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Achtergrond “Maatwerk”project
Toenemend bewustzijn van potentiële effecten
van klimaatverandering en noodzaak adaptatie
Gedetailleerde informatie nodig voor tijdige en
correcte maatregelen
Toename aantal vragen om informatie, algemeen
en gedetailleerd,
van overheden, NGO’s, bedrijven
“Maatwerk”-project binnen “Klimaat voor Ruimte”

Wat is “Maatwerk"?
• Dialoog over gebruikerswensen (welke data,
hoeveel detail, waarvoor wordt het gebruikt)
• Aanleveren data in gewenst format
• Begeleiding bij gebruikt van de data (bijv.
bewerkingen voor impact modellen)
• Assistentie tijdens gebruik in beleidsprocessen
(bijv. hoe omgaan met onzekerheden)
Interactief proces
Transport

Dierlijke productie

Kustverdediging
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Doelstelling van het project
Opzetten van een goede interface
tussen klimaatinformatie
geproduceerd door het KNMI en een
brede groep aan potentiële
gebruikers van deze informatie.

Natuur

Recreatie

Wind energie

Activiteiten
 Inventarisatie wensen potentiële gebruikers
 Inventarisatie van mogelijkheden om de
gewenste informatie te leveren
 Voorbeeldprojecten om de mogelijkheden
dan maatwerk te demonstreren
 Verspreiden van informatie via internet,
publicaties, presentaties, etc.
Waterbeheer

Gewasproductie

Toerisme
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Voorbeeldprojecten
• Ontwikkeling van een “standaard jaar” voor nationale
hydrologische studies

stakeholder RIZA Lelystad

• Genereren van een zeer groot aantal “synthetische” jaren
met neerslag voor adaptatie aan extreme rivierafvoeren

stakeholder RIZA Arnhem

• Effecten van klimaatverandering op het niveau van
waterschappen
stakeholder FutureWater
• Gewasproductie in Europa en klimaatverandering:
verkenning effecten en adaptatie m.b.v. gewasgroeimodellen
stakeholder Alterra Wageningen
• Projecties voor windenergie in de komende 10 jaar voor
investeringsbeslissingen over windparken

stakeholder ECOFYS

• Projecties voor extreme wind t.b.v. kustverdediging

stakeholder RIKZ

….. meer “Maatwerk”
Gasproductie: Verandert de kans op

extreem lage effectieve temperaturen
rond 2030 significant?
Olieraffinaderijen: verkenning potentiële effecten
klimaatverandering in Nederland rond 2030 en 2050
(extreme neerslag en temperaturen, wind)
Verkeersveiligheid: Gegevens over gevaarlijke weercondities rond 2020 (extreme neerslag, hittegolven)
Ruimtelijke ordening provincies: kaarten met ruimtelijke variatie in klimaatvariabelen rond 1990 en 2050
Stedelijk waterbeheer: Verandert de
extreme neerslagintensiteit per 5-60 min.
anders dan de extreme neerslag per dag
rond 2050-2100?
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Resultaten
 KNMI’06 klimaatscenario’s: website







(www.knmi.nl/klimaatscenarios/ ) en brochure
Draft inventarisatie gebruikerswensen
Voorbeeldprojecten: RIZA-Lelystad, ECOFYS en
RIKZ bijna af, meeste andere opgestart + extra
projecten
Transformatieprogramma voor tijdreeksen
(http://climexp.knmi.nl/Scenarios_monthly/)
Symposium op 8 juni 2007 over “Ervaringen met
klimaatscenario’s in het waterbeheer”
Presentaties (o.a. bij provincies, waterschappen,
belangenorganisaties) en publicaties
Advies aan gebruikers (o.a. KvR-projecten)

Positie van “Maatwerk”

Op maat
maken van
klimaatdata
en informatie

Modelering
van het
klimaat

Informatie “op maat”

Referentieklimaat:
Waarnemingen en analyse
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Relatie met KvR projecten
Algemene KNMI’06 klimaatscenario’s

Maatwerk/pilots
Hydrologie nationaal
Waterschappen

Kustverdediging
Grote rivieren

Windenergie
Landbouw

Gebruikers
wensen

Data, presentaties,
begeleiding, etc.
Andere KvR projecten: Adaptatie,
Communicatien, Integratie

Gebruikers
klimaatinformatie
Doel informatievragen:
• Informeren: algemene informatie, wat kunnen we
verwachten, wat is wel/niet bekend, wat is wel/niet
waar uit de media, etc.
• Klimaatverandering op agenda zetten, “sense of
urgency” creëren: veel interesse in extremen
• Impact- en adaptatieonderzoek: specifieke
gegevens nodig
• Beleid opstellen: wat is het meest
waarschijnlijk/relevant?
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Interpretatie klimaatdata (1)
(1)
• Gemiddelde jaartemperatuur van Rijnwater te Lobith
• Ong. 1/3 van stijging door klimaatverandering

Interpretatie klimaatdata (2)
(2)
• Ruimtelijke verschillen door het huidige klimaat

• Geen differentiatie in klimaatverandering binnen
Nederland

Zomerse dagen
rond 2050
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Interpretatie klimaatdata (3)
(3)
Toename zomerdroogte?
• Neerslagtekort = neerslag - pot. verdamping
• 1906-2000 en klimaatscenario’s voor 2050

10%

droogste

gemiddeld

Interpretatie klimaatdata (4)
(4)
Afname zomer-rivierafvoeren?
Gemiddelde Rijnafvoer bij Lobith rond 2050
Bron: VU/RIZA (voorlopige resultaten)

Toename

J

F

M A M

J

J

Mogelijke
afname
A S O N D
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Transformatieprogramma (1)
Aanleiding: behoefte aan jaarrond tijdreeksen voor
impactonderzoek, met name vanuit hydrologische
hoek
Doel programma: omzetten historische neerslagof temperatuurreeks op dagbasis in een reeks die
past bij het klimaat onder één van de vier
KNMI'06 klimaatscenario's voor een bepaalde
tijdshorizon
Website inclusief “bijsluiter”/toelichting:
http://climexp.knmi.nl/Scenarios_monthly/

Transformatieprogramma (2)
“1990”

“2070”

Neerslag De Bilt
rond 1990 en
2070 voor
scenario W+
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Voorbeeldproject: ECOFYS (1)

• Beperkte aantal data over
windopbrengsten
• Schijnbare afname in het verleden
• Gaat deze trend door,
periodiciteit, toekomsttrend?
• Hoeveel jaar met historische
data nodig voor goede schatting?

Windex

Vraag: Hoe kan de wind en
windopbrengst voor de komende
5-10 jaar het beste geschat worden?

Jaar

Gem. maandelijkse geostrofe wind (m/s)

Voorbeeldproject: ECOFYS (2)
• Goede relatie tussen
geostrofe wind en windopbrengsten (Windex)
• Mogelijkheid om meetreeks
te “ verlengen”
Windex

Trends?

Grote variabiliteit tussen
jaren, overheerst alle ander
patronen. Aanwezigheid van
trends en/of periodiciteit kan
niet worden aangetoond
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Voorbeeldproject: ECOFYS (3)
Conclusies:
• Afname is windopbrengsten niet toe te schrijven aan
trend of periodiciteit
• Verandering in toekomst zeer gering
• Beste schatting van 10-jarig gemiddelde
windopbrengst voor de toekomst te maken m.b.v.
lange reeks met historische data

Windex

Standard Error (σ) of 10-year average
Geostrophic Wind Speed (%)
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Jaar

method 1: moving window
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Stedelijk waterbeheer (1)
(1)
Voor het ontwerp van rioleringen informatie
over extreme neerslag per 5-15 minuten nodig
in KNMI’06 scenario’s
informatie per dag
4 uur

24 uur

Jaarmaxima
STOWA,
2004

Vraag: Veranderen de extreme neerslagintensiteiten
per 5-60 minuten op dezelfde manier als de
extreme neerslag per dag?
Belanghebbenden: RIONED, TU-Delft,
Rijkswaterstaat, DG-Water

Stedelijk waterbeheer (2)
(2)
Ratio dag/uur neerslag (MJJAS

Relatie tussen extreme dagen uurneerslag in
historische gegevens
geanalyseerd
Ratio dag/uur neerslag (MJJAS)

G-west (m/s)

Ratio verandert met
de temperatuur en
G-west
Maximumtemperatuur (C)
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Stedelijk waterbeheer (3)
(3)
• Extrapolatie naar toekomst m.b.v.
transformatieprogramma
• Analyse van verandering in wateroverlast in
Almere-haven
8-10-1994

2050

Klimaatschetsboek (1)
Vraag: kaarten met ruimtelijke variatie in
klimaatvariabelen en secundaire effecten rond
1990 en 2050 als basis voor plannen ruimtelijke
ordening
Belanghebbenden: provincies
Achterliggende gedachte: Consistentie in
basisdata voor de ruimtelijke plannen, zodat de
ruimtelijke ordening “klimaatrobuuster” wordt
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Klimaatschetsboek (2)
Aantal zomerse dagen per jaar (maximumtemperatuur >= 25°C)
1976 - 2005

2050 scenario W

2050 scenario W+

Voorlopige kaarten
5

60 dagen

De kaarten zijn gebaseerd op een automatische interpolatie
van klimaatgegevens van individuele meetstations zonder
additionele klimatologische kennis. De getoonde lokale
variaties kunnen mede bepaald zijn door de gehanteerde
interpolatietechniek en de ligging van de meetstations

Klimaatschetsboek (3)
Aandachtspunten:
• Toelichting bij interpretatie en gebruik
noodzakelijk: bijv. geen lineair verband tussen
klimaatvariabelen en secundaire effecten
• “Misbruik” proberen te voorkomen: bijv. 1
klimaatscenario eruit lichten
• Kaartmateriaal geeft soms niet de juiste
informatie
• Wat heeft men nu echt nodig voor de ruimtelijke
plannen?
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Voorbeeldproject: RIZA (1)
Vraag: Is het mogelijk om een
gemiddeld “standaard” jaar te
ontwikkelen voor hydrologische
studies?
Gewenste eigenschappen:
• representatief voor gemiddelde
van 30 jaar
• zelfde waarden voor
hydrologische parameters als
gemiddelde van 30-jaar runrun
• gemiddeld voor elke regio van
Nederland

Voorbeeldproject: RIZA (2)
GHG=Gemiddelde Hoogste Grondwaterstand
GHG: verschil

Gem. 30 jaar-run

Gem. alternatief L1
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Voorbeeldproject: RIZA (3)
Problemen bij het ontwikkelen van een
“standaard” jaar:
• Gemiddeld klimaat levert niet automatisch
gemiddelde hydrologische parameters
• Effecten van de natuurlijke variabiliteit kunnen
niet “gevangen” worden in 1 jaar met
meteorologische data
• Niet mogelijk om volledig alle gewenste
eigenschappen gelijk te creëren
Conclusie: alleen binnen bepaalde randvoorwaarden bruikbaar voor hydrologische studies

Specifieke aspecten (1)
(1)
• Zeer uiteenlopende sectoren
• Verwarring over termen
• Men vraagt vaak niet wat men nodig heeft/men
weet niet wat men nodig heeft
• Informatie nodig over hoe de gegevens gebruikt
gaan worden om juiste informatie te kunnen
leveren
• Soms irrealistische verwachtingen over wat
geleverd kan worden
Natuur

Recreatie

Wind energie
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Specifieke aspecten (2)
(2)
• Men gebruikt eigen methoden, “denkt dat men het
wel weet”
• Verkeerde interpretatie klimaatdata en -informatie
• Soms frictie tussen wat wetenschappelijk de beste
methode is en wat men in de praktijk wil
• Verschillen in doelstellingen, informatie voor
onderzoek en “praktijk”
• Veel media aandacht en dicht bij beleidsmakers,
daarom letten op hoe informatie door derden wordt
geformuleerd
• Begeleiding nodig bij omgaan met
onzekerheden/scenario’s
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