou willen ontvangen (per e-mail). Met 
die kennis zijn we aan de slag gegaan.

Het ontwerp
Hoezeer de klant en zijn vraag ook centraal staan, de kaart 
mag de achterliggende wetenschap niet teveel geweld aan-
doen en ook geen verkeerde verwachtingen wekken. Om die 
reden is ervoor gekozen de kaart ‘Space Weather Impact 
Awareness Chart’ te noemen en niet bijvoorbeeld ‘Space  
Weather Impact Matrix’. Vanwege de huidige stand van de 
wetenschap is het namelijk niet mogelijk om een duidelijk ja  
of nee te antwoorden op de vraag of er impact op een  
bepaalde techniek verwacht wordt. Literatuurstudie, opera- 
tionele feedback, case studies en experimenten geven echter 
wel een duidelijke indicatie of er impact mogelijk is of niet. 
Daarom is gekozen voor de volgende legenda: impact is on-
waarschijnlijk (groen), mogelijk (geel) of waarschijnlijk (rood). 
Dat biedt weliswaar geen 100% zekerheid en helpt ook niet de 
impact te voorkomen, maar voorkomt wel overreactie omdat 
men van een potentiële storing op de hoogte is en het helpt 
ook om ruimteweer als oorzaak van een storing uit te sluiten 
of juist aan te wijzen. Hoewel een complete beschrijving van 
de vertaling van de belangrijkste ruimteweerfenomenen naar 
impact op technologieën buiten het bestek van dit artikel valt, 
wordt hier toch een tip van de sluier opgelicht.

De algoritmes
Bij het bepalen van de algoritmes en grenswaarden is met 
een aantal aspecten rekening gehouden. In de eerste plaats 
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Een artist-impression van een actieve zon. De felle plekken corres-

ponderen met zonnevlekgroepen waar vlammen en andere uit-

barstingen kunnen optreden.
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is ernaar gestreefd om over-forecasting 
te voorkomen. Daarmee wordt bedoeld 
dat de grenswaarden conservatief zijn  
ingeschat om te voorkomen dat er vaak 
gewaarschuwd wordt voor impact die 
vervolgens uitblijft, de zogenaamde 
valse positieven. Daarnaast is gekozen 
voor drie kleuren – groen, geel en rood 
– vanwege de eenvoud en herkenbaar-
heid. Tot slot zijn de grenswaarden zo 
gekozen dat ze de operationele feed-
back – hoe beperkt ook – zo goed als 
mogelijk reflecteren. Als inputvariabelen 
zijn gekozen: zonnevlammen, protonen-
stormen en geomagnetische activiteit.

Zonnevlammen
Zonnevlammen zijn uitbarstingen van 
elektromagnetische energie op rönt-
gen-1 en soms radiofrequenties. De rönt- 
genstraling heeft effect op de aardse 
ionosfeer, de radiostraling op antenne- 
systemen. Zodoende worden vlammen 
niet alleen geassocieerd met effecten 
op de ionosfeer en daarmee op HF- en 
VHF-radiocommunicatie, maar ook met 
interferentie op alle antennes die wer-
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Figuur 1: De Space Weather Impact Awareness Chart 

zoals die eruitzag op 6 sept 2017. Op die dag werd de 

grootste zonnevlam van de afgelopen 12 jaar waarge-

nomen. De kaart geeft aan op welke middelen er impact 

mogelijk is. Die impact werd in dit geval niet alleen ver-

oorzaakt door de vlam, maar ook door de geo-

magnetische storm die ermee geassocieerd 

werd en de protonenstorm die toen woedde.

Het binnenste van de zon bestaat uit drie lagen: de kern, de stralingszone en de convectie-

zone. De buitenkant bestaat ook uit drie lagen: de fotosfeer, de chromosfeer en de corona. 

Zonnevlekgroepen bevinden zich in de fotosfeer.
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daarnaar vernoemd. Hoe groter de flux, des te zwaarder de 
storm. Op hun weg richting aarde kunnen protonen schade 
aanrichten in satellieten. Het aardmagnetisch veld volgend, 
treden ze uiteindelijk de atmosfeer binnen boven de polen. 
Daar botsen ze met de aanwezige moleculen, die daardoor 
worden geïoniseerd, dat leidt tot demping van HF-radiogol-
ven: de zogenaamde Polar Cap Absorption. Op lagere geo-
grafische breedtes hebben protonenstormen geen impact. 

Geomagnetische activiteit
Geomagnetische activiteit is de variatie van het aardmagne-
tisch veld ten gevolge van interactie met de zonnewind. 
De zonnewind is een stroom geladen deeltjes afkomstig van 
de zon die het magneetveld van de zon meesleuren. Schokken 
in de zonnewind, bijvoorbeeld door uitbarstingen van coronale 
massa, veroorzaken die variaties. De grootte daarvan wordt 
uitgedrukt in de Kp-index, die loopt van 0 t/m 9. Vanaf 5 is er 
sprake van een geomagnetische storm. 

Snelle, grote variaties leiden niet alleen tot afwijkingen in ge-
voelige kompassen, maar wekken ook stromen op in gelei-
dende systemen op aarde – denk aan elektriciteitsnetwerken 
en oliepijpleidingen – en veroorzaken ionosferische stormen, 
welke soms zichtbaar zijn als poollicht. 

ken bij frequenties hoger dan ongeveer 10 MHz. Daarbij zijn 
overigens wel de stand van de zon, openingshoek van de an-
tenne en gevoeligheid van de ontvanger doorslaggevend voor 
de impact. Merk op dat de impact van zonnevlammen alleen 
aan de dagzijde van de aarde kan worden ervaren. 

Protonenstormen
Protonenstormen zijn uitbarstingen waarbij geladen deeltjes 
(voornamelijk elektronen en protonen) afkomstig van de zon 
worden versneld. Omdat protonen veel zwaarder zijn dan 
elektronen en daarmee meer impact genereren, is deze storm 
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Figuur 2 (boven): De X9.3 zonnevlam van 6 september 2017, waar-

genomen door NASA`s Solar Dynamics Observatory. Zulke zware 

zonnevlammen komen hooguit enkele keren per zonnecyclus voor. 

De laatste keer was 12 jaar geleden. 

Zonnevlammen hebben o.a. een direct effect op de ionosfeer en 

daarmee op de propagatie van HF-radiogolven.

Figuur 3: Poollicht boven Noorwegen. Poollicht is een manifestatie 

van een ionosferische storm. Ionosferische stormen hebben ook 

impact op satellietsignalen, trans-ionosferische radarbundels en 

HF- en VHF-radiocommunicatie.

Het magneetveld van de aarde (blauw) bevindt zich in het 
magneetveld van de zon (oranje). Uitbarstingen van coronale 
massa veranderen het magneetveld van de zon en daarmee 
ook het magneetveld van de aarde. Dat leidt tot ionosferische 
stormen die satellietverbindingen kunnen storen.



zaakt zijn door ruimteweer. Feedback is 
essentieel om een nog beter begrip te 
krijgen van impact in het algemeen en 
om de stoplichtkaart te verbeteren in 
het bijzonder.

De blik vooruit
In de toekomst wil de JMG niet alleen 
een betere stoplichtkaart met haar klan-
ten delen, maar ook haar producten-
catalogus uitbreiden. Denk daarbij aan 
waarschuwingen voor grote vlammen 
of stormen, specialistische producten 
voor bijvoorbeeld GPS-, HF- of SAT-
COM-gebruikers en een portaal waar 
een overzicht wordt gegeven van de 
huidige toestand op de zon en om de 
aarde. Dat kan de JMG niet alleen en 
daarom wordt er nauw samengewerkt 
met het KNMI, maar ook met het SIDC 
en de 557th Weather Wing van de US 
Air Force en andere civiele en militaire 
partijen uit binnen- en buitenland. 
Met de Space Weather Impact Aware- 
ness Chart heeft de JMG ruimte- 
weer op de kaart gezet en ziet zij een  
volgend zonnemaximum met vertrou-
wen tegemoet.

Door ionosferische stormen kunnen 
radarbundels die door de ionosfeer  
kijken2 gestoord worden. Dat geldt ook 
voor satellietsignalen die de ionosfeer 
doorkruisen en heeft dus gevolgen voor 
GPS-navigatie en satellietcommuni- 
catie. Ook HF- en VHF-radiogolven 
worden gestoord tijdens een geomag-
netische storm. 
De impact van geomagnetische stor-
men is het sterkst aan de nachtzijde van 
de aarde en hoe sterker de storm des te 
lager de geografische breedte waarop 
zij merkbaar is.

Operationaliseren
Nu we beeld hebben bij de kaart rijst 
de vraag hoe die zijn weg vindt naar 
de klant. De productie vindt ’s nachts 
plaats in de weerkamer, zodat de klan-
ten kunnen beschikken over een ver-
wachting voor de rest van de dag en 
de volgende dag. De dienstdoende 
Mondiaal Meteoroloog leest de ruimte-
weerberichten van het Solar Influences 

and Data Center (SIDC) en het Space 
Weather Prediction Center (SWPC), ge-
renommeerde ruimteweer-instituten. 
Daarmee werkt hij zich in het ruimte-
weer en kan de inputvariabelen van de 
stoplichtkaart met vertrouwen invullen. 
Die wordt vervolgens automatisch ge-
genereerd, via e-mail verzonden en op 
de website van de JMG3 geplaatst. 
Om de gebruiker te helpen bij het in-
terpreteren en inzicht te geven in de 
achtergrond van de kaart, zijn een 
leeswijzer en training ontwikkeld. De 
leeswijzer kan worden gedownload via  
de website of worden aangevraagd bij 
Bureau Space Weather. 

De training duurt een dagdeel en wordt 
gegeven bij de JMG of op locatie. Ze kan 
worden aangevraagd via Bureau Space  
Weather en binnenkort ook via de op- 
leidingencatalogus van Defensie. 
Tot slot is er een feedbackformulier 
ontwikkeld waarop klanten storingen 
kunnen beschrijven die mogelijk veroor-

Figuur 4: Kapitein Harm analyseert de 

laatste ruimteweerberichten van het Solar 

Influences and Data Analysis Center en 

het Space Weather Prediction Center. 

Aan de hand van die berichten wordt door 

de Joint Meteorologische Groep dagelijks 

de stoplichtkaart voor Space Weather 

Impact Awareness gemaakt.

1 Zwakke röntgenvlammen hebben classificatie A,B of C, sterke vlammen M of X
2  Denk hierbij aan radars voor Ballistic Missile Defense en Space Object Tracking
3   Zie website: https://jmg.mindef.nl/
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