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Droog, Droog en nog eens Droog
\

Zoals in onderstaande tabel is zien was
2003 volgens de meetnetters een erg
droog jaar. Wat zegt het KNMI
daarover ?

LENTE –2003: ZEER ZONNIG,
ZEER ZACHT, NEERSLAG
NORMAAL.
Zowel maart als april kenden echter
een lange droge periode. Van 13 tot
31 maart viel er zelfs geen meetbare
hoeveelheid neerslag. Ook tussen 3 en
24 april viel er nauwelijks neerslag.

ZOMER-2003: ZEER WARM, ZEER
ZONNIG EN ZEER DROOG. Van 31
juli tot en met 13 augustus was er zelfs

sprake van een hittegolf. De geringe
hoeveelheid neerslag in combinatie
met de grote verdamping zorgde zelfs
voor ernstige droogteproblemen zoals
het scheuren van dijken.

HERFST 2003: AAN DE KOUDE
KANT, WEL DROOG EN ZEER
ZONNIG. September en november
waren droge maanden, in oktober viel
de normale hoeveelheid neerslag.
2003 zal bij de meteorologen de
boeken in gaan als het zonnigste jaar
ooit. Nog nooit was het zo zonnig als
afgelopen jaar: meer dan 2000 uur
zonneschijn! (Bron: KNMI)

DATUM TRAJECT WAARNEMER COMMENTAAR

17-04-2003 De Heide (Veluwe) Geoske Sanders alles is gort droog

22-04-2003 Lippenhuisterheide (Fr) Jelle Hofstra erg droog, geen reptielen gezien

09-06-2003 De Kampen
(Weerribben)

Erica Zwanenburg rietlanden droog

23-07-2003 Kortenhoeff (N-Br) Leo den Heyer zelfs geen kikkers gezien, ven bijna
droog

10-08-2003 Otterlose zand (Veluwe) Roel & Toos van
Ekeris

heide ziet er slecht uit, de helft is bruin
en bloeit bijna niet

14-08-2003 Oranjekom (Duinen) S. de Ruiter erg droog
14-08-2003 Onderlangs

(Wageningen)
Harm Hofman zeer droog en verdord, plasje én sloot

staan droog
16-08-2003 Vloeivelden

(Fochtelooërveen)
Arjen de Ruiter omgeving is uitzonderlijk droog

18-08-2003 Engbertsdijkvenen (Ov) Harry Koenhorst erg droog, verbossing,
vergrassing...verdroging

19-08-2003 Uffelter Binnenveld (Dr) Els Prins door droogte staan verschillende
vennen geheel droog

20-08-2003 Broekhuizen (Utr) Ronald Laan door droge, hete zomer staat vijver op
enkele plassen na droog, dit heb ik in
jaren nog niet meegemaakt

22-08-2003 Witterveld (Dr) Louis R. de Jong héél droog, koeien grazen midden in het
veen

22-08-2003 Groote Heide (N-Br) Piet Schoor de toestand van het terrein is zeer droog

25-08-2003 Benderseplassen (Dr) Rob van der Es wel gelopen maar niets gezien, alles is
dor en droog

26-08-2003 De Blink (Duinen) Rob van
Westbroek

alles is zeer droog, bladval

03-09-2003 Oranjebosch
(Walcheren)

Richard Struijk duin zéér droog

04-09-2003 Slikkebosch (Walcheren) Richard Struijk nog erg droog, veel bramen geheel
verdord, natte valleien staan geheel
droog

15-09-2003 Hooge Stoep (Dr) J. van der Sleen het is erg droog, de meeste vennen
hebben geen water meer, vegetatie is erg
droog, daarom trefkans minder


