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Wereldgemiddelde Temperatuur 1850-2022

El Niño

La Niña



Natuurlijke oorzaken klimaatverandering 20ste eeuw

Vulkaanuitbarstingen

Zonne-activiteit

El Niño / La Niña  



Bijna overal opwarming in 2015-2019 



Toename van warmte in het klimaatsysteem 



Opwarming Nederland en naburige landen



Alle warme jaren zijn recent 



Temperatuur De Bilt en Nice 



Temperatuur, jaargemiddeld

1991-2020 1991-2020 minus 1961-1990
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Opwarming Nederland lente, zomer 





Winter wordt per jaar een dag korter



Aantal warme nachten verdrievoudigd



Temperatuur dagrecords, De Bilt



Hogere temperatuur geeft:

Meer vocht in de lucht (7%/graad)

Sterkere verticale bewegingen

Meer verdamping (2% per graad)   

Dit geeft:

Meer neerslag waar het regent

(> 7%/graad)

Toename droogte (want 2% < 7%) 

Temperatuur, vocht, verdamping, neerslag



Toename in waterdamp



Hoeveelheid neerslag neemt toe

Oppervlak met neerslag neemt af



Neerslag en verdamping Nederland

Zomer: meer verdamping dan neerslag

Winter: meer neerslag dan verdamping

Jaar: meer neerslag (850 mm) dan verdamping (580 mm)  
(De Bilt 1991-2020)



Neerslag en verdamping zijn beide toegenomen

1961-1990 1991-2020 verschil





Zware neerslag in Nederland

Aantal dagen per jaar met
>= 50 mm neerslag in >= 1 station



Neerslagtekort



Zonnestraling neemt toe

https://www.knmi.nl/klimaatdashboard

https://www.knmi.nl/klimaatdashboard


Relatieve vochtigheid De Bilt, zomer

Relatieve vochtigheid neemt af

• Relatieve vochtigheid is afgenomen

• Oorzaak: land is sneller opgewarmd

dan de zee, waar het meeste vocht

vandaan komt

Toekomst

• Verwachting is dat trend doorzet

• Grotere kans op natuurbranden, en

op valwinden



Wind, stormen

Hoogste uurgemiddelde 10 m windsnelheid per jaar

KNMI Klimaatsignaal’21



Minder mist

% verandering aantal mistdagen per jaar, 1976-2006

https://www.knmi.nl/kennis-en-datacentrum/achtergrond/mist-en-nevel-afname-in-europa



IJs in noordpoolgebied

1980,

sept.
2021, 
sept.



Emanuel, 2021

Tropische cyclonen



Zeespiegelstijging



Zeespiegel Wereldwijd en Nederland 



Toename van broeikasgassen

CO2 Methaan Lachgas



CO2: bronnen en putten

32

bronnen putten



Het broeikaseffect 



Temperatuur, CO2 en zeespiegel

in het (verre) verleden





zonnestraling

infrarode straling

Lage wolken: netto koeling

Hoge wolken: netto opwarming

Wolken en klimaatverandering



Hoe gevoelig is het klimaatsysteem?

• ‘Beste schatting’: 3 ºC voor een verdubbeling van CO2

• Bandbreedte: 2 - 4.5 ºC, gebaseerd op metingen en modellen

• Alleen CO2, zonder terugkoppelingen: 1,2 ºC

• Vertraging (door warmtecapaciteit): enkele decennia



Opwarming door de mens



De opwarming ontleed



Klimaatmodellen:

- Gebaseerd op natuurwetten (‘F = m x a’, energiebehoud, 

massabehoud, ‘P=ρ R T’, …)

- In essentie hetzelfde als weermodellen

- Goede simulatie van

• huidige klimaat

• klimaatverandering afgelopen 150 jaar

• klimaten in het (verre) verleden

• klimaatverwachting uit jaren 80 voor nu

- Geschikt voor klimaatverwachting komende ~100 jaar



CO2 en temperatuur tot 2100 



Totale CO2-uitstoot en verandering in temperatuur



Zee-ijs noordpoolgebied tot 2100



Temperatuurtoename in komende tijd



Neerslagverandering in komende tijd



Extreme warmte

4 keer vaker bij +1,5°C

9 keer vaker bij +4°C



Extreme neerslag

1,5 keer vaker bij +1,5°C

3 keer vaker bij +4°C



Droogte

2 keer vaker bij +1,5°C 

4 keer vaker bij +4°C



‘Golfstroom’ wordt zwakker

AMOC is ca 20 Sv,  1 Sverdrup = 1 miljoen m3s-1



Klimaatscenario’s voor Nederland



Temperatuur Nederland, 2050 en 2085



Temperatuur extremen



Neerslag Nederland, 2050 en 2085



Neerslagtekort neemt in toekomst verder toe



In komende decennia waarschijnlijk:

• Meer valwinden, door afname van relatieve vochtigheid

• Meer hagel en onweer, door toename van temperatuur en vocht

Valwinden, hagel, onweer 



Orkaanbanen in de toekomst



Meer extreme buien door opwarming (+2 °C)   



Winter in Akmaar in 2050 lijkt op die van 
Bordeaux-Nantes nu



Zeespiegel voor de 
Nederlandse kust

› Zeespiegelstijging naar boven 
bijgesteld: hoogste scenario was 1 
meter, nu is dat 1,2 meter in 2100.

› In het lage emissiescenario is dat 30 
tot 80 centimeter rond 2100.

› Als delen van de Antarctische IJskap 
instabiel worden kan de zeespiegel 
zelfs tot 2 meter stijgen. 



Zeespiegel voor de 
Nederlandse kust

› Op de lange termijn kan het verschil 
in zeespiegelstijging tussen niets doen 
en voldoen aan het Klimaatakkoord 
van Parijs oplopen tot (vele) meters.
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