Het weer in 2012
Het weer in 2012 wordt door weerkundigen als een normaal jaar getypeerd. De
gemiddelde jaartemperatuur was 10,3 C tegen 10,1 van het langjarig gemiddelde.
(gem. laatste 10 jaar)
Landelijk hadden we 1725 zonuren tegen 1643 normaal, en er viel 873 mm neerslag tegen 843
mm normaal. (Normaal is hierbij ook het langjarig gemiddelde.)
In Overschild viel 842 mm neerslag, het aantal zonuren was in het noorden iets lager.
Toch verliep het weer in 2012 allesbehalve normaal, het verliep sterk wisselvallig, waarbij we
van het ene uiterste in het andere vielen. Dit in tegenstelling tot 2011, waarbij het soms lange tijd
hetzelfde weertype was.
Zo begon 2012 buitengewoon zacht met plus 14
C op nieuwjaarsdag met veel neerslag en hoge
waterstanden. We herinneren ons allemaal nog
wel de evacuatie van Woltersum en omgeving op
vrijdag 6 januari.
Eind januari viel de vorst in die ook de eerste 10
dagen van februari aanhield. Er was zelfs sprake
van een officiële koudegolf met minima bij ons
van -19 op 4 en 5 februari. De landelijk laagste
temperatuur werd gemeten in Lelystad op 4 febr.
met -23 C. De gevoelstemperatuur daalde tot -30
wat gemiddeld maar één keer in 30 jaar voorkomt.
De eerste 10 dagen van februari waren de zonnigste dagen in februari in 100 jaar, mede
doordat de sneeuw vooral in de nacht viel.
De lente van 2012. We beleefden een zachte lente, dat kwam vooral door de maand maart die
droog, zonnig en een warm verloop had. In Overschild viel maar 23 mm neerslag tegen 57
normaal. Het was de op 3 na zachtste en mooiste maartmaand in 100 jaar.
De gevolgen van de hoge temperaturen in januari en de strenge vorst in februari werden
nu openbaar. Veel vaste planten, struiken en vooral rozen bleken te zijn doodgevroren. De
wintergranen hadden de winter goed doorstaan, op hier en daar wat natte plekken na.
April was vrij koud, somber en nat met soms zware nachtvorsten tot -6 . Het bijzondere van
april was dat er op bijna alle dagen onweer voorkwam door het onstabiele weertype.
De maand mei was erg wisselend, de eerste helft was te koud met regelmatig nachtvorst, de
tweede helft was warm en zonnig. In Overschild viel 41 mm neerslag, tot soms wel het
driedubbele in het zuiden van het land.
De zomermaanden juni, juli en augustus. De zomer ging erg koel en wisselvallig van start. De
gemiddelde temperatuur van de zomermaanden was 17 wat normaal is.
Juni is in 15 jaar niet zo koel en nat geweest. Het was een sombere maand, maar gauw vergeten
dus. In Overschild viel 98 mm regen.

