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Weerpraatje 2012

Geschreven door Erwin - 08/01/2012 10:01
_____________________________________

Elke uitgave van het weekblad Rond Haaksbergen wordt 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: 3 januari 2012 12:45 uur
Geschreven door Erwin - 08/01/2012 10:05

_____________________________________

Zacht en zeer wisselvallig
Als eerste wens ik iedereen een gelukkig en gezond Nieuwjaar met prachtige en interessante
weermomenten.
2011 was voor Haaksbergen het warmste jaar sinds 1894 met een jaargemiddelde van 11.1 °C.
Opmerkelijk is dat alle warmste jaren na 2005 verliepen.
Bijzonder daarbij was dat geen seizoen normaal is verlopen. Zomer in het voorjaar, herfst in de zomer
en lente in de herfst. Daarbij verliep het jaar zonnig met 1785 uur tegen normaal 1513 uur en was de
hoeveelheid neerslag normaal. Het was wel opmerkelijk dat erg droge en erg natte periodes elkaar snel
afwisselden. Het grote voordeel van dit warme jaar is dat het gasverbruik, over 2011, laag is gebleven.
Ik ben benieuwd of wij dit ook terug gaan zien op de rekening.
Ook december 2011 had een uitzonderlijk hoog temperatuursgemiddelde en verliep nat. Deze maand
geen enkele vorstdag kunnen noteren en dat is uitzonderlijk.
De jaarwisseling verliep nat en miezerig met een uitzonderlijke warme Nieuwjaarsstart, met 13 °C de
warmste nieuwjaarsdag ooit. In 1924 vroor het nog 20.4 °C.
Weersverwachting komende week
Op het moment van dit schrijven waait het stormachtig hard. De KNMI gaf zelfs een waarschuwing voor
extreem weer. Koning Winter laat het de eerste helft van deze winter duidelijk afweten. Voor de rest van
de week ziet het er zacht en wisselvallig uit met donderdag een onstuimige dag, kans op windstoten en
veel neerslag doordat wij in een zogenaamde west circulatie zijn terecht gekomen. Voor het weekend
ziet het er iets beter uit maar wel met zo af en toe een bui. Dit bij temperaturen van rond de 8 graden
met matige tot krachtige wind uit west tot noordwest.
Tot volgende week, Erwin
· Knapt januari niet van de kou, dan zit men zomers in de kou
· Sint – Antoon schone en helder, vult ’t vaten ok de kelder
============================================================================

Week-02: 10 januari 2012 12:30 uur
Geschreven door Erwin - 15/01/2012 08:11
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_____________________________________

Geleidelijk lichte daling van de temperatuur
Het was mij het weekje wel, met mogelijke dijkdoorbraken in het noorden van ons land. Gelukkig bleef
dit ons allemaal gespaard maar door de vele neerslag, donderdag alleen al 17mm met in de vroege
ochtend zelfs de eerste onweersbui met hagel van dit jaar, zijn bij ons achter de weilanden
ondergelopen en steeg het grondwater tot 28cm onder het maaiveld.
De vrijdag gaf ons een zonnige middag en steeg de luchtdruk binnen 30 uur van 988 naar 1021 mBar.
De zaterdag was wisselvallig met geregeld korte fikse buien. Zondag liet de zon zich nog even zien.
Het, te, warme weer van de afgelopen periode laat ook andere effecten zien. Het gras is weer aan het
groeien en wordt steeds groener. Ook staan bij ons de eerste krokussen al in bloei. Een maand eerder
dan vorig jaar.
Weersverwachting komende week
Sommige weerkaarten laten voor de lange termijn een winters scenario zien waarbij voor Nederland een
noordelijke stroming op gang komt met geleidelijk aanvoer van koudere lucht. Doordat de Noordzee nog
relatief warm is wekt dit wel buien in de hand met mogelijk winterse neerslag. Voorlopig blijft dit winter
scenario alleen nog te zien op enkele weerkaarten.
Voor de komende dagen kunnen wij de paraplu thuis laten, alleen donderdag een klein buitje. Vanaf
donderdag laat de zon zich elke dag even zien en blijven de temperaturen rond de normale waarden
uitkomen. Dit bij een matige wind uit west noordwest. Zondag daarentegen draait de wind naar het
oosten en lijkt de temperatuur voor het eerst onder het vriespunt te komen.
Tot volgende week, Erwin
· Zijn er in de winter nog vliegen, dan zal de winter ons bedriegen
· Al vreest in januari de stenen uut de groond, dan is ’t veur de boeren nog gezond
============================================================================

Week-03: 17 januari 2012 13:00 uur
Geschreven door Erwin - 22/01/2012 13:16

_____________________________________

Wisselvallig en perioden met regen
Afgelopen zaterdag werd er rond half 10 ’s morgenvroeg al gestrooid met zout op de N18. Wel heel
vroeg van te voren. Ook de fietspaden krijgen nu dagelijks een zout strooibeurt. De rest van de dag leek
het wel lente: fraai zonnig winterweer maar te warm voor de tijd van het jaar en daarbij vlogen de bijen al
rond.
Vandaag ook begonnen met de voorjaarssnoei van de fruitbomen appel en peer. Het weer was er naar,
zonnig en droog.
Zaterdagavond de eerste vorst aan de grond. Een niet noemenswaardig klein plaagstootje. De zondag
verliep zonnig met een diepblauwe windstille hemel. Daarentegen ging, bij een nagenoeg niet
veranderende luchtdruk, zondagavond het kwik onderuit naar –3.3 graden om maandag in de ochtend
op –4.4 uit te komen met dinsdag zelfs matige vorst.
Weersverwachting komende week
De winter heeft zich toch nog even laten voelen en zijn de eerste vorstdagen van deze winter een feit.
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De krachtige hogedruk boven ons land verdween woensdag weer en was het gedaan met de korte
winterse periode. We komen weer in het wisselvallige zachte winterweer terecht met veel bewolking,
regen en met temperatuur maxima van 7 graden.
In het weekend blijft het bewolkt met kans op neerslag, de barometerstand blijft hierbij wel laag. De
temperaturen gaan dan in de ochtend richting de 3 graden en overdag naar 7 graden bij een matige tot
vrij krachtige wind vanuit west tot zuidwest.
Tot volgende week, Erwin
· Als in januari de vorst niet komen wil dan komt die zeker in maart en april
· Als de dagen lengen, gaot de nachten strengen
============================================================================

Week-04: 24 januari 2012 13:00 uur
Geschreven door Erwin - 29/01/2012 08:06

_____________________________________

Overwegend droog en wat meer zon
De afgelopen week was een natte week. Op donderdag viel er alleen al 13 mm met zaterdag, zondag en
maandag gemiddeld 5mm per dag. Totaal is de neerslag deze maand opgelopen naar 93mm.
De sloten zijn door deze hoeveelheid regen goed gevuld en ligt het grondwaterniveau nu rond de 28cm
onder het maaiveld. Het meetpunt, een pijlbuis, ligt op het laagste punt bij ons achter het huis. Hiervoor
is bewust gekozen zodat ook te achterhalen is of de daar aanwezig fruitbomen schade hebben
opgelopen door een te hoge grondwaterstand.
Het weekend verliep herfstachtig en te warm voor de tijd van het jaar. Als het zo doorgaat dan gaat de
temperatuursom de komende week door de 150 graden. Het bereiken van deze waarde is het signaal
voor de start van een nieuw groeiseizoen van gras.
Weersverwachting komende week
Het Europees weermodel laat voor volgende week een geheel ander kouder weer zien. Of het die kant
op zal gaan blijft nog even afwachten maar de verwachtingen zijn hoog gespannen, de temperaturen
komen dan overdag niet meer boven nul uit. Voor de bomen is dit slecht nieuws daar hier en daar, door
het warme weer, de sapstroom al opgang is gekomen. Bevriest deze dan kan de barst gaan knappen
met alle gevolgen van dien.
Terug naar de komende week: Vanaf woensdag nemen de buien af met donderdag nog een beetje
gespetter. Vanaf vrijdag laat de zon zich weer even zien en blijft te temperatuur steken op 6 a 7 graden.
Zaterdag wordt frisser en daalt de temperatuur tot het vriespunt. Zondag start met lichte vorst en wordt
het een droog weekend met zwak tot matige wind uit het oost tot noordoost.
Tot volgende week, Erwin
· Als de kat in januari in de zon lig, ligt ze n februari achter de kachel
· Snee in ’t sliek, gif ies op den diek
============================================================================

Week-05: 31 januari 2012 12:30 uur
Geschreven door Erwin - 05/02/2012 08:22

_____________________________________
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Droog zonnig en koud winterweer
Vrijdag lag de ijsbaan, van de IJSCH vereniging er goed bij. Het eerst ijslaagje had zich in de ochtend al
zowaar gevormd en was de baan klaar voor de vorstaanval. Voor de rest van de dag een zonnige dag.
Hiervan dankbaar gebruikgemaakt door de wilgenstruiken terug te zetten.
De bijen vlogen weer eens massaal vandaag door het mooie zonnige weer en brachten een bezoekje
aan de bloeiende krokussen. Door de zachte winter begint de wintervoorraad in de bijenkasten al aardig
te slinken. Ze moeten nog een dikke maand volhouden tot de eerste wilgendracht. Zaterdag zette
koningwinter de aanval in en ging de temperatuur naar –1.9 graden. In de bebouwde kom was het
vanochtend zelfs glad op diverse straten. Zondag avond de eerste sneeuwval van deze winter. Niet veel
maar genoeg om alles wit te maken.
Weersverwachting komende week
Vanaf maandag zag het er goed uit voor de winterliefhebber. Zelfs de eerste ijsdag kunnen noteren en
ging dinsdag de temperatuur richting de –6.5 graden. Voor de rest van de week blijft de temperatuur
overdag onder het vriespunt. Het worden koude heldere droge zonnige dagen. Vanaf woensdag daalt de
temperatuur ’s nachts richting de –10 graden en is er sprake van strenge vorst. Het lijkt er sterk op dat
wij eind van de week, na een jaar, weer de schaatsen onder kunnen binden en op het natuurijs kunnen
schaatsen. Dit weerbeeld zet zich het komend weekend voort bij een matige wind uit oost tot zuidoost.
Zaterdag gaat de luchtdruk richting de record hoge 1040 hPa met kans op sneeuw.
Op de weersite kunt u, als schaatsliefhebber, alle informatie vinden over de ijsverwachting voor de
komende periode.
Tot volgende week, Erwin
· Als de vorst eind januari goed begint, blijft hij tot in maart m'n vrind.
· At in januari de muggen danst, mot de boer naor ’t voer kieken.
Erwin’s WeerTip: Voer de vogels bij met strooivoer en plaats waterbakjes.
============================================================================

Week-06: 7 februari 2012 12:40 uur
Geschreven door Erwin - 12/02/2012 08:25

_____________________________________

Aanhoudend koud, zonnig en droog
De maand januari was een bijzonder zachte maand met een maandgemiddelde van 4.0 graden. Met als
afsluiting op de valreep nog twee ijsdagen. Het was ook een vrij natte maand met 103mm neerslag.
Afgelopen week zette Koning Winter duidelijk de aanval in met de laagste temperatuur op zaterdag van
–12.9 graden en een gevoelstemperatuur van –16.9 graden met vrijdag zelfs een sneeuwbui. Vanaf
vorige week dinsdag waren het alleen maar zonnige ijsdagen waarbij de temperatuur ook overdag
beneden het vriespunt bleef liggen. Het waren ook droge dagen en dat kun je duidelijk zien aan het
stuifzout op de wegen. Deze extreme vorstperiode levert ook meer bezoekers op, dagelijks meer dan
1400 bezoekers per dag. Woensdag ging de ijsbaan open en in het weekend kom er geschaatst worden
op de bergingsvijver en op de kikkerpoel in het Buurserveen.
Weersverwachting komende week
Zaterdag beleefden wij een vorstperiode of ook wel een koudegolf. Zoals de weerkaarten nu laten zien
gaat de winter gewoon door en zal deze koudegolf doorzetten tot komende maandag waardoor deze
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periode wel eens op 13 dagen uit kan komen. Lange schaatstochten komen zo toch steeds dichterbij.
Dinsdag beleefden wij de koudste ochtend van 13.9 graden bij een gevoelstemperatuur van –21.7
graden.
De hele week blijft het, bij het overwegend fraai zonnig winterweer, vriezen met enkele uitschieters tot
strenge vorst. Dat alles bij een hoge luchtdruk van rond de 1040 hPa en een matige tot zwakke wind uit
oost tot zuidoost in het weekend draaiend naar noordwest
Een prachtig vooruitzicht voor de IJsdisco in de Hoeve, voor de jeugd tot 12 jaar, op vrijdag avond,
gehouden bij het Meuken in de paardenbak. De echte dooi laat nog even op zich wachten.
Tot volgende week, Erwin
· Een koude februari geeft een goed roggejaar
· ’t Is Gods weer en Gods wille, gaot ter deur en holt ow stille
Erwin’s WeerTip: Zet de auto bij vorst niet op de handrem, maar in de eerste versnelling of de achteruit.
============================================================================

Week-07: 14 februari 2012 12:40 uur
Geschreven door Erwin - 19/02/2012 08:57

_____________________________________

Wisselvallig, zondag wat kouder
Afgelopen donderdag was het gedaan met de koudegolf (vorstperiode), deze donderdag steeg de
temperatuur namelijk tot 1 graad boven nul. Totaal liep de koudegolf zodoende op tot 10 dagen.
Vervolgens kwamen weer 3 ijsdagen met de gehele dag temperaturen onder het vriespunt . De vrijdag
en zaterdag waren schitterende mooie blauwe zonnige ijs- schaatsdagen met als enige minpuntje de
koude wind uit het oosten. Zondag trakteerde Koning Winter ons nog op een lichte sneeuwval.
Opmerkelijk is dat deze maand nog geen drup regen of sneeuw van betekenis is gevallen. Daardoor is
de grondwaterstand gedaald tot 83 cm onder het maaiveld. De voor de boeren belangrijke
temperatuursom is blijven steken op 138 graden. Normaal voor de tijd van het jaar is dat 183 graden.
Weersverwachting komende week
Vanaf maandag was het gebeurd met de vorst. De dooi viel in, en werden het drukke tijden voor de
gladheidbestrijding doordat de vorst diep de grond is ingetrokken wat spontaan opvriezen van wegen tot
gevolg had. Zelfs weeralarm code rood werd voor deze maandag afgegeven.
Voor de rest van de week wordt het wisselvallig, aanvankelijk vrij zacht met middag temperaturen rond
de 7 graden. ’s Nachts wordt het niet kouder dan 1 graad. Bij een west zuidwesten wind kracht 4,
zondag draaiend naar noordwest met zaterdag een klein buitje. Zondag wordt het wat kouder met kans
op enkele winterse buien.
De zon zullen wij deze week weinig zien, het blijft overwegend bewolkt. Tot volgende week, Erwin
· Februari muggendans, geeft voor maart een slechte kans
· As in februari de katte in de zunne lig , dan lig e in meert bi-j ’t vuur
============================================================================

Week-08: 21 februari 2012 12:30 uur
Geschreven door Erwin - 26/02/2012 09:36

_____________________________________
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Vrij zacht en wisselvallig
Afgelopen vrijdag passeerde de temperatuursom de 150 graden. Deze som is een oud middel dat kan
worden gebruikt om het optimale moment voor de eerste bemesting op gras te bepalen.
De zaterdag was een grijze frisse dag waarbij, gelukkig voor de carnavals optocht, het aan de einde van
de tocht pas begon te regenen. Totaal viel er 7mm.
Aan de natuur is duidelijk te zien dat de vorstperiode achter de rug is. Zondag trokken al weer vele
ganzen richting het Noorden. Ook bij de mollen kriebelt de lente weer en zijn de mannetjes op zoek naar
vrouwtjes nu de vorst voor het grootste gedeelte uit de grond is. Dit is duidelijk waar te nemen aan de
vele molshopen die je in de weilanden kunt zien. Op sommige plekken blijkt de vorst nog wel op een
diepte van 15 cm te zitten. Zondag in de ochtend daalde de temperatuur op het maaiveld niveau naar
–1.5 graad en liet de zon zich regelmatig zien.
Weersverwachting komende week
Maandag begon de week koud met –3 graden vorst. Voor de rest van de week ziet het er zacht uit.
Vanaf woensdag gaat de thermometer richting de 9 graden om donderdag overdag zelfs boven de 10
graden uit te komen. ’s Nachts wordt het dan ook warmer waarbij donderdag en vrijdag de temperatuur
niet onder de 5 graden komt. In het weekend wordt het daarin tegen weer wat koeler, laat zaterdag de
zon zich even zien, en op zondag in de ochtend een kans op nachtvorst. Het wordt een overwegend
bewolkte week met donderdag en vrijdag een kans op een buitje. Dit alles bij een matig wind uit het
zuidwesten draaiend naar het westen tot noordwest. Een voordeel van deze periode is dat het al weer
wat langer licht wordt. Tot volgende week, Erwin
· Maken de mollen nu al hopen, dan zal de regen langs de ramen lopen
· Februari mist, heuj in de kist
============================================================================

Week-09: 28 februari 2012 12:50 uur
Geschreven door Erwin - 04/03/2012 08:34

_____________________________________

Overwegend droog en zacht weer
Van de afgelopen vorstperiode heeft het gras veel te lijden gehad. Je kunt dit zien aan de vele gele
grasplekken in de weilanden. Ook zijn de bloemknoppen van de dwergkwee, door deze vorstperiode,
allemaal bevroren.
Donderdag was een typische voorjaarsdag met temperaturen van 11.5 graad een mooie voorbode voor
de komende lente. Zaterdag zelfs de eerste kievieten gezien bij de Esdek (Haaksberger es of Hones).
Zondagmiddag was warm en zonnig en vlogen de bijen voor het eerst weer massaal. Zelf de eersten
keerden terug met stuifmeel van de bloeiende krokussen. Ook de sneeuwklokjes stonden vandaag
allemaal in bloei. Door het mooie weer van de afgelopen week ook de laatste fruitbomen kunnen
snoeien.
Weersverwachting komende week
Begin van de week verliep bewolkt en saai. Dit zal, zoals de weerkaarten er nu voorstaan, de hele week
aanhouden met zo af en toe de zon erbij. We krijgen ook niet meer te maken met vorst in de nacht en
ochtend. Daarvoor is de aangevoerde lucht te zacht. De temperatuur zal overdag rond de 10 graden
komen, en de nachten verlopen niet koud met een graad of 4.
De wind is hierbij zwak overwegend zuidwest, donderdag draaiend naar noordwest om zaterdag weer uit
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het zuidwesten te komen. De wind komt dan van over zee waardoor er een gestage aanvoer van
vochtige lucht is. De kans op neerslag is zondag dan ook het grootst.
Donderdag begint de meteorologische lente, wordt het een warm en droog voorjaar dit jaar ?.
Tot volgende week, Erwin
· Vliegt de mug in februari, dan huivert men het ganse jaar
· Lechtmessen klaor, ’n good iemenjaor
============================================================================

Week-10: 6 maart 2012 12:30 uur
Geschreven door Erwin - 11/03/2012 09:47

_____________________________________

Donderdag kans op een bui, daarna droog
Te zacht (2.7 graden) en zonnig ( 194 uur zon) was de winter 2011-2012 ondanks de vorstperiode in
februari. Wat opviel was dat december geen enkele vorstdag opleverde, begin januari zeer warm verliep
en begin februari zeer koud begon waardoor de temperatuursom, voor 1 februari, flink boven het
gemiddelde lag.
Na 1 februari, flink onder het gemiddelde met net geen droogteperiode in januari en februari. Vorige
winter had 26 sneeuwdekdagen deze winter geen een.
Februari heeft nog nooit zo’n koude start gehad. De eerste 11 dagen van februari zijn de koudste
geweest in 111 jaar tijd. Gemiddeld over dag en nacht lag de temperatuur deze periode in Haaksbergen
op -7,3 graden. Februari was koud, droog met 15mm neerslag en met 94 uur zon vrij zonnig.
Weersverwachting komende week
Afgelopen zondag verliep droog en aan de warme kant. Na 18:00 was het gedaan en begon het te
regenen. Totaal viel er 5mm. Begin van de week verliep wat frisser maar vanaf woensdag draait de wind
uit de zuidwest hoek en wordt het weer wat zachter maar ook vochtiger.
In het weekend kruipt de temperatuur weer langzaam richting de 11 a 12 graden met bewolking en een
matige wind, kracht 3, uit het noordwesten. Zondag laat de zon zich nog even zien en stijgt de luchtdruk
tot 1031 hPa. De echte lente laat ook de komende week nog even op zich wachten maar als de
prognoses een beetje uitkomen kon het met de maartse kou nog wel eens mee vallen.
Tot volgende week, Erwin
· Mist in maart, water en vorst in mei
· Een vlo in meert, is ’n daalder weerd
============================================================================

Week-11: 13 maart 2012 12:30 uur
Geschreven door Erwin - 18/03/2012 09:45

_____________________________________

Rustig en droog weer met meer zon
Vorige maand is www.fruitpluktuin.nl online gegaan. Hier kunt u alles vinden over het fruit en welke
invloeden het weer wel niet heeft op de ontwikkeling van het fruit. Denk maar eens aan regen, droogte,
temperatuur en natuurlijk de zon.
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De Nachtegaal kondigde de gehele afgelopen week al uitbundig het nieuwe voorjaar aan met zijn luide
maar mooie gezang in de vroege ochtend. Je kunt ook al merken dat de zon krachtiger wordt. Afgelopen
donderdag kwam de zonkracht voor het eerst op 2 UVI uit. Vrijdag was een mooie dag met in de vroege
ochtend vorst aan de grond. Zondag kwam de temperatuur op klomphoogte voor het eerst dit jaar boven
de 15°C. Wat mij verder opvalt is dat, op het moment van dit schrijven, de luchtdruk al 4 dagen boven
de 1033 hPa zit. Dat heb ik nog niet vaak meegemaakt zo vroeg in het voorjaar.
Weersverwachting komende week
De hogedrukgebieden van afgelopen week blijven nog even aanhouden. Vanaf woensdag komt de lente
inzicht, krijgen we meer zon en stijgt donderdag de temperatuur richting de 15°C. Het zijn hoge
temperaturen voor deze tijd van het jaar, daarnaast blijft het ook nog eens de hele week droog. Vanaf
donderdag daalt de luchtdruk iets maar blijft het te warm voor de tijd van het jaar met overdag
temperaturen van rond de 12 a 13 graden.
Het weekend verloopt nagenoeg droog maar wel bewolkt met zaterdag en zondag kans op een klein
buitje. Dit bij een zwakke west tot zuidwesten wind. Gaan we weer opnieuw een boeiend maar droog
voorjaar tegemoet met te hoge temperaturen ? Het blijft afwachtenn op zich wachten maar als de
prognoses een beetje uitkomen kon het met de maartse kou nog wel eens mee vallen.
Tot volgende week, Erwin
· Koude in maart, dan een lente te paard
· At de sleedeurne begint te koppen, mo’j de hansen nog weer stoppen
============================================================================

Week-12: 19 maart 2012 22:15 uur
Geschreven door Erwin - 24/03/2012 17:04

_____________________________________

Perioden met zon, weekend kans op bui
Afgelopen donderdag ochtend was het nog autoruiten krabben. s’ Morgens een minimum temperatuur
op het gras van –3°C, op klomphoogte –0.6°C en op 1.5m 0.1°C. De maximum dagtemperatuur steeg
deze dag tot 16.8°C. Het werd een prachtige, zonnige lentedag.
De bijen vlogen massaal op de bloeiende suikeresdoorn en op zaterdag, door de mooie ochtend, op de
bloeiende bandwilg.
De zondag daarentegen was een grijze dag, totaal viel er nog 1,4mm neerslag. De maandag daarop
was weer een prachtige zonnige lentedag met in de ochtend nog een temperatuur van –3 graden op het
gras. Dus in de ochtend weer autoruiten krabben.
Weersverwachting komende week
Een mooiere start van de lente op woensdag konden wij ons niet wensen. Maandag werd deze al in
gang gezet met een overwegend zonnige dag. Deze zonnige periode zal de gehele week aanhouden
waarbij vanaf donderdag de temperatuur overdag zal stijgen tot 16°C.
Zoals de weerkaarten nu aangeven wordt alleen voor zaterdag, na de middag, een buitje verwacht. Dit
komt dan goed uit voor de boerenmarkt bij de Sterruiters die om 13:00 is afgelopen. Voor de Engelse
mijlenloop, komende zondag, ziet het er droog uit met een zwak tot matige wind vanuit noord tot
noordwest. De temperatuur stijgt overdag tot 14 graden. Deze goede vooruitzichten hebben we te
danken aan de hogedrukgebieden komende week.
Gaan wij deze maand richting de warmste maartmaand ooit vanaf 1894 ? Over enkele weken weten wij
meer.
Tot volgende week, Erwin
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· Maartse buien die beduien, dat de zomer aan komt kruien
· Unne dreuge mert, is gold wert
============================================================================

Week-13: 27 maart 2012 12:45 uur
Geschreven door Erwin - 01/04/2012 09:31

_____________________________________

Meer bewolking en kleine kans op regen
Afgelopen zondag de driehonderdduizendste bezoeker mogen verwelkomen sinds het online gaan van
de site in 2009. Dat de belangstelling zo groot zou worden had ik nooit durven dromen.
Door het mooie weer van afgelopen week zaterdag begonnen met het omspitten van het land. Op de
ouderwetse manier, met de batse of skuppe afleggen en 1 skup diep omspitten.
De afgelopen week waren vanaf woensdag zonnige lentedagen met middag temperaturen van boven de
16 graden met vrijdag een uitschieter tot 20.3 graad. Bijzonder hoog voor de tijd van het jaar. De vogels
zijn al dagen druk. De nestkastjes worden al volop bezocht. Door de droge maanden februari en maart is
de grondwaterstand nu gedaald tot 92 cm onder het maaiveld. Het begint al aardig droog te worden.
Weersverwachting komende week
De droge, zonnige periode van de afgelopen week duurt nog voort tot donderdag met tot en met
woensdag nog middag temperaturen van rond de 18 graden.
Vanaf donderdag wordt het na de middag bewolkter en neemt de kans op neerslag toe. Als er neerslag
valt zullen het kleine buitjes zijn. Het hogedruk gebied verplaats zich in westelijke richting daarbij
afnemend van 1030 naar 1011 hPa waardoor het wat kouder en vochtiger wordt. De temperatuur daalt
dan naar een graad of 11 wat normaal is voor deze tijd van het jaar. De zaterdag en zondag zien er
bewolkt uit met een kans op een klein spetter buitje. De zon laat zich overdag af en toe nog even zien.
Dit alles bij een maximum temperatuur van 8 graden en matige wind uit west tot noordwest.
Tot volgende week, Erwin
· Maart guur geeft een volle schuur
· Dee grote bonen wil aeten, mot meert niet vergaeten
============================================================================

Week-14: 3 april 2012 12:45 uur
Geschreven door Erwin - 08/04/2012 08:16

_____________________________________

Eind van de week droog met lichte nachtvorst
De maand maart was een zeer zachte maand met een maandgemiddelde van 8.6°C de een na zachtste
maart maand vanaf 1894. Het was ook een vrij droge en zonnige maand met maar 14 mm neerslag
tegenover normaal 57 mm. Vooral de tweede helft van de maand telde een aantal zeer zonnige dagen.
Afgelopen zaterdag voelde met 9 graden en een straffe wind koud aan. Op zondag begon april zonnig
en koud, met om 7:15 uur nog –3.2 graden vorst. Daarbij liep de temperatuur snel op. Om 9.00 uur was
het al +1.5 graad. Door de vorst zijn de meeste witte bloemen van de Stermagnolia bevroren en zijn nu
lichtbruin in plaatst van helder wit. Ook de in bloeistaande tulpenboom heeft het te koud gehad. Vele
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bloemen hiervan zijn ook bevroren. De fruitbomen stonden gelukkig nog niet in bloei. Gisteren, dinsdag,
stonden de eerste kersenbomen in bloei. Het blijft altijd een prachtig gezicht.
Weersverwachting komende week
Zo warm en zonnig vorige week verliep, verloopt deze week geheel anders. Vanaf donderdag is het
meest droog met ’s nachts lichte vorst. Daarna wordt het wisselvallig en gaan wij koud richting de
paasdagen.
De paasdagen geven normaal gemiddeld een temperatuur van 8.1 graden. Daarbij verliepen de
paasdagen vorig jaar vrij zonnig maar viel Pasen op 24 en 25 april. Dat wordt dit jaar iets anders. Zoals
de weerkaarten er nu voorstaan worden de paasdagen wisselvallig met paaszaterdag overwegend
bewolkt. Eerste paasdag ziet er droog uit maar tweede paasdag wordt overwegend bewolkt en nat met
de gehele dag kans op neerslag. De wind is hierbij matig uit het noordwesten en maandag draaiend
naar zuidwesten. De temperatuur komt tijdens de paasdagen niet boven de 9 graden uit.
Prettige paasdagen en tot volgende week, Erwin
· Aprilleke zoet, geeft nog weleens een witte hoed
· In april heldere maoneschijn, zal veur de bloesems vervelend zijn!
============================================================================

Week-15: 10 april 2012 12:40 uur
Geschreven door Erwin - 15/04/2012 10:47

_____________________________________

Wisselend bewolkt, van tijd tot tijd regen
De verwachte vorst op vrijdag in de ochtend is uitgebleven. Het werd een zonnige droge dag waarbij de
luchtvochtigheid de gehele dag onder de 71% is gebleven. De eerste sproeiers op een grasveld al
waargenomen, wel erg vroeg in het jaar.
De erop volgende zaterdag was een koude dag met in de ochtend totaal 1.1mm neerslag.
Eerste paasdag begon met –2.4°C koud en zonnig. Typisch een april die doet wat hij wil dag. Ben
benieuwd of de in bloei staande kersenbomen schade hebben geleden door deze vorst.
De tweede paasdag gaf ons de gehele dag bewolking waaruit totaal 13mm neerslag viel. en dat komt de
natuur goed uit. Het was al aardig droog geworden. Totaal zaten wij 70mm onder het lang jaarlijks
gemiddelde van 190mm voor de tijd van het jaar. De grondwaterstand was al gezakt tot 102 cm onder
het maaiveld.
Weersverwachting komende week
Na de natte dinsdag kon het voor de rest van de week er wel eens beter uit gaan zien.
Op woensdag laat de zon zich weer even zien waarbij de temperatuur weer even richting de 14 graden
gaat. De donderdag verloopt nog even wisselvallig met een kans op een klein buitje. Daarna wordt het
zonnig met lichte bewolking. Dit weertype zet zich in het weekend voort met zaterdag en zondag ook
een kans op een kleine bui. Veel zal het niet zijn. De wind is hierbij zwak, komend uit het noord tot
noodwesten waardoor de temperatuur niet boven de 11 graden zal uitkomen. Al met al een beetje saai
weer en is het even gebeurd met het warme droge lenteweer.
Tot volgende week, Erwin
· Sneeuw in april geen nood, met zware nachtvorst veel meer dood
· Een dreugen april , is niet de boer zien wil, maor ’n aprilsen raegen, daor is ’m völle an gelaegen
============================================================================
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Week-16: 17 april 2012 12:40 uur
Geschreven door Erwin - 22/04/2012 07:56

_____________________________________

Wisselvallig voorjaarsweer met regelmatig neerslag
Helaas is de temperatuur over de periode 3 april tot nu, 17 april, overdag niet boven de 13 graden
Celsius gekomen. Daardoor werden de bloemen van de kersen maar mondjesmaat bestoven door de
bijen en dan nog alleen tijdens de zonnige perioden. Ook vond er bestuiving plaats door enkele
hommels.
Of het een goed kersenjaar wordt zal in juni en juli blijken. Het voordeel van het in bloei staan van de
kersen en pruimen bomen is de overweldigende heerlijke geur die de bloemen verspreiden. Al
waarneembaar op ruime afstand.
Dinsdag begon koud met -2.3°C en –3.4°C op klomphoogte. Aan het gras werd het zelfs –5 graden.
Dus autoruiten krabben en zo te zien hebben de in bloei staande fruitbomen, gelukkig, weinig schade
opgelopen.
Weersverwachting komende week
Vanaf woensdag laat de barometer een dalende trend zien en komt deze donderdag onder de 990 hPa.
Daarna stijgt de luchtdruk weer om in het weekend weer boven de 1000 hPa uit te komen. Dit
lagedrukgebied levert een wisselvallig weertype op met vanaf woensdag bewolkte dagen en regelmatig
neerslag waarbij de temperatuur overdag niet boven de 13 graden uitkomt.
Dit weertype zet zich in het weekend voort. Het gehele weekend blijft bewolkt met regelmatig een bui bij
maximaal 13 graden en een zwak tot matige wind uit het zuidwesten draaiend naar zuid. Voor de
Stiepeltocht, komend zaterdag en zondag, kunt u wat het weer betreft, toch maar beter een regenjas bij
de hand hebben.
Tot volgende week, Erwin
· Een natte april ,is de boeren naar hun wil
· As April blös op zien hoorn, is dat goed veur gras en koren
============================================================================

Week-17: 24 april 2012 13:00 uur
Geschreven door Erwin - 29/04/2012 09:59

_____________________________________

Aanhoudend wisselvallig en geleidelijk warmer
Door het koude weer hebben de bijen het nu heel moeilijk. Sommige volken worden nu niet groter maar
nemen zelfs in aantal bijen af. Veel bomen staan nu in bloei en als de zon maar even schijnt vliegen ze
massaal uit. Maar als de zon even weg is doet de koude wind de rest en worden de bijen overvallen
door de kou en verkleumen ze tijdens het bloembezoek.
Daardoor bereiken deze bijen de kast niet meer en sterven ze ’s nachts door de koude. Helaas moet ik
ook constateren dat de kasten niet zwaarder worden maar zelfs lichter. Bij andere imkers is het niet veel
beter. Er sneuvelen ook daar zeer veel bijen door de huidige weersomstandigheden.
Afgelopen zondag werden we nog even verrast op een onweersontlading met gedonder. Totaal viel er in
het weekend nog 9mm neerslag. Totaal deze maand nu 52mm.
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Weersverwachting komende week
Komende week volgt een voortzetting van het wisselvallige weer. Vanaf woensdag komt het kwik wat
geleidelijk in de lift en zal dan boven de 15 graden uit komen. ’s Nachts wordt het dan niet kouder meer
dan 10 graden waarbij het donderdag even hard gaat waaien. Het ziet er naar uit dat er elke dag wel
een bui kan vallen waarbij de zon zich zo af en toe laat zien.
Voor de zaterdag en zondag ziet het wat beter uit en komt de warme lucht vanaf het vasteland dichterbij
en zou de temperatuur, zoals de prognose nu laat zien, boven de 20 graden kunnen komen met zondag
middag nog een kans op een bui. De maandag ziet er overwegend ligt bewolkt uit met een maximum
dag temperatuur van 20 graden. Dit bij een matige tot zwakke wind uit het noordoost tot zuidoost. Goed
nieuws dus voor Koninginnedag en de bijen.
Tot volgende week, Erwin
· Is het in april nat en koud, dan groeit straks het koren als een woud
· Kump de vis naor boaven, dan is d`r mooi weer te beloaven!
============================================================================

Week-18: 1 mei 2012 12:40 uur
Geschreven door Erwin - 06/05/2012 10:05

_____________________________________

Aanhoudend wisselvallig en terug naar het koele patroon
April verliep vrij koud, aan de sombere kant en toch nog vrij nat, totaal 63mm. De zon liet zich ook weinig
zien met maar 108 uur tegen normaal 171 uren voor deze maand.
Maar de laatste paar dagen van april maakte nog veel goed met temperaturen boven de 22 graden.
Koninginnedag zelfs boven de 23 graden. Daardoor liep de gemiddelde maandtemperatuur van april
toch nog op richting de 9 graden. Wat dat betreft verliepen de laatste paar dagen van april te warm. De
laatste week van de maand was ook groeizaam weer. Je ziet nu overal de paardenbloemen massaal in
bloei staan. Dit levert gele weilanden op in plaats van groene.
Wat verder opviel was dat de zonkracht de laatste week vaak piekte tot 6 UV-Index, en soms even de 7
UVi haalde. Normaal bereikt de zon deze kracht pas midden mei.
Weersverwachting komende week
Het warme weer van begin deze week, het leek wel zomer, zet zich helaas niet door. Na de warme en
vrij zonnige dinsdag en woensdag volgt donderdag bewolkt en regenachtig.
Daarna verloopt de week wisselvallig en komt de dagtemperatuur niet meer boven de 14 graden uit. Het
weekend verloopt hoofdzakelijk bewolkt met zondag een kans op neerslag.
De dagtemperatuur komt dan ook niet meer boven de 13 graden uit en zal ’s nachts dalen tot rond de 5
graden. Wisselvallig en koel lente weer. De wind is hierbij matig tot zwak uit het oost tot noordoost.
Komende donderdag is er weer de VWK bijeenkomst voor weeramateurs bij TVOost en zal het voorjaar
zeker aan de orde komen.
Tot volgende week, Erwin
· In mei leggen alle vogels een ei, behalve de koekoek en de spriet want die kennen hun nest nog niet
· Aovenddauw en zunne in mei, vrachte heuj krie’j uut de wei
============================================================================

Week-19: 8 mei 2012 12:50 uur
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Temperaturen lopen even op tot boven normaal
In het vorig weerpraatje werd al aangehaald dat de zonkracht met 6 tot 7 UVi in april, boven normaal lag.
Dit alles heeft te maken met de afname van de luchtverontreiniging en er was dit voorjaar sprake van
een opmerkelijke ozonafbraak door een periode van lage temperaturen in de stratosfeer.
Daardoor krijgt de zon in het voorjaar, en waarschijnlijk ook, in de zomer meer de ruimte waardoor de
zonkracht toeneemt.
De Temperatuursom is nu 847 graden. Normaal voor deze periode is 750 graden. Voor de neerslagsom
is dit 196 mm tegen normaal 240 mm. Tot nu toe is het voorjaar warmer en droger verlopen dan wat
normaal is. Afgelopen zondag was een koude dag maar de maandag erop leverde een mooie zonnige
dag op met een maximum temperatuur van 15.1°C.
Weersverwachting komende week
Voor de komende week ziet het er niet naar uit dat wij een zomerse dag tegen zullen komen. Zo te zien
blijft het wisselvallige weer aanhouden en lijkt de kans op een bui iets toe te nemen.
Vanaf dinsdag liep de temperatuur op en liet de zon zich niet veel zien. Na woensdag loopt de
temperatuur verder op richting de 20 graden om op vrijdag weer af te nemen tot 12 graden. De kans op
neerslag, met eventueel een onweersklap, is donderdag het grootst. Na donderdag neemt de luchtdruk
ook weer toe om uit te komen rond de 1030 hPa. Dit belooft dan meteen een licht bewolkte zaterdag en
zondag te worden. De temperatuur blijft in het weekend overdag steken op 12 graden. Dit alles bij een
zwak tot matige wind uit west tot noordwest. Een koud vooruitzicht voor komende Moederdag en de
Meimarkt. De warmste Moederdag was trouwens die uit 1945 met 30.7°C.
Tot volgende week, Erwin
· Als het onweert in mei, valt er vaak hagel bij
· Wie kabbes pot in mei, krig keule as ‘n ei
============================================================================

Week-20: 15 mei 2012 12:30 uur
Geschreven door Erwin - 20/05/2012 10:25

_____________________________________

Rustig en droog weer, weekend wisselvallig
Zo te zien hebben de kersenbomen de vorstperiode van februari goed doorstaan. De vruchtzetting is
goed. Bij de pruimen- en perenbomen is de vruchtzetting veel minder. Bij sommige soorten geen enkele.
Zo te zien moeten wij het pruimenjaar als verloren beschouwen. Wat de vruchtzetting bij de appelbomen
is geworden moeten wij nog even afwachten. Enkele staan nog in bloei maar het ziet er verder goed uit.
Afgelopen woensdag gaf een onweersbui 14mm neerslag. Met 18°C was de vrijdag een heerlijke dag
om in de tuin te werken. De vroege aardappels staan al fier met de kopjes boven de grond. Zondag
begon veel te fris met 1.1°C en nog net geen vorst aan de grond.
Maandag gaf ons een zonnige dag en kon ik zodoende de derde broedkamer bijplaatsen op de
bijenkasten. Twee weken later dan vorig jaar.
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Weersverwachting komende week
Na woensdag krijgen wij enkele dagen met rustig en droog licht bewolkt weer maar met een maximum
temperatuur van 15 graden. Hemelvaartsdag profiteert hiervan, met afnemende neerslag kansen en
geregeld wat zon. De dauwtrappers hebben geluk.
De zaterdag begint bewolkt waarbij de temperatuur in de middag oploopt tot 19 graden. De zondag
begint daar en tegen bewolkt met in de ochtend en middag een kans op een buitje. De temperatuur blijft
deze dagen steken rond de 19 graden, zondag eventueel oplopend tot net voorbij de 20 graden. In het
weekend worden de nachten niet koel, de temperatuur komt niet onder de 10 graden. De wind is hierbij
matig tot zwak komende uit noord tot noordoosTot volgende week, Erwin
· Is mei nat, een droge juni volgt haar pas
· Een bi’jnzwerm in mei, goed tek’n veur de wei.
============================================================================

Week-21: 22 mei 2012 13:00 uur
Geschreven door Erwin - 27/05/2012 09:31

_____________________________________

Eind van de week dalende temperaturen
Wat mij opvalt is dat er dit jaar ontzettend veel meikevers zijn. Vooral de laatste week zie je ze ’s
avonds, door het warme weer, overal vliegen. Overdag kom je ze ook veel tegen in de grasvelden en
weilanden.
Zondag werd een mooie warme zonnige lentedag met een warme nacht. Om 00:00 uur was het nog
15°C. Overdag steeg de temperatuur tot 24.8°C. Doordat de temperaturen oplopen krijgen de bijen
zwermneigingen. Bij het IVN zondagmiddag de eerst zwerm kunnen scheppen. Tegen de avond
kwamen er vele mooie luchten met onweer flitsen. De eerste zomerse dag was afgelopen maandag een
feit. De dagtemperatuur kwam deze dag op 27.8 graden. Precies een maand later dan vorig jaar. De
nacht van maandag op dinsdag verliep uitzonderlijk warm.
Weersverwachting komende week
Na een warme dinsdag, op het moment van schrijven is het hier 28.3°C en wordt het record uit 1918
voorbij gestreefd, blijft de temperatuur overdag tussen de 20 en 30 graden. Doordat de hogedruk
dichterbij komt kunnen wij van een paar mooie dagen genieten. Op de warme nachten volgen dan een
paar mooie zomerse lentedagen met veel zon, diep blauwe luchten en temperaturen van boven de 24
graden. De luchtvochtigheid zal hierbij heel laag blijven.
Vanaf vrijdag zal de temperatuur iets dalen tot overdag rond de 21 graden om vanaf zondag weer
richting de 25 graden op te lopen. Het blijft een overwegend zonnig weekend. Dit bij een zwak tot matige
wind vanuit noordoost. De IJsheiligen hebben we nu definitief achter ons gelaten en het ziet er
voortreffelijk uit voor de komende pinksterdage.
Tot volgende week, Erwin.
· Is het in mei mooi dan ziet de schuur maar weinig hooi.
· Op den Olden Mei krig de rogge oorne
============================================================================

Week-22: 29 mei 2012 11:45 uur
Geschreven door Erwin - 01/06/2012 20:46
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_____________________________________

Wisselend bewolkt, af en toe regen
Afgelopen week waren typische mooie, maar droge, zomerse dagen met de maximaal te behalen
zonuren. Woensdag werd een tropische dag. Vrijdag bleef de luchtvochtigheid, van 9 tot 23 uur, zelfs
onder de 35%. De lucht voelde hierdoor zeer droog aan.
Opvallend was de heldere en blauwe lucht met veel wind uit het oosten. Zaterdag werd het de droogste
26 mei uit de meetreeks voor deze dag. De luchtvochtigheid zakte tot 26%. De gehele dag voorzien van
een stevige sterkdrogende wind. De zondag starte zeer zonnig en warm. Om 9 uur was het al 21
graden. In 1899 werd het voor 27 mei zelfs niet warmer dan 9.7°C. Door het mooie weer de eerste
processierupsen waargenomen in Haaksbergen. Vorig jaar werden de eersten al op 12 mei
gesignaleerd. Maandag begon mistig, maar tegen 9 uur scheen de zon alweer volop. Door deze mooie
perioden hebben veel boeren de weilanden gemaaid en hebben ze het hooi mooi droog binnen
gekregen.
Weersverwachting komende week
Met het mooie droge zomerse weer van de afgelopen week is het de komende week gedaan. Dinsdag
was het al een stuk koeler. De oorzaak hiervan is dat de wind draait naar noordwestelijke richting en
daarmee komen we in een koelere stroming terecht. De temperaturen komen niet meer boven de 20
graden uit. Eigenlijk te koud voor de tijd van het jaar. De zon krijgt het ook wat moeilijker, tot en met
vrijdag overwegend licht bewolkt en donderdag een kans op een bui. Zoals het er nu voorstaat kan
zaterdag ook een buitje vallen maar veel stelt het niet voor. De zondag blijft droog, de temperatuur komt
niet boven de 18 graden bij een zwakke noordwesten wind. Met de heersende droogte snakt de grond
zo zachtjes aan toch naar een flinke bui.
Tot volgende week, Erwin.
· Avonddauw en zon in mei,hooi met karren op de wei.
· Plant ie boeskool met Sint – Jan, dan krie’j keule as ’n wan
============================================================================

Week-23: 5 juni 2012 13:00 uur
Geschreven door Erwin - 10/06/2012 09:23

_____________________________________

Zeer wisselvallig. Weekend met te lage temperaturen
Mei was een warme maand met een meer dan gemiddelde hoeveelheid neerslag. Totaal viel er 80mm
neerslag. Vorig jaar viel er de gehele maand mei maar 18mm. Met gemiddeld 15.6 graden was mei 2012
de een na warmste mei vanaf 1894.
De warmste was die uit 2009 met 15.7 graden. Ook de lente verliep warmer dan normaal. Uit het
langjarig gemiddelde blijkt trouwens dat er vanaf 1985 voor mei en de lente er een stijgende lijn in zit.
Afgelopen vrijdag begon de meteorologische zomer veel te fris met een maximum temperatuur van
15.8°C. De overwegend zonnig en warme zaterdag was een uitzondering voor de afgelopen week. De
dagen erna verliepen weer veel te koud met zondag het laagste dagmaximum van 9.4°C, vanaf 1894.
Totaal viel er in deze twee dagen 28mm neerslag.
Weersverwachting komende week
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Na de slechte start van deze week zullen we vanaf woensdag uit dit diepe dal weer langzaam omhoog
klimmen. Het zullen nog geen zomerse waarden worden maar de temperatuur gaat na woensdag weer
richting de 20 á 22 graden en zal de zon zich weer wat vaker laten zien. Tegen het eind van de
donderdag kan er nog en klein buitje tot ontwikkeling komen. De dagen daarna blijven wisselvallig.
Beetje regen beetje zon maar overwegend bewolkt. De temperatuur komt zaterdag en zondag niet
boven de 17 graden uit. Zaterdag neemt de wind toe tot kracht 5 uit zuidwest. Zondag neemt de kracht
weer af tot een matig windje uit zuid tot zuidwest. Zoals het er nu uit ziet is de kans op neerslag
zaterdagmiddag en zondag in de ochtend het grootst.
Tot volgende week, Erwin.
· Vliegen de vleermuizen 's avonds rond, dan komt er mooi weer in de vroege stond
· Heur i-j ’t in juni donderen en kraken , dan doot de boeren goeie zaken
============================================================================

Week-24: 11 juni 2012 22:30 uur
Geschreven door Erwin - 16/06/2012 16:25

_____________________________________

Wisselend bewolkt en overwegend droog
Veel zwarte luizen op de kers (zoete morel) en veel kroontjes-roest (oranje schimmel) op de Wegedoorn
en Vuilboom. Of dit te maken heeft met de klimaatverandering is mij nog niet duidelijk maar het valt wel
op dat het dit jaar extreem is.
Door de harde wind, kracht 5 tot 6, kon de geplande kersenpluk zaterdag niet doorgaan. Zondag was
het een mooie warme dag waardoor de kersenpluk van de Early Rivers werd aangevangen. Rond
dezelfde periode als vorig jaar. De smaak is goed, er gaat toch niets boven vers fruit. Deze middag liep
de temperatuur op tot net boven de 20 graden. Met zijn allen op de fiets gesprongen en via de
Steenhaar en het Buurserveld naar Buurse. Een prachtige fietsroute. Totaal is er de afgelopen week nog
13mm neerslag gevallen waarmee het totaal voor deze maand al op 52mm is gekomen. Normaal voor
juni is 67mm.
Weersverwachting komende week
De wandelvierdaagse verliep de eerste avond droog. Voor de donderdag en vrijdagavond ziet het er
lichtbewolkt uit met een kleine kans op een buitje. Niet noemenswaardig veel met daarentegen weer
prachtige wandelavonden wat het weer betreft. De donderdag krijgt even een temperatuur dip maar de
volgende dagen wordt het warmer en komt de temperatuur rond de 20 graden. Door de dalende
luchtdruk neemt in het weekend de kans op buien toe. Voor de zaterdag rond de middag en zondag in
de ochtend. De temperatuur blijft het komend weekend steken rond de 20 graden bij een matige tot
zwakke wind uit het zuid tot zuidwesten daarbij wisselend bewolkt waarbij de zon zich af en toe nog
even laat zien. Optimale omstandigheden voor het groeiseizoen.
Tot volgende week, Erwin.
· In Juni veel regen, komt wijngaard en bijen ongelegen
· At ’n koekoek röp nao Sint-Jan , kump der duurte an
============================================================================

Week-25: 19 juni 2012 17:20 uur
Geschreven door Erwin - 23/06/2012 14:26
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Onbestendig. Maxima rond de 20 graden
Afgelopen week bracht geen stabiel zomerweer en liet Pluvius heel wat water achter. Vrijdag rond 20:00
uur een stortbui met 10mm neerslag. De verwachting in het laatste weerpraatje was een kleine bui voor
deze avond. Dit geeft maar weer eens aan hoe wisselvallig het weer kan zijn.
Totaal viel er deze dag 14mm. Zaterdag begon met regen. s’Avonds een onweersbui + stortbui ,wat
deze dag totaal 12mm neerslag opleverde. Net als vrijdag was het ook deze dag aangenaam warm. De
zondag begon zonnig en bleef voor de verandering droog. Het werd een mooie droge Vaderdag met
aangename temperaturen. De maandag gaf ons weer eens een hoosbui, totaal 11mm, met onweer.
De afgelopen dagen regende het kortstondig en kwam er veel regen naar beneden waardoor het
maandtotaal is opgelopen tot 90mm. Normaal voor juni is 67mm.
Weersverwachting komende week
Bij een landwind uit noord tot noord-oost zet de warmte van dinsdag en woensdag zich donderdag, de
eerste zomerse dag, nog even voort. De temperatuur bereikt deze dag een maximum van rond de 22 tot
24 graden met eind van de dag een kans op een (onweersbui)bui. Daarna is het gedaan met de warmte
en draait de wind naar west tot zuidwesten en zal in kracht toenemen tot windkracht 5. De temperatuur
blijft deze dag, door de zeewind, rond de 18 graden. De zon laat zich vrijdag zo af en toe nog even zien.
Dit zal zich het weekend voortzetten met zaterdag in de middag kans op krachtige wind uit het
zuidwesten. De zondag blijft hoofdzakelijk bewolkt met in de middag een kans op een bui. De
temperatuur blijft ook in het weekend rond de 18 graden hangen. Voor de Veldmaat Bruist is het dus
even afwachten wat de weergoden in petto hebben.
Tot volgende week, Erwin.
· Zo heet het is in juni, zo koud het is in december
· As ’t reagent op Sint-Jan, reagent ’t veertig dagen vedan
============================================================================

Week-26: 26 juni 2012 15:20 uur
Geschreven door Erwin - 01/07/2012 09:38

_____________________________________

Donderdag warm, af en toe regen
Voor afgelopen donderdag werd er een waarschuwing uitgegeven voor extreem weer voor zuid
Nederland. Voor onze omgeving werden zware onweersbuien met hagel en zware windstoten verwacht.
Gelukkig is het bij de waarschuwing gebleven, wel kwam er rond 22:00 een onweersbui met donder en
bliksem. Totaal viel er 11mm regen.
De afgelopen dagen waren enkele zwaar bewolkte dagen met veel wind eerst uit het oosten daarna uit
het westen met zondag bijna de gehele dag regen. Het leek wel een herfstdag. Droog is deze junimaand
niet, totaal is er al 113mm neerslag gevallen en zit de grondwaterstand 113cm onder het maaiveld. Voor
de bijen is de lindedracht begonnen, de eerste bomen staan in bloei en kunnen ze de honing voorraad
weer mooi aanvullen. Afgelopen zaterdag werd er namelijk voor het eerst geslingerd.
Weersverwachting komende week
Na een frisse maandag, de temperatuur kwam net voorbij de 18 graden, gaat de temperatuur in de loop
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van de week omhoog. Donderdag ziet het er naar uit dat er subtropische lucht wordt aangevoerd uit
Afrika en kunnen wij op de valreep voor de maand juni toch nog een zomers dag noteren. Na een
onaangename warme nacht volgt de vrijdag met een (onweers)bui met de daarbij behorende afkoeling.
De temperatuur blijft deze dag wel rond de 20 graden.
Voor komend weekend ziet de zaterdag er goed uit. Licht bewolkt met temperaturen van rond de 21
graden. De zondag wordt overwegend bewolkt, kans op neerslag, met een matige wind uit west tot
zuidwest.
Tot volgende week, Erwin
· Zware onweers baren dikke korenaren
· Moar is ’t dreug op Sint Jan, dan slöt den eersten meajer an
============================================================================

Week-27: 03 juli 2012 17:20 uur
Geschreven door Erwin - 08/07/2012 09:44

_____________________________________

Toenemende kans op (onweers)buien
Juni 2012 verliep wat temperatuur betreft koel tot normaal in deze toch hoofdzakelijke sombere maand.
De gemiddelde temperatuur over deze maand was 15.5 graden. Daar en tegen was het een vrij natte
maand met 114mm tegen normaal 67mm regen.
Deze maand liet de zon het wel vaak afweten met maar 147 uur zonneschijn tegen normaal 190 uur.
Wat mij opviel is dat de zonkracht deze maand vaak, voor 14 dagen, op 8UVi uitkwam. Dit is, tot nu toe,
het maximaal haalbare in Nederland. Op de valreep gaf juni afgelopen donderdag nog een zomersedag
met maximaal 27.4 graden. Het werd een uitzonderlijke warme donderdag op vrijdag nacht. Om 00:00
nog 23.7 graden en tegen 06:00 stond de temperatuur nog op 20.0 graden. Op vrijdag liet een klein
regenbuitje, op auto,s, een hoeveelheid woestijnzand uit de Sahara achter. Zaterdag verliep warm en
zondag koel met maar 15 graden.
Weersverwachting komende week
Hoe gaat het deze week nu verder. Zoals het er nu uitziet zal de woensdag een zomersedag worden. De
donderdag en vrijdag zullen ook zo gaan verlopen, wel duidelijk warmer maar onstabieler met aan de
eind van de dag voor de donderdag enkele stevige onweersbuien. Deze zullen zich vrijdag in de ochtend
herhalen. Tijdens deze onweersbuien is het goed mogelijk dat er aanzienlijk hoeveelheid neerslag naar
beneden komt waardoor de temperatuur zal afnemen. Zoals het al vaker gebeurde dit jaar zal de
temperatuur het komend weekend weer dalen tot rond de 20 graden. De zaterdag ziet er goed uit,
zonnig en licht bewolkt, maar voor de zondag wordt er in de ochtend nog een bui verwacht. Dit alles bij
een zwak tot matige wind uit het zuid tot zuidwest. Een stabiele zomerse periode zit er nog niet aan te
komen.
Tot volgende week, Erwin
· Wisselen in juli regen en zonneschijn, het zal het naaste jaar voor de boeren kermis zijn
· Raegen met pisgriet , gif zes wekken vredriet
============================================================================

Week-28: 09 juli 2012 22:30 uur
Geschreven door Erwin - 15/07/2012 08:47
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_____________________________________

Wisselvallig koel zomerweer
Het waren enkele klamme zomerdagen afgelopen week. Maximum temperatuur van 28.4 graden met
donderdag en vrijdag een omweersbui. Dankzij de onweersbui op vrijdag daalde de temperatuur snel
naar 17 graden.
De zaterdag was gewoonweg een schitterende dag. De officiële opening van het bijenleerpad in het
bijenbos verliep daardoor perfect. Zonnig met een aangename temperatuur van rond de 22 graden, later
wat opbollende wolken. De zondag verliep geheel anders, van 9:00 tot 15:00 regen. ’s Morgens was het
nagenoeg windstil en kwamen de druppels loodrecht naar beneden. Totaal voor deze dag 15mm bij een
temperatuur onder de 20 graden.
De neerslag van de afgelopen dagen bracht het totaal voor deze maand op 28mm waarbij de
grondwaterstand rond de 123cm onder het maaiveld schommelt.
Weersverwachting komende week
Vanaf dinsdag is de luchtstroming west tot zuidwest en daardoor glijden wij komende week af naar koel
en wisselvallig weer. De temperaturen komen zoals het er nu voorstaat niet meer boven de 20 graden
uit. De zuid westelijke stroming blijft de rest van de week stand houden met hoofdzakelijk bewolkte
luchten en elke dag wel een kans op regen. Voor de vakantiegangers en de toeristen zijn het mindere
berichten, het lijkt meer op het najaar.
Vanaf donderdag blijft de temperatuur zelfs rond de 17 graden steken, enkele graden onder de normale
waarden voor de tijd van het jaar. Zaterdag aan de eind van de middag klaart het iets op met zondag in
de ochtend nog even een bui maar daarna wordt het droog en iets warmer bij een zwak tot matig windje
uit zuid west. Toch nog prima vooruitzichten voor de opendag van de bijenvereniging de Heidebloem bij
het IVN. Tot volgende week.
Tot volgende week, Erwin
· Als de schaapjes onrustig aan de hemel staan kan men niet zonder paraplu uit wandelen gaan
· Een Natten Margriet, gif zes wekken verdriet
============================================================================

Week-29: 17 juli 2012 12:30 uur
Geschreven door Erwin - 22/07/2012 10:24

_____________________________________

Temperaturen iets onder normaal
Op moment van dit schrijven, rond maandag 17:45 uur, regent het pijpenstelen. Binnen een halfuur
kwam er 10 mm naar beneden. Totaal staat de teller voor deze dag op 38 mm. Deze maand juli kon nog
wel eens de natste worden over de laatste jaren, totaal is al 90 mm gevallen.
Normaal voor juli is 77 mm. Of het een van de koudste zomers in 25 jaar wordt blijft nog afwachten maar
het begint er al wel op te lijken.
Afgelopen vrijdagavond hoorde je gedonder richting het zuiden, de bui ging vlak langs ons heen.
Ondanks de aangekondigde regenhoeveelheden bleef het zaterdag nagenoeg droog maar wel koud
voor de tijd van het jaar, om 12:00 uur nog maar 16 graden. De zondag werd met maximaal 19.9 graden
iets warmer. Normaal ligt het langjarig gemiddelde rond de 17 graden, over de laatste 10 jaar zelfs rond
de 20 graden. Het was een droge mooie dag.
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Weersverwachting komende week
De start van de fietsvierdaagse verliep niet al te best, regen en harde wind en werd daardoor afgelast.
Voor de rest van de week ziet het er iets beter uit met woensdag en donderdag een kans op een bui
maar ’s avonds nagenoeg droog. Het worden wel twee bewolkte dagen waarbij de temperatuur niet
boven de 19 graden uitkomt. Na donderdag ziet het er beter uit, de barometer stijgt weer, de zon laat
zich zien en er komt een einde aan de herfstachtige dagen. Voor het weekend ziet het er goed uit, de
barometer stijgt tot 1027 hPa en lijkt voor weersverbetering te zorgen met stabiel weer en minder
neerslag. Met lichte bewolking komt de zon er af en toe goed door en stijgt de temperatuur zondag
richting de 20 graden bij een zwakke wind uit noordwest. Het ziet er perfect uit voor de komende
Braderie en snuffelmarkt rond het marktplein komende zondag.
Tot volgende week, Erwin
· Is de eerste juli regenachtig, gans de maand is twijfelachtig
· At ’t den eersten hondsdag lekt , lekt ze allemaole
============================================================================

Week-30: 26 juli 2012 13:00 uur
Geschreven door Erwin - 29/07/2012 11:50

_____________________________________

Warm en droog, weekend afkoeling
Zaterdag gaf, door de opklaring een koude nacht, tegen 6:30 uur 7.8 graden. De dag startte zonnig en
droog, zodoende vandaag begonnen met het snoeien van alle hagen. De zondag begon ook koud tegen
5:30 uur 7.4 graden op klomphoogte zelfs 6 graden. De dag startte net zoals zaterdag zonnig.
Bij een maximum temperatuur van 20.6 graden veel uitkomende vliegende mieren gezien. Het werd
eindelijk weer eens een warme droge dag. Mooie luchten waren er gevolgd door een prachtige middag.
De maandag en dinsdag waren strak blauwe dagen zonder een wolkje aan de lucht. Echte
zomersedagen met temperaturen boven de 25 graden. Dinsdag was het rond 6 uur nog maar 12 graden
tegen 10 uur al 26 graden. Binnen 4 uur een temperatuurstijging van 14 graden. Uiteindelijk werd het net
geen tropische dag. Door het mooie weer vliegen de bijen nu massaal op de in bloei staande vuilbomen.
Weersverwachting komende week
Door de vele neerslag van de afgelopen periode hebben wij een neerslag overschot van 137mm.
Normaal voor dit tijdstip van het jaar is 93mm. De week starte met zomerse temperaturen en blauwe
luchten. Het ziet er naar uit dat tot en met vrijdag hier geen verandering in komt. De temperaturen stijgen
overdag tot rond de 28 graden en ’s nachts koelt het af tot 15 graden. Het neerslag overschot zal door
deze gortdroge dagen weer afnemen.
Door de dalende luchtdruk en draaiende wind van Noordoost naar west tot zuidwest komen we in koele
lucht waardoor het weekend koeler gaat verlopen. De temperatuur komt overdag rond de 20 graden
maar het blijft, zoals het er nu uitziet, droog en lichtbewolkt bij een zwakke wind met alleen
zaterdagnacht een kans op een bui. Al met al gunstig voor de Oberkraineravond komende
zaterdagavond op het Marktplein met temperaturen van rond de 20 graden.
Tot volgende week, Erwin
· Als in juli vliegen de mieren , zal augustus ons met onweer bestieren
· Löp de wind de zonne nao , waest dan met ’t heuj streuen wat drao
============================================================================
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Week-31: 31 juli 2012 13:30 uur
Geschreven door Erwin - 05/08/2012 09:27

_____________________________________

Wisselvallig, geregeld zon, soms buien
De afgelopen vochtige periode en de daaropvolgende zomerse periode heeft er voor gezorgd dat de
rozenbladeren onder de bladval- en de bladvlekkenziekte zitten. Deze schimmelziekten zorgen voor het
vroegtijdig afsterven van de bladeren als men er niets aan doet.
Het was de afgelopen week een zomerse, zonnige week met woensdag een tropische dag en vrijdag de
5e zomerse dag op een rij, tegen 10 uur was het al 25 graden. Bij 29 graden met een luchtvochtigheid
van 55% voelde het warm, klam en drukkend aan. Daarna was het gebeurd met 8 droge dagen op rij.
Zaterdag in de vroege ochtend barste er een onweersbui los met regen. Veel regen, totaal binnen 4.5
uur 34mm. De neerslag bracht een aanzienlijke afkoeling totaal viel deze dag 36 mm regen. Dat juli met
nu 170mm regen tot de natste juli maanden vanaf 1894 gaat behoren is al duidelijk. Volgende week een
terugblik over de maand juli.
Weersverwachting komende week
Deze week begint augustus, de oogstmaand, en het lijkt erop dat de maand start met volop zomers
weer. Het is ook de periode dat met het inwinteren van de bijen wordt begonnen. Dat wil zeggen de
honing oogsten, voeren van de volken en bestrijden tegen de varroamijt.
Terug naar het weer voor de komende week. Woensdag verloopt zomers met temperaturen van rond de
27 graden. De donderdag en vrijdag verlopen ook zomers met iets lagere temperaturen van rond de 21
graden. Licht bewolkt met geregeld zon en rond de middag kans op een bui. Dit geld ook voor het
weekend. Het ziet er naar uit dat het zaterdag en zondag in de middag en avond droog blijft bij
temperaturen van rond de 22 graden met een zwakke wind vanuit het zuid tot zuidwest. De Tropical
Day, komende zaterdag, krijgt met een avond temperatuur van rond de 20 graden toch nog een tropisch
tintje.
Tot volgende week, Erwin
· Als de hoenders kakelen lang en goed , het zal regenen in overvloed
· I-j hebt mer twee maonden in ’t jaor dat ’t niet vrus
============================================================================

Week-32: 06 augustus 2012 08:30 uur
Geschreven door Erwin - 12/08/2012 08:40

_____________________________________

Droog weer, stijging temperatuur
De maand juli was zeer nat, koel en met normale hoeveelheid zon. Door de laatste warme week leverde
deze maand toch nog een gemiddelde op van 17.8 graden tegen normaal 17.1.
Deze juli was met 170 mm regen een van de natste juli maanden vanaf 1894. Het neerslag overschot is
door deze natte juli maand opgelopen tot 170.5 mm. Normaal is 91.5 mm voor eind juli.
Door de warme donderdag nacht werd er een dagrecord verbroken. Met 18.8 graden gaf deze
donderdag de warmste nacht (hoogste dagminimum). De vorige stamt met 18.2 graden uit 1911. Het
werd een warme zonnige dag met temperaturen boven de 27 graden. De zondag leverde ook nog een
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zomerse dag op. Tegen het einde van de middag een enkele onweersklap met een beetje regen. In
Buurse viel in korte tijd nog een behoorlijke hoeveelheid. Al met al groeizaam weer, kijk maar eens naar
de snel groeiende snijmaïs.
Weersverwachting komende week
We zijn het hoogtepunt van deze zomer alweer gepasseerd waardoor de gemiddelde temperatuur
langzaam naar beneden gaat. Dat hebben we de afgelopen dagen al kunnen merken. Vanaf woensdag
verdwijnt het lageluchtdruk gebied uit onze omgeving en krijgt de hogedruk weer de overhand. De wind
draait van west naar noordoost en neemt de dag temperatuur weer iets toe. Vanaf donderdag ziet het er
droog uit en laat de zon zich ook zien. Zoals het er nu uitziet wordt het een zonnige zaterdag met
overdag temperaturen van rond de 21 graden. Een perfecte dag voor de 10e kunstmarkt rond de
Pancratiuskerk. Zondag laat een toenemende kans op buien zien. Of deze buien overgaan in
onweersbuien blijft nog even afwachten. Dit alles bij een zwakke tot matige wind uit oost tot zuidwest.
Tot volgende week, Erwin
· Is de eerste week in augustus heet, zorg voor goed warm winterkleed
· Krup de dauw al vrog op ’t land , margen gif ’t zonnebrand
============================================================================

Week-33: 14 augustus 2012 13:00 uur
Geschreven door Erwin - 15/08/2012 18:01

_____________________________________

Na donderdag zomers warm
Afgelopen maandag de vierhonderdduizendste bezoeker mogen verwelkomen sinds het online gaan van
de site. Om de bezoekers met smartphone of tablet-PC optimaal te kunnen bedienen wordt hard
gewerkt om de weersite geschikt te maken voor deze mobiele apparaatjes. Dit vergt toch nog wel de
nodige hoofdbrekens.
Terug naar het weer. Vrijdag begon de dag fris met 9.1 graad rond 6 uur daarna steeg de temperatuur
door tot 21 graad. De zondag werd een warme dag er werd zelfs gezwommen in het Buursermeertje.
Door de droge periode van de afgelopen tijd is de graanoogst begonnen. De percelen tarwe en gerst zijn
droog genoeg om te dorsen. Verder staat de heide in bloei in het Haaksbergerveen en Buurserzand. Dit
geeft altijd weer een prachtig gezicht.
Weersverwachting komende week
De dinsdag leverde een mooie zomerse dag op, de 4e deze maand. Het lijkt erop dat dit weertype zich
doorzet met enkele dagen zomerse temperaturen maar donderdag in de ochtend nog een kans op een
bui. In het weekend wordt het mogelijk zelfs tropisch warm en worden er geen buien verwacht. Dit bij
een zwak tot matige wind uit zuid tot zuidoost. Komend weekend is er veel te doen in Haaksbergen.
Zaterdag de Boeken en kinderrommelmarkt op het Marktplein, zondag de Antiek-, Brocante- en
Kunstfair bij de watermolen en in Buurse de Buurser Volksfeesten. Het weer is de evenementen goed
gezind. Droog, zonnig en met temperaturen van rond de 30 graden, wel een beetje warm. Gaan we de
warmste week van deze zomer tegemoet ?
Tot volgende week, Erwin
· Is augustus helder en heet, dan lacht de boer zich in het zweet
· At de rogge is gemaejd, dan wodt de knollen weer ezaejd
============================================================================
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Week-34: 21 augustus 2012 12:45 uur
Geschreven door Erwin - 25/08/2012 18:23

_____________________________________

Overgang naar wisselvalliger weer
Deze maand de vierhonderdduizendste bezoeker mogen verwelkomen sinds het online gaan van de
site. Om de bezoekers met smartphone of tablet-PC optimaal te kunnen bedienen wordt hard gewerkt
om de weersite geschikt te maken voor deze mobiele apparaatjes.
Terug naar het weer. Het waren prachtige zomerse dagen de afgelopen week met zelfs een tropisch
weekend. Zaterdag maximaal 31.8 °C en zondag zelfs 34.3 °C net geen evenaring van het dagrecord.
Op klomphoogte haalde de thermometer zondag zelfs 36.2 °C. Deze tropische zondag bezochten zelfs
2224 bezoekers de site . Wel sneuvelde er een ander record namelijk die van het hoogste dagminimum.
Maandag werd het namelijk niet kouder dan 19.2 °C, ‘s nachts zelfs niet lager dan 21.4 °C. Door deze
warme dagen staat de heide prachtig in bloei in het Haaksbergerveen en Buurserzand.
Weersverwachting komende week
Zo warm het de afgelopen week was wordt het de komende week niet meer. Het word koeler, na
woensdag verdwijnt de warmte echt en laat de zon zich ook minder zien. Donderdag wordt het niet
warmer dan 23 graden. Daarna blijft de temperatuur zoals het zich nu laat zien onder de 20 graden met
elke dag een kans op een bui. Vooral de zaterdag en zondag kunnen nog wel eens nat verlopen 5 tot 10
mm elke dag. De natuur zal deze neerslag dankbaar aanvaarden want het is droog geworden de
afgelopen dagen met in het weekend zelfs een luchtvochtigheid van 36 %. De droogte kun je al merken
bij sommige weilanden. Ze laten de eerste sporen al zien. De zwak tot matige wind komt in het weekend
hoofdzakelijk uit het zuidwesten maar draait zondag naar west tot noordwesten waardoor de maximale
temperatuur verder daalt. Wordt het toch nog een record warme augustus maand ? Volgende week
weten wij meer.
Tot volgende week, Erwin
· Is augustus helder en heet, dan lacht de boer zich in het zweet
· At de rogge is gemaejd, dan wodt de knollen weer ezaejd
============================================================================

Week-35: 28 augustus 2012 16:45 uur
Geschreven door Erwin - 01/09/2012 19:56

_____________________________________

Perioden met zon en af en toe een bui
De bijen zijn begonnen met het verdrijven van de darren, de darrenslacht. Dit luid het einde van het
bijenseizoen in en vind vaak plaats wanneer de aanvoer van vers stuifmeel stokt. Vorig jaar vond dit een
kleine maand later plaats.
Door de droogte van de afgelopen periode zie je aan sommige bomen de bladeren al geel worden. De
boom trekt als het waarde de laatste restje voedingstoffen uit de bladeren waardoor deze geel wordt en
vervolgens afvallen. De neerslag van afgelopen dagen kwam, na 7 droge dagen, dus op het juiste
moment voor de bomen en de natuur. De zondag bracht ons in de middag nog een flinke onweersbui
met totaal 15.6 mm neerslag, het was een herfstachtige dag. De afgelopen dagen is er totaal 25 mm
gevallen. De maandag begon met een dikke mist.
23 / 35

FireBoard - Weerstationhaaksbergen
Aangemaakt: 1 December, 2021, 05:20

Weersverwachting komende week
Hoe ontwikkeld het weer zich de komende week ? Na de warme woensdag, met temperaturen boven de
22 graden, de warmste dag van de week, wordt het koeler en natter. Donderdag halen we nog de 20
graden. Vrijdag zal de luchtdruk weer stijgen maar doordat wij weer onder invloed komen van een
oostwaarts trekkende hogedrukcel wordt het tijdelijk wat koeler. Zaterdag, 1 september, begint de
meteorologische herfst en dat kun je meteen merken. De dag start fris en bewolkt. Het wordt verder wel
een mooie droge dag voor de Hoogstamfruitboom snoeicursus en de avondfilm op de markt. Helaas blijft
het in de avond met 17 graden en een matige zuidwesten wind wel een beetje aan de frisse kant. De
zondag verloopt overwegend zonnig waarbij de temperatuur weer boven de 20 graden uitstijgt. Dit alles
bij een zwakke wind uit west tot noordwest.
Tot volgende week, Erwin
· Voel je in augustus de wind uit zuidwest stoten, dan is een witte kerst niet uitgesloten
· Krup de dauw al vrog op ’t land , margen gif ’t zonnebrand
============================================================================

Week-36: 04 september 2012 16:40 uur
Geschreven door Erwin - 09/09/2012 09:35

_____________________________________

Rustig en droog nazomerweer
Augustus verliep warm, zonnig met voor Haaksbergen een normale hoeveelheid neerslag. Bijna alle
dagen kwam de temperatuur boven de 20 graden en scoorde zelfs twee tropische dagen. Met
gemiddeld 19.3 graden behoord deze augustus maand tot een van de warmste vanaf 1894.
Totaal viel er 62mm neerslag en scheen de zon 219 uur. De zomer van 2012 verliep warmer, gemiddeld
17.9 °C, en natter, totaal 344 mm, dan normaal. Uit het langjarig gemiddelde blijkt trouwens dat er vanaf
1985 ook voor de zomer, net zoals de lente, voor de temperatuurverloop een stijgende lijn in zit. Totaal
is er dit jaar al 622 mm regen gevallen, normaal voor dit tijdstip van het jaar is 520 mm.
Afgelopen vrijdag verliep herfstachtig, het werd een kille grijze dag. De koudste van de gehele maand.
Zaterdag begon met een zeldzame frisse start, het werd een prachtige zonnige, heldere dag. Enkele
appelbomen staan helaas al weer in bloei, worden namelijk geen vruchten.
Weersverwachting komende week
Afgelopen maandag en dinsdag gingen wij weer door de 20 graden heen de 82e keer dit jaar. Het lijkt
erop dat dit weertype aanhoud en staan wij aan de vooravond van een mooie en rustige nazomerse
week. We komen woensdag vanaf het zuidwesten onder een hogedruk gebied waarbij het donderdag
wat koeler wordt. Wel is er kans op mist in de nacht en vooral in de vroege ochtend. Vrijdag stijgt de
temperatuur weer tot boven de 20 graden. Maar dan komt het weekend. Het worden twee prachtige
rustige droge dagen met veel zon. Temperaturen van rond de 21 zondags zelfs 24 graden en een
zwakke wind uit zuid tot zuidoost. Perfecte dagen voor het schuttersfeest komend weekend. Staan wij
aan het begin van een lange periode met droog en rustig weer ?
Tot volgende week, Erwin
· Als de R is in de maand, is het weer niet altijd meegaand
· Krimpende wind en uutgaonde vrouwen , bunt niet te vertrouwen
============================================================================
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Week-37: 11 september 2012 17:30 uur
Geschreven door Erwin - 15/09/2012 17:02

_____________________________________

Wisselvallig, koel met kans op een bui
Het werd een prachtig weekend. Zaterdag een rustige zonnige dag, met een maximum van 24.2 °C net
geen zomerse dag. De laatste fruitbomen, kers en pruim, mooi kunnen snoeien. Opvallend weinig wind
deze dag, vooral ’s avonds windstil.
Dit hield de gehele nacht aan een windstille nacht. De zondag begon zonnig met een straal blauwe
lucht. Om 10 uur al 21 °C. Het maximum liep op tot 28.7 °C, een mooie zomerse dag. De warmste 9
september vanaf 1894 was in 1911 met 31.7 °C. Het Koudst was het in 1986 met 2.8 °C. Tegen 20:30
uur was het nog 23.6 °C. De grondwaterstand is nu gedaald tot 134cm onder het maaiveld. Normaal
voor dit tijdstip van het jaar is 110cm. Wat mij verder opvalt lijkt het wel of er een wespen plaag is
uitgebroken. Overal zie je ze en hoor je er klachten over. De Sedum staat nu volop in bloei en wordt
druk bezocht door de bijen en andere insecten, maar geen vlinder te zien.
Weersverwachting komende week
Dinsdag kwam een koufront in beeld waardoor de temperatuur ging dalen. De woensdag werd zelfs een
koude dag. Het blijft de rest van de week te koel voor de tijd van het jaar met temperaturen tussen de 11
en 18 graden. Donderdag en vrijdag zelfs een kans op een bui. Vrijdag kon het nog wel eens hart gaan
waaien met vrij krachtige wind vanuit het zuidwesten. Na de bewolkte dagen wordt het zaterdag weer
beter. De luchtdruk stijgt, de zon laat zich wat vaker zien maar de maximale temperatuur blijft nog rond
de 17 graden. Het valt mij op dat dit effect vaker is opgetreden dit jaar. Door de week mindere dagen en
het weekend weer droog en zonnig. Zoals de weerkaarten nu laten zien start de zondag zonnig en
neemt de bewolking in de middag wat toe. Het blijft een droge dag met maximale temperaturen van rond
de 19 graden bij een zwakke wind vanuit west tot zuidwest.
Tot volgende week, Erwin
· Die zijn onkruid een jaar laat staan, kan zeven jaar uit wieden gaan
· At ’t in september dondert in ’t holt , met kasmis de snee met heupe völt
============================================================================

Week-38: 18 september 2012 12:30 uur
Geschreven door Erwin - 22/09/2012 17:28

_____________________________________

Koel en wisselvallig met enkele buien
Afgelopen vrijdag was een herfstachtige, winderige dag. De temperatuur liep niet verder op dan 14.9
graden. Een erg frisse dag met bijna geen zon. De zondag daarentegen verliep prachtig, een mooie
zomerse zondag.
De ochtend begon met 9.6 graden, wat fris maar tegen het eind van de middag liep de temperatuur op
tot tegen de 20 graden. Met 19.9 net geen warme dag. Maar toch de hele middag buiten gezeten.
Op 16 september 1971 vroor het –0.9 graden, in 1947 werd het zelfs 31.7 graden. Hoe grillig kan het
weer zijn. De bijen komen nog steeds terug met stuifmeel en ze vliegen al massaal op de klimop,
Hedera Helix, die in bloei begint te komen. De klimop wordt ook druk bezocht door andere insecten
waaronder veel wespen.
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Weersverwachting komende week
Zo te zien krijgen wij geen mooie nazomerse dagen. We gaan enkele dagen tegemoet met veel te lage
temperaturen voor de tijd van het jaar. Normaal ligt het maximum rond de 18 graden maar vanaf
woensdag komt de temperatuur niet meer boven de 15 graden uit. Vanaf donderdagmiddag kans op de
eerste buien waarbij vrijdag, vroeg in de ochtend, een aardige plens naar beneden kan komen. Zoals de
weerkaarten nu laten zien blijft het vrijdag avond droog maar wel bewolkt. Dit is een goed teken voor de
Internationale Kennedymars die vrijdagavond start. Het wordt wel een frisse nacht met temperaturen van
rond de 10 graden en een matige wind vanuit het zuidwesten. Voor de rest van de zaterdag blijft het
droog en laat de zon zich af en toe zien. Dit geldt niet voor de zondag daar deze dag de kans op buien
zal toenemen.
Het huidige weerstation wordt binnenkort vervangen door een professioneel weerstation. Later hierover
meer.
Tot volgende week, Erwin
· Komen de pluimen aan het riet, bedenk het is nazomer en geniet
· Valt de eikels veur Michiel , sni-jt den winter deur lief en ziel
============================================================================

Week-39: 25 september 2012 17:45 uur
Geschreven door Erwin - 29/09/2012 16:25

_____________________________________

Overgang naar minder wisselvallig weer
De herfst is vrijdag officieel begonnen met een grijze dag. Zaterdag ’s morgens veel condensvorming op
auto’s, daken en bladeren van planten. Dit komt doordat overtollige waterdamp in de lucht overgaat in
druppeltjes, omdat het in aanraking komt met een koud oppervlak en daardoor snel afkoelt.
Typisch een effect bij het kouder worden van de nachten. Zondagnacht werd met 1.9 graad de koudste
van deze maand. Hier en daar zag je al weer bevroren grassprieten in de weilanden. Aan het eind van
de dag kwamen de buien, totaal nog 7mm regen voor deze dag. De maandag begon om 3 uur met
enkele flinke onweers klappen, een voorbode voor een onstuimige dag. De luchtdruk daalde binnen 24
uur van 1020 naar 991 hPa en totaal viel er 15mm regen. Je kon aan de kippen en bijen zien dat er wat
op komst was. Zij bleven massaal de gehele dag binnen zitten terwijl de temperatuur steeg naar 20
graden. Ook werd er voor deze maandag een storm waarschuwing afgegeven.
Weersverwachting komende week
Het blijft een wisselvallige week met veel bewolking met van tijd tot tijd een bui waarbij de luchtdruk laag
blijft rond de 1000 hPa. Door het lagedrukgebied blijft de wind uit het zuid tot zuidwesten komen en is
hierbij zwak tot matig met temperaturen van 10 tot 17 graden. De eerste herfstdepressie nadert zijn
einde. Vanaf woensdag wordt het weerbeeld anders en zet de barometer een stijgende lijn in.
Donderdag kan er aan het eind van de dag nog een buitje vallen net zoals vrijdag en zaterdag in de
ochtend. Na zaterdag wordt het beter en droger. De zon laat zich ook weer meer zien. De luchtdruk stijgt
in het weekend door naar 1020 hPa en wordt het weer een prachtig zonnige zondag. Met temperaturen
van maximaal 16 tot 18 graden normaal voor de tijd van het jaar. Voor de Najaarskermis ziet de laatste
dag er dan toch nog goed uit.
Tot volgende week, Erwin
· Is het weer in september in een goed humeur dan dragen de bladeren in oktober volop kleur
· Septemberregen , kump niet ongelaegen
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============================================================================

Week-40: 2 oktober 2012 12:35 uur
Geschreven door Erwin - 07/10/2012 09:17

_____________________________________

Van tijd tot tijd regen weekend droog
September verliep tamelijk droog, zonnig en met een gemiddelde temperatuur. Deze maand leverde
geen meetbare nachtvorst op. De koudste nacht was die van 23 september met 1.9 graden. De
temperatuur kwam 1 keer boven de 25 graden maar lag met 14.2 graden rond het gemiddelde voor deze
maand.
September verliep met 153 uur ook zonniger dan wat normaal is voor deze maand (135 uur). 55 mm
neerslag is 10mm minder dan wat gemiddeld is, maar van neerslagtekort is nog steeds geen sprake. We
hebben nog steeds een overschot van 143 mm. Afgelopen zondag begon met 6.9 graden fris. De kachel
ging deze zondag ook weer voor de eerste keer aan en dat geeft toch altijd weer het aparte warme
herfstgevoel. Het werd een fraai zonnig slot van september maar door de toch nog te harde wind ging de
geplande ballonvaart helaas niet door.
Weersverwachting komende week
De invloed van een depressie kon nog wel eens groot worden wat dinsdag en woensdag al natte dagen
opleverde. Daarna glijden wij af naar wisselvallig herfstweer.
Na woensdag zal het kwik wat gaan dalen richting de 12 tot 13 graden en is het nog onzeker hoe het
weer zich de 2e helft van de week gaat ontwikkelen. Het zou zo maar weer eens kunnen gebeurden dat
het weekend weer richting een warmer weertype gaat. De donderdag tot en met zaterdag zien er
overwegend nat uit met matige wind uit west tot zuidwest. En ja hoor daar komt ie weer. Zaterdag gaat
de luchtdruk weer stijgen en brengt ons weer een mooie zonnige zondag met temperaturen rond de 14
graden. Een beetje aan de lage kant maar droog. De wind is hierbij zwak komend uit west tot noordwest.
De buien van de komende week is geen goed bericht voor de maïsoogst die nu in volle gang is.
Tot volgende week, Erwin
· Worden de bladeren geel en krom, kijk naar uw kachel om
· De zomer is gauw bekekken, de veugele gaot weer an ’t trekken
============================================================================

Week-41: 9 oktober 2012 12:41 uur
Geschreven door Erwin - 14/10/2012 08:04

_____________________________________

Perioden met zon en koude nachten
Afgelopen week hadden we op 4 ochtenden achter elkaar regen. Totaal is er deze maand al 49 mm
regen gevallen. Vrijdag spande de kroon met 14.3 mm. Deze dag bracht ons ook veel wind, met een
maximum van 41 km/uur. Door de vele regen is de grondwaterstand weer gestegen tot 90 cm onder het
maaiveld tegen 1 oktober nog 122 cm.
Het neerslagtotaal voor dit jaar is gestegen tot 718 mm. Normaal voor dit tijdstip van het jaar is 558 mm,
we zitten er nu al ruim boven. Zaterdag, in de ochtend, regende het zoveel dat er zelfs
voetbalwedstrijden werden afgelast. Het was een dag met twee gezichten. In de middag werd het toch
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nog een prachtige zonnige droge dag. Deze dag werd gevolgd door weer een mooie zonnige zondag. In
de bijenstal liep de temperatuur zelfs op tot 18 graden terwijl de buitentemperatuur bleef steken op 14.1
graden. Je merkt ook al dat het echt herfstachtig begint te worden Er ligt al veel blad op straat en de
bladeren krijgen al duidelijke herfsttinten.
Weersverwachting komende week
De maandag begon met een koude ochtend, het werd weer autoruiten krabben, de eerste keer na de
zomer. Of elke ochtend voor de rest van de week zo’n koude start krijgt lijkt aannemelijk. Donderdag kon
het nog wel eens weer autoruiten krabben worden. Tot en met donderdag ziet het er goed uit. Licht
bewolkt en overwegend zonnig met temperaturen tot maximaal 14 graden. De wind is hierbij zwak uit
west tot noordwest. Op donderdag volgt een natte vrijdag met in de middag een kans op en flinke bui.
Totaal zou er zomaar 7mm kunnen vallen. Het weekend ziet er overwegend bewolkt en wisselvallig uit
met temperaturen tussen de 4 en 12 graden bij een matige wind uit het oost tot zuid oost. Komende
donderdag brengen wij op uitnodiging een bezoek aan Meteo Schiphol. Het belooft een interessante dag
te worden.
Tot volgende week, Erwin
· Een warme oktober , een koude winter
· Völle nötten , dan kump der ’n harden winter
============================================================================

Week-42: 16 oktober 2012 12:35 uur
Geschreven door Erwin - 20/10/2012 17:38

_____________________________________

Veel wolken later minder en warmer
Afgelopen week gaf tot en met donderdag prachtige mooie heldere dagen met donderdag in de ochtend
nog vorst op het gras. Het bezoek aan Meteo Schiphol kon daardoor al niet meer stuk. Een uitgebreid
verslag van deze bijzondere dag kunt u op de site vinden.
Aan het mooie weer kwam vrijdag verandering. De vrijdag bracht ons een regenachtige herfstdag.
Totaal viel er 5.5 mm regen. De zaterdag begon regenachtig, een mooie moment om stoofperen te
maken. De Gieser Wildeman plukken, schillen, doormidden snijden en koken maar. Heerlijk die
geurende stoofperen lucht in de keuken. Het werd een frisse dag met later fikse buien. Totaal 12mm.
Deze maand is er tot nu toe 68,7 mm naar beneden gekomen. Een grote groep van meer dan 50
kraanvogels vliegt in V-vorm naar het zuiden. Zou er een verband kunnen zijn met de trek van de vele
koolmezen uit het oosten en noorden uit Europa naar Nederland ?
Weersverwachting komende week
Zoals de weerkaarten nu laten zien komen er een aantal prachtige droge herfstdagen op ons af. Na
woensdag draait de wind naar het zuiden en zal daardoor de maximum temperatuur gaan stijgen richting
de 18 graden. ‘s Nachts wordt het niet koud meer, de temperatuur komt namelijk niet lager dan 14 tot 16
graden. Vrijdag stijgt de maximum temperatuur zelfs door naar de 21 graden in de middag en laat de
zon zich ook vaker zien. Ook de luchtdruk gaat weer stijgen. Het zelfde weerbeeld zien wij zaterdag ook
met weer een maximum temperatuur van rond de 21 graden. De zondag word weer een fraaie
herfstdag met een iets lager maximum temperatuur dan zaterdag. Dit alles bij een zwak tot matige wind
uit het zuid tot west.
Tot volgende week, Erwin
· Verdwijnt de boer van de akker dan worden hond en jager wakker
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· An vol beum zit a wier gel blad, ´t zommer heb wi´j a wier had
============================================================================

Week-43: 23 oktober 2012 16:20 uur
Geschreven door Erwin - 28/10/2012 09:56

_____________________________________

Wisselvalliger en koeler
De laatste dagen van de afgelopen week waren prachtige herfstdagen met temperaturen te hoog voor
de tijd van het jaar. Vrijdag werd het in de loop van de middag zelfs 22.0 ºC, net geen recordwarme dag.
De luchtvochtigheid bleef laag, de gehele dag onder de 80%.
De reden van dit warme weer is dat de afgelopen 8 dagen de wind hoofdzakelijk uit het zuiden kwam.
Voor de vrijdag, zaterdag en zondag sneuvelde ook nog eens het hoogste dagminimum of wel “de
warmste nacht” vanaf 1894. De hoogste warmste nacht was zaterdag met 14.0 ºC. Het vorige record
stamt uit 2006 met 13.5 ºC.
Met dit weer blijft het gras gewoon doorgroeien en halen de bijen nog steeds stuifmeel, ook van de
bloeiende klimop (Hedera). Zaterdag vlogen de bijen al rond 8:15 uur bij een temperatuur van 15.2 ºC.
Weersverwachting komende week
De week begon weer met een prachtige zonnige dag met een maximaal temperatuur van 20.7 ºC en
bijna geen wind. De voortzetting van afgelopen record zachte oktober komt ten einde. Vanaf woensdag
draait de wind naar het noordoosten en wordt het kouder. Donderdag draait de wind verder naar het
noorden en zet de daling van de temperatuur nog verder in met waardes ruim beneden normaal. De
vrijdag wordt een koude maar zonnige dag en komt de temperatuur niet meer boven de 10 graden uit.
Ook de nachten worden kouder met zaterdag in de vroege ochtend zelfs kans op nachtvorst, ook wel
vorst aan de grond. De ochtend begint bewolkt maar in de middag laat de zon zich steeds meer zien.
Zoals het nu laat zien verloopt de zondag koud, bewolkt met in de middag kans op een bui bij een
matige wind uit het zuid tot zuidwest. Het nieuwe weerstation bevind zich nu in de testfase en
functioneert uitstekend.
Tot volgende week, Erwin
· Oktober met veel regendrang , maakt de sterkste man nog krank
· Een warmen oktober, ’n kolden februaar
============================================================================

Week-44: 30 oktober 2012 17:30 uur
Geschreven door Erwin - 03/11/2012 16:17

_____________________________________

Wisselvallig met temperaturen rond normaal
De laatste schoolvakantiedag werd een koude dag met een minimum temperatuur van 3.9 graden. De
bladeren beginnen door het koude weer nu massaal te vallen en de kinderen vermaken zich hier prima
mee.
Afgelopen zaterdag de eerste vorstdag mogen verwelkomen. Rond 9:00 uur vroor het nog –1.9 graden.
De temperatuur op klomphoogte zakte naar –2.8 graden op het gras zelfs naar –4. In 1931 was het op
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27 oktober nog kouder. Toen vroor het –6.3. Door de heldere ochtend werd de zonsopgang met de
bevroren weilanden een prachtig gezicht. Trouwens wel een erg frisse dag. Rond 20:30 uur vroor het op
klomphoogte al weer –0.4 graden. Wat een verschil met 1 week geleden. De wintertijd ging van start met
lichte vorst. De temperatuur zakte door tot –3.4 ºC. Op klomphoogte zelfs naar –4.2 ºC en op het gras
naar –6.5 ºC. Het werd een zonnige en wolkenloze dag met prachtig wandelweer.
Weersverwachting komende week
Na de waterkoude regenachtige maandag krijgen wij een week met typisch herfstweer te zien. De wind
zal vanaf woensdag draaien van de west hoek naar het zuiden en ervoor zorgen dat de nachten niet
meer zo koud worden. Ook de barometer zal een dalende trend laten zien om donderdag uit te komen
rond de 985 hPa. Dit zorgt ervoor dat donderdag een regenachtige dag wordt met een maximum
temperatuur van rond de 10 graden. De dagen daarna laten hetzelfde wisselvallige weer laten zien met
vrijdag kans op krachtige wind uit het zuid tot zuidwest. Het weekend verloopt niet veel beter. Na een
bewolkte zaterdag zal de zon zich op zondag wat meer laten zien bij temperaturen tussen de 7 en 9
graden. De barometerstand blijft nog steeds laag door randstoringen over het Noordzeegebied. Bij dit
alles komt de matige tot zwakke wind uit de zuid tot zuidwest hoek.
De Winterjasmijn staat nu in bloei. Tot volgende week, Erwin
· Houden de bomen hun bladeren lang, wees voor een strenge winter bang
· Eén bonte kraeje mek nog gin winter
============================================================================

Week-45: 6 november 2012 12:35 uur
Geschreven door Erwin - 11/11/2012 08:43

_____________________________________

Bewolking en van tijd tot tijd regen
Oktober 2012 was met 120 uur zon wat voor de zon betreft een normale maand. De gemiddelde
temperatuur van 10,4 graden lag iets boven het normaal van 9.9 graden. Totaal viel er 76 mm neerslag,
9 mm meer dan wat normaal is voor oktober.
Het neerslagoverschot is gestegen tot 192 mm en de grondwaterstand zit nu op 96 cm onder het
maaiveld. Wel had oktober periodes die te nat (begin), te warm (midden) en dan weer te koud (eind)
verliepen. De temperatuursom zit nu ruim 200 graden boven het gebruikelijke en dat geeft aan dat het
jaar tot nu toe warmer is verlopen dan wat normaal is.
Afgelopen vrijdag liet in de middag de zon zich nog even zien, voor de rest werd het een grijze dag. De
zondag kwam weer met een helder frisse start maar tegen het einde van de middag kwamen de buien.
Totaal nog 5.6 mm neerslag.
Weersverwachting komende week
Vanaf woensdag komen wij in rustig herfstweer met zachte lucht terecht waarbij de wolken de overhand
krijgen en de zon zich soms ook even laat zien. Wat opvalt is dat de temperatuur de komende dagen
niet onder de 6 graden komt en het maximum iets boven de 10 graden. Het kwik blijft schommelen
tussen de normale temperaturen voor de tijd van jaar.
Zoals de weerkaarten er nu voorstaan zou het weekend, vooral in de ochtend, nog wel eens regenachtig
kunnen verlopen doordat wij weer onder invloed komen van een oceaandepressie. Vooral de zaterdag
laat enkele plensbuitjes zien. De zondag verloopt iets kouder maar laat de zon zich weer iets vaker zien.
Dit alles bij een zwak tot matige wind uit zuidwest.
Het nieuwe weerstation is nu ook online. Voor de liefhebbers: een Davis Vantage Pro2. Meer informatie
hierover kunt u op de website vinden.
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Tot volgende week, Erwin
· Als 't in November 's morgens broeit, wis dat de storm 's avonds loeit
· November hef mär dettig daag´n, met vaak onwies vol weend en reagenvlaag´n
============================================================================

Week-46: 13 november 2012 17:30 uur
Geschreven door Erwin - 18/11/2012 08:48

_____________________________________

Koude nachten met kans op nachtvorst
Dankzij het nieuwe weerstation wordt op de weersite, naast de temperatuur op 150cm hoogte ook de
temperatuur op 10cm en 0cm hoogte weergegeven. Op –10cm diepte wordt de temperatuur ook
gemeten maar (nog) niet weergegeven op de website.
Wel wordt de actuele zonnestraling weergegeven. De zonnestraling gegevens worden gebruikt voor het
berekenen van het aantal zonuren en zijn ook interessant voor (toekomstige) eigenaren van
zonnepanelen. Er wordt immers exact aangegeven wat de opbrengst per m2 is.
Terug naar het weer. Afgelopen weekend was eigenlijk een weekend met hoofdzakelijk saai herfstweer.
Meest droog met alleen in de vroege ochtend een beetje regen. De temperaturen schommelde zo
tussen de 7 en 12 graden. Normale waarden voor de tijd van het jaar.
Weersverwachting komende week
De komende week wordt het weerkundig gezien een beetje een saaie week. We blijven de hele week
aan de rand van een hogedrukgebied liggen met rustig weer. Vanaf woensdag kan het tijdens
nachtelijke opklaringen wat kouder worden met donderdag en vrijdag zelfs kans op lichte vorst. De
weerkaarten laten temperaturen zien van rond de –3 graden. Ook is er kans op mist. Wanneer deze mist
overdag dan niet verdwijnt kan het overdag koud blijven. Tot aan het weekend komt de temperatuur niet
boven de 7 graden en laat de zon zich vrijdag weer even zien. Het weekend wordt iets warmer met
maximale temperaturen rond de 10 graden. De nachten worden dan ook minder koud en de kans op
mist neemt af. Dit alles bij een zwakke wind uit west tot noordwest.
Komende zaterdag brengen wij een bezoek aan het KNMI op uitnodiging van het VWK.
Tot volgende week, Erwin
· Na helder weer nu sombere mist, heeft zeker ook nog vorst in de kist.
· November gries en nat , de streupers gaot op pad
============================================================================

Week-47: 19 november 2012 21:30 uur
Geschreven door Erwin - 25/11/2012 10:49

_____________________________________

Veel bewolking rustig herfstweer
Het bezoek aan het KNMI zaterdag was zeer interessant waarbij de lezing door de bekende
weerhistoricus, Jan Buisman, de kroon spande. Wat kan die man vertellen met veel humor.
Terug naar het weer. Afgelopen donderdag,15 november, was Haaksbergen met tegen 05:30 uur –2.4
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graden de koudste plek in Nederland voor deze dag. De dagen daarna gaven een beetje saai weer met
zaterdag in de ochtend weer autoruiten krabben. Het was een heldere maar frisse ochtend met
prachtige zonnige november weer. Later kwam de bewolking opzetten. Je kunt nu mooi zien welke
temperatuur verschillen er op kunnen treden. Zaterdag op 150 cm hoogte een minimum van –0.6 ºC,
10cm –2.2 ºC op de grond –1.1 ºC en op 10 cm diepte nog 3.3 ºC. De zondag verregende deels. Totaal
nog 5mm neerslag.
Weersverwachting komende week
De maandag startte mistig met matige vorst waarop Rijkswaterstaat de N18 en het fietspad erlangs weer
van de nodige zout voorraad voorzag. Dit was ook gelijk de laatste vorstdag voor de komende week. De
woensdag kan nog wel eens wat tegenvallen met mogelijk wat regen. Daarna ziet het er iets beter uit
met donderdag wat meer zon. Voor de rest van de week wordt het rustig herfstweer met temperaturen
tussen de 3 en 10 graden bij een matig windje uit zuid tot zuidwest. Doordat de hogedruk tegengas blijft
geven wordt het niet echt nat de komende week. Het weekend laat niet veel anders zien. Hoofdzakelijk
bewolkt, zaterdag iets meer zon, met temperaturen tussen de 3 en 8 graden. Of we in het laatste deel
van november toch wat kouder weer krijgen blijft afwachten. De mollen trekken zich er niets van aan,
overal zie je de molshopen verschijnen.
Tot volgende week, Erwin
· Als in november 't water stijgt , weet dat ge 't in de winter nog vaker krijgt
· Een Donkere Sint-Matten, ’n lichten kasmis
============================================================================

Week-48: 27 november 2012 12:30 uur
Geschreven door Erwin - 02/12/2012 08:05

_____________________________________

Af en toe regen, na vrijdag kans op vorst
We zijn nu precies 104 (2 jaar) weerpraatjes verder. Ik doe het nog steeds met veel plezier. Door de vele
positieve reacties die ik hierover ontvang maar ook doordat het weer het meest besproken onderwerp in
Haaksbergen is. Terug naar het afgelopen weer.
Donderdag was een prachtige heldere en zonnige dag. Het werd met 11.4 graden niet koud. De vrijdag
verliep geheel anders veel bewolking met regen. Later tegen de avond werd het windstil. De zaterdag
begon met dichte mist die tot 9 uur duurde daarna was het ook gedaan met de windstilte en ging de mist
over tot nevel. Deze nevel klaarde op na 12:00 uur. Tegen de avond viel er regen. Totaal nog 2.5 mm.
Zondag ochtend na 6 uur nam de wind toe tot rond de middag “Stormachtig” met een maximale
windstoot van 72 km/uur. Met 13 graden bijzonder zacht voor de tijd van het jaar. Normaal is 5.5 graden.
Het slot van de week verliep daardoor iets anders dan rustig.
Weersverwachting komende week
Het stormachtige weer van afgelopen zondag behoort eigenlijk bij de herfst en geeft aan dat er de
komende week wat weersverandering op ons af komt, maar echt winterweer lijkt het niet te worden.
Vanaf woensdag gaat het kwik langzaam naar beneden waarbij vrijdag de eerste lichte vorst verwacht
wordt met overdag een twijfelende zon. Ze laat zich zo af en toe nog even zien. Het weekend zal iets
kouder verlopen met temperaturen dalend tot in de ochtend rond het vriespunt om zondags niet boven
de 3 graden uit te komen. De wind komt hierbij zwak tot matig uit het zuid tot zuidwesten met mogelijk
enkele kleine winterse buitjes.
De Kievieten vliegen naar het zuiden, weten ze dat het kouder wordt. Tot volgende week, Erwin
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· Bomen ontkleed, mensen gekleed
· Sinte Katriene, pak i-j de koo bi-j de liene
============================================================================

Week-49: 4 december 2012 17:30 uur
Geschreven door Erwin - 09/12/2012 09:56

_____________________________________

Vrij koud met kans op regen of natte sneeuw
De afgelopen herfst verliep iets te droog, een ½ graad warmer dan normaal en aan de zonnige kant.
November 2012 was met 51 uur zon iets minder dan wat normaal is voor november. De gemiddelde
temperatuur van 6,6 graden lag 1 graad boven het normaal.
Totaal viel er maar 32 mm neerslag waardoor deze november tot een droge maand behoort. Het
neerslagoverschot is wel gestegen tot 213 mm en de grondwaterstand zit nu op 89 cm onder het
maaiveld. De temperatuursom ligt nu ruim 258 graden boven het gebruikelijke. Afgelopen dagen
verliepen al iets kouder dan wat wij gewend waren. Met vrijdag de koudste dag –1.7 ºC op 1.5 m en –3.9
ºC op klomphoogte. Het werd een nevelige dag waardoor de luchtvochtigheid steeg tot 99%. Op
zaterdagavond viel het eerste winters buitje met de eerste natte sneeuw. Zodoende begon de start van
de meteorologische winter toch nog een beetje winters.
Weersverwachting komende week
Totaal is deze december maand nu 11.4 mm neerslag naar beneden gevallen en daar kan de komende
week nog wel eens wat bij komen. Sinterklaas met zijn pieten konden het nog wel eens koud krijgen op
pakjes avond. Overdag blijft het koud maar s’ avonds zakt de temperatuur verder onder nul tot richting
de –2 graden. Oppassen dus. De tweede helft van de week is er wat meer kans op wat winterse buien
met donderdag lichte vorst in de nacht en de ochtend. De vrijdag laat een regenachtige dag zien met
temperaturen boven het vriespunt. Maar dan komt het weekend. Voor het weekend ziet het er al meer
winters uit. Zoals het er nu voor staat kon de temperatuur het hele weekend wel eens onder nul blijven
en dalen tot wel –6 graden. Of wij deze maand een aanval krijgen van koningwinter blijft afwachten het
kan nog alle kanten op. Tot volgende week, Erwin
· Als de zon met Kerstmis schijnt op de toren , dan is het vlas verloren
· Tweant met Mirrweenter de muggn in roond, dan zit de met poasen nog vost in de groond
Erwin’s WeerTip: Tap de buitenkranen af en sluit ze voor de winter
============================================================================

Week-50: 11 december 2012 12:35 uur
Geschreven door Erwin - 16/12/2012 08:31

_____________________________________

Koud met af en toe een bui, weekend zachter en nat
Afgelopen weekend is een winters weekend geworden. Het begon afgelopen vrijdag zelfs met een
waarschuwing voor extreem weer. Gelukkig ging het aan ons voorbij. Rond 9 uur begon het deze dag te
sneeuwen en viel er totaal 5 cm.
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De eerste sneeuwdekdag voor dit jaar is binnen. Er is sprake van een sneeuwdekdag wanneer minimaal
de helft van de omgeving van de waarneemplaats bedekt is met minimaal 1 cm sneeuw. De kinderen
vermaakten zich geweldig met deze sneeuw. Zaterdag de eerst matige vorst met minimum temperaturen
van –9.9 ºC op 150 cm hoogte. Op klomphoogte zakte de temperatuur zelfs verder tot –12.2 ºC Het
bleef de gehele dag vriezen en zo konden wij de eerste ijsdag noteren. Zondag in de vroege ochtend
werd het door ijzel even spekglad maar daarna ging de temperatuur rap omhoog en door de regen
verdween de sneeuw snel. Totaal viel er deze dag nog 4 mm regen en steeg de temperatuur tot 6.3
graden. Wat een verschil met zaterdag.
Weersverwachting komende week
Door de neerslag, sneeuw plus regen, van afgelopen weekend, is het totaal voor deze maand
opgelopen tot 20mm en zo te zien komt er deze week wel wat bij. De koude golf van dinsdag zet zich
even voort, zoals het er nu voorstaat tot vrijdag. De temperatuur blijft hierbij onder het nulpunt en komt
er niet meer boven. De temperatuur golft als het ware tussen de 0 en –4 graden. Vanaf vrijdag is het
gebeurt, de barometer gaat onderuit en zakt door tot 990 hPa, de temperatuur stijgt weer richting de 5
graden en neemt de kans op een bui weer toe. Een overgang naar wisselvallig en zacht weer. Het
gehele weekend blijft het bewolkt met een lage barometerstand en temperaturen tussen de 4 en 7
graden. Dit bij een matige wind vanuit zuid tot zuidwest. Of Koning Winter nog meer plaagstootjes in
petto heeft blijft afwachten. Tot volgende week, Erwin.
· Blaast de noorderwind met een decembermaan, dan houdt de winter vier maanden aan
· Is ’t met kasmis nog niet kold, dan gebroekt den winter weinig holt
============================================================================

Week-51: 18 december 2012 12:35 uur
Geschreven door Erwin - 23/12/2012 09:09

_____________________________________

Na woensdag wisselvallig en zacht weer
De overgang van wintersweer naar zacht weer ging supersnel de afgelopen week. Donderdag net geen
ijsdag. Het werd een mooie zonnige maar frisse winterdag. De daarop volgende vrijdag werd het nog
een vorstdag met aan het eind van de middag de eerste regen.
Op zaterdag steeg de temperatuur zelfs door richting de 10 graden. De grondtemperatuur op –10cm
ging binnen een dag omhoog van 1.6 ºC naar 5.5 ºC.
Rond 10:15 was het al 8.1 graden en begonnen de eerste bijen, door het zachte weer, alweer te vliegen.
Rond 11;30 uur scheen de zon volop en vlogen de bijen massaal.
Door de hoeveelheid neerslag van de afgelopen dagen is de grondwaterstand gestegen tot 59 cm onder
het maaiveld en staan de sloten vol met water. Op vragen van weerliefhebbers zijn wij nu ook op Twitter
te volgen onder https://twitter.com/weerhaaksbergen
Weersverwachting komende week
De maandag gaf ons een natte middag, totaal viel er nog 4.4mm. Zoals het er nu uitziet zal zich dit
weertype de donderdag en vrijdag voortzetten met veel bewolking en veel neerslag met donderdag zelfs
kans op natte sneeuw. De temperatuur blijft schommelen tussen de 2 en 5 graden. Vrijdag 21 december
is het officieel winter en is het overwegend zacht. Dat was in 2010 wel anders toen vroor het nog –10.8
graden. Het weekend ziet er niet veel beter uit. Overwegend bewolkt met af en toe een bui. De
temperatuur schommelt dit weekend tussen de 2 en 7 graden. Dit bij een zwak tot matige wind uit oost
tot zuidoostelijke richting.
Het lijkt erop dat wij onder invloed van lage drukgebieden komen waardoor de witte kerst dit jaar ver weg
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blijft. Het kunnen zomaar eens superzachte groene kerstdagen worden die wisselvallig verlopen. Bij
deze, alvast Prettige Kerstdagen en tot volgende week, Erwin.
· December veranderlijk en zacht, is een winter zonder kracht
· Breg december kolde en snee in ’t land, dan gruuit ‘t koren zelfs op het land
============================================================================

Week-52: 24 december 2012 14:50 uur
Geschreven door Erwin - 30/12/2012 08:30

_____________________________________

Bewolkt en kans op regen, het blijft zacht
De zon liet het afweten de laatste paar dagen, al meer dan 5 dagen alleen maar bewolking met
neerslag. Afgelopen vrijdag verliep nog koud, de harde oosten wind blies dwars door je jas heen. Maar
dan kwam het weekend.
Zaterdag liep de temperatuur niet verder op tot 8 graden en begon het rond 16:00 uur te regenen. Het
regende aan een stuk door tot zondag middag 12 uur. In deze 20 uur viel totaal 23.2 mm en door deze
hoeveelheid zitten de sloten vol en is de grondwaterstand gestegen tot 33 cm onder het maaiveld.
Totaal is deze decembermaand 71mm gevallen wat trouwens normaal is.
Het werd een zeer zachte zondag waarbij het dagrecord, voor 23 december uit 1977 met 13.2 °C, net
niet gehaald werd. De maximum temperatuur bleef steken op 13.1 °C. Een minimaal verschil maar toch
net geen record. Ik hoop alleen dat de fruitbomen niet gaan uitlopen door het zachte weer. Krijgen wij
weer vorst dan vriezen de knoppen weer stuk, zoals begin dit jaar.
Weersverwachting komende week
Op het moment van dit schrijven, maandagmiddag, is het nu 11.1 °C, bijzonder zacht voor de tijd van
het jaar. Als u dit weerpraatje leest zijn de kerstdagen voorbij en maken wij ons op voor de jaarwisseling.
De kerstdagen zullen bijzonder zacht, groen en nat verlopen. Normaal voor de kerstdagen is gemiddeld
2.3 °C Dit jaar komen we uit op een gemiddelde van rond de 7 a 8 graden. Ook de dagen daarna
verlopen bewolkt, nat en is de zon kansloos waarbij de temperatuur schommelt tussen de 4 en 10
graden. Vrijdag iets kouder, stijgt de luchtdruk even naar 1023 hPa en daalt daarna snel terug naar 1000
hPa. Het bijzonder zachte, bewolkte, zonloze en natte weerbeeld houdt het komend weekend aan en
zoals de weerkaarten er nu voorstaan, ook tijdens de jaarwisseling. Dit alles bij een matige wind uit west
tot zuidwest. Volgende week een terugblik op 2012. Alvast een prettige jaarwisseling en tot volgend jaar,
Erwin
· Zijn er in December al mollen, laat de winter met zich sollen
· Volle snee in ’t olde jaor, volle heuj in ’t nieje jaor
============================================================================
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