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MAANDOVERZICHT VOOR SCHIPHOL 
 
November 2022 
 
Overzicht:  
De maand begon wisselvallig in een zuidelijke aanvoer. De wind draaide 
vanaf 4 november tijdelijk naar het noorden, maar keerde daarna terug 
naar het zuidwesten. Het werd wisselvallig weer, met regelmatig veel wind.    
 
Vanaf 10 november bouwde een hogedrukgebied zich op boven het midden 
van Europa en werd het een aantal dagen zonnig en droog herfstweer. 
Overdag liepen de temperaturen flink op. ’s Nachts koelde het onder 
heldere hemel wel af, maar tot vorst kwam het nog niet. 
 
Vanaf 15 november werd het opnieuw wisselvallig, maar bleven de 
temperaturen boven normaal. 
 
Op 19 en 20 november veroorzaakte een hogedrukgebied boven 
Scandinavië tijdelijk een oostelijke stroming. Van het noorden uit trok 
koude lucht het land binnen. ’s Nachts doken de temperaturen  voor het 
eerste deze herfst onder het vriespunt.  
De kou was maar van korte duur, vanaf 21 november werd de stroming 
weer zuidwestelijk, bleef het de meeste dagen wisselvallig en lagen de 
temperaturen boven normaal. De maand eindigde met twee rustige dagen 
met veel mist.  
 
Wind: De gemiddelde windsnelheid lag met 5,4 m/s boven het langjarig 
gemiddelde van 5,1 m/s. De hoogste uurgemiddelde windsnelheid werd 
gemeten op 1 november: 12 m/s. De hoogste windstoten kwamen ook voor 
op die dag: 18 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.  
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Temperatuur: De gemiddelde temperatuur lag met 8,8 °C ruim boven het 
langjarig gemiddelde van 7,4°C. De hoogste temperatuur werd gemeten op 
1 november: 16,4 °C. De laagste temperatuur werd bereikt op 20 
november: -6,1 °C. Ook op 19 november kwam de temperatuur onder het 
vriespunt. Normaal telt november 3,1 vorstdagen (minimumtemperatuur 
lager dan 0,0 °C).   
 
Neerslag:  De maand verliep zeer nat met 110 mm neerslag tegen een 
normale hoeveelheid van 85 mm. De natste dag was 6 november met 17 
mm neerslag. Op 17 november viel 16 mm en op 27 november 10 mm 
regen. Er viel geen sneeuw (normaal 0,8 dagen). 
 
Onweer: Er werd geen onweer waargenomen deze maand.  
 
Zicht:  Op zeven 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.  
 
Normaal= het langjarig gemiddelde van 1991-2020. Mist is 
gebaseerd op de jaren 2003-2020.  
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