Wist je datjes over de zomer.
Wist je dat de maanden juni, juli en augustus op het
noordelijk halfrond zomer heet? Zomer, een van de vier
seizoenen. Zomer, vaak relatief hoge temperaturen, lang
daglicht een prachtig bloeiende natuur en natuurlijk voor veel
mensen zomervakantie.
Wist je dat het door de stand van de aarde ten opzichte van de zon in de zomer warmer is,
dan in de winter? Doordat de stralen bijna loodrecht naar beneden vallen, verliezen ze minder
energie. Dit maakt de zomer warmer.
Wist je dat de zomer in Nederland over het algemeen wisselvallig
en onvoorspelbaar zijn? We kennen allemaal de zeer grillig verlopen
zomers. Prachtig, mooi weer gevolgd door regen en wind. Het
gevoel van een totaal verregende zomer, tegenover bloedhete
zomers. Ons Nederlandse klimaat maakt dit wisselende beeld. Door
de ligging aan zee, het ontbreken van bergen en het liggen op de
scheidslijn van warm en kouder weer, ontstaat dit klimaat.
Wist je dat je naar de kust moet in de zomer voor zon? Ga naar de kust van Zeeland, de kop
van Noord Holland of de Waddeneilanden. Volgens Klimaatinfo.nl heb je daar namelijk de
grootste kans op zon.
Wist je dat we het woord hittegolf in de zomer vaak zonder reden gebruiken? Er is namelijk
een officiële definitie van een hittegolf. Deze luidt:Ten minste vijf dagen achtereen waarop de
maximumtemperatuur 25,0 ºC of meer bedraagt (zomerse dagen);
waarbij ten minste op drie dagen de maximumtemperatuur 30,0 ºC of
meer bedraagt (tropische dagen).
Wist je dat de zomer van 1947 de zomer was met de hoogste
gemiddelde temperatuur? De temperatuur die zomer was 18.7 graden.
Er werden 839.8 zonne-uren geteld. De zomer met de laagste
gemiddelde temperatuur was die van 1907. De gemiddelde
temperatuur was toen 14.3 graden. In de zomer van 1907 werden 377.7 zonne-uren geteld.
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