ACTUALITEIT

OOK MOGELIJKE VERANDERINGEN IN STROMINGSPATRONEN
MEEGENOMEN

zonder veranderinginluchtstroming zijner
nu tweescenario's waarindieluchtstroming
welverandert:hetG+-enW+-scenario.

Nieuweklimaatscenario's
beteronderbouwddoor
hetKNMI

Betere inschatting

StaatssecretarisSchultzvanHaegen namopjo meijl. denieuwe klimaatscenano'svanhetKNMIin
ontvangst. Zezijneenactualisering vanie vorigescenario'sdievoordecommissieWaterbeheer21e
eeuwwarenopgesteld.Denieuweklimaatscenano'szijnnietingrijpendandersdandeoude,wel
beteronderbouwd.
Netalsdevorigeklimaatscenario's wordenindenieuwescenario's(aangeduidals
deKNMI'06-klimaatscenario's)getallen
gegeven voordeveranderingvan neerslag,
temperatuur, potentiëleverdamping, wind
enzeeniveau.Ookworden naast seizoensgemiddeldewaardenweerveranderingen in
eenaantalextremegrootheden gekwantificeerd,zoalsdetemperatuur opdewarmste
ofkoudstedagvanhetjaarofde verandering
vandetiendaagse neerslagsom dieeensper
tienjaar wordt overschreden.Welwordteen
aantalgrootheden opeenwatandere manier
gedefinieerd danindevorigescenario's
(zoalsdevervangingvanbijvoorbeeld 'intensiteitvanzomersebuien'door'dagsomdie
eenspertienjaar wordtoverschreden')en
zijnernieuwegrootheden bij gekomen
(zoalshetaantaldagen metneerslag).De
keuzevandevariabelenisechter nietwat
hetmeest inhetoogspringt bijdeKNMI'06klimaatscenario's.
Eeningrijpender wijziging isdeindeng.Waareersteen'laag','midden'en'hoog'
cenariowerdengepresenteerd (lateraangevuldmetonderandereeen'hoogdroog'-scenariotenbehoevevandeDroogtestudie)
worden numeteenvierscenario'sgepresenteerd(zieafbeelding 1).Analysevanklimaatmodelberekeningen brachtaanhetlichtdat
destijging vandewereldgemiddelde temperatuur rond 2050hoogst waarschijnlijk
ergens tussende+i°Cen+2°Cuitkomt.Deze
temperatuurstijgingen vormenhetuitgangspunt voordegematigde(G)enwarme
(W)klimaatscenario's.Voorhetklimaatin
Nederland isechter nietalleendiewereldgemiddelde temperatuur vanbelang:ookde
gemiddelde windrichting speelteen cruciale
rol.Winters meteensterkewestelijkestroH20
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mingzijn inderegeleenstuk milderennatterdan wintersmeteenstromingdiemindersterkwestelijk is.Verderlaateendeel
vandebestudeerde klimaatmodellen zien
datdestatistiek vandewestelijke stromingenbehoorlijk kanveranderen wanneerde
wereldgemiddelde temperatuur stijgt.Sommigemodellen laten indewintereensterkerewestelijke stromingzien,terwijl inde
zomerjuist meerdagen voorkomen meteen
oostelijke windrichting.Diegaat gepaard
meteengroterekansopwarmenjuist droog
weer.Deveranderingen in stromingspatronenzijn echterhetgevolgvaneenseriecomplexeprocessenendaaromwijken verschillendemodellen ooksterkvanelkaaraf.De
klimaatscenario's nemen dezeonzekereveranderingen mee.Naastdetweescenario's

Ajb.

Waardevorigeklimaatscenario'snog
uitgingen vanongewijzigde luchtstromingen,wordt inde KNMI'06-klimaatscenario's
welrekeninggehouden metditsoortveranderingen.Datbetekent onderanderedateen
betereinschattinggegevenkanwordenvan
deveranderingvanhetaantal regendagen
(zietabel).InhetG+-enW+-scenario neemt
hetaantal nattedagenduidelijk af(circa tien
procentpergraadopwarming indezomer),
waardoor hetrisicoop(langdurige) zomerdroogtesterktoeneemt.Dezesituatie tekendezichalafin het'hoog droog'-scenario
voordeDroogtestudie,maar ismetdelanceringvandeKNMI'06-klimaatscenario'seen
consistent enonderbouwd onderdeelvande
basisfamilie aanscenario's.

Luchtstroming
Detabel toont uiteraard nogmeer grootheden.Zoisteziendatbijeenveranderende
luchtstroming detemperatuur vandekoudstewinterdagen enwarmste zomerdagen
sterkerstijgt dande seizoensgemiddelde
temperatuur. Degrootste veranderingvan
deintensiteit vanzomerseneerslagdie
slechtseenspertienjaar voorkomt, vindt
juist plaatsalsdeluchtstroming niet teveel
verandert (W-scenario):deafname vanhet
aantal nattedageninW+gaatgepaardmet
eenverminderde kansopextreem natte
dagen.

SchematischeindelingvandeKNMI'oÄ-klimaatscenano's.GenG+hebbeneengematigdeopwarming
van+i°Cin2050tenopzichtevan 1590,terwijlWenW+uitgaanvaneenopwarming met+z°C.De+
geejtaandatindescenario'srekeningwordtgehoudenmeteensterkeveranderingvandegemiddelde
luchtstromingen

Luchtstromingspatronen

Wereldtemperatuur
in 2050
t.o.v. 1990

Windsnelheid

c

Gematigd

1°C temperatuurstijging op aarde in 2050 ten opzichte van 1990
geen verandering in luchtstromingspatronen in West Europa

c+

Gematigd +

1°C temperatuurstijging op aarde in 2050 ten opzichte van 1990
+ winters zachter en natter door meer westenwind
+ zomers warmer en droger door meer oostenwind

w

Warm

2°C temperatuurstijging op aarde in 2050 ten opzichte van 1990
geen verandering in luchtstromingspatronen in West Europa

w+

Warm +

2°C temperatuurstijging op aarde in 2050 ten opzichte van 1990
+ winters zachter en natter door meer westenwind
+ zomers warmer en droger door meer oostenwind

Legenda voor deKNUI'OÓ klimaatxenario's

Wereldwijde temperatuurstijging
Verandering in luchtstromingspatronen

w

W+

+2°C
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+2°C

Voordewindsnelheid wordtdeveranderinggegevenvandedaggemiddelde windsnelheid dieeensperjaar wordt overschreden.Dat iseengrootheiddiealszodanig niet
zoveelbetekenisheeft voorbijvoorbeeld de
kustverdediging (waarherhalingstijden tot
10.000jaar nodigzijn) ofvoordewindenergiesector(waarjuist degemiddelde windop
dagendathetbehoorlijk waaitvanbelang
is).Maarhet ishiervooralvanbelangdatde
veranderingen vrij kleinzijn (totvierprocent),zekeralsdievergeleken worden met de
natuurlijke grilligheidvanhet windklimaat.
Inveelgevallenzaleennadereanalysevan
het windregime onderongewijzigde klimaatomstandigheden geboden zijn.

Zeespiegelstijging
Winter'

Zomer '

Zeespiegel

gemiddelde temperatuur

+0,9°C

+1.TC

+1,8°C

+2,3°C

koudste winterdag per jaar

+1,0°C

+1,5*C

+2,rc

+2,9°C

gemiddelde neerslaghoeveelheid

+4%

+7%

+7%

+14%

aantal natte dagen (a 0,1 mm)

0%

+1%

0%

+2%

10-daagse neerslagsom die eens
in de 10 jaar wordt overschreden

+4%

+6%

+8%

+12%

hoogste daggemiddelde
windsnelheid per jaar

0%

+2%

-1%

+4%

gemiddelde temperatuur

+0,9°C

+1,4°C

+1,7°C

+2,8°C

warmste zomerdag per jaar

+1,0"C

+1,9*C

+2,rc

+3,8°C

gemiddelde neerslaghoeveelheid

+3%

-10%

+6%

-19%

aantal natte dagen (a 0,1 mm)

-2%

-10%

-3%

-19%

dagsom van de neerslag die eens
i n d e 10jaar wordt overschreden

+13%

+5%

+27%

+10%

potentiële verdamping

+3%

+8%

+7%

+15%

absolute stijging

15-25 cm

15-25 cm

20-35 cm

20-35 cm

Klimaatverandering inNederlandrond2050' tenopzichtevanhetbasisjaar 19902)volgensdevierKNMI'oo'-klimaatscenano's.
''gegevensoverdeveranderingenin2100zijntevindenopwww.knmi.nl/klimaatscenarios
'hetklimaatinhetbasisjaar 15)510isbeschrevenmetgegevensvan15)76totenmet2005
onder'winter'wordthierverstaandecember,januarienjebruan; 'zomer'staatgelijkaanjuni,julienaugustus
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Dezeespiegelstijging isgegeven in twee
scenario's:eenlageeneenhogeopwarming.
Perscenariowordt eenbandbreedteopgegevendiedeonzekerheid aangeeft vandemate
vanzeespiegelstijging. Indescenario'sis
explicietrekeninggehouden met zoweleen
bijdrage vanhetuitzetten vanwateralshet
warmwordt,alshetafsmeken vangrote ijskappenengletsjers.Hoewelde bovenmarges
vandezeeniveauscenario's vrij ruim zijn
genomen omrekeningtehouden met
onvoorzieneversneldeafsmelting ineen
warmer klimaat,houden descenario's geen
rekeningmetdtamatische gebeurtenissen
zoalshetplotselingafbreken vaneengroot
deelvanhetZuidpoolijs. Deze'rampscenario's'zijn voorsommigesectorenzeker interessantgenoegomrekeningmeetehouden,
maareenredelijke inschatting vanhet realiteitsgehaltevaneendergelijkscenario isbij
dehuidige stand van wetenschappelijke
kennisonmogelijk, f
Bartvanden Hurk, Albert Klein
Tank enJanette Bessembinder (KNMI)
zie vooreen uitgebreid artikel over de
consequenties van de nieuwe klimaatscenario's voorde waterbeheerders
pagina 25).

Descenario'sstaan uitgebreidbeschreven ineen
KNMI-brochureenopdeinternetpagina
virww.knmi.nl/uimaatscenanos. Eenwetenschap
pelijk rapportoverdeachtergronden engevolgde
methodiek isbij hetKNMI verkrijgbaar. Op20
juni aanstaande vindt incongrescentrumAntropia inDriebergen eensymposium plaatsoverde
klimaatscenano's.Meerinformatie hierover staat
opinternet ofkan directviae'e'nvan deauteursvi
:
ditartikelwordenverkregen:hurkvd@knmi.nl,
kleintan@knmi.nl, be5sembi@knmt.ni.
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