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Onweer ontstaat door een sterke 
opwaartse stroming van vochtige warme 
lucht, gebundeld in een wolk op een 
hoogte van drie tot tien kilometer. In die 
wolk ontstaat een elektrische lading als 
gevolg van onderkoelde  waterdruppels 
en hagelstenen die tegen elkaar wrijven 
waarbij zich ook ijssplinters afscheiden.

Ontstaan van bliksem
Er bestaan veel theorieën over de 
elektrische oplading van wolken. Welke de 
optredende processen het beste beschrij-
ven weten we echter niet. De meeste 
deskundigen houden het op een sterke 
opwaartse stroming van vochtige warme 
lucht. Op een hoogte van drie tot tien 
kilometer ontstaan er zowel onderkoelde 
waterdruppels als fijne ijskristallen. In de 
wolk vallen de grotere ijsdeeltjes (hagel-
stenen) en worden kleine onderkoelde 
waterdruppels gevangen. Deze druppels 
vriezen vast op de hagelstenen. Hierbij 
scheiden zij ijssplinters af die elektrisch 
positief geladen zijn. Deze splinters blijven 
bovenin de wolk hangen. De hagelstenen 
zelf zakken door hun gewicht naar de 
onderkant van de wolk. Door de negatieve 
lading aan de onderkant van de wolk 
ontstaat een positieve lading op aarde. 
Is dat ladingsverschil groot genoeg dan 
zoekt een voorontlading, stapsgewijs en 
niet zichtbaar voor het oog, haar weg naar 
de aarde. Daar ontstaat vervolgens een 
vangontlading. Zodra deze twee elkaar 
treffen is het kanaal aanwezig voor de 
hoofdlading. Dat is de bliksemflits die 
zichtbaar is.

Hoe vaak?
Doorlopend ontwikkelen zich honderd tot 
tweeduizend onweersbuien boven ons 
aardoppervlak. Per minuut onweert het 
meer dan tweeduizend maal wel ergens 
op aarde. Door onweer worden gemiddeld, 
jaarlijks drie mensen dodelijk getroffen en 
vele tientallen gewond. Veel slachtoffers 
vallen er onder dieren. Dit wordt mede 
veroorzaakt doordat vee zich bij onweer 
meestal in groepen verzamelt in de buurt 
van (geleidende) metalen afrasteringen 
en bomen. Cijfers van het aantal blik-
semontladingen zijn tegenwoordig veel 
nauwkeuriger dan voorheen. 

KEMA registreert niet alleen alle onweers-
dagen maar praktisch ook elke bliksemont-
lading die zich boven Nederland voordoet. 
Op jaarbasis zijn dit er zo’n tweehonderd 
tot driehonderdduizend verdeeld over 
zo’n honderd onweersdagen. Gemiddeld 
onweert het dus op één van de drie dagen 
wel ergens in Nederland. 
Opvallend is dat het aantal ontladingen 
blijft stijgen. Gelukkig neemt het aantal 
doden door onweer en blikseminslag per 
jaar af. Dit wordt toegeschreven aan het 
feit dat men zich in toenemende mate 
bewust is van de gevaren en beter weet 
hoe in onweer te handelen. Waarom het 
aantal ontladingen blijft stijgen is niet 
duidelijk. Sommigen beweren dat dit 
slechts zo lijkt omdat de registratiemetho-
des verbeterd zijn. Anderen beweren dat 
het veroorzaakt wordt door luchtvervuiling 
en verhoging van de radioactiviteit in 
de lucht. Theoretisch zou dit kunnen. 
Vuile of radioactieve lucht geleidt beter 
dan schone. De werkelijke oorzaak lijkt 
voorlopig nog onduidelijk te blijven.

De cijfers
30.000 graden Celsius gedurende 1 
miljoenste seconde is de hoogst gemeten 
temperatuur in een bliksemstraal. De 
energie-inhoud in een gemiddelde 
bliksemontlading is niet groter dan honderd 
kWh.

Stroom en spanning
De stroomsterkte in een bliksemflits 
varieert van honderd tot zestigduizend 
ampère gedurende ééntienduizendste 
tot één seconde. Hogere stroomsterktes 
worden wel gemeten maar die zijn van nog 
veel kortere duur. In een bliksemflits kan 
de spanning oplopen tot honderd miljoen 
volt. 

Snelheid
De bliksemstraal heeft een snelheid van 
gemiddeld zestigduizend kilometer per 
seconde. De lengte van een bliksemstraal 
is circa zes kilometer en de doorsnede 
bedraagt slechts 2,5 centimeter.
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Warme en koude bliksem
Soms kunnen in één bliksemkanaal, kort 
na elkaar, meerdere bliksemontladingen 
voorkomen. Men spreekt dan van warme 
bliksem. Een enkelvoudige ontlading in 
een bliksemkanaal wordt koude bliksem 
genoemd. 

Donder en bliksem
Donder en bliksem horen bij elkaar. 
Meestal is bij onweer de bliksem zichtbaar 
en de donder hoorbaar. Bij helder weer 
overdag kan het voorkomen dat u de 
donder wel hoort terwijl u de bliksem die er 
wel is, niet ziet. Zo ook kan het ’s-avonds 
voorkomen dat u een verre bliksem wel 
ziet maar de donder die er wel is niet 
hoort, doordat de wind van u af staat en de 
afstand te groot is.

Geluid
Door de hoge temperatuur zet de blik-
semstraal in korte tijd sterk uit. Hierdoor 
ontstaan drukgolven die het geluid van de 
donder veroorzaken. Omdat de snelheid 
van licht hoger is dan die van geluid ziet 
men eerst de bliksemfl its en hoort men 
daarna de donder.

Afstand
Door het verschil tussen licht en geluid kan 
men op eenvoudige wijze de afstand van 
het onweer schatten. Het aantal seconden 
tussen de bliksemfl its en de donder, ver-
menigvuldigd met 0,33, geeft de afstand 
weer tot het onweer in kilometers.

Bolbliksem
Bolbliksem is een zeldzaam natuurver-
schijnsel dat meestal optreedt tijdens 
onweer. De ooggetuige ziet een lichtende 
bal met een diameter van ca 20 cm die 
enkele seconden door de lucht zweeft. 
Het verschijnsel kan geruisloos eindigen 
of met een knal. In tussen zijn duizenden 
waarnemingen van bolbliksems vastgelegd 
en statistisch onderzocht. In een beperkt 
aantal gevallen is materiële schade 
veroorzaakt door bolbliksems vastgesteld. 
Over ernstig letsel zijn geen betrouwbare 
gegevens voorhanden. Meest waarschijn-
lijk is bolbliksem slechts in enkele gevallen 
gevaarlijk. De theoretische verklaring voor 
bolbliksem vergt een hoge kennis van 
stromingsleer en quantum theorie en is 
zelfs voor deskundigen soms nog moeilijk 
te begrijpen.

Inductie
Inductie is het opwekken van een 
elektrische spanning als gevolg van een 
wisselend elektromagnetisch veld. Een 
bliksemfl its is een zeer korte, sterke, 
elektrische ontlading. Rondom zo’n blik-
semfl its ontstaat in een omtrek van enkele 
kilometers, gedurende korte tijd, een zeer 
krachtig elektromagnetisch veld. Dit veld 
wisselt van kracht; het groeit naar een 
maximum en valt terug naar nul. Het heeft 
een hoog doordringend vermogen. Het 
gaat dwars door isolatiematerialen en ge-
bouwen heen. Zo ontstaan spanningsver-
schillen die in geleidende materialen, zoals 
elektrische voedingskabels en dataleidin-
gen, een stroom veroorzaken. Afhankelijk 
van de sterkte van het elektromagnetisch 
veld kan die inductiestroom gevaarlijk hoge 
waarden bereiken. Het risico van persoon-
lijk letsel en brand als gevolg van inductie 
is bijzonder klein. Inductiespanningen zijn 
echter wel sterk genoeg om via niet of 
slecht beschermde elektriciteitskabels en 
dataleidingen, schade aan elektronische 
apparatuur zoals computers en program-
matuur te veroorzaken. Zo kan een zeer 
kortstondige computerstoring optreden, 
waardoor informatie verminkt wordt of 
verloren gaat of de apparatuur vervangen 
moet worden. Schade die soms grote 
fi nanciële consequenties kan hebben. 
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