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Ontwikkelingen tot nu toe, klimaatscenario’s en gevolgen voor het 
watersysteem

Extreme neerslagevents
Temperatuur trend jaar, winter en zomer

Langjarig gemiddelde winter

Langjarig gemiddelde (30 jaar) gehele jaar vanaf 1901

Langjarig gemiddelde zomer

Sinds 1900-1930: hele jaar +1,5 graad warmer, winter 1 graad en zomer 2 graden 

Temperatuur Nederland

Kans op maand in top 10 warmste maanden; per decennium

Verdeling van de 10 warmste maanden over de meetreeks (bron KNMI)

Idem verdeeld naar seizoen

Neerslagtrends jaar, zomer- en wintermaanden

Verloop langjarig gemiddelde (30 jaar) in detail vanaf 1901

Neerslag in het kalenderjaar in 3 zomermaanden in 3 wintermaanden

150-175%, 175-200%, >200%                                 0 – 25% , 25 – 50% 

Natte en droge maanden
Extreme neerslag
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Neerslagintensiteit

Winterse regendagen

Zomerse piekbui

Neerslagevent 2012

Neerslagevent 2021

Klimaatscenario’s extreme hoeveelheden

Dagelijkse hoeveelheid 1:10 bedraagt nu 55 – 60 mm

• Dit neemt bij GL toe met 1 tot 5 mm

• En bij WH met 1,5 tot 13 mm

Vergelijkbaar voor 1:25 etc.

Klimaatscenario’s en Neerslagintensiteit

• Max 1-uurneerslag per 1 jaar bedraagt nu ca 15 mm

• Dit neemt bij GL toe met 1 tot 1,5 mm

• En bij WH met 2 tot 4 mm

• Max 1-uurneerslag per 10 jaar bedraagt nu 28 mm

• Neemt bij WH toe met 4 tot 9 mm

• Max 1-uurneerslag per 25 jaar bedraagt nu 33 mm

• Neemt bij WH toe met 5 tot 15 mm

Conclusies extreme neerslagevents

• Neerslaghoeveelheden 

• kalenderjaar: duidelijk stijgende trend

• wintermaanden: stijgende trend

• zomermanden: stijgende trend na eerdere daling

• Natte maanden: 

• In hele meetreeks, trends minder duidelijk

• In zomer ongeveer stabiel

• In winter laatste 40 – 50 jaar meer dan daarvoor, maar geen trend omhoog

• Extreme neerslagevents

• Duidelijke toename van aantal dagen > 50 mm (ook 20 en 100 mm)

• Kans op hoge intensiteit neemt ook toe 

• Toename loopt in de pas met klimaatscenario’s

• Tot 2050 verdere toename verwacht: 5 tot 20% mogelijk 

Aanbeveling

• Kans dat het op een specifieke plek optreedt blijft echter klein

• Geen overreactie 

• Een inrichting gebaseerd op 1:10 jaar event betekent dat in een gebied met 10 

beeklopen er ieder jaar een calamiteit kan optreden

• Daarom dit niet aangrijpen om het systeem in te richten op een gebeurtenis die 

1:100 of 1:1000 jaar kans heeft
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