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De apocalyps van nu: 

klimaatverandering 

Hoe klimaatscenario’s in de 

loop der jaren het inzicht 

hierin verdiept hebben
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IJsbedekking Noordpool 

20161984



Toename extreem weer



Extreem hoge temperatuur in Lytton: 49,6oC

Attributiestudie: zonder klimaatverandering onmogelijk

West Canada, juni ‘21



Het klimaat 
verandert….

• Maar ook: mogelijke kantelpunten

“Klein risico maar grote impact”

• Voorbeeld: afkalving Antartica

© KNMI Klimaat Signaal ‘21



IPCC rapport
(AR6, augustus 2021)

Eén van de minder bekende conclusies:

Changes in the ocean, ice sheets and
global sea level are irreversible for
centuries to millennia.



Klimaatopwarming

Mens &
Natuur

Alleen
Natuur



› KNMI: temperatuur-circulatie scenario’s

› IPCC: emissiescenario’s

Was dit eerder verwacht?

→ ∆T = 1,2oC

IPCC AR5 (2013) & KNMI’14 (2014)

→ ∆T = 1,1oC

IPCC AR4 
(2007)



De klimaattoekomst

Zeer hoog

Hoog

Gemiddeld

Laag

Zeer laag

Ontwikkeling CO2 uitstoot

1,5°C limiet in 
10 jaar bereikt

Vijf CO2 emissiescenario’s



Toename
extreme 
hitte

Toename t.o.v. 1850-1900

• 4 keer vaker bij +1,5°C

• 9 keer vaker bij +4°C



Toename
extreme 
droogte

Toename t.o.v. 1850-1900

• 2 keer vaker bij +1,5°C

• 4 keer vaker bij +4°C



Toename
extreme 
neerslag

Toename t.o.v. 1850-1900

• 1,5 keer vaker bij +1,5°C

• 2,7 keer vaker bij +4°C



Zeespiegelstijging
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Zomerse hoosbuien

› Zware neerslag wordt intenser

› 50 mm/u komt vaker voor

› Clusterbuien → valwinden



Toename droogtes

Vaker korte intense droogtes Meer droogtes in de toekomst



Tot slot • IPCC AR6 & KS’21: urgentie klimaatcrisis

• Ook reden tot hoop:

© IPCC

Als we “Parijs” halen, is er 100 jaar voor 
slimme waterbouwkundige maatregelen!



Tot slot

Aanvullende slides



Maar ook elders……
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Zuid-Limburg juli ‘21

› Is de oorzaak klimaatverandering?

› Kans anno 2021: 1/400 jaar

› Vergelijking met klimaat uit 1900:

– Kans is factor 5 toegenomen (tussen 1,2 en 9)

– Toename intensiteit 10% (tussen 3-19%; model)



Menselijke oorzaak?

• AR1 (’90): “humankind is capable of raising the […] temperature”

• AR2 (’95): “balance of evidence suggests a discernible human influence”

• AR3 (’01): “most warming is likely due to greenhouse gases”

• AR4 (’07): “very likely due to anthropogenic greenhouse gases”

• AR5 (’13): “extremely likely that human influence […] dominant cause”

• AR6 (’21): “unequivocal that human influence has warmed the 
atmosphere, ocean and land.”



Projecties voor 2090


