MAANDOVERZICHT VOOR SCHIPHOL
November 2019
Overzicht: Na een laatste koude nacht aan de flank van een hogedrukgebied boven
Oost-Europa ging de maand onder invloed van diverse lagedrukgebieden zacht en
wisselvallig van start. De wind kwam overwegend uit zuid tot zuidoostelijke richtingen.
Vanaf de 19e werd de stroming oostelijk en volgden de koudste dagen van deze maand.
Vanaf de 26e draaide de wind opnieuw naar het zuiden, werd het wisselvallig en steeg de
temperatuur tot boven normaal. De laatste twee dagen van de maand kwam de wind uit
het noordwesten en werd het opnieuw koud maar rustig weer.
Wind: De gemiddelde windsnelheid lag met 4,3 m/s ruim onder het langjarig gemiddelde
van 5,3 m/s. De hoogste uurgemiddelde windsnelheid werd gemeten op 2 november: 12
m/s. De hoogste windstoten kwamen ook op die dag voor: 18 m/s.
Windroos: (deze maand en klimatologie)
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Temperatuur: De gemiddelde temperatuur lag met 6,6 °C ruim onder het langjarig
gemiddelde van 7,1 °C. De hoogste temperatuur werd gemeten op 2 november: 14,5 °C.
De laagste temperatuur werd bereikt op 20 november: -2,3 °C. In totaal telde de maand
drie vorstdagen (minimumtemperatuur lager dan 0,0 °C). Normaal komt in november op
vier dagen de temperatuur onder het vriespunt.
Neerslag: De maand verliep nat met 119 mm neerslag tegen een normale hoeveelheid
van 87 mm. Vooral de eerste helft van de maand was nat. De meeste neerslag viel van
11 tot en met 13 november, in totaal 46 mm. Ook 28 november was erg nat met in
langdurige regen 15 mm. Er viel geen sneeuw (normaal drie dagen).

Onweer: Op 2 dagen, 11 en 13 november, werd gedurende een of meerdere uren
onweer waargenomen op Schiphol. Normaal zijn dit er drie.
Zicht: Op drie dagen zakte het zicht in de nacht en ochtend enige uren onder de 1000
m. Normaal zijn er zeven dagen met gedurende een of meerdere uren zicht onder de
1000 m.
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