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2. Het weer

2.1. 30 en 31 december 1978

2.2. januari 1979

Het weertype dat op 50 dec. begon, handhaafde zich gedurende de eerste week van

1979. In de nachten vroor het streng en overdag bleef het matig vriezen. In de

middag van 2 januari noemt de wind weer toe tot N0-7 en valt er opnieuw sneeuw.

Op 5 januari is de wind zwak uit het zuidwesten en valt er hier en daar nog wat

sneeuw. Op 4 januari klaart het op bij wind uit het oosten s0-5 & 6. Op 5 en 6

januari is het rustig winterweer. 7 januari neemt de wind toe uit het zuid-

westen tot stormachtig. Dit gaat gepaard met oplopende temperatuur en regen en

ijzel.

In de periode tot 14 januari blijft de temperatuur ook in de nacht om het vries-

punt. De wind waait uit Zw tot NW en is op de tiende stormachtig. De buien brengen

af en toe regen en sneeuw. Na de veertiende komt ons land onder invloed van een

hogedrukgebied en de wind wordt weer oostelijk. Op 2a en 21 januari trekt een

front nee dat zeer veel ijzel veroorzaakt. Na de frontpassage wordt de wind

zwak tot matig uit Z tot ZW, Overdag komt de temperatuur enkele graden boven

het vriespunt en in de nacht vriest het licht tot matig.

2.3. februari 1979

De eerste helft van februari is een voortzetting van de laatste januariweek. Op

1 on 2 febr, regent hot en op 7 febr, valt weer ijzel. Ook op 12 en 13 febr. va„lt

regen. Op laatstgenoemde dagen stijgt de tompern,tuur overal tot boven nul. In het

midden en zuiden van ons land worden dan al temperaturen tussen 5 en 10 graden

gemeten, In de oostelijke stroming die inmiddels op gang gekomen is, trekt in

de nacht van 13 op 14 een front mee dat eerst zeer veel ijzel on later een ware

sneeuwstorm veroorzaakt. Deze sneeuwstorm houdt ook op de vijftiende nog aan,

De krachtige oostenwind zorgt hierna nog vo.r veel ongemak in'de vorm van stuif-

sneeuw. Pas na 20 febr. wordt het draaglijker bij zwakke wind uit hot noordwesten.

Na 23 febr, draait de vrind naar ZW en komt de temperatuur ook weer boven het vries-

punt, op 28 febr. zelfs tot 8 gradenC, In de nacht blijft het licht vriezen.

2.4. 1- 11 maart 1979

De temperatuur komt alleen nog in de nachten beneden hot vriespunt, naar na de

zesde is dat afgelopen, De vrind is steeds zuidwestelijk en zwak tot matig. Do

meekomende fronten in deze stroming brengen op veel dagen wat regen of natte

sneeuw.

In de nacht van 29 op 30 december schoof de vorstgrens van noordoost naar zuid-

west over ons land. De harde zuidwostenwind met regen ging hierbij over in oen

krachtige noordooster met ijzel en sneeuw. Do temperatuur daalde hierbij sterk

en kwam ook overdag niet hoger meer dan -5 gradenC. In de nachten vroor het

overal streng. Op 30 en 31 dec kwamen er nog enkele sneeuwbuien voor, maar de

wind nam verder af.


