Een eerste klimatologisch overzicht van september 2018
September kende een zeer abnormaal laag aantal neerslagdagen in
Ukkel en was hier zeer abnormaal zonnig
Opmerking: tenzij anders vermeld, gelden de normalen en de records voor de periode vanaf 1981.

Normale temperaturen voor Ukkel
Wanneer we naar de gemiddelde temperaturen kijken, was september een normale maand voor
Ukkel. De gemiddelde, de gemiddelde maximum- en de gemiddelde minimumtemperatuur
bedroegen er respectievelijk 15,4°C (norm.: 14,9°C), 20,4°C (norm.: 19,0°C) en 10,7°C (norm.: 10,9°C).
De hoogste temperatuur werd op de 17de gemeten en bedroeg 26,1°C, terwijl de laagste
temperatuur op de 30ste werd gemeten en 3,8°C bedroeg, toch een zeer abnormaal lage waarde voor
de eerste herfstmaand.
Deze maand registreerden we hier nog 17 lentedagen [max>=20°C] (norm.: 10,3 d.), een abnormaal
hoog aantal en 3 zomerdagen [max>=25°C] (norm.: 1,9 d.).
In ons land werd de hoogste temperatuur op de 18de gemeten. In Ophoven (Kinrooi) steeg de
temperatuur tot 29,7°C. De laagste temperatuur werd op de 30ste geregistreerd. In Elsenborn
(Bütgenbach) daalde de temperatuur toen tot -3,7°C.

Zeer abnormaal weinig dagen met neerslag in Ukkel
In Ukkel viel er een normale neerslaghoeveelheid van 61,7 mm neerslag (norm.: 68,9 mm) op 9
dagen (norm.: 15,7 dagen), een zeer abnormaal laag aantal dagen.
De gemiddelde regionale neerslaghoeveelheden in ons land waren bijna overal normaal: ze
fluctueerden van ongeveer 45% van de normale in Belgisch Lotharingen tot ongeveer 95% van de
normale in de Condroz.
De grootste hoeveelheden werden op de 5de geregistreerd. In Louveigné (Sprimont) viel er op die dag
in totaal 83,4 mm neerslag.
Ons land telde deze maand 5 onweersdagen (norm.: 7,7 dagen).
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Zeer abnormaal zonnig in Ukkel
De afgelopen maand was zeer abnormaal zonnig in Ukkel met 197u 34min (norm.: 143u 04min). Net
als in 2016 was de hemel hier geen enkele keer volledig betrokken (norm.: 2,8 dagen), een zeer
abnormaal feit, en ook registreerden we maar 7 zwaar bewolkte dagen (norm.: 11,5 dagen), een
abnormaal gegeven.

Normale gemiddelde windsnelheid
De gemiddelde windsnelheid voor Ukkel was normaal: 3,0 m/s (norm.: 3,3 m/s). In het officiële
anemometrische meetnet in ons land werden er geen windstoten van minstens 100 km/u (28 m/s)
gemeten. Deze snelheden konden wel lokaal bereikt worden tijdens de onweders.
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