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Samenvatting 

Dit proefschrift, getiteld “Rampen en klimaatverandering: analyses en methodes 

voor de projectie van toekomstige schade door extreem weer”, onderzoekt in 

hoeverre antropogene klimaatverandering zal leiden tot meer schade door weer-

gerelateerde natuurrampen in de komende decennia, in vergelijking tot niet-

klimatologische oorzaken. De wetenschappelijk literatuur over historische ramp-

schade wordt onderzocht, naast projecties van toekomstige rampschade. Ook wordt 

een analyse gemaakt van veranderende overstromingsrisico’s van rivieren voor een 

gevalstudie in Nederland, en de klimatologische en sociaaleconomische oorzaken 

daarvan. Op basis van dit onderzoek concludeer ik het volgende: 

 

De stijging van weergerelateerde rampschade in het verleden is veroorzaakt 

door niet-klimatologische oorzaken: De economische schade van weer-

gerelateerde rampen (waaronder overstromingen, windstormen, tornado’s, 

onweersbuien, bosbranden en droogtes) is ongetwijfeld gestegen, maar er is geen 

wetenschappelijke studie die antropogene veranderingen in extreem weer als 

hoofdoorzaak heeft geïdentificeerd voor de waargenomen trend. De waargenomen 

stijging van schade is vooral veroorzaakt door een toename in blootstelling en 

waarde van kapitaal. Het overzicht van studies dat in dit proefschrift wordt 

gepresenteerd laat zien dat schadegegevens die zijn gecorrigeerd voor veran-

deringen (toenames) in bevolking en kapitaal geen lange termijn trend vertonen die 

kan worden toegeschreven aan antropogene klimaatverandering. Dat er nog geen 

trend is gevonden in gecorrigeerde schades volgt logisch uit het feit dat antropogene 

veranderingen voor maar een aantal weersextremen zijn gedetecteerd. 

 

Projecties van toekomstige weergerelateerde risico’s behoeven een uitgebreide 

aanpak: De meeste studies houden niet voldoende rekening met de gevolgenkant 

van risico’s. De rol van economische groei en bevolkingsgroei is in de meeste 

gevallen buiten beschouwing gelaten. Dit proefschrift stelt een uitgebreide aanpak 

voor, dat scenario’s van veranderingen in blootstelling combineert met een 

catastrofemodel. De aanpak heeft als doel de bandbreedte van de mogelijke 

ontwikkeling van toekomstige weergerelateerde risico’s van extreem weer te kwant-

ificeren, in dit geval van overstromingsschade. Het lijkt gerechtvaardigd om 

inspanningen op het gebied van het projecteren en analyseren van de rol van 

blootstelling uit te breiden. 

 

Rampschade door overstromingen zou sneller kunnen toenemen dan schade 

door windstormen: De toekomstige toename in schade van overstromingen door 

antropogene klimaatverandering zou hoger kunnen zijn dan de toename in schade 

van windstormen. Deze verwachting is gebaseerd op een vergelijking van studies 
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naar schadeprojecties. De verschillen in toename in schaderisico wordt veroorzaakt 

door het verschil in geprojecteerde veranderingen in rivieroverstromingen en 

windstormen, die een grotere toename laten zien in overstromingsfrequentie in 

vergelijking met de frequentie en intensiteit van windstormen. Er is ook meer 

zekerheid dat intense neerslag frequenter zal voorkomen. Projecties van veran-

deringen in overstromingen zijn enigszins meer robuust dan projecties in stormen. 

Dat dit effect ook daadwerkelijk zal worden gevonden in schadegegevens is 

onzeker, omdat overstromingsschade vaak niet goed wordt gedocumenteerd. Ook 

verschillen in blootstelling aan overstromingen en stormen, en maatregelen om 

risico’s te verminderen, kunnen leiden tot afwijkingen in de trends van beide types 

schade. 

 

Met behulp van een analyse van historische rivierafvoeren en tijdseries van 

grootschalige atmosferische circulatie en luchtdruk is aangetoond dat variaties in 

hoge afvoeren van rivieren in Europa in de winter worden veroorzaakt door 

variaties in de frequentie van westelijke atmosferische stroming. Hoge rivier-

afvoeren blijken gevoeliger te zijn voor deze variaties dan de gemiddelde afvoer. 

Indien antropogene klimaatverandering zou leiden tot een toename in de 

drukgradiënt op het noordelijke halfrond, dan zou de overstromingskans in 

noordwest Europa kunnen toenemen. De analyse in dit proefschrift laat zien dat 

sommige periodes, zoals de jaren ’90 opvallen in termen van het voorkomen van 

hoge piekafvoeren in noordwest Europa, maar dat zulke periodes ook eerder zijn 

voorgekomen, in het bijzonder in de jaren ’10 en ’20. 

 

De gevolgen van klimaatverandering voor schade door extreem weer zal klein 

blijven in de komende decennia: Toekomstige gevolgen van geprojecteerde klim-

aatverandering en blootstelling voor overstromingsschade zijn onderscheiden voor 

een gevalstudie van overstromingsrisico’s langs de Maas in Nederland. Hieruit 

blijkt dat antropogene klimaatverandering kan leiden tot een substantiële toename 

in het risico van overstromingsschade voor dit geval in het jaar 2040 (tot 201%), 

wat ongeveer even groot is als de toename in blootstelling door landgebruik-

veranderingen en toename in waarde van kapitaalgoederen gecombineerd (tot 

172%). Alle gepubliceerde projecties van toekomstige schade door extreem weer 

die zijn onderzocht in dit proefschrift, laten zien dat schade door antropogene 

klimaatverandering toeneemt tot het midden van deze eeuw. Echter, voor de periode 

tot 2040 is de bijdrage van toenemende blootstelling en waarde van kapitaal 

volgens de studies substantieel (2 tot 10 keer) groter dan de bijdrage van antro-

pogene klimaatverandering. Omdat schadegevallen stochastisch zijn, en hun 

voorkomen variabel is over de tijd door natuurlijke klimaatvariaties, is het 

waarschijnlijk dat het relatief kleine signaal van antropogene klimaatverandering tot 

het jaar 2040 verloren gaat tussen andere oorzaken van toenemende en variërende 

schade, ten minste voor stormen en rivieroverstromingen. 
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Consequenties voor klimaatbeleid: Het toeschrijven van toenames in rampschade 

aan antropogene klimaatverandering zal zeer moeizaam blijven in de komende 

decennia. Er zijn andere gevolgen van klimaatverandering, naast veranderde gevol-

gen van extreem weer, die de primaire reden voor het verminderen van emissies van 

broeikasgassen zouden moeten. Aanpassing of adaptatie aan veranderende risico’s 

lijkt de meest effectieve manier om de toenemende gevolgen van extreem weer te 

verminderen op de korte termijn, tot het midden van deze eeuw. Daarom zouden 

inspanningen in klimaat- en overig beleid kunnen worden gericht op beter begrip 

van de oorzaken van risico’s, en op het aanmoedigen van adaptatie ook op de korte 

termijn, naast inspanningen om emissies te reduceren. 

 


