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Expanded Weather Texts in Dutch (Belgium) 
Data source – Foreca 
 
 
Einde zonnige periode in Alveringem maar later deze week kans op tropische 
temperaturen 
 
Na een paar warme en zonnige dagen in Alveringem wordt er zondag regen verwacht 
met een matige zuidelijke wind en temperaturen rond de 18 graden. In de middag is er 
kans op zon maar in de avond kunnen we in het hele land met enkele buien te maken 
krijgen. Maandag wordt het wisselvallig weer met afwisselend zon en wolkenvelden 
en een matige zuidwestenwind met temperaturen oplopend tot 20 graden. Later deze 
week wordt er in België een hogedrukgebied verwacht met grote kans op zon 
en temperaturen die op kunnen lopen tot 25 graden. 
 

 
_________________ 

 

Code oranje in Brugge: harde windstoten kunnen vannacht problemen 
veroorzaken 
 
Vanavond wordt het bewolkt in Brugge met een frisse noordoostelijke wind en 
temperaturen rond de 16 graden. Windstoten kunnen vannacht krachtig toenemen en 
er is in het hele land code oranje afgekondigd. In de ochtend kunnen er met name in 
het zuiden nog krachtige windstoten voorkomen. Morgen vlakt de wind gedurende 
de dag wat af en wordt er een matige wind verwacht met temperaturen rond de 16 
graden. Later deze week wordt er een hogedrukgebied verwacht waarbij de kans 
op zon verder toeneemt met temperaturen tussen de 20 en 25 graden. 

 
_________________ 
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Regenbuien en frisse wind in De Panne door toenemende hogedruk 

Morgenochtend en in de middag wordt het weer bewolkt met af en toe een bui. 
’s Avonds zal het weer in De Panne opklaren. Een frisse westelijke wind zorgt voor 
temperaturen tussen de 8 en 13 graden. Daarmee lijkt een einde te komen aan 
hogedrukgebieden in het land waardoor temperaturen later deze week kunnen 
oplopen tot 20 graden. Het wordt dus zonnig weer volgende week. Kijken we naar 
de weersverwachting 14 dagen vooruit dan zien we in het begin van volgende week 
wederom kans op hogedruk. 
 

 
_________________ 

      
 


