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2. Het weer in het voorjaar 1986.

Januari:

Onweera- en regenbuien kwamen hierbij ook veelvuldig
voor. Het weersverloop van 2 5 tot en met 29 Jan. werd

bepaald door een hogedrukgebied met rustig weer, flin-

ke opklaringen en lichte nachtvorst. In de laatste

twee dagen van de maand kromp de wind van een ZO-briesje

naar een harde NO-storm die guur weer met zich meebracht.

Februari: Gedurende de eerste week van febr. lag er een

krachtig hogèdrukgebied boven N- Europa. Aanvankelijk

bleven de temperaturen boven het vriespunt doch na de

werden constant temperaturen onder het vriespunt ge-

meten. Neerslag bleef beperkt tot enkele sneeuwbuien,

de zon was regematig zichtbaar. De wind waaide tot het

eind van de derde week uit NO-richtingen met wisselende

windkracht, vooral de 17 stond er een harde wind. Tus-

sen de J4
0

en de 13
6

werden temperaturen van -10°C tot

-15°C gemeten. In de laatste week werd een NO-windstro-

ming onderbroken door een uit de Poolzee afkomstige stro-

ming die veel koude en sneeuw met zich bracht en een

zuidelijke wind. Na de 25® volgden enkele zonnige dagen

waarbij de elfstedentocht verreden kon worden, de wind

kwam weer uit de oostelijke hoek. De twee laatste febr.

dagen werden gekenmerkt door een krachtige oostenwind

en veel bewolking.

Maart: De eerste vier maartdagen was er sprake van ty-

pisch winterweer: oostelijke wind, zon met af en toe

regen- en sneeuwbuien en matige tot strenge vorst- Hier-

na kwam de zwakke wind vier dagen lang uit de ZW-hoek

met enkele zonnige dagen en af en toe mist. Vervolgens

was de wind tot de 19
ö

behoorlijk veranderlijk met af-

wisselend zonnige en sombere dagen, dichte mist werd

gemeld op de 8
e
-12

e

en de 1?
e
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Na de 19

e

werd het weer-

beeld bepaald door enkele storingen. ZW- winden wakker-

den regelmatig aan tot stormkracht (23-25 en 28 mrt.)

en op de 24
e

was er zelfs sprake van windkr. 10. De hier-

mee gepaard gaande temperaturen bleven vrij hoog en re-

genval werd regelmatig geconstateerd.

April: Tot en met de 3
e

bleef de ZW-wind krachtig, dan

nam ze in kracht af en draaide naar NO. Op de 6 en de

7
e

was er weer sprake van harde wind en regenval. Na

de 9
e

werd veel koude lucht vanuit het oosten aangevoerd.

BIJ een naar zuid draaiende wind liepen de temperaturen

vanaf de 13
C

weer op en onder invloed van deze depressie

passeerden regelmatig regen- en onweersbuien. De wind

draaide weer naar NW op de 19
e

.

De daaropvolgende dagen

verplaatste zich vanaf Ijsland een depressie naar Enge-

land, randstoringen bezorgden ons land veel wind en re-

gen. Op de 22
e

waaide er een ZW-wind met kracht 8. Na

deze stormdag nam de wind weer in kracht af doch de

regenbuien bleven. De laatste dag van de maand kon van

de zon genoten worden.

Mei: Het zonnige weer continueerde zich o.l.v. een

ZO-wind de eerste dagen van mei. 3 Mei bracht een naar

oost draaiende wind behalve radioactieve Tsjernobyl-

lucht, veel regenbuien. Deze oostelijke luchtstromingen

werden op de 7 gestopt toen een depressie krachtige

zuidwestelijke luchtstromingen met zich meebracht wel-

ke tot de 15® zouden aanhouden. Zowel temperatuureis
windkracht daalden drastisch op de 16

.
Van de 18 tot

de 20
e

deed zomers weer zijn Intrede met een zuidelijke

wind, tot een onweersstoring hieraan een eind maakte.

Diverse storingen en depressies zorgden de daaropvolgen-

de dagen voor afwisselend buien en opklaringen waarbij

ook de windkracht wisselvallig doch nooit hard was. De

windrichting draaide rond de ZW-hoek. Mei eindigde met

twee koude en mistige dagen.

Juni: Regen-, hagel- en onweersbuien war|n schering en

inslag de eerste week van juni. Tot de 7 waalde er een

harde NW-wind waarna er op de 8 een weersverbeterlng

optrad onder invloed van een hogedrukgebled boven de

Azoren. Deze werd echter weer verstoord op de 10 toen

zich een spectaculaire temperatuursdallng voordeed als

het gevolg van harde westenwind en regenbuien. Reeds

op de 12
e

kon het mooie weertype zich herstellen waarop

het tot de I?
6

droog en zonnig bleef onder een NO-wind.

Tussen de 17 en de 23° wisselden droog zomerweer en

buien elkaar in ras tempo af met windrichtingen tussen

0 en NO. Behoudens een korte onderbreking op 23 en 2 1!

Juni (ZW-wind) bleef de wind hierna uit het NO waaien

waarbij het weer zijn zomerse karakter kon behouden. De

laatste dagen van Juni werd het zicht af en toe beperkt

door zeemlst.

Het Jaar begon met temperaturen onder het

vriespunt en zuidelijke, matige winden. Hierna was

tot de 7e sprake van een kwakkelend weertype, soms met

uitbundige sneeuwbuien, hierop volgden twee dagen met

een oostelijke wind gepaard gaande met strenge vorst.

Temperaturen stegen weer op de 10e waarna ons land

twee weken in de greep lag van vaak stormachtige wes-

ten winden als gevolg van elkaar opvolgende depressies.


