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Weerpraatje 2021

Geschreven door Erwin - 03/01/2021 12:50
_____________________________________

Elke uitgave van het weekblad Rond Haaksbergen wordt, vanaf 2 december 2010, door
weerstationhaaksbergen voorzien van een korte terugblik van de afgelopen week met een
weersverwachting voor de komende week compleet met twee weerspreuken, een weertip en aangevuld
met leuke informatie.
Het artikel wordt aangeleverd op maandag rond 22:00 uur of op dinsdag rond 12:30 uur. Het weekblad
wordt de daaropvolgende woensdag en donderdag verspreid.
============================================================================

Week-01: 05 januari 2021

Geschreven door Erwin - 10/01/2021 08:18
_____________________________________

Weekend droger en frisser
Als eerste wens ik iedereen een gelukkig en gezond Nieuwjaar met prachtige en interessante
weermomenten.
2020 was voor Haaksbergen net niet het warmste jaar sinds 1894. Met een jaargemiddelde van 11.8 °C
gelijk aan 2018 met een hittegolf in augustus. Het werd ook een jaar met maar 5 dagen sneeuwval, in
februari en maart en een jaar met heel weinig onweersdagen. Bijna het onweer armste jaar uit de reeks.
Daarbij verliep het jaar met 1860 uur zeer zonnig en was de hoeveelheid neerslag, 704mm bijna 80mm
minder dan wat normaal is voor een jaar. Het grote voordeel van dit warme jaar is dat het gasverbruik,
over 2020, laag is gebleven.
Ook december 2020 had een uitzonderlijk hoog temperatuursgemiddelde van 5.5 °C en verliep met
104.4mm neerslag te nat. Deze zonloze maand maar 5 vorstdagen kunnen noteren en geen sneeuw
gezien.
Oudejaarsdag begon bewolkt, grijs met motregen bij een temperatuur van 2.6 graden en een zwakke
zuidoostelijke stroming. Wegens corona dit jaar geen carbid schieten bij ons. We hebben er toch maar
vanaf gezien. Wat het weer betreft bleef het een saaie waterkoude dag zonder zon. De jaarwisseling
verliep miezerig en met een temperatuur van 1.8 graden fris. Toch nog genoten van het prachtige
vuurwerk boven Haaksbergen. Daarna zakte de temperatuur om in de ochtend uit te komen op -1.4
graden. De eerste vorstdag van het jaar. De dag begon een beetje mistig met wat motregen. Het bleef
de hele dag bewolkt en weer zonder zon. Zaterdag een herhaling van nieuwjaarsdag wat het weer
betreft. Het was een perfecte dag om bomen te snoeien wat wij dan ook gedaan hebben. Rond half een
in de middag even een klein buitje en het bleef de hele dag nevelig. Het begint eentonig te worden.
Zondag begon weer met zware bewolking bij een temperatuur van 3.1 graad met in de avond een klein
buitje.
Weersverwachting komende week
Donderdag en vrijdag ochtend worden dagen met wat neerslag en zelfs kans op (natte) sneeuw bij
temperaturen tussen de 0 en 3 graden. Vrijdag iets meer kans op wat zon. Het weekend verloopt
nagenoeg droog met in de ochtend, bij opklaringen, kans op lichte vorst. Overdag komt de temperatuur
niet boven de 2 graden uit en krijgen wij te maken met koud winterweer bij een zwakke noordoostelijke
stroming. Tot volgende week, Erwin
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• Als het in januari mistig is, dan wordt de lente fris
• Januari dreug, koold en helder, Boer maakt ruumte in oew ´n kelder
============================================================================

Week-02: 12 januari 2021

Geschreven door Erwin - 17/01/2021 10:39
_____________________________________

Een winters plaagstootje, zondag verloopt alweer nat
Afgelopen donderdag begon weer eens zwaar bewolkt. Er werd geen nachtvorst genoteerd en met een
maximum temperatuur van 3.2 graden werd het een waterkoude dag. Totaal konden wij nog 2.4mm uit
de regenmeter tappen maar geen (natte) sneeuw gezien deze dag. Vrijdagochtend begon met enkele
kleine buitjes. Totaal viel er 0.8 mm. De temperatuur steeg in de middag door naar 3.3 graden maar
daarna begon het op te klaren. Eind van de middag begon de temperatuur te dalen als een baksteen.
Rond half acht was het -1.5 graden bij een heldere windstille hemel.
Zaterdag begon mistig met een lichte vorst van -1.4 graden. De mist trok al snel op waarna de zon er
nog heel voorzichtig eventjes bijkwam. In de ochtend werd voor de provincie Overijssel nog een code
oranje waarschuwing uitgegeven voor ijzel op diverse plekken. De temperatuur kwam deze dag niet
boven de 3.9 graden uit. Zondag ochtend begon weer met lichte vorst van -1.7 graden en met een
gevoelstemperatuur van -3 was het koud buiten. In de late ochtend filmopnames gemaakt voor weer.nl
(Talpa) op diverse locaties in Haaksbergen waar op donderdag 25 januari 1990 schade was ontstaan
door een storm, ook wel orkaan Daria genoemd. De temperatuur ging overdag richting de 5 graden
doordat de zon zich in de middag goed liet zien bij een matig zuidwestelijke wind. Enkele bijen werden
hierdoor gewekt en begonnen wat te vliegen voor de bijenstal. Eigenlijk was het nog veel te koud voor
dit soort vliegacties.
Weersverwachting komende week
Vanaf donderdag krijgen wij te maken met een korte koude inval met in de nacht lichte vorst bij een
zwakke oostelijke stroming. Overdag temperaturen iets boven 0 met maximum temperaturen rond de 2
graden met enkele zonnige perioden. Vrijdag verloopt wat frisser met zelfs kans op wat matige vorst in
de ochtend en overdag weer wat zon. Zaterdag bijna hetzelfde weerbeeld maar krijgt de bewolking de
overhand met vanaf de middag winterse buitjes. Zoals de weerkaarten er op maandagavond
voorstonden lijkt zondag een verregende dag te worden waarbij de maximum temperaturen weer
oplopen richting de 7 graden. Dit bij een matige westelijke stroming. Een voorbode voor de week erop?
Tot volgende week, Erwin.
• Als in Januari de vorst niet komen wil dan komt die zeker in maart en april
• Snee in ’t sliek, gif ies op den diek
============================================================================

Week-03: 19 januari 2021

Geschreven door Erwin - 24/01/2021 07:54
_____________________________________

Weekend minder zacht de wisselvalligheid blijft
Afgelopen donderdag zag het er toch nog een beetje winters uit. We werden wakker met witte
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weilanden. Helaas niet door sneeuw maar door de lichte vorst waar deze dag mee begon. We konden
een minimum temperatuur bijschrijven van -3.2 graden. Op klomphoogte vroor het zelfs nog even -5.6
graden. In de ochtend nog een prachtige foto gemaakt van de bevroren weilanden met de ochtend zon
erbij. De temperatuur kwam deze dag niet boven de 1,8 graden uit. Vrijdag begon zonder vorst en
bewolkt. In de vroege ochtend leek het wel of er sneeuw in de lucht hing.
Het duurde tot 11 uur voordat de eerste verdwaalde sneeuwvlokjes zich lieten zien in Haaksbergen, dit
jaar. Een uur later viel dan echt de eerst natte sneeuw vlokjes bij een temperatuur van 0.7ºC en daar
bleef het bij. Zaterdag begon met lichte vorst en bleef het een frisse dag. De temperatuur kwam niet
boven de 2 graden uit. In de avond iets voor 7 uur begon het bij ons dan ook eindelijk te sneeuwen.
Totaal konden wij zondag vroeg in de ochtend 2cm bijschrijven bij een temperatuur van -0.3 graden. Dat
werd dus mooi wakker worden zondag ochtend maar wel met een gebroken sneeuwdek. Op de
bestrating lag niet veel sneeuw meer maar op daken, auto’s, beplanting, tuin en weilanden des te meer.
Helaas begon het rond half acht het iets te ijzelen maar geen gladheid waargenomen. Rond half 11
begon het te motregenen, verdween de sneeuw weer supersnel en steeg de temperatuur door tot 5.3
graden. Totaal noteerde de regenmeter deze dag 1.6mm neerslag en dat kwam hoofdzakelijk door de
gesmolten sneeuw.
Weersverwachting komende week
We krijgen te maken met wisselvallig weer en dat blijft eigenlijk de rest van de week zo. Donderdag vrij
krachtige wind uit zuidwestelijke richting met zo af en toe wat buien en soms wat zon. We zijn onder
invloed gekomen van een lage luchtdrukgebied boven de Noordzee. Donderdag krijgen wij te maken
met een zeer zachte nacht met mogelijk temperaturen rond de 10 graden en dat in januari. Vrijdag
meest droog en na vrijdag wordt het iets minder zacht. Zaterdag een dag met veel neerslag. Zondag in
de ochtend en overdag kans op wat winterse neerslag bij temperaturen tussen de 1 en 5 graden. Het
lijkt meer op herfst dan op een winter. Tot volgende week, Erwin.
• Valt in januari veel regen, dan brengt hij de vruchten een zegen
• Een verdreugden boer steet weer op, maor ’versaopen boer niet
============================================================================

Week-04: 26 januari 2021

Geschreven door Erwin - 31/01/2021 09:27
_____________________________________

Frisser en kans op wat winters neerslag
Afgelopen donderdag begon als een typische herfstdag met vrij krachtige wind en om zes uur in de
vroege ochtend zelfs een windstoot van 68 km/uur. Ook de temperatuur loog er niet om. Rond 4 uur was
het nog 11.4 graden. Om stipt 6 uur trok een koufront over en daalde de temperatuur van 11 graden
naar 5.7 graden binnen een half uur. Deze overgang ging gepaard met regen. De rest van de dag bleef
het droog, klaarde het soms mooi even op en liet de zon zich daarbij goed zien. Na acht uur in de avond
trok er weer een regenfront over Haaksbergen dat het dagtotaal op 9.1mm bracht.
Het regende nog door tot de volgende ochtend 3 uur waardoor vrijdag met 4mm in de regenmeter
begon. De maximum temperatuur van 9.1 graden werd om 2 uur in de ochtend gehaald. In de avond, bij
strak helder weer, was rond 9 uur de temperaturen al gedaald tot 1.3 graden en op klomphoogte zelfs
-1.7. Zaterdag een prachtige dag, die begon met lichte vorst, in de middag temperaturen rond de 6.2
graden met redelijk wat zon. Daardoor werd er veel gewandeld in het buitengebied rondom
Haaksbergen. Er werd zelfs massaal een frisse neus gehaald. Zondag ochtend begon zwaar bewolkt
met matige wind uit zuidwestelijke richting met 1.7 graden fris en om 6 uur de laatste neerslag wat
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zorgde voor totaal 2mm in de regenmeter. In de middag kwam de zon er weer mooi bij, dit leverde ons
zelfs nog ruim 3 uur zon op en daardoor kwam de maximum temperatuur uit op 5.6 graden waarna de
temperatuur in constante lijn omlaag ging om laat in de avond uit te komen op -0.9 graden.
Weersverwachting komende week
Bij een zuidoostelijke stroming komt donderdag de temperatuur niet boven de 4 graden uit met in de
ochtend lichte vorst en in de avond kans op (winterse) neerslag wat vrijdag doorzet. Het worden twee
natte dagen. Zaterdag en zondag krijgen we te maken met een noordoostelijke stroming waardoor
zondag de eerste matige vorst gehaald kan worden. Op beide dagen zo wie zo lichte vorst en laat de
zon zich soms even zien. De maxima liggen in het weekend enkele graden boven nul. maar als er
sneeuw ligt kan het 's nachts kouder worden en overdag kouder blijven. Tot volgende week, Erwin.
• Geeft januari een sneeuwtapijt dan zijn we de winter nog zeker niet kwijt
• As de dagen lengen, gaot de nachten strengen
============================================================================

Week-05: 02 februari 2021
Geschreven door Erwin - 07/02/2021 09:09

_____________________________________

Wisselvallig en zacht zondag wintersweer
Januari was een zachte, natte maand met minder zonuren dan normaal. Totaal konden wij 85.2mm uit
de regenmeter halen en 47 uren zon en 2cm sneeuw op de 16de bijschrijven.
Met 6.3 graden, vroeg in de ochtend, begon donderdag zacht maar dat werd al snel anders. Het werd
een waterkoude dag met totaal 8mm neerslag. Na 2 uur kwamen wij onder invloed van koude lucht,
waardoor de temperatuur begon te dalen. Er was deze dag sprake van een scheidingslijn van warmere
lucht in het zuiden en koudere lucht in het noorden wat boven ons gebied een beetje aan het heen en
weer pendelen was met grote temperatuurverschillen in Nederland.
Vrijdag kwam de zachte lucht volop terug. Het begon met een temperatuur van 2.8 graden maar dat liep
al snel op tot 9.9 graden rond 2 uur in de middag. Het werd ook een totaal verregende ochtend met 14.4
mm in de regenmeter. Bij ons steeg de grondwaterstand daardoor binnen 24 uur zelfs 10cm met natte
weilanden tot gevolg. Zaterdag weer een heel andere weerdag dan verwacht werd. De dag zou
beginnen met lichte vorst maar begon met een minimum temperatuur van 0.2 graden. Het werd een
rustige winterdag met maximum temperatuur van 2.3 graden, droog met zo af en toe de zon erbij, maar
wel fris. Eind van de middag daalde de temperatuur, om laat in de avond uit te komen op -2 graden.
Door de heldere en windstille nacht kwam zondagochtend de temperatuur uit op -5.2 graden en werd de
verwachte matige vorst waargemaakt. Het bleef de gehele dag heerlijk zonnig en pas rond 1 uur kwam
de temperatuur boven de vorstgrens uit. Heerlijk weer om eens een frisse neus op te halen en dat deden
er weer velen in de bossen rondom Haaksbergen.
Weersverwachting komende week
Donderdag en vrijdag lijken nagenoeg droog te verlopen bij veel te zachte temperaturen voor de tijd van
het jaar met donderdag een uurtje zon en vrijdag meest bewolkt. Deze dagen maximum temperaturen
rond de 9 graden en minimum rond de 5. Zaterdag verloopt iets koeler met temperaturen rond het
langjarig gemiddelde en kans op een wintersbuitje. Zondag overgang naar wintersweer. Het verloopt
frisser met kans op de eerste ijsdag dit jaar en de gehele dag winterse neerslag. Komt de winter eraan?
Tot volgende week, Erwin.
• Vliegt de mug in februari, dan huivert men het ganse jaar
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• Gif den sprokkel de winter niet, lig e veur paosen in ’t verschiet
============================================================================

Week-06: 09 februari 2021
Geschreven door Erwin - 14/02/2021 08:55

_____________________________________

Strenge, misschien wel, zeer strenge vorst
Donderdag middag leek het wel even lenteachtig met maximum temperaturen rond de 9 graden en wat
zon. Maar na 4 uur liet de temperatuur een dalende tendens zien. De weermodellen waren het deze dag
met elkaar eens. We gaan volgende week (deze week dus) diep de winter induiken met minimaal 30cm
sneeuw, oostenwinden, sneeuwjachten en zeer strenge vorst. De laatste keer was op 4 maart 2005 met
-16.8 graden. Vrijdag leek nog even op een lentedag met maximum temperaturen rond de 8.5 graden en
in de vroege middag liet de zon zich ook nog even zien.
Rond 8 uur in de avond werd door de KNMI code oranje afgegeven tot zondag avond wegens kans op
gladheid door sneeuwval en stuifsneeuw (jachtsneeuw) op zondag. De Russische beer leek er aan te
komen dus op zaterdag het water van de buiten waterleiding en in de schuur alvast afgetapt om
bevriezing te voorkomen. Ook de bijenkasten van extra isolatie platen voorzien om de warmte beter in
de kast te houden. De ochtend begon met 2.7 graden bij een matig oosten windje fris. In de ochtend
werd de hoeveelheid verwachte sneeuwval al iets naar beneden bijgesteld. De eerste
stuifsneeuwvlokjes werden om halfzeven in de avond genoteerd bij een temperatuur van -0.1 graden en
een matige noordoostelijke wind. Eind van de middag werd zelfs code rood afgegeven voor de zondag.
Rond half 9 begon het te sneeuwen en eind van de avond lag er 1 cm. Zondag ochtend rond 6 uur
opgestaan en er lag 6 tot 10cm sneeuw bij ons. Op sommige plekken opgewaaid tot 30 - 40cm bij -4.3
graden en een zwak tot matige noordoostelijke stroming en daardoor een gevoelstemperatuur van -11
graden. Zelfs het toiletraam was ingesneeuwd bij ons. Code-rood op het toilet? De hoeveelheid gevallen
sneeuw liep op tot 19cm en in sneeuwduinen tot 50cm. Hier geniet je als weerliefhebber van. Prachtig
dit winterweer.
Weersverwachting komende week
Vorige week begon al zeer koud en dat blijft de rest van de week aanhouden. Donderdag tot en met
zaterdag temperaturen tussen de -3 en -15 graden, zondag iets minder. Bij heldere nachten kans op
zeer strenge vorst. Het worden dagen met maximaal hoeveelheid zon. Op naar prachtig droog ijskoud
winterweer met veel zon en een sneeuwdek. Tot volgende week, Erwin.
• Groeit in februari al het gras, dan lopen we met Pasen in een dikke jas
• Lechtmessen helder en klaor, trek ow pette maor aover ’t oor
============================================================================

Week-07: 16 februari 2021
Geschreven door Erwin - 21/02/2021 08:32

_____________________________________

Weekend zacht en misschien veel zon
Vorige week zondag werd het startsein gegeven voor de eerst koudegolf sinds 2012. Een koudegolf
bestaat uit minimaal 5 ijsdagen (maximum temperatuur onder nul) waarvan er zeker drie met strenge
5 / 36

FireBoard - Weerstationhaaksbergen
Aangemaakt: 1 December, 2021, 04:41

vorst (temperatuur lager dan -10 graden) zijn.
Donderdag een prachtige winterse dag die begon met strenge vorst van -11.4 graden. Het werd een dag
met maximaal hoeveelheid zon en schitterende blauwe luchten waardoor de temperatuur in de middag
nog opliep tot -0.8 graden. Weer een ijsdag bij kunnen schrijven. Bij ons lag nog een pakje sneeuw van
18cm . Vrijdag begon met een temperatuur van -10.1 graden en dat leverde de eerste koudegolf op
sinds 2012. Het werd weer een dag met veel zon en een maximum temperatuur van -2.8 graden.
Rond Haaksbergen werd er op diverse plassen al volop geschaatst. Zaterdag begon met strenge vorst.
Het kwik zakte in de ochtend zelfs door tot -10.9 graad bij een kraak heldere nacht met om 8 uur nog
een gevoelstemperatuur van -16.2 graden. Het werd weer een prachtige winterse dag met maximaal
aantal uren zon. Deze dag een rondje Haaksbergen gedaan en alle schaatsvijvers en plassen bezocht.
Prachtig gezicht al die schaatsers op het ijs. Zondag ochtend bij een heldere hemel kwam de
temperatuur toch nog weer onder de min tien graden uit. En met een gevoelstemperatuur van -15.6
voelde het weer extreem koud aan buiten. Exact om 12 uur was het afgelopen met de vorst en kwam de
temperatuur boven de 0 graden uit. Uiteindelijk werd het nog 2.1 graden bij een zuidoostelijke stroming.
Totaal konden wij zondag de achtste sneeuwdekdag op rij bijschrijven met 7 ijsdagen en 5 strenge vorst
dagen. De eerste molshopen kwam deze dag alweer boven de sneeuw uit. Door de sneeuwlaag van
10cm zat de vorst niet diep in de grond.
Weersverwachting komende week
Donderdag een meest bewolkte dag met in de middag, avond kans op wat neerslag en met een
maximum temperatuur van rond de 11 graden vrij zacht. Het warmtefront doet goed zijn best, 22 graden
verschil met de week ervoor. Bij een zwak tot matige wind uit zuidelijke richting komt er zachte lucht over
ons heen. Vrijdag nog temperaturen tussen de 3 en 10 graden maar zaterdag en zondag overgang naar
zonnig, droog en zeer zacht lenteweer met maximumtemperaturen rond de 15 graden. Tot volgende
week, Erwin.
• Een koude februari geeft een goed roggejaar
• Donder in ’t dorre hout, gif ’n veurjaor nat en kold
============================================================================

Week-08: 23 februari 2021
Geschreven door Erwin - 28/02/2021 08:56

_____________________________________

Vanaf vrijdag minder zacht
Door lentetemperaturen werd de natuur, afgelopen donderdag, ruw wakker geschud uit de winterslaap.
De matige zuid oostelijke wind zorgde voor aanvoer van zeer zachte lucht waardoor de minimum
temperatuur, deze dag, niet onder de 7.6 graden uit kwam en de maximum temperatuur haalde zelfs de
13 graden. De natuur kon daardoor niet achterblijven. Het lente gezang van vele soorten vogels
waaronder mussen, een roodborst, groenlingen, vinken en mezen was weer prachtig om te horen. Ook
de krokussen staken massaal de kop boven de grond en stonden in de middag al volop in bloei die al
bezocht werden door enkele bijen.
Rond 5 uur in de avond trok er een flinke bui over waaruit 5mm neerslag viel. Vrijdag begon met 2.8
graden fris maar door de zuidoostelijke stroming kwam de maximum temperatuur uit op 10.5 graden. In
de ochtend veel zon maar in de middag kreeg de bewolking de overhand. Deze dag begonnen met de
wintersnoei van de fruitbomen het was ideaal weer hiervoor. Zaterdag met een minimum temperatuur
van 8.4 graden een zachte nacht. In de vroege ochtend heerlijk genoten van het voorjaarsgezang van
vele merels rond onze woning. Het werd een prachtige zonnige lentedag met een maximum temperatuur
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van 16.2 graden. In de middag alle bijenvolken even snel gecontroleerd. Ze zijn allemaal goed de winter
doorgekomen en bezochten massaal de in bloei staande krokussen. Zondagochtend begon met een
prachtige zonsopkomst bij een heldere hemel en een minimum temperatuur van 8.8 graden. We konden
weer een dagrecord bijschrijven. De maximum temperatuur kwam deze dag uit op 17.8 graden bij
maximaal aantal uren zon.
Weersverwachting komende week
Donderdag nog maximum temperaturen rond de 14 graden. In de middag krijgt de bewolking de
overhand en komen wij onderinvloed van een hogedrukgebied. Donderdag in de avond en vrijdag in de
ochtend een kleine kans op wat regen. Vrijdag en zaterdag laat de zon zich beter zien maar komt de
maximum temperatuur waarschijnlijk niet meer boven de 10 graden uit met zaterdag in de ochtend kans
op nachtvorst. Zondag wordt een bewolkte dag en door een zwakke noordwestelijke stroming komt de
temperatuur niet boven de 8 graden uit. Het worden overwegend droge dagen met een krachtig
luchtdrukmaximum van 1038 hPa boven ons. Volgende week een terugblik op de winterse en lenterse
februarimaand. Tot volgende week, Erwin.
• Groeit in februari al het gras, dan lopen we met Pasen in een dikke jas
• Februari mist, heuj in de kist
============================================================================

Week-09: 02 maart 2021

Geschreven door Erwin - 07/03/2021 08:35
_____________________________________

Overgang naar zonnig koeler weerbeeld
De winter verliep zacht, vrij zonnig met een normale neerslag. Vooral februari was een verrassende
maand met zowel winterkou tot extreem zachte lenteweer.
Februari verliep zacht zeer zonnig met te weinig neerslag. Deze maand konden wij negen
sneeuwdekdagen noteren met meer dan 1cm sneeuw dat begon op de 7de met totaal 19cm sneeuw.
Februari was een maand van min 13.2 op de 9de naar plus 18.2 graden op de 23ste en dat binnen 2
weken. Het werd ook een maand met vele temperatuurrecords waarvan 4 maximum temperatuur
dagrecords van 21 tot en met 24 februari.
Donderdag begon helder met een minimum temperatuur van 8.8 graden zacht. In de ochtend maximaal
hoeveelheid zon. Aan het einde van de middag kreeg de bewolking de overhand maar we konden toch
een maximum temperatuur van 17.6 graden bijschrijven. Rond half 8 in de avond begon het te regenen
totaal 5.8mm. Dit zorgde ervoor dat al het stuifmeel op de auto er mooi afregende. Vrijdag werd een
lekker dagje maar wel een stuk frisser dan wat wij gewend waren. De maximum temperatuur kwam deze
dag niet boven de 12.5 graden uit. In de ochtend maximaal hoeveelheid zon maar in de middag kreeg
toch de bewolking weer de overhand. Zaterdagnacht verliep bewolkt waardoor de verwachte nachtvorst
achterwege bleef. Pas in de loop van de middag verdween de bewolking en werd het nog zonnig met
prachtige blauwe luchten waardoor de middagtemperatuur nog uitkwam op 11.4 graden. Zondag
ochtend begon met zeer dichte mist en windstil. Het zicht was nog geen 100m. Het werd ook weer eens
een keer autoruitenkrabben bij -2.2 graden vorst. De mist bleef lang hangen. Rond 9 uur was het zicht
nog niet meer dan 200m maar de zon deed er alles aan om door te breken. Rond 11 lukte het en kregen
wij er volop zon voor in de plaats waardoor de temperatuur deze dag toch nog doorsteeg tot 11.8
graden.
Weersverwachting komende week
Donderdag in de ochtend kans op een bui. Daarna krijgen wij te maken met overgang naar iets koeler
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weer met vrijdag, zaterdag en zondag mogelijk een vorstdag van -3 tot -5 graden. Het worden droge
dagen met zonnige perioden vooral vrijdag en zaterdag. Dit alles bij een zuidwestelijke stroming en
maximum temperaturen rond de 6 graden. Tot volgende week, Erwin.
• Geeft maart al veel gedonder, dan is een witte Paas geen wonder
• Maert, hef fenijn in de staert
============================================================================

Week-10: 09 maart 2021

Geschreven door Erwin - 14/03/2021 09:16
_____________________________________

Wisselvallig en soms onstuimig weer
Vorige week woensdag kwam er een einde aan het buitengewone zachte maartse weer. Een
hogedrukgebied tussen Schotland en IJsland stuurde flink wat koude lucht onze kant op waardoor
donderdag een koude dag werd met maximum temperaturen net onder de 6 graden en rond 9 uur in de
ochtend een gevoelstemperatuur van -0.7 graden. In de middag wat lichte niet meetbare neerslag op
deze zonloze dag. De dag begon met lichte vorst van -2.2 graden, op klomphoogte zelfs -5 graden. Het
werd een prachtige dag met maximaal aantal uren zon.
In de middag lag het hogedrukgebied midden boven Engeland wat ervoor zorgde dat de barometerstand
deze dag doorsteeg tot 1033 hPa. Door de heldere hemel koelde het in de avond weer flink af. Rond half
9 vroor het al licht met op klomphoogte al -3.9 graden. Deze dag zijn de eerste bandwilgen ook tot bloei
gekomen. Dit is een zeer goede stuifmeel leverancier voor de bijen en insecten. Zaterdagnacht verliep
helder, droog en windstil met een matige vorst van -5.5 graden. Op klomphoogte zelfs -7.2. Als dat maar
goed gaat met de openbrekende knoppen in enkele fruitbomen. Het werd een meest bewolkte droge
dag en soms kwam de zon er nog even goed bij waardoor de maximum temperatuur eind van de
middag toch nog even de 8.9 graden aantikte. Zondag begon met zeer dichte mist. Het zicht bij ons was,
rond 7 uur, in de ochtend net iets meer dan 100m. Bij een temperatuur van -4.2 graden werd het dan
ook flink autoruiten krabben. Een uurtje later was de meeste mist alweer opgetrokken en kwam de
bewolkte hemel tevoorschijn. Deze zondag scheen de zon trouwens maar 1 uurtje.
Weersverwachting komende week
We hebben te maken gekregen met overgang naar wisselvallig soms onstuimig weer. Het
depressiecircus staat garant voor elke dag regen van betekenis. Komende donderdag en zaterdag wordt
de meeste neerslag verwacht. Op deze dagen kan er wel eens meer dan 10mm vallen. Donderdag kans
op zeer zware windstoten vanuit zuidwestelijke richting. Ook vrijdag en zaterdag gaat het stevig waaien,
vrij krachtig uit de zuidwestelijke hoek. De middag temperaturen liggen de komende dagen rond de 10
graden en s’nachts ruim boven 0 zo rond de 5 graden. Het wordt zachter maar het lijkt wel herfst met
weinig zonuren. Tot volgende week, Erwin.
• Brengt maart storm en wind, de sikkel is de boer goed gezind
• Dee grote bonen wil aeten , mot meert niet vergaeten
============================================================================

Week-11: 16 maart 2021

Geschreven door Erwin - 21/03/2021 08:41
_____________________________________
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Meest droog maar kouder lenteweer
Een lagedrukgebied trok vorige week woensdag op donderdag van noord Engeland richting de
Noordzee en dat zorgde donderdag voor onstuimig herfstachtig weer. We konden in de middag een
maximale windstoot van 68 km/uur bijschrijven en deze dag totaal 4mm uit de regenmeter kunnen
tappen. De nacht begon met 6.2 graden zacht en tegen de middag werd nog even de 12.6 graden
aangetikt. De dag erop trok rond vier uur een echte herfstachtige bui met een windstoot van 69 km/uur
en regen over Haaksbergen. Rond half acht in de avond gevolgd door een hagelbui. Al met al
interessant maartweer. Totaal 4 mm in de regenmeter en een maximum temperatuur van 8.7 graden.
Zaterdag werd een dag met prachtige maartse buien en schitterende bijzondere wolkenluchten. In de
ochtend vergezeld van flinke hagelbuien waarbij de temperatuur tijdens deze bui 2 graden daalde. Rond
12 uur een onweersklap. Tegen vier uur in de middag trokken flinke buien over Haaksbergen met een
gordijn van slagregens en zware windstoten. Tijdens deze buien een maximum windstoot kunnen
noteren van 60 km/uur. Deze dag viel er totaal 13.4 mm waardoor het maartse totaal is opgelopen tot
28.4 mm. Zondag begon droog, bewolkt en met 4.8 graden fris. Na acht uur liet de zon zich zelfs even
zien maar daarna kreeg de bewolking weer de overhand. De fietspaden bij ons lagen bezaaid met
afgebroken takken, van de eikenbomen, door de flinke buien met krachtige tot harde wind kracht 6 tot 7
van de dagen ervoor. De maximum temperatuur kwam deze zondag toch nog in de dubbele cijfers. Het
werd nog 10.3 graden. Al met al was het een interessante weerweek.
Weersverwachting komende week
We zijn onderinvloed gekomen van hogedrukgebied met een noord tot noordoostelijke stroming en dat
zal voor fris lenteweer zorgen met donderdag in de ochtend kans op lichte vorst en enkele buitjes.
Vrijdag een kleine kans op nachtvorst met minimum temperaturen rond de 0 graden en in de middag
doet de zon pogingen om door te breken. Zaterdag begint nog kouder met lichte mogelijk matige vorst in
de vroege ochtend als de nacht helder verloopt. In de middag kan de zon er nog even mooi bijkomen
waardoor de maximum temperatuur weer kan oplopen richting de 5 graden. Als zondagmiddag de zon
zich laat zien kan de temperatuur rond de 7 graden uitkomen op deze droge dag. Tot volgende week,
Erwin.
• Wat maart niet wil, dat neemt april
• Onweer in het kale hoolt, Breg vuurjoar nat en koold
============================================================================

Week-12: 23 maart 2021

Geschreven door Erwin - 28/03/2021 08:44
_____________________________________

Enkele dagen met neerslag, zacht lenteweer
Afgelopen donderdag waren wij onder invloed gekomen van een noordwestelijke stroming en dat zorgde
voor fris lenteweer. De ochtend begon met een windstille heldere hemel waardoor het afkoelde tot -1.4
graden, op klomphoogte zelfs -3.3. Lichte vorst dus. In de middag kwam de maximum temperatuur niet
boven de 8 graden uit doordat wij te maken kregen met wisselvallig weer met regelmatig kleine buitjes.
Rond 7 uur in de avond was de neerslag voor deze donderdag opgelopen tot 3.2 mm. Donderdag op
vrijdag en vrijdagochtend weer een heldere hemel waardoor de ochtend met lichte vorst begon. De
fietspaden bij ons waren weer ruim van strooizout voorzien tegen de verwachte gladheid. Het leek wel of
er sprake was van lichte sneeuwval zo wit was het op vele plekken.
Door de wolkenloze hemel werd het een ochtend met prachtige mooie blauwe luchten maar na 13:00
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uur kreeg de bewolking de overhand. De maximum temperatuur kwam daardoor net niet in de dubbele
cijfers. In de avond prachtige mooie oranje verlichten wolken door de zonsondergang. Wanneer de zon
loodrecht boven de evenaar staat begint bij ons de astronomische lente, afgelopen zaterdag, 20 maart,
was het zover. De astronomische lente begon bij ons met lichte vorst van -3.6 graden, nagenoeg
windstil, licht bewolkt en daardoor met een mooie zonsopgang. Deze dag de eerste paardenbloemen
waargenomen bij een maximum temperatuur van 9.4 graden. Het werd een prachtige lente dag met de
zon er zo af en toe mooi bij. Zondagochtend begon eens een keer zonder nachtvorst maar wel met niet
meetbare motregen. De temperatuur kwam deze dag net niet in de dubbele cijfers. Aan het begin van de
middag een heel klein buitje. Veel stelde dit niet voor.
Weersverwachting komende week
Donderdag een meest droge dag met maximum temperaturen rond de 12 graden. Waarschijnlijk komt
het minimum deze dag niet onder de 5 graden uit. Vrijdag wordt een natte dag maar om van een totaal
verregende dag de spreken gaat mij wat te ver. Totaal kan er meer dan 5mm vallen. Zaterdag ochtend
worden ook nog enkele buitjes verwacht waardoor deze dag iets te koel verloopt. Deze twee dagen laat
de zon zich niet veel zien. Zondag ziet er al weer iets beter uit. Droog iets meer zon en maximum
temperaturen rond de 12 graden bij een matige zuidwestelijke stroming. Tot volgende week, Erwin.
• Sneeuw en hagel, regen en wind - daarvan is maart een vrind
• As de kat krolt in meert, Blif gen´n oaln kater nog bi´n heerd
============================================================================

Week-13: 30 maart 2021

Geschreven door Erwin - 04/04/2021 08:58
_____________________________________

Kouder weertype maar het blijft wel droog
Afgelopen donderdag werd, voor de ochtend dan, een mooie lentedag met temperaturen tussen de 3.3
en 14.3 graden. De ochtend verliep overwegend zonnig maar daarna kreeg de bewolking de overhand
met rond half vier in de middag wat licht gespetter. Voor vrijdag werd er 5mm neerslag verwacht maar
daar bleef niet veel van over. Het bleef een droge dag die lichtbewolkt begon met een mooie
zonsopkomst bij 6.6 graden en een matige wind uit zuidoostelijke richting. De zon brak goed door met
een korte onderbreking door de overheersende bewolking maar daarna kwam de zon weer volop terug
en werd in de middag even de 15 graden aangetikt.
Deze dag kwamen bij ons de sleedoorn, amandel boompje, stermagnolia en de perzik tot bloei.
Zaterdag werd het regelmatig herfstachtig met maartse buien en het spookte soms even flink met zware
windstoten. Totaal kon ik deze dag 4 hagelbuien noteren wat 6.8mm aan neerslag opleverde met rond
11 uur nog een windstoot van 58 km/uur. Zondag ging de klok weer een uur vooruit. We hebben de
zomertijd weer te pakken. Gelukkig heb ik weinig last van deze omschakelingen. De dag begon bewolkt,
droog bij een temperatuur van 6.3 graden maar bij de zuidelijk matige wind met een gevoelstemperatuur
van 3 graden wel fris. De zondag verliep verder wel iets zachter dan de zaterdag en haalde in de middag
nog de 12.5 graden. Het werd wel en dan met veel wind soms vrij krachtig uit de zuidwestelijke hoek
maar het bleef wel droog. Het neerslag tekort kwam deze zondag uit op 110mm en de grondwaterstand
staat bij ons nu op 72cm onder het maaiveld. 13 centimeter gedaald ten opzichte van een week ervoor.
Weersverwachting komende week
Donderdag 1 april, de eerste dag van de grasmaand, krijgen wij nog maximum temperaturen rond de 18
graden met in de middag flink wat zon maar vrijdag wordt het al een stuk frisser en wordt maar net de 11
graden gehaald. Zaterdag een paar graden kouder en de dag verloopt wat bewolkter. Zondag, eerste
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paasdag, kan zelfs met een nachtvorstje beginnen als de nacht helder verloopt. Overdag laat de zon
zich goed zien waardoor de maximum temperaturen oplopen richting de 14 graden. Tweede Paasdag
kunnen er enkele buien vallen. Prettige Paasdagen en tot volgende week, Erwin.
• Aprilleke zoet, geeft nog weleens een witte hoed
• As April niet wil, dut Mei `t veur allebei
============================================================================

Week-14: 06 april 2021

Geschreven door Erwin - 11/04/2021 08:42
_____________________________________

Aanhoudend vrij koud en wisselvallig weer
Maart verliep met 47.6mm eigenlijk te droog. Normaal valt er 57.2mm en de meeste neerslag viel op de
13de namelijk 13.4mm. Het was een iets te warme maand met iets meer zon dan normaal. We konden
voor deze maand 3 vorstdagen noteren en op de laatste maartdag nog een zomerse dag.
Vorige week woensdag vlogen de warmte records je om de oren. De maximum temperatuur van 25.1
graden werd een dag record voor 31 maart. Deze 25.1 graden werd ook de hoogste maart temperatuur
vanaf 1894 en op deze dag werd de eerste zomerse dag genoteerd voor 2021. Die twee warme dagen
met 1 zomerse had zijn effect op de fruitbomen.
De eerste pruim kwam afgelopen donderdag volledig tot bloei en van een kers ging de eerste bloem
open. Altijd weer een bijzonder moment. De temperatuur kwam deze dag niet boven de 17 graden uit
maar het werd wel een dag met maximaal aantal zonuren. We konden deze dag weer 11.8 uren zon
bijschrijven. Deze donderdag voor de eerste keer het gras moeten maaien dit jaar. Twee weken later
dan vorig jaar. Vrijdag erop door de noordwestelijk stroming werd het schraal, fris april weer en dat kon
je direct merken aan de temperatuur. Die kwam deze dag niet boven de 10 graden uit en deze dag de
zon ook niet gezien. Zaterdag een mooie lentedag die fris begon bij een zwakke noord tot
noordwestelijke stroming. In de middag kwam de zon er nog mooi bij, waardoor de temperatuur opliep
tot 14.8 graden. De sleedoorn stond bij ons massaal in bloei. Heerlijk dit soort lentegeuren. De eerste
bijenvolken groeien zo hard dat er gebrek aan ruimte ontstond. Dit werd verholpen door er een tweede
bak erboven op te zetten. De verwachte nachtvorst bleef eerste paasdag uit. De dag begon met een
temperatuurtje van 5,2 graden en bewolkt. Het werd een vrij koude eerste Paasdag de temperatuur
kwam niet boven de 8.5 graden uit.
Weersverwachting komende week
Donderdag een overgang van het gure weer met winterse buien (de dagen ervoor) naar vrij koud
wisselvallig weer. De zon laat zich niet veel zien met elke dag kans op een buitje met zaterdag neerslag
van betekenis. Het blijft te koud weer voor de tijd van het jaar met maximum temperaturen rond de 8
graden en zondag kans op iets meer zon. Tot volgende week, Erwin.
• Aprilleke zoet, geeft nog weleens een witte hoed
• April dut wat de`j wil!
============================================================================

Week-15: 13 april 2021

Geschreven door Erwin - 19/04/2021 18:12
_____________________________________
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Rustig droog weer en zonnige perioden
Afgelopen donderdag was het gedaan met het gure weer, zoals de dagen ervoor. Op de daken van
auto’s lag in de vroege ochtend nog wel een dun sneeuwdekje van 0.5cm. Stevig vastgevroren door de
lichte vorst van -0.3 graden, dat wel. Het werd de derde vorstdag op rij en dat in april. Het werd een dag
met wolkenvelden, hier en daar wat ruimte voor de zon bij een matige zuidwestelijke wind en enkele
buitjes. Aan het eind van de middag werd nog even de 8.4 graden aangetikt en konden wij 1.4mm uit de
regenmeter tappen. Vrijdag een droge dag met rustig lente weer maar een overgang naar fraai lente
weer zat er niet in.
Door de zonnige perioden kwam de maximum temperatuur in de middag weer boven de 13 graden uit.
En dat deed de bloesems van de fruitbomen goed, ze gingen weer volop open. Zaterdag de gehele dag
de zon niet gezien. Het was een zwaar bewolkte dag met de hele ochtend en middag wat licht, niet
meetbaar, gespetter. In de middag begon het licht te regen wat overging in langdurige regen tot eind van
de avond. Totaal viel er bij ons 11.8mm. Door de buien en de hoofdzakelijke noordwestelijke stroming
kwam de temperatuur deze dag niet boven de 7.6 graden uit. Zondag ochtend begon met enkele buitjes,
zwaar bewolkt en met 3.6 graden fris. En dat bleef het de gehele dag maar de zon liet zich toch nog
totaal 2,3 uur zien bij een maximum temperatuur van 7.6 graden. De echte lente is nog ver weg.
Weersverwachting komende week
Bij een heldere nacht kan donderdag nog met nachtvorst beginnen en rond de -2 graad vorst op 1.5m
hoogte. Een vorstdag dus. We zijn onder invloed gekomen van een hogedrukgebied boven Scandinavië
waardoor wij te maken krijgen met een droge periode bij een noordoostelijke stroming. Donderdag
meest bewolkt bij maximum temperatuur onder de 10 graden. Vrijdag ziet er al een stuk beter uit met
redelijk wat zon en maximum temperaturen rond de 11 graden. Datzelfde weerbeeld zien wij zaterdag
en zondag terug met temperaturen richting de 12 graden. De minimum temperaturen ligt komende
dagen net iets boven het vriespunt. Of de bloesems van de fruitbomen vorstschade hebben opgelopen
blijft even afwachten maar onze bijen hebben het wel moeilijk gekregen door het koude weer van de
afgelopen periode. Tot volgende week, Erwin.
• In april heldere maaneschijn, zal voor de bloesem kwalijk zijn
• Kump de vis naor boaven, dan is d`r mooi weer te beloaven!
============================================================================

Week-16: 20 april 2021

Geschreven door Erwin - 25/04/2021 08:27
_____________________________________

Wolkenvelden en vrij koel voor de tijd van het jaar
Afgelopen donderdag ochtend konden wij de vierde vorstdag op rij noteren. De thermometer zakte nog
even door tot -0.6 graden. Bij een noordnoordwestelijk stroming met regelmatig zonnige perioden kwam
de maximum temperatuur laat in de middag uit op 11 graden. Normaal ligt de gemiddelde temperatuur
voor 15 april rond de 10.4 graden. Deze dag kwamen wij uit op gemiddeld 5.6 graden. Veel te koud dus
voor de tijd van het jaar. De koude dagen had te maken met een standvastig hoge druk gebied boven
Scandinavië en een lagedrukgebied boven Oost-Europa met daardoor een noordelijke stroming.
Vrijdagochtend begon weer met een nachtvorstje van -0.3 graden met lichte bewolking waar de zon zich
goed doorheen kon wurmen. Daardoor was het rond 8 uur al 1.6 graad. Het werd een dag met veel zon
en prachtige Hollandse luchten. Totaal scheen ze 9.7 uur waardoor de temperatuur in de middag
uitkwam op 15.7 graden. Na een frisse start op zaterdag, de thermometer tikte net even de -0.5 graden
12 / 36

FireBoard - Weerstationhaaksbergen
Aangemaakt: 1 December, 2021, 04:41

aan, de negende vorstdag voor deze april maand, werden wij getrakteerd op een mooie rode
zonsopkomst bij een wolkeloze hemel. De paardenbloemen en muizenoortjes stonden deze dag overal
massaal in bloei en ook de eerste pinksterbloem in bloei gezien. Het werd een zonovergoten dag, totaal
10.7 uur bij kunnen schrijven. Zondagochtend begon met een gebroken wolkendek, daardoor geen vorst
maar wel met een nachtvorst van -1.7 graden de elfde voor deze aprilmaand. Met een maximum
temperatuur van 18.1 graden werd het de warmste aprildag tot nu toe. De natuur snakt alweer naar wat
regen van betekenis. Totaal is er deze maand nog maar 29mm gevallen.
Weersverwachting komende week
De komende dagen krijgen wij te maken met wolkenvelden, perioden met zon bij temperaturen tussen
de 0 en 12 graden. De afgelopen 10 jaar lag de gemiddelde temperatuur rond deze periode rond de 12
graden. We krijgen dus te maken met te koele dagen voor de tijd van het jaar met in de ochtend kans op
vorst aan de grond en bij heldere nachten kans op lichte vorst. Dit alles bij een hoge druk van rond de
1028 hPa en een koele zwak tot matige stroming uit noordoostelijke richting. Tot volgende week, Erwin.
• Een natte april ,is de boeren naar hun wil
• Laot ’t weer wat ’t wil , maor trek gin bostrok uut véúr april
============================================================================

Week-17: 26 april 2021

Geschreven door Erwin - 02/05/2021 08:52
_____________________________________

Koeler en misschien wat neerslag
De bloesems van enkele vroeg bloeiende kersen zoals de zoete morel hebben helaas toch wat
vorstschade opgelopen. Een kleine 30% van de bloesems van de morel is bevroren. Dat kun je zien aan
de bloemblaadjes die zijn nu bruin geworden in plaats van wit. April mag dan wel veel te koud verlopen
het is wel vaak prachtig weer, maar weerkundig gezien toch wel een beetje saai. Afgelopen donderdag
werd nog een maximum temperatuur gehaald van 15.3 graden met in de middag redelijk wat zon. In de
middag bij ons de eerste zwaluwen waargenomen, twee weken later dan vorig jaar.
In de middag begon het al flink op te klaren waardoor vrijdagochtend met -0.9 graden vorst begon
gevolgd door een prachtige lentedag met in de middag volop zon bij maximum temperaturen van 16.3
graden. Buiten even heerlijk op het terras gezeten. Zaterdag weer een heldere start van de dag en met
-0.9 graden en wat grondmist was er een prachtige zonsopkomst waar te nemen. Rond 11 uur in de
ochtend een mooie kring om de zon waargenomen die bijna 1 uur stand hield. Het gezegde ‘Kring om de
zon, water in de ton’ ging deze dag helaas niet op. Het werd een droge zaterdag met veel zon, hoge
sluierbewolking en door de matige noordelijke wind voelde het schraal aan door de droge lucht, met een
minimale luchtvochtigheid van 38%. Alleen op deze dag verdampte er bij ons 2.9mm water. Zondag
eens een keer een start van de dag zonder vorst maar wel met een nachtvorst van -0.6 graden en
bewolkt. Toen in de loop van de middag de zon er goed bijkwam kwam de temperatuur nog uit op 13.2
graden. Bij ons zijn alle walnootbloemen door de vorstdagen van afgelopen weken, bevroren. Dat wordt
dit jaar voor de tweede keer achterelkaar helaas weer geen walnoten.
Weersverwachting komende week
Na de zachte dagen wordt het weer een stuk koeler. Daar krijgen wij donderdag gelijk al mee te maken.
Maximum temperaturen onder de 15 graden, bewolkt en kans op enkele buien. Maar dat is niet erg. De
natuur kan de regen goed gebruiken. Vrijdag en zaterdag het zelfde weerbeeld met minder neerslag.
Zondag kans op wat meer zon. De wind komt de komende dagen uit de noordwestelijk hoek en is hierbij
zwak tot matig. Tot volgende week, Erwin.
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• Een bijenzwerm in mei,is een goed teken voor de wei
• Plant ie boeskool in mei, dan krie ’j keule as een ei
============================================================================

Week-18: 04 mei 2021

Geschreven door Erwin - 09/05/2021 09:09
_____________________________________

Weekend warmer weertype
April, de grasmaand, verliep veel te koud, te droog maar wel zonniger dan wat normaal is voor de
aprilmaand. We konden voor deze maand 12 vorstdagen en 19 nachtvorsten bijschrijven. De totale
neerslag kwam uit op 36mm tegen normaal 50 mm.
Vorige week woensdag gingen de terrassen weer open en het weer speelde perfect mee. 13 uur zon en
maximum temperaturen boven de 20 graden. Dat werd de donderdag erop weer heel anders. In de
nacht viel er 2.8mm en daar kwam in de loop van de dag nog 1mm bij. Het werd een bewolkte dag en de
zon nagenoeg niet gezien. De temperatuur bleef overdag tussen de 6 en 12 graden schommelen.
Bij de matige zuidwestelijke stroming werd het vroeg in de avond al een stuk frisser met rond halfzeven
een gevoelstemperatuur van 2.6 graden en 4.6mm neerslag in de regenmeter. Vrijdag werd een meest
bewolkte dag met in de middag even een flinke regenbui van totaal 2.8mm en een temperatuurdaling
van 2 graden tijdens deze bui. De temperaturen schommelde de laatste aprildag tussen de 7 en 12.9
graden. Deze dag zijn bij ons de eerste jonge merels uitgevlogen. Blijft toch altijd weer een prachtig
gezicht hoe de oudervogels hier druk mee zijn. Zaterdag begon met wat nevel en met 4.5 graden toch
wat frisjes. Ondanks het frisse weer, met middag temperaturen rond de 13 graden, zaten de terrassen in
het centrum van Haaksbergen en Enschede afgeladen vol. Er was zelfs sprake van wachtrijen en met zo
af en toe de zon er bij was het er goed vol te houden. Deze dag ook de eerste stippelmot rupsen en
zwarte luizen waargenomen op de kardinaalsmuts. Twee weken later dan vorig jaar. Zondag ochtend
begon vrij zonnig, een prachtige start van de dag. Na 9 uur kregen wolkenvelden de overhand maar we
konden wel een droge dag bijschrijven met totaal nog 7 uur zon.
Weersverwachting komende week
Donderdag en vrijdag worden wisselvallig koele dagen met kans op enkele buien. Zaterdag komt de
wind uit zuidelijke richting en daardoor gaat de temperatuur al omhoog. Afhankelijk van de passage van
een warmte front kan zelfs de 20 graden gehaald worden. Zondag, Moederdag, een beduidend warmer
zonniger weertype met maximum temperaturen rond de 25 graden en kans op wat neerslag maar veel
wordt het niet. Tot volgende week, Erwin.
• Nachtvorst in mei, houdt jonge groen niet schadevrij
• At ’n Olden Mei zich ne kreaje in de rogge kan verbargen , dan wodt ze wel good
============================================================================

Week-19: 11 mei 2021

Geschreven door Erwin - 16/05/2021 08:26
_____________________________________

Aanhoudend licht wisselvallig
Afgelopen donderdag begon om 5 uur de ochtend met een bui. Totaal kwam er 1.8mm naar beneden en
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bracht het totaal voor de eerste meiweek op 9.6mm. De ochtend begon met 2.3 graden weer eens een
keer veel te fris. In de middag werd het nog even 11.8 graden op deze halfbewolkte dag. De gemiddelde
temperatuur kwam deze dag niet boven de 6.9 graden uit terwijl normaal 12.9 graden het gemiddelde is
voor deze periode. In de avond nog een klein buitje. Vrijdagochtend werd het bij ons weer
autoruitenkrabben terwijl het niet heeft gevroren, raar eigenlijk. Dat komt doordat de autoruit harder
afkoelt dan de lucht eromheen.
In dat dunne laagje lucht om de auto heen wordt het water eruit geperst. Het was deze ochtend koud
genoeg om dat te laten bevriezen. Dat werd dus eerst krabben. Het werd een dag met redelijk wat zon
waardoor de 15 graden nog even werd aangetikt. Zaterdag begon met -0.3 graden vorst en op
klomphoogte zelfs -2.8 graden. Als dat maar goed gaat met de jonge blaadjes van de walnootbomen die
zijn hier namelijk heel gevoelig voor. De dag begon met wit bevroren weilanden en zonnig waardoor de
temperatuur snel begon te stijgen bij een matige zuidoostelijke wind. Begin van de middag begon het te
motregenen wat later overging in regen. Totaal viel er 1.4mm. De maximum temperatuur kwam niet
boven de 14.3 graden uit. Zondag een prachtige start van Moederdag. Zonnig en om 8 uur al een
temperatuur van 14.5 graden. Het werd een topdag voor de bijen en terrassen met een maximum
temperatuur van 26.4 graden. De in bloei staande kersen, peren en appel hoogstam fruitbomen werden
deze dag massaal bezocht door de bijen. Prachtig dat zoemgeluid in de fruitbomen.
Weersverwachting komende week
We krijgen de komende dagen te maken met licht wisselvallig lenteweer en met temperaturen rond of
iets beneden het langjarig gemiddelde. Donderdag, Hemelvaartsdag, begint droog met zo af en toe de
zon in de ochtend erbij. Dat komt dan goed uit voor de vroege dauwtrappers. In de middag misschien
wat neerslag bij een maximum temperatuur van rond de 17 graden. Vrijdag, zaterdag en zondag laten
hetzelfde weerbeeld zien met middagtemperaturen tussen de 14 en 18 graden. Wisselvallig met
zaterdag en zondag de meeste neerslag bij een zwak tot matige westelijke wind. Tot volgende week,
Erwin.
• Als het onweert in mei, valt er vaak hagel bij
• Nao zo’n gelpen bujje in mei , köj ’t gres heuren grujen
============================================================================

Week-20: 18 mei 2021

Geschreven door Erwin - 23/05/2021 10:28
_____________________________________

Koel weer, kans op regen(buien)
Hemelvaartsdag, afgelopen donderdag, begon nagenoeg windstil met 8.3 graden, droog en zonnig.
Heerlijk dauwtrap weer met grondmist na de regenbui van de dag ervoor. Om kwart over acht was het al
10.6 graden. Het werd een prachtige dag om te fietsen met redelijk wat zon en maximum temperaturen
rond de 19 graden. We hadden de juiste route uitgekozen, onderweg geen enkele bui tegengekomen.
Soms sta ik versteld van de herstelkracht van de natuur. In april alle mannelijke bloemknoppen van de
walnootbomen bevroren en deze dag stonden nieuwe vrouwelijke en mannelijk bloemen van de
walnootbomen bij ons in bloei.
Over een paar weken weten wij het zeker of wij eind van het jaar van eigen walnoten kunnen genieten.
Deze Hemelvaartsdag kwam bij ons ook de eerste klaproos tot bloei. Twee weken later dan vorig jaar
door de te koude april maand. Vrijdagochtend begon met regen bij een zwakke noordelijke wind en met
9.3 graden zacht. Het bleef de hele ochtend licht doorregenen met totaal 2.4mm in de regenmeter. De
bui bleef hangen en regende zich leeg boven Twente. In de middag kwam de zon er mooi bij waardoor
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de temperatuur opliep tot 17.6 graden. Groeizame dagen, het gras brult hier de grond uit.
Zaterdagochtend begon grijs maar wel droog en dat bleef het tot drie uur in de middag. Toen viel het
eerste buitje. Begin van de avond trok er een buienlijn, van west- tot Oost-Nederland over Nederland
wat het neerslag totaal op 3.8 mm bracht voor deze zaterdag. Zondagochtend begon grijs en tegen de
verwachting in droog. Tegen drie uur in de middag trok er een onweersbui met hagel en regen over
Haaksbergen. Totaal viel er deze dag 8.4mm en bleef de maximale temperatuur steken op 16 graden.
Weersverwachting komende week
Door de westcirculatie trekken nieuwe storingen en depressies over Nederland. De komende dagen en
het weekend verlopen daardoor vrij koel met maximum temperaturen rond de 16 graden. Donderdag
worden enkele kleine buitjes verwacht maar vrijdag, zaterdag en de eerste Pinksterdag kunnen nog wel
eens nat verlopen met vrijdag en zaterdag vrij krachtige wind uit zuidwestelijke richting. Tweede
Pinksterdag laat het zelfde weerbeeld zien. Niet echt mooi lente weer en een weersverbetering zit er ook
niet in. Tot volgende week, Erwin.
• Al wil het in mei nog wel eens vriezen, met Servatius neemt de vorst de biezen
• Plant ie boeskool in mei, dan krie ’j keule as een ei
============================================================================

Week-21: 25 mei 2021

Geschreven door Erwin - 30/05/2021 08:35
_____________________________________

Droger en temperaturen rond normaal
Afgelopen donderdag eindelijk een droge dag. De 7 dagen ervoor viel totaal 41.9 mm neerslag. Dat
zorgde ervoor dat de grondwaterstand, bij ons, steeg van 103 cm naar 82cm onder het maaiveld en het
neerslag tekort, vanaf 1 april, daalde van 30mm naar 8.4mm. Donderdag begon nagenoeg windstil met
dichte mist die rond half tien weer was verdwenen. In de middag liet de zon zich zo af en toe nog even
zien maar door de bewolking viel het toch wat tegen maar gelukkig wel in de avond het droge gras
kunnen maaien. De middag temperatuur kwam nog uit op 16.3 graden. Deze dag ook de eerste
hooiwagens (langpootmuggen) waargenomen. Twee weken later dan vorig jaar.
De vrijdag erop werd een herfstachtige dag. De ochtend begon met felblauwe luchten en zonneschijn.
Daarna kwam de afwisseling met buien en zon. Waardoor de nattigheid zo weer verdampte doordat de
zon nu hoog aan de hemel staat. De maximum temperatuur kwam deze dag net boven de 15 graden uit
en totaal viel er 3.6mm neerslag. Aan het begin van de avond nog een mooie regenboog kunnen
waarnemen boven Haaksbergen. De luchtdruk daalde de afgelopen 24 uur flink om uit te komen op
999hPa. De dag ervoor nog 1020hPa. Zaterdag begon herfstachtig met matige tot vrij krachtige wind uit
zuidwestelijke richting. Het werd een dag met veel buitjes met totaal maar 2.8mm neerslag in de
regenmeter. De maximum temperatuur kwam deze dag niet boven de 13 graden uit. Zondag, eerste
Pinksterdag, begon zwaarbewolkt met enkele kleine buitjes en met een temperatuur van 8.3 graden. Met
de zon erbij was het in de middag mooi wandelweer. We hebben toen een rondje watermolen gelopen.
Wat is het toch mooi in Haaksbergen. Er werd deze dag veel neerslag verwacht maar dat bleef gelukkig
achterwege.
Weersverwachting komende week
Na donderdagmiddag wordt het droger en gaan de maximum temperaturen de komende dagen eindelijk
richting voor wat normaal is deze periode. Donderdagochtend en middag nog enkele buien maar daarna
laat de zon zich beter zien. Vrijdag nog wat bewolking maar zaterdag en zondag verlopen zonnig.
Zaterdag en zondag middag temperaturen rond de 20 graden bij een zwak tot matige noordoostelijke
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wind door een hogedrukgebied tussen Noorwegen en IJsland. Door deze stroming wordt het niet veel
warmer dan 20 graden. Maar wel een heel ander weerbeeld dan de afgelopen weken. Op naar de
meteorologische zomer. Tot volgende week, Erwin.
• Meiregen op het zaad, is goud op de plaat
• Op den Olden Mei krig de rogge oorne
============================================================================

Week-22: 01 juni 2021

Geschreven door Erwin - 06/06/2021 08:50
_____________________________________

Iets minder warm en kans op neerslag
Afgelopen donderdag werd een verregende dag met totaal 13.8mm. Door de neerslag van deze dag en
de dagen ervoor is het neerslagtekort vanaf 1 april omgeslagen in een neerslag overschot van 4.5 mm.
De grondwaterstand steeg deze dag door tot 63cm onder het maaiveld en dan is er bij ons sprake van
een extreme natte situatie. Door de noordwestelijke stroming en de regenbuien kwam de middag
temperatuur deze dag niet boven de 13.4 graden uit. Vrijdag eindelijk een prachtige, meest zonnige dag
met middag temperaturen net boven de 21 graden bij een matige noordwestelijke wind.
Een prachtige periode met stabiel weer ging van start. Dat kun je ook merken aan vele weilanden. Vele
boeren hebben deze dag, of de dag ervoor, het lange gras voor de eerste keer kunnen maaien.
Door het koude en te natte lente weer hebben de meeste bijenvolken bij ons nog net genoeg voer over
maar het houdt niet over. Normaal slingeren wij rond deze periode zo rond de 10kg honing per bijenvolk
maar dat zit er nu echt niet in. Zaterdag en zondag kregen wij te maken met heldere nachten bij een
zwakke wind uit meest noordelijke richting waardoor het in de ochtend afkoelde tot rond de 6.5 graden.
Zaterdag ochtend kreeg de bewolking de overhand maar in de middag kwam de zon er beter bij
waardoor de temperatuur opliep tot net iets boven de 20 graden. Rond 8 uur in de avond was het nog
iets boven de 19 graden. Zondag ochtend begon met een strak blauwe hemel waardoor de temperatuur
snel opliep. Rond 8 uur was het al 10 graden. Het werd een prachtige zonnige warme dag met een
maximum temperatuur van 22.8 graden.
Weersverwachting komende week
De meteorologische zomer is begonnen zoals een zomer moet zijn, zonnig droog met een lekker
temperatuurtje. Vanaf donderdag neemt de kans op enkele onweersbuiten toe met donderdag en vrijdag
temperaturen rond de 24 graden misschien zelfs zomers warm. Het weekend verloopt bewolkter,
geregeld wat zon met zaterdag de meeste kans op een bui. De maximum temperatuur komt het
weekend rond de 20 graden te liggen bij een westelijke stroming. Volgende week een terugblik op de
lente en veel te natte mei maand. Tot volgende week, Erwin.
• Is juni koud en nat , de boer zijn zak is plat
• ´t Vuurjoar lig wier achter oons, ´t zommer deent zich an
============================================================================

Week-23: 08 juni 2021

Geschreven door Erwin - 13/06/2021 09:19
_____________________________________
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Aanhoudend droog en vrij warm
Afgelopen lente was koud, nat met iets meer zonuren dan we gewend waren. De gemiddelde
temperatuur kwam uit op 8.4 graden en de neerslag op 184 mm. Het aantal uren zon kwam uit op 540
uur. De meimaand verliep met 97mm ook nat. Het regende zelfs op 22 dagen. De hoogste
maandtemperatuur van 26.4 graden konden wij noteren op Moederdag. De dag ervoor vroor het zelfs
nog -0.3 graden. Het was eigenlijk een te koude te natte en sombere meimaand.
Afgelopen donderdag werd er veel neerslag verwacht maar dat bleef beperkt tot wat licht gespetter.
Rond kwart over twee in de middag trokken onweersbuien langs Haaksbergen met niet meetbare
neerslag bij ons. In Hengelo viel daar en tegen 22mm binnen 15 minuten
Tijdens deze langstrekkende onweersbui daalde bij ons de temperatuur van 27.2 naar 23.7 graden. De
lucht bleef onstabiel met rond 6 uur weer wat licht gespetter. In de avond trok er weer een onweersbui
langs, totaal viel er bij ons deze dag maar 1.6mm neerslag. Vrijdagochtend begon met dichte mist maar
dat loste al snel weer op. Het werd een benauwde drukkende dag bij 28.8 graden en een
luchtvochtigheid van 60%. De zomer, en juni maand, is geweldig van start gegaan met, tot en met deze
vrijdag, elke dag zomerse temperaturen boven de 25 graden. Zaterdag begon mistig na een zachte
nacht met een minimum temperatuur van 17 graden. De verwachte hoeveelheid neerslag voor zaterdag
bleef beperkt tot een klein buitje van 0.4mm. In de plaatsen rondom Haaksbergen viel weer eens een
keer veel meer neerslag. Het werd een bewolkte dag waardoor de maximum temperatuur niet boven de
21 graden uit kwam. Zondagochtend begon bewolkt, nagenoeg windstil bij een temperatuur van 14.7
graden. Ook deze dag viel het aantal zonneschijn uren tegen door de aanhoudende bewolking. Door de
droge start van de zomer is vanaf 1 april het neerslagoverschot omgeslagen in een neerslagtekort van
16.3mm.
Weersverwachting komende week
We krijgen te maken met aanhoudende standvastig droge en vrij warme zomerse dagen met middag
temperaturen rond de 25 graden. De minimum temperaturen liggen ’s ochtends rond de 15 graden, niet
echt koel. De meeste zon wordt verwacht op de donderdag en de zondag bij een matige noordwestelijke
westelijke tot noordoostelijke stroming. Tot volgende week, Erwin.
• Hoort ge in juni de donder kraken, dan maken de boeren goede zaken
• A’j andievie wilt aeten, mo ’j Sint-Jan niet vergaeten
============================================================================

Week-24: 15 juni 2021

Geschreven door Erwin - 20/06/2021 08:38
_____________________________________

Kans op enkele buitjes, zaterdag iets minder warm
Afgelopen donderdag was de gedeeltelijke zonsverduistering goed terug te vinden in de metingen. We
zagen een dip in de zonkracht en dat houd in minder zon is minder UV straling.
De donderdag begon prachtig, windstil met een oranje zonsopkomst en laaghangende mist. Door de
heldere hemel, met soms wat wolken flarden, steeg de temperatuur snel om in de middag uit te komen
op 28.7 graden. Vrijdag in de ochtend volop zon maar in de middag kreeg de bewolking steeds meer de
overhand. De maximum temperatuur kam deze dag uit op 26.9 graden.
Door het warme weer zag je de afgelopen dagen richting de avond veel meikevers rondvliegen.
Zaterdag begon, voor de verandering, eens een keer zwaar bewolkt maar met een minimum
temperatuur van 15.8 graden verliep de nacht zacht bij een matige westelijke stroming. Rond 8 uur in de
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ochtend nog even wat licht gespetter. In de middag liet de zon zich wat beter zien maar onvoldoende om
de temperatuur boven de 25 graden te krijgen. Zondag weer een prachtige heldere blauwe start van de
dag maar wel fris bij een temperatuur van 6.7 graden. Het werd een prachtige zonnige zondag met
maximum temperaturen rond de 25 graden. Afgelopen week waren sterk drogende dagen. Er zaten
dagen bij met meer dan 14 uur zon. Per dag verdampte er op deze dagen 4 tot 5 mm vocht waardoor
het neerslag tekort. alleen al op deze junimaand. is opgelopen naar 41.9 mm. Dit werd mede
veroorzaakt door de magere neerslag voor deze junimaand. Totaal is er nog maar 2.4mm neerslag
gevallen. Begin deze week, op maandag, de eerste tropische dag van 30.0 graden bij kunnen schrijven.
Weersverwachting komende week
We krijgen in de nacht van woensdag op donderdag te maken met een tropische nacht. De nacht
temperatuur komt dan niet onder de 20 graden en komt donderdag ochtend uit op een minimum
temperatuur van rond de 21 graden. Het wordt dan een ouderwetse plaknacht. Overdag weer een
tropische zonnige dag met maximum temperaturen rond de 33 graden. Vrijdag en in het weekend
worden enkele kleine buitjes verwacht. Vrijdag maximum temperatuur net onder de 30 graden maar
zaterdag iets frisser. Zondag loopt de temperatuur weer flink op tot rond de 30 graden. Dit bij een
zwakke zuidoostelijke stroming. Tot volgende week, Erwin.
• Is juni nat en guur, dan wordt alles slecht en duur
• ´t Vuurjoar lig wier achter oons, ´t zommer deent zich an
============================================================================

Week-25: 22 juni 2021

Geschreven door Erwin - 28/06/2021 21:18
_____________________________________

Overwegend droog met af en toe zon
Afgelopen donderdag werd met een maximum temperatuur van 34.4 graden een tropische warme dag
en dat werd meteen een datum record voor 17 juni. De vorige met 31.3 graden kwam uit 2002. Het werd
ook de derde tropische dag voor vorige week. Als vrijdag een temperatuur boven de 25 graden scoorde,
konden wij de eerste lokale hittegolf voor 2021 bijschrijven. Een hittegolf is namelijk een periode die
gekenmerkt wordt door uitzonderlijk hoge temperaturen en bestaat uit een serie van minstens vijf
zomerse dagen, waarvan er zeker drie tropisch zijn.
De vrijdag erop weer een tropische dag van 33.3 graden dus de eerste hittegolf werd deze dag
genoteerd voor Haaksbergen. Eind van de middag werd voor Overijssel door de KNMI code oranje
afgegeven voor zware onweersbuien. Maar van deze buien hebben wij niet veel meegekregen. Rond
acht uur in de avond een piepklein buitje van wel 0.4mm en daarna wat onweersgerommel.
Haaksbergen kwam er weer eens heel bekaait vanaf. In Enschede en Hengelo viel iets meer: wel 4mm.
Van uit heel Nederland werden flinke buiien gemeld. In Sint Maartenzee viel zelfs 115mm. Zaterdag een
mooie zonnige start van de dag bij 17 graden en iets meer wind uit zuid zuidwestelijke richting.
Vaderdag warempel met regen in de regenmeter. Tussen 1 en 2 uur in trok er eindelijk weer eens een
keer een bui over Haaksbergen en konden wij 6.2mm bijschrijven en toen kwam maandag. Een groot
buienfront trok maandag over Nederland en liet deze dag 55.8mm achter bij ons en dat werd meteen
een dagrecord en bracht het maandtotaal op 65mm. De meeste neerslag viel die dag eens een keer in
Twente. De astronomische zomer begon dus extreem nat en een stuk koeler. Het was tevens de langste
dag. De dagen gaan vanaf nu weer korter worden.
Weersverwachting komende week
Vanaf donderdag wordt het weer wat warmer met donderdag en vrijdag maximum temperaturen rond de
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22 , 23 graden. Zaterdag en zondag rond de 25 graden met deze dagen misschien enkele kleine buitjes.
De maximum temperaturen gaan richting het langjarig gemiddelde. De matige wind komt deze dagen uit
noordwestelijke richting bij een barometerstand van rond de 1018hPa. Tot volgende week, Erwin.
• Juniregen is God's zegen, komt zonneschijn daarbij, dan maakt het boer en stadslui blij
• Heur i-j ’t in juni donderen en kraken , dan doot de boeren goeie zaken
============================================================================

Week-26: 29 juni 2021

Geschreven door Erwin - 04/07/2021 08:35
_____________________________________

Wisselvallig soms wat zon soms wat buien
Afgelopen donderdag een overwegende bewolkte dag, temperaturen tussen de 13 en 22 graden bij een
hoofdzakelijke noordwestelijke stroming. Deze dag begonnen met het plukken van rijpe kersen en
aardbeien. 10 dagen later dan vorig jaar en de smaak is heerlijk. Daarbij moet ik wel vermelden dat de
grote hoeveelheid neerslag van maandag 21 juni de vruchten goed heeft gedaan. Ze zijn daardoor een
stuk sappiger en zoeter geworden en dat komt de smaak ten goede. In de avond klaarde het op en werd
het een licht bewolkte nacht.
Vrijdagochtend begon met wat grondmist, windstil en zonnig bij 10.6 graden. In de ochtend wat hoge
sluierbewolking maar in de middag kreeg de bewolking de overhand waardoor de temperatuur niet
boven de 22 graden uitkwam. Het weekend bracht ons een paar prachtige zomerse dagen met zondags
zelfs temperaturen net boven de 28 graden. Het waren dagen met 6 tot 7 uren zon maar het bleef wel
droog wat tot gevolg had dat de grondwaterstand bij ons 2 tot 3cm per dag daalde. De bijen hebben
gelukkig heel wat nectar gehaald en de honingkamers zijn goed volgelopen. Nu even wachten tot meer
dan 75% van de cellen is gesloten. Dan kan er eindelijk weer honing geslingerd worden. Maandag aan
de begin van de avond trok er een onweersbui over Haaksbergen wat bij ons 10.4mm neerslag bracht
binnen een half uur. In Meddo kwam zelf iets meer dan 40mm naar beneden.
Weersverwachting komende week
Donderdag is de hooimaand (Juli) begonnen en dat wordt direct een dag met enkele buien, veel
bewolking, weinig zon bij een matige wind uit westelijke richting. Het wordt ook een dag waarbij de
maximumtemperatuur onder de 18 graden kan blijven. Vrijdag ook een bewolkte dag maar met minder
neerslag dan de donderdag en met maximum temperaturen iets boven de 20 graden en eind van de
middag de zon erbij. Zaterdag en zondag worden eigenlijk twee identieke dagen. Wisselvallig met zo af
en toe de zon erbij maar ook kans op enkele buitjes. De maximum temperaturen liggen beide dagen
rond of iets boven de 23 graden. Volgende week een terugblik op de te warme juni maand. Tot volgende
week, Erwin
• In juli 's nachts regen en overdag veel zon, vult in augustus menig schuur, zak en ton
• Honds dagen helder ,dat breg wat in de kelder
============================================================================

Week-27: 06 juli 2021

Geschreven door Erwin - 11/07/2021 08:42
_____________________________________

20 / 36

FireBoard - Weerstationhaaksbergen
Aangemaakt: 1 December, 2021, 04:41

Licht wisselvallig zomerweer met kans op wat regen
Juni gaat de klimaatboeken in met overschotten aan zon, warmte en neerslag waarvan
81mm tegen normaal 67mm. Maar eigenlijk was juni een droge maand. Tot 20 juni viel er bij ons nog
geen 1 mm. Met een gemiddelde temperatuur van 19.7 graden tegen normaal rond de 15.7 graden was
het een warme maand. Het was de een na warmste maand vanaf 1894. De warmste juni maand is nog
steeds 2019 met een gemiddelde van 19.9 graden.
De eerste julidag, afgelopen donderdag, werd een totaal verregende dag. In de ochtend viel de meeste
neerslag totaal 6.6mm. Daarna bleef het een beetje niet meetbare motregen.
De zon deze dag niet gezien en de temperatuur kwam deze dag niet boven de 16.5 graden uit. Een
typische petweer dag. Door het vochtige weer verschimmelden vele rijpe kersen aan de
hoogstambomen. Vrijdag eindelijk weer eens een droge dag. De dag begon met zware bewolking en dat
bleef de gehele dag zo tot rond 6 uur in de avond. Eind van de middag werd de 21.5 graden aangetikt
en aan het begin van de avond klaarde het flink op en kwam de zon er nog even mooi bij. Door de
heldere nacht begon zaterdag met een prachtige zonsopkomst en windstil. Met 10.8 graden was het wel
fris buiten. Het werd een mooie zomerse dag met 5 uur zon, maximum temperatuur van 26.4 graden en
droog. Rond half 9 in de avond viel de eerste neerslag en twee uur later begon het te regenen totaal
2.5mm deze dag. Zondag begon zwaar bewolkt met vroeg in de ochtend enkele buitjes totaal 1.6mm. Bij
een temperatuur van 17.2 graden om 7 uur in de ochtend voelde het gewoon warm aan buiten. Tot 4 uur
in de middag bleef het droog bij een maximum temperatuur van 26 graden. En toen kwamen de buien
wat zorgde voor een temperatuurdaling van rond de 10 graden en 15 mm neerslag.
Weersverwachting komende week
Donderdag begint droog maar overdag kans op enkele buien bij maximum temperuren rond de 23
graden. Vrijdag de dag met de meeste zon en waarschijnlijk blijft het droog. Het weekend lijkt droog te
verlopen maar dat is nog onzeker. De wisselvalligheid is namelijk hoog. Wat wel zeker is is dat de
maximum temperatuur rond normaal ligt zo rond de 24 graden bij een zwak tot matige zuidwestelijke
stroming. Tot volgende week, Erwin.
• Houdt de wind uit het noorden aan , zij zal de grasgroei tegengaan
• Löp de wind de zonne nao , waest dan met ’t heuj streuen wat drao
============================================================================

Week-28: 13 juli 2021

Geschreven door Erwin - 18/07/2021 08:18
_____________________________________

Donderdag veel regen weekend droog
Afgelopen donderdag begon, bij ons, met grondmist maar rond 6 uur in de ochtend was alles alweer
opgelost. Dat kwam door de heldere nacht waardoor de zon al vroeg grip kreeg op deze laaghangende
mistbank. Al gauw kreeg de bewolking de overhand met rond 12 uur nog zomerse temperaturen maar
dat veranderde rond 4 uur. Toen trok er even een heftige bui over Haaksbergen met 10.4 mm neerslag
binnen 15 minuten. Vrijdag een prachtige zomerse dag met maximum temperaturen iets boven de 25
graden en toch nog redelijk wat zon in de middag. In de avond waren in het centrum van Haaksbergen
de terrassen goed gevuld. Even heerlijk van genoten met de kids en aanhang.
Zaterdagochtend begon weer eens een keer met grondmist maar dat verdween al snel door de
opkomende zon. Het werd weer een zomerse dag met eind van de middag temperaturen boven de 25
graden. Deze dag begonnen met de zomersnoei van de fruitbomen, het was er perfect weer voor. De
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eerste moerbeien waren deze dag ook rijp. Heerlijk die aparte zoete smaak van deze zwarte vruchten.
Zondag ochtend begon met een flinke bui die zich boven Haaksbergen leeg regende doordat het
nagenoeg windstil was. Totaal viel er 10mm. Maar koud was het niet, de temperatuur kwam deze
ochtend niet onder de 16.7 graden. Het werd weer een mooie zomerse dag met temperaturen boven de
25 graden. Het bleef lang warm, laat in de avond rond half twaalf, was het 19.4 graden. Neerslagtotaal
voor deze maand is al opgelopen tot 54.2mm. Normaal valt er in de hele juli maand 78 mm.
Neerslagoverschot is nu 82mm en dat was de afgelopen jaren wel heel anders rond 11 juli. Het aantal
uren zon, 44 uur tot nu toe, valt tegen. Normaal schijnt in juli de zon 194 uur. We hebben dus nog heel
wat tegoed.
Weersverwachting komende week
Donderdag zware bewolking met waarschijnlijk veel regen. Codegeel wordt voor ons gebied, zoals ik nu
kan overzien, niet afgegeven. De neerslaghoeveelheden zijn gelukkig niet van die grote hoeveelheden.
Dit alles bij een maximum temperatuur van rond de 23 graden. Na donderdag krijgen wij te maken met
sterk afnemende neerslag kansen en meer zon. Vooral zaterdag en zondag verlopen zonnig met
maximum temperaturen rond de 26 graden bij een matige noorden wind. Tot volgende week, Erwin.
• Is juli heet en droog, dan houdt de winter een kwaad betoog
• Een Natten Margriet, gif zes wekken verdriet
============================================================================

Week-29: 20 juli 2021

Geschreven door Erwin - 25/07/2021 08:46
_____________________________________

Zaterdag warm met kans op onweersbuien
Afgelopen donderdag was eigenlijk een totaal verregende dag. Totaal kon ik 18.2mm neerslag uit de
regenmeter halen. Na 2 uur in de middag werd het wat droger maar de hoge luchtvochtigheid van rond
de 97% bleef de gehele dag aanhouden. Gelukkig bleef ons de extreme neerslag bespaard zoals de
ramp die zich voltrok in het zuiden van ons land, België en Duitsland door extreme hoeveelheid
neerslag. Deze dag de zon niet gezien maar we konden wel een maximum temperatuur noteren van
19.8 graden bij een hoofdzakelijk noordelijke stroming. Vrijdag begon bewolkt en dat bleef eigenlijk de
gehele dag zo waardoor de temperatuur niet boven de 23 graden uit kwam.
Maar na 4 etmalen konden wij na drie uur in de middag de zon eindelijk weer eens een keer begroeten
en het bleef voor de verandering de gehele dag droog. Zaterdag ochtend kwam de temperatuur niet
onder de 15.2 graden, begon bewolkt bij een matige noordwestelijke stroming. Maar dat werd al snel
anders. De bewolking verdween snel en het werd een prachtige zonnige zomers dag met maximum
temperatuur van 27.9 graden. Deze dag weer verder gegaan met de snoei van de fruithaag. Ook de
eerste enkele peren en een appels geplukt, ze waren rijp genoeg om geplukt te worden. De dag erop,
zondag, begon windstil en voor de verandering met dicht mist maar dat loste snel op. Het werd een
prachtige zonnige zomerse dag met maximum temperaturen rond de 29.7 graden. Net geen tropische
dag. Het neerslagtekort vanaf 1 april is bij ons omgeslagen in een neerslagoverschot van 4.5mm. Over
het gehele jaar nu +105mm. Grondwaterstand staat nu op 74cm onder het maaiveld. Dit heb ik nog niet
eerder meegemaakt rond deze periode.
Weersverwachting komende week
Donderdag en vrijdag worden droge dagen verwacht met zonnige perioden en maximum temperaturen
rond de 23 graden. De zwakke wind komt deze dagen het meest uit de noordoostelijke richting.
Zaterdag begint droog en de maximum temperaturen gaan richting 28 graden of er iets overheen. Net
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geen tropische temperaturen. In de avond kans op enkele (onweers)buien. Zondag worden er ook
enkele buitjes verwacht met zelfs kans op onweer. De temperaturen ligt deze zondag tussen de 15 en
25 graden. Tot volgende week, Erwin.
• Met St.Magriet droog, dan 6 weken de zon in het oog
• Is Sint - Jaopik hel en warm, dan bevrösmat kasmis rieke en arm
============================================================================

Week-30: 27 juli 2021

Geschreven door Erwin - 29/07/2021 19:22
_____________________________________

Vrij koel en wisselvallig weer
Afgelopen donderdag begon lichtbewolkt bij 14.8 graden. Rond half zeven in de ochtend brak de zon
zelfs even voorzichtig door. Maar eind van de ochtend kreeg de bewolking weer de overhand met zo af
en toe de zon er mooi bij waardoor de temperatuur opliep tot zomerse waarde van 25.8 graden. Vrijdag
begon met een heldere, heerlijke frisse nacht bij 9.7 graden, en mooi zonnig. Daarna nam de bewolking
toe maar eind van de middag kreeg de zon weer de overhand, op de hardnekkige bewolking, bij een
maximum temperatuur van 22.5 graden. Het werd een mooie zomerse avond.
Zaterdag ochtend kwam de zon weer ongestoord op bij een minimum temperatuur van 14.1 graad met
iets meer wind. De barometer toonde vanaf vrijdag een dalende lijn en dat zette zaterdag ochtend door.
Het werd een klamme broeierige plakdag met een maximum temperatuur van 26.3 graden. In de middag
vele fruithoogstam bomen gedund in verband met de verwachte onweersbuien. Als je dat niet doet
kunnen de vol beladen takken makkelijk breken. Rond half zeven in de avond viel de eerste niet
meetbare neerslag. Een uur later begon het echt te regen en konden wij eind van de avond 9.8mm uit
de regenmeter tappen. In de Lutte viel die avond rond de 50mm. Zondag begon droog, onbewolkt en
zonnig bij 17.1 graden. De dag begon prachtig, om 10 uur zaten wij al buiten bij een temperatuur van
21.3 graden, een zwak windje uit zuidwestelijke richting en de zon er goed bij. Daardoor kwam in de
middag de temperatuur nog boven de 27 graden uit. In de avond nog even genoten van een prachtige
wolken schouwspel aan de lucht.
Weersverwachting komende week
Vanaf donderdag krijgen wij te maken met vrij koel en wisselvallig weer met temperaturen tussen de 14
en 23 graden maar soms ook wat zon. Het lijkt erop dat donderdag meest droog zal verlopen maar
vrijdag in de middag nemen de buienkansen toe. Zaterdag valt de meeste neerslag met de gehele dag
kans enkele buien. Zondag laat hetzelfde weerbeeld zien. De zwak tot matige wind komt de komende
dagen uit de zuidwestelijke richting. Tot volgende week, Erwin.
• Is de eerste juli regenachtig, gans de maand is twijfelachtig
• Een boer past ’t van alle kanten , reagent ’t heuj , dan wast de planten
============================================================================

Week-31: 03 augustus 2021
Geschreven door Erwin - 08/08/2021 09:11

_____________________________________

Vanaf donderdag elke dag kans op een bui
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De juli maand verliep bij ons veel te nat met te weinig zon en iets te warm. Totaal viel er deze maand
117.4mm neerslag tegen normaal 78mm. De gemiddelde temperatuur met 18.8 graden lag iets boven
het gemiddelde en deze maand konden wij geen tropische dag, temperatuur boven de 30 graden,
bijschrijven. Normaal schijnt de zon deze maand 210 uur maar wij konden net 175 uur noteren.
Zoals verwacht verliep afgelopen donderdag droog met rond 2 uur in de middag nog wel even een piep
klein buitje van 0.4mm. De zomer wil dit jaar maar niet op gang komen en dat leverde deze donderdag
ook weer een, te lage, maximum temperatuur op van 21.6 graden. Normaal ligt het dag gemiddeld rond
de 18.7 graden voor deze periode. De wind eiste deze dag wel de hoofdrol op met gemiddeld 15 km/uur
uit meest zuidwestelijke richting. Vrijdag een frisse nacht met minimum temperaturen van 10.9 graden.
De ochtend begon licht bewolkt, droog maar door de bewolking kwam de zon er overdag niet goed door.
Door de zuidelijke stroming werd in de middag toch nog even de 24 graden aangetikt. Zaterdag een
zwaar bewolkte dag met in de ochtend enkele kleine buitjes en in de middag werden wij tussen 2 en 3
uur getrakteerd op een hoosbui met 15mm neerslag. Zondag, de eerste augustus dag, verliep ook zwaar
bewolkt en ook deze dag de zon nagenoeg niet gezien waardoor de temperatuur niet boven de 20
graden uit kwam. Het herfstachtige weekend werd veroorzaakt door een lagedrukgebied dat vanaf
vrijdag over de Noordzee richting Denemarken trok. De grondwaterstand staat bij ons nu op 92cm en
dat is 30cm hogere dan wat normaal is voor deze periode en vanaf 1 januari hebben wij nog steeds een
neerslagoverschot van 78mm. Dat was de afgelopen drie jaar wel heel anders.
Weersverwachting komende week
Vanaf donderdag gaan Atlantische storingen het weerbeeld bepalen met elke dag kans op enkele buien
waarbij donderdag dan de minste neerslag valt, met vrijdag en zondag de grootste kans op
onweersbuien. De minimumtemperatuur ligt rond de 14 graden en de maximum temperaturen rond de
23 graden maar zondag verloopt iets frisser. De matige wind komt hierbij uit zuidwestelijke richting bij
een barometerstand rond de 1007 hPa. Tot volgende week, Erwin.
• Is augustus helder en heet , dan lacht de boer zich in het zweet
• Dee knollen wil etten, mot Laurens niet vergetten
============================================================================

Week-32: 10 augustus 2021
Geschreven door Erwin - 16/08/2021 18:24

_____________________________________

Donderdag zomers warm en zonnige droge periode
Een kip had bij ons, afgelopen periode, de kolder in de kop. Door een te koud voorjaar dan maar in juli
gaan broeden. Op 1 augustus kwamen de kuikens uit het ei. Het blijft altijd een prachtig gezicht die kloek
met jonge kuikens. Afgelopen donderdag begon zwaar bewolkt met niet meetbare licht gespetter rond
half zeven en nagenoeg windstil. In de middag kwam de zon er nog prachtig bij waardoor de
temperatuur opklom tot 24.6 graden. Het bleef de hele dag droog maar deze dag daalde de barometer
sterk.
Vrijdagochtend begon zwaar bewolkt met een temperatuur van 17 graden en rond 8 uur een niet
meetbaar buitje. De dag verliep heel anders dan verwacht. De verwachte (onweer)buien bleven deze
dag achterwege. Totaal viel deze dag nog 1.2mm neerslag. Het bleef een bewolkte dag met maximum
temperaturen van 22.3 graden. Zaterdag begon weer zwaar bewolkt met een minimum temperatuur van
15.5 graden om half zeven. De zon kwam er deze dag mooi bij en in de middag nog even mooi het gras
kunnen maaien. De luchten begonnen in de verte al aardig donker te worden maar de neerslag bleef
gelukkig achterwege. In de avond een regenbuitje met 2mm neerslag. Na de bui kwam er een prachtige
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dubbele regenboog boven Haaksbergen. Hiervan enkele mooie foto’s kunnen maken en ik was niet de
enige. Zondag een herfstachtige start van de dag met veel wind en een zware bui die bij ons in de
vroege ochtend totaal 5.8mm achterliet in de regenmeter. In de middag en avond nog een buitje met zo
af en toe de zon er mooi bij. Totaal leverde dat deze dag 7.6 mm aan neerslag op met een maximum
temperatuur van 21.1 graden.
Weersverwachting komende week
Donderdag zijn wij onder invloed gekomen van een hogedrukgebied boven het Europese vasteland en
dat kun je al gelijk merken aan de temperaturen die deze dag op gaan lopen tot boven het langjarig
gemiddelde en het blijft droog bij een hoofdzakelijke zwak tot matige zuidwestelijke stroming. Donderdag
kan de temperatuur zelfs even de 26 graden aantikken maar de vrijdag en het weekend lijkt de
maximum temperatuur onder de 25 graden te blijven. Tot volgende week, Erwin.
• Blijven de zwaluwen ook nog na de 25 ste, wees voor de winter niet bang
• Krup de dauw al vrog op ’t land , margen gif ’t zonnebrand
============================================================================

Week-33: 17 augustus 2021
Geschreven door Erwin - 22/08/2021 08:12

_____________________________________

Tot het weekend licht wisselvallig en koel
Vanaf donderdag alleen maar droge dagen met soms flink wat aantal uren zon. Donderdag begon met
grondmist en met 10.9 graden begon de dag wel fris. Het was deze dag wel wakker worden met
prachtige wolkenluchten vooral toen de zon er bijkwam. Het werd een mooie zomerse dag met
maximum temperaturen van 25.9 graden. In de ochtend maximaal hoeveelheid zonuren maar na 1 uur
kreeg de bewolking de overhand. Deze dag de laatste Noord-Hollandse Suikerpeer geoogst. Net niet rijp
is de smaak het heerlijkste van deze handpeer. Vrijdagochtend weer een prachtige mistige zonsopkomst
bij 13.9 graden en windstil.
Rond half acht was de mist alweer verdwenen. Het bleef een overwegend bewolkte dag bij maximum
temperaturen van 24.2 graden. Zaterdag een heldere nacht en dat leverde tot 12uur een zonnige
ochtend op. Daarna wat bewolking maar de zon liet zich zo af en toe nog goed zien. Het werd net geen
zomerse dag maar het aantal uren zon klom op tot net iets meer dan 12 uur. Zondag liet de zon zich iets
minder zien maar het werd wel een prachtige zomerse dag met maximum temperatuur van 26.3 graden.
Deze dag de eerste pruimen geplukt van ‘Monseur Hätif’. Het is een zogenaamde handpruim en de
smaak was heerlijk. De barometer bleef zondag maar dalen en dat belooft de volgende dag een
weersomslag en die kwam ook. Maandag liet een heel ander weerbeeld zien met drie kleine buitjes wat
een totaal van 4.8mm neerslag opleverde en bracht het maandtotaal op 16.6 mm.
Weersverwachting komende week
Donderdag krijgen wij te maken met een bewolkte dag die licht wisselvallig verloopt met kans op enkele
kleine buitjes. Met temperaturen tussen de 15 en 20 graden verloopt deze donderdag eigenlijk te koel
voor de tijd van het jaar. Vrijdag ook een wisselvallige dag met enkele buitjes maar de zon laat zich in de
middag wat beter zien. Zaterdag lijkt droog te verlopen met in de middag wat zon waardoor de
temperatuur rond de 23 graden kan komen. Zondag weer toenemende neerslagkansen vooral in de
middag maar wel met oplopende temperaturen richting de 25 graden. De wind komt de komende dagen
het meest uit de westelijke richting en in het weekend uit de zuidoostelijke hoek en is hierbij zwak tot
matig. Tot volgende week, Erwin.
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• Voel je in augustus de wind uit zuidwest stoten , dan is een witte kerst niet uitgesloten
• I-j hebt mer twee maonden in ’t jaor dat ’t niet vrus
============================================================================

Week-34: 24 augustus 2021
Geschreven door Erwin - 29/08/2021 07:59

_____________________________________

Maximumtemperaturen rond het langjarig gemiddelde
Het valt mij op dat er, bij ons, nu helemaal geen wespen zijn. Vorig jaar zaten ze, rond deze periode,
massaal voor de bijenkasten en op het overrijpe fruit. We hadden toen wel te maken met een hittegolf en
leken de wespen wel uitgehongerd. Dit jaar nog geen enkele wesp en hoornaar gezien maar in het
voorjaar wel één wespenkoningin. Waarschijnlijk komt dit door het te natte en koude verloop van het
voorjaar maar ik hoop niet dat dit een voorbode is.
Het verwachte wisselvallig weer voor afgelopen donderdag kwam uit. De hele dag miezerig weer met
een hoge luchtvochtigheid van gemiddeld 93% en totaal wel 2,4 mm in de regenmeter.
Deze dag de zon niet gezien en de maximum temperatuur kwam niet boven de 18.7 graden terwijl
normaal de gemiddelde temperatuur rond de 18.6 graden ligt. Vrijdagochtend begon zwaar bewolkt bij
12.3 graden en met 98% luchtvochtigheid vrij vochtig. Bij dit koude weertype en gebrek aan zon willen
de pruimen van de Reine Victoria en mirabellen maar niet rijp worden, we moeten dus nog even geduld
hebben met de pluk hiervan. Vrijdag begon met regen en dat duurde tot aan de middag. Totaal viel er bij
ons 1.6mm. Daarna brak de zon mooi door en het werd een prachtige middag waardoor de temperatuur
opliep tot 23.6 graden. Om 8 uur in de avond was het nog 21.5 graden. Zaterdag begon met dichte mist,
windstil en 13.2 graden. De mist bleef lang hangen, pas na half tien loste deze op. In de middag kwam
de zon er goed bij waardoor de temperatuur opliep tot 24.6 graden en je nog lang buiten kon zitten.
Zondagochtend vroeg begon met een flinke bui wat bij ons 3.2mm achterliet en met een minimum
temperatuur van 16.8 graden voelde het al warm aan buiten. Het bleef daarna zwaar bewolkt met rond 4
uur in de middag een klein buitje.
Weersverwachting komende week
Vanaf donderdag elke dag wel kans op enkele kleine buitjes maar veel valt er niet. De
maximumtemperaturen liggen komende dagen rond de 20 graden en dat is normaal voor deze periode
van het jaar. De matige wind komt hierbij het meest uit noord tot noordwestelijke richting bij een
barometerstand van rond de 1018 hPa. Maar zo nu en dan schijnt ook nog de zon. Tot volgende week,
Erwin.
• Blijven de zwaluwen ook nog na de 25 ste, wees voor de winter niet bang
• Sint - Laurens helder en klaor , völle appels van ’t jaer
============================================================================

Week-35: 31 augustus 2021
Geschreven door Erwin - 05/09/2021 09:11

_____________________________________

Rustig en overwegend droog weer
Afgelopen donderdag een dag met veel bewolking en toch nog redelijk wat zon. Rond één uur, zeven
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uur en rond half drie in de middag enkele kleine buitjes. Veel viel er niet, totaal deze dag maar 1.4mm in
de regenmeter. De maximum temperatuur tikte deze dag toch nog even de 21.8 graden. De
thermometer bleef trouwens vanaf twaalf tot zes uur in de avond boven de 20 graden. En wat ook
prachtig is, overal staat de heide in bloei, prachtige die paarse kleur. De dag erop, vrijdag, leek het wel
een herfstdag op het eind van de meteorologisch zomer.
Een dag met veel wind, enkele flinke buien en zowaar af en toe de zon erbij waardoor de maximum
temperatuur toch nog net boven de 20 graden kwam. Deze dag veel pruimensoorten geplukt en het valt
mij op dat sommige soorten een extreme zoete sappige smaak hebben. Ze smaken daardoor heerlijk.
Zaterdag een dag met veel bewolking en soms herfstachtige trekjes met overdag enkele kleine buitjes.
Totaal 0.6mm in de regenmeter en de maximum temperatuur bleef deze dag net onder de 20 graden.
Zondagochtend begon zwaar bewolkt bij 15 graden maar droog bij een zwakke noordoosten wind. Vanaf
negen uur werd het een dag met regelmatig kleine buitjes en motregen. Deze buiige dag werd
veroorzaakt door een warmtefront wat van noord naar zuid over Nederland trok en dat is toch wel
bijzonder. Daardoor kwam de maximum temperatuur toch nog uit op 18.4 graden en was het tussen de
motbuitjes, heerlijk zacht weer buiten. De zon heb ik deze zondag niet gezien.
Weersverwachting komende week
We krijgen te maken met zonnige perioden en droog weer dankzij een hogedrukgebied. Dat begint
donderdag al. In de ochtend wat bewolking maar daarna komt de zon er goed bij waardoor de
maximumtemperatuur nog even de 20 graden kan aantikken. Als donderdag op vrijdag helder verloopt
kan vrijdag ochtend de minimum temperatuur onder de 10 graden uit komen. Op deze zonnige
vrijdagdag krijgen wij te maken met middag temperaturen rond de 22 graden. Zaterdag laat het zelfde
weerbeeld zien maar met iets meer bewolking. Op zondag wordt het nog wat warmer, door de
zuidoostelijke stroming kan het zomaar meer dan 22 graden worden. Aan het eind van de dag neemt de
kans op (onweers)buien toe. Volgende week een terugblik op de zomer en de augustusmaand. Tot
volgende week, Erwin
• Een warme september, een droge oktober
• Krimpende wind en uutgaonde vrouwen , bunt niet te vertrouwen
============================================================================

Week-36: 07 september 2021
Geschreven door Erwin - 12/09/2021 08:31

_____________________________________

Wisselvallig weer met kans op enkele buien
Met gemiddeld 18,5 graden verliep de zomer wel 0.1 graad koeler dan wat het gemiddelde was over de
afgelopen 10 jaar. De neerslag en aantal zonuren verliep ook normaal met 234 mm neerslag en 580
uren zon. Na drie kurkdroge zomers dit jaar eindelijk een natte zomer die zelfs 39% natter verliep dan de
zomer van 2018. Wat temperatuur betreft verliep augustus met 17.2 graden normaal maar met 161 uur
zon was het minder zonnig voor wat wij in augustus gewend zijn. Augustus verliep, met 36 mm, niet
noemenswaardiger natter dan vorig jaar. Maar het was wel een veel te droge maand met voor de laatste
tien jaar gemiddeld 79mm.
Door de heldere nacht begon afgelopen donderdag met 7.0 graden fris. Haaksbergen was even de
koelste plek in Nederland. Het was windstil met wat grondmist maar dat verdween rap. De temperatuur
steeg snel ondanks dat de bewolking kwam opzetten was om 13 uur de 20 graden al bereikt. In de
middag, met de zon erbij, heerlijk nazomerweer deze dag. Donderdag op vrijdag weer een heldere nacht
en dat beloofd een prachtige nazomerse dag te worden. Met 11.9 begon de dag niet zo fris als de dag
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ervoor. En een mooie nazomerse dag werd het, met volop zon, we konden 11 zonuren bijschrijven met
zelfs maximale zomerse temperaturen van 25.5 graden. Zaterdagochtend begon voor de verandering
grijs en geheel bewolkt bij 12.4 graden en een noordoostelijke stroming. In de middag strak blauwe
luchten en volop zon. Zondagochtend weer een wolkenloze strakblauwe start van de dag bij 9.2 graden
en nagenoeg windstil. Het werd weer een prachtige zomersedag met maximaal aantal zonuren van 12
uur en maximum temperatuur van 24.3 graden. Het neerslag tekort begint weer op te lopen we zitten nu
op een tekort van 64mm vanaf 1 april.
Weersverwachting komende week
Donderdag nog maximum temperaturen rond de 25 graden maar in de avond neemt de kans op een
buitje toe. Vrijdag lijkt een natte dag te worden waarbij in de middag de meeste neerslag kan vallen.
Zaterdag en zondag de meeste neerslag kans in de middag en de maximum temperaturen schommel
daardoor rond de 20. Wisselvallig weer komt eraan. Tot volgende week, Erwin.
• September is altijd mooi: Het is de meimaand in herfsttooi
• Mooi weer op Maria geboort, dat geet nog acht wekke zo voort
============================================================================

Week-37: 14 september 2021
Geschreven door Erwin - 19/09/2021 08:24

_____________________________________

Overwegend droog en geleidelijk meer zon
Afgelopen donderdag begon met een prachtige oranje zonsopkomst en wolkeloos. In de loop van de
middag veranderde het weer en kreeg de bewolking de overhand. Door de zuidelijke stroming kreeg de
temperatuur toch nog een boost en kwam eind van de middag uit op maximaal 28.6 graden. De vierde
zomerse dag op rij. Rond acht uur in de avond wat licht gespetter en een half uur later werden wij
getrakteerd op een klein buitje die 1.2 mm achter liet in de regenmeter. Vergezeld met wat
onweersgerommel en lichtflitsen. Vrijdag vroeg in de ochtend weer een klein buitje van wel 1mm.
De dag begon bewolkt en dat bleef het de hele dag. Met een minimum temperatuur van 17.6 graden
begon de dag mild en bij een hoofdzakelijk zuid zuid oostelijke stroming tikte de middagtemperatuur toch
nog even de 25 graden aan. Rond 4 uur in de middag naderde donkere wolken Haaksbergen en dat
leverde warempel toch nog wat neerslag op in de regen meter met zelfs onweersgerommel. Totaal
konden wij deze dag 6.6mm bijschrijven, de natuur kon het goed gebruiken. Zaterdagochtend begon
nagenoeg onbewolkt maar als snel kreeg de bewolking de overhand. Het bleef droog tot rond twee uur
in de middag. Een klein buitje trok over Haakbergen met niet meetbare neerslag. De thermometer tikte
zelfs even 20.9 graden aan. Rond kwart over zes even een pittig buitje met 3mm neerslag en een
prachtige regenboog boven Haaksbergen. Zondag een bewolkte start van de dag. Droog maar wel met
een luchtvochtigheid van 97%. Het werd een prachtige september zondag met iets meer zon dan de dag
ervoor. Het werd zelfs een warme dag met maximum 21.3 graden. De dag verliep weer eens heel
anders dan verwacht en de eerste bladeren beginnen al van de bomen te vallen.
Weersverwachting komende week
We gaan overwegend droge dagen tegemoet met geleidelijk meer zon en de temperatuur ligt daarbij
enkele graden boven het langjarig gemiddelde. Zo te zien blijft komende dagen de middag temperatuur
rond de 21 graden met minimum temperaturen rond de 12 graden. Het worden meest bewolkte dagen
met zaterdag en zondag de meeste kans op wat zonnige periode. Tot volgende week, Erwin.
• Is het weer in september in een goed humeur dan dragen de bladeren in oktober volop kleur
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• Valt de eikels veur Michiel , sni-jt den winter deur lief en ziel
============================================================================

Week-38: 21 september 2021
Geschreven door Erwin - 26/09/2021 08:11

_____________________________________

Weekend hogere temperaturen
Donderdag begon bewolkt bij een minimum temperatuur van 12.5 graden. Het bleef in de ochtend niet
droog. We werden getrakteerd op een buitje van 7 tot 9 uur wat in totaal maar 1.4mm in de regenmeter
achterliet. In de middag kwam de zon er zo af en toe goed bij waardoor de maximum temperatuur toch
nog op 21.8 graden uit kwam. De gemiddelde temperatuur kwam daardoor op 16.6 graden terwijl die
voor de afgelopen 10 jaar uitkwam op 15.3 graden. Meer dan 1 graad warmer dan wat normaal is.
Vrijdagochtend een prachtige start van de dag.
Rond 7 uur, bij 10.8 graden, kwam plotseling de mist opzetten. Anderhalf uur later was de deze alweer
verdwenen. Even mooie herfstfoto’s kunnen maken van spinnenwebben met mistdruppeltjes. Je kunt nu
al goed zien, aan de spinnenwebben bij laagstaande zon, hoeveel spinnen er leven in de velden, wel
duizenden per hectare. Daarna kwam de zon er prachtig bij maar in de loop van de dag kreeg de
bewolking toch nog weer de overhand, het bleef wel droog. Zaterdag een rustige start van de dag,
nagenoeg windstil met een beetje ochtend nevel. De zon deed verschillende pogingen om door te
breken wat in de middag aardig lukte. Het bleef lichtbewolkt met wat sluierbewolking en het werd een
heerlijke dag met maximum temperaturen net boven de 20 graden. In de avond klaarde het volledig op
en gingen wij een heldere nacht tegemoet en met de heldere maan erbij leverde de grondmist prachtige
beelden op. Zondag begon wolkeloos waardoor het afkoelde tot 11.7 graden. Het werd een meest
bewolkte dag met zo af en toe de zon erbij. Net te fris om buiten te gaan zitten.
Weersverwachting komende week
Donderdag en vrijdag krijgen wij te maken met meer bewolking en mogelijk wat regen maar veel wordt
het niet. De temperaturen komen deze dagen tussen de 12 en 20 graden te liggen met vrijdag de
meeste zon. Door de zwakke zuid westelijke wind wordt het zaterdag al weer iets warmer en komt de
temperatuur iets boven de 20 graden uit met flink wat zon. Zondag begint bewolkt. Het lijkt erop dat de
middag toch nog nat gaat verlopen door enkele buien. Maar door de zwakke zuidoostelijke stroming zal
maximum temperatuur weer richting de 25 graden klimmen. Een overgang naar herfstachtig weer zit er
voorlopig nog niet in. Tot volgende week, Erwin.
• Vallen de bladeren vroeg, dan wordt de herfst niet oud
• Trekt veur Michiel de veugele niet , gin winter is nog in ’t verschiet
============================================================================

Week-39: 28 september 2021
Geschreven door Erwin - 03/10/2021 08:47

_____________________________________

Wisselvallig weer met kans op enkele buien
Vorige week is de astronomische herfst begonnen, de nachten verlopen dan weer langer dan de dagen.
En dat merk je nu al, rond acht uur in de avond is het al zo goed als donker. Afgelopen donderdag
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begon met een onbewolkte hemel en door de zwakke tot matige wind voelde het toch nog fris aan bij
een gevoelstemperatuur van 8.1 graden. In 1907 vroor het op 23 september zelfs al -1 graad. Het werd
een dag met zo af en toe vrij krachtige wind en doordat de bewolking de overhand kreeg kwam de
middagtemperatuur deze dag niet boven de 19 graden uit.
In de avond begon het wat te motregenen, wat later overging in een buitje. Totaal viel er nog 0.4mm.
Vrijdag een geheel bewolkte start van de dag maar die begon mild met een minimum temperatuur van
14.3 graden bij een matig zuid zuidwestelijke stroming. In de ochtend nog wat motregen. Met zo af en
toe de zon erbij werd in de middag zelfs nog even de 20 graden aangetikt. We konden deze vrijdag zelfs
nog een maximale windstoot noteren van 31 km/uur. Zaterdag begon met een minimum temperatuur
van 15.2 graden nog iets zachter dan vrijdag. Dit kwam door de zuidelijke stroming waardoor er warme
lucht aangevoerd werd uit zuidelijke richting. Deze dag alle hoogstam pruimenbomen flink
teruggesnoeid. Het was er het perfecte weer voor. Niet te warm en droog. Zaterdag op zondag verliep
nagenoeg windstil en droog en zondag werd een prachtige dag met redelijk wat zon en een maximum
temperuur van 23.9 graden. Rond 9 uur in de avond was het nog 18 graden. De dag verliep verder
droog, heel anders dan wat er werd verwacht. Dit jaar nog geen enkele wesp voor de bijenkasten
gezien. Dat was afgelopen jaren wel heel anders.
Weersverwachting komende week
We krijgen komende dagen te maken met wisselvallig weer met kans op enkele buien en soms veel
wind. Het herfstachtige weer zet zich komende donderdag voort en de maximum temperatuur blijft dan
steken zo rond de 15 graden. Vrijdag, de eerste dag van de wijnmaand (oktober) geeft een bewolkte
dag. Zaterdag begint waarschijnlijk nat wat enkele millimeters in de regenmeter kan opleveren. Zondag
waarschijnlijk een totaal verregende dag, misschien zelfs meer dan 10mm en daardoor blijft de
middagtemperatuur steken rond de 18 graden. Volgende week een terugblik op de veel te droge
septembermaand. Tot volgende week, Erwin.
• Een warme oktober, een koude winter
• Löp een permamot met stro in de bek, dan kump er reagen.
============================================================================

Week-40: 05 oktober 2021
Geschreven door Erwin - 10/10/2021 08:28

_____________________________________

Droog met zonnige perioden
De september maand verliep warm, zeer droog en zonnig. Er viel 35.8mm neerslag tegen normaal
65.8mm. De gemiddelde temperatuur lag rond de 16 graden tegen normaal 14.2. De Maximale
temperatuur van 28.6 graden lag zelfs bijna 2 graden hoger dan die van de augustus maand. Ook leuk
om te vermelden is dat 6 dagen warmer verliepen dan 25 graden en 21 dagen warmer dan 20 graden.
Aantal uren zon 178 uur tegen normaal 143.7 uur.
Donderdag een bewolkte start van de dag met motregen en bij een stevige zuid zuidwestelijke wind een
gevoelstemperatuur van 4.8 graden. Fris begin dus met 0.6mm in de regenmeter. Daarna breed
opklarend. Ondanks de zonnige perioden bleef de maximum temperatuur steken op 15.3 graden. De
vrijdag, de eerste oktoberdag, leek wel een herfstdag met veel wind uit de zuid zuidwestelijke hoek maar
met een minimum temperatuur van 11 graden en een maximum van net geen 20 graden verliep de dag
toch zacht. Het was heerlijk herfstweer om buiten te zijn. In de middag de tuin eens onder handen
genomen. Aan diverse soorten appelbomen hangen nog flink wat appels en de smaak wordt steeds
beter. Denk maar eens aan de zoete kroon, dubbele bellefleur, princess noble, winter banana en de
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alkmene. Oude rassen maar met een historische smaak. Zaterdag begon zwaar bewolkt met een beetje
motregen. Deze dag de zon niet veel gezien waardoor de maximum temperatuur bleef steken op 16.9
graden. ‘Poes op de stoel, reken dan op natte boel’ werd later in de avond waarheid door een
overtrekkend regengebied die 2.2mm achterliet. Zondag een totaal verregende dag, totaal viel er 12.6
mm, met veel wind uit zuidoostelijke richting. Op zo’n herfstdag ben je blij dat het meeste fruit van de
hoogstambomen geoogst is. Rond 4 uur in de middag trok er een koufront over wat resulteerde in een
temperatuurval van 17.4 naar 11 graden binnen 4 uur. In de avond werd het droog en werden wij
getrakteerd op een prachtige afsluiting. Het leek wel of de lucht in brand stond.
Weersverwachting komende week
Donderdag begint met zonnige perioden maar daarna krijgt de bewolking de overhand bij maximum
temperatuur rond de17 graden. De dagen daarna zien er al weer een stuk beter uit, we komen onder
invloed van een hoge druk gebied. Daardoor blijft het droog, zonnig en met in de middag 16 tot 20
graden aan de zachte kant. Tot volgende week, Erwin.
• Oktober met groene blaan, duidt een strenge winter aan
• Een warmen oktober, ’n kolden februaar
============================================================================

Week-41: 12 oktober 2021
Geschreven door Erwin - 17/10/2021 08:51

_____________________________________

Licht wisselvallig temperaturen rond normaal
Na een heldere nacht ontstond in de opklaring donderdag ochtend dichte mist. De dag begon met een
zicht van minder dan 200m, windstil en met 5.7 graden fris. De mist bleef hangen tot een uur of 11. Het
bleef daarna in Haaksbergen een grijze dag. Van woensdag tot en met vrijdag zaten wij aan de andere
kant van de IJssel, bij Zwolle, en daar scheen donderdag de zon volop, genoten van de snel
wegtrekkende mist. Vrijdag begon in Haaksbergen weer met mist, deze was rond 8 uur al bijna
verdwenen maar de dag begon met 2.5 graden een stuk frisser. Op klomphoogte kwam de minimum
temperatuur uit op 1.7 graden. Geen eerste nachtvorst bij ons.
Aan de IJssel, bij Zwolle, bleef de mist nu een paar uur langer hangen en wat opviel: voor de brug van
de A28 dichte mist en fietste je onder de brug door richting Zalk was er geen mist meer. Prachtige foto’s
gemaakt van de brug in dichte mist en de omgeving daarvoor met strakblauwe luchten. Er was sprake
van een mistdeken die deze ochtend over een groot deel van Nederland lag en dat gebeurd niet zo
vaak. In Haaksbergen werd het ook een prachtige zonnige dag met bijna maximaal aantal uren zon en
met 18.5 graden was het in de middag heerlijk vertoeven buiten. Zaterdag begon weer grijs en mistig en
na 10 uur liet de zon zich weer goed zien. De maximale temperatuur bleef deze dag steken op 17.6
graden. Het was perfect weer om de was buiten te laten drogen. Bij een zwakke oostelijke wind, een
luchtvochtigheid van 65% en een blauwe hemel was de was binnen 1 uur strijkdroog. In de avond een
prachtige zonsondergang die de vele vliegtuigstrepen aan de hemel mooi oranje kleurde. Het werd weer
een heldere nacht. Zondag, in de vroege ochtend lichte sluierbewolking met in de middag flink wat zon
waardoor nog even de 18 graden werd aangetikt.
Weersverwachting komende week
Komende donderdag enkele kleine buitjes met middag temperaturen rond normaal. Vrijdag in de
ochtend kans op enkele buien maar daarna blijft het droog. daarna licht bewolkt weer met middag
temperaturen rond de 13 graden. Het weekend verloopt bewolkt droog met zondag middag de meeste
kans op zonnige perioden. De temperatuur komt niet boven de 13 graden uit bij een zwakke wind uit
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zuidwestelijke richting. Tot volgende week, Erwin.
• Als het in oktober dondert , komt er een kwakkelwinter
• De zomer is gauw bekekken , de veugele gaot weer an ’t trekken
============================================================================

Week-42: 19 oktober 2021
Geschreven door Erwin - 24/10/2021 09:16

_____________________________________

Vanaf donderdag kouder
Afgelopen donderdag begon met 10.7 graden niet erg fris en met wat lichte regen. De laatste niet
meetbare druppeltjes vielen rond 12 uur. Totaal deze dag maar 0.4mm in de regenmeter. De zon kreeg
het moeilijk deze dag en dus ook niet gezien. Door de invloed van een warmtefront kwam de middag
temperatuur toch nog uit op 14.9 graden. Dat was in 2018 wel heel anders.Toen konden wij nog 26.6
graden bijschrijven voor 14 oktober en in 1992 vroor het -3 graden voor deze dag.
Vrijdag begon bewolkt met in de ochtend een bui die 5.8mm neerslag achterliet. In de middag kwam de
zon er goed bij en was het in de zon en uit de wind bij 16.3 graden nog heerlijk vertoeven buiten. De
tamme kastanjes beginnen ook te vallen en het wordt een goed tamme kastanje dit jaar. Zaterdag begon
met 1.9 graden echt fris, bewolkt en nagenoeg windstil. Op klomphoogte werd het nog 0.6 graden. Geen
nachtvorst. Vliegveld Twente, een KNMI weerstation, kreeg zelfs te maken met de eerste vorstdag van
-0.5 graden. In de middag een maximum temperatuur van 12.3 graden en de zon niet veel gezien maar
het bleef wel droog. Zondag ochtend begon droog,zwaar bewolkt en met een minimum van 7.8 niet zo
fris als de dag ervoor door een zwakke zuidelijke stroming. De middag temperatuur kwam nog uit op
14.2 graden. We konden voor deze dag toch nog iets meer dan twee uur zon bijschrijven. De eerste
wetenschappers hebben zich weer gewaagd aan een voorspelling voor komende winter. Als zij gelijk
krijgen, dan staat ons een echte strenge winter 2022 te wachten.
Weersverwachting komende week
Donderdag wordt een totaal verregende dag. Er zou zomaar eens meer dan 10mm kunnen vallen. We
zijn onder invloed gekomen van een koufront met lage druk gebied en vrij krachtige wind uit
zuidwestelijke richting. Vrijdag laat ook nog diverse buitjes zien waarbij de maximum temperatuur net
boven de 10 graden zal uitkomen maar met minder wind. Zaterdag en zondag worden droger dagen
maar wel bewolkt. De zon laat zich deze dagen niet zien waardoor de maximum temperatuur rond de 13
graden blijft. Door de zuidelijke stroming blijft de minimum temperatuur de komende dagen, ruim boven
de 5 graden. Tot volgende week, Erwin.
• Als het waait en vriest in de oktober nacht , dan verwachten wij een januari zacht
• An vol beum zit a wier gel blad, ´t zommer heb wi´j a wier had
============================================================================

Week-43: 26 oktober 2021
Geschreven door Erwin - 02/11/2021 20:41

_____________________________________

Weekend overgang naar wisselvallig weer
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Afgelopen donderdag werd een echte herfstdag met veel wind en veel regen. Rond half vijf in de vroege
ochtend één enkele onweersklap en rond kwart voor vijf een maximale windstoot van 60 km/uur. Wat
opviel was dat, voor de windstoot, de luchtvochtigheid binnen 1 uur terugviel van 97% naar 75%. De
temperatuur begon deze dag met 14.6 graden maar door de draaiing van de wind van zuid naar west
was het rond 7 uur in de avond al gezakt naar 8.2 graden.
Deze dag leverde ook twee dagrecords op voor 21 oktober vanaf 1894. We konden de laagste luchtdruk
met 985 hPa noteren en ook de meeste neerslag voor deze dag. Totaal viel er 43mm wat voor meer dan
een verdubbeling van het maandtotaal zorgde. Vrijdagochtend begon met verbrokkelde bewolking. De
sterren waren nog goed zichtbaar, en met een gevoelstemperatuur van 1.5 graden was het fris buiten. In
de ochtend liet de zon zich nog zo af en toe zien maar dat was in de middag afgelopen door de zware
bewolking en buien. Totaal nog weer 5mm neerslag bij kunnen schrijven. Rond half een in de middag
werd de maximum temperatuur al bereikt van 10.7 graden. Aan het begin van de avond klaarde het flink
op. Zaterdagochtend was de barometer uitgekomen op 1024 hPa en dat belooft vaak een mooie dag te
worden. De dag begon in ieder geval met een heldere hemel, windstil en een beetje grondmist bij 3.3
graden. Op klomphoogte 1.1 graad. Het werd een prachtige droge herfstdag met veel zon, weinig wind
en maximale temperaturen rond de 13.4 graden. Zondag weer een heldere start van de dag zonder
nevel of mist maar het koelde niet zo sterk af dan de dag ervoor. Het werd een zonnige zondag met
maximaal aantal uren zon van meer dan 9 uur. De maximale temperatuur kwam niet boven de 15
graden uit ondanks de zon.
Weersverwachting komende week
Donderdag en vrijdag worden droge dagen met veel zon. Donderdag weer een kans op maximaal aantal
uren zon. De minimum en maximum temperaturen liggen beide dagen tussen de 6 en 18 graden. In het
weekend krijgen wij te maken met overgang naar wisselvallig weer met van tijd tot tijd regen. De
temperaturen liggen zaterdag en zondag tussen 10 en 16 graden. Vrij zacht weer voor de laatste dagen
van oktober. Tot volgende week, Erwin.
• Brengt oktober vorst en sneeuw, men hoort in de winter veel klaaggeschreeuw
• Völle nötten , dan kump der ’n harden winter
============================================================================

Week-44: 02 november 2021
Geschreven door Erwin - 07/11/2021 09:17

_____________________________________

Licht wisselvallig herfstweer
Afgelopen donderdag begon helder, geen wolkje aan de lucht, waardoor de sterren goed zichtbaar
waren. Bij een zwakke wind uit zuid zuidoostelijke richting koelde het af tot 8.2 graden. De barometer
zette de dalende tendens voort en door de zonnige dag steeg de temperatuur door tot 17.7 graden. Het
werd een prachtige oktoberdag. Vrijdag begon identiek als donderdag ervoor, ook met een minimum
temperatuur onder de 10 graden. Het werd weer een prachtige dag met veel zon en een middag
temperatuur van 17 graden. Veel te zacht voor de tijd van het jaar.
Aan het eind van de middag kreeg de bewolking de overhand en trokken in de avond enkele buien over
Haaksbergen die 1.2mm neerslag in de regenmeter achterlieten. Zaterdag begon zwaar bewolkt met
een minimum temperatuur van 11.6 graden. Het werd een druilerige dag en na 3 uur in de middag werd
het pas echt droog maar de wind nam toe. In de avond nog enkele buitjes waardoor het neerslagtotaal
op 5.6mm kwam. De temperatuur kwam deze dag niet boven de 15 graden uit. Zondag een grijze zachte
start van de dag met een minimum temperatuur van 9.4 graden bij een zwakke wind uit zuidoostelijke
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richting. Rond half negen in de ochtend kwam de zon er nog even bij maar daarna kreeg de bewolking
de overhand. In de avond trok er een koufront over Haaksbergen wat zorgde voor een
temperatuurdaling van 4 graden, binnen een half uur, en liet ook even 13.4mm neerslag achter bij ons.
Weersverwachting komende week
We zijn in wat frisser weer terecht gekomen, maar dat mag ook wel want het is al november. De
temperatuur blijft donderdag zo tussen de 3 en 8 graden schommelen. Het wordt een bewolkte dag met
overdag kans op een buitje. Vrijdag laat de zon zich iets beter zien en komt de middag temperatuur net
boven de dubbele cijfers uit. Zaterdag zijn wij onder invloed van een hogedrukgebied gekomen en door
de zuidwestelijke stroming stijgt de maximum temperatuur door tot rond de 12 graden maar de
bewolking blijft en lijkt het deze dag droog te blijven. Zondag weer een meest bewolkte dag met in de
middag kans op enkele kleine buitjes met maximum temperaturen onder de 14 graden. Het weekend
geeft minimumtemperaturen iets boven normaal. Volgende week een terugblik op de te warme en natte
oktober maand. Tot volgende week, Erwin.
• Houden de bomen hun bladeren lang , wees voor een strenge winter bang
• November gries en nat, de streupers gaot op pad
============================================================================

Week-45: 09 november 2021
Geschreven door Erwin - 14/11/2021 08:32

_____________________________________

Kans op ochtendmist, zondag meer zon
Afgelopen oktober maand verliep nat, vrij zacht met normale aantal uren zon. De gemiddelde
temperatuur kwam uit op 11.3 graden. Totaal 113mm neerslag en 124 uren zon. Door de te natte
oktobermaand is het neerslagoverschot gestegen tot 108mm vanaf 1 januari.
Donderdag begon met dichte mist, zicht rond de 100 meter, en met 5.3 graden was het een frisse start
van deze dag. En die mist bleef nog wel een tijdje hangen, pas na 10 uur loste de mist op. Daarna bleef
de zon gebukt onder zware bewolking waardoor de middagtemperatuur niet boven de 8.5 graden
uitkwam.
In de avond werd nog even de 4.6 graden aangetikt maar daarna steeg de temperatuur weer 3 graden
binnen drie uur. De vrijdag erop begon weer mistig en met 3.9 graden frisser dan de dag ervoor. De
barometer ging deze dag in een hurry-up. Dat begon met 1005 en kwam eind van de dag uit op 1025
hPa. Niet vaak waargenomen zo’n stijging binnen 24 uur. Doordat de zon zich liet zien kwam de
middagtemperatuur toch nog in de dubbele cijfers. Het werd nog even 11.2 graden. Zaterdag gaf ons
heerlijk herfstweer, deze dag begonnen met het gevallen blad van de fruitbomen weg te harken. De
temperatuur kwam deze dag zelfs nog in de dubbele cijfers. In de avond nam de wind toe tot vrij krachtig
en daar begon de zondag ook mee met rond 5 uur een bui die 2.8mm achterliet. Zondag begon met een
minimum temperatuur van 9.1 graden vrij zacht. Na 8 uur klaarde het flink op en kwam de zon er mooi
bij. Daardoor zondagochtend de laatste appels geplukt van de Rode Jonathan. Al het fruit is bij ons nu
geplukt. Aan het eind van de middag begon het zelfs te regenen met in totaal 7.4mm.
Weersverwachting komende week
Vanaf donderdag krijgen wij te maken met rustig herfstweer. Donderdag kans op enkele buitjes en
maximum temperaturen rond de 9 graden. Wat opvalt is dat de minimum temperatuur in de ochtend met
7 gradenvrij hoog ligt. Vrijdag een drogedag en de maximum temperatuur stijgt overdag door richting de
11 graden. Zaterdag hetzelfde weerbeeld als de vrijdag. Zondag een dag met wat meer zon. De dag
begint met temperaturen rond de 5 graden. Bij een matig oost tot noordoostelijk windje blijft overdag en
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de avond de maximum temperatuur zo schommelen rond de 8 graden. Tot volgende week, Erwin.
• Bomen ontkleed , mensen gekleed
• November hef mär dettig daag´n, met vaak onwies vol weend en reagenvlaag´n
============================================================================

Week-46: 16 november 2021
Geschreven door Erwin - 21/11/2021 09:06

_____________________________________

Overwegend bewolkt licht wisselvallig weer
Donderdag begon met een grijze dag bij een meest zwakke wind uit zuidelijke richting. De maximum
temperatuur klom deze dag op tot 8.9 graden. Door de bewolking bleef het weer onder de 10 graden.
Een typische saai weerdag maar het bleef wel droog. Vrijdagochtend waren enkele sterren zichtbaar
door de lichte bewolking. De dag verliep droog maar in de middag brak, heel voorzichtig, de zon zo af en
toe door de wolkenpartij heen. In de middag voor de laatste keer het gras gemaaid en je verwijdert zo
ook heel eenvoudig het gevallen blad van het gras. Scheelt je weer bladharken.
Tijdens de zonsondergang een prachtige kleurenspel aan de hemel. De wolkenpatronen kleurden
schitterend oranje, rood weg. Wat mij opviel was dat na zes uur s’avonds de temperatuur steeg en de
luchtvochtigheid en barometer afnam. Zaterdag vroeg in de ochtend begon met een bui die 2mm
achterliet en met een minimum van 7.8 graden werd het niet echt fris. Het werd de zoveelste saaie
novemberdag. Vaak bewolkt en aan de zachte kant. Sinterklaas kwam net op tijd in Haaksbergen aan
want vanaf drie uur kregen wij te maken met niet meetbare motregen. Door het zachte weer zijn bij ons,
deze dag, enkele paardenbloemen weer tot bloei gekomen en dat medio november. Zondag ochtend
begon weer zwaarbewolkt bij een temperatuur van 8.6 graden. Het bleef bewolkt to half drie in de
middag. Toen liet de zon zich heel voorzichtig even zien. We konden rond dit moment ook de maximum
temperatuur van 10.4 graden bijschrijven. De grondwaterstand, van 100cm onder het maaiveld, staat nu
ongeveer 10 cm boven het gemiddelde voor deze periode van het jaar.
Weersverwachting komende week
We zijn onderinvloed gekomen van een hogedrukgebied maar dat heeft geen zonnige perioden in petto.
Donderdag een meest bewolkte dag met temperaturen tussen de 5 en 10 graden bij een barometer
stand van 1025 hPa. De matige wind komt hierbij uit de zuid westelijke hoek. Het lijkt erop dat vrijdag en
zaterdag dagen worden met de minimum temperaturen rond de 10 graden en maximum temperaturen
rond de 13 graden. Beide dagen is er wel een kans op enkele kleine buitjes maar veel wordt het niet.
Zondag wordt het weer iets frisser en wisselvalliger met de gehele dag enkele buitjes. Aan het eind van
de avond wordt het al weer een stuk frisser met temperaturen onder de 5 graden. Tot volgende week,
Erwin.
• Na helder weer nu sombere mist, heeft zeker ook nog vorst in de kist.
• Een Donkere Sint-Matten, ’n lichten kasmis
============================================================================

Week-47: 23 november 2021
Geschreven door Erwin - 28/11/2021 08:44

_____________________________________
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Overgang naar wisselvallig en vrij koud weer
Afgelopen donderdag werden wij wakker met temperaturen rond de 5.5 graden die de avond ervoor al
gehaald werden. De dag zwaar bewolkt maar rond negen uur klaarde het flink op, met zonnige perioden
tot rond drie uur in de middag. Daarna kreeg de bewolking weer de overhand. We konden zelfs 4.8 uur
zon bijschrijven en dat na vijf grijze zonloze dagen. Door de zon steeg de temperatuur in de middag door
tot 11.4 graden. Vrijdag begon zwaarbewolkt maar superzacht voor medio november met een minimum
temperatuur van 10.7 graden.
Het werd een zachte novemberdag met een etmaal gemiddelde in de dubbele cijfers, weinig wind en
met een half uur zon toch nog een prachtige novemberdag kunnen noteren. De gemiddelde temperatuur
kwam deze dag uit op 11.4 graden. Zaterdag eenzelfde zeer zachte start als de vrijdag ervoor met
dezelfde minimum temperaturen. Dit zijn temperaturen die beter passen bij eind april begin mei dan voor
november. De temperatuur bleef overdag bijna constant 10.2 graden. Ik twijfelde of ons weerstation
defect was, zo constant bleef de temperatuur op neus- en klomphoogte maar dat was gelukkig niet het
geval. Deze dag de zon niet gezien en aan het begin van de avond begon de temperatuur te dalen en
werden wij aan de eind van de avond getrakteerd op wat motregen. De barometer daalde deze dag fors
van 1027 naar 1010 mbar wat meestal een weersverandering gaat opleveren. En dat kon je zondag
ochtend meteen merken, de ochtend begon met 8.2 graden al frisser en natter. Rond 8 uur konden wij
2.2mm uit de regenmeter halen. In de middag liet de zon zich nog even zien wat resulteerde in een
middag temperatuur van 10.2 graden maar daarna daalde de temperatuur snel om uiteindelijk op 1.9
graden uit te komen, op klomphoogte vroor het al -0.6 graden.
Weersverwachting komende week
Koning Winter heeft nog niet echt een vuist kunnen maken maar we zijn wel in koeler weer beland.
Donderdag met temperaturen tussen de 4 en 8 graden. Vrijdag begint met vorst aan de grond en
misschien wat vorst op 1.5m hoogte. Dat wordt dus misschien autoruiten krabben. De maximum
temperatuur komt deze dag rond de 5 graden met in de middag kans op enkele buitjes. Zaterdag en
zondag krijgen wij ook te maken met enkele buitjes, misschien met winterse neerslag en vooral zondag
wordt een frisse dag met temperaturen rond de 3 graden. Tot volgende week, Erwin.
• November warm en fijn, het zal een strenge winter zijn
• Eén bonte kraeje mek nog gin winter
============================================================================

36 / 36

