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2. Het weer in het najaar van 1982.

juli

augustus
Ook augustus begon met mooi zomerweer. Vanaf de

5e vond een overgang plaats naar een vrij sterke

west-circulatie, ingeluid met onweersbuien en

mist. Twee randstoringen van een depressie bij

Ijsland veroorzaakten op 9 en 10 augustus enige

regen. Een korte weersverbeterlng op de Xle en

de 12e werd snel beëindigd door een koufront van

een oceaandepressie roet harde windstoten en on-

weer. Een periode met verhoogde depressie-activi-
teit en onstuimig, regenachtig weer volgde, op

de 13e en van 18 tot 21 augustus was de wind

hard tot stormachtig. De rest van de maand hield

dit weerbeeld aan, achter windsnelheden en neer-

slag waren geringer.

september
Op 1 en 2 september viel lichte regen bij koele

WNW-winden. Door een hogedrukgebied boven Europa
trad een weersverbetering in. Op 6 september pas-

seerde een depressie welke wat regen en onweer

bracht. De dagen erop was het somber, maar vrij-

wel droog. Een nieuw hogedrukgebied bracht rustig

en zonnig weer, met herhaaldelijk mist in de

nacht en de ochtend. Op de 18e en 19e vielen op-

nieuw onweersbuien. Op prinsjesdag trok een res-

tant van een tropische cycloon met regen en

stormachtige ZH-wind langs ons land. De dag erop

was het rustig en zonnig, maar koud (met nacht-

vorst)
.

Uit een onweersstoring op de 23e viel

veel regen In het waddengebied. Daarna wisselden

zonnige en regenachtige dagen elkaar af bij

zuidelijke winden.

oktober

Begin oktober was het zonnig weer, met op de 3e

vjel mist. Op 5 oktober bereikte het storings-

front vaan een oceaandepressie ons land, hetgeen

een zeer neerslagrijke periode inluidde. Op 11

en 12 oktober passeerdeiin een krachtige WZW-

luchtstroming een storing, terwijl een volgende
uitgroeide tot een stormdepressie welke

op de 13e

met veel regen en wind overtrok. Storingen beho-

rende bij een nieuwe depressie trachtten op de

17e en 18e regen en onweersbuien en voerden met

krachtige ZW~winden zachte lucht aan. Oktober

eindigde met een aantal zonnige en sombere dagen
met zuidelijke winden en soms mist en nachtvorst.

november

November begon roet rustig, zacht en vrij somber

weer (roet mist). De zuidoostelijke wind wakkerde

aan en voerde koude lucht mee. Vervolgens draaide

de wind naar ZW en werd het wisselvallig en zacht

weer roet vrij veel wind en regen. Half november

brachtten oceaanfronten dagelijks buien en aan de

kust harde tot stormachtige W-wind. Later draaide

de wind naar zuid, maar bleef hard en het weer-

beeld veranderde nauwlijks. November besloot met

een periode van rustig herfstweer.

december

Na de passage van een storing op de 6e volgde een

periode met onstuimig weer. Een depressie in de

nacht van de 10e veroorzaakta storm met windstoten

tot 150km./aur. Na 2 dagen (13e en 14e) met rustig,

mistig en vrij koud weer wakkerde de wind weer aan

tot stormkracht uit ZW. De dagen hierna dreven’ ha-

gel en sneeuwbuien over. Een stormdepressie op de

19e veroorzaakte een zware ZW-storm. Ook hierna

vielen veel buien. Na een rustige en mistige eer-

ste Kerstdag volgden enige dagen roet harde wind.

Juli begon met koel en wisselvallig weer. In de

nacht van 2 op 3 juli trok een actieve onweers-

storing over ons land (vergezeld van slagregens,

hagel en windstoten). Door een hogedrukgebied
boven Midden-Europa liep de temperatuur op tot

boven de 30 C. bij wind uit ZO. Op 15 juli pas-

seerde weer een storing met onweersbuien. Vervol-

gens draalde de wind naar NO, het bleef droog en

zonnig. Op 23 juli dreven wolkenvelden van de

Noordzee binnen en viel er wat motregen. Na de

passage van een storingsfront (met onweer) op de

27e, werd het opnieuw warm weer met oostelijke
wind en onweer (op de 30e en 31e).


