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Overzicht: Vrijwel de gehele maand hadden we te maken met een sterke westelijke 
stroming. Het was zeer wisselvallig. Winterweer ontbrak volledig. Van 16 tot en met 21 
februari was er zeer veel wind. We hadden te maken met drie stormen die een naam 
kregen van de West-Europese weerdiensten. Op 16 februari kregen we te maken met de 
storm Dudley. De 18e was het de beurt aan Eunice, de zwaarste storm sinds 1990. In 
Noord-Holland gold hiervoor code rood. Op 20 februari kregen we met storm Franklin te 
maken. In de avond gold hiervoor in Noord-Holland enkele uren code oranje.  
 
Wind: De etmaalgemiddelde windsnelheid lag met 8,3 m/s ruim boven het langjarig 
gemiddelde van 5,8 m/s. De meeste wind stond er tijdens storm Eunice op 18 februari 
met een hoogste uurgemiddelde windsnelheid van 23 m/s en windstoten tot 35 m/s. Op 
16 februari, tijdens Dudley, bedroeg de hoogste uurgemiddelde windsnelheid 17 m/s en 
kwamen er windstoten voor tot 26 m/s. Tijdens storm Franklin bedroeg de hoogste 
uurgemiddelde windsnelheid 19 m/s en kwamen er windstoten voor tot 29 m/s. Op 11 
dagen in de maand kwamen er windstoten voor boven de 20 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 maand was zeer zacht met een gemiddelde temperatuur van 6,9 °C 
tegen een langjarig gemiddelde van 4,1 °C. Het aantal vorstdagen 
(minimumtemperatuur onder 0°C) bedroeg vier en er waren geen ijsdagen 
(maximumtemperatuur onder 0,0 °C. Normaal  zijn dit er respectievelijk 10,4 en 1,4. De 
laagste temperatuur, -2,2 °C, werd geregistreerd op 11 februari. De hoogste 
temperatuur op 16 februari: 12,4 °C. 
 
Neerslag: Met 103 mm neerslag tegen een langjarig gemiddelde van 54,7 mm verliep 
de maand zeer nat. De meeste neerslag viel op 20 februari, ruim 19 mm. Op 6,15 en 19 
februari viel er ook meer dan 10 mm in een etmaal.  
 

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


Onweer: Er werd deze maand op drie dagen onweer waargenomen boven Schiphol. 
 
Zicht: Het zicht zakte op een dag, 26 februari,  onder de 1000 meter. Normaal zijn er 
4,3 dagen in februari waarop gedurende een of meerdere uren mist wordt waargenomen 
boven Schiphol. 
 
Normaal= het langjarig gemiddelde van 1991-2020. Mist en sneeuwval zijn 
gebaseerd op de jaren 2003-2020.  
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