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Klimaatverandering op de korte termijn voor Nederland. 
 

Het is maandag 16 januari 2023. Zal ik eens de stoute klimaatschoenen aantrekken en een 

‘klimaatvoorspelling’ doen voor de komende drie jaar voor Nederland? De toekomst 

voorspellen is een hachelijke zaak, dat weet ik, maar ik ga het toch doen en wel om twee 

redenen: 

 

1 — Als het uitkomt kan ik zeggen ‘Aha! I told you so!’ 

2 — Als het niet uitkomt kan ik zeggen ‘Pfoei! Gelukkig maar, hè?’ 

 

Mijn voorspelling is gebaseerd op het La Niña / El Niño - effect. Zie de bijlagen voor meer 

informatie over deze weerfenomenen. 

 

Doordat El Niño het stokje van La Niña waarschijnlijk gaat overnemen en het verkoelende 

effect verdwijnt gaat het wereldweer er in de periode 2023-2025 significant anders uitzien dan 

in de periode 2020-2022. En dus voorspel ik, los van de klimaatrampen die de rest van de 

wereld zullen overspoelen, heel concreet voor Nederland voor de komende drie jaar het 

volgende: 

 

1 — Er zullen zich meerdere superhittegolven voordoen met maximumtemperaturen die de 

40 graden ruimschoots zullen overschrijden, wellicht voor meerdere dagen achter elkaar. 

2 — Er zullen droogteperioden optreden die de waterstand van de rivieren tot recordlaagte 

zullen brengen met het mogelijk dagen achter elkaar compleet droogvallen van rivieren. 

3 — Nederland zal voor het eerst in haar geschiedenis met wijdverspreide 

waterrantsoenering te maken krijgen. Gedurende uren op een dag zal er geen water uit de 

kraan komen. 

4 — We krijgen niet alleen te maken met super(storm)cellen met hagelstenen zo groot als 

sinaasappels, maar de overstromingen als gevolg van extreme regenval zoals in 2021 in 

Limburg zullen zich herhalen.  

5 — De toename van het gebruik van airco’s als gevolg van extreem lang aanhoudende hitte 

zal onregelmatige en langdurige uitval van het elektriciteitsnet veroorzaken. 

6 — Bosbranden zullen frequenter voorkomen en meer hectares in de as leggen en meer 

huizen en bedrijven verwoesten dan ooit eerder in de geschiedenis.  

7 — Het oplopen van een ‘heat stroke’ door alleen maar buiten te zijn zal toenemen en de 

gezondheidsklachten en het dodental als direct gevolg van ‘klimaatstress’ zal merkbaar 

toenemen.  



 

Zo. Dat is er uit. Ik kan het maar gezegd hebben. Over drie jaar zien we wel weer verder.  

 

Meer weten?  

 

https://www.demensalsgrens.nl 

 

‘De mens als grens — Over de onbuigzame barrières van ons bestaan’.  

 

Over La Niña:  

 

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/La_Ni%C3%B1a (Wikipedia)  

 

https://www.knmi.nl/kennis-en-datacentrum/uitleg/la-nina (KNMI) 

 

https://amp.weerplaza.nl/weerinhetnieuws/klimaat/bijzonder-drie-jaar-op-rij-la-

nina/7835/ (Weerplaza) 

 

https://scientias.nl/verkoelende-la-nina-kan-de-door-ons-veroorzaakte-opwarming-niet-

overstemmen/ (Scientias)  

 

Over El Niño: 

 

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/El_Ni%C3%B1o_(natuurverschijnsel)(Wikipedia)  

 

https://www.knmi.nl/kennis-en-datacentrum/achtergrond/el-nino-en-klimaatverandering 

(KNMI)  

 

https://www.nemokennislink.nl/publicaties/klimaatverandering-houdt-el-nino-

ongewijzigd/ (Kennislink)  

 

Over klimaatverandering in Nederland:  

 

https://www.milieucentraal.nl/klimaat-en-aarde/klimaatverandering/wat-is-

klimaatverandering/ (Mileucentraal)  

 

https://www.demensalsgrens.nl/
https://nl.m.wikipedia.org/wiki/La_Ni%C3%B1a
https://www.knmi.nl/kennis-en-datacentrum/uitleg/la-nina
https://amp.weerplaza.nl/weerinhetnieuws/klimaat/bijzonder-drie-jaar-op-rij-la-nina/7835/
https://amp.weerplaza.nl/weerinhetnieuws/klimaat/bijzonder-drie-jaar-op-rij-la-nina/7835/
https://scientias.nl/verkoelende-la-nina-kan-de-door-ons-veroorzaakte-opwarming-niet-overstemmen/
https://scientias.nl/verkoelende-la-nina-kan-de-door-ons-veroorzaakte-opwarming-niet-overstemmen/
https://nl.m.wikipedia.org/wiki/El_Ni%C3%B1o_(natuurverschijnsel)(Wikipedia)
https://www.knmi.nl/kennis-en-datacentrum/achtergrond/el-nino-en-klimaatverandering
https://www.nemokennislink.nl/publicaties/klimaatverandering-houdt-el-nino-ongewijzigd/
https://www.nemokennislink.nl/publicaties/klimaatverandering-houdt-el-nino-ongewijzigd/
https://www.milieucentraal.nl/klimaat-en-aarde/klimaatverandering/wat-is-klimaatverandering/
https://www.milieucentraal.nl/klimaat-en-aarde/klimaatverandering/wat-is-klimaatverandering/

