
2. Het veer in het voorjaar van 1985

Januari

Februari

Bijzonder droog en zonnig en bovendien zeer koud. Als

tijdens de vorst in jan werd ook nu de invloed van oce-

aanstoringen verhinderd door een blokkade van de cir-

culatie boven NW-Europa. De eerste dagen kende nog een

depressiecyclus met veel wind en weinig neerslag. T/ra

6 feb invloed van een hoog boven Golf van Biscaye, dan

drie dagen met harde 0-wind en in Brabant en Zeeland

veel sneeuw. Toen begon de strenge vorst die tot de

19e voortduurde. Mist trad op op 6, 16 en 17 feb. Van-

af de 20e t/m het eind binnendringende zachte lucht

met middagtemperaturen tot 10 a 13°C. 's"Nachts bleef

het nog vriezen. Ook in deze periode enkele mistdagen.

Maart

Vrij koud en zeer somber met normale of iets meer dan

normale neerslag. Herhaaldelijk mist in de eerste twee

decaden. De eerste vijf dagen kende enkele oceaansto-

ringen, tussen de 6e en de 13e was de luchtdruk hoog,

met enkele storingen op de eerste drie dagen en een

krachtige N-wind op de 10e, Rond de 14e drongen polai-

re luchtmassa's door, die zich een week handhaafden.

De wind draaide naar NO en het werd tijdelijk zonniger.

De laatste decade onstuimig weer als gevolg van actie-

ve storingen.

April

Nat, somber en vrij zacht. Van I t/m 8 apt drie depres-

sies met harde wind uit Z-W en buien (soms onweer!).

9 t/m 15 apr kende ook twee oceaandepressies met tijde-

lijk storm in Zeeland en veel regen. Tussen de fronten

door ook regen en hoge temperaturen (tot 20°C). Dan

enkele dagen rustig weer vanwege een hoog dat van Por-

tugal naar N-Duitsland trok. Een kleine storing en dan

van 21 t/m 24 apr NO-wind en een koufront uit het noor-

den met lichte
regen en veel NNO-wind. De. laatste vijf

dagen twee Groenlandse depressies, die opnieuw arcti-

sche luchten meebrachten. Veel neerslag (hagel en nat-

te sneeuw) en harde wind.

Een bijzonder koude maand met een uitzonderlijk strenge

vorstperiode, inzettend op de 2e na afloop van een ZO-

waarts trekkende depressie op de 1e. T/m de 20e bleef

het vriezen met langs de kust 12 ijsdagen. Neerslag

(vnl. sneeuw) viel er iets meer dan normaal, behalve

in WD, waar duidelijk meer viel. Van 4-20 jan was er

sprake van een sneeuwdek. Hoge luchtdruk bij de Britse

Eilanden zorgde dat oceaanstoringen niet doordrongen.

Temperaturen zakten regelmatig tot beneden -10°C. Op

de 6e een felle sneeuwjacht. Tussen de 21e en de 28e

een reeks oceaandepressies, met winterse buien en

stormachtige ZW-wind. Op het laatst wisselvallig weer

met buien, veel wind en temperaturen tot 8 à 10°C.
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Mei

Deze maand was warm en somber. Van 1 t/m 5 mei gaf

een boven de Noordzee en Oostzee gelegen complex

lagedruk-gebied aanleiding tot koud, somber en

regenachtig weer. Van 6 t/m 14 mei was het in ons

land zacht weer met temperaturen tussen de 10 en

20°C. De wind was NO. Op 14 mei trok het centrum

van een depressie over ons land naar Engeland en

veroorzaakte in de ochtend enkele zware regen-,

hagel- en onweersbuien. Een hogedruk-gebied waar-

van het centrum voor de Noorse kust lag, breidde

haar invloed over onze omgeving uit en bracht van

15 t/m 19 mei een ONO-wind met zonnig tot zeer

zonnig weer. Een oceaanstoring die via Spanje

en de Middellandse Zee naar het noorden was ge-

trokken zorgde van 20 t/m 23 mei voor somber en

buiig weer met dalende temperaturen. Nieuwe oce-

aandepressies die vanuit het zeegebied ten westen

van Biscaye via Ierland en Schotland naar de Noor-

se zee trokken, brachten boven W-Europa een zuide-

lijke luchtstroming op gang, die warme lucht uit

Spanje aanvoerde, zodat de temperaturen snel ste-

gen. Van 24 t/m 27 mei werden bij zonnig weer ma-

xima gemeten van 27-31°C. Na het passeren van het

koufront van de oceaanstoringen ontwikkelde zich

boven de Britse Eilanden een krachtig hogedruk-

gebied dat aanleiding gaf tot een periode van

droog en zeer zonnig weer, die tot 4 jun zou voort-

duren. Mist kwam in de maand mei vooral voor in de

periode van de 9e t/m de 22e, langs de kust ook

vaak overdag en
f

s avonds.

Juni

Een zeer koele en sombere maand met veel te veel

neerslag.Een geleidelijk in betekenis afnemend ho-

gedruk-gebied, dat zich van de Noordzee naar Oost-

Europa verplaatste, bracht in West-Europa van 1

t/m 4 jun droog en zeer zonnig zomerweer. Een uit

Frankrijk komende onweersstoring maakte een einde

aan het fraaie zomerweer. Belangrijke circulatie-

veranderingen leidden tot een radicale weersom-

slag. Langs de oostflank van een krachtig hoge-

druk-gebied boven het noorden van de Atlantische

Oceaan stroomde zeer koude lucht (uit de Poolzee)

naar het zuiden, terwijl tegelijkertijd een lagedruk-

gebied van Blscaye naar Denemarken trok. Van 5

t/m 14 jun vielen er dientengevolge dagelijks buien.

Tevens wakkerde de wind herhaaldelijk uit de W-hoek

tot hard of stormachtig aan. De temperatuur bleef

in deze periode doorgaans aan de lage kant. Van

15 t/m 18 jun zorgde het zich verplaatsende Atlan-

tische hoog voor een kleine weersverbetering. Wel-

iswaar vielen er nog enkele verspreide regen- of

onweersbuien, maar de zon leit zich vaker zien en

de middngt empenif uren liepen op tot rond de 18°C.

Van l‘l l/m '24 jun werd liet weerbeeld in ons land

bepaald door drie storingen. De eerste bracht veel

regen en onweer; na een kortdurende verbetering

zorgde de tweede storing voor opnieuw regen gevolgd

gevolgd door wisselvallig en buiig weer. De derde sto-

ring zorgde eveneens voor neerslag, soms gepaard gaand

met onweer. Door de ontwikkeling van een hogedruk-ge-

bied tussen de Azoren en de Britse Eilanden, dat zich

geleidelijk naar het vasteland verplaatste, kwam een

. circulatiepatroon tot stand dat begin juli, tot een pe-

riode van warm zomerweer zou leiden. Aanvankelijk echter

bleef het weer nog wisselvallig. Vooral op de 26e en de

27e bracht een storing flinke regen- en onweersbuien.

Daarna nam de neerslagintensite.it af en de maand eindig-

de met op de meeste plaatsen een vrij zonnige dag en wat

hogere temperaturen.
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