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Het zijn gouden tijden voor meteorologen. Aan de ene kant is 
‘het weer’ een product waarmee veel geld wordt verdiend. 
Aan de andere kant staan meteorologen in de frontlinie van de 
actualiteit. Bij elk klimaatrecord mag de weerman/vrouw uitleggen 
waarom het weer zo ontzettend van slag is. Een gesprek met twee 
van hen. ‘Ik hoop dat ik mensen aan het denken zet.’

Een kleine tien jaar geleden hing Erwin Kroll, 
weerman bij de NOS, een rechtszaak boven 
het hoofd. De populaire weerman had tijdens 
een koude winter gezegd dat het zou gaan 
dooien. Bij een Friese schaatsenfabrikant 
stortten hierop de verkopen in. De directeur 
van het bedrijf pikte het niet: wat dacht die 
weerman wel. Als het pas over een week 
gaat dooien, waarom moest dat dan nu al 
verteld worden? En hoe vaak zit de voor-
spelling er niet naast? De schaatsenmaker 
overwoog een fikse claim tegen Kroll maar 
zag op het laatste moment in dat een gang 
naar de rechter kansloos was. ‘Dat vind ik 
nog steeds jammer. Het zou een historische 
zaak zijn geworden’, lacht de weerman als 
hij het verhaal nog eens vertelt. ‘Overigens 
kwam mijn verwachting perfect uit. Na een 
week ging het dooien, precies zoals ik had 
gezegd.’

Commercieel
De anekdote is smakelijk, maar zegt ook iets 
over het toegenomen belang van het weer. 
De gemiddelde burger wil van de weerman 
vooral weten hoe hij zich de volgende dag 
moet kleden. Maar voor het bedrijfsleven 
kunnen goede weersverwachtingen het ver-
schil maken tussen financieel succes of een 
financiële strop. In tal van sectoren spelen 
de weersomstandigheden een grote rol. 
Landbouw, scheepvaart, toerisme, transport, 
maar ook energiebedrijven zijn gebaat bij 
een zo accuraat mogelijk weerbericht. Zo 
houden zij bij de productie van elektriciteit 
rekening met de windverwachting. Waait het 
harder, dan is er meer stroom beschikbaar 
uit windenergie.
 Weersinformatie op maat wordt ge-
leverd door commerciële bureaus. De twee 
grootste in Nederland zijn Meteo Consult 
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