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MAANDOVERZICHT VOOR SCHIPHOL 
 
November 2021 
 
Overzicht:  
De maand begon onder invloed van lagedrukgebieden boven de Noordzee. 
Vanaf 2 november stond er weinig wind en ontstond er in de nacht mist. 
Op 3 en 4 november ontstond in de avond, nacht en ochtend mist. Vanaf 5 
november nam de wind weer toe aan de noordzijde van een 
hogedrukgebied ten zuiden van ons. Op 13 november trok een 
lagedrukgebied over Nederland zuidwaarts en veroorzaakte een natte, 
maar zachte dag. Daarna keerde het rustige herfstweer terug.  
Vanaf 22 november kwam het land onder invloed van een noordelijke 
stroming. Op 26 en 27 november veroorzaakte een lagedrukgebied dat 
vanaf de Noordzee zuidwaarts over het land trok veel neerslag. Ook de 
dagen erna bleven we in een noordelijke stroming met temperaturen onder 
normaal en winterse buien. Op de laatste dag van de maand draaide de 
wind weer naar het westen. 
 
Wind: De gemiddelde windsnelheid lag met 4,0 m/s ruim onder het 
langjarig gemiddelde van 5,1 m/s. De hoogste uurgemiddelde windsnelheid 
werd gemeten op 1 en 6 november: 11 m/s. Op die dagen kwamen ook 
windstoten voor tot 16 m/s. De hoogste windstoten kwamen voor op 7 
november: 17 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 7,8 °C boven het 
langjarig gemiddelde van 7,4°C. De hoogste temperatuur werd gemeten op 
13 november: 14,4 °C. De laagste temperatuur werd bereikt op 28 
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november: -1,3 °C. Dit was de enige dag dat de temperatuur onder het 
vriespunt kwam. Normaal telt november 3,1 vorstdagen 
(minimumtemperatuur lager dan 0,0 °C).   
 
Neerslag:  De maand verliep vrij normaal met 77 mm neerslag tegen een 
normale hoeveelheid van 85 mm. De meeste neerslag viel aan het einde 
van de maand, met van 26 tot en met 30 november in totaal 53 mm. De 
natste dag was 30 november met 16,5 mm. Er viel geen sneeuw (normaal 
0,8 dagen). 
 
Onweer: Er werd geen onweer waargenomen.  
 
Zicht:  Op vijf dagen kwam het zicht onder de 1000 m. Normaal zijn er 5,1 
dagen met gedurende een of meerdere uren zicht onder de 1000 m.  
 
Bron: KNMI, klimaatdesk@knmi.nl 
 


