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2. Het weer in het najaar van 1987.

Juli:

Augustus: Het sombere weer continueerde zich
in

aug. In de eerste 10 dagen overheersten wes-

telijk windrichtingen, gepaard gaande met lage

temperaturen en af en toe regen. Tot en met de

23ste was er sprake van een wisselvallig weertype
met enkele zonnige dagen en zwakke wind uit ver-

chillende richtingen. Een depressie trok hierna

vanaf Spanje naar de Noordzee en bracht Z-wind

en regen met zich mee. De hieropvolgende depres-
sies zorgden vanaf de 28ste voor meer westelijke
winden. De maand eindigde wat zonniger dan hij
begon.

September: Hoewel de maand erg warm begon, nam

de depressie-activiteit geleidelijk toe. De eer-

ste depressie bereikte ons land al op de 4
,

maar

pas 2 dagen later kwam het tot onweer en harde

ZW-wind. De wind bleef tot de 15
e

hard, o.a. door

de resten van de tropische storm 'Cindy', die
de Noordzee passeerde. Op de 12

e
was er sprake

van een W-storm. Een periode met wisselvallig
weer volgde van de 15 t/m 20

e

. Zuidelijke winden
overheersten in de periode 21-24 sept. Als gevolg
van een zich vanuit Schotland NW-verplaatsende
depressie daalden de temperaturen drastisch en

was er weer sprake van W-winden. De laatste dag
was echter weer erg zonnig.
Oktober:■.De maand begon met 5 dagen lang krachtige
ZO-wind en veel zon. Op de 6

e

passeerde een kou-

front ons land, hetgeen gepaard ging met harde

windstoten (Z), die aanhielden tot de 8
.

De in-
middels ZW-wind bleef tot de 16

e

als gevolg van

enkele opeenvolgende storingen. 4 dagen met rus-

tig, zonnig weer en ZO-wind volgden. Hierna be-

trok het weer: de temperatuur daalde, er volgden
dagen met regen en ook af en toe dikke mist. De

wind was zwak en uit uiteenlopende richtingen.
November: De eerste week gaf onder invloed van

een zich over de Noordzee verplaatsend hogedruk-
gebied rustig herfstweer met veel zon te zien.

Van 7 t/m 10 nov werd het bewolkt en de eertse

vorst werd gemeld. De wind bleef zwak en af en

toe ontstond er dichte mist. Aan het rustige weer

kwam een eind op de ll
e

door de aanwezigheid van

een actieve depressie bij Ierland. Harde ZW-storm

en veel regen werd ons deel tot de 15
e

.
Dit weer

handhaafde zich tot de 24
e

,
nu echter dankzij

een deprgssie bij Ijsland, die O-waarts trok.

Op de 20 en 21 was er sprake van harde NW-wind.

Het weer veranderde drastisch van 24 t/m 27 nov,
toen de (vaal harde) wind naar NO draaide en er

zelfs enige sneeuw viel. Een hogedrukgebied boven

Engeland zorgde de laatste dagen voor rustig weer

echter zonder zonneschijn.
December: De eerste 7 dagen werden gedomineerd
door een zwakke tot matige O-wind en temperaturen
rond het vriespunt. Van 7 t/m 10 dec zorgde een

hogedrukgebied bij Schotland voor van ZW naar

NO draaiende wind, die gepaard ging met strenge
vorst (tot -9°C). Op de 10

e

liepen de temperatu-
ren weer op. Door depressie-activiteiten boven

de Atlantische Oceaanbleef het weer tot de 22
e

somber. Van de 16
e

t/m de 22
e

viel er ook veel

regen en was er sprake van W-winden. Hierna volg-
den 3 dagen met zon (én mist). Vanaf de 25

e
tot

het eind van de maand bleef de wind stationair
uit ZW waaien en viel er af en toe

regen; de tem-

peratuur was vrij hoog.

de eerste 4 dagen waren zonnig met wind

uit (N)O. De volgende dagen hherste er een ZO-

wind, die de temperatuur tot grote hoogte op-
voerde. Van 8 t/m 16 juli werd het beeld beheerst
door onweersbuien, die in beginsel gepaard gingen
met westelijke, en laten met zuidelijke winden.
Zeer zware buien teisterden ons land van de 17e

t/m 24e
.

Deze gingen gepaard met harde windstoten

uit 0(17-20 juli) en later uit NW (21&22 juli).
Ook de laatste wwek van juli gaf somber weer

te zien met krachtige wind uit westelijke rich-

tingen .


