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2. Het weer in het voorjaar van 1989.

jan:

feb: t/m 0402 bracht een zwakke stroming(ZW)
koude, vochtige lucht met nevel.OP de 5

passeerde een koufront met veel regen en

W-wind. Hierna steeg het kwik, met veel zon

en NO-wind. 0902 bracht dikke ochtendmist.

11-1502 bracht wisselvallig weer, veel regen,

en (13&1402) storm uit ZW to NW. Op 1602

vielen er zware buien met regen, sneeuw en

hagel. De nacht van 16 op 1702 vroor het,

maar een oceaandepressie bracht meteen weer

slecht weer met harde ZW-wind.21-2402 gaf
beter weer te zien met nachtvorst. Feb ein-

digde nat met sneeuw en harde ZW-wind.

maart: t/m 0503 waren frontpassages aan de

orde van de dag: regen en ZZW-W-wind bepaal-

den het beeld. 0603 bracht ZO-wind en zon,

gevolgd door 2 dagen met veel regen. Daarna

overheerste t/m 1403 een ZW-W-stroming met

veel bewolking en hoge temperatuur.15-1703
bracht een frontensysteem met veel neerslag,

onweer en kou. 18S1903 klaarde het op en

was er nachtvorst. 20-2403 bracht harde W-wind

met buien en opklaringen. De laatste week

was zonnig met weinig wind uit diverse rich-

tingen.
april: de eerste 3 dagen waren nog zonnig.

koud, met een O-wind. Op 045.0504 wakkerde

de wind aan en regende het. Het bleef regenen

tot 1204, maar nu met ZW-wind. Vervolgens

was het weer t/m2604 wisselvallig, met een

overheersende NO-wind (185.1904 NW) ,
en vooral

veel regen van 2304 t/m 2504. De laatste

4 dagen waren mooi, met weinig wind en koude

nachten.

mei: tot 1005 bleef het zonnig, met meest

N-wind, de ochtend van 0305 bracht mist.

De enige neerslag van de maand viel op 12&1305

onder invloed van een zware depressie en

harde ZW-wind. Opeenvolgende hogedrukgebieden

zorgden voor ideaal strandweer voor de rest

van de maand; de wind was aanvankelijk oos-

telijk, maar draaide op 2505 naar N. De laat-

ste 2 dagen waren aanzienlijk bewolk-ter.

jun: de eerste 8 dagen waren somber: regen.

onweer en zwakke tot matige wind uit uiteen-

lopende richtingen. 09&1006 vormden een over-

gang naar een heel ander weertype: er brak

een periode aan met veel zon, die t/m 2106

duurde. De wind kwam eerst uit O, maar vanaf

de 16
e

uit N tot NO.22&2306 brachten even

slecht weer, maar vervolgens duurde het strand

weer voort tot 2606. De maand eindigde met

onweer, regen en harde tot stormachtige wind

uit W-richtingen.

een zeer zachte maand met wind constant

uit richtingen tussen Z en ZW. Regen kwam

vooral voor tussen 0401 en 0901.Op 14&1501

stond er een harde ZW-wind. De 2e helft van

jan stond regelmatig onder invloed van hoge-

druksystemen; gevolg was regelmatig zon en

veel mist; vooral de laatste week was zeer

mistig. 1801 en 24-2701 bracht lichte vorst.


