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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.
Temperaturen in Nederland zijn de afgelopen eeuw sterk toegenomen. Dit heeft ook invloed op het
vóorkomen van extreme temperaturen. Uit de analyse van een viertal indicatoren voor hoge
temperaturen en een drietal indicatoren voor lage temperaturen is gebleken dat extreme hitte in de
zomer toeneemt, en extreme koude in de winter juist afneemt. De trendmatige verandering in deze
indicatoren vindt vooral plaats in de laatste vijf decennia, dus vanaf circa 1970. In alle gevallen
vertonen temperatuur-extremen een oost-west gradiënt, dit door de invloed van de Noordzee.
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Warmte extremen
Veranderingen in temperatuurextremen zijn vooral sterk in de zomer. Zo is het aantal zomerse
dagen opgelopen van gemiddeld 9 dagen in 1907 naar gemiddeld 25 dagen in 2019. Dat is bijna een
verdrievoudiging. De maximum temperatuur per jaar is toegenomen met 4,2 ºC. Voor de koudeextremen valt vooral op de trendmatige daling in het aantal ijsdagen, dat zijn dagen met een
maximum temperatuur onder het vriespunt. Dit aantal is gedaald van 8 ijsdagen in 1907 naar 2
ijsdagen in 2020, een afname met een factor vier.
In absolute zin braken warmte-extremen in juli 2019 alle records sinds het begin van de metingen in
1907. Op sommige plaatsen liepen maximum temperaturen op tot boven de 40 graden Celsius, een
tot dan toe onmogelijk geachte waarde voor Nederland. Extreem hoge temperaturen in de zomer
kunnen gevolgen hebben voor de volksgezondheid wat onder andere tot uiting komt in hogere
sterftecijfers.
Bij de berekening van extremen is steeds gebruik gemaakt van de vijf KNMI-hoofdstations. Dat zijn
Den Helder (later vliegveld De Kooy), Groningen (later vliegveld Eelde), De Bilt, Vlissingen en
Maastricht (later vliegveld Beek). Voor deze stations zijn dagminima, dagmaxima en daggemiddeldes
beschikbaar vanaf 1906. Deze reeksen zijn recentelijk door het KNMI gehomogeniseerd, dat wil
zeggen gecorrigeerd voor verplaatsingen of veranderingen in meethut-type. Hierna gaan we vooral
in op het landelijk gemiddelde over de vijf hoofdstations. Details per station zijn gegeven in de
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Maximum temperatuur
De maximum temperatuur per jaar is gedefinieerd als het gemiddelde van de maximum
temperaturen zoals gemeten op elk van de vijf hoofdstations. Daarbij staat zo'n maximum per
station gelijk aan de hoogst gemeten temperatuur in een jaar of anders gezegd het warmste
moment dat op een station gemeten is. De maxima per jaar zijn gegeven in de eerste figuur over de
meetperiode 1907-2019.
De figuur laat zien dat de maximum temperatuur - gemiddeld over de vijf hoofdstations -sterk kan
variëren van jaar op jaar. Zo was de laagste maximum temperatuur 26,4 ºC (in 1965) en de hoogste
temperatuur 37,2 ºC (in 2019).
De geschatte trend in de jaarlijks gemiddelde maximum temperaturen vertoont temperaturen die
opgelopen van gemiddeld 29,7 ºC in 1906 naar gemiddeld 33,9 ºC in 2019. De statistische analyse
laat zien dat deze toename in 114 jaar sterk significant is, namelijk van 4,2 ± 1,6 ºC (95%
betrouwbaarheidsinterval). Verder heeft de toename van 4,2 ºC geheel plaatsgevonden in de laatste
50 jaar. Over de periode 1907-1970 is de trend redelijk stabiel in de tijd.
De trends voor de individuele KNMI-hoofdstations wijken iets af van het landelijk gemiddelde. Zie
daarvoor de Technische toelichting.

Aantal zomerse dagen
Een zomerse dag is gedefinieerd als een dag met een maximum temperatuur van 25 ºC of hoger.
Per KNMI-hoofdstation is het aantal zomerse dagen per jaar berekend en vervolgens gemiddeld over
de vijf hoofdstations. De gemiddelde reeks met zomerse dagen is weergegeven in de tweede figuur.
De figuur laat zien dat het aantal zomerse dagen per jaar sterk varieert over de hele meetperiode
1907-2019. Zo was het kleinst aantal zomerse dagen 3 (in 1956) en het hoogste aantal dagen 47 (in
2018).
De geschatte trend in het aantal zomerse dagen is opgelopen van 9 dagen in 1907 naar 25 dagen in
2019. Statistische analyse laat zien dat deze toename met bijna een factor drie in 114 jaar
significant is. Ook deze toename vindt vooral plaats in de laatste 50 jaar van de reeks.
De trendwaarden van de individuele hoofdstations vertonen een duidelijke oost-west gradiënt.
Details zijn gegeven in de Technische toelichting.

Maximum lengte van periode met zomerse dagen
Een maat voor de duur van hoge temperaturen is de lengte van een periode waarin het elke dag 25
graden wordt of warmer. Voor elk hoofdstation hebben we per jaar de maximale lengte berekend
van zo'n periode met aaneensluitende zomerse dagen en vervolgens gemiddeld over de vijf
hoofdstations om een landelijk cijfer te krijgen.
De trend in de lengte van de maximum aaneengesloten periode met zomerse dagen is opgelopen
van 4 dagen in 1907 naar 6 dagen in 2019. Deze toename met een factor anderhalf is statistisch
significant, ondanks de sterke jaar-op-jaar variabiliteit in de lengte van warme perioden. Zo duurde
de gemiddeld kortste periode 1 dag in 1965 en de langste periode 15 dagen in 2018. De figuur laat
zien dat -- net als bij de vorige twee indicatoren - de toename plaatsvindt in de laatste 50 jaar van de
reeks.
We merken op dat het vóorkomen van een warmte-periode vaak uitgedrukt wordt met de term
'hittegolf'. Een hittegolf is een periode van minstens vijf zomerse dagen waarvan er drie of meer een
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maximum hebben boven de 30 graden Celsius. Een nadeel van het begrip hittegolf is dat het geen
informatie geeft over de lengte van de periode. Zo laat een tabel [11] van het KNMI zien dat de
lengte van een hittegolf kan variëren van 5 dagen tot 18 dagen (periode 1901 - 2019). Daarom is
hier gekozen voor de maximum lengte van een periode met zomerse dagen.

Aantal tropische nachten
Een tropische nacht is in Nederland een nacht waarvoor de minimum temperatuur 20 ºC of hoger is.
Nachtelijke hitte speelt een belangrijk rol bij het wel of niet draaglijk zijn van warme perioden voor
kwetsbare groepen. Omdat jaren met één of meer tropische nachten zeldzaam zijn, geven we hier
een kwalitatieve beschrijving van het patroon in de tijd.
We hebben voor de vijf hoofdstations het aantal nachten per jaar berekend en vervolgens
gemiddeld. Het blijkt dat in de periode 1907-1970 het vóorkomen van tropische nachten een
zeldzaamheid is. Over deze periode gebeurde dat landelijk gemiddeld slechts vijfmaal. Over de
periode 1970-2019 gebeurde dat 17 maal waarvan twee maal in 2018 en twee maal in 2019. Een
sterke toename dus.
Informatie per station is gegeven in de Technische toelichting.

Koude extremen
[figuurgroep]
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Minimum temperatuur
De minimum temperatuur voor een station is gedefinieerd als het laagst gemeten dagminimum over
een heel jaar, en geeft dus de temperatuur van het koudste moment dat op een station gemeten is.
De minimum temperatuur voor Nederland is berekend voor alle vijf KNMI-hoofdstations en
vervolgens per jaar gemiddeld om zo een landelijk gemiddelde waarde te krijgen. De minimum
waarden zijn steeds berekend over het winterhalfjaar waarbij de gevonden minimum temperatuur is
toegekend aan het jaar waarin de maanden januari tot en met april vallen. De gemiddelde waarden
zijn gegeven in de eerste figuur over de meetperiode 1907-2020.
De figuur laat zien dat minimum temperaturen zeer sterk variëren van jaar op jaar. Zo was de
laagste minimum temperatuur -20,4 ºC (in 1956) en de hoogste temperatuur -2,7 ºC (in 2014), direct
gevolgd door de warme winter van 2020 met -3,1 °C.
De trend in de jaarlijks gemiddelde minimum temperatuur is opgelopen van gemiddeld -10,2 ºC in
1907 naar gemiddeld -6,6 ºC in 2020. De statistische analyse laat zien dat deze toename van 3,6 ºC
in 114 jaar significant is, ondanks de zeer sterke jaar-op-jaar variabiliteit. Verder laat de trend zien
dat de toename van 3,6 ºC geheel heeft plaatsgevonden in de laatste 50 jaar. Over de periode
1907-1970 is de trend redelijk stabiel in de tijd. Dit patroon is dus gelijk aan dat voor extreem hoge
temperaturen waar de opwarming ook plaats vindt in de laatste 50 jaar.
Informatie per station is gegeven in de Technische toelichting.
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Aantal vorstdagen
Een vorstdag is gedefinieerd als een dag met een minimum temperatuur van 0,0 ºC of lager. Per
KNMI-hoofdstation is het aantal vorstdagen per winter-halfjaar berekend en daarna gemiddeld over
de vijf hoofdstations.
De figuur laat zien dat het aantal vorstdagen per jaar sterk varieert over de hele meetperiode
1907-2019. Zo was het laagste aantal vorstdagen 15 (in 2007) en het hoogste aantal dagen 105 (in
1929). Deze laatste winter was zo extreem dat de grote rivieren grotendeels bevroren waren en men
de Zuiderzee over kon steken van Enkhuizen naar Urk.
De geschatte trend in het aantal vorstdagen is afgenomen van 66 dagen in 1907 naar 39 dagen in
2019. De statistische analyse laat zien dat deze afname met een factor 0,6 in 113 jaar sterk
significant is. Verder vindt de afname in de trend geleidelijk plaats tot circa 1970 en vertoont daarna
een lichte versnelling.

Aantal ijsdagen
Een ijsdag is gedefinieerd als een dag waarbij de temperatuur het gehele etmaal niet boven de 0,0
ºC komt. Per KNMI-hoofdstation is het aantal ijsdagen per winter-halfjaar berekend en daarna
gemiddeld over de vijf hoofdstations.
De figuur laat zien dat het aantal ijsdagen per jaar sterk varieert over de hele meetperiode
1907-2020. Zo waren er drie jaren zonder ijsdagen, namelijk in 1975, 2000 en 2020. Het hoogste
aantal dagen zien we in de jaren 1947 (51 dagen) en in 1963 (49 dagen). In beide winters werd een
Elfstedentocht verreden.
De geschatte trend in het aantal ijsdagen is afgenomen van 8 dagen in 1907 naar 2 dagen in 2020.
De statistische analyse laat zien dat deze afname met een factor vier in 114 jaar sterk significant is.
Verder vindt de afname in de trend plaats over de tweede helft van de meetreeks.

Extremen, klimaatverandering en gevolgen
De belangrijkste reden voor de trendmatige veranderingen in de extreme temperatuur op aarde in
de laatste 50 jaar is zeer waarschijnlijk het door de mens veroorzaakte versterkte broeikaseffect. Dit
versterkte broeikaseffect is een gevolg van de uitstoot van broeikasgassen in de atmosfeer.
Daarnaast zijn er ook natuurlijke processen die vooral de jaarlijkse fluctuaties in de gemiddelde
jaarlijkse temperatuur op aarde verklaren. Dit zijn bijvoorbeeld variaties in de sterkte van de
zonnestraling, het optreden van vulkaanuitbarstingen, El Nino's en chaotische fluctuaties in het
klimaat (IPCC, 2013 en 2018).
Veel natuurlijke factoren die van invloed zijn op de mondiale temperatuur, zoals El Nino en La Nina,
hebben geen of zeer beperkte invloed op de temperatuur in Nederland. Die wordt veel meer bepaald
door veranderingen in de luchtstromen in onze omgeving en door de temperatuur van de Noordzee.
Voor de relatie tussen temperatuurextremen, klimaatverandering en gevolgen verwijzen we naar
IPCC (2012, hoofdstuk 3), IPCC (2013) en IPCC (2018). Recentelijk zijn een aantal studies verschenen
die een directe relatie leggen tussen individuele extreme gebeurtenissen en klimaatveranderingen.
We noemen de analyse van de hittegolf in 2018 in Europa (Leach et al., 2010) en de hittegolf in juli
2019 in West Europa (Vautard et al., 2019). Meer studies zijn gegeven op de volgende website [19] .
De afname in koude-extremen zoals hier gevonden voor Nederland, komt overeen met de resultaten
van Oldenborgh et al. (2019) die vergelijkbare resultaten vinden voor land op noordelijke
breedtegraden (30-60N).
De gevolgen van hitte in de zomer zijn divers, zeker ook in combinatie met droogte. De relatie met
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sterfte in Nederland tijdens hittegolven zoals die in 2003, 2006, 2018 en 2019, is onderzocht door
het CBS. We verwijzen naar Huynen et al. (2001), Garssen et al. (2005) en Harmsen (2019).
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Relevante informatie

[indicator=nl0163]
[indicator=nl0226]
[indicator=nl0508]
[indicator=nl0510]
[indicator=nl0229]
Informatie over het Klimaatverdrag en het Kyoto-protocol [28] vindt u op de website van de
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United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC).
Meer informatie over gevolgen van klimaatverandering op het weer is te vinden op de
website van het KNMI bij Klimaatverandering en Broeikaseffect [29].
Meer informatie over klimaatverandering en concentraties van broeikasgassen is te vinden
op de websites van het IPCC [30] (International Panel on Climate Change) en EEA [31].

Technische toelichting
Naam van het gegeven
Temperatuurextremen in Nederland

Verantwoordelijk instituut
Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), data van KNMI. Auteurs: Hans Visser en Jelle van Minnen

Berekeningswijze
De temperatuurreeksen voor Nederland zijn gebaseerd op dagelijkse temperatuurmetingen van het
KNMI voor vijf gehomogeniseerde temperatuurstations vanaf 1907. Deze stations zijn De Bilt, De
Kooy (reeks begonnen in Den Helder tot 1972), Eelde (reeks begonnen in Groningen tot 1951),
Vlissingen en Beek (reeks begonnen in Maastricht tot 1951). Het homogenisatie-proces is
beschreven in Brandsma (2016a,b). Per dag is gegeven het daggemiddelde TG, het dagminimum TN
en het dagmaximum TX. Alle indicatoren zijn hieruit berekend en gedownload vanaf de KNMI-website
'Climate Explorer'.
We merken op dat de homogenisatie van de vijf hoofdstations - uitgevoerd door het KNMI in 2016 aangevochten is wat betreft de correcties voor station De Bilt rond 1950, toen een zogenaamde
pagode-hut werd vervangen door een Stephenson-hut met iets andere ventilatie-karakteristieken,
naast een kleine verplaatsing van de hut op het meetveld van het KNMI (Dijkstra et al, 2019). Hierop
is overtuigend gereageerd door het KNMI (Brandsma, 2019)
Uit de dagminima en dagmaxima zijn de besproken indicatoren berekend. Het warmste moment in
een jaar is het maximum van alle dagmaxima in een jaar en wordt in de literatuur aangeduid met
TXX. Evenzo wordt het koudste moment in een jaar aangeduid met TNN. Het aantal zomerse dagen
en de langste aaneengesloten periode met zomerse dagen worden aangeduid met SU25 en CSU25,
respectievelijk. Vorstdagen (FD0) zijn dagen met een minimum temperatuur van 0.0 ºC of lager en
ijsdagen (ID) zijn dagen met een maximumtemperatuur van 0.0 ºC of lager.
De waarden van TXX voor de individuele hoofdstations zijn als volgt. De hoogste trendwaarde voor
2019 vinden we voor station Maastricht/Beek, namelijk 36,1 ºC. De laagste waarde geeft station
Vlissingen, namelijk 32,5 ºC. Dat geeft een ruimtelijk verschil in 2019 van 3,6 graden. Voor de
toename sinds 1906 vinden we ook aanmerkelijke verschillen. De sterkste en geringste toename
vinden we voor dezelfde stations: Maastricht/Beek geeft een toename van 5,0 °C en station
Vlissingen een toename van 3,5 °C. Voor beide stations vindt deze toename plaats over de laatste
50 jaar
De waarden van SU25 voor de individuele hoofdstations zijn als volgt. Het hoogste aantal zomerse
dagen voor 2019 zien we voor station Maastricht/Beek: een trendwaarde van 40 dagen. Het laagste
aantal zien we voor Den Helder/De Kooy: een trendwaarde van 11 dagen. Een ruimtelijk verschil dus
van 29 dagen. Voor de trendmatige toename sinds 1906 vinden we ook aanmerkelijke verschillen.
De sterkste en geringste toename vinden we voor dezelfde stations: Maastricht/Beek vertoont een
toename van 19 dagen in 1906 naar 40 dagen in 2019, en Den Helder/De Kooy van 3 dagen in 1906
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naar 11 dagen in 2019.
Voor alle stations is het aantal tropische nachten toegenomen, met als grootste verandering het
aantal tropische nachten voor station Groningen/Eelde: géen in de periode 1907-2017, en twee
daarna. Dit is ook het KNMI-hoofdstation met het minst aantal tropische nachten De meeste
tropische nachten vinden we voor station Vlissingen: 8 nachten in de periode 1907-1970, 27 nachten
in de periode 1971-2017, en vier daarna.
De waarden van TNN voor de individuele hoofdstations zijn als volgt. De laagste trendwaarde voor
2020 vinden we voor station Groningen/Eelde, namelijk -8,6 ºC. De hoogste waarde geeft station
Vlissingen, namelijk -2,4 ºC. Dat geeft een ruimtelijk verschil van ruim 6 graden.
Voor de trendmatige toename sinds 1907 vinden we ook aanmerkelijke verschillen. De kleinste
toename vinden we voor station Groningen/Eelde, namelijk 2,8 ºC. De grootste toename vinden we
voor de stations Vlissingen en Maastricht/Beek, namelijk een toename van respectievelijk 4,4 ºC en
6,5 °C. Voor alle individuele hoofdstations vindt de opwarming plaats over de laatste 50 jaar van de
meetreeks, net als voor de indicatoren voor hitte.
Voor een beschrijving van historische extremen en hun maatschappelijke consequenties verwijzen
we naar Otten et al. (2001) en Buisman (2011).
Voor de koude-indicatoren zijn de extremen steeds berekend over het winter-halfjaar waarbij de
gevonden extreem toegekend is aan het jaar waarin de maanden januari tot en met april vallen. Het
koudste moment van 2017 valt dus in de periode november 2016 tot en met april 2017.
Voor definities van indicatoren voor extreme temperaturen verwijzen we naar Zhang et al. (2011,
tabel 1). Voor de analyse van ruimtelijke patronen over Nederland verwijzen we hoofdstuk 2 in de
Bosatlas van het Klimaat (2011).
Het hier toegepaste trendmodel is het zogenaamde Integrated Random Walk (IRW) trendmodel. Dit
model heeft als voordeel dat trendwaarden tussen verschillende jaren statistisch getoetst kunnen
worden op significantie. Zie voor meer informatie: Visser (2004), Visser en Petersen (2012), en Visser
et al. (2015, 2018).
Opgemerkt zij dat trends in datasets die extreme waarden bevatten, vaak geschat worden met
trendmethodes uit de extreme-waarden-theorie (Visser en Petersen, 2012). Een voorbeeld is het
schatten van Generalized Extreme Value (GEV) verdelingen rond een trend. Zie bijvoorbeeld
Oldenborgh et al. (2017) en de website van World Weather Attribution.
Voor de reeksen die hier behandeld zijn, geven IRW-trends - in combinatie met een logaritmische
transformatie vooraf - een goede fit waarbij de residuen in goede benadering een normale verdeling
volgen. Het voordeel van de hier gekozen benadering is dat onzekerheidsinformatie beschikbaar is
voor trendwaarden in een willekeurig jaar en ook voor trendverschillen over de jaren. Zie ook Visser
(2007) die deze methode toepaste op TXX-waarden voor Nederland over de periode 1950-2006.
De logaritmische transformatie is toegepast voor de variabelen SU25, CSU25, FD0 en ID. Omdat
waarden voor de variabele TNN scheef verdeeld zijn naar zeer lage temperaturen toe, zijn TNNwaarden getransformeerd met de transformatie zt = log(-yt). Na transformatie voldoen de residuen
van het IRW-trendmodel aan de voorwaarden van onafhankelijkheid en een normale kansverdeling.

Basistabel
http://climexp.knmi.nl/ [32] , onder 'daily climate indices'

Geografisch verdeling
Totaal Nederland
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Verschijningsfrequentie
Eens per jaar
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