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2. Het weer in het voorjaar van 1983.

januari

februari

Na de zware storm op 1 en 2 februari passeerde nog een

depressie on» land {5 februari) met storm uit ZK tot W.

Van 7 tot 25 februari was de wind vrijwel onafgebroken NO

tot ZO onder Invloed van een hogedrukgebled boven Scandi-

navië, waarbij het in de periode 13 tot 24 februari erg

zonnig was. in deze periode viel geen neerslag. Op de 25e

kon een depressie op da oceaan haar invloed uitbreiden tot

Nederland, waardoor de wind draalde van Z naar W (op de

28e) en toenam tot krachtig. Vooral op de 27e viel hierbij

vrij veel regen.

maart

Na de passage van een zwak front op de le met enige re-

gen bleef het tot de 4e rus-ig weer met veel zon en ZO wind.

Hierna draalde do wind naar ZN tot W, waarbij af on toe

wolkenvelden on» land passeerden. Dit weertype hield aan

tot de I3e. Op de I4e passeerde een front van een oceaan-

depreesle bij Ijsland ons land, waardoor de wind draaide

naar Z tot ZW an er vesl neerslag viel. Hierna bleef het

rustig tot de 21e met 7M wind en vooral op de 15e en 16e

zeer dichte mist. Vanaf de 21e tot het einde van de maand

passeerden verschillende depressies, waarbij de wind regel-

matig aanwakkerde tot stormkracht uit voornamelijk ZW tot W

(21e, 22e, 24e, 26e en 30e).

april

Tot de 5e was hot rustig weer met Batige wind uit uiteen-

lopende richtingen. In de nacht van 5 op 6 passeerde een

kleine depressie, die In het zuiden gepaard ging met zw et>

Tot 10 april bleef het wisselvallig met matige wind uit KM,

draaiend vla N (9e), ZO (10e) en ZM (11a) naar W tot NV op

de 12e. Toen was de wind stormachtig onder Invloed van een

wegtrekkende depressie, De rast van de maand heerste een

vrij Instabiel weertype met matige wind uit Z tot V. Alleen

op de 25e en 26e was da wind zwak uit ZO. In deze periode
viel er plaatselijk zeer veel neerslag (meer dan 60 taa In

een etmaal).

mei
In de eerste dagen draaide de wind onder Invloed van een

depressie van O (te) vla ZM naar NM (4e). Op de 5e draalde

de wind door naar ZO. Van de 6e tot de 20e kwam de wind uit

Z, overwegend matig van kracht. Alleen op de 12e (Hemel-

vaartsdag)
, waarom een kleine depressie ons land passeerde,

kwam zware storm voor. Na de passage van een front, wat

gepaard ging met veel regen (21e) was het gedurende twee

dagen droog en zonnig met zwakke wind uit Z tot ZO. De reat

van de maand wat het wisselvallig mat draaiende wind van NV

op de 25e vla M (27e) naar ZO (31e).

juni
Tot de Se overheerste een zuidelijke stroming met op de

le en 2e onweer. Hierna kwam het weer onder Invloed van een

snel wegtrekkend hogedrukgebled, wat op de 8e onweer bij ZW

wind veroorzaakte. Nadat het tot de 17e voortdurend matige

ZW tot NW wind was, brak de zomer echt aan met zwakke wind

uit NO tot O en maxima van 30 graden (22e). Aan dit weer

kwam een eind door een storing dis op de 27e ons land pas-

seerde, waarna het tot het eind van dn maand somber en re-

genachtig bleef met matige wind uit ZW tot NW.

Deze maand werd gekenmerkt door da veelvuldige passage
van depressies. Na een vrij rustig begin van de maand met

plaatselijk mist passeerde op 3 en 4 januari een actief

frontensysteem met voel regen an storm uit ZW tot W. Deze

depressie werd gevolgd door een volgende, die op de 5e en

6e stormachtige ZW-wind veroorzaakte. Tot 13 januari, waar-

op een koufront ons land passeerde, bleef een ZW stroming

met regen en hoge temperaturen het weerbeeld beinvloeden,

In de periode tot de 20e passeerden twee depressies ons

land, waarbij de wind tot stormkracht aanwakkerde uit w tot

NW. Na de passage van een depressie op de 21e, met stormach-

tige wind in het Waddengebied, bleef het tot de 26e rustig
weer met zwakke tot matige wind uit Z tot W. De maand werd

afgesloten met onstuimig weer, een depressie die in de

nacht van 31 januari op 1 februari de zwaarste storm ver-

oorzaakte van deze winter met zware storm uit ZW (31 janu-
ari) ruimend naar W tot NW (1 februari).


