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Hittegolf?

https://www.knmi.nl/nederland-nu/weer/waarschuwingen-en-verwachtingen/weer-en-klimaatpluim
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Hittegolf?
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KNMI’14 en IPCC
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Trends en projecties
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Temperatuur anomalie
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Trends extremen

• De opwarming boven continenten is sterker dan 
wereldgemiddeld 
• Opwarming boven het poolgebied en boven de 

Sahara is extra sterk 
• De trend in extreme temperaturen is 2x zo groot als 

de trend in gematigde temperaturen 
• Mogelijke relatie met de opwarming in Arctisch 

gebied en Noord-Afrika en met circulatiepatronen 
• Onderwerp van onderzoek in kader van de nieuwe 

klimaatscenario’s
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Winterweer

Winterse neerslag en strooizout

Sneeuwval in de Alpen en rivierafvoeren
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Hittegolven en attributie

De hittegolf van 2019 zorgde voor de hoogste driedaags 
gemiddelde temperatuur in een groot deel van EUROPA
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Effecten van hitte

Gedrag, gezondheid, verkeersveiligheid Luchtkwaliteit
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Effecten van hitte

Infrastructuur Droogte
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Onderzoek stedelijke hitte

RACMO 10km HARMONIE 1km Town Energy Balance 100m
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Town energy balance
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Satellite observations surface temperature

Smartphone temperaturesCrowdsourced observations

Lokale waarnemingen
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Toepassingen in onderzoek

Hittestress en gezondheid Interactie van stad en omgeving:  
• droogte en UHI  
• stedelijke warmte en extreme neerslag
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KNMI Klimaatsignaal’21  
DUIDING  

Deze publicatie omvat ten aanzien van hitte:  
• Nieuwe beschrijving van het huidige klimaat met  

gegevens van de periode 1991-2020.  
• Beschrijvingen van waargenomen tendensen met focus op 

tendensen in extremen en daaruit afgeleide impact parameters 
zoals winterweer en hittegolven 

• Attributie van hittegolven 
• Nieuwe inzichten ten aanzien van stedelijke hitte, op basis van 

hoge resolutie modellering en crowd-sourced waarnemingen 
• Duiding van IPCC AR6 met aandacht voor de ruimtelijke 

verdeling van de opwarming en veranderingen in 
circulatiepatronen (kwalitatief) 

• Relevante klimaatveranderingsaspecten voor Caribisch 
Nederland.  

Essentieel voor de duiding is de discussie over de 
klimaatgevoeligheid van de CMIP6 modellen

KNMI’23-klimaatscenario’s  

GETALLEN  

In 2023 worden de KNMI’23-klimaatscenario’s gepubliceerd met 
daarin: 
• De nieuwe klimaatscenario-getallen voor Nederland voor 

temperatuur en afgeleide parameters voor frequentie, duur en 
intensiteit van gebeurtenissen. Vertaling van de projecties met 
mondiale klimaatmodellen (CMIP6) naar klimaatverandering in 
Nederland. 

• Ruimtelijke detaillering met klimaatversie van Harmonie 
• Beschrijving waargenomen tendensen en koppeling met de 

nieuwe scenario’s.  
• Tijdreeksen voor de toekomst waarmee de gevolgen van 

klimaatverandering doorgerekend kunnen worden. 


