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SAMENVATTING 
Overstromingen van laaggeleden kustgebieden is een van ‘s werelds meest bedreigende natuurrampen. Elk 

jaar is er veroorzaakt dit wereldwijd een totale economische schade in de orde van tietallen biljoenen dollars. 

De overstromingen worden gedreven door extreme waterstanden, die bestaan uit de gemiddelde zeespiegel, 

astronomisch getij en stormvloeden. Stormvloeden worden veroorzaakt door stormen, zowel extra-

tropische als tropische cyclonen. De laatste decennia is er een sterke stijging in de kosten van 

overstromingen, hoofdzakelijk door een toename van het aantal mensen en economische waarden die zich 

bevinden in overstromingsgevoelige gebieden. Er wordt verwacht dat klimaatverandering deze stijgende 

trend verder zal versterken door zeespiegelstijging en mogelijke veranderingen in de frequentie en intensiteit 

van stormen.  

De afgelopen jaren is er toegenomen aandacht voor studies op mondiale schaal van overstroming risico’s, 

met name gericht op het bepalen van impacts onder toekomstige scenario’s van socio-economische 

ontwikkeling en zeespiegelstijging. Deze studies zijn zeer waardevol geweest voor het bepalen van gebieden 

die grote risico’s lopen en voor het pleiten voor klimaatadaptatie en rampenbestrijding in een internationale 

context Echter, de huidige methodes en data beschikbaar voor het vaststellen van overstromingsrisico’s zijn 

in overeenstemming met de benodigde accuraatheid. Vanwege een gebrek aan methode om extreme 

waterstanden te modelleren op grote schaal hebben mondiale studies gebruikgemaakt van versimpelede 

aannames.  

Er veel gelegenheid om de belangrijkste limitatie op te lossen en om betere schattingen van extreme 

waterstanden te leveren, voor zowel huidig als toekomstig klimaat, naar de wetenschappelijke gemeenschap, 

maar ook als beleidsmakers. Huidige methode en data maken onvoldoende gebruik van de sterke verbetering 

van kwaliteit en beschikbaarheid van mondiale dataset, eveneens de verlaging van de rekenkosten om grote 

hydrodynamische modellen te draaien op grote schaal. Het hoofddoel van deze thesis is om een aanpak te 

wikkelen op basis van hydrodynamisch modelleren die het vaststellen van extreme waterstanden verbeterd, 

deze aanpak te gebruiken om de mondiaal vaststellen van overstromingsrisico’s te verbeteren, en daarbij bij 

de te dragen aan een verbeterd begrip van de oorzaken en patronen van overstromingsrisico’s. 

Een belangrijke bijdrage van deze thesis en een belangrijke stap in de verbetering van de mondiale datasets 

beschikbaar voor het berekenen van overstromingsrisico’s was de ontwikkeling van de Global Tide and 

Surge Reanalysis (GTSR) dataset. GTSR is de eerste dataset die voorziet in extreme waterstanden langs de 

werelds kust beschikbaar maakt. De dataset maakt gebruik van het Global Tide and Surge Model (GTSM), 

een mondiaal hydrodynamisch model gebaseerd op Delft3D Flexible Mesh software. De implementatie van 

een ongestructureerd rooster maakt het mogelijk om het modelrooster lokaal te verfijnen. Daardoor heeft 

het model voldoende resolutie in de ondiepe kust terwijl de rekentijd laag genoeg is om het toe te passen 

om grote schaal. Door het model te forceren met wind en luchtdruk uit ERA-Interim mondiale klimaat 

reanalyse data , hebben we stormvloedstanden gesimuleerd voor de periode van 1979 tot 2014. Getij is apart 

berekend met het Finite Element Solution (FES2012) model. Totale zeewaterstanden zijn vervolgens 

berekend door getij- en stormvloedstanden bij elkaar op te tellen. Tenslotte, berekenen we de 

herhalingstijden van extreme waterstanden door het toepassen van extreme waarden statistiek op deze 

tijdseries. 

  



We hebben de GTSR dataset verder ontwikkeld door het toevoegen van sterische zeewaterstanden. Dit 

zorgt voor een betere representatie van variabiliteit over seizoenen en jaren gedreven door 

dichtheidsverandering door temperatuur en zoutgehalten. We laten zien dat de eigenschappen van El Niño 

- Southern Oscillation (ENSO) significant gecorreleerd is met extreme zeewaterstanden. Tijdens de warme 

fase, El Niño, zijn er hogere waterstanden in de oost Pacific en lagere waterstanden in the west Pacific. 

Tijden de koude fase, La Niña, is dit grotendeels omgedraaid. Tijdens El Niño zijn er 0.8 miljoen mensen 

extra blootgesteld aan overstromingen. Echter,  getij zorgt er voor dat de , als gevolg zijn er lange tijdseries 

nodig om het effect van jaarlijkse variabiliteit op kustrisico's te kunnen vaststelen. 

Een belangrijke beperking van de GTSR dataset is dat orkanen ernstig onderschat worden. Een eerste stap 

in de richting van het volledig toevoegen van orkanen hebbe we aanpassingen gedaan het originele 

modelketen voor toepassing op orkanen. Specifiek, modeleren we stormvloeden door orkanen door het 

forceren van het mondiale hydrodynamische model met hoogresolutie wind- en drukvelden berekend door 

het fitten van een parametrische model op geobserveerde orkanen. Deze verbeterde modelketen passen we 

toe op het Noord Atlantisch oceaan om de extreme zeewaterstanden te berekenen over de periode 1988-

2015. De validatie laat zien dat de modelketen in staat is om de grootschalige variabiliteit in extreme in kaart 

te brengen. Tegelijkertijd is de resolutie niet hoog genoeg voor een goede prestatie in gebieden met een 

complexe topografie, zoals delta's en estuaria. De dataset kan toegepast worden op een beter inzicht te 

kijken van de ruimtelijke patronen en temporele variabiliteit. Doordat de analyse is gebaseerd is op mondiale 

data en modellen kan het makkelijk worden uitgebreid tot mondiale schaal.  

De komende jaren zullen we verdere verbeteringen van het mondiaal modeleren van extremen 

zeewaterstanden zien. Aangezien in veel regio's van de wereld orkanen het grootste deel van de 

overstromingschades veroorzaken, is het cruciaal om de . Door het gebruik van een parametrisch model, 

hebben we  aangepakt. Echter, een andere belangrijk punt is dat de lengte van de klimaatsimulaties over het 

algemeen te kort is om de kans van de meest extreme stormen te kunnen schatten. Om betrouwbare 

herhalingstijden te kunnen schatten zou het modelketen gekoppeld kunnen worden met synthetische 

orkanen. Dergelijke methode worden wijds toegepast of lokale en regionale schaalniveaus, maar nog niet op 

mondiale schaal. Verdere ontwikkelingen zijn het dynamisch modelleren van de verschillende zeewaterstand 

componenten, zowel voor huidig als toekomstig klimaat en inclusief interactie effecten. Daarnaast zal er 

gebruik gemaakt gaan worden meer nauwkeurige hoogtekaarten en verbeterde inundatie algoritmes.  

De huidige ontwikkelingen maken het mogelijk om betere en meer relevante projecties van toekomstige 

risico's te leveren, inclusief verandering in extremen. Het is de verwachting dat beleidsmakers zullen 

profiteren van de verbeteringen. De huidige ontwikkelingen hebben nu al een grote impact in de 

wetenschappelijke gemeenschap en de mondiale is gebruikt voor verschillende studies. Daarnaast, is de 

GTSR dataset vrij beschikbaar via verschillende online platforms. Deze platforms slaan de brug tussen 

wetenschappers en beleidsmakers, wat kan bijdragen een verdere verlaging van de risico's door 

kustoverstromingen op mondiale schaal.  

 


