
 
 
MAANDOVERZICHT VOOR SCHIPHOL 
 
April 2022 
 
Overzicht:   
Het winterse einde van maart kende een kort vervolg in april. In de nacht en vroege 
ochtend van 1 april viel enige tijd sneeuw, die in de middag weer weg dooide. Daarna 
werd het meest droog en volgde er een tweetal koude nachten.  
Op 4 april trok het hogedrukgebied boven onze omgeving zuidwaarts weg, waarna de 
weg werd vrijgemaakt voor een westelijke stroming waarin actieve storingen boven de 
Atlantische Oceaan ons konden bereiken. Tot en met de 9e was het zeer nat en somber, 
met van tijd tot tijd ook veel wind. De rest van de maand overheersten de 
hogedrukgebieden. Alleen op de 25e trok er een storing over het land. De wind kwam 
overwegend uit noord- tot noordoostelijke richtingen.  
 
Wind: De gemiddelde windsnelheid in april bedroeg 5,4 m/s, ruim boven het langjarig 
gemiddelde van 4,8 m/s. De hoogste uurgemiddelde windsnelheid werd bereikt op 7 
april: 16 m/s. De hoogste windstoten kwamen ook op deze dag voor: tot 26 m/s. Ook 4 
en 6 april waren onstuimig met windstoten tot respectievelijk 20 en 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 was met 9,7 °C vrijwel gelijk aan het 
langjarig gemiddelde van 9,8 °C. De temperatuur kwam alleen op 3 april onder het 
vriespunt: -2,5 °C. Normaal telt april 1,6 vorstdagen (dagen met minimumtemperatuur 
onder 0,0 °C). Op 12 april was er een warme dag met 20,4 °C. Normaal zijn er in april 
3,5 warme dagen (maximumtemperatuur 20,0 °C of hoger).  
 
Neerslag:  Er viel 41 mm neerslag, vrijwel gelijk aan het langjarig gemiddelde van 39,6 
mm. Vrijwel alle neerslag viel in de eerste negen dagen van de maand. De meeste 
neerslag viel op 7 april, 13 mm. Op 4 april viel 12 mm in een etmaal. Sneeuw viel er op 
de eerste dag van de maand en vormde een sneeuwdek van ca. 5 cm. In de middag 
smolt deze weer weg. Normaal zijn er 0,2 dagen in april waarop sneeuwval wordt 
geregistreerd. 

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


 
Onweer: Er werd deze maand op twee dagen, 3 en 9 april, onweer waargenomen boven 
Schiphol.  
 
Zicht: Er werd geen mist geregistreerd. Normaal zijn er 2,4 dagen waarop gedurende 
een of meerdere uren het zicht onder de 1000 meter komt.  
 
Normaal= het langjarig gemiddelde van 1991-2020. Mist en sneeuwval zijn 
gebaseerd op de jaren 2003-2020.  
 
Bron: KNMI, klimaatdesk@knmi.nl 


