Eerste storm van 2018: windstoten tot 115 km per uur
regenwater mogelijk en is kans op
zware rukwinden tot 110 km per
uur.'' De storm is het gevolg van
het langstrekken van een diepe
depressie. Die trekt van NoordEngeland over de zuidelijke
Noordzee naar Sleeswijk-Holstein
en de Oostzee.
KLM heeft 100 vluchten geannuleerd
vanwege de harde wind.
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Vandaag krijgen we aan de kust te
maken met een westerstorm met
zware tot zeer zware windstoten.
Op Schiphol zijn veel vluchten
geannuleerd.
CASPAR NABER

Het wordt een onstuimige dag met
waarschijnlijk enkele uren storm,
windkracht 9 of 10, aan de
noordwestkust en op de
Waddeneilanden. Er kunnen daar
(zeer) zware windstoten optreden
tot 115 kilometer per uur. In de
vroege ochtend passeert een lijn
met felle buien, daarbij zijn vooral
in het zuiden eveneens (zeer)
zware windstoten mogelijk.
,,Het verkeer moet rekening
houden met zware tot zeer zware
windstoten'', zegt weerman Ben
Lankamp van Weerplaza. In de
loop van de ochtend trekt de wind
volgens hem aan tot windkracht 9,
aan de westkust en op de Wadden
zelfs 10 Beaufort.
Code geel

KLM schrapt ruim 100 vluchten
vanwege de verwachte
westerstorm. Door de storm zal er
sprake zijn van beperkte start- en
landingsbaancapaciteit op
Schiphol. Reizigers moeten
gedurende de hele dag rekening
houden met vertragingen. Ook bij
andere luchtvaartmaatschappijen,
zo waarschuwt Schiphol.
Passagiers doen er verstandig aan
online informatie in te winnen over
het wel of niet doorgaan van hun
vlucht. Of andere
luchtvaartmaatschappijen vluchten
annuleren, is nog niet bekend.
De storm van 25 januari 1990 wordt
nog altijd beschouwd als een van
de ergste in zeker 100 jaar en de
zwaarste van de laatste decennia.
Zeventien mensen verloren het
leven. Bij een van meer recente
stormen, op 28 oktober 2013,
werden in het Waddengebied zeer
zware windstoten gemeten van 140
tot zelfs 151 kilometer per uur op
Vlieland. Ook de zware zomerstorm
van 25 juli 2015 waarvoor het KNMI
een weeralarm uitgaf, had grote
gevolgen. Veel bomen vol blad
gingen om waardoor schade werd
aangericht en wegen werden
geblokkeerd. Het verkeer
ondervond veel hinder van de
windstoten.

Het KNMI heeft tussen 03.00 uur
en 18.00 uur code geel afgegeven.
Overdag houdt de storm aan de
kust tot in de tweede helft van de
middag aan. De wind neemt na
15.00 uur geleidelijk af.
Het gaat niet alleen waaien, er kan
ook veel regen vallen, zegt
weervrouw Diana Woei. ,,In de
ochtend en in de middag trekken
stevige buien van west naar oost.
Daarbij is in korte tijd veel
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