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Overzicht:   
April werd gekenmerkt door een sterk wisselend weerbeeld, waarbij enkele koude dagen 
met (winterse) buien werden afgewisseld door zonnige perioden met zomers warme 
dagen.  
De eerste dagen van de maand waren wisselvallig en onder invloed van een zuid tot 
zuidoostelijke wind. Vanaf 6 april kreeg ons land onder invloed van hogedruk boven 
Scandinavië te maken met een oostelijke stroming, en werd het zacht en droog weer. 
Vanaf 9 april werd de stroming meer noordoostelijk en werd er geleidelijk koudere lucht 
aangevoerd. Het koudst was het in de periode van 11 tot en met 14 april, met in de 
nacht temperaturen rond het vriespunt.  
Halverwege de maand werd de stroming meer zuidoostelijk. Dit was het begin van een 
lange periode met overwegend droog, zonnig en warm weer. Van 18 tot 24 april lagen de 
maximumtemperaturen dagelijks boven de 20 °C De warmte werd op 24 april verdreven 
door een koufront met buien, waarna er een koeler en wisselvalliger weertype aanbrak 
onder invloed van een lagedrukgebied in onze omgeving. 
 
Wind: De gemiddelde windsnelheid in april bedroeg 4,8 m/s, iets onder het langjarig 
gemiddelde van 5.0 m/s. De hoogste uurgemiddelde windsnelheid werd bereikt op 24 en 
27 april: 10 m/s. De hoogste windstoten kwamen voor op 24 april: tot 21 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.  
 
Temperatuur:   De gemiddelde temperatuur lag met 11,0 °C ruim boven het langjarig 
gemiddelde van 9.1 °C. De laagste temperatuur werd op 13 april bereikt: -0,1 °C. 
Normaal telt april nog twee dagen waarop de temperatuur onder het vriespunt komt. 

http://www.knmi.nl/klimatologie/achtergrondinformatie/beaufortschaal.pdf


Dichtbij de grond (10 cm) kwam het op vier dagen nog tot vorst in de eerste helft van de 
maand. Normaal is dit op zes dagen het geval.  De hoogste temperatuur werd op 22 april 
bereikt, 24,6 °C. Op acht dagen was de temperatuur 20,0 °C of hoger. Normaal zijn dit 
er drie.  
 
Neerslag:  Er viel 33 mm neerslag, minder dan het langjarig gemiddelde van 41 mm. Er 
viel neerslag op 2 en 3 april en vervolgens pas weer vanaf 24 april. De grootste 
hoeveelheid neerslag viel op 24 april: 11 mm. 
 
Onweer: Er werd geen onweer waargenomen boven Schiphol. Normaal zijn er twee 
dagen waarop gedurende een of meerdere uren onweer wordt waargenomen boven 
Schiphol. 
 
Zicht: Op  6 en 29 april werd kortdurend mist geregistreerd. Normaal zijn er vier dagen 
waarop gedurende een of meerdere uren het zicht onder de 1000 meter komt.  
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