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Neerslagsommen augustus 2006
• Max. 93 mm/dag
Maasland op 2
augustus
• Landelijk
gemiddelde
184 mm,
normaal 62 mm
•11 dagen met
ergens in NL >
50 mm/dag

Opzet presentatie
• Wat is klimaatverandering?
• Het (versterkte) broeikaseffect
• Waargenomen klimaatverandering
• De nieuwe KNMI-klimaatscenario’s
• Onderzoek op het KNMI
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Wat is klimaatverandering?
Klimaatverandering is van alle tijden
– Natuurlijke invloeden:
• Interne schommelingen (El Niño)
• Variaties in de zon en in de
stand van de aarde (ijstijden)
• Grote vulkaanuitbarstingen

– Menselijke invloeden
• Veranderingen van landgebruik
• Broeikasgas-emissies

www.netwerk.nl

www.fines.be

www.lgn.nl

Het broeikas-effect

•
•
•
•

Zonnestraling warmt de aarde op
De aarde straalt de warmte weer uit
Broeikasgassen, o.a. CO2, houden warmtestraling vast
De aarde is daardoor +15°C i.p.v. -18°C
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Gevolg voor de temperatuur…

IPCC, 2001

Gemiddelde jaartemperatuur
• Significante stijging gemiddelde temperatuur
voor de meeste Europese stations
• Grotere jaar-op-jaar variatie voor een regio
dan op wereldschaal
Wereld

Nederland
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Neerslag in Europa (1)
• Toename jaarneerslag in gematigde streken

Neerslag in Europa (2)
• Toename intensiteit extremen

Aantal dagen
met 20 mm of
meer

Bron: ECA
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Neerslag in Nederland (1)
• Toename jaarneerslag door toename in
herfst, winter en lente
• Geen verandering in totale zomerneerslag

Gemiddelde van
13 stations in
Nederland

Neerslag in Nederland (2)
Aantal dagen per zomer (jun, jul, aug) met een etmaalsom van 50.0 mm of
meer op tenminste één KNMI-neerslagstation (ca. 325 stations)
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Wat zijn klimaatscenario’s?
Consistente beelden van een mogelijk
toekomstig klimaat.
Ze geven aan hoe groot de veranderingen kunnen
zijn voor o.a. temperatuur, neerslag, verdamping,
wind en zeespiegel

Mogelijke toekomstbeelden t.b.v. aanpassingen in:
waterbeheer, kustverdediging, landbouw, energie,
ecologie, natuurbeheer, sport en toerisme, etc.

Wat bepaalt het klimaat in
Nederland?
• Ligging aan de kust en overheersende
westenwinden: zeeklimaat
– Westenwind: milde en natte zomers en winters
– Oostenwind: relatief koude winters en warme en
droge zomers

• Gemiddelde
wereldtemperatuur
• THC (“warme
golfstroom”):
ongeveer +3 °C
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Indeling van de scenario’s
(voor 2050)

Algemeen beeld
Kenmerken alle KNMI’06 scenario’s:

Opwarming zet door

Winters gemiddeld natter

Heviger extreme zomerbuien

Veranderingen in het windklimaat klein

Zeespiegel blijft stijgen
Samen geven de scenario’s een
“verwachting” voor het toekomstige klimaat
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KNMI’06 scenario’s: 2050 t.o.v. 1990

KNMI’06 scenario’s: 2050 t.o.v. 1990
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Zomerneerslag
• Gemiddelde zomerneerslag kan toe- of afnemen
• In G+ en W+ neemt de zomerneerslag af door een
afname van het aantal regendagen a.g.v. verandering
in luchtstroming

Wateroverlast
• Toename intensiteit neerslag in de winter en zomer
• De gemiddelde zomerneerslag in G+ en W+ neemt af
en tegelijkertijd neemt de extreme neerslag toe

G
Winter: 10+4%
daagse
neerslagsom
eens per 10 jaar
Zomer: dagsom +13%
eens per 10 jaar

G+

W

W+

+6%

+8%

+12%

+5%

+27% +10%

• Toename lokale
wateroverlast
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Onzekerheden en scenario’s
Onzekerheden:
• emissie broeikasgassen
• kennis klimaatsysteem
KNMI’06 scenario’s geven samen range
van meest waarschijnlijke toekomst
Toename onzekerheid
temperatuur > zeespiegel > neerslag > wind
winterneerslag > zomerneerslag
gemiddelden > extremen

Hoe omgaan met scenario’s?
• Waarvoor worden de
scenario’s gebruikt?
– inventarisatie effecten
– inventarisatie aanpassingsmogelijkheden
– Beleid

• Welk scenario en welke
tijdshorizon is het meest
relevant?
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Onderzoek op het KNMI (1)
Gegevens voor de toekomst
• Verdere detaillering scenario’s en op maat
maken van gegevens o.a. over neerslagmaxima
4 uur
24 uur

Jaarmaxima
STOWA,
2004
Verandering rond 2050 t.o.v. 1990
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KNMI’06 scenario’s:
dagneerslag die
eens per 10 jaar
wordt overschreden
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Onderzoek op het KNMI (2)
Analyse historische data
• Digitaliseren historische reeksen:
per 5 min – dag
• Analyse neerslagextremen:
regenduurlijnen, invloed luchtstroming, zeewatertemperatuur, etc.

• Regionale verschillen in neerslagmaxima per dag
• Relatie tussen neerslagverandering per dag en per
uur/15 min.
• Radar: ruimtelijke verdeling en gebiedsstatistiek
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Duidelijke relatie tussen
weer/klimaat en stedelijk
waterbeheer
Maar hoe gevoelig is uw
riolering voor veranderingen
in het klimaat?
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