HOEVEEL NATTER OF DROGER WORDT HET?
NIEUWE METEO-ONDERZOEKEN

Hogere temperaturen, drogere zomers, extremere buien. Dat gaat klimaatverandering Nederland
brengen. Maar hoeveel natter, droger en warmer wordt het, waar en wanneer? STOWA start
samen met het Waterschapshuis een reeks nieuwe onderzoeken om de meteorologische informatievoorziening voor waterschappen verder te verbeteren.
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ste IPCC-rapport’, zegt hydroloog Pier Schaper, beheer-

den in de klimaatmodellen zijn kleiner geworden dankzij
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mogelijke effecten voor boeren en burgers.’ Wanneer dat

schillen voor de hoger gelegen delen vergeleken met de

beeld compleet is, kan de vraag worden beantwoord of er
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Pier Schaper van Wetterskip Fryslân, voorzitter van de werkgroep Weer en Waterbeheer van het Waterschapshuis.
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van het nieuwste IPCC-rapport naar
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het meeste valt ernaast. Een volgen-

Europese ECMWF, het Amerikaanse GFS, het KNMI en de

de nieuwste IPCC- en KNMI-rapporten.’

Dat maakt prognoses binnen Europa

trends zich zullen voortzetten. ‘Dat
is geen nieuws,’ stelt Werenfried Spit
van het KNMI. ‘Eerdere rapporten meldden
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gedetailleerder en betrouwbaarder

de meter staat al snel dertig kilometer verderop, en de kern van een bui
gaat er vaker langs dan overheen.’

WAT ALS

VALT DE REGEN HIER OF DAAR?

PODCASTS NATIONAAL
ONDERZOEKSPROGRAMMA
BROEIKASGASSEN VEENWEIDEN

Het KNMI is inmiddels gestart
met het doorrekenen van de

Gaat het straks regenen? Voor het antwoord raadplegen we

neerslag. Want motregen, regen, hagel en sneeuw geven

nieuwste wereldwijde inzich-

tegenwoordig vaak een regenradar app. Die baseert zich

allemaal een ander signaal en er is bovendien ‘ruis’ van

ten van het IPCC in klimaat-

op de gegevens van twee regenradarstations in Nederland:

onder andere windmolens en woontorens.’ De voorlopige

scenario’s voor Nederland. Die

één bij Herwijnen, de andere bij Den Helder. Kunnen de

conclusie is dat regenradar een bruikbare tool kan worden

zullen in 2023 gereed zijn. Spit:

waterschappen die neerslagradar ook gebruiken om vooraf

voor near forecasts en voor het vaststellen van de gevallen

‘Scenario’s zijn wat-als-verhalen. Het ‘als’ is de stijgende

te berekenen hoeveel neerslag waar zal vallen uit een bui?

hoeveelheid regen. Voorwaarde is wel dat het aantal regen-

CO2-concentratie, het ‘wat’ - de temperatuur-, neerslag-,

Of hoeveel neerslag er precies is gevallen in een gebied

meters op de grond verder wordt uitgebreid. Daar zijn de

en zeespiegelstijging - rolt met steeds grotere precisie uit

dat kampt met wateroverlast? STOWA, KNMI, RWS en het

waterschappen al mee bezig. En door ook regenradardata

de modellen.’ STOWA denkt mee in een klankbordgroep

Waterschapshuis laten het samen onderzoeken.

van onze buurlanden te gebruiken, worden de bepalingen

over welke parameters het belangrijkst zijn om te bere-

Het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden (NOBV) heeft twee
podcastseries gelanceerd: ‘Studio Veenweide’
en ‘Studio Veenweide - De Verdieping’.

nog beter. Schaper: ‘Prachtig als we straks weten hoeveel

kenen. Naast neerslag en droogte kijkt het KNMI bijvoor-

Pier Schaper: ‘De kunst is de radarsignalen betrouwbaar te

regen je kan verwachten uit een naderende bui. Dat maakt

beeld ook naar rivierwaterstanden waarvoor het totale

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat de emissie uit

kunnen relateren aan de werkelijke hoeveelheid gevallen

dat je nog scherper kunt reageren.’

stroomgebied van Rijn en Maas bepalend is.

veenweiden moet worden verminderd met 1,0 Mton CO2

De STOWA-onderzoeken stellen vervolgens vast of de hui-

per jaar in 2030. Maar hoe moet dat gebeuren? Wat is

dige regionale regenstatistieken van de waterschappen

er inmiddels al bekend en wat nog niet? Het Nationaal

moeten worden aangepast op basis van de nieuwe KNMI-

Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden is op-

klimaatscenario’s. In de nieuwe meteo-onderzoeken is er

gericht om dat verder te onderzoeken. STOWA is een van

ook aandacht voor seizoensverwachtingen. Is het moge-

de deelnemers.

lijk de komst van een droge zomer of nat voorjaar te voorspellen? En hebben droge zomers de neiging te clusteren?

In de podcasts delen betrokkenen kennis over verschil-

Een andere belangrijke vraag is in hoeverre differentia-

lende thema’s rondom het NOBV aan de hand van de

tie binnen Nederland mogelijk is. Schaper: ‘Nederland

6 M-cyclus: Meten, Mechanistisch begrip, Modelleren,

kent hot spots voor neerslag rondom de Veluwe en de

Maatschappelijke kosten-baten analyses (MKBA’s), Maat-

Hondsrug. Houden de extremere zomerbuien zich ook

regelen en Monitoren. In de podcast ‘Studio Veenweide’

aan dit patroon? Verder willen we kijken naar stedelijke

gaat Inge Diepman in gesprek met onderzoekers, bestuur-

gebieden. Valt de neerslag juist boven zo’n hitte-eiland,

ders en beleidsmakers over ieder van de zes M’s. Studio

of erbuiten? Kun je daar vanuit de nieuwe scenario’s iets

Veenweide - De Verdieping is een aansluitende serie colle-

over zeggen? Dat is belangrijke kennis om bijvoorbeeld

ges over broeikasgasemissies in het veenweidegebied.

het risico op overstortingen te bepalen.’
De podcasts zijn te vinden op www.nobveenweiden.nl/podTot slot: moet het onderzoek bij een volgend IPCC-rapport
weer worden herhaald? Schaper: ‘Dat kunnen we nu nog
niet zeggen. We zijn benieuwd hoe groot de verschillen
straks blijken te zijn tussen de nieuwe en huidige statistieken voor de komende jaren. De modellen en prognoses worden natuurlijk steeds preciezer, ook voor de langere termijn.’ Spit: ‘Bedenk dat er ook nog voortdurend
nieuwe informatie aan modellen wordt toegevoegd, kennis over het smelten van
Werenfried Spit, KNMI

de ijskappen bijvoorbeeld. En er kunnen belangrijke tipping points blijken te
zijn.’
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cast en te beluisteren via verschillende platforms.

