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2. Het weer in de tweede helft van 1988

Juli:

Augustus: Do eerste dagen van deze maand waren wisseh/alllg met

wind uit ZW tot NW en N op do 2°. Een hogedrukgobleduit de Golf

van Biscaye zorgde voor zonnige dagen van de 5* tot de 8®. De

wind waa zwak NO en dichte miat ontatond in de ochtend van de

7®. Een koufrontpaaaage op de 9® veratoorde dit beeld. Regen en

oen krachtige ZW-wind bepaalden het weer tot de 12®. Tussen 13

en 18 auguatua verbeterde het weer en stegen de temperaturen.

Veel zonneschijn on zwakke winden uit ZW en later NO werden

deze periode geconstateerd. De rest van de maand werd ons land

geteisterd door verschillende depressies. Zware regenval vond

plaats tussen 19 en 25 augustus gevolgd door harde (N)W-wlnden.
De rest van de maand was de wind overwegend Z(W).
September: Regen en ZW-wind beheersten de eerste dagen van de

maand. Onder invloed van een hogedrukgebled veranderde het

weerbeeld op de 5® en bleef het tot de 9® mooi en rustig weer met

ZO-wind. Van 10 tot 18 september was er sprake van goed zeetrek-

weer met een harde westelijke wind. Alleen op do 14® en 15* was

de wind N. Een hogedrukgebled zorgde voor rustig herfstweer van

de 18® tot de 21® met zwakke wind uit uiteenlopende richtingen.
Hierna kwam ons land weer onder Invloed van een depressie. Tot

aan het eind van de maand werd dagelijks neerslag en ZW-wind ge-

constateerd. Op de 23® en 24® nam de wind toe tot stormkracht

Oktober: Een landinwaarts trekkend hogedrukgebied zorgde de

eerste vier dagen van de maand voor fraai herfstweer met een

zwakke Owlnd. Een depressie uit de Ierse Zee maakte een einde

aan het rustige weer. Tot de 11* was er sprake van zwaar weer met

veel regen, harde (Z)W-wind (storm van 6-8 okt) en een tempera-

tuursdallng. Geringe luchtdrukverschillen boven Europa zorgden tot

25 oktober voor zwakke Z- tot ZO-wInd. Op de 25° ruimde de wind

naar ZW en steeg de temperatuur. Deze daalde de 28° weer toen

koude lucht uit het noorden binnenstroomde. De laatste dagen van

de maand werd nachtvorst geconstateerd.

November: Op de 1° waalde er nog een W-wind en waren de

temperaturen hoog. Een van Usland afkomstig hogedrukgebied
zorgde voor een weersomslag op de 2*; de wind ruimde naar N tot

NO, de temperatuur daalde en de zon kwam te voorschijn. Tot de

6® was het overdag zonnig en vroor het 's nachts. De rest van de

maand werd alleen tussen de 19* en de 22* nachtvorst gemeten. In

de tussenliggendeperiode kwam de wind vooral uit de Z-hoek. Van

de 13* t/m de 15* waaide de wind uit de (N)W-hoek. Ook in de

periode 22-27 nov kwam de wind uit deze hoek en had het weer

eensomber karakter. De 27* passeerde een ZW-storm. Het eind van

de maand waaide een koude O-wind en viel er veel neerslag.

December: De eerste drie dagen van de maand werd de enige
nachtvorst vastgesteld. Het begin van de maand werd verder

gekenmerkt door regen, ijzel en mist Tot de 15* kwam de wind uit

ZW tot NW en was vooral van do 3* t/m de 5® krachtig. De tweede

helft van de maand was zeer somber met ZW tot W-wind (zeer

krachtig op de 19*), zware regenval tot de 19* en relatief hoge

temperaturen. Aan het eind van de maand zwakte de wind af en

eindigde het jaar mistig.

Vrijwel de hele maand werd het weer beheersd door elkaar op-

volgende depressies. Met als gevolg vrijwel dagelijks regen en

krachtige ZW-winden. Op 16-17 juli overheerste een westelijke wind-

richting. Pas in de laatste dagen van deze maand was er sprake van

redelijke zonneschijn.


