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Samenvatting

Er bestaat een breedgedragen zorg over de gevolgen van klimaatverandering. E↵ectieve maat-
regelen, mitigatie dan wel adaptatie, worden echter bemoeilijkt door meningsverschillen en de
’diepe’ onzekerheid over klimaatverandering. Het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate
Change) is opgericht om een gemeenschappelijk kader te creëren dat als basis kan fungeren voor
het maken van beslissingen. Dit werd oorspronkelijk gedaan door de periodieke assessments van
alle wetenschappelijke verrichtingen.

De invloed van het IPCC op nieuwe wetenschappelijke studies op het gebied van klimaatveran-
dering is in de loop der tijd sterk toegenomen en geleidelijk aan is er een algemeen geaccepteerde
aanpak ontstaan die zwaar leunt op het gebruik van ’General Circulation Models’ (GCM). Deze
aanpak leidt echter niet automatisch tot producten die beleidsmakers kunnen ondersteunen om
’robuuste’ maatregelen te nemen.

Dit proefschrift onderzoekt de houdbaarheid van dit ’klimaatmodelparadigma’. Deel I stelt
dat een paradigma-verschuiving van ’wetenschappelijke zekerheid’ naar een ’verkenning van
mogelijke ontwikkelingen’, de relevantie van klimaatassessments kan vergroten zonder dat de
wetenschappelijke deugdelijkheid in het geding hoeft te komen. In deel II worden vier weten-
schappelijke artikelen gepresenteerd, waarvan er drie (impliciet) vertrouwen op het bovenge-
noemde klimaatmodelparadigma.

Part I: Het klimaatmodelparadigma
Sinds de oprichting van het IPCC in 1988, zijn zowel attributiestudies als klimaatprojecties
gedomineerd door het gebruik van General Circulation Models (GCM). Dit ’klimaatmodel-
paradigma’ wordt gekarakteriseerd door een zeer sterk geloof in GCMs als het gereedschap voor
klimaatveranderingsstudies, het gebruik van multi-model ensembles als de manier om episte-
mische onzekerheden te verkennen en het zeer persistente bereik van geprojecteerde klimaat-
gevoeligheid.

Het sterke vertrouwen in GCMs komt door de zeer gedetailleerde representatie van de achter-
liggende fysica (t.o.v. andere eenvoudiger modellen) en het vermogen om ’sommige aspecten’
van het waargenomen klimaatsysteem na te bootsen. Vaak wordt gedacht dat GCM simulaties ge-
bruikt kunnen worden om een intern consistente klimaatrespons af te leiden. De continue beves-
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170 SAMENVATTING

tiging van oude resultaten door nieuwe modelberekeningen wordt gezien als extra aanwijzing
voor de geschiktheid van de GCMs.

Vanuit wetenschappelijk perspectief en vanuit relevantie perspectief is er echter wel wat aan
te merken op dit modelparadigma. Er is geen empirisch bewijs voor de superioriteit van GCMs,
noch voor attributiestudies noch voor klimaatprojecties. Daarom maakt het IPCC steeds meer
gebruik van meerdere ’lines of evidence’ die opgeteld ’robuust’ bewijs zouden kunnen vormen.
Het is echter zeer moeilijk aan te tonen dat de verschillende aanwijzingen onafhankelijk zijn en
cirkelredeneringen zijn daarom niet onwaarschijnlijk. Als er inderdaad sprake is van onderling
afhankelijke bewijzen en/of cirkelredeneringen zal dit leiden tot te zekere voorspellingen.

Dit klimaatmodelparadigma wordt actief (maar onbewust) in stand gehouden. De rooskleurige
presentatie van modelprestaties en cirkelredeneringen zijn voor ’normal science’, zoals bedoeld
door Thomas Kuhn in zijn werk over ’Wetenschappelijke Revoluties’. Er komen echter steeds
meer tegenstrijdigheden van deze aanpak aan het licht, in het bijzonder op het gebied van ’het
op maat maken’ van de klimaatinformatie voor gebruikers. Toch zien veel wetenschappers het
gebruik van GCM-gebaseerde multi-modelensembles als meest constructieve aanpak, maar be-
wust van de tegenstellingen geeft dit wel een ongemakkelijk gevoel. Het klimaatmodelparadigma
heeft zijn langste tijd gehad en is toe aan vervanging.

Assessments van klimaatverandering hebben vaak tot doel om een gemeenschappelijk kader
te scheppen om (robuuste) besluitvorming te ondersteunen. De potentiële gebruikers kennen zeer
uiteenlopende, maar meestal niet exact bekende zorgen en wensen. Het is verstandig om in ’al-
gemene’ klimaatscenarios een groot bereik aan toekomstige ontwikkelingen op te spannen, die in
zeer nauw contact met de gebruiker uitgewerkt kunnen worden. Dit vraagt om een paradigmaver-
schuiving van wetenschappelijke zekerheid naar een verkenning van het mogelijke. Dit betekent
een acceptatie van concurrerende theorieën die niet eenvoudig gefalsificeerd kunnen worden.

Een paradigma dat in staat is om concurrerende theorieën te accepteren als mogelijke waarhe-
den doet meer recht aan de huidige staat van kennis en is meer geschikt om robuuste besluitvorm-
ing te ondersteunen. De uitwerking van deze theorieën en mogelijk hun kwantificering kan op
vele verschillende manieren geïnspireerd worden, bijvoorbeeld door gebruik te maken van kwan-
titatieve modellen, van (paleo)klimatologische analogen of eenvoudigweg op basis van fysisch
gebaseerde redeneringen. Ook GCMs zijn hierbij van nut, maar voorzichtigheid is geboden met
GCM-gebaseerde falsificatie of bevestiging van theorieën. Minder sterk leunen op de dure en tij-
drovende GCMs kan bovendien ruimte bieden voor de noodzakelijke ’framing’ en communicatie
van onzekerheden.
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Part II: ’Het op maat maken van klimaatinformatie’

Persistentie en trends in Noordwest Europese windklimaat

Het windklimaat van Noordwest Europa is onderhevig aan grote meerjarige schommelingen. Dit
e↵ect wordt vaak aangeduid met ’long-term persistence’ (LTP) of het Hurst fenomeen. Goede
schattingen van dit e↵ect zijn van belang om toekomstige windopbrengsten in te kunnen schat-
ten. Hiervoor zijn lange homogene tijdreeksen noodzakelijk. Voor wind zijn deze echter niet
beschikbaar, maar jaargemiddelde geostrofische wind kan ook gebruikt worden om LTP te schat-
ten. Deze studie laat een methode zien om de onzekerheden in de 10-jaar gemiddelde geostrofis-
che wind te schatten voor de nabije en verre toekomst in Noordwest Europa.

Tijdreeksen met jaargemiddelde geostrofische windsnelheid zijn afgeleid van dagelijkse druk-
metingen ontleend aan de European Climate Assessment (ECA) Dataset. Kleine inhomogeni-
teiten kunnen niet uitgesloten worden, maar het is aangetoond dat ze de schatting van de Hurst
exponent (Ĥ) nauwelijks beïnvloeden. Voor de schatting van (Ĥ) is een Maximum Likelihood
Methode aangepast om biases in de schattingen te reduceren. De geostrofische wind boven de
Noordzee, de Britse eilanden en langs de Scandinavische kust zijn onderhevig aan ’statistisch
significante’ H tussen 0.58 and 0.74 (H = 0.5 impliceert geen LTP). De parameteronzekerheid
is Bayseiaans geschat en is uiteraard sterk afhankelijk van de tijdreekslengte.

Om structurele trends in het windklimaat te verkennen is gebruik gemaakt van een model-
ensemble (ESSENCE) van zeventien simulaties met één GCM (ECHAM5/MPI-OM). De ge-
schatte Ĥ in de ESSENCE simulaties liggen over het algemeen dichtbij 0.5 en zijn niet signi-
ficant. Een groot deel van het onderzochte gebied wordt gekenmerkt door ’significante’ trends
in ESSENCE, maar de trends zijn erg klein ten opzichte van de natuurlijke klimaatvariabiliteit.
Alleen in de buurt van IJsland en Groenland zijn respectievelijk sterk dalende en stijgende trends
gevonden. Deze trends worden geassocieerd met een vermindering van het zee-ijs in een warmer
klimaat.

Decompositie van de wind index in Nederland voor de assessment of toekom-
stig wind potentiëel

De belangrijkste wind index (Windex-CBS) van Nederland wordt gekenmerkt door een sterk
dalende trend vanaf het begin van de metingen in 1988. Dit bemoeilijkt de schatting van toekom-
stige windopbrengsten en het is noodzakelijk om de oorzaken van deze afname te begrijpen.

Hiervoor is Windex-CBS, die is afgeleid van wind turbine opbrengsten, vergeleken met twee
alternatieve wind indices. De eerste index is gebaseerd op wind metingen Wland en de tweede
op geostrofische wind Gland. Vergelijkbare indices zijn geformuleerd voor het o↵shore wind-
potentieel boven de Noordzee: Wo↵ en Go↵. De sterke wederzijdse correlaties tussen de indices
suggereren dat alle indices goed de natuurlijke variabiliteit laten zien. De trends in de indices
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zijn echter wel sterk verschillend.
De afname van Windex-CBS is twee keer zo groot (200%) als de afname van Wland. Dit trend-

verschil is sterk significant. Dit suggereert dat Windex-CBS wordt beïnvloed door operationele
en methodologische factoren. Voor Wland geldt dit niet en Wland is daarom te prefereren boven
Windex-CBS.

Verkenning van de e↵ectiviteit van bias correcties van de uitvoer van re-
gionale klimaatmodellen voor de assessment van toekomstige gewasopbreng-
sten
Klimaatverandering kan een grote afname van gewasopbrengsten in Europa veroorzaken als
gevolg van langdurige droogtes in de zomer en een verkort groeiseizoen. Dit kan deels gecom-
penseerd worden door aangepast gewasmanagement, door een verhoogde concentratie CO2 in de
atmosfeer en door technologische ontwikkeling.

Voor de voedselveiligheid zijn veranderingen in de variabiliteit van regionale tot continentale
opbrengsten mogelijk belangrijker dan veranderingen in de gemiddelde gewasopbrengsten. De
schatting hiervan vereist hoge resolutie en ruimtelijk consistente tijdreeksen met ’toekomstig’
weer, die passen bij een bepaald klimaatscenario. Zulke data zouden afgeleid kunnen worden van
simulaties met Regionale klimaatmodellen (RCM). De uitvoer van deze modellen is in de regel
sterk gebiased en het gebruik van deze data voor gewasgroeimodellering vereist een biascorrectie
van de relevante karakteristieken.

Deze studie verkent de mogelijkheden en e�ciëntie van een bias correctie voor de assessment
van veranderingen in de variabiliteit in de Europese of regionale gewasopbrengsten. Hiervoor
is de uitvoer van het KNMI regionale klimaatmodel RACMO bias gecorrigeerd en toegepast
in gewassimulatiemodel WOFOST om potentiële en water gelimiteerde gewasopbrengsten te
simuleren van drie uiteenlopende gewassen: wintertarwe, mais en suikerbieten. De biascorrectie
blijkt noodzakelijk om de gewasopbrengsten te reproduceren zoals gesimuleerd met observaties.
De biascorrectie verbetert ook sterk de jaar-op-jaar variabiliteit van neerslag en kortgolvige stra-
ling, maar de enige bias blijft. Dit komt doordat de gebruikte correctie focust op het corrigeren
van het gemiddelde en dag-op-dag variabiliteit. De jaar-op-jaar variabiliteit van de lengte van het
groeiseizoen en daardoor ook van de potentiële opbrengsten verslechtert zelfs.

De verandering in geprojecteerde opbrengsten komt goed overeen met andere studies. In de
variabiliteit werd er over het algemeen geen significante trend gevonden. Dit resultaat is echter
op basis van slechts één klimaatmodel.

Standaardjaren voor grootschalige hydrologische scenarioberekeningen
Scenario analyses worden vaak bemoeilijkt door een zeer groot aantal vrijheidsgraden. Het is
daardoor niet haalbaar om complexe hydrologische modelsimulaties uit te voeren met lange me-
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teorologische tijdreeksen voor alle scenario’s en adaptatiestrategieën. Om de rekentijd te vermin-
deren is een ’standaardjaar’ ontwikkeld, waarmee berekeningen uitgevoerd kunnen worden die
zeer vergelijkbare resultaten opleveren als simulaties met 30-jarige tijdreeksen.

Het standaard jaar is geconstrueerd door verschillende meteorologische variabelen uit het
jaar 1967 iets aan te passen. Dit jaar is gebruikt omdat het potentiële cumulatieve neerslag tekort
in Nederland (Eref � P) van 1967 goed overeenkomt met het klimatologisch gemiddelde. Ver-
volgens is de neerslag (P) and referentiegewasverdamping (Eref) dusdanig aangepast zodat het
standaardjaar de klimatologische subjaarlijkse variabiliteit zo goed mogelijk representeert. Dit is
gedaan op basis van een ruimtelijk variërende correctiefactor die de 2-maandelijkse neerslag en
referentiegewasgroeiverdamping gelijk stelt aan de klimatologische waarden.

Het standaardjaar is een tijdreeks van slechts een jaar. Hierdoor kent het standaardjaar natuur-
lijk geen jaar-op-jaar variabiliteit, maar ook extreme gebeurtenissen zijn gebiased en kleine sys-
tematische fouten worden gesimuleerd in de belangrijkste hydrologische termen. Vooral opper-
vlakteafstroming is erg gevoelig voor de onderschatting van extreme neerslaggebeurtenissen. De
gesimuleerde hydrologische respons op klimaatverandering komt echter wel zeer goed overeen
met de respons berekend op basis van volledige 30-jarige simulaties.
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