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 MAANDOVERZICHT VOOR SCHIPHOL 
 
December 2020 
 
Overzicht:  
Na een zacht begin was het tot en met 10 december (vrij) koud met ’s 
nachts vaak lichte vorst. We bevonden ons in relatief koude zeelucht tussen 
lagedrukgebieden boven West- en Midden-Europa in, zodat het vaak rustig 
weer was met mist of lage bewolking en ’s nachts op veel plaatsen lichte 
vorst. Daarna was tot de kerstdagen de stroming zuidwestelijk en zorgden 
actieve storingen voor zacht en wisselvallig weer.  
Tijdens en na de kerstdagen leek het stromingspatroon veel op dat van de 
eerste koudere periode deze maand. Boven West-Europa lagen 
lagedrukgebieden gevuld met koude lucht. Op 27 december zorgde het 
lagedrukgebied dat door de West-Europese weerdiensten Bella genoemd is 
voor een zuidzuidwesterstorm aan de westkust. 
 
 Wind: De etmaalgemiddelde wind was met 4,9 m/s aanzienlijk lager dan 
het langjarig gemiddelde van 5,6 m/s. De hoogste uurgemiddelde 
windsnelheid en windstoten werden bereikt op 27 december: 
respectievelijk 16 m/s en 23 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 5,6 °C ver boven het 
langjarig gemiddelde van 4,0 °C. De maand telde zes vorstdagen 
(minimumtemperatuur onder 0,0 °C) en geen ijsdagen 
(maximumtemperatuur onder 0,0 °C), tegen normaal respectievelijk elf en 
twee. De hoogste temperatuur, 13,3 °C, werd geregistreerd op 22 
december, de laagste, -1,8 °C, op 6 december.  
 
Neerslag: De hoeveelheid neerslag lag met 120 mm neerslag ruim boven  
het langjarig gemiddelde van 76 mm. Vooral de laatste tien dagen van de 
maand waren nat. De meeste neerslag viel op 21 december, ruim 19 mm. 
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Ook op 23,24 en 27 december viel meer dan 15 mm in een etmaal. Sneeuw 
werd niet waargenomen.  
 
Onweer: Onweer werd deze maand op een dag, 30 december, 
waargenomen. Normaal is dit op twee dagen.  
 
Zicht:  Op zes 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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