
April 2023: koud en zeer nat. 

 

April was dit jaar een koude en zeer natte maand. De hoeveelheid 

zonneschijn week niet veel af van het langjarig gemiddelde. In het 

begin van de maand stond ons weer onder invloed van een 

hogedrukgebied boven Scandinavië en onze omgeving. Op 6 april 

passeerde er een frontale storing met enige regen. Daarna zorgde een 

nieuw hogedrukgebied boven Scandinavië voor droger en wat zonniger 

weer totdat op 10 april een volgend frontensysteem met regen 

passeerde. 

 

De tweede decade was wel vrij zonnig (54% tegen normaal 49%). Tot en 

met 15 april trokken er nog enkele storingen over, daarna lag er 

opnieuw een hogedrukgebied ten noorden van ons land met een bij ons 

oostelijke stroming. Overdag bleef het daarbij iets aan de koude 

kant. 

 

De laatste decade begon met zachter weer, maar vooral op 23 en 24 

april viel er ook veel neerslag, op sommige plaatsen in totaal zo’n 

25 mm. De laatste dagen van de maand werd het droger, maar vooral ’s 

nachts ook wat kouder. Koningsdag verliep zonnig en droog waarbij 

het 13 graden werd. Ook het laatste weekend van de maand was het 

droog en zonnig met op de 30e voor het eerst echt lenteweer met 

maxima van ruim 17°. 

 

 

Gegevens van meetpost Schiphol (De normale waarden staan tussen 

haakjes) 

 

 

Gem. temp.    8,9 gr.  ( 9,8 gr.) 

Gem. max.    12,8 gr.  (14,3 gr.) 

Gem. min.     5,0 gr.  ( 5,2 gr.)  

 

Aantal vorstdagen (min. temp. <0,0 gr.):        1  (2) 

Aantal zomerse dagen (max. temp. => 25,0 gr.):  0  (0) 

 

Laagste temp.:     -0,4 gr. op     4 april 

Hoogste temp.:     17.5 gr. op    30 april 

 

Uren zonneschijn:         202 (198) 

Percentage zonneschijn:    48  (47) 

Zonloze dagen:              4  ( 1) 

 

 

Neerslagoverzicht: 

 

 

Boskoop                   77 mm    GOUDASFALT                  48 mm     

Den Haag-Kijkduin         76 mm    Gouda-Plaswijck             79 mm 

Den Haag-Laakkwartier     73 mm    Gouda-Roei- en Zeilver.     84 mm 

Den Haag-Leidschenveen    80 mm    Gouda-Steinenbuurt          85 mm 

Den Haag Wat.Veld         86 mm    Hoek van Holland            78 mm 

Den Hoorn                 61 mm    Leiden                      87 mm 

Gouda-Bloemendaal-noord   67 mm    Luchthaven Rotterdam        71 mm 

Gouda-Bloemendaal-zuid    61 mm    Nieuwerkerk a/d IJssel      96 mm 



Gouda-centrum             53 mm    Nootdorp                    77 mm 

Gouda-Goverwelle          47 mm    Schiphol                    66 mm 

Gouda-Hoef- en Veldbuurt  80 mm    Voorschoten                 74 mm 

Gouda-Julianasluis        75 mm    Wassenaar-zuid              89 mm 

Gouda-noord               77 mm 

     

Normaal is zo’n 38 mm in Hoek van Holland tot 44 mm in het 

noordwesten en oosten van de regio. 

 

Verder zijn de neerslaggegevens indicatief. Op de meetpunten wordt 

gebruik gemaakt van verschillende type neerslagmeters, die niet 

altijd onderling vergelijkbaar zijn. Zo is van de elektronische 

neerslagmeters van het KNMI (Voorschoten, Schiphol, luchthaven 

Rotterdam en Hoek van Holland) bijvoorbeeld bekend dat deze op 

jaarbasis gemiddeld 6% minder neerslag registreren dan de hand-

neerslagmeters van het type Hellmann. In de winter kan deze 

afwijking nog groter zijn. 

 

De normalen gelden voor het tijdvak 1991-2020. 

 

 

 

 

 


