
Meteorologica 2 - 201714

Klimaatverandering wordt meestal geassocieerd met de oplo-
pende mondiaal gemiddelde temperatuur, de stijgende zee-
spiegel of de toename van extremen, bijvoorbeeld zware 
regenbuien en hittegolven. Extremen hebben een directe, 
negatieve impact op de samenleving, en in Nederland is het 
belang van kennis over zeespiegelstijging ook duidelijk. Het is 
dan ook logisch dat de focus in het onderzoek op deze onder-
werpen is komen te liggen. Desondanks wil ik hier een andere 
kant van de gevolgen van klimaatverandering belichten. Het 
dagelijks weer, zoals iedereen weet, is nogal wisselvallig maar 
toch zelden extreem te noemen. Het onderzoek naar gemid-
delden en extremen beschrijft daarom veranderingen die niet 
altijd direct op onze beleving van het weer van toepassing 
zijn. Deze afstand is een van de redenen dat het publiek moeite 
heeft om het klimaatprobleem 
als een persoonlijk probleem te 
zien (Gifford, 2011). Mooi weer 
is van belang voor recreatieve 
doeleinden, maar kan ook van 
invloed zijn op bijvoorbeeld 
de transportsector en de bouw. 
Afwezigheid van mooi weer kan 
daardoor negatieve economische 
gevolgen hebben.
 Hier beschrijf ik de resultaten 
van mijn onderzoek naar het 
dagelijks voorkomen van mooi 
weer, gebaseerd op eenvoudige 
criteria waarvan iedereen zich 
een voorstelling kan maken. 
Natuurlijk is de definitie van 
‘mooi weer’ sterk persoonlijk, 
en wisselt deze bovendien per 
geplande activiteit. Het is daar-
om niet eenduidig waaraan een 
mooi weer dag moet voldoen. 
Daarom zal ik vanaf hier de 
term mild weer gebruiken, want 
de criteria daarvoor zijn minder 
subjectief en persoonsafhanke-
lijk. Gebaseerd op de volgende 
criteria, wordt het aantal milde 
dagen in een jaar of seizoen 
geteld:

 - Maximale temperatuur 
    tussen 18 °C en 30 ºC
 - Totale neerslag niet meer 
    dan 1 mm
 - Dauwpuntstemperatuur niet  
    boven 20 ºC.
  

Er is geen criterium voor het aantal zonuren omdat het model-
leren van bewolking op mondiale schaal erg lastig is. Deze 
criteria kunnen in vervolgonderzoek uitgebreid of verfijnd 
worden. Het aantal milde dagen in een jaar houdt rekening 
met het weer van dag-tot-dag; deze variatie is van belang want 
dat is wat men buiten meemaakt. 
 Het onderzoek is gebaseerd op simulaties met een gekop-
peld klimaatmodel met hoge resolutie, GFDL HiFLOR (25 
km resolutie in de atmosfeer/land, 100 km in de oceaan/zee 
ijs; Murakami et al., 2015). Vanwege deze vrij hoge resolutie 
kunnen de effecten van bergketens en kustlijnen meegenomen 
worden. De modelsimulaties gebruiken een middenscenario 
voor de toename van broeikasgassen (RCP4.5) in de nabije 
toekomst (2016 - 2035) en aan het eind van de 21ste eeuw 

mooi weer op komst? 
karin van der Wiel (knMi)

Velen in Nederland kijken reikhalzend uit naar de zomermaanden met mooi weer en lange zomeravonden. 
Ideaal voor een dag aan het strand, een fietstocht, of de buurtbarbecue. Ook de jaarlijks terugkerende files 
op de Route du Soleil zijn het resultaat van ons gezamenlijk verlangen naar zon en warmte. In dit artikel zal 
ik mijn onderzoek naar het fenomeen ‘mooi weer’ bespreken. Ik zal de mondiale patronen van mooi weer 
in het huidig klimaat laten zien, en hoe deze zullen veranderen door klimaatverandering. De opwarming zal 
wereldgemiddeld paradoxaal genoeg leiden tot minder vaak mooi weer.

a) Jaarlijks aantal milde dagen Gemiddeld: 74 d/jr
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Figuur 1. a) Gemiddeld jaarlijks aantal dagen met mild weer. b) Verandering in het gemiddeld jaarlijks aantal 
dagen met mild weer aan het eind van de 21ste eeuw (2081-2100, onder RCP4.5 klimaatforcering). Waarden 
in de rechterbovenhoek geven het gemiddelde over de landoppervlakte.
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(2081 - 2100). Als referentie is er een simulatie gedaan voor 
de periode 1986 - 2005. Een gevoeligheidsanalyse laat zien 
dat kleine veranderingen in de waardes van de criteria geen 
noemenswaardige invloed op de resultaten hebben.

Milde dagen in het huidige klimaat
Gemiddeld over het land wereldwijd komen er 74 milde dagen 
per jaar voor, 20% van de dagen in een jaar. Natuurlijk zijn 
er grote regionale verschillen (Figuur 1a); deze regionale ver-
schillen veroorzaken bijvoorbeeld voor een belangrijk deel de 
jaarlijkse trek van Nederlandse caravans naar Zuid-Frankrijk. 
Dichtbij de evenaar is mild weer gelimiteerd door regen en 
hoge luchtvochtigheid, en op onze gematigde breedten is het 
meestal te koud. Subtropische en mediterrane gebieden zijn de 
hotspots voor mild weer, al komen ook daar grote verschillen 
voor. In hooggelegen gebieden is het vaak te koud of te nat. 
Droge gebieden, zoals de Sahara en het Australische binnen-
land, zijn alleen hitte-gelimiteerd en komen dus naar voren 
met grote aantallen milde dagen.
 Het voorkomen van milde dagen is onderhevig aan een 
sterke jaarlijkse cyclus. Aan de hand van de opgestelde crite-
ria is de kans op mild weer voor elke dag van het jaar in het 
referentie experiment berekend. Deze berekening is daarna 
herhaald voor ieder criterium apart, zodat de limiterende 
factor(en) voor verschillende locaties en jaargetijden bepaald 
kan worden. 
 Op de gematigde breedtes komt mild weer voornamelijk in 
de zomer voor. In Nederland is er van ongeveer april tot sep-
tember kans op milde dagen; ‘s winters is de temperatuur de 
limiterende factor, en ‘s zomers zit regen regelmatig in de weg 
(Figuur 2a). In warme locaties is die verdeling andersom en 
komen milde dagen voornamelijk in de wintermaanden voor; 
‘s zomers is het te warm of is de luchtvochtigheid te hoog (bij-
voorbeeld in Miami, Figuur 2c). Mediterrane gebieden hebben 
de interessantste jaarlijkse cyclus, met twee pieken van mild 
weer in de overgangsseizoenen. In Rome, bijvoorbeeld, is het 
‘s zomers vaak boven de 30 ºC en zakken de temperaturen ‘s 
winters onder de 18 ºC. In de lente en herfst kan het in Rome 
echter heel aangenaam zijn (Figuur 2b).

Milde dagen in de toekomst
Door toenemende concentraties broeikasgassen zullen de 
temperatuur-, neerslag- en vochtigheidspatronen zich wereld-

wijd aanpassen. Hierdoor verandert de mondiale verdeling 
van milde dagen (Figuur 1b). Tropische gebieden zullen veel 
milde dagen verliezen, terwijl de gematigde breedtes er enkele 
milde dagen per jaar bij krijgen. Gemiddeld resulteert dit in 
een wereldwijde afname van 10 milde dagen per jaar.
 Toenemende temperaturen maken de tropen vaker te warm, 
terwijl die toename er bij ons voor in Nederland juist voor 
zorgt dat meer dagen binnen het criterium 18 - 30 ºC zullen 
vallen. Verschuivingen in neerslag limiteren de toename van 
milde dagen in de polaire gebieden. Ten slotte gooit toene-
mende luchtvochtigheid op steeds meer locaties wereldwijd 
roet in het eten voor diegenen die van milde dagen houden. In 
de bergen neemt echter het aantal milde dagen toe, voorname-
lijk doordat temperaturen hogerop ook toenemen. Het patroon 
van verandering in mild weer is grotendeels hetzelfde in een 
ensemble van CMIP5 modellen en in een analyse gebaseerd 
op de MERRA-2 heranalyse.
 De beschreven veranderingen zijn niet evenredig ver-
deeld over het jaar, met andere woorden: de kaart in Figuur 
1b maskeert grote seizoensverschuivingen. Bijvoorbeeld in 
Noord-Afrika en Zuid-Australië zien we een toename van 
het aantal milde dagen in de lokale winter, maar deze wordt 
(deels) tenietgedaan door afnemende milde dagen in de over-
gangsseizoenen. De Verenigde Staten zullen als gevolg van 
klimaatverandering vooral in de zomer een groot aantal milde 
dagen moeten inleveren, al wordt dit verlies in het noorden en 
westen grotendeels gecompenseerd in andere seizoenen. 
 Voor ons dichter bij huis en voor een ieder die graag zijn 
zomers aan de Middellandse Zee doorbrengt, zijn de seizoens-
verschuivingen in Europa van belang. Zuid-Europa zal een 
groot aantal milde zomerse dagen gaan verliezen (Figuur 3c); 
slechts een deel van dit verlies wordt gecompenseerd door 
een toename van het aantal milde dagen in de lente en herfst 
(Figuren 3b, d). Het noorden van Europa profiteert van toene-
mende temperaturen en zal, afhankelijk van de precieze loca-
tie, een kleine toename in milde dagen zien in lente, zomer 
en/of herfst. Winters zijn overal in Europa te koud, ook in de 
toekomst (Figuur 3a). 
 De verschillen in timing en het teken van de verandering 
tussen Noord- en Zuid-Europa zijn ook duidelijk te zien in 
de jaarlijkse gang van Amsterdam en Rome (Figuren 2e, f). 
Voor Amsterdam, maar bijvoorbeeld ook voor Parijs, Londen 
en Stockholm, is er een netto toename van het aantal milde 

Figuur 2. a-d) Jaarlijkse gang van de kans dat een dag mild is, voor vier locaties in het huidige klimaat (TND), en voor alle limiterende criteria (T18, T30, 
N, D). e-h) Verandering aan het eind van de 21ste eeuw: blauw geeft een toename en oranje een afname van de kans dat een dag mild is. Er is een 
15-daags voortschrijdend gemiddelde toegepast.
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dagen per jaar. Voor Rome, Madrid en Athene simuleert het 
model een netto afname. Figuur 2f laat ook de Zuid-Europese 
verschuiving van mild weer van de zomer naar de winter zien. 
In Miami en andere locaties met voornamelijk mild winter-
weer neemt het aantal milde dagen af. De jaarlijkse verdeling 
van mild weer in Kaapstad verschuift richting het patroon dat 
in Rome zichtbaar is: de temperatuur zal in de toekomst ‘s 
zomers vaker boven de 30 ºC uitkomen waardoor mild weer 
relatief meer in de lente en herfst voor zal komen. 
 Door middel van lineaire regressie ten opzichte van de 
multivariate ENSO index (Wolter en Timlin, 2011) zijn lokale 
veranderingen ten gevolge van El Niño gekwantificeerd. 
De toekomstveranderingen onder RCP4.5 zoals hierboven 
beschreven zijn groter dan de verschillen veroorzaakt door 
El Niño. Het middenscenario dat gebruikt is voor de ana-
lyse heeft hoogstwaarschijnlijk invloed op de sterkte van het 
signaal: de veranderingen zullen groter zijn als de modelex-
perimenten herhaald zouden worden voor het hoog-scenario 
(RCP8.5). De veranderingen in de nabije toekomst volgen 
hetzelfde patroon, maar zijn minder sterk. De wereldwijde 
afname van milde dagen in de jaren 2016 - 2035 ten opzichte 
van de referentieperiode is 4 dagen per jaar (voor RCP4.5). 

Conclusie
Het mondiaal gemiddelde aantal milde dagen zal door kli-
maatverandering naar verwachting afnemen. De grootste ver-
liezers zijn tropische gebieden, terwijl de gematigde breedtes 
een kleine winst zullen boeken; dit patroon van winnaars en 
verliezers komt overeen met eerder onderzochte economi-

sche consequenties van klimaatverandering. Er zullen ook 
verschuivingen van milde dagen tussen de seizoenen zijn: 
veel locaties verliezen ‘s zomers milde dagen vanwege de 
toegenomen warmte en krijgen die slechts deels terug in de 
lente en herfst. 
 De reden om milde dagen te onderzoeken was dat het 
weersomstandigheden betreffen waar veel mensen naar uitkij-
ken en hun plannen op afstemmen. Gegeven het belang van 
mild weer voor buitenactiviteiten en voor het ‘welslagen’ van 
vakanties, zijn de resultaten, vooral die met betrekking tot de 
periode 2016 - 2035, dan ook uitermate geschikt om klimaat-
verandering op een persoonlijke manier te communiceren naar 
een breed publiek. Voor u is het waarschijnlijk te laat om uw 
vakantielokatie of -periode aan de hand van de gepresenteerde 
mondiale verdeling van mild weer nog te wijzigen. Deson-
danks wens ik u een goede zomer toe.  
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a) Winter Gemiddeld: +1 d/jr b) Lente Gemiddeld: +5 d/jr

c) Zomer Gemiddeld: -3 d/jr d) Herfst Gemiddeld: +3 d/jr
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Figuur 3. Verandering in het gemiddeld aantal dagen met mild weer per seizoen aan het eind van de 21ste eeuw (2081 - 2100, voor RCP4.5). Waarden 
in de rechterbovenhoek geven het gemiddelde over het landoppervlakte. a) Winter, DJF. b) Lente, MAM. c) Zomer, JJA. d) Herfst, SON.


