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Orkanen 
 
Veel mensen zullen zich nog woensdag 6 
september 2017 herinneren. Op die dag hield  
orkaan Irma huis in het Caribisch gebied. Onder 
andere op het eiland Sint-Maarten waren de 
verwoestingen immens. In het Caribisch gebied 5 
komen met grote regelmaat orkanen voor. Hoe 
komt dat? 
 
Alweer een orkaan 
Dat er orkanen voorkomen in het gebied waar ook 
Sint-Maarten, Saba en Sint-Eustatius liggen, is geen 10 
toeval. Gemiddeld komen er per jaar zo’n zes orkanen in het Caribisch gebied voor. De meeste daarvan 
komen voor in de periode van 1 juni tot en met 30 november, het orkaanseizoen. 
De laatste jaren komen er vaker ongewoon krachtige orkanen voor. Volgens deskundigen heeft het 
ontstaan van dit soort orkanen te maken met hoge temperaturen van het zeewater. Op plekken waar het 
zeewater minstens 26,5 graden Celsius is, stijgt de warme, vochtige lucht van het water op. In de lucht 15 
komt die in aanraking met koude lucht waardoor er onweerswolken ontstaan. Zo ontstaat er een 
lagedrukgebied dat gaat draaien. Door het draaiende lagedrukgebied ontstaan er orkaanwinden.  
Onder invloed van de huidige klimaatveranderingen bereikt het zeewater een nog hogere temperatuur 
dan anders. Daardoor wordt de kans groter dat er een orkaan ontstaat én dat deze een extreme kracht 
ontwikkelt. Orkanen van kracht 4 of 5 – hoger gaat de schaal niet – zijn zeker geen uitzondering meer. Bij 20 
orkaankracht 5 kunnen windsnelheden tot boven 300 kilometer per uur bereikt worden. Zo’n orkaan is 
verwoestend. 
 
Orkaan, cycloon of tyfoon? 
Een orkaan is een tropische storm. Men spreekt van een orkaan als de windsnelheden de 
orkaandrempel, windkracht 12, overschrijden. Dat houdt in dat er windsnelheden voorkomen van 117 25 
kilometer per uur, of (veel) meer. Naast ‘orkaan’ spreekt men ook wel over ‘cycloon’ of ‘tyfoon’. Wat is het 
verschil hiertussen? Het antwoord hierop is kort: er is geen verschil. Het zijn allemaal benamingen voor 
een en hetzelfde weersverschijnsel. Als zo’n tropische storm boven de Atlantische Oceaan en het 
oostelijke deel van de noordelijke Grote Oceaan ontstaat, noemen we het een orkaan, of in het Engels 
hurricane. Het woord is afkomstig van Huracan, de naam van de god van de wind en vernietiging bij de 30 
Maya’s in Mexico en Centraal-Amerika. In het westelijke deel van de noordelijke Grote Oceaan heten 
deze tropische stormen tyfoon, typhoon of ook wel taifoen. De naam tyfoon heeft zijn mogelijke oorsprong 
in onder andere het Grieks, Portugees, Hindi en Perzisch. In het Kantonees betekent het ‘grote wind’. In 
de Indische Oceaan hebben deze stormen de algemene naam tropische cycloon. 
 
Namen van orkanen 35 
Atlantische orkanen worden sinds 1945 officieel benoemd. In de eerste jaren kregen ze alleen een letter, 
maar tegenwoordig worden meisjes- en jongensnamen gebruikt om de tropische stromen aan te duiden. 
Zo heette de verwoestende orkaan van 6 september 2017 Irma. Maar ook de namen Wilma, Katrina en 
Dennis zijn misschien nog wel bekend. Orkanen krijgen namen om onduidelijkheden te voorkomen. Dat is 
handig als in een gebied meerdere orkanen tegelijkertijd voorkomen. Door het gebruik van namen weten 40 
meteorologen precies over welke orkaan ze het hebben als ze hierover met elkaar communiceren en 
voorspellingen doen. Ook de berichtgeving aan het publiek wordt zo makkelijker en duidelijker. De namen 
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zijn van tevoren al bedacht. Voor de Atlantische stormen zijn zes namenlijsten van telkens 21 namen 
opgesteld. Om de zes jaar komen dezelfde namen dus weer terug. De lijsten zijn alfabetisch met om en 
om een vrouwelijke en een mannelijke naam. De letters Q, U, X, Y en Z worden niet gebruikt, omdat er te 45 
weinig namen zouden zijn die die beginletters hebben. De naam van een verwoestende orkaan, zoals 
Irma, wordt van de lijst gehaald en vervangen door een nieuwe. In de loop der jaren is dat 67 keer 
gebeurd. 
 
Windstilte 
In het Caribisch gebied zijn orkanen dus geen zeldzame verschijnselen. Op de eilanden Sint-Maarten, 50 
Saba en Sint-Eustatius komen ze veelvuldig voor, met alle hevige gevolgen van dien. Op de eilanden 
Curaçao, Aruba en Bonaire zijn orkanen – vanwege de ligging van de eilanden – zeer zeldzaam. 
Gemiddeld eens per honderd jaar raast er een orkaan over die eilanden. 
Maar ook als het pad van een orkaan niet direct over een eiland gaat, kan het weer op de 
laatstgenoemde eilanden wel beïnvloed worden door natuurgeweld elders in het Caribisch gebied. Het 55 
gebeurt vaak dat orkanen op enkele honderden kilometers afstand passeren; en dat kan ook problemen 
veroorzaken. Als een orkaan passeert, kunnen er korte perioden zijn met extreem hevige regenval en 
harde rukwinden. Ook de Caribische Zee kan dan heel ruig worden en delen van de kust beschadigen. 
Maar in veel gevallen komt er juist een periode van windstilte, alsof alle wind naar elders in het Caribisch 
gebied is getrokken. Ook is het dan vaak heel warm. 60 
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