MAANDOVERZICHT VOOR SCHIPHOL
OKTOBER 2019
Algemeen:
Een groot deel van de maand was het weer zeer wisselvallig met een komen en gaan van
storingen. Aan het einde van de maand stabiliseerde de atmosfeer, werd het overwegend
droog en was de zon vaak te zien. De eerste week van de maand lag de temperatuur
meestal beneden de normale waarde voor de tijd van het jaar. Daarna werd lange tijd
met een zuidwestelijke stroming zachte lucht aangevoerd.
De laatste dagen van oktober was het in een noordelijke stroming en onder regie van
een hogedrukgebied rustig weer, waarbij het met maxima van een graad of 10 te koud
was voor de tijd van het jaar.
Wind: Met een gemiddelde windsnelheid van 4,9 m/s tegen een langjarig gemiddelde
van 5,1 m/s week de maand niet veel af van het langjarig gemiddelde. De meeste wind
stond er op 18 oktober. De hoogste uurgemiddelde windsnelheid bedroeg deze dag 12
m/s, de hoogste windstoten 19 m/s.
Windroos: (deze maand en klimatologie)

Een overzicht van de bijbehorende Beaufortschalen kan gevonden
http://www.knmi.nl/klimatologie/achtergrondinformatie/beaufortschaal.pdf.
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Temperatuur: Met een gemiddelde temperatuur van 11,6 °C tegen een langjarig
gemiddelde van 11.0 °C was de maand vrij zacht. De maand telde nog één warme dag
(maximumtemperatuur van 20,0 °C of hoger), 13 oktober. Die dag werd het 21,3 °C.
Normaal telt oktober ook nog één warme dag. De laatste dag van de maand koelde het
af tot onder het vriespunt. Op 31 oktober werd het -0,2°C . Normaal komt het in oktober
ook op één dag tot nachtvorst.

Neerslag: In totaal viel er 136 mm neerslag, ruim boven de normale hoeveelheid van
90 mm. De meeste neerslag viel in de eerste helft van de maand. De eerste dag was
meteen de natste met ruim 33 mm. Tijdens buien op 9 oktober viel ruim 18 mm. Ook op
4, 6 en 12 oktober viel meer dan 10 mm neerslag.
Onweer: Op vijf dagen werd onweer waargenomen boven Schiphol. Het normale aantal
dagen waarop gedurende een of meerdere uren onweer wordt waargenomen is drie.
Zicht: Het zicht kwam op zeven dagen, vooral in de tweede helft van de maand,
gedurende een of enkele uren onder de 1000 m. Het langjarig gemiddelde bedraagt ook
zeven.
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