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U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met
recentere gegevens kunt u via deze link [1] bekijken.
De jaarlijkse neerslagsom in Nederland is de afgelopen honderd jaar trendmatig gestegen van 690
naar 850 millimeter. Deze toename van 23% is statistisch significant.

Download figuur [2]
Download data (xls) [3]

Nederland geleidelijk natter
De totale hoeveelheid neerslag in een jaar, de neerslagsom, variëert sterk van jaar op jaar. Zo
bedroeg de neerslagsom 425 mm in 1921 en 1109 mm in 1998 . Deze cijfers zijn gemiddeld over 13
stations met een goede spreiding over Nederland. Trendmatig gezien vertonen de jaarlijkse
neerslagsommen een zeer geleidelijke (lineaire) toename over de hele periode 1906-2011. In 1911
bedroeg de trendwaarde 691mm en in het eindjaar 2011 was dat 850 mm. De toename over 100
jaar is 23% en is statistisch significant.
Door het jaar heen zijn de maanden juli tot en met december het natst; deze zijn circa 10 mm natter
dan gemiddeld. De maanden maart april en mei zijn circa 10 mm minder nat dan gemiddeld. De
jaarcyclus in neerslag is daarmee klein, maar wel statistisch significant.
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Meer neerslag door klimaatverandering?
De hoeveelheid neerslag hangt samen met tal van factoren, zoals windrichting, temperatuur en
luchtvochtigheid. De hoeveelheid neerslag varieert daarom sterk in plaats en tijd. De hoeveelheid
neerslag kan toenemen wanneer de temperatuur stijgt, maar wordt ook beïnvloed door andere
klimaatfactoren zoals veranderingen in overheersende windrichting.
Prognoses van het klimaat in de toekomst laten een toename zien van de gemiddelde hoeveelheid
neerslag in Noord-Europa en een afname in Zuid-Europa.
Voor meer informatie zie Buishand et al. (2011) en hoofdstuk 3 in de Bosatlas van het klimaat
(2011).
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Relevante informatie

[indicator=nl0163]
[indicator=nl0164]
[indicator=nl0226]
[indicator=nl0509]
[indicator=nl0510]
[indicator=nl0229]
Informatie over het klimaatbeleid van Nederland staat op de website van het de
Rijksoverheid in het Dossier Klimaatverandering [9].
Meer informatie over gevolgen van klimaatverandering op het weer is te vinden op de
website van het KNMI onder Klimaatverandering en Broeikaseffect [10] en de daar vermelde
links.
Meer informatie over klimaatverandering en concentraties van broeikasgassen is te vinden
op de website van het IPCC [11] (International Panel on Climate Change).
Op de website Klimaatportaal [12] vindt u actuele wetenschappelijke kennis over het klimaat
en klimaatverandering.
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Technische toelichting
Naam van het gegeven
Neerslagsom in Nederland

Omschrijving
Neerslagsom: de totale hoeveelheid neerslag in een jaar

Verantwoordelijk instituut
Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), data van KNMI. Auteur: Hans Visser

Berekeningswijze
De KNMI-neerslagreeks die is gebruikt voor de trendanalyse, is gebaseerd op dagelijkse
neerslagmetingen voor 13 oude neerslagstations. Deze reeks is te downloaden van de KNMI-website
http://climexp.knmi.nl/ [13] , onder 'daily climate indices'. Deze data zijn ook gebruikt in de Bosatlas
voor het klimaat, zij het tot en met 2010 en een ander trendmodel.
Het hier toegepaste trendmodel is het zogenaamde IRW-trendmodel. Dat model heeft als voordeel
dat trendwaarden tussen verschillende jaren statistisch getoetst kunnen worden op significantie. Zie
voor meer informatie: Visser (2004) en Visser en Petersen (2012).

Basistabel
http://climexp.knmi.nl/ [13] , onder 'daily climate indices'

Geografisch verdeling
Totaal Nederland

Verschijningsfrequentie
Eens per 5 jaar
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