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Het KNMI informeert u via de KNMI Klimaatbrief over de ontwikkeling van de nieuwe
KNMI-klimaatscenario’s en gerelateerde nieuwe inzichten op het gebied van
klimaatverandering. Ook wordt u op de hoogte gehouden over bijeenkomsten voor
gebruikers van klimaatscenario's.
Het KNMI ontwikkelt klimaatscenario’s in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en
Waterstaat. De KNMI-scenario’s zijn een vertaling van de mondiale klimaatprojec�es van
het IPCC - het klimaatpanel van de VN - naar Nederland. De nieuwe KNMI-
klimaatscenario’s worden gebaseerd op het nieuwe klimaatrapport van het IPCC.
 

Presenta�e KNMI Klimaatsignaal'21: livestream op 25 oktober



Hoe staat het ervoor met het klimaat in Nederland? Maandag 25 oktober presenteren we het
Klimaatsignaal'21 met daarin de nieuwste inzichten op het gebied van onder andere
zeespiegels�jging, droogte, extreme neerslag en het stedelijk klimaat. Het Klimaatsignaal’21 is
gebaseerd op het zesde rapport van het IPCC, dat in augustus is uitgebracht. In ons rapport is deze
kennis aangevuld met waarnemingen en onderzoek van het KNMI. 
 
Over KNMI Klimaatsignaal'21:

Presenta�e: livestream 25 oktober 11.00-12.15 uur
Rapport, infographic, anima�efilmpje, factsheet en veelgestelde vragen (vanaf 25
oktober): www.knmi.nl/klimaatsignaal21
Online sessie over KNMI Klimaatsignaal'21 op het Deltacongres op 11 november van 14.45-
16.00 uur. Aanmelden kan tot 1 november. 

Meer lezen over KNMI-klimaatscenario's & IPCC:

KNMI nieuwsbericht over IPCC-rapport, augustus 2021
IPCC kalender
Op weg naar nieuwe klimaatscenario’s
Veelgestelde vragen over de KNMI-klimaatscenario's 
Flyer Op weg naar KNMI-klimaatscenario's

Bosatlas van weer en klimaat
Over het favoriete gespreksonderwerp van veel Nederlanders - het weer - brengt het KNMI in
samenwerking met uitgeverij Noordhoff een Bosatlas uit. In de Bosatlas van weer en klimaat die
11 november verschijnt is ook ruime aandacht voor klimaatverandering. 

KNMI nieuwsbrief naast KNMI Klimaatbrief
Naast de KNMI Klimaatbrief, die specifiek is gericht op stakeholders van de KNMI-
klimaatscenario’s, hee� het KNMI sinds juli 2021 ook een KNMI brede nieuwsbrief. De KNMI
nieuwsbrief verschijnt ongeveer eens in de maand en is voor pers, partners en iedereen die
geïnteresseerd is in weer, klimaat en seismologie.
Ook de KNMI nieuwsbrief ontvangen? Meld u aan voor de KNMI nieuwsbrief

Wekelijks klimaatnieuws
Wilt u wekelijks ons klimaatnieuws volgen? Iedere dinsdag verschijnt er een klimaatbericht op de
KNMI-website. Of volg #klimaatbericht op Twi�er.

Een overzicht van de KNMI-klimaatberichten.
Enkele recente KNMI-nieuws/klimaatberichten:

8 oktober 2021: KNMI - Nobelprijs voor klimaatonderzoekers

https://www.youtube.com/watch?v=W6hZX3Ff4lo
https://mailing.rijksoverheid.nl/l/101302/npyuafg6rxosddpuilurmg7ja27me3kk3kvjppxn5swyecwjawsa/5vbeef33n43lrottkpqlmzocsi
https://www.deltaprogramma.nl/nationaaldeltacongres/2021/parallelsessies/parallelsessie-10---knmi-klimaatsignaal-21---ons-nieuwe-klimaat
https://nationaaldeltacongres2021.we-invite.eu/#/press/events/yUMXkfDGPpRbNBHWmYXAjK48sg3bV1KSCGipdz9wc8W7kjUsYEevOyVTiu2P/detail
https://www.knmi.nl/over-het-knmi/nieuws/ipcc-menselijke-beinvloeding-van-het-klimaatsysteem-vaststaand-feit-1-5-graden-grens-tien-jaar-eerder-bereikt-dan-verwacht
https://www.ipcc.ch/calendar/
https://www.knmi.nl/kennis-en-datacentrum/achtergrond/op-weg-naar-nieuwe-knmi-klimaatscenario-s
https://www.knmi.nl/kennis-en-datacentrum/achtergrond/veelgestelde-vragen-over-de-knmi-klimaatscenario-s
https://cdn.knmi.nl/system/ckeditor_assets/attachments/120/flyer_knmi_klimaatscenarios.pdf
https://www.knmi.nl/nieuwsbrief
https://www.knmi.nl/kennis-en-datacentrum/uitleg/klimaatberichten
https://www.knmi.nl/over-het-knmi/nieuws/nobelprijs-voor-klimaatonderzoekers


30 september 2021: KNMI - Klimaatverandering begint bij 30 jaar
22 september 2021: KNMI - In de herfst is overdag de zon de baas, ’s nachts de zee
21 september 2021: KNMI - Noordzee als warmteba�erij voor najaarsbuien

 

UITSCHRIJVEN
 

UITGAVE KNMI
knmi.nl/klimaat
KNMI'14-klimaatscenario's
Op weg naar nieuwe klimaatscenario’s
klimaatscenarios@knmi.nl

www.knmi.nl
LinkedIn
Twi�er
Instagram
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