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lijnen overdeteverwachte klimaatveranderingen.Dezerichtlijnen oftoekomstbeelden**
geven in een aantal scenario's het te verwachten klimaat in 2050en 2100weer en vormen
voordewaterbeheerders een kapstok om hun
beleid op te richten.
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HetNationaal Bestuursakkoord Watcraaat uitvan eenverandering vandeneerslag diesamenhangt
meteen mondiale temperatuurstijging van ééngraad Celsiusin2050entweegraden Celsiusaan liet
eindvan dezie eeuw. Berekeningenvan ueersla<gvenvachtin(gen metfjrootschalirje klimaatmodellen,
gebaseerd opeen hoge uitstootvan broeikasgassen,zijn vergeleken met hettoekomstbeeld uit het
bestuursakkoord. Deresultaten (atenziendat despreiding russendeneerslacjprocpiosesvan de klimaatmodellenvrijgroot is,vooral indewinter.Wel bestaateentrend dat demeeste klimaatmodellen meer
neerslagvenvachten dan detoekomstbeelden waarop hetNationaal Bestuursakkoord Watergebaseerd
is,wat deelssamenhangtmetdekeuzevoorhet kooldioxide-emissiescenario. Lopend ennieuwopte
starten onderzoekzal leiden totnauwkeurigereneerslarjverwaclmiujeu eneenbeterea/stemming tussen
devracjers(waterbeheerders)enaanbieders(ouderandere het KNMI) van klimaarinformatie.
Het isinmiddels een vaststaand feit dat
het klimaat in deafgelopen honderdjaar sterk
verandert.Dezeswarmstejaren sindsde waarnemingen van het KNMI begonnen, kwamen
voor in delaatste tienjaar: 1995,1997,1998,
2001,2002,20034'.Uitstoot van broeikasgassen,
zoals kooldioxide, hebben geleid tot een ver-
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sterkt broeikaseffect. Eenverdere opwarming
van deaarde lijkt onontkoombaar. Het waterbeleidinNederland iserdan ookop gericht
om teanticiperen opdeze veranderingen.
Zowelhet rapport van deCommissie Waterbeheer 21eEeuw (WB21)alshet Nationaal
Bestuursakkoord Water (NBW)geven richt-

Gridzoalstoegepastvoordeberekeningenvandeklimaatprojectiesdoorhetklimaatmodel HadCM).

Devraagkomt echter herhaaldelijk naar
voren hoerepresentatiefdeze toekomstbeeldenzijn.Ter illustratie analyseren wein dit
artikel neerslagprojecties vaneen aantal zogeheten General Circulation Models (GCM's,zie
het kader Klimaatmodellen),zoals gepubliceerd door het Intergovernmental Panel on
ClimateChange (IPCC).Het is uitdrukkelijk
niet de bedoelingom de toekomstbeelden
zoals weergegeven inWB21 enNBWhier ter
discussie te stellen:debedoelingisom deze
toekomstbeelden te beschouwen in het licht
van debestaande onzekerheid omtrent de ontwikkelingen van het klimaat.

WB21- en NBW-scenario
In hetNationaal Bestuursakkoord Water
isduidelijk afgesproken om het watersysteem
oporde tehebben en tebehouden richting
2050.Klimaatverandering wotdt alseetste van
devier redenen genoemd voor de veranderde
wateropgave. In het NBWwordt aangegeven
dat het als leidraad het middenscenano, zoals
gedefinieerd in het tappott van de Commissie
Waterbeheer 21eeeuw,moet dienen.
InWB21 wordtgesteld datde problemen
en knelpunten in het waterbeheer zullen toenemen en dat rekening moet worden gehouden met intensievere regenval, frequentere
buien en langere periodes van regen.De kwantificering van deze toekomstbeelden (voor het
2050-rmddenscenario) zijn een stijging van de
wereldgemiddelde temperatuur met één graad
Celsius,eengemiddelde stijging van dejaarlijkse neerslag inNederland met drie procent
en een verhoogde intensiteit van de buien met
tien procent.In het basisrapport vanWB21
staat bovendien vermeld dat de zomerneerslag
met één procent toeneemt en de winterneerslagmetzesprocent. Tenslotte wordt
genoemd dat deverdamping met vier procent
toeneemt, maar in het NBWisafgesproken om
alleen deveranderingen in neerslag in
beschouwing te nemen. Deze toename in verdamping zou echter de mogelijkheden van
vasthouden in de bodem,om zodoende een
gedeelte van de wateropgave op te lossen, aanzienlijk kunnen vergroten*'.
Neerslagprojecties met GCM'szijn veel
minder nauwkeurigdan temperatuurprojecties.Daarom worden toekomstbeelden van
dezevoorhet waterbeheer belangrijke variabeleafgeleid uit dewaargenomen correlatie
tussen temperatuur en neerslag in Nederland
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Vergelijkingtassendejaarlijkse neerslag,zoalsgemetenbijDeBilt,endezevenklimaatmodellenvoordeperiode1961-1990zonderlokalecorrectie.Linksvoorjaarlijksetotalenenrechtsvoordemaandelijkseverdeling.
Noot:delinkera/beddingisweergegevenalsBox-Whiskerplot.Hieraanzijndeminimaleenmaximalewaardenweergegevenalslijnen,de25en75%-waardenzijnalsrechthoekweergegevenendemediaanalslijntje inderechthoek.

en gerelateerd aan GCM-projecties van de
wereldgemiddelde temperatuur. Deveranderingen in temperatuur inNederland in de
afgelopen eeuw lopen redelijk indepas met de
wereldgemiddelde temperatuurveranderingen.
Toch ishet interessant om de neerslagprojecties uit de klimaatmodellen zelfeens te

vergelijken met deNBW-toekomstbeelden.De
modellen zijn in de loopderjaren sinds het
verschijnen vanWB21 verbeterd. Bovendien
geven deGCM-projecties een illustratievan de
representativiteit van deNBW-norm, door
analysevan deonderlinge verschillen tussen
deprojecties.Deklimaatmodellen geven
namelijk niet slechts één waarde,maar een
spreiding van verwachtingen. Deze spreiding

Klimaatmodellen
Klimaatmodellen worden gebruikt om projecties voor het toekomstige klimaat tegenereren op
wereldschaal.Deze klimaatmodellen zijn gebaseerd op fysische processen die beschreven
worden door wiskundige vergelijkingen. Dezeklimaatmodellen worden vaakaangeduid als
GeneralCirculation Model(GCM).Tegenwoordig wordt ookvaakde termAOGCM (Atmosphere-Ocean General Circulation Model)gebruikt, om expliciet temaken dat ereen koppeling is
tussen oceanografische en atmosferisch modelcomponenten.
GCM'sbereken het klimaat op wereldschaaldoor deheleaarde teverdelen in een driedimensionaalgrid.Dehorizontale resolutievan dit grid isongeveer 250km en deverticale 1 km, afhankelijk van hetgekozen klimaatmodel. Met andere woorden alleeigenschappen binnen een
gebied van 250bij 250km worden geacht constant tezijn! Een illustratievan deze resolutie is te
zien in afbeelding r,waarbij duidelijk isdat heelNederland wordt weergegeven door drie
homogenegebieden.Interessant isnogdat het westelijke grid-punt dat overNederland valt
door het klimaatmodel wordtbeschouwd alsoceaan.
Momenteel zijn zeven klimaatmodellen opgenomen in de IPCC-datasetenzijn de wereldwijde
klimaatprojecties hierop gebaseerd, waarvan deNederlandse temperatuurverwachting, zoals
beschreven in WB21,afgeleid zijn.
Dezeven klimaatmodellen en deafkortingen zoalsgebruikt indit artikel zijn:
• CCSJapanese Centre for Climate System Research
• CGCCanadian Centre for Climate Modellingand Analysis
• CSIAustralian Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation
• EH4Max-Planck-Institute (Hamburg)
• GFDUSGeophysical Fluid Dynamics Laboratory (Princeton)
• HADHadleyCentrefor ClimatePredictionand Research (Bracknell)
• PCMNational Centre forAtmosphericResearch (Colorado)
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heeft tweebelangrijke oorzaken:de verschillen
indezeven klimaatmodellen en onzekerheid
overdeteverwachten uitstoot van kooldioxide,
methaan en andere broeikasgassen. Voor dit
laatste bestaan emmissiescenario's, diegebaseerdzijn op verwachtingen voor bevolkingsgroei,economische groei en milieumaatregelen in de toekomst. In dezestudie laten we
resulraten zien van één van dezescenario's, het
A2-scenario,wat een vrij pessimistische kijk op
dewereld geeft voor warde uitstoot van broeikasgassen betreft, maar nog steeds realistisch
wordt genoemd.Detoename vande temperatuur aan het eind van de2te eeuw bedraagt
volgens dit scenariogemiddeld ongeveer vier
graden Celsius en tweegraden Celsius rond
2050volgens deGCM's.Dezewaarden zijn dus
hoger dan de temperatuurstijging waar het
NBWvan uitgegaan is,maar gelijk aan het
maximumscenario vanWB21.
Ondanks deverbeteringen van de klimaatmodellen die in deafgelopenjaren plaatsvonden,zijn lokalecorrecties noodzakelijk''. We
zullen eerst ingaan opdemanier waarop deze
correcties worden uitgevoerd en vervolgens de
neerslagprojecties voorNederland verder analyseren.

Lokale correctie GCM-projecties
Deresultaten,zoalsdezeuit de verschillende klimaatmodellen naarvoren komen, zijn
vooralrepresentatiefvoorgrotere gebieden5'.
Alswekijken naar deGCM-projecties voor
neerslag,zoals dezezijn uitgevoerd voorde
referentieperiode 1961-1990,blijken ookverschillen tebestaan tussen dewaarnemingen uit
DeBilten deklimaatberekeningen volgensde
zeven klimaarmodellen (afbeelding 2).Hieruit
blijkt dat de huidige neerslagvoor Nederland
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idemaanafbeelding z,maarnumetcorrectievoordelokaleomstandigheden.Noot:EH4enPCMzijnvoorandereperiodengecorrigeerdenverschillendaardoorvandewaarnemingenuitdeperiode 1961-15190.

nietgoed berekend wordt en lokale correctie
noodzakelijk is.Opmerkelijk isdat vooral het
vaak toegepast HAD-modelvan het Britse HadleyCentre for Climate ChangeProjection een te
lageschattingvoordeneerslaglaatzien.Ook
tonen demeeste klimaatmodellen eengeringerespreiding tussen deverschillendejaren dan
de waargenomen spreiding.
Eenaantaltechnieken voorlokalecorrectie
zijn bekend3',waarbij demeesttoegepasteen

Tabel1.

12

toegangelijke techniek 'statistical downscaling'
is.Hierbij wordt vooreen referentieperiode
(1961-1990)degemiddelde klimarologievande
waarnemingen endeGCM-projecties vergelekenenwordencorrectiefactoren afgeleid voorde
GCM-waarden.Dezecorrectiefactoren worden
vervolgensooktoegepastopdetoekomstige klimaatverwachtingen. Wenemen hierbij welaan
datdeoorzaken voordeverschillen tussen de
berekeningen uitdeklimaatmodellen ende
waarnemingen indereferentieperiode nietzul-

Verwachteveranderingvandeneerslagmdezomerenwinter,vergelekenmetdewaarnemingenvanhet
KNMI(1961-1990).Schuingedruktewaardengevenderangeaanvolgensdezevenklimaatmodellenaan
Depercentagesgevenhetverschilaanmetdeperiode 1961-1990.

1961-1990
2035-2064
2070-2099
NBW midden (2050)
NBWmaximum (2050)

jaar
(mm)

zomer
(mm]

winter
(mm)

802

394
388
329-484
360
254.458

409

882
810..1104
906
736..1186

494
450-620
546
461..800

jaar

zomer

(%)

{%)

winter

(%)

+10

-2

+21

+1..+38

-16..+23

+10..+52

+13
-S..+48

-9
-36..+16
+1

+33
+13..+96
+6

+2

+12

+3
+6

IPCC
Het Intergovernmenral Panelon ClimateChange(IPCC)ishet meestgezaghebbende orgaan op
hetgebied van klimaatverandering. Het inventariseert dewetenschappelijke, technische en
socio-economische kanten van klimaatverandering, demogelijke gevolgen endewijze waarop
vermindering van broeikasgasuitstoot en adaptatiestrategieën kunnen worden gerealiseerd.
Naast eensecretariaat inZwitserland zijn erwereldwijd honderden instituten en tienduizenden mensen dieopéénofandere manier bij het IPCCbetrokken zijn.Debelangrijkste uitgaven
vandeIPCCzijn deAssessments Reports,welkeongeveer elkevijfjaar verschijnen. Het tweede
rapport uit 1995vormde debasisvoor het WB21.Indit artikelgebruiken wedegegevens van
het derdeAssessment Report uit 2001.Het vierderapportzalwaarschijnlijk in 2007verschijnen.

lenveranderen wanneer het klimaat verandert.
Indezestudiegebruiken weeen correctiemethode, waarbij zowelde maandelijkse
gemiddelde neerslagalsmede de maandelijkse
variatiein neerslagwordt meegenomen 2 '.
Afbeelding 3laatziendat decorrecrie als effect
heeft dat demaandelijkse gemiddelde neerslag
volgens deklimaatmodellen gelijk isaan de
waargenomen neerslag.Detwee uitzonderingen vormen het EH4-en het PCM-model,
omdat dezegeen resultaten voor 1961-1990
berekenen en decorrectiegedaan isvoor de
periode 1990-1999(EH4)en 1980-1990(PCM).
Afbeelding 3 (links)laatdejaarlijkse neerslag
zienalsmediaan, interquartielen en spreiding.
Opgemerkt dient teworden datde maandelijksegemiddelde en destandaardafwijking voor
de klimaatmodellen endewaarnemingen exact
gelijk zijn alsgevolgvan detoegepastecorrectiemethode.Dejaarlijkse mediaan, interquartielen en spreidingkunnen dus iets afwijken,
aangezien decorrectieper maand is uitgevoerd.
Verwachtingen voor de t o e k o m s t
Na herbepalen vandelokale correctiefactorenkunnen wedus analyseren watde klimaatmodellen voor neerslagprojecties latenzien en
watdevariatieindezeprojecties is.Hierbij richt
deaandachtzichop het klimaat halverwege en
aanhet eindevandezeeeuw.Voorde neerslagprojecties voor2050isde30-jarige periode20342065gekozen.DezevenGCM-projecties laten
gemiddeld eenjaarlijkse neerslagvan882mm
zien,tegenover een waargenomen neerslag in
DeBiltvan802mm (1961-1990):een toename
van tien procent (tabel 1).Doorde resultaten
vandeklimaatmodellen afzonderlijk te bekijken,blijkt detoenamevanjaarlijkse neerslag te
liggen tussen één (CGC)en38procent(CCS).
Alsweechter kijken naar deverdeling tussenzomer- en winterneerslag (tabel 1 en
H20
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Tenslotte kijken wenogeven naar deprojecties voor het einde van dezeeeuw, waarvoor
de30-jarigeperiodevan 2070-2099isgenomen.
Deberekende gemiddeldejaarlijkse neerslag
ligt 13procent hoger dan nu, waarbij devariatieligt tussen acht procent droger en48procent
natter (tabel 1).Deverdeling tussen zomer- en
winterneerslag wordt volgensde klimaatmodellen echter nogextremer en winters zullen
gemiddeld 33procent narter worden met een
variatietussen 13 en96procent.
Conclusies
Degepresenteerderesultaten zijn gebaseerd opgrootschaligeprojecties,zoalsberekend metbehulp vanzeven klimaatmodellen
diedoor het IPCCzijn gepubliceerd. HetWB21
isvoor warberreft neerslagniet van deze grootschaligeprojecties uitgegaan, vanwege hun
beperkte nauwkeurigheid op lokaleschaal.
Deresultaten laten zien dat de projecties
onderling nog sterk verschillen.De toekomstbeelden uit het NBWvallen echter binnen de
grenzen diede klimaatmodellen tonen voor de
jaarlijkse neerslag,maar de toekomstbeelden
voor dewinterneerslag vallen aan de lage kant
uit.
H2O
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Jaarlijkse(links)enmaandelijkse(rechts)neerslagverwachtinsjenvoordeperiode2035-2064volgensdezevenklimaatmodellen.Demaandelijksewaarden(rechts)zijnv
gegevenalspercentagesvandejaarhjksegemiddeldeneerslag.VJaardenvanDeBiltzijnvoordereferentieperiode 19CÎ1-1990.

afbeelding 4rechts) blijkt de toename vooral in
de winter plaats tevinden, waarbij de klimaatmodellen een toename van gemiddeld 21 procent latenzien.Wederom zijn ernogal wat verschillen:de toename ligt tussen detien en52
procent.Alleklimaatmodellen berekenen meer
jaarlijkse neerslag:tussen de8en 302mm per
jaar, met eengemiddelde van 80mm.Voor de
winterneerslag laten deGCM-waarden zien
tussen de41en 211 mm meer neerslagdan in
deperiode 1961-1990.Ter vergelijking: in het
NBWwordt uitgegaan van 25mm (zes procent)
voorde wintet.
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Zoalseerder aangegeven heeft deze studie
slechts één scenario voor deGCM-projecties in
beschouwinggenomen (hetA2-scenatio),wat
voor de temperatuur afwijkt van hetWB21middenscenario en meer op het WB2i-maximumscenario lijkt. Indien wedeGCMprojecties zouden vergelijken met dit maximumscenario, blijkt echter ook nogsteeds dat
GCM-ptojecties hogere verwachtingen voor
met name wintetneerslaglaten zien dan de
huidigeNBW-toekomstbeelden (tabel1).
Het isechter nog niet aandeordeom de
NBW-toekomstbeelden aan tepassen.De neerslagprognoses vandeklimaatmodellen zijn
nogniet voldoende betrouwbaar.Dezevergelijkinggeeft echter weleen indicatie dat een
eventuelebijstellingen vande NBW-toekomstbeelden richting het maximumscenario eerder
naar boven (dus meer neerslag)dan naar beneden zullen moeten plaatsvinden.
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Hoe nu verder? Het lopende en nieuw
onderzoek aan klimaatmodellen en emissiescenario's zalnaar verwachting een betrouwbaarder beeld opleveren van de mogelijke
toekomstige klimaatontwikkelingen. Rond
2007zalhet IPCCnieuwe projecties publiceren,
gebaseerd opverbeterde inzichten en wetenschappelijke ontwikkelingen én op nieuwe
meetreeksen.
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Over hetgebruik van woorden als toekomstbeelden, scena-

richt op de duurzame toekomst van het water.

rio's, projectie, verwachtingen en voorspellingen bestaat
veel discussie. In dit artikel maken wegebruik van 'scenario' om aan tegeven dat erverschillende mogelijkheden
voorde toekomst zijn (ajhankehjk van onder andere bevol-

Ontwikkelingen vande maandgemiddelde
neerslag isniet voor alletoepassingen toereikend. Het isvooralvan belang hoe herhahngstijden van toekomstige kortdurende neerslagextremen zichzullen ontwikkelen. Ook hier
staat het ondetzoek niet stil.Eenaantal initiatieven isinmiddels gelanceerd om meer in te
kunnen spelen opdespecifieke informatiebehoefte van waterbeheerders 7 ' en hetBSIKonderzoeksprogramma 'Klimaat voor ruimte'
geleid door onder andere het KNMI.*

kingsgroei, economischegroei en milieubeleid]en dar voor
elk scenario een bepaalde verwachting geldt. Een toekomstbeeld isdan een combinatie van een scenario met de
bijbehorende verwachting. De term 'projectie' wordt hier
gebruikt om aan tegeven dat het om verwachtingengaar
die berekend zijn mer klimaatmodellen.

