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Overzicht: De maand kende een duidelijke tweedeling. De eerste achttien dagen was 
het onstuimig met regelmatig veel wind en neerslag. Een westelijke stroming zorgde voor 
aanvoer van de ene na de andere depressie vanaf de oceaan. Temperaturen lagen boven 
normaal.  
Vanaf de 19e kregen hogedrukgebieden boven onze omgeving de overhand. Het werd 
rustig weer, met slechts af en toe een zwakke storing. In heldere nachten kwam de 
temperatuur een enkele keer onder het vriespunt, verder bleven de temperaturen over 
het algemeen boven normaal.  
 
Wind: De gemiddelde windsnelheid lag met 6,7 m/s ruim boven het langjarig 
gemiddelde van 5,7 m/s. Vooral de eerste achttien dagen van de maand was er veel 
wind. De hoogste uurgemiddelde windsnelheid werd bereikt op 16 maart: 17 m/s De 
hoogste windstoten bedroegen die dag 25 m/s. Ook op 9 maart kwamen windstoten van 
25 m/s voor. In totaal werden deze maand op twaalf dagen windstoten van 20 m/s of 
hoger geregistreerd.   
 
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 7,9 °C ruim boven het langjarig 
gemiddelde van 6.1 °C. Op drie dagen kwam de temperatuur ’s nachts onder het 
vriespunt. Normaal telt maart zeven vorstdagen (minimumtemperatuur lager dan 0,0 
°C). Het koudst werd het op 19 maart: -1,8 °C. Het zachtst werd het op 30 maart: 17,3 
°C.  
    
 

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


Neerslag:  Er viel in totaal 73 mm neerslag, meer dan normaal: 61 mm. De meeste 
neerslag viel tijdens de eerste achttien dagen van de maand. Op 7 maart viel ruim 14 
mm. Ook 10 maart was erg nat met tijdens langdurige neerslag bijna 13 mm neerslag.   
 
Onweer:   Onweer werd boven Schiphol op 9 en 10 maart waargenomen. Normaal wordt 
op één dag in maart gedurende een of meerdere uren onweer waargenomen. 
 
Zicht: Het zicht kwam op zes dagen een of meerdere uren onder de 1000 m, gelijk aan 
het normale aantal.  
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