
Doorlopend neerslagoverschot / -tekort De Bilt
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Op basis van neerslag- en verdampingsgegevens van het KNMI. Verdampingsgegevens volgens Makkink.
Berekening: Neerslagoverschot = neerslagoverschot van de dag + neerslagoverschot voorgaande dagen x 359/360

! Experimentele berekening door LogboekWeer.nl

Bart Vreeken, LogboekWeer

Droogte Top 3
(rangorde per dag)
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Hoogste:  681 mm op  2 maart 1999
Laagste: -115 mm op 31 augustus 1976
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