BAKKEN REGEN EN FELLE WIND: MORGEN
BEGINT DE HERFST
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Hou u vast aan de takken van de bomen, want zondag komt (ex-)orkaan Bertha eraan. En dat
betekent veel regen, wind en af en toe een onweer. ‘Een beetje herfst’, zegt weerman David
Dehenauw.
De zomer is gedaan, want Bertha komt eraan. Het klinkt als een flauwe reclameslogan, maar
het is bittere ernst nu de restanten van orkaan Bertha naar ons land komen. De tropische storm
ontwikkelde zich tot een orkaan boven de Bahama’s, en nadert nu Noordwest-Europa. Al
verliest zo’n orkaan door het koude zeewater veel van zijn kracht, de weersverwachting is
somber.
Gisteravond brak het noodweer al los. De gemeente Manhay, in de provincie Luxemburg,
werd getroffen door een tornado die een tiental huizen beschadigde. De gemeente moest
inderhaast slaapplaatsen organiseren voor getroffen gezinnen. Ook in Limburg en in VlaamsBrabant was er wateroverlast. De korpsen van Leuven, Diest, Aarschot en Tienen moesten
een tiental kelders gaan leegpompen en modder van de straten gaan spuiten.
Vandaag, zaterdag, ontsnappen we aan het ergste, maar zondag krijgen we Bertha vol op ons
hoofd. ‘Het zal slecht zijn’, zegt weerman David Dehenauw, hoofd-meteoroloog aan het KMI.
‘Verwacht véél regen, plaatselijk onweer en winden van 4 tot 5 beaufort met rukwinden van
50 tot 70 kilometer per uur.’
Maar het is Engeland dat de echte kern van Bertha zal vangen. ‘Bij hen wordt het echt herfst,
bij ons een beetje. Maar aan de regen ontsnappen we niet’, zegt Dehenauw. Ook na het
weekend blijft het wisselvallig. De temperatuur zakt vanaf woensdag zelfs onder de 20
graden. Volgens de weermannen van MeteoGroup is het al gedaan met de zomer. Maar dat
wil Dehenauw niet gezegd. ‘Na de doortocht van Bertha komen we inderdaad in koelere lucht
terecht, maar eigenlijk is dat typischer, Belgisch zomerweer.’

