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2. Het weer in het voorjaar van 1987.

Januari:

Februari: Het stralende winterweer continueerde

zich in de eerste feb-dagen. Dit werd onderbroken

door zeer dichte mist op de 4
,

die op zijn
beurt verdreven werd door harde ZW-wind. Deze

wakkerde aan tot storm in de volgende dagen

en bracht veel regenval. In de 2® week was er

eerst sprake van wisselende windrichtingen,

doch vanaf de 14
e

kwam de wind uit N tot O. Het

kwik daalde weer tot onder het nulpunt, en in

het oosten viel veel sneeuw. Af en toe kwam dik-

ke mist voor in deze periode. Van 22 t/ra 25 feb

zorgde een Skandinavisch hogedrukgebied voor en-

kele zonnige, rustige dagen. Een zeer diepe o-

ceaandepressie deed vanaf de 26
e

ijs en sneeuw

weer verdwijnen door de hevige regenval. De

maand werd afgesloten door 2 mistige dagen.

Maart: In de eerste 5 dagen lag Nederland tussen

2 hogedrukgebieden in. In het NO werd het verkeer

ontwricht door hevige ijzel, terwijl op andere

plaatsen sprake was van hevige regen en NW-wind.

Op de 3
e

werd het weer rustig met lichte vorst.

Deze vorst nam toe, doch de zon bleef tot de 14
.

Toen deed een storingsfront zijn intrede en

bracht veel regen en harde NW-wind. Storingen

volgden elkaar de volgende dagen op. Op de 20
e

viel er veel sneeuw en daalde de temp. weer tot

onder 0. Een storing op de 27
e

zorgde voor een

ZW-storm (10B). Deze stormdepressie trok op de

29 weer weg en werd opgevolgd door Z-wind met

winterse buien en dichte mist op de 31
.

April: De eerste 4 dagen werd het weer beheerst

dgor ZO-winden met redelijke hoge temp. Op
e

de

5
e

was er tijdelijk dichte mist en op de 6
e

trokken enkele buien over. Op de 7
e

werd weer

dichte mist geconstateerd en de volgende dagen
tot de 12

ö

had het weer een buiig karakter, ech-

ter opklaringen kwamen ook voor. Een bij de Azo-

ren tot ontwikkeling gekomen hogedrukgebied deed

haar invloed gelden van 13 t/ml8 apr; wolkenvel-

den hielden de zon echter vaak tegen. Op de 17
e

werd ochtendmist vastgesteld. De hogedruk werd

vanaf de 19
e

aangetast door een oceaandepressie.

Vrij harde W-wind en buien trokken over het land.

Voornoemd hogedrukgebied bleef echter van kracht

en in laatste week liep de temp. vrij hoog op

bij ZO-wind en zon. Zo af en toe werd dit onder-

broken door een kleine onweersstoring, die ge-

paard ging met lagere temp.

Mei: Mei begon met W-wind en veel buien. Na de

3° nam de wind af en werd het een stuk kouder.

Tot de 9
e

bleef het zonnig en viel er nauwelijks

regen. Opeenvolgende depressies tussen 10 en 18

mei zorgden voor onweersbuien en krachtige W-

winden. Ook een Atlantisch hogedrukgebied zorg-

de van 19 tot 23 mei slechts
e

voor stormachtige
N-wind en buien. Vanaf de 24

e
ruimde de wind

naar O en werd drogere lucht aangevoerd. Fraai

lenteweer was het gevolg. Vanaf de 28 stroomde

echter weer koele lucht over ons land met NW-

wind. De temp. daalde en op veel plaatsen re-

gende het.

Juni: Juni was een koude en zeer natte maand.

Invloeden van verschillende lagedrukgebieden
wisselden elkaar af en gingen steeds gepaard met

veel regenval. Van 6 t/m 8 juni wakkerde de NW-

wind aan tot stormachtig. Ook van 16 t/m 20 juni

aws er sprake van NW-wind, doch op de overige

dagen kwam de wind uit wisselende richtingen.
Pas op de 27

e
was er aanvoer van warme lucht en

verbeterde het weer zich.

In de eertse week passeerden diverse

depressies, die gepaard gingen met krachtige
winden uit ZW tot NW en veel neerslag. Af en

toe daalde de temp. tot onder het nulpunt. Van-

af de 7
e

ontwikkelde zich boven Noord-Europa
een hogedrukgebid, dat voor de aanvoer van zeer

koude lucht zorgde. Van 10 t/m 20 jan was er

sprake van een N-stroming, die ons land in ijzig
koude greep legde (temp. tot -18°C op de 14

e

en enkele dagen zware sneeuwval). Hierna liep
de temp. weer op en ontstond dichte mist en

motregen met zwakke W-wind. De laatste 5 dagen

was er weer sprake van strenge vorst en zonnig
weer.


