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Invloed klimaatverandering versus natuurlijke klimaatschommelingen

Neerslagstatistieken herzien
De huidige neerslagstatistieken - zoals ook opgenomen in de Vlaamse Code van Goede Praktijk voor het 
Ontwerp van Rioleringssystemen - dateren van 1996. In het kader van de besprekingen rond de herziening 
van deze Code door een werkgroep van de Vlaamse Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) 
rees de vraag of de neerslagstatistieken voor de huidige klimaatcondities niet geactualiseerd moeten wor-
den rekening houdend met de klimaatevoluties die de laatste decennia zijn opgetreden. Er heerst immers 
het gevoel dat er de laatste jaren wel zeer veel uitzonderlijke regenbuien zijn voorgekomen.

Door prof.  dr .  i r .  Patr ick Wi l lems*)

Neerslagstatistieken worden onder andere 
gebruikt voor het ontwerp van riolerings-
systemen en buffervoorzieningen. Ook la-
ten ze toe om na te gaan hoe uitzonderlijk 
welbepaalde historische regenbuien zijn 
(bijvoorbeeld deze die aanleiding gaven 
tot riooloverstroming). In 2009 voerde de 
afdeling Hydraulica van de K.U. Leuven 
een studie uit voor de Vlaamse Milieumaat-
schappij (VMM) naar de invloed van de kli-
maatverandering op toekomstige evoluties 
van de neerslag in Vlaanderen. Ook werd in 
die studie - op basis van de huidig beschik-
bare kennis over de toekomstige klimaate-
voluties - een inschatting gemaakt van 
de verandering in neerslagstatistieken en 
bijhorende ontwerpparameters voor riole-
ringen en buffervoorzieningen tot het jaar 
2100. Hierbij werd rekening gehouden met 
de onzekerheden op de inschatting van de 
toekomstige evoluties van het klimaat. De 
veranderende klimaatcondities werden ver-
taald naar aangepaste neerslagreeksen en 
ontwerpbuien die gebruikt kunnen worden 
in ontwerptoepassingen en modellerings-
studies van stedelijke hydrologie en kleine 
stroomgebieden. In het verlengde van die 
studie werden nu ook de neerslagstatis-
tieken, die geldig zijn voor het huidig kli-
maat, geactualiseerd. Dit gebeurde op basis 
van de meest recente neerslaggegevens van 
het Koninklijk Meteorologisch Instituut van 
België (KMI) te Ukkel. Het KMI beschikt 
momenteel voor Ukkel over een meetreeks 
van 10-minuten neerslagintensiteiten voor 
een periode van 110 jaar (1898-2007). 
Deze reeks is wereldwijd bijzonder uniek, 
niet enkel omwille van haar lengte en de 
10-minuten tijdstap, maar ook omdat de 
metingen sinds 1898 met dezelfde pluvio-
graaf en op dezelfde meetlocatie gebeuren. 

Meetreeks 
De analyse van extreme regenbuien in de 
unieke meetreeks van Ukkel geeft aan dat 

de neerslagextremen voor de wintermaan-
den sinds de jaren 60 van de vorige eeuw 
een stijgende trend vertonen (figuur 1). 
Sinds de jaren 90 zijn de neerslagextre-
men (voor eenzelfde kans op voorkomen) 
met 20 tot 25 procent gestegen in verge-
lijking met de ganse meetperiode vanaf het 

begin van de vorige eeuw. Deze stijging 
is wel niet volledig het gevolg van de kli-
maatopwarming (toegenomen uitstoot aan 
broeikasgassen). Ongeveer de helft van de 
stijging kan het gevolg zijn van natuurlijke 
klimaatschommelingen. In figuur 1 wor-
den immers schommelingen waargenomen 

Figuur 1: Schommelingen over meerdere decennia en recente trend in het voorkomen van extreme neerslag, 

voor de wintermaanden december-januari-februari. Noot: elk punt is gebaseerd op de neerslagextremen die zijn 

voorgekomen in een periode van 10 of 15 jaar gecentreerd rond het punt. 

Figuur 2: Schommelingen over meerdere decennia en trend in het voorkomen van extreme neerslag, voor de 

zomermaanden juni-juli-augustus. Zelfde noot als in figuur 1.
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in de neerslagextremen over perioden van 
meerdere decennia. Tijdens de periode 
van 1910 tot 1920, 1960 en van 1990 tot 
2000 kwamen meer en hogere neerslag-
extremen voor, terwijl de jaren 30-40 en 
70-80 perioden waren met minder en min-
der hoge neerslagextremen. Het effect van 
de klimaatverandering werd voor de jaren 
90-00 dus in grote mate versterkt door de 
schommelingspiek in deze periode. Op dit 
ogenblik is een daling ingezet in de kli-
maatschommeling, maar het effect van de 
klimaatverandering zet zich door. Voor de 
zomermaanden (Figuur 2) worden dezelf-
de klimaatschommelingen waargenomen, 
maar is het effect van de klimaatverande-
ring (nog) niet zichtbaar.
De oude neerslagstatistieken waren geba-
seerd op de meetperiode 1967-1993. In 
figuur 1 en 2 kan worden opgemerkt dat 
deze periode geen volledige schommelings-
periode van het klimaat omvat, maar vooral 
gecentreerd is rond het schommelings-
dal van de jaren 70-80. Hierdoor zijn de 
neerslagstatistieken - gebruikt in de Code 
van Goede Praktijk - onderschat in verge-
lijking met de langdurigere statistieken. De 
aanwezigheid van oscillatiegolven in het 
neerslagklimaat is echter zeer recent ont-
dekt, die kennis was op het ogenblik van 
de opmaak van de Code in 1996 nog niet 
beschikbaar. 
De neerslagstatistieken werden daarom 
aangepast. Gemiddeld was een aanpassing 
met +7.5 procent in de neerslagintensiteit 
vereist (voor tijdsduren van 10 minuten 
tot 1 dag). De correctie is gebaseerd op 
het verschil in neerslagstatistieken tus-
sen de meetperioden 1898-2007 (volledige 
meetreeks) of 1970-2007 (meest recente 
schommelingsgolf) in vergelijking met de 
oude meetperiode 1967-1993.
In de toekomst zullen hoogstwaarschijnlijk 
bijkomende correcties nodig zijn. Klimaat-
projecties op basis van klimaatmodellen 
geven immers aan dat de extreem hoge 

neerslagintensiteiten in zowel zomer als 
winter de volgende decennia met hoge 
waarschijnlijkheid verder zullen toenemen. 
Op basis van de huidige inzichten en ken-
nis met betrekking tot het klimaatonder-
zoek, werden door de afdeling Hydraulica 
van de K.U. Leuven in samenwerking met 
het KMI klimaatscenario’s tot 2100 afgeleid 
samen met hun onzekerheid. Deze kunnen 
gebruikt worden bij het ontwerp van riole-
ringsstelsels en randvoorzieningen in func-
tie van de ontwerpperiode.

Klimaatscenario’s
Figuur 3 geeft de toename in neerslagin-
tensiteit weer (voor tijdsduren tussen 10 
minuten en 15 dagen) bij een midden- en 
hoog-klimaatscenario. Het midden-klimaat-
scenario is een scenario waarbij 50 procent 
van de klimaatmodellen een hogere impact 
geven en 50 procent een lagere impact. 
Het hoog-klimaatscenario komt overeen 
met de hoogste impact van de bestudeerde 
klimaatmodelsimulaties. Uit figuur 3 blijkt 
dat een extreme neerslagintensiteit die 
zich momenteel gemiddeld maar eens per 
10 jaar voordoet in het midden-klimaatsce-
nario een 15 procent hogere intensiteit zal 
kennen tegen 2100, terwijl die stijging toe-
neemt tot 50 procent in een hoog-klimaat-
scenario. In dat hoog-klimaatscenario komt 
een neerslagintensiteit die zich nu gemid-
deld eens per twee jaar voordoet, tegen 
2100 gemiddeld eens per jaar voor. Of, met 
andere woorden, extreme regenbuien met 
zulke intensiteit (die typisch gebruikt wor-
den voor het dimensioneren van rioolstel-
sels) doen zich in zulk scenario tweemaal 
zo vaak voor. Om in zulke omstandigheden 
toch eenzelfde veiligheid tegen overstro-
ming te behouden, is er (afhankelijk van de 

specifieke karakteristieken van het stelsel) 
15 tot 50 procent bijkomende bergingsca-
paciteit in het stelsel nodig.
Naast de stijging in de grote korte-duur he-
melwaterpieken geven de klimaatmodellen 
voor de zomer een sterke daling van het 
aantal regendagen met kleine neerslag-
hoeveelheden. Hierdoor neemt – ondanks 
de toename in de extreme piekneerslag 
– de totale neerslaghoeveelheid in de zo-
mermaanden af, wat aanleiding geeft tot 
verdroging. Rekening houdend met de ken-
nis dat Vlaanderen per inwoner een lage 
beschikbaarheid aan zoetwater heeft, kan 
dat aanleiding geven tot een belangrijke 
toename in de laagwaterproblematiek. Een 
belangrijke uitdaging zal er in bestaan om 
ons waterbeheer aan deze wijzigende om-
standigheden aan te passen. Bij een toe-
nemende tijdsvariatie in de neerslag (meer 
neerslag op korte tijd, lagere totale neer-
slagvolumes in de zomer) wordt best naar 
aanpassingen gezocht die de invloed van 
deze toenemende tijdsvariatie op de wa-
terhuishouding tegengaan. Dit houdt een 
betere planning van de regenwaterafvoer 
in (ook op het gemeentelijk niveau). Naast 
technologische oplossingen (bijvoorbeeld 
intelligente sturing van onze bergings- 
en afvoersystemen) en het opzetten van 
voorspellings- en waarschuwingssytemen, 
moet meer aandacht gaan naar bronmaat-
regelen zoals opwaartse bergings- en infil-
tratievoorzieningen. Maximaal inzetten op 
opwaartse infiltratie (daar waar de onder-
grond dit toelaat) laat toe om waterover-
last en verdroging gelijktijdig en meest ef-
ficiënt aan te pakken. Dit vraagt een betere 
afstemming tussen ruimtelijke planning 
(ook in de stedelijke omgeving) en water-
beheer. Verder zal het belang van lokale 
maatregelen toenemen, zoals verhoogde 
stoepranden, verdieping van de straat, of 
het doordacht aanleggen van lokale de-
pressies in het openbaar domein (bijvoor-
beeld in parken of andere groengebieden, 
sportterreinen en speeltuinen), of individu-
ele afkoppeling/infiltratie op privé-terrein 
van regenwater. Dergelijke lokale en indivi-
duele maatregelen kunnen overstromings-
schade beperken en cumulatief (wanneer 
op grote schaal uitgevoerd) meest efficiënt 
wateroverlast en verdroging hand-in-hand 
tegengaan. ▪

*) Auteur is werkzaam bij Katholieke 
Universiteit Leuven op de afdeling 
Hydraulica.

Figuur 3: Factor toename in neerslagintensiteit (tot 2100) bij een midden- en hoog-klimaatscenario.
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