Hierna werd het minder warm en verliep de 2de week van augustus regenachtig, maar het
hogedrukgebied bleef het weer bepalen, het weer herstelde zich. Hierdoor had de graan- en strooogst een voorspoedig verloop al was het tijdstip van de oogst niet vroeg.
Door de combinatie van forse verdamping en een geringe hoeveelheid neerslag liep het landelijk
gemiddelde neerslagtekort op tot 180 mm. In onze omgeving was dit neerslag tekort veel lager,
het noorden kreeg een dubbele hoeveelheid neerslag in de zomermaanden dan de rest van
Nederland.
De herfstmaanden, september, oktober en november van 2013 waren erg nat, zacht en met de
normale uren zon. Gemiddeld viel er 100 mm meer neerslag dan normaal in de
herfstmaanden.
September was bij ons de natste herfstmaand met 131 mm neerslag.
De eerste dagen van september waren veelbelovend met soms +30⁰.
Sommige veehouders hebben toen zelfs nog hooi-balen kunnen
persen, ook doordat het de laatste 10 dagen van augustus prachtig
droog weer was.
De aardappel en bietenoogst ging voorspoedig van start.
Op 8 september viel in Overschild 59 mm
neerslag, en tot 20 september was het erg
nat en herfstig.
Na 20 september lagen we gelukkig weer onder
een hogedrukgebied met droog en zonnig weer.
Ook de eerste week van oktober was het nog
droog, de maïsoogst ging voorspoedig van
start.
Vanaf 9 oktober werd het wisselvallig weer,
maar er kon wel goed worden doorgewerkt met
de maïsoogst, de grondbewerking en het zaaien
van de wintergranen.
Dit in tegenstelling tot het westen en zuiden
van het land. De Bilt gaf in het weekend van
11 oktober code oranje af voor grote hoeveelheden neerslag. Op sommige plaatsen in Z. Holland
viel 120 mm neerslag in een etmaal, iets wat maar 1 x in de 30 jaar voorkomt. In het
zuidwesten van het land viel lokaal soms meer dan 225 mm neerslag in oktober.Overschild kwam
gelukkig maar tot 79.
Op 28 oktober raasde er een zeer zware storm
over Nederland die ons allen nog vers in het
geheugen ligt, denk ik. Er kwamen windstoten voor
van 150 km per uur (Lauwersoog) De laatste keer dat
we zoiets meemaakten was op 25 januari 1990.
November gaf de meeste dagen nat, somber en
zacht weer. 11 november hadden we de eerste
nachtvorst en op 20 november gaf in het zuiden van
het land een tijdelijk sneeuwdekje.
December was landelijk gezien zeer zonnig en erg
zacht met een normale hoeveelheid neerslag.
Het was de op 6de na warmste decembermaand sinds 1901. Het kwam maar op enkele dagen tot
vorst, normaal is dit op 13 dagen in december het geval.
De overheersende westelijke stroming zorgde in december regelmatig voor veel wind. Op 5
december was het code rood met een zeer zware noordwesterstorm met hoog water voor de
kusten.
Ook de dagen voor en na Kerst waren erg onstuimig met een zuidwesterstorm op 24 december.

