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2. Het weer in het najaar van 1983.

juli

augustus

De eerste -week van deze maand bracht een won «verslechte-

ring, veroorzaakt door een onweersdepressie met daarachter

koude lucht afkomstig van het noordelijk deel van de oceaan.

Deze veroorzaakte veel bewolking met wat regen en veelal vrij
krachtige wind uit ZW tot NW. Hierna volgde een rustige,
warme periode met noordelijke winden tot de 12e. Boven de

Noordezee kwam toen een NW-stroming tot stand die koelere

lucht aanvoerde met wolkenvelden waaruit enige regen viel.

Op de 15e draaide de wind naar het zuiden, maar op de 17e

passeerde een regenfront van een zich bij Scandinavië bevin-

dende depressie waarne de wind weer naar NO draaide. De rest

van de maand bleef deze stroming in stand door de aanwezig-
heid van een gordel van hoge luchtdruk van de Azoren tot

Scandinavië. Het was daarbij warm en zonnig weer.

september

Op de le werd door het ontstaan van een westelijke circula-

tie boven de oceaan een einde gemaakt aan de zomer. Op 1, 3

en 5 sep passeerden storingen vergezeld van harde wind en

neerslag. Op de 3e werd zelfs windkracht 9 bereikt. Daarna

volgde een weersverbetering terwijl de wind uit de westhoek

bleef komen. Op 8 en 9 sep passeerden nieuwe oceaanfronten,

gevolgd door hevige regenval uit een trogvormige storing die

zich op de 10e aandiende en zich ontwikkelde tot een statio-

naire depressie die drie dagen middenop de Noordzee bleef

liggen. In deze periode viel er veel neerslag in de vorm van

hevige buien die gepaard gingen met tot stormachtige, W tot

NW, aanwakkerende wind. Ok in de periode 13-22 sep volgden
de storingen elkaar op, maar de wind bleef nu meer in de ZZW

hoek. Na de 22e volgde een week met hogere luchtdruk en over-

wegend zwakke winden uit wisselende richtingen. Alleen op de

24e passeerde nog een kleine storing. De laatste 2 dagen van

de maand stond er een straffe 0 wind «mi kwam ei iuk lil vorst

voor.

oktober

Op de eerste draaide de wind
terug naar het ZW en werd

warme lucht aangevoerd door een depressie boven de oceaan.

Op de 4e passeerde het koufront ervan, dat op de 5e en 6e

westenwind bracht met vooral in het noorden wat regen. De

volgende twee weken overheerste de invloed van oceaandepres-
sies, met overwegend harde wind uit Z tot W, en viel veel

neerslag. Op 8, 10, 11, 13 en 18/19 okt bereikte de wind

stormkracht, 15 en 16 okt was er een zware storm uit Z tot

ZW. Vanaf de 20e ontwikkelde zich een hoog boven de oceaan,

dat zich in onze richting verplaatste. Er volgde enige rus-

tige herfst dagen met vrij veel zon, nachtvorst, ochtendmist

en zwakke 0 wind. Op de 26e, 28e en 30e volgden weer enkele

oceaanfronten, maar deze veroorzaakten niet meer dan matige
tot vrij krachtige winden.

november

Een hoog boven zuidoost Europa zorgde in de eerste week voor

zwakke tot matige ZO wind en vrij hoge temperaturen, waarbij

vrij veel mist optrad. Op 7 nov maakte drogere warme lucht

uit het zuiden aan de mist een einde. Op de 10e verplaatste

een hoog zich van IJsland naar Scandinavië en veroorzaakte

een NO stroming met koud weer en nachtvorst. Op de 14e trok

een warmtefront met veel sneeuw en regen over, waarin de

temperatuur opliep. Onder invloed van een rug van hoge druk

boven Denemarken stroomde de volgende dagen koude en drogere
lucht toe, waarna een vrij koud, wisselvallig weertype enkele

dagen aanhield. November werd afgesloten met enkele depres-
sies vergezeld van veel regen en wind.

december

December begon met zonnig winterweer waarbij de middagtem-

peratuur nauwelijks boven het vriespunt kwam, en er een

matige 0 wind stond. Na een week kwam een meer westelijke
stroming op gang en van 9 op 10 dec passeerde een actieve

randstoring van een depressie bij IJsland met harde Z wind

en veel regen. Achter de depressie werd koude lucht aange-

voerd, waarin sneeuw-en hagelbuien voorkwamen. In de nacht

van 10 op 11 werd het land voor een groot deel met een dun-

ne sneeuwlaag bedekt, die zich enkele dagen wist te hand-

haven. Na de 14e ging de temperatuur langzaam omhoog. Op
de 18e bereikte een fronten systeem van een depressie bij

Biscaye ons land, dat een langdurige periode van wissel-

vallig weer inluidde. Tot het einde van de maand passeerden
7 frontale storingen, waarbij de wind viermaal tot storm-

achtig (uit ZW) aanwakkerde : op de 23e, 24e, 27/28e en op

de 31e.

Juli 1983 was een uitzonderlijk droge en warme maand. Op de

2e passeerde een storingsfront met wat regen, maar daarna

breidde een uitloper van een hoge drukgebied bij de Azoren

zich naar onze omgeving uit. Een periode met warm zomerweer

en overwegend zwakke noordelijke winden begon, die tot de

12e zou duren. Op de Noordzee was in deze periode een groot

mistveld aanwezig. Na de 12e stroomde kortere tijd koelere

lucht uit het noorden ons land binnen. Vanaf de 15e zorgde

een depressie in de Golf van Biscaye voor aanvoer van warme

lucht uit het zuiden. Een randstoring van deze depressie
bracht op de 17e zwaar onweer, vergezeld van hevige regen en

windstoten. Inde periode 17-27 juli kwamen we wederom onder

invloed van het Azoren -hoog, maar het mooie zomerweer werd

herhaaldelijk onderbroken door onweersstoringen. De wind was

overwegend zwak tot matig uit wisselende richtingen. Op 28

juli draaide de wind naar noord en werd het koeler, maar

reeds op de 30e werd het weer zeer warm, nadat de wind was

doorgedraaid naar Oost.


