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2.Het weer in het najaar van 1984

juli

augustus::Aug was een warme,zonnige en vooral droge

maand.De eerste week stond gnder invloed van een klei-

ne oceaandepressie.die de 5 ons land passeerde.Een
IJslandse storing trok op de 7 via de Noordzee naar

Frankrijk;beiden gingen gepaard met buien.Tot de 17
e

werd het weer bepaald door een oceaan-hogedrukgebied
met een uitloper boven de Noordzee en een lichte de-

pressie boven Z.&M.Europa;het was wisselend bewolkt,

koel,droog met NO-wind.De rest van de maand gaf zo-

mers weer te zien.o.i.v.een hogedrukgebied ten W van

Portugal en één tussen Ijsland en Skandinavie.

september:isept was vrij koud en erg somber en nat.Het

mooie aug-weer hield tot de 3 stand.De rest van sept

werd gekenmerkt door een opeenvolging van oceaansto-

ringen en depressies,die ons land passeerden,dikwijls

vergezeld met regen en stormachtige westelijke winden

(oa. op 4,9,10,11,20,25,26 en 30 sept).Een rug met

hoge luchtdruk bracht,tussen twee storingen door,rus-

tige oostelijke stromingen op 16&17sept.Van 27 tot 29

sept stond het weer onder invloed van een hogedruk-rug
die voor zonnig weer met ZO-winden zorgde.
oktober:;okt was een zachte,natte en vrij sombere maand.

De eerste dagen waren regenachtig,maar op de 4
e

klaar-

de het op.Van 5 tot 11 okt stond het weer onder in-

vloed van een tropische cycloon,Hortensia,die veel re-

gen en W-lijke winden meebracht.Een hogedrukgebied zorg-

de vervolgens t/m 17 okt voor vrij droog,zacht herfst-

weer. Op 18 okt passeerde wederom een cycloonrestant,Jo-

sephina.Tot de 26 bleven depressies en storingen ons

land uandoen.raet veel regen en westelijke winden,alleen
24 okt was rustig en zonnig.De rest van okt zorgde een

hogedrukgebied voor vrij zonnig weer met zuidelijke wind,
alleen onderbroken door een passerende depressie op de

29
e

.

november:;nov was een vrij droge,zonnige,koele maand.Tot

2 nov zette het zachte weer van eind okt door.Op 6&7

nov brachten zuidelijke storingen wat regen.Tot 14 nov

brachte een ZO-stroming zacht weer.Luchtdrukdalingen
boven ZW-Europa deden de wind naar 0 draaien,waardoor
koudere continentale lucht aangevoerd werd.Deze zorg-

de t/m 19 nov voor een koude periode,terwijl een de-

pressie af en toe voor harde wind zorgde.Van 20 t/m

25 nov werd het weer beheerst door een krachtige west-

circulatie.die enkele storingen met veel regen en wind

over ons land deed trekken(23/24 nov zelfs even zware

storm).De rest van de maand zorgden Z/ZO-stromingen,o.
i.v. een hoge drukgebied.dat van de oceaan naar 0.Eu-

ropa trok,voor rustig,vrij koel en zonnig weer.

december:;dec was een rustige,vrij droge en vrij zonnige
maand.De eerste twee weken werden gekenmerkt door een

Z-luchtstroming,terwijl zonnige en regenachtige dagen
elkaar afwisselden.Koude,oostelijke stromingen zorgden
van 14 t/m '17 dec voor lichte vorst in het noorden.Bo-

ven M.Europa ontstond een krachtige westcirculatie,
waardoor de eerste storing van 17 op 18 dec over ons

land trok met regen en W-wind;ook op 20 en 21 dec trok

weer een storing met regen en stormachtige wind over

het land evenals op de 23/24
e

decjook tussen de storin-

gen door was het regenachtig.De rest van de maand was

rustig en koel en zonnig,met alleen op de 31
e

nog een

passerende storing met harde wind en regen.

Juli was een vrij koude en sombere,maar droge
maand. In de eerste week trok een Noorse storing over

ons land en bracht wisselvallig buiig weer.In de twee-

de week naderde een atlantisch hogedrukgebied ons

land via de Britse eilanden en zorgde voor warm weer

met zwakke Z/ZO-winden; ook was er af en toe hevig on-

weer. Na de 11e werd het weer bepaald door een depres-

sie,die van IJsland naar Finland trok,en een hoge

drukgebied ten Z(ZW) hiervan; dit leverde koele,onsta-
biele lucht, westelijke wind en buien, op de 24e zelfs

een neerslagzone. De laatste decade bracht een weers-

verbetering, met na de 29e zomerse temperaturen.De wind

bleef westelijk.


