
Coördinator Klimaatbeleid KNMI         Koos Verbeek 

 



• Hoe werkt het broeikaseffect? 

 

• Verleden, heden en toekomstig klimaat 

 

• IPCC rapport 2001 

 

• Nederlandse aspecten 



• Zonnestraling warmt de aarde op 

• De aarde koelt af door infrarode straling uit te zenden 

• Broeikasgassen houden infrarode straling vast 

• De aardse temperatuur is daardoor +15C i.p.v. -18C  



• Natuurlijk CO2 verhoogt de temperatuur met 12C  

• De mens heeft de concentratie CO2 met 30% verhoogd 





• Toename temperatuur 0,6 C, uniek in 1000 jaar  

• Toptien warmste jaren in 1000 jaar allemaal vanaf 1990 

• Menselijke invloed aangetoond, waarschijnlijk belangrijkste factor 

• Zeespiegelstijging (10-20 cm) en toename neerslag + extremen  

• Concentratie CO2 blijft toenemen. Uniek in 20 miljoen jaar. 

• Prognose 21ste eeuw: temperatuurstijging 1 - 6 C, 

  toename hoeveelheid neerslag, toename extremen,  

  zeespiegelstijging 9-88 cm 

• Uiteindelijk zeespiegelstijging met enkele meters 



• Terugwijken gletsjers, dooi permafrost, verschuiving seizoenen, 

                                  bloeidatum planten, broedperiode vogels etc. 

• Toename schade stormen en overstromingen (?) 

• Niet alleen negatieve effecten, maar kloof arm-rijk vergroot 

• Verandering in neerslagpatronen verlagen beschikbaarheid en  

  waterkwaliteit in met name ontwikkelingslanden 

• Verwachte toename extremen  

                                  (overstromingen, modderlawines, hittegolven) 



• Belangrijke technologische doorbraken  

• Terugbrengen uitstoot 2010-2020 tot niveau 2000 is mogelijk 

• Helft maatregelen kosteneffectief 

• Kosten Kyoto Protocol 0,2 - 2 % BNP (met flex. mechs. de helft) 

• Technisch en economisch dus geen echte barrières 

• Belemmeringen zijn van politieke, culturele, sociale,  

                                              institutionele en gedragsmatige aard 

• Inbedding van klimaatbeleid in algemeen sociaal-economisch       

                                                  beleid voor duurzame ontwikkeling 



 Temperatuur    +1 tot +6 C 

 Winterneerslag  +6 tot +25% 

 Hevigheid winterneerslag  +10 tot +40% 

 Kans op extreme neerslag  2 tot 10 keer zo groot 

 Kans op zomerverdroging  neemt toe 

 Rivierafvoeren   hoog/laag in winter/zomer 

 Zeespiegelstijging   +20 tot +110 cm 





• Het klimaat verandert met een ongekende snelheid 

 

• De menselijke invloed is aangetoond en wordt voelbaar 

 

• Klimaatverandering is bepalend voor het waterbeheer 

 

• Zonder maatregelen Deltaplan ongedaan (factor 10) 
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