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Wat zijn de KNMI’06 klimaatscenario’s?
Klimaat = het gemiddelde weer
Scenario = beeld van een toekomstig klimaat
Meerdere scenario’s: mogelijke reacties van het lokale weer op
grootschalige klimaatverandering
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Voorbeeld: selectie van modellen op grond van
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Gemiddelde opp. druk
verandering
in 2 “goede” GCMs
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‘s zomers droger:
nieuw inzicht in 2006!

Gematigd+
verandering

+ 1 °C
ongewijzigd

Sectorale
toepassingen

Gematigd

Warm+
verandering
+ 2 °C

Warm

Van Ulden and Van Oldenborgh, 2006
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5

o n g ew ijzig d

+ 1 °C

Voorbeeld: workshops en

Analyse van
behoeften en
mogelijkheden

Nationale
gebruikers
arena

Update van
bevindingen

Gematigd+

Gematigd

+ 2 °C

Wereld
Temperatuur

Warm

Tailoring van
producten

Sectorale
toepassingen

Kennis-doorstroming rond KNMI’06 klimaatscenario’s

Update van bevindingen

Analyse van
modellen en
waarnemingen

Internationale
wetenschappelijke
publikaties
KNMI/KvR/KvK

Luchtstromings
patronen
g ew ijzig d

Internationale
wetenschappelijke
arena

Warm+

verandering

verandering

o n g ew ijzig d

+ 1 °C

Voorbeeld: relatie tussen
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Extreme neerslag
neemt harder toe met
oppervlaktetemperatuur dan
matige neerslag

Lenderink en Van Meijgaard, 2009
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Voorbeeld: tijdreekstransformatie
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Klimaatschetsboek
mm/season

Current climate
1976-2005

W scenario
2100
wetter

W+ scenario
2100
verandering in
dryer

zomerneerslag
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