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2. Het weer in de tweede helft van 1989.

Juli

Augustus

Augustus begon met krachtige wind uit Nw tot N en

veel buien als gevolg van een onstabiele atmosfeer. Op

de 5e bereikte ons een hogedrukgebied en vormde zich

s’ochtends dichte mist. Zonnige perioden braken aan

maar deze werden verstoord op de 7e en 8e toen

storingen voor onweer zorgden. Van de 9e tot de 25e

was het weer zomers met wind meestal uit Z tot NW.

Alleen de 11e was een sombere dag. De laatste dagen

in deze periode daalde de temperatuur. Vanaf de 25e

werd het beeld bepaald door regen (vooral op de 26e

en 27e) en aanlandige wind. De 29e was weer zonnig

maar de laatste twee dagen liet een depressie zich

gelden. Lichte regen en zwakke aanlandige wind waren

het gevolg.

September

September was over het algemeen warm en zonnig,

veel neerslag viel op de 2e en 3e en van de 13e tot de

18e. In deze laatste periode overheersten, vaak

krachtige, westelijke winden.Oostelijke winden

overheersten van de 6e tot de 13e en brachten rustig

herfstweer. Vanaf de 19e was het weer wisselvallig;

mooie en sombere dagen volgden elkaar op. Vooral de

laatste vier septemberdagen kenden nauwelijks zon, en

wind uit wisselende richtingen.

Oktober

De eerste vijf dagen waren mooi en redelijk zacht. De

wind kwam uit NW en op de 4e en 5e uit

zuidoostelijke richtingen. Van 6 tot 16 oktober was de

wind weer westelijk en werden buien afgewisseld met

opklaringen. Hier op volgden vier mooie, rustige

dagen en een zwakke Z-wind. Storm uit ZW trad op

als gevolg van een zware depressie van de 20e tot de

23e. de rest van de maand was wisselvallig. Echter

vooral op de laatste drie dagen viel veel regen en

wakkerde de ZW-wind aan tot krachtig en op de 28e

en de 29e was er sprake van zware ZW-storm.

November

De depressie-aktiviteiten van eind oktbober

continueerden zich in november. Tot de 6e

overheersten Z-wind en talrijke buien. Op de 6e

ontstond zeer dichte mist die ook de volgende dag

aanhield. Van de 8e tot de 11e nam de Z(W)-wind toe

tot af en toe stormkracht. Zonniger tijden, gepaard met

O-wind, braken aan vanaf de 11e en duurden voort tot

de 20e. Hierna draaide de wind naar N en daalde de

temperatuur drastisch. Op de 22e viel de eerste sneeuw

en tot de 26e werd nachtvorst gemeten. Een westelijke

wind waaide op de 26e en 27e waarna de wind draaide

naar NO en zorgde op de laatste dagen van de maand

voor zonnig, doch koud, weer.

December

De temperatuur bleef tot de 5e rond het vriespunt en

de wind kwam uit N(0). Van de 5e tot de 11e

domineerden een zwakke NW-wind en matige

bewolking zonder neerslag. De 12e kende echter

neerslag in de vorm van regen, sneeuw, mist en ijzel.

In de periode 13 tot 26 december volgden depressies

elkaar op en herijkte de wind uit Z tot NW regelmatig

stormkracht (vooral op de 13e, 14e, 17e, 19e en 21e).

Uiteindelijk kromp de wind op de 26e naar O en nam

in kracht af. Het vriespunt werd weer benaderd en

enige sneeuw viel op de 30e en 31e.

Als gevolg van een depressie was het weer gedurende

de eerste twee dagen somber; vooral op de le viel veel

regen. Van 3 tot 7 juli werd het weer bepaald door een

hogedrukgebied. Warme dagen met wind uit N tot O

waren het gevolg. Hierna brachten onweersstoringen

wind uit NW tot N en buien op de 8e en 9e. Van de

10e tot de 18e had het weer een wisselvallig karakter

en bleven de temperaturen laag. De wind was meestal

aanlandig. Na de 18e draaide de wind naar O en liepen

de temperaturen flink op. Een storing op de 23e

beëindigde het mooie weer met onweer. Tot 29e

zorgden verschillende fronten nu voor wisselende

weersomstandigheden. Een koufront passeerde op de

30e en ging gepaard met regen en westerstorm (7-8B).


