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MAANDOVERZICHT VOOR SCHIPHOL 
 
December 2019 
 
Overzicht:  Tot en met Sinterklaas was het weer onder invloed van 
hogedrukgebieden boven West-Europa. Het was rustig weer met ’s nachts 
vaak lichte vorst en mist.  
Tot en met de kerstdagen was het zacht met een komen en gaan van 
storingen die vanaf de Atlantische Oceaan oostwaarts trokken. Vaak was 
het onstuimig, herfstachtig weer met regen of buien en veel wind. Dit 
weertype werd afgewisseld door kortdurende hogedrukinvloed met een 
(vrijwel) droge dag met zonnige perioden.  Rond 18 december was het in 
een zuidelijke tot zuidwestelijke stroming zeer zacht. Na de kerstdagen 
werd het drie dagen koud onder invloed van een hogedrukgebied boven 
Midden-Europa, de laatste dagen van de maand verliepen opnieuw vrij 
zacht. Oudjaarsnacht was er mede door het afsteken van vuurwerk sprake 
van dichte mist.  
 
Wind: De etmaalgemiddelde wind was met 5,5 m/s vrijwel gelijk aan het 
langjarig gemiddelde van 5,6 m/s. De meeste wind was er van 6 tot en met 
16 december met op 8 december de hoogste uurgemiddelde windsnelheid 
van 13 m/s. De sterkste windstoten kwamen voor op 14 en 15 december: 
tot 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 gemiddelde temperatuur lag met 6,1 °C ver boven het 
langjarig gemiddelde van 4,0 °C. De maand telde slechts zes vorstdagen 
en geen ijsdag, tegen normaal respectievelijk elf en twee. De hoogste 
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temperatuur, 13,1 °C, werd geregistreerd op 16 december, de laagste,        
-2,6 °C, op 1 december.  
 
Neerslag: De hoeveelheid neerslag was met 72 mm neerslag vrijwel gelijk 
aan het langjarig gemiddelde van 76 mm. De meeste neerslag viel op 6 
december, 13 mm.  
 
Onweer: Onweer werd deze maand op drie dagen waargenomen. Normaal 
is dit op twee dagen.  
 
Zicht:  Op drie dagen in december kwam het zicht een of meerdere uren 
onder de 1000 m. Normaal zijn er zeven dagen met mist. 
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