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Klimaatvariabiliteit, zoals de El Niño-Southern Oscillation, zorgt voor jaarlijkse fluctuaties in hydro-
meteorologische en klimatologische extremen. Elk jaar veroorzaken zulke extremen, zoals 
overstromingen of droogtes, wereldwijd voor hoge economische schades. Ondanks dat een aantal 
studies suggereren dat de kwetsbaarheid en financiële verliezen van overstromingen de laatste paar 
decennia afnemen, vergt rampenrisicovermindering (disaster risk reduction; DRR) nog steeds een 
substantiële verandering van het managen van rampen naar het managen van risico’s. Om DRR te 
bereiken is het daarom belangrijk om te begrijpen hoe klimaatvariabiliteit kan resulteren in impacts 
van overstromingen en droogtes. 

De impact van rampen kan worden verminderd wanneer betrouwbare, voorspelde risico informatie 
beschikbaar is om preventieve risicoverminderingsmaatregelen aan te sturen. De afgelopen jaren 
hebben deze systemen de kwaliteit van voorspellingen over hydro-meteorologische en 
klimatologische variabelen verbeterd, door voorspellingen over de omvang van overstromingen en 
droogtes met hogere precisie op langere tijdschalen dan voorheen te produceren. Er is echter nog 
steeds een gat in het vertalen van extreme gebeurtenissen naar impact informatie, zoals de schade 
van weer-gerelateerde gebeurtenissen. Eén van de grootste uitdagingen is daarom de overgang van 
“wat voor een weer wordt het?“ naar “wat zal het weer doen?”. Voorspellingen die zijn ontworpen 
om de verwachte impact uit te drukken, worden “impact-based forecasting” genoemd. Recente 
literatuur beschrijft manieren om automatisch preventieve maatregelen, gebaseerd op vroege 
waarschuwingssystemen, te activeren om zo de impact van weer-gerelateerde gebeurtenissen te 
verminderen. In zulke systemen kunnen vroege acties worden geactiveerd wanneer een voorspelling 
een bepaalde drempelwaarde overstijgt. Boeren kunnen bijvoorbeeld van tevoren financieel 
gecompenseerd worden wanneer neerslagtekorten onder een bepaalde drempelwaarde voorspeld 
worden, gebruik makende van indicatoren van neerslaganomalieën. Echter, ondanks vooruitgang in 
overstromings- en droogtevoorspellingen, blijven bijbehorende onzekerheden van de 
voorspellingsinformatie groot, en is wetenschappelijk bewijs voor de gunstige impact van vroeg 
handelen gebaseerd op voorspellingen nog beperkt. Doordat men niet precies weet hoe hydro-
meteorologische gebeurtenissen een impact kunnen hebben op mens hun leven, levensonderhoud en 
op de economie, treffen stakeholders vaak niet de juiste maatregelen. Als gevolg hiervan wordt het 
grote deel van vroege waarschuwingen niet routinematig gebruikt als een basis voor het financieren 
en activeren van preventieve maatregelen tegen weer-gerelateerde gebeurtenissen.  

Het hoofddoel van deze scriptie is om het begrip van de verbanden tussen klimaatvariabiliteit en 
weer-gerelateerde impacts van zowel overstromingen als droogtes te verbeteren. Dit verband wordt 
onderzocht van globale tot regionale schaal en op verschillende tijdschalen, met als doel om een 
impact-based forecast te bereiken die effectief de implementatie van vroege handelingen kan leiden 
voordat een potentiele droogte of overstroming plaatsvindt.  

Als eerste worden de ruimtelijke en temporele invloeden van klimaatvariabiliteit op extreme 
meteorologische- en overstromingsgebeurtenissen op pan-Europese schaal geanalyseerd. Dit wordt 
gedaan door de El Niño Southern Oscillation (ENSO), de North Atlantic Oscillation (NAO) en de East 
Atlantic pattern (EA) te onderzoeken tijdens hun neutrale, positieve en negatieve fases, om zo hun 
relatie tot vier overstromingsindicatoren te begrijpen: het voorkomen van extreme neerslag, de 
intensiteit van extreme neerslag, het voorkomen van overstromingen en schade van overstromingen. 
Resultaten laten zien dat klimaatvariabiliteit sterke connecties heeft met de vier 
overstromingsindicatoren. Zowel de positieve als de negatieve fase van de NAO en EA worden in 
verband gebracht met meer frequente en intensere extreme neerslag over grote gebieden in Europa, 
terwijl de effecten van ENSO op de intensiteit en frequentie van extreme neerslag in Europa veel 
kleiner is. Voor de eerste keer wordt aangetoond dat de schade van overstromingen en het 
voorkomen van overstromingen in Europa sterk geassocieerd worden met klimaatvariabiliteit, met 
name in Zuid- en Oost-Europa, waarbij de sterkste link geobserveerd wordt voor de NAO.  



Vervolgens wordt de rol van seizoensgebonden vertragingen en gelijktijdige indices van 
klimaatvariabiliteit op overstromingsverliezen op sub-regionale Europese schaal onderzocht. Speciale 
aandacht wordt gegeven aan het onderzoeken van de waarschijnlijkheid van seizoensgebonden 
overstromingsverliezen gebaseerd op indices van klimaatvariabiliteit, en om te detecteren of sommige 
van deze verliezen een seizoen eerder voorspeld kunnen worden. Resultaten laten zien dat de indices 
van klimaatvariabiliteit gebruikt kunnen worden om classificaties van schadelijke, laag schadelijke en 
medium schadelijke overstromingsgebeurtenissen te voorspelling, veelal in op zijn minst twee van de 
vier seizoenen in alle Europese deelregio’s. Bovendien wordt aangetoond dat de classificaties van 
overstromingsverliezen een seizoen eerder voorspeld kunnen worden omdat er een vertraagde relatie 
kan bestaan tussen de indices van klimaatvariabiliteit en de overstromingsverliezen in alle Europese 
deelregio’s. We zien dat de waarschijnlijkheid van het voorkomen van overstromingsverliezen kan toe- 
of afnemen met tot wel ±100% in vergelijking met historische kansen. De resultaten bieden een beter 
begrip van het gecombineerde effect van klimaatvariabiliteit op overstromingsverliezen, en 
reflecteren op hoe zulke op impact gebaseerde informatie kan worden gebruikt om 
overstromingsrisicomanagement te verbeteren.  

Bovendien identificeert deze scriptie regio’s waarin anomalieën in Europese gewassenproductie 
kunnen worden voorspeld aan de hand van de indices van klimaatvariabiliteit, gebruik makend van 
een Machine Learning techniek genaamd “Fast-and-Frugal Trees”. Resultaten laten zien dat door Fast-
and-Frugal Trees toe te passen, hoge/lage klassen van suikerbietenproductie in 77% van de 
onderzochte regio’s kunnen worden voorspeld, overeenkomend met 81% van de totale Europese 
suikerbietenproductie. Voor bijna de helft van deze regio’s is zulke op impact gebaseerde informatie 
zes of vijf maanden voor het begin van het suikerbietenoogst beschikbaar, wanneer ongeveer 44% van 
de gemiddelde jaarlijkse suikerbieten worden geproduceerd. Gebruikmakend van deze resultaten 
bediscussieert deze scriptie hoe impact-based forecasting het management van de agrarische sector 
in Europa sterk kan verbeteren. Om verdere inzichten in de sterke en zwakke punten van deze aanpak 
te verschaffen, wordt de voorgestelde methode vervolgens getest op andere datasets van 
gewassenproducties en typen gewassen.  

De Fast-and-Frugal Trees aanpak wordt ook toegepast op een case in Kenia (gebaseerd op indices van 
klimaatvariabiliteit en vegetatie dekking) om maïsoogsten te voorspellen. Dit vroege 
waarschuwingssysteem van lage maïsoogsten wordt gebruikt om de kostenefficiëntie te analyseren 
van het van tevoren uitbetalen van boeren in plaats van het compenseren van gederfde inkomsten na 
een droogte. Resultaten laten zien dat de Fast-and-Frugal Trees modellen vaardig zijn in het 
voorspellen van lage maïsoogsten in alle vijf Keniaanse districten. In de meeste gevallen hebben de 
modellen al zes maanden voor het begin van het oogstseizoen een voorspellende vaardigheid. 
Ondanks dat het niet perfect is, voorspelt het model 85% van de tijd correct de “lagere oogst 
drempelwaarde”, over verschillende percentielen, districten en looptijden van de opbrengsten. De 
modelprestaties verbeteren richting het einde van het groeiseizoen, gedreven door een afname van 
29% in de kans op een False Alarm. Wanneer we een perfecte voorspelling aannemen (Hits=100% en 
False Alarms=0%), zijn geldtransacties zes maanden van tevoren het meest kosteneffectief. Bovenal, 
wanneer gebruik gemaakt wordt van de daadwerkelijke voorspellingen gebaseerd op de Fast-and-
Frugal Trees voorspellingen, laten resultaten zien dat geldtransacties vooraf vaak meer kosteneffectief 
zijn dan geldtransacties achteraf, in het bijzonder voor de meer extreme oogsttekorten. Meerdere 
uitdagingen voor het operationaliseren van geldtransacties gebaseerd op indicatoren van droogtes 
worden geïdentificeerd. Zo heeft het ondernemen van gepaste maatregelen naar aanleiding van 
vroege waarschuwingen van droogte-risico’s gebaseerd op indices van klimaatvariabiliteit bijvoorbeeld 
een diepgaand begrip nodig van de potentiele impact en timing van een extreme gebeurtenis.  

Ondanks zulke uitdagingen, biedt deze scriptie beleidsaanbevelingen waarin we kansen laten zien om 
het risico op rampen te verminderen, door te reageren op voorspellingen van klimaatvariabiliteit, en 
door het bijbehorende risico beter te begrijpen. Het laat voorbeelden zien van organisaties die al 
gebruik maken van ENSO-voorspellingen om risico’s te verminderen, maar erkent ook dat een aantal 



beperkingen voor vroeg handelen met betrekking tot de ENSO-voorspellingen nog bestaan. Ondanks 
dit concluderen we dat vooraf bekende informatie over de ruimtelijke configuratie van risico, 
bevorderd door impact-based forecasting met lange looptijden zoals degene ontworpen in deze 
scriptie, een verschuiving richting een meer anticiperende en preventieve risicomanagement kan 
ondersteunen.  

Deze scriptie laat een aantal belangrijke uitdagingen en onderwerpen zien die in de toekomst verder 
onderzocht moeten worden. Zo wordt gesuggereerd dat onderzoek naar de dynamiek van 
klimaatvariabiliteit nodig is om het begrip van de impacts van klimaatvariabiliteit te verbeteren. Verder 
wordt ook voorgesteld om dit begrip van de impacts van klimaatvariabiliteit te verbeteren, betere data 
en een onderzoek naar de relatie tussen mensen en natuurlijke systemen nodig is. Bovendien laat 
deze scriptie zien dat toekomstig onderzoek naar impact-based forecasting verbeterd kan worden 
door de voorspellingsvaardigheden en looptijden van indices van klimaatvariabiliteit te verbeteren, en 
door de voorspelling van de indices van klimaatvariabiliteit met de socio-economische impact van 
overstromingen en droogtes te combineren. Als laatste kan toekomstig onderzoek worden uitgevoerd 
om de onderliggende interesses en motieven die belangrijk zijn voor stakeholders om DRR te 
integreren in overstromings- en droogterisicomanagement te identificeren, in combinatie met het 
verkennen van de voordelen van vroeg handelen. Deze scriptie biedt vooruitgang in het begrip van de 
connecties van klimaatvariabiliteit en weer-gerelateerde impacts van zowel overstromingen als 
droogtes, die gebruikt kunnen worden om impact-based forecasts te maken en vroegtijdige 
handelingen te activeren. 

 


