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Overzicht: De maand begon winters  met een noordoostenwind en in de ochtend van 1 
februari enkele centimeters sneeuw. Vanaf de 3e draaide de wind echter naar 
zuidwestelijke richtingen en kwam het weer in onze omgeving geleidelijk onder invloed 
van depressies boven de Atlantische Oceaan. 
Na de eerste tien dagen stabiliseerde het weer onder invloed van een hogedrukgebied 
boven onze omgeving en brak er een periode aan van zonnig en droog weer, waarbij het 
overdag geleidelijk zachter werd en in de nachten juist kouder. De wind kwam 
overwegend uit het zuiden. Van 18 tot en met 22 februari passeerden er enkele zwakke 
fronten waardoor het overwegend bewolkt bleef en er plaatselijk 1-2 mm regen viel. 
Vanaf de 23e brak er opnieuw een droge en zonnige periode aan die zou duren tot de 
laatste dag van de maand.  
 
Wind: De etmaalgemiddelde windsnelheid lag met 4,8 m/s ruim onder het langjarig 
gemiddelde van 5,9 m/s. De meeste wind stond er van 7 tot en met 9 februari, met de 
hoogste uurgemiddelde windsnelheid op 9 februari: 17 m/s. Ook de hoogste windstoten 
traden op deze dag op: 25 m/s. 7 februari kwamen er windstoten voor tot 24 m/s.  
 
Windroos: (deze maand en klimatologie) 

 
Een overzicht van de bijbehorende Beaufortschalen kan gevonden worden op 
http://www.knmi.nl/klimatologie/achtergrondinformatie/beaufortschaal.pdf.  
 
Temperatuur: De gemiddelde temperatuur lag met 6,3 °C ruim boven het langjarig 
gemiddelde van 3,5°C. Aan het einde van de maand liepen de maximumtemperaturen 
flink op. Op 26 februari werd het 18,6 °C, de hoogste temperatuur op Schiphol in 
februari gemeten sinds 1951. Het aantal vorstdagen (minimumtemperatuur onder 0°C) 
bedroeg vijf, ruim onder het normale aantal van elf dagen. De laagste temperatuur, -3,1 

http://www.knmi.nl/klimatologie/achtergrondinformatie/beaufortschaal.pdf


°C °C, werd geregistreerd op 3 februari. Er waren geen ijsdagen (maximumtemperatuur 
onder 0,0 °C. Normaal telt februari twee ijsdagen.  
 
Neerslag: Met slechts 39 mm neerslag tegen een langjarig gemiddelde van 53 mm 
verliep de maand vrij droog. De meeste neerslag viel tijdens langdurige neerslag op 10 
februari: 16 mm. Ook 7 en 8 februari viel er 13 mm.  
 
Onweer: Er werd geen onweer waargenomen op Schiphol (normaal: 1 dag). 
 
Zicht: Op 5 en 28 februari zakte het zicht gedurende meerdere uren onder de 1000 
meter. Normaal zijn er zeven dagen waarop gedurende een of meerdere uren mist wordt 
waargenomen. 
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