MAANDOVERZICHT VOOR SCHIPHOL
Juni 2019
Overzicht: Juni begon warm onder invloed van een hogedrukgebied boven MiddenEuropa en een zuid- tot zuidwestenwind. Op 2 juni werd op Schiphol de eerste tropische
dag van het zomerseizoen genoteerd. Daarna volgde onder invloed van storingen boven
West-Europa een wisselvallige periode met temperaturen rond normaal die tot
halverwege de maand duurde. Daarna trok een hogedrukgebied via Duitsland naar
Rusland en werd het zomers warm. De warmte werd vanaf de 19e enkele dagen
onderbroken door een storing boven West-Europa, waarna de stroming zuidoostelijk
werd en de temperatuur weer snel omhoog ging. Vanaf de 26e werd het door een
noordelijke stroming vooral in het noorden en westen beduidend minder warm, maar de
maand eindigde de laatste twee dagen met een zuidelijke stroming opnieuw zeer warm
met maxima boven 30°C.
Op 4, 5 en 7 juni gaf het KNMI een code Oranje uit voor onweer met hagel en zware
windstoten. Op 8 juni stond er aan de kust een stormachtige westenwind met in de
kustprovincies zware windstoten.
Wind: De gemiddelde etmaalgemiddelde windsnelheid bedroeg in juni op Schiphol 4,5
m/s, vrijwel gelijk aan het langjarig gemiddelde van 4,4 m/s. De hoogste uurgemiddelde
windsnelheid werd bereikt op 8 juni: 16 m/s. Op die dag kwamen ook de hoogste
windstoten voor: 24 m/s.
Windroos: (deze maand en klimatologie)
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Temperatuur: Met een gemiddelde temperatuur van 17,8 °C tegen een langjarig
gemiddelde van 15,4 °C was de maand op Schiphol zeer warm. Alleen in de 2017 was
het warmer, 18,0 °C. De hoogste temperatuur, 32,4 °C, werd geregistreerd op 25 juni.

Ook op 2, 24 en 29 juni kwam de temperatuur boven 30 °C. Juni telde op Schiphol
twintig warme dagen (max. temp groter of gelijk aan 20,0 °C), zes zomerse dagen (max.
temp groter of gelijk aan 25,0 °C), en vier tropische dagen (max. temp groter of gelijk
aan 30,0 °C). Normaal zijn dit er respectievelijk dertien, drie en nul. Het koudst werd het
op 6 juni: 8,9 °C.
Neerslag: Met 114 mm neerslag was de maand zeer nat. Het langjarig gemiddelde
bedraagt 66 mm. De meeste neerslag viel tijdens forse buien in de eerste helft van de
maand. Op 5 juni viel er 26 mm neerslag, op 15 juni 27 mm. Ook op 4 en 12 juni viel er
veel neerslag, rond de 14 mm. Vanaf de 21e bleef het droog.
Onweer: Er werd op zes dagen onweer waargenomen. Normaal zijn er in juni drie
dagen waarop gedurende een of meerdere uren onweer wordt waargenomen.
Zicht: Er was geen mist in juni. Normaal wordt er in juni op vier dagen gedurende een of
meerdere uren mist waargenomen.
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