
 

 

Hier zijn de 30 Franse steden waar het 

het meest regent! 

Vergeet je paraplu niet mee te nemen.... 

 
 

Paraplu's, sweaters en trenchcoats zijn uit. De herfst is hier en in veel steden in 

Frankrijk wordt het gevoeld door de plotselinge daling van de temperatuur en de 

seizoensgebonden vochtigheid. De nazomer kleurt de bladeren die afsterven op de 

kasseien van de steden die de herfstbuien regelmatig nat maken. 

Holidu, de site voor vakantieverhuur ( www.holidu.fr ) heeft besloten om de Franse 

steden te rangschikken waar het het meest regent! Met behulp van gegevens van 

World Weather Online werden steden in Frankrijk met meer dan 50.000 inwoners 

gerangschikt op basis van hun gemiddeld aantal regendagen per maand en de 

gemiddelde dagelijkse neerslagstatistieken. Lees verder om erachter te komen welke 

steden in de top 10 staan en onze aanbevelingen voor het plannen van je reis om 

hevige regenbuien zo goed mogelijk te vermijden. 

http://www.holidu.fr/


 

 

        1. Grenoble, Auvergne-Rhône-Alpes 

Grenoble, in Isère, is de meest regenachtige stad van Frankrijk! Omarmd door de 

alpine bergen van Zuidoost-Frankrijk, verzamelt de stad elk jaar ongeveer 9 dagen 

regen per maand en 5,5 mm neerslag per dag. Grenoble is het natst in de maanden 

mei, september en oktober en het droogst in februari. Om jezelf te beschermen 

tegen (soms) hevige regenval kun je terecht in de vele musea die de stad rijk is, zoals 

het natuurhistorisch museum. Het bevat meer dan een miljoen exemplaren van 

fossielen, mineralen, planten en dieren, genoeg om op een speelse manier te 

schuilen.  

 

 

 



          2. Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes 

Achter haar uiterlijk als een zonnig pittoresk stadje, onthult Annecy een groot deel 

van het jaar een bewolkte hemel. Annecy grenst aan het gelijknamige meer, bekend 

als het schoonste meer van Europa, en ligt tussen de massieven van Bornes en 

Bauges, waardoor het een bergklimaat heeft. Van jaar tot jaar valt er in de stad 

ongeveer 8 dagen regen per maand en een opeenhoping van 5 mm neerslag per 

dag. Het is in februari en september dat de meeste regen valt, terwijl mei, juni, juli en 

augustus de meeste regenval van het jaar hebben. Zowel in de herfst als in de winter 

beschermt het kasteel van Annecy zijn bezoekers tegen de omringende vochtigheid 

terwijl het een interessant facet van zijn geschiedenis weerspiegelt. 

 

 

          3. Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes 

Het podium eindigt op een stad die weer in de Auvergne-Rhône-Alpes ligt. Lyon, de 

3e meest bevolkte stad van Frankrijk, is toevallig ook de 3e stad waar het het meest 

regent in het land. Gelegen aan de samenvloeiing van de Rhône en de Saône, draagt 

Lyon vaak een dikke, bewolkte jas waardoor het een plaats op deze ranglijst 

verdient. Ongeveer 8 dagen regen per maand en 4,2 mm neerslag per dag 

bevochtigen de inwoners maar ook de toeristen die door de stad van de gebroeders 

Lumière trekken. Om tijdens een bezoek aan de metropool te verdoezelen, is er niets 

beter dan een bezoek te brengen aan de vele musea van de stad, zoals het bioscoop- 

en miniatuurmuseum, dat hyperrealistische scènes uit het dagelijks leven, miniaturen 

en bioscoopaccessoires tentoonstelt, allemaal door tentoonstellingen over speciale 

Effecten. 



 

 

           4. Mulhouse, Groot-Oosten 

De vierde plaats wordt ingenomen door Mulhouse, een pittoresk middeleeuws stadje 

in de regio Grand Est, niet ver van Colmar. Mulhouse ervaart elke maand van het jaar 

gemiddeld 7,8 regendagen en 3,8 mm dagelijkse neerslag. De stad ligt op de grens 

met Duitsland en brengt deze typische charme van de steden in Oost-Frankrijk met 

zich mee. Een reis naar Mulhouse zou niet compleet zijn zonder een bezoek aan het 

Nationaal Automobielmuseum. Het gebouw brengt 400 klassieke, luxe en raceauto's 

samen die de geschiedenis van de auto vertellen en kan in alle weersomstandigheden 

worden bezocht! 

 

 

          5. Bayonne, Nieuw-Aquitanië  



De vijfde meest regenachtige stad van Frankrijk wordt officieel onthuld als de stad 

Bayonne. Gelegen in het zuidwesten van het land, in Nieuw-Aquitanië, regent het 

gemiddeld 7,3 dagen per maand, met een gemiddelde dagelijkse neerslag van 4,3 

mm. Maar laat de regen je er niet van weerhouden Bayonne te bezoeken. De stad die 

bekend staat als zonnig in de zomer kan gemakkelijk regenachtig zijn in de andere 

maanden van het jaar. Voor de ongelukkigen die vast komen te zitten in een stortbui, 

biedt de stad vele musea om te bezoeken, zoals het oude kasteel, een historisch 

overblijfsel in het centrum van Bayonne. 

 

 

          6. Pau, Nieuw-Aquitanië 

De stad Pau, in de Pyrénées-Atlantiques , is de zesde meest regenachtige stad van 

Frankrijk, met een jaarlijks gemiddelde van 7,2 regendagen per maand en 4,1 mm 

regen per dag. Pau heeft een overvloed aan binnenactiviteiten voor het geval de 

lucht besluit om tijdens je reis bewolkt te worden. Bezoek de fantastische musea, 

neem de kabelbaan in de Boulevard des Pyrénées, shop in de vele boetiekjes of zoek 

een authentiek restaurant om de beste gerechten uit de regio te proeven. 



 

 

          7. Saint Etienne, Auvergne-Rhône-Alpes 

De vierde stad van Auvergne Rhône Alpes in onze ranglijst lijkt de regenreputatie van 

de regio te bevestigen. Saint Etienne, gelegen ten westen van Lyon, profiteert van de 

nabijheid van het regionale natuurpark Pilat om landschappen op verschillende 

hoogtes aan te bieden. De stad heeft ongeveer 7 dagen regen en 3,4 mm neerslag 

per dag per jaar, en verdient de 7e plaats op deze ranglijst. De stad grenst aan 

de Gouffre d'Enfer- dam, die kan worden bezocht. Voor degenen die droog willen 

blijven, heeft Saint Etienne echter veel musea en cafés die beschutting bieden tijdens 

hevige regenbuien. 

 

         8. Bourges, Centre-Loirevallei 



Bourges, de eerste stad in Centre-Val de Loire in de ranglijst, heeft de prijslijst van de 

8e meest regenachtige stad van Frankrijk met een gemiddelde van 7 dagen regen per 

maand en 3,3 mm neerslag per dag. Gelegen op een paar kilometer van de meest 

centrale stad van Frankrijk, onderscheidt Bourges zich door zijn vakwerkhuizen die 

zo'n betoverend aspect geven aan het kleine stadje. Een bezoek aan de grootse 

kathedraal van Bourges in gotische stijl en het sierlijke Jacques Coeur-paleis zijn de 

soorten excursies die u droog houden. 

 

 

          9. Villeneuve-d'Ascq, Hauts-de-France 

Verrassend genoeg komt de eerste stad in Hauts de France pas op de negende plaats 

in deze ranglijst. Villeneuve-d'Ascq, aan de rand van Lille, heeft 7 dagen regen per 

jaar per maand en 3,3 mm neerslag, vergelijkbaar met Bourges. Om aan het 

traditionele regenachtige weer van het noorden te ontsnappen, gaat er niets boven 

een bezoek aan het museum voor moderne kunst of het kasteel van Flers. De stad 

heeft ook een winkelcentrum met verschillende winkels en restaurants waar je naar 

de regen kunt kijken zonder doorweekt te raken. 

 



           10. Limoges, Nieuw-Aquitanië 

Limoges staat in extremis in de top 10 van de meest regenachtige steden van 

Frankrijk. De stad die door de Vienne wordt doorkruist, ligt tussen de natuurparken 

van Millevaches in Limousin en die van Périgord-Limousin. Limoges wordt elk jaar 

bewaterd gedurende 6,8 dagen regen per maand, waarbij 3,3 mm neerslag per dag 

wordt verzameld. De centraal-zuidwestelijke stad staat bekend om zijn versierd 

porselein, waarvan een groot deel te zien is in het Adrien Dubouché National 

Museum. Wat is er beter dan dit museum te bezoeken om aan de weersinvloeden te 

ontsnappen. 

Methodologie 

Deze rangschikking is gemaakt door gegevens over elke stad tussen 2009 en 2022 te 

extraheren. In totaal zijn alle Franse steden met meer dan 50.000 inwoners 

geanalyseerd. Met behulp van gegevens van World Weather Online berekenden we 

vervolgens het jaarlijkse gemiddelde aantal regenachtige dagen per maand met 

behulp van het gemiddelde voor elke maand van het jaar, evenals de jaarlijkse 

gemiddelde hoeveelheid dagelijkse neerslag per maand. De twee gegevens werden 

vervolgens gecombineerd om te onthullen welke steden het best presteerden. 

Info: www.holidu.fr/locations-de-vacances/france/nouvelle-aquitaine 

http://www.holidu.fr/locations-de-vacances/france/nouvelle-aquitaine

