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In deze nieuwsbrief leest u onder andere over droogte, zeespiegelstijging in het klimaatdashboard en
de klimaatberichten van afgelopen maand. U ontvangt de KNMI nieuwsbrief eens per maand.

Nu ook zeespiegelstijging te zien in het klimaatdashboard
Op zoek naar een actueel beeld van hoeveel de zeespiegel voor de Nederlandse kust is gestegen? En
hoe die zich verhoudt tot de wereldgemiddelde stijging? Of wil je de toekomstscenario’s weten? Bekijk
ons klimaatdashboard, waaraan nu de zeespiegel is toegevoegd.
Wat laten de grafieken zien?

Nieuw IPCC-rapport
Er is onmiddellijke versnelling van mondiale klimaatactie nodig om het doel van 1,5 °C opwarming nog
te kunnen halen, aldus het IPCC. Het nieuwste rapport van het VN-klimaatpanel verscheen 4 april.
Lees het nieuwsbericht

Droogteseizoen van start na extreem droge maart
Afgelopen maand was extreem droog en de zonnigste maart sinds het begin van de metingen. Op 1
april begint het droogteseizoen, hoe staan we ervoor?
Lees het nieuwsbericht

Zonnigste maart
Met 250 uren zon was het met grote afstand de meest zonnige maart sinds het begin van de metingen.
Daarnaast was het extreem droog met landelijk gemiddeld 14 mm tegen 53 mm normaal. Niet alleen
de hoeveelheid neerslag viel op, ook het aantal droge dagen.
Weeroverzicht maart

Komende dagen
Woensdag veel bewolking en in vrijwel het hele land af en toe regen. Donderdag ook regen en code
geel vanwege de kans op zware windstoten, 's ochtends in Zuid-Limburg en 's middags in het westen.
Vrijdag en zaterdag perioden met regen, vanaf zondag droog en zonnig.
Weersverwachting

Klimaatberichten

Naast het weerbericht brengen we ook wekelijks een klimaatbericht uit. Volg #klimaatbericht op
Twitter of bekijk alle klimaatberichten op onze website.
Recente klimaatberichten:
De zonnige kant van de straalstroom (6 apr)
Historische stormen herleven in oude seismische metingen (22 mrt)
Historische metingen zijn nu goud waard (17 mrt)
Vroege hooikoortsklachten door zachte herfst en winter (15 mrt)
Stuifsneeuw dempt de wind (10 mrt)

Vooruitblik
Argo: 4000 meetboeien brengen de oceanen in kaart
Het KNMI zet deze maand 4 volautomatische meetboeien uit in de Caribische Zee. Deze meetboeien zijn
onderdeel van het wereldwijde Argo-programma, waarin wetenschappers samenwerken aan het
monitoren van de oceanen. Eind april verschijnt hierover een KNMI Special. Dit online magazine delen we
in de volgende nieuwsbrief.

Het weer met Pasen en Koningsdag
Op onze website staat een aantal ranglijsten, zoals een top 10 van de beste en slechtste eerste paasdag
vanaf 1901 en van Koningsdag. De afgelopen decennia is de kans op aangenaam koninklijk weer

groter geworden.

KNMI Jaarverslag 2021
2021 was een normaal jaar, als we kijken naar de jaargemiddelde temperatuur. Maar verder was het
allesbehalve een normaal jaar.
Bekijk het online magazine

Bekijk de video: antwoorden op drie veelgestelde vragen over droogte

Meer KNMI:

Aardbeving bij Loppersum op 1 april

Zwaar weer in het vizier dankzij developers KNMI
'Early Warning en Early Action': impact en handelingsperspectief centraal
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Het KNMI adviseert en waarschuwt de samenleving om risico’s op het gebied van weer, klimaat en
seismologie terug te dringen en schade en letsel te beperken.
Bekijk eerdere nieuwsbrieven. U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich daarvoor heeft ingeschreven.
U kunt zich ook uitschrijven. Nog geen abonnee? Meld u aan.

