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Koudegetal volgens Hellmann Warmtegetal

Op basis van etmaalgegevens en neerslaggegevens van het KNMI.  Bart Vreeken, LogboekWeer.nl

Temperatuur Voorschoten/Valkenburg t.e.m. 2014 gemeten te Valkenburg
vanaf 2015 gemeten te Voorschoten
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