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Het weer in het voorjaar van 1984.

januari

Van 26 tol 28 jan draaide de wind naar ZO en bracht hoge-

re temperaturen die de gevallen sneeuw snel deden weg-

smelten.

februari

De eerste decade van feb gaf een voortzetting te zien

van het stormachtige weer van de vorige maand. Kort na

elkaar passeerden 6 storingen ons land, de laatste 3

op 6, 7 en 8 feb. In de volgende dagen breidde een hoge-
druk gebied zich uit over vrijwel geheel europa en begon

een periode met overwegend (noord)oostelijke winden die

tot het einde van de maand zou voort duren. De tweede

decade van de maand was overwegend mooi met matige vorst

in de nacht, maar met op sommige dagen hardnekkige mist.

Het einde van de maand was veel somberder, met erg veel

bewolking en weer enkele mistdagen. Op 15/16 en 21/22

feb zorgden zwakke storingen voor wat zachter weer en

een naar Z draaiende wind, odch deze konden het totale

weerbeeld niet veranderen.

maart

De maand begon met een abrupte verstoring van het rus-

tige weer van feb, waarbij een actieve depressie op de

2e voor een zware storm uit NW tot N met zware buien

zorgde. Hierna kwam Nederland opnieuw onder invloed van

hogedrukgebieden waarbij een NO-of N wind stond, met

name op 8 en 9 mrt. Op 5/6 en 10/11 mrt passeerden
echter nieuwe storingen die vergezeld gingen van regen

of sneeuw. Van 12-23 mrt bevonden we ons opnieuw in een

oostcirculatie, waardoor een vrij zonnige periode met

zwakke tot matige 0-N0 wind met nachtvorst optrad.

Overdag was het hierbij vaak nogal heiig. Na de 23e

werd het weer onbestendiger, waarbij storingen met regen

en harde Z-ZW wind passeerden.

april

April begon met drie koude dagen met NO wind, waarbij

ook wat regen en sneeuw viel. Van 4-12 apr was de wind

overwegend NW (matig) en het weer vrij somber met wat

buien. Op 5/6 apr passeerde een regenstoring ons land

waarbij de wind tijdelijk naar ZO draaide. Een lage

drukgebied zorgde op de 13e voor enkele warme dagen
met Z wind, maar na het passeren van een bijbehorend

koufront draaide de wind op de 15e naar NW en werd het

een stuk kouder. Hierna kwam boven West-Europa gelij-

delijk een blokkade tot stand die het weersverloop in

ons land tot begin mei zou bepalen. Van 20-22 apr

zorgde een zuidelijke luchtstroming voor een aanmer-

kelijke opwarming (ruim 20°C. op de 22e), maar daarna

draaide de wind naar NO en werd vrij krachtig. De

maand eindigde dan ook met schraal weer, waarbij de

wind voortdurend tussen N en 0 zat.

mei

Mei was een natte, sombere en koude maand. Het zonnige

aprilweer maakte plaats voor veel bewolking waaruit af

en toe regen viel, en overwegend matige noordelijke
winden tot de 14e. Het bleef vrij koud. De 8e vormde

hier op een gunstige uitzondering met veel zon en een

vrij krachtige NW wind. De' tweede helft van de maand

zat de wind het grootste deel van de tijd tussen W en

N, steeds onderbroken door met veel neerslag gepaard

gaande storingen op de 17e, 20e, 21e, 23e en op 25 en

26 mei. Tussendoor waren enkele mooiere dagen met veel

zon. De wind zat op deze dagen in de NW hoek en was

matig.

juni

De eerste week van jun bracht, een voortzetting van

het sombere weer van mei, waarbij de wind overwegend
woei uit richtingen tussen Z en NW, en op enkele dagen
stormkracht bereikte (1, 2 en 6 jun). Van 9 tot 16 jun
overheersten hogedrukgebieden en trad een weersverbe-

tering in met enkele vrij zonnige dagen. Door de matig
tot vrij krachtige wind uit NW bleven de temperaturen

echter laag. Van 17-21 jun was het even echt mooi weer

met een zwakke wind uit oostelijke richtingen en tem-

peraturen die zomerse waarden bereikten. Op 21 jun
draalde de wind echter alweer naar NW onder invloed

van een circulatie verandering op de oceaan. Het einde

van de maand werd stormachtig en er viel af en toe

veel neerslag. Actieve storingen passeerden op 22/23,
23/24, 25, 27 en 29 jun. Vooral bij de eerste storing

was er veel wind. Langs de hollandse kust W 7-8 B. en

in het oostelijk waddengebied zelfs NW 9 B.

Januari 1984 was een zeer stormachtige en natte maand.

Vrijwel onafgebroken werd het weerbeeld bepaald door

oceaandepressies, die op niet minder dan 11 dagen langs

de kust voor windkracht 9 of meer zorgden (3, 4, 5, 8,

12, 13, 14, 16, 17, 23 en 24 jan). Tussen deze depressies

kregen ruggen van hoge luchtdruk nauwelijks de kans voor

enige weersverbetering te zorgen. Alleen van 20-22 jan

was er een korte periode met rustig, licht vriezend weer

en NO-wind. Op de avond van de 22e viel een flink pak

sneeuw, gevolg door een sneeuwjacht in de nacht van de

23e op de 24e bij de nadering van een oceaandepressie.


