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Overzicht:  
Na een wisselvallige eerste dag kwamen we al snel onder invloed van hogedrukgebieden 
ten noorden van onze omgeving. Op 5 juni trok een uitdiepend lagedrukgebied van 
zuid(oost) naar noord(west) met veel regen over het land, op 6 juni gevolgd door talrijke 
buien. Op de 6e stond er vrij veel wind. Op 8 juni was het opnieuw nat. 
 
Op 9 juni stabiliseerde het weer aan de flank van een uitloper van het Azorenhoog; het 
begin van een zonnige en meest droge periode die tot en met de 18e zou duren.  
Een koufront passeerde 19 juni, maar daarna herstelde het zomerweer zich. Met een 
oostelijke stroming werd er opnieuw warme lucht aangevoerd en op de 23e werd het 
tropisch warm. Die avond en op 24 juni werd de ergste warmte verdreven door stevige 
regen- en onweersbuien. De dagen daarna bleef het wisselvallig bij temperaturen rond 
normaal. 
 
De laatste dagen van de maand verliepen opnieuw zomers. De warmte werd op 30 juni 
verdreven door een actief koufront, met veel regen.  
 
Wind: De gemiddelde etmaalgemiddelde windsnelheid lag met 4,2 m/s iets onder het 
langjarig gemiddelde van 4,5 m/s. De hoogste uurgemiddelde windsnelheid werd 
geregistreerd op 6 juni: 11 m/s. De hoogste windstoten kwamen voor op 27 juni: 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: Met een gemiddelde temperatuur van 17,1 °C tegen een langjarig 
gemiddelde van 16,0 °C was juni een warme maand. De luchthaven telde in juni 20 
warme dagen (maximumtemperatuur 20.0 °C of hoger), vier zomerse dagen 
(maximumtemperatuur 25.0 °C of hoger) en een tropische dag (maximumtemperatuur 

http://www.knmi.nl/klimatologie/achtergrondinformatie/beaufortschaal.pdf


30.0 °C of hoger), tegenover respectievelijk 14, 3,5 en 0,6 normaal. Het warmst werd 
het op 23 juni: 30,3 °C. Op 2 juni werd de laagste temperatuur bereikt: 6,4 °C.  
 
Neerslag:  Met 76 mm neerslag tegen normaal 65 mm verliep de maand nat. Veel 
neerslag viel op 5 juni: 22 mm. De meeste neerslag viel op 24 juni: 23 mm. Ook de 
laatste dag van de maand was nat met 11 mm neerslag.   
 
Onweer:  Op drie dagen werd boven Schiphol onweer waargenomen.  
 
Zicht: Er kwam op een dag, 22 juni, mist voor op Schiphol. Normaal komt op 1,8 dagen 
in juni het zicht gedurende een of meerdere uren onder de 1000 meter op de luchthaven.   
 
Normaal= het langjarig gemiddelde van 1991-2020. Mist is gebaseerd op de 
jaren 2003-2020.  
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