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Algemeen:
Een groot deel van de maand stond het weer onder invloed van een uitloper van een
hogedrukgebied boven de oceaan. Aan de noordkant van deze uitloper wisten met een
westenwind storingen echter wel regelmatig het land te bereiken.
De maand begon licht wisselvallig onder invloed van een westelijke stroming. Vanaf 5
september draaide de wind naar het noordwesten en daalde de temperatuur. Vanaf de
12e trok een hogedrukgebied over ons land en liep de temperatuur weer op. Er volgden
enkele rustige en zonnige nazomerdagen. Op de 16e draaide de wind opnieuw naar het
noordwesten en werd het tijdelijk koeler. Het hogedrukgebied trok vervolgens vanaf de
Britse Eilanden geleidelijk over ons land oostwaarts en de wind draaide naar zuidelijke
richtingen. Vanaf de 22e werd het opnieuw wisselvallig.
Wind: De windgemiddelde snelheid was met 4,7 m/s iets hoger dan het langjarig
gemiddelde van 4,4 m/s. De meeste wind was er op 28 en 29 september met als hoogste
uurgemiddelde windsnelheid 11 m/s. Op die dagen kwamen ook de hoogste windstoten
voor: 18 m/s.
Windroos: (deze maand en klimatologie)

Een overzicht van de bijbehorende Beaufortschalen kan gevonden worden
https://www.knmi.nl/kennis-en-datacentrum/uitleg/windschaal-van-beaufort

op

Temperatuur:
Met een gemiddelde temperatuur van 15,2 °C tegen een langjarig
gemiddelde van 14,7°C was de maand warmer dan normaal. De maand telde een
zomerse dag (maximumtemperatuur 25,0°C of hoger), gelijk aan het langjarig
gemiddelde. Deze dag, 22 september, was dan ook de warmste dag van de maand met
26,8 °C. De maand telde negen warme dagen (maximumtemperatuur 20,0°C of hoger),
ook gelijk aan het langjarig gemiddelde. Het koudst werd het op 20 september: 6,9 °C.

Neerslag: Met 97 mm neerslag tegen een langjarig gemiddelde van 82 mm was de
maand nat. De meeste neerslag viel aan het begin en einde van de maand. Vanaf 22
september viel er elke dag wel neerslag, met op 29 september 18 mm, op 30 september
11 mm.
Onweer: Op drie dagen werd op Schiphol gedurende een of meerdere uren onweer
waargenomen. Dit is gelijk aan het langjarig gemiddelde.
Zicht: Op twee dagen kwam het zicht een of meerdere uren onder de 1000 m. Normaal
gebeurt dit op acht dagen.
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