Juli gaf eerst een aantal droge en warme dagen. waarop
volop ingekuild kon worden. Buurman Bijen kon zelfs
nog hooi persen bij mij op het land met 28 . Daarna
volgden weer een paar weken van nat, koel en somber
weer. In totaal viel er 102 mm regen in Overschild tegen
ongeveer 70 normaal, landelijk was de neerslag in juli
tussen 75 en 200 mm.
De laatste dagen van juli waren weer droog, zonnig en
warm met temperaturen van 30C .
Augustus begon in Overschild met zware onweersbuien met soms 25 mm regen, maar daarna
werd het volop zomer met zelfs temperaturen van 33 rond het weekend van 19 augustus.
In Limburg werd zelfs enkele dagen meer dan 36 gemeten.
De graan- en stro oogst had hierdoor een vlot verloop, de opbrengsten waren normaal.
De laatste week van augustus was heel nat en ruig met soms bijna 100 mm neerslag in het
noorden van Groningen en Friesland, met als gevolg ondergelopen aardappelvelden.
De herfstmaanden, vooral de maand september, waren vrij zonnig en tamelijk droog met
uitzondering van oktober. September gaf ook nog een aantal uitzonderlijke warme dagen, op
zondag 9 september kwam overal de temperatuur nog boven de 30 uit.
In september kon er goed gewerkt worden aan de aardappelen bietenoogst. In alle 3 de herfstmaanden week de
temperatuur niet af van het langjarig gemiddelde.
Op 24 september hadden we de eerste zware herfststorm en het
onstabiele weer hielden we de hele maand oktober. Op bijna
alle dagen in oktober heeft het wel geregend, soms niet veel
maar toch.. Landelijk viel er 106 mm regen tegen 82
normaal, wij hadden 86 mm.
Dit had gevolgen voor de laatste snede gras en de verdere oogst van aardappelen, bieten en maïs,
die op een aantal dagen en op meerdere percelen problematisch verliep.
Het wintergraan kon bijna overal goed de grond in en had een goede start. 22 oktober was een
bijzondere dag, toen werd het nog 22 wat nog maar 1 keer vaker in de laatste 100 jaar is
gebeurd zo laat in de maand oktober.
November was een droge maand met in Overschild 49 mm neerslag, terwijl gem. 82 mm
normaal is. De laatste oogstwerkzaamheden hadden daardoor een goed verloop.
December 2012 is nat, vrij zacht en somber verlopen. Er viel gemiddeld 125 mm neerslag
tegen een langjarig gem. van 80 mm. In Overschild viel 122 mm neerslag, ook voor een deel in
de vorm van sneeuw.
December gaf in de eerste helft van de maand al “2 wintertjes” met sneeuw en op 8 december
zelfs 10 vorst.
Het 2de deel van december staat ons allen denk ik nog wel vers in het geheugen. Het was vaak
erg nat, koud en somber.

