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2. Het weer in het voorjaar van 1988.

januari:

februari: t/m de 10
e

bepaalden opeenvolgende
depressies het beeld met Z(W)-wind (stormach-
tig op de 10 ),hoge temp. en veel neerslag.
Dezelfdewindrichting overheerste t/m de 15

e

,

doch nu daalde de temp (2 dagen licht nacht-

vorst) en was er geen neerslag. Agv storingen,
die langs een hogedrukgebied boven Ierland

trokken, hadden we in de periode 16-19 feb

te maken met matige 8N)W-wind en af en toe

een bui. De W-wind verzwakte in de volgende
dagen, maar verder bleef het weer hetzelfde

tot de 24
.

Vanaf deze dag stroomde met een

N-circulatie koude lucht ons land binnen. Ge-

volg was een sterke temp-daling tot rond het

vriesgunt gepaard met sneeuw en hagel. Vanaf

de 27 bracht een zich over Z_Scandinavie ver-

plaatsende depressie harde NW-wind en zware

buien met regen, hagel en onweer.

maart: oiv dezelfde depressie boven de Oostzee

en later een nieuwe depressie, die zich van

Ijsland naar O-Europa verplaatste, bleef de
wind vrij hard en uit ZW-NW komen. De temp
was aan de lage kant met regelmatig nachtvorst
alsmede hagel, sneeuw en regen. Een uitloper
van Het Atl. hogedrukgebied zorgde op de 8

e

eerst voor een weersverbetering. De wind nam

af en hot was zonnig. De 9
e

was weer bewolkt

en deze dag werd gevolgd door veel regen en

wind uit uiteenlopende richtingen. De ll-14
e

zorgde de straalstroom uit een koude put bo-

ven Scandinavië en de 15-18
e

een depressie
boven Ierland voor wisselende wind en regel-
matig neerslag, De was het zonnig en

koud met NO-wind. Hierna betrok het en bleef

het tot het eind van de maand onstuimig. Veel

neerslag en de 24&2S zorgde een depressie
boven Schotland voor onweer en stormachtige
ZW-wind op de 24

e

.

april: De maand begon met W-wind, maar snel

draaide de wind naar NO om tot de 9
e

in die

hoek te blijven, gepaard met veel zon en oplo-
pende temp. oiv eenhogedrukgebied boven de

Noordzee.De 9
e

bracht lagere temp met nacht-

vorst en matige W-wind oiv een uitloper van

een Atl.hogedrukgebied; ook was er onweer,

regen en lichte sneeuw. De 12
e

draaide de wind

weer naar NO, lage temp en zonnig oiv van een

drukstijging boven Schotland en een naar O

trekkende depressie vanuit de golf van Biskaje
De druk bleef stijgen, de wind werd meer Z

en op de
e

14
e

ZO, wat droge lucht aanvoerde.

Na de 14 ging de wind naar W, met vochtige,
warme lucht. De 18 begon met mist, de temp
steeg snel door warme lucht uit Z. Na de 19

e

zorgde een koufront voor W-wind en regen. Van-

af de 22 lag een krachtig hogedrukgebied bo-

ven de Noordzee, dat tot het eind van de maand

voor zwakke O-wind en hoge temp.
mei: t/m de 4

e

regenachtig met Z-wind. 4-8
mei was het zonniger, O-wind, lagere temp en

soms mist.9-10 zorgde een storing boven de

golf van Biskaje voor regen en NW-wind. Ver-

volgens was het t/ra de 23
C

warm en zonnig met

NO-wind. 17-20 mei gaven nog wat bewolking.
Rest van mei veel neerslag en onweer, Z-wind
de laatste week, alleen op 27&28 NW-wind.

juni: onstuimig weer t/m 4 : (Z)W-wind en neer

slag. Hierna beter weer t/m 15
e

: wisselende

bewolking, zwakke W-wind en af en toe mist.
Hierna tot het eind van juni somber weer. Zon

was nog te zien op de 20
C

en 22
e

,
onweer en

regen op de 30
. De wind kwam eerst uit N (14-

18), toen NW (19&20) en vervolgens zwak en

veranderlijk; 28&29 juni brachten ZW-wind.
de eerste week werd geteisterd door

opeenvolgende depressies met harde ZW-wind,
onweer en hoge temp. De ZW-wind bleef t/m de
12e (ook vaak Z), maar minder hard en soms

liet de zon zich zien. De 13 draaide de wind

naar NO en daalde de temp. De 15
e

en de 23
e

waren de nenige dagen met. nachtvorst. De l6
e

t/m de 20e was het somber met Z-wind. Een fron
tale storing vanaf de Atlantische Oceaan trok

op de 22e langs het zuiden van het land en

zorgde op 21-23 jan voor matige N-wind en do

enige sneeuw van de maand. De laatste week

zorgden depressies voor veel neerslag en ma-

tige Z-wind en iets te hoge temp.


