Het weer in 2013
Het jaar 2013 wordt door weerkundigen getypeerd als: vrij koud, droog en
vrij zonnig.
De gemiddelde jaartemperatuur was 9,8⁰ C. tegen 10,1⁰ normaal.
Landelijk waren er 1712 zonuren, het langjarig gemiddelde is 1639. Er viel gemiddeld 755 mm
neerslag en normaal is dat 849 mm, in Overschild viel 780 mm neerslag, het vorig jaar 842
mm.
Dat waren al weer heel wat getallen, en er volgen nog heel wat meer!
Het jaar 2013 heeft zich gekenmerkt door veel extremen, veel warmte en koude records zijn
gebroken.
Het begon met heel zacht weer begin januari naar zware vorst midden in het midden van de
maand, met op 16 januari bijna 20⁰ vorst in Overschild.
Maar het kan verkeren: in de nacht van 30 januari werd het plus 13⁰, de warmste nacht ooit op
die dag sinds de waarnemingen begonnen in 1901.
Februari was een koude maand met een gemiddelde temp. van 1,7⁰ en er kwamen 16 vorstdagen
voor. Het was ook een droge maand, evenals de maand januari. De wintermaanden dec-jan. en
febr. 2012-2013 samen waren toch niet droog, dit kwam door de erg natte decembermaand van
2012 (125 mm).
De lente van 2013. Met een gemiddelde temperatuur van 7,4⁰ tegen 10⁰ normaal beleefden we
een koude lente. De maanden maart, april en mei waren sinds 1970 niet meer zo koud
geweest.
Maart en april telden samen zelfs nog 28 vorstdagen, op 13 maart vroor het nog -13⁰ Het was de
koudste maand maart sinds 1922 en de koudste april sinds 1997. Uitzonderingen waren er
natuurlijk ook: op
5 maart was het de warmste 5 maart ooit met +18⁰ en een geweldige stofstorm op 23 maart.
Het was ook een droge lente t/m 8 mei. De laatste 10 dagen van april was het groeizaam weer met
een temperatuur van ongeveer 20⁰, de eerste dagen van mei
hield dit mooie weer aan.
Na 10 mei werd het regenachtig en koud met minimum
temperaturen die in geen 30 jaar waren voorgekomen in
mei. Er viel bijna op alle dagen neerslag, soms nog in de
vorm van sneeuw!
Hierdoor is er in mei bijna geen gras ingekuild en hadden
veel gewassen een moeizame start, vooral door de lage
temperaturen.
De zomermaanden juni, juli en augustus kunnen we typeren als warm, zonnig en gemiddeld
over het land droog. Begin juni kon een zware eerste snede gras prima worden ingekuild en
maakten de gewassen een groeispurt door.
De 2de helft van juni was koud en plaatselijk erg nat, in Overschild viel er zelfs 106,5 mm
neerslag tegen 58 mm landelijk. Op 20 juni viel er zelfs 65 mm bij ons met als topper Zweeloo
met 90 mm.
Op 18 en 19 juni werd heel warme lucht aangevoerd, waardoor het tropisch warm werd met
temperaturen van boven 30⁰.
Juli was droog, zonnig en warm tot zeer warm met maar 38 mm neerslag in Overschild, lang.j 78
mm.
De laatste 10 dagen van juli waren tropisch warm, tussen 25 en 32⁰ in Overschild, in Brabant 35⁰.
Het gevolg bleef niet uit, zeer zware onweersbuien met vooral veel schade in Friesland.
Ook het begin van augustus was erg warm, op 2 augustus werd het zelfs 36⁰ in Overschild.
Er werd een etmaaltemperatuur behaald van 28,6⁰ de hoogste ooit gemeten in ons land!

