
Bijlage 1: Kleurcodes KNMI 

Het KNMI gebruikt internationale waarschuwingskleuren om de impact van gevaarlijk weer aan te geven. Het 

waarschuwen door middel van kleuren geeft het KNMI de mogelijkheid om waarschuwingen voor gevaarlijke 

weersituaties op te schalen. Er kunnen voor alle weertypen - neerslag, temperatuur, wind, onweersbuien - code 

geel, oranje en rood worden uitgegeven. Hierbij staat met name de impact van het weer centraal. De KNMI 

kleurcoderingen sluiten aan bij de internationale standaarden.  

Code groen: geen bijzonderheden 

Het verwachte weertype geeft geen aanleiding voor het uitgeven van een waarschuwing 

Code geel: wees alert 

Er is mogelijk kans op gevaarlijk weer. Dit zijn weersituaties die in Nederland vaak voorkomen waarbij 

het raadzaam is op te letten, met name als men onderweg is. Code geel kan 48 uur voordat het 

weerfenomeen optreedt, worden uitgegeven. De zekerheid is minstens 60 procent. 

Code oranje: wees voorbereid 

Er is grote kans op gevaarlijk of extreem weer waarbij de impact groot is en er kans is op schade, letsel 

of veel overlast. Dit kan heel lokaal zijn. Code oranje kan 24 uur van tevoren worden afgegeven als de 

kans op extreem weer 60 procent of meer is. 

Code rood (weeralarm): onderneem actie 

Dit is een weeralarm waarbij extreem weer een grote impact op de samenleving heeft. De weersituatie 

kan voor zoveel schade, letsel en overlast zorgen dat het maatschappij-ontwrichtend kan zijn. Dit kan 

heel lokaal zijn. Code rood wordt op zijn vroegst 12 uur uitgegeven voordat het weerfenomeen zich 

voordoet. Code rood kan ook uitgegeven worden als er een kleine kans is op een extreme weersituatie, 

maar de veiligheidsrisico’s groot zijn. 

De mate waarin het weer een risico is, bepaalt of het KNMI code geel, oranje of rood uitgeeft. Hiervoor heeft het 

KNMI zogenaamde drempelwaarden vastgesteld voor de verschillende kleurcodes. Voor elk weertype is er een 

drempelwaarde vastgesteld. Is er een kans op windstoten van meer dan 75 km per uur dan is dat code geel. 

Boven 100 km per uur wordt het code oranje. Het KNMI kijkt hierbij naar de gebiedsgrootte waar het gevaarlijk 

weer zich aandient. Code oranje geeft het KNMI alleen uit bij een gebied groter dan 50 bij 50 kilometer. Code 

rood wordt uitgegeven als er een kans bestaat dat extreem weer een grote impact heeft op de samenleving. Dat 

gebeurt op basis van een impactanalyse waar diverse overheids- en brancheorganisaties bij betrokken zijn. 


