
Uitvoeringsplan Gladheidsbestrijding gemeente 2016-2017. 

De winter staat voor de deur. De gemeente publiceert daarom het Uitvoeringsplan Gladheidsbestrijding 

2016-2017. In dit plan staat o.a. beschreven waar en wanneer de gemeente zout strooit. Klik hier om 

het uitvoeringsplan te lezen. 

Meteorologische seizoenen 

De winter is een van de vier seizoenen in de gematigde en polaire streken. Het afwisselen van de winter 

met de andere seizoenen wordt veroorzaakt door de schuine stand van de aardas. In de winter staat op 

het noordelijk halfrond de aardas van de zon af en in de zomer juist naar de zon toe. Op het zuidelijk 

halfrond is dit omgekeerd, zodat de winter zich daar juist afspeelt tijdens de zomer van het noordelijk 

halfrond. Het meest kenmerkend aan de winter is hierdoor, behalve de in vergelijking met andere 

seizoenen lage temperaturen, de korte dag duur. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de astronomische 

winter en de meteorologische winter. 

  

De astronomische winter begint op het noordelijk halfrond rond 21 december. De zon staat dan 's 

middags aan de Steenbokskeerkring loodrecht aan de hemel. De naam is afgeleid van het sterrenbeeld 

Steenbok dat rond midden december begint. Deze dag valt daarom ook samen met de kortste dag op het 

noordelijk halfrond. De astronomische winter eindigt meestal op 20 maart, soms op 21 maart, wanneer 

de zon 's middags aan de evenaar loodrecht aan de hemel staat (equinox). Hierna begint de lente. Op het 

zuidelijk halfrond begint de astronomische winter rond 21 juni, wanneer de zon 's middags aan de 

Kreeftskeerkring loodrecht aan de hemel staat. De naam is afgeleid van het sterrenbeeld Kreeft die rond 

midden juni begint op het zuidelijk halfrond en eindigt meestal op 23 september, soms op 22 september 

wanneer de zon 's middags aan de evenaar loodrecht aan de hemel staat. 
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De meteorologische winter kan op twee verschillende manieren gedefinieerd worden. Een veel gehoorde 

definitie van de meteorologische winter is die van de maanden december, januari en februari op het 

noordelijk halfrond en juni, juli en augustus op het zuidelijk halfrond. Als men het heeft over de 

gemiddelde wintertemperatuur, dan is die berekend aan de hand van deze periode. 

Een andere, alternatieve definitie van de meteorologische winter is die van de gemiddelde 

luchttemperatuur op het noordelijk halfrond, respectievelijk het zuidelijke halfrond. Hiervoor neemt men 

de gemiddeld koudste dag van het jaar en trekt men respectievelijk anderhalve maand eraf en erbij om 

het begin en het eind van de winter te krijgen. De uitkomst hiervan bepaalt dat op 6 december de winter 

begint en op 6 maart eindigt. Op het zuidelijke halfrond komt dit meer overeen met de data van de 

astronomische winter, namelijk 20 juni t/m 19 september. (bron: Wikipedia) 
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