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Klimaatveranderingen
laagwateropdeMaas
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P. WARMERDAM, UNIVERSITEIT WAGENINGEN
W. VAN DEURSEN, CARTHAGO CONSULTANCY

Medealsgevolg van liet hoogwatervan 1993en1995isdeafgelopenjaren onderzoekverricht naarde
mogelijke invloed van klimaatverandering opdefrequentie enomvang vanhoogwater uideMaas.
Het algemene beeld wat hieruit oncstaa:, isdatdeverwachte klimaatverandering toteentoename
van dehoogwaterproblematick zal leiden. Indit artikel zalworden onderbouwd datde invloed van
ecu mogelijke klimaatverandering ophetvoorkomen van laagwater mdeMans mindereenduidigis.
Enerzijds resulteert deverwachte toenamevandetemperatuur ineenIttgcrcgenuddeldc zomerafvoer,
anderzijds kandeverwachte toename van dewinterneerslag dekansopextreem lageafvoeren inde
zomerjuist verminderen.Eenanalyse van deMaasafvocren vanaf 1911toont aandatookzonder klimaatverandering ermetdehuidige behoefte aan Mnaswater eengrote kans isdataanzienlijke economischeschadeontstaat alsgcvolg van langdurig lage afvoeren.
Eengroot deel vandeNederlanders enVlamingen, waaronder debevolking vanBrussel,
Antwerpen enRotterdam, drinkt uitdeMaas.
DeMaas istevens eenbelangrijke schakel in
het netwerk vankanalen enrivieren welkede
havens vanAntwerpen enRotterdam methet
achterland verbinden. Daarnaast wordt het
water vandeMaasgebruikt voor industrie,
landbouw enhetopwekken vanelektriciteit.
Ookvervult deMaas belangrijke ecologische
en recreatieve functies. Tijdens dezomer komt
het regelmatig voordatdeMaas onvoldoende
water afvoert omaanaldeze functies tevoldoen1!.Eendergelijke situatie vanwatertekott
treedt methet huidige gebruik opwanneerde
afvoer vandeongedeeldeMaas (nabij Luik)
lager isdan60kubieke meter perseconde.
Afbeelding 1 geeft aandatditgeen uitzonderlijke situatieis.
Recentepublicaties vanonder andere het
IPCC2)versterken debezorgdheid datdeuitstootvanbroeikasgassen eenbelangrijke klimaatverandering teweegzalbrengen. Mede
naar aanleidingvanhethoogwater van1993en
1995isindeafgelopenjaren onderzoek verricht naat demogelijke invloed vanklimaatveranderingen opdeafvoer vanRijn enMaas.
Hierbij heeft menvootalgekeken naar het
optreden vanhoogwater. Hetalgemene beeld
wat hieruit ontstaat, isdat klimaatveranderingen toteentoename vandehoogwaterproblematiek inRijn enMaas zullen leiden.Voorde

Rijn wordr tevens voorspeld dat klimaatveranderingen ineenlagerezomerafvoer zullen
resulteren.Ditismedeeengevolgvande
invloed vaneentemperatuurstijging ophet
smelten vandesneeuw indeAlpen.Omdat dit
geen invloed uitoefent opdezomerafvoer van
deMaas,kunnen deresultaten voorde Rijn

Afli.1:

niet klakkeloos vertaald worden naardeMaas.
Ditgafaanleiding toteenaparte studie naarde
effecten vanklimaatveranderingen oplaagwater indeMaas.Dezestudie isrecentelijk afgeronde.Devoornaamste bevindingen worden
inditartikel samengevat. Hetondetzoekis
uitgevoerd alsonderdeel vanhet Nationaal
Ondetzoek Programma Mondiale Luchtverontreiniging enKlimaatverandering (NOP).

Klimaatveranderingen
Detheoriedatdeuitstoot vanbroeikasgassen hetwereldklimaat beïnvloedt, wordt
ondetsteund door debuitengewoon sterke
opwaartse trend vandemondiale temperatuur
gedurende de20eeeuw2).Hoehetklimaat in
het stroomgebied vandeMaas beïnvloedzal
worden door eenwereldwijde temperatuurstijging, isechter moeilijk tekwantificeren. De
resultaten vaneenaantal verschillende 'generalcirculation models'(GCM's)suggererendat
alsgevolgvandeklimaatverandering inBelgië
degemiddelde neerslaggedurende de winter
zaltoenemen endegemiddelde neerslag gedurende dezomer zalafnemen»). Regionale voorspellingen afgeleid vanwereldwijde experimenten, moeten echter metde nodige
voorzichtigheid geïnterpreteerd worden. Door
het KNMI wordt eenalternatieve methode
gebruikt omGCM-resultaten tevertalen naar
meteorologisch consistente data metdejuiste
tijd- en ruimteschaal.Opbasisvandezezogenaamde 'downscaling'methodiek isdoorhet
KNMI eenklimaatscenario afgeleid voor
noordwest-Europaï).Volgensditscenariozal
in deloopvande21eeeuwdegemiddeldewintetneerslag metzestot25procent toenemen,
terwijl voordezomerneerslageen toename

Watertekort indeMaas.
Aantal dagen perjaar datdeajvoervan deMaas(nabij Luik)lager lagdan60kubieke meterperseconde.Tijdensdezedagenwaseronvoldoendewatcraanvoeromaandehuidigewatervraag benedenstroomsvanLuikte
voldoen.Deajvoerreeks isdegenieten reeksvoorBorgharengecorrigeerdvoorwateronttrekkingen (kanalen)
tussen LuikenBorgharen(persoonlijk commentaarRijkswaterstaat Limburg).
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van één tot vier procent wordt voorspeld.
Langjarigegemeten neerslagreeksen
maken het mogelijk om te analyseren of over
de afgelopen eeuw veranderingen in het neerslagpatroon zijn waar tenemen. Het KNMI
rapporteert voorNederland een kleine toename van hetjaarlijkse neerslagvolume0), met
name gedurende de winter. De natuurlijke
variatie van neerslag isechter groot. Derhalve
kan niet geconcludeerd worden dat sprake is
van een significante trend in de neerslag.Een
vergelijkbaar beeld ontstaat uit een analyse
vaneen neerslagreeks die issamengesteld uit
gegevens van een aantal Belgische neerslagsrations^l
Samenvattend kan worden gesteld dat de
analyse van klimaatscenario's en historische
neerslagreeksen debezorgdheid omtrent een
mogelijke toename van winterneerslag in het
Maasstroomgebied versterkt.Wat betreft de
verandering in dezomerneerslag in het Maasstroomgebied isgeen eenduidige verwachting
te herleiden.

Hydrologische modellering
Een tweetal hydrologische modellen zijn
gebruikt om deeffecten van een viertal mogelijke klimaatscenario's door terekenen voor
het stroomgebied van deMaas bovenstrooms
van Borgharen:SCHEME(ScheldeMeuse)
modeWenMEUSEFLOW?!.Beide modellen
zijn gebruikt om gemiddelde maandafvoeren
van de Maas te berekenen met zowel gemeten
klimaatinvoer (omde modellen te toetsen aan
dewaargenomen afvoer) als met aangepaste
klimaatinvoer (om het effect van klimaatveranderingen door te rekenen).De resultaten
van deverschillende scenarioruns zijn weergegeven in afbeelding 2.Allezes modelruns
(vier met MEUSEFLOWen twee met SCHEME)
kunnen worden gezien alsmogelijke realisaties van de toekomst. Nadere informatie over
de kenmerken van de klimaatscenario's en de
gebruikte hydrologische modellen iste lezen
in het volledige onderzoeksrapport!1.
Het algemene beeld dat uit deze modelexercitie kan worden afgeleid, iseen toename
van degemiddelde afvoer in deperiode december tot mei en een afname van de gemiddelde
afvoer in deperiodejuni tot november. De
afname van degesimuleerde zomerafvoer is
vooraleen weerspiegeling van de toename van
degesimuleerde verdamping,die het resultaat
isvande voorspelde toename van de temperatuur. Degesimuleerde veranderingen in de
gemiddelde maandafvoeren zijn echter klein
in vergelijking met de natuurlijke variatie in
gemiddelde maandafvoeren (afbeelding 2).De
gebruikte klimaatscenario's gaan uit van
gemiddelde veranderingen dieiederjaar op
dezelfde manier worden toegepast.Dit betekent bijvoorbeeld dat vooreen bepaald scenarioallewinters natter worden en alle zomers
18

H20

droger.Dergelijke scenario's zijn niet echt
geschikt om de kans op het voorkomen van
extreem lageafvoeren teonderzoeken.Dit zal
worden toegelicht aan dehand van een analyse
van gemeten neerslag-en afvoerreeksen in het
Maasstroomgebied over de 20eeeuw.

Het geheugen van de Maas
Invergelijking tot deRijn heeft de Maas
een grillig afvoerpatroon, met gedurende natte
perioden een snelle reactieop neerslag in het
stroomgebied. Dit betekent dat een hoogwater
opde Maas in korte tijd kan ontstaan. Devraag
hier iswat dit grillige karakter betekent voor
het ontstaan van laagwater opdeMaas.Iseen
drogeperiode indezomergenoegom een
extreem lageafvoer op deMaas te krijgen of
speelt ook het neerslagvolume van de voorafgaande maanden een rol?Om dit te analyseren
zijn de neerslagreeksen van het Maasstroomgebied vergeleken met deafvoerreeksen van de
Maas(afbeelding 3).Uit deze analyse komt
naar voren dat extreem lageafvoeren in de
zomer, hiergedefinieerd alsafvoeren waarbij
watertekort in de Maasoptreedt (zieook
afbeelding 1),met name voorkomen wanneer
droge winters worden gevolgd door droge
zomers. Eendrogezomer voorafgegaan door
een natte winter (bijvoorbeeld dezomers van
1989en 1995)leiden niet tot langdurig watertekort in deMaas.
Tevens valt uit afbeelding 3 op te maken
dat een extreem droge winter (1995/1996)
gevolgd door een normale zomer (1996)ook in
een watertekort kan resulteren. De langdurig
lage afvoeren ontstaan echter in dejaren waar-

A/b..

in een drogewinter wordt gevolgd door een
drogezomer. Delageafvoeren van 1921,1934,
1947,1949,1959,1964,1971,1973en 1976zijn
daarvan een voorbeeld (afbeelding 3).Opvallend isdat sinds 1976weldrogezomers voorkwamen (bijvoorbeeld dezomers van 1989,
1990en 1991),maar dardezedrogezomers niet
voorafwerden gegaan door relatiefdroge winters.Derhalve kan uit afbeelding 3worden
opgemaakt dat wedeafgelopen 25jaar de dans
enigszins zijn ontsprongen. Dit is waarschijnlijk toeval(natuurlijke variatie),maar zou met
enige verbeelding ook kunnen worden gezien
alseen eerste teken van klimaatverandering
(nattere winters).

Conclusies
Opbasis van klimaatonderzoek isniet eenduidig aan tegeven ofdezomerneerslag in het
Maasstroomgebied zalgaan toenemen dan wel
afnemen. Voorde winterperiode wordt een
toename van de neerslagverwacht. Uit een
simulatie van vier klimaatscenario's met twee
hydrologische modellen ontstaat een beeld dat
alsgevolgvan klimaatveranderingen de
gemiddelde winterafvoer in deMaaszal toenemen terwijl degemiddelde zomerafvoer juist
zalafnemen. Dit hoeft echter niet tot grotere
problemen te leiden, omdat de gesimuleerde
afname van degemiddelde zomerafvoer klein
isin vergelijking met de natuurlijke variatie in
zomerafvoeren.
Deanalysevangemeten neerslagen afvoer
over de20eeeuw laatzien dat problemen met
laagwater vooralvoorkomen wanneer droge
winters worden gevolgd doordrogezomers.

DegemiddeldemaandelijkseajvoervandeMaas.
DezwartelijngttfidegemetengemiddeldemaandajvoervandeMaas(Luik).Degestippeldelijnendestandaarddeviatieindemaandelijksgemiddeldewaarden. DezesgrijzelijnenzijnberekendmetMEUSEFLOW
(voorvierverschillendeklimaatscenario's)enSCHEME(mettweeverschillendeklimaatscenario's).Allezesde
grijzelijnenkunnenwordengezienalsmogelijkerealisatiesvandetoekomst.Overigensbleekhergebruikvan
velschillendeklimaatscenario'smeerinvloedophetgesimuleerdeajvoerpatroon tehebbendanhetgebruikvan
verschillendehydrologischemodellen.
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Omtewetenofklimaatveranderingen zullen
leidentotmeerenlangereperiodenvanwatertekortindeMaasmoetenwewetenofklimaatveranderingenzullenleidentoteengrotere
kansophetoptredenvandrogewinters
gevolgddoordrogezomers.Ditiseenvraagdie
bijhetklimaatonderzoekwellichtmeeraandachtverdient.
Derecentehoogwatersvan1993 en1995
hebbenhet'hoogwatergeheugen' langsde
Maasopgefrist. Sinds1976ishet'laagwatergeheugen'echternietmeerechtopgefrist.Sinds
1976kwamenweldrogewintersvoot(bijvoorbeeld 1996)endrogezomers(bijvoorbeeld 1989,
t990ent99r),maardievielennooitaaneengesloten.Eenanalysevandeafvoerreeks leertons
datlangdurigeperioden(meerdan 100dagen)
waarbijdeafvoer vandeMaasnietaandehuidigewaterbehoefte kanvoldoen,geenuitzon-

A/b. 3:

deringzijn.Sinds1976isdebehoefte aanMaaswatetalleenmaartoegenomenenditgeeft aan
datook'zondet'klimaatveranderingen een
grootpotentieelbestaatvoorheroptredenvan
aanzienlijke economischeschadealsgevolg
vanwatertekort indeMaas.
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Het geheugen van ie Maas.
Index november-april neerslag (zwart) en index mei-oktober neerslag (zwart, eerstey-as] versus ie duur van ie
periode met watertekort (zie ook ajbeeldincj 1)in de M a a s [grijs, tweeie y-as). Een neerslagindex kleiner ian 1
betekent een relatie/drooa, seizoen en een neerslagmiex groter ian 1betekent een relatiefnat seizoen ten
opzichte van rietgemiddelde over ie periode 1911-1998. De neerslagindices zijn berekend met gegevens van
achtstations in België, beschikbaargesteld door het KMI.
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