ACTUEEL

NEERSLAGGEGEVENS JULI EN AUGUSTUS
De neerslaghoeveelheid en het aantal neerslagdagen voor de
maanden juli en augustus 2013, dagelijks gemeten met een
elektronische pluviometer op het PCS te Destelbergen, en de
respectievelijke normalen, worden weergegeven in tabel 1.
Uit tabel 1 blijkt dat juli 2013 vrij normaal was op het vlak van
neerslaghoeveelheid, augustus 2013 was daarentegen heel
wat droger dan normaal. Met 16,8 l/m² neerslag werd voor
augustus op het PCS een nieuw maanddroogterecord verwezenlijkt (zie verder). Tijdens beide zomermaanden werden er
minder neerslagdagen geteld dan normaal.
Tabel 1 - Neerslag en aantal neerslagdagen voor de maanden juli en
augustus 2013 en de respectievelijke normalen

Juli
Augustus

PCS

Normalen

Maand

Neerslag
(l/m²)

Neerslagdagen

Neerslag(l/m²)

Neerslagdagen

79,2

10

73,5

14

16,8

10

79,3

15

Augustus

Laagste

Jaartal

Neerslag
(l/m²)

Jaartal

Neerslag
(l/m²)

2000

244,0

2006

27,9

2006

268,1

2013

16,8

In figuur 1 wordt de respectievelijke neerslaghoeveelheid voor
juli 2013 (a) en augustus 2013 (b) per etmaal weergegeven.
Uit figuur 1 (a) blijkt dat het in juli 2013 voornamelijk geregend
heeft in het begin van de maand en tijdens de laatste 7 dagen
van de maand. Grootste uitschieter in juli was er op de 27e,
toen viel er met 38,8 l/m² neerslag de helft van de totale
maandneerslaghoeveelheid.
Het neerslagpatroon van augustus 2013 was totaal verschillend als dit van juli 2013 (figuur 1 (b)). Terwijl het in juli vooral
geregend had tijdens het maandbegin en -einde, heeft het in
augustus niet geregend tijdens deze periodes. Tijdens de
maand augustus konden een 3-tal afzonderlijke periodes
onderscheiden worden waarbij het telkens gedurende 3
opeenvolgende dagen geregend heeft. Grootste uitschieter in
augustus was op de 7e waar, net als in juli, op 1 dag de helft
van de totale maandneerslaghoeveelheid is gevallen.
De afgelopen 21 jaar viel er op het PCS tijdens de maand juli
gemiddeld 86,1 l/m² en tijdens de maand augustus 90,5 l/m².
In tabel 2 wordt een overzicht gegeven van de jaren en de
respectievelijke neerslaghoeveelheden waarop er sedert de
start van de metingen op het PCS, nu 21 jaren geleden, de
hoogste en de laagste neerslaghoeveelheden werden gemeten tijdens de maanden juli en augustus.
In deze tabel valt vooral het jaar 2006 op: een uiterst droge
julimaand werd gevolgd door een kletsnatte augustusmaand.
Zoals eerder vermeld, werd er voor augustus 2013 een nieuw
droogterecord genoteerd. Het vorige droogterecord dateerde
uit 2009, toen viel er slechts 27,2 l/m² neerslag.
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Figuur 1 - Neerslaggegevens per etmaal voor juli 2013 (a) en augustus
2013 (b)
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Tabel 2 - Overzicht van de jaren waar op het PCS de afgelopen 21 jaar de
hoogste en laagste neerslaghoeveelheden gemeten werden tijdens de
maanden juli en augustus
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