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Het KNMI informeert u via de KNMI Klimaatbrief over de ontwikkeling van de
nieuwe nationale klimaatscenario’s en 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 nationale KNMI‐scenario’s zijn een vertaling van
de mondiale klimaatprojecties van het IPCC ‐ het klimaatpanel van de VN ‐ naar
Nederland. De nieuwe KNMI‐klimaatscenario’s worden gebaseerd op het
klimaatrapport van het IPCC uit augustus 2021.
In oktober 2021 is het Klimaatsignaal'21 gepubliceerd, in aanloop naar de nieuwe
klimaatscenario's die in de herfst van 2023 uitkomen. De berekeningen met
klimaatmodellen voor de KNMI’23‐scenario’s zijn in volle gang. De KNMI'23‐
klimaatscenario's vervangen de KNMI’14‐scenario's.

Het waait minder hard in Nederland
Dat blijkt uit de windmetingen die half juli zijn toegevoegd aan het KNMI
klimaatdashboard. De afname in windsterkte is waarschijnlijk grotendeels een
gevolg van een toename van bebouwing. Bebouwing heeft een remmende werking
op de wind. Klimaatverandering door de opwarming van de aarde heeft vooralsnog
weinig invloed op de windsterkte in Nederland.
Het klimaatdashboard is te vinden via knmi.nl/klimaatdashboard en op de pagina
Klimaat via de menubalk bovenin. via knmi.nl/klimaatdashboard en op
knmi.nl/klimaat.
KNMI nieuwsbericht van juli 2022: KNMI ‐ Het waait minder hard in
Nederland

Stakeholder workshop Op weg naar KNMI’23‐scenario’s
Nieuwsgierig naar hoe de nieuwe klimaatscenario’s er uit gaan zien en welk soort
informatie ze bevatten? Op 10 oktober 2022 organiseert het KNMI een workshop
voor gebruikers van klimaatscenario’s.
Ochtendprogramma (9.00‐12.30): livestream & op het KNMI
Tijdens het plenaire ochtendprogramma geven we u een kijkje in de keuken van
klimaatmodellen, laten zien hoe scenario’s worden gemaakt en wat de laatste
inzichten zijn.
Middag (12.30‐17.00): alleen op het KNMI
Het interactieve middagprogramma begint met een lunch. Gelijktijdig kunt u bij de
KNMI experts terecht met vragen over bijvoorbeeld extreem weer,
klimaatcommunicatie en het early warning centre. Daarna zijn er twee rondes met
vijf parallelsessies waarin we met elkaar in gesprek gaan over vragen als: Wat als
de nationale klimaatscenario’s er zijn? Hoe kunnen de verschillende organisaties
samenwerken? Welke risico’s en adaptatiemogelijkheden zijn er?

Programma ‐ 10 oktober 2022

Aanmelden voor de workshop Op weg naar KNMI'23‐scenario's

Bekijk de Staat van ons klimaat: 2021 (PDF)

Wekelijks klimaatnieuws
Wilt u wekelijks ons klimaatnieuws volgen? Iedere dinsdag verschijnt er een
klimaatbericht op de KNMI‐website. Of volg #klimaatbericht op Twitter.
Een overzicht van de KNMI‐klimaatberichten
Enkele recente KNMI‐klimaat/nieuwsberichten:
KNMI ‐ Hogere graanopbrengsten en toch grotere voedselonzekerheid
KNMI ‐ ’s Werelds breedste gletsjer vertoont barstjes
KNMI ‐ Spitsbergen: een archipel op de rand van het Noordpoolgebied
KNMI ‐ Meerjarige droogtes in Nederland waterland?
KNMI ‐ Als het regent, gaat het plenzen
KNMI ‐ Zonnig weer zorgt voor droogte dit jaar

KNMI nieuwsbrief en Klimaatbrief

Deze KNMI Klimaatbrief is gericht op stakeholders van de KNMI‐klimaatscenario’s.
Onze andere 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
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