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Weerman Erwin Lankheet uit Haaksbergen maakt 

zich zorgen over het klimaat: ‘Stop met bomenkap, 

direct’ 

HAAKSBERGEN – We krijgen de koudste winter sinds honderd jaar: Erwin Lankheet las het ook en krabde 

zich achter de oren. „Het is ieder jaar hetzelfde liedje, het weer scoort altijd goed.” 

André Scheffers 30-11-21, 09:28  

De alom tot op landelijk niveau in het metier gerespecteerd weerman uit Haaksbergen denkt dat het zo’n vaart 

niet loopt. „Het weer kun je vijf dagen vooruit op betrouwbare wijze voorspellen. Daarna wordt het gissen.” In 

z’n geboortejaar 1963 beleefde Nederland de koudste winter sinds 1894. Reinier Paping won een even 

gedenkwaardige als barre Elfstedentocht.  

Anno 2021 stevenen we volgens Lankheet en zijn vakgenoten af op een klimaat met warme, droge zomers en 

relatief milde winters, vergelijkbaar met Zuid-Frankrijk. „Dat heeft te maken met klimaatverandering. Die 

klimawandel, zoals ze het in het jargon ook wel noemen, is niets anders dan het verstoren van natuurlijke 

chemische processen door de mens. De gevolgen zijn overal zichtbaar. Ook in je eigen tuin.” 

Talpa 
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Lankheet is ook bijenhouder en fruitteler en doet naast een volledige baan als programmeur bij Dynobend alles 

hobbymatig. Nadat hij vanaf 2003 drie keer per dag, zeven dagen in de week en dat een paar jaar lang 

handmatig de temperatuur in zijn bijenkasten had bijgehouden, raakte hij in 2008 in de ban van het weer, toen 

een sensor in z’n bijenkasten weigerde de temperatuur te meten. Inmiddels maakt hij deel uit van landelijke 

netwerken van weervoorspellers en zit-ie in een weerberichtenpoule van Talpa Network, die radio- 

televisiezenders en digitale media bedient.  

„Die sensor werkte niet en ik kreeg bij toeval de beschikking over een weerstation, de Oregon WMR 200. Toen 

we hier in 1990 kwamen wonen was ik al begonnen met aanleg van de boomgaard. Die telt inmiddels meer dan 

130 soorten fruit. Een paar jaar later kwamen de bijenvolken erbij en dan zie je hoe het gedrag van honingbijen 

door vele factoren wordt gestuurd. Een wereld zonder bijenvolken bestaat niet, terwijl het wel en wee van bijen 

valt en staat met het weer.” 

 
 

Weerman Erwin Lankheet: „Het wel en wee van bijen valt en staat met het weer.” © Marieke Amelink  

Glasgow 

Wandelend door de natuurtuin rondom de woning net buiten Haaksbergen, verlegt het gesprek zich naar 

Glasgow. Lankheet heeft de klimaattop aldaar met meer dan gemiddelde belangstelling gevolgd. En je kunt 

beter maar geen weerman zijn om te weten welke doemscenario’s bestaan. „We doen nu heel paniekerig over 

de opwarming van de aarde, maar dat is in 1900 al voorspeld. Wij hebben het heel lang over een cooling down 

gehad, een nieuwe ijstijd. Maar de aarde is daarna alleen maar opgewarmd. We hebben steeds weggekeken en 

de voordeligste modellen geïnterpreteerd. We spreken van meters zeespiegelstijging. Maar dat zijn er vele 

tientallen. Als het een beetje tegenzit kunnen we ooit naar Neede aan Zee.” Neede aan Zee? „Ja, de zee wordt 

dan door de Needse Berg gekeerd. We zeggen het voor de grap. Maar ondertussen.” 
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Erwin Lankheet  

Badkuip 

Lankheet snapt niets van de overeenkomsten die in Glasgow zijn ondertekend. „Meteen stoppen met 

wereldwijde bomenkap en niet in 2030. Waarom uitstellen als iedereen roept dat het 5 over 12 is? Tussen 

Dordrecht en Alkmaar leven ze al in een badkuip van 4 tot 6 meter diep. Het klimaatakkoord van Parijs was 

schokkend, met dat van Glasgow gaan we het ook niet redden.” 

Maar onze lokale weerprofeet ligt er niet meer wakker van. „Daar heb je alleen jezelf mee. Als weerliefhebber 

kan ik genieten van weersextremen en ben blij in deze periode rond te mogen huppelen op onze aardkloot.” 

 


