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2. Het weer in 1980, van maand tot maand.

juli.

De hele maand was zeer nat, somber en vrij koud. Van 1 tot 20 juli was

de wind vrijwel constant westelijk. In deze periode passeerden vier de-

pressies het land (op 1,8, 14 en 20 juli). Onder invloed van een hoge
drukgebied was het de rest van de maand mooi weer, met op 22 en 23 juli
wind uit zuid-oost tot zuid en van 24 tot 30 juli wind uit variërende

richtingen. Op 30 juli passeerde een regenfront waarbij de wind west
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augustus.

In de eerste dagen was het zonnig met noordoost tot oosten wind. Op
3 augustus passeerde een oceaanfront met zware hagel- en onweersbuien,

hierbij nam de wind tot stormachtig toe uit het zuidwesten (5 augus-
tus)

. Tot 16 augustus bleef het weer instabiel met regelmatig buien.

Op 17 en 18 augustus was het, onder invloed van een hogedrukgebied,

zonnig met wind uit west tot noordwest. Van 19 tot 24 augustus kwaxn

het weer onder invloed van een depressie te staan met stormachtige
wind uit west tot noordwest. De laatste week gaf rustig zomerweer met

zwakke wind uit uiteenlopende richtingen. Op 30 augustus nam de wind

onder invloed van een depressie weer toe uit het zuidwesten, draaiend

naar noordwest op 31 augustus.

September.

Door een hogedrukgebied was het tot 8 September zonnig weer met

wind uit zuidoost tot zuid, met alleen op 4 en 5 September enkele re-

gen- en hagelbuien. Tussen 9 en 15 September passeerde een koufront ge-

volgd door twee depressies ons land, hierbij was de wind stormachtig
uit het zuidwesten. Van 16 -tot 29 September was het zonnig weer met

wind uit het zuidoosten tot zuiden. Op 29 September draaide .de wind

naar noordwest.

oktober.

Tot 4 oktober bleef het rustig en zonnig. Tussen 5 en 20 oktober trok

ken verschillende depressies over ons land, die op 7 oktober zuidwester

storm veroorzaakten, waarbij onweer optrad. Door een zwak hogedrukge-
bied was het weer van 20 tot 22 oktober rustig met zuiden wind. Op 23

oktober passeerde een koufront gevolgd door twee depressies die harde

tot stormachige wind uit het zuidwesten veroorzaakten. Na 28 oktober

kwam het weer onder invloed van een hogedrukgebied dat voor de aanvoer

van polaire lucht zorgde, waarbij de wind van west (29 oktober) naar

noordoost tot cost (31 oktober) draaide.

november

Het hogedrukgebied nam nog in betekenis toe en zorgde tot 8 november

voor lichte vorst met sneeuwval bij wind uit noordoost tot oost. Van 9

tot 14 november bevond ons land zich in een overgangszCne van koude

naar warme lucht. Op 14 november bereikte een zware depressie ons land

waardoor de wind toenam tot zuidwester storm. Tot 25 november bleef

de wind zuidwest hard tot stormachtig. Op 25 november stroomde er weer

polaire lucht ons land in, waarmee een depressie uit Greenland op 28 en

29 november voor stormachtige noorden wind met sneeuwbuien zorgde.

december.

Tot 8 december bleef er een noordelijke stroming met veel sneeuwval.

Van 9 tot 20 december heerste er een overwegend zuiden wind waarbij erg
veel regen viel. Op 21 december daalde de temperatuur bij noordwesten

wind met sneeuwbuien. Op 22 decemner draaide de wind naar zuidwest en

zorgde voor wanner weer. Na 27 december, waarop de wind noordelijk was,
kwam een nieuwe periode met zuidwesten wind, welke op 31 december tot

krachtig toenam.

tot noord-west was.


