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KWALITEIT VAN KLIMAATVOORSPELLINGEN STERK VERBETERD

Onzekerheden in
klimaatmodellen
wordenduidelijker
Dekwaliteitvanklimaatvoorspellingenisdeafgelopenviertotvijfjaar aanzienlijk verbeterd. Dat
komtdoordatdeonzekerheden indemodellenbeterbenoemd kunnenwordenenomdatmeerwaarnemingenbeschikbaarkomen.Tochblijft hetmoeilijkklimaatmodellen tecontroleren,zosteldeprof
dr. GerbrandKoomentijdenshetleerstoclsymposium'Weerenwaterinde21eeeuw: klimaatveranderingenveiligheidtecjenoverstromen'op24novemberinUtrecht.
Koomenging inopeenaantal lopende
projecten omdekwaliteit van klimaatmodellen(verder) teverbeteren. Het ismoeilijk
demodellen aandewerkelijkheid tetoetsen,
omdat devoorspellingen decennia beslaan.
Welkunnen modellen metelkaarvergeleken
wordenenmetdebeschikbare waarnemingen.Eenanderemanier omin iedergevalin
grotelijnen voorspellingen tekunnen isvia
'ensembles'.Hierbij worden, met hetzelfde
model,telkensanderewaardesingevuld.De
uitkomsten zijn danverschillend, maar
latenweldezelfde trendzien.Opvallendis
datdenatuurlijke variabiliteit vanhetklimaathoogis.Voorveelaspecten van het
weervalthetmenselijk ingrijpen nogbinnendeextremendiedenatuur zelflaatzien.
Datwiloverigensnietzeggendat het menselijk ingrijpen geeninvloed heeft.
Dat het veranderend klimaat (naast
anderefactoren) eennieuw waterbeleid
noodzakelijk maakt,bleekuit het verhaal
vanWilfried tenBrinke.HetRIVMheeft het
rapport 'Risico'sinbedijkte termen'opgesteld.Hieruit blijkt dat het tot nu toe
gevoerdewaterbeleid het risico(kansmaal
gevolg)opoverstromingen heeft vergroot.
Detechnischemaatregelen (verhogenvan
dijken, meergemalen) hebben eengevoel
vanveiligheidgekweekt,waardoorop
ongunstige plekkengrote investeringen zijn
gedaan.Voorwaterbeheerders geen nieuw
geluid,maar hetrapportgeeft een krachtig
signaalnaardepolitiekomhetnieuwingezettewaterbeleid (Ruimtevoorderivier,
Waterbeheer 21 eeuw)ookindaden omte
zetten.
Overstromingsberekeningen aan dijkringen zijn bepaald niet onfeilbaar, betoogde
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)osDijkman vanWLDelft Hydraulics.Nu
wordteigenlijk alleengekeken naarde
maatgevendeafvoer, zoalsdeberuchre16.500
kubiekemeter waterpersecondeindeRijn
bijLobith.Maardijken kunnen ookbijeen
lagereafvoer doorbreken ofeenhogere
warersrand keren.Uitmodellen blijkt datde
groottevandebreseengrote invloed heeft
ophet verloopvandeoverstroming;delocatievandebresisdan weerminder belangrijk. Ookhetgedragvansecundaire keringen
isbelangrijk, vooraloplokaalniveau. Dijkmanpleitvoorhetgebruikvan aanvullende
scenario'snaastdehoofdscenario's, zodat
enigeruimte ontstaat.Scenario'sbieden
inzicht inhetfunctioneren vanhet watersysteem;onbekendescenario's kunjeberedeneren.
LeoVoogtvanhetRIKZginginopde
veiligheid inhet kustgebied.Uitde toetsing
vandeperiode 1996-2001 bleekdatde helft
vandeprimaire keringen aandenormen
voldeed, 15procent voldoetnietenvoor35
procentwasgeenduidelijk antwoord te
geven.Daarom kandevraag'hoeveiligisde
kust?'niet beantwoord worden.Onzekeris
bijvoorbeeld demargetussende kwalificatie
Veilig'en'onveilig'.Maarookisnietduidelijk welkemaatregelen prioriteit hebben.
Bovendien kijkt deWetopdewaterkeringen
telkensslechtsvijfjaar vooruit, terwijl de
klimaatsveranderingopveellangere termijn
gevolgen heeft. Tenslottedaterendewettelijkebeschermingsniveau's uit i960.Zowel
hetinzicht alsdeinrichtingvanNederland
isveranderd.
VoordetoekomstgaathetRIKZuitvan
voorspellingen overdezeespiegelstijging.
Overigensishierin,volgensVoogt,het menselijk ingrijpen nognietzichtbaar.Dezee-

spiegelstijging leidt tot terugdringing van
dekustlijn. Inhetverleden minder eenprobleemdan nu,omdat dekust meer bebouwd
is.Dekustlijn wordt nu danookgehandhaafd door zandsupplerie.
Omdekustlijn intact tehouden, maakt
hetRIKZgebruik vandrieverschillendescenario's.Voorbeslissingenopkorte termijn
gebruiken zedaarvooreen zeespiegelstijging
van 18centimeter pereeuw,voor middellangetermijn (50jaar)eenstijging van60en
voorlangetermijn (100jaar)eenstijging van
85 centimeter plus eenwindtoenamevan
tien procent.DatontlokteVoogtmeteende
vraagwaarom het KNMIgebruikmaaktvan
eenzeespiegelstijging van 110centimeter bij
haarvoorspellingen.EnkeleindezaalaanwezigeKNMI-erslieten hieroverhun licht
schijnen.Afgesproken werddaar binnenkort
eensgoedovertepraten.
Delaatstesprekerwasprof dr.Hans
Oerlemans,devoorganger van Gerbrand
Koomen.Hijging inophetsmeltgedragvan
gletsjers.Uitonderzoekblijkt dat het
afsmeken vangletsjers steedssnellergaaten
datindetoekomst allegletsjers weleens
zouden kunnen verdwijnen. Eengeruststellendegedachtedaarbij isdatdatgeensignificante invloed zalhebbenophetstijgen van
dezeespiegel.Datwordtandersalsdearctischeijskappen zoudensmelten,maar dat
lijkt niet hetgevaltezijn. *T

Themanummer
over riolering
Heteerstethemanummer inhetnieuwe
jaarstaatinhettekenvanderiolering.Dit
nummer vanH20verschijnt op24januari.
Ukunt hiervoorterbeoordelingwetenschappelijkeartikelenopsturennaarde
redactietot 20december.
Niet-wetenschappelijkeartikelen kunnen
aangeleverdwordentot 10januari2003.
EenhandleidingvoorPlatform-artikelen is
optevragenbijderedactie(010)42741 65.
Zestondookafgedrukt inH20nr.14/15

