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Water- en energiesector zijn sterk van elkaar afhankelijk

Water supply

76%

17%



Balans van water en energie onder mondiale veranderingen

demandsupply demandsupply< +2°C



Klimaatverandering impact op waterkwaliteit en energie

elektriciteitsproduktie

- waterkracht
- koelwater-
gebruik

Klimaatverandering en -extremen
(droogte en hittegolven)

rivierafvoer
(extremen)

water-
temperatuur

waterkwaliteit

- verdunning
- afbraak



Koelwaterproblemen tijdens warme droge zomers in Europa

Zomer:
• 2003
• 2006
• 2009
• 2015
• 2018
• 2019
• 2020

https://www.theguardian.com

https://www.theguardian.com/


Changes streamflow (%)
RCP8.5 2050s

Changes water temperature (°C)  
RCP8.5 2050s

van Vliet et al (2016) Global Environmental Change

Effecten klimaatverandering op rivierafvoer en watertemperatuur

Deltares/KNMI 
Klein et al (2016) voor KNMI’14 
scenario’s



Effecten klimaatverandering op rivierafvoer en watertemperatuur

Jaargemiddelde watertemperatuur Seizoenaliteit
2080-2100 t.o.v. 1980-2000



Thermoelectric power  (global)
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van Vliet et al (2016), Nature Climate Change

Effecten thermische centrales

RCP 2.6 (2050s) RCP 8.5 (2050s)

▪ Afname in productiecapaciteit voor
81 tot 86% van thermische centrales

▪ Wereldwijd gemiddelde afname
7.0 tot 12% voor RCP2.6 - RCP8.5 (2050s)

n=1427

▪ Geinstalleerde capaciteit
▪ Technologie
▪ Efficientie
▪ Koelwatersysteem
▪ Max. Tw en onttrekking



2020 2050 2080

RCP2
.6

RCP8
.5

RCP2
.6

RCP8
.5

RCP2
.6

RCP8
.5
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al -5.8 -5.3 -7.0-12.0 -6.7-19.0
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Gemiddelde verandering (%) in bruikbare productiecapaciteit
van thermische centrales

2041-2060 t.o.v. 1971-2000

RCP2.6 RCP8.5

Mondiaal (n = 1427) -7.0 % -12 %

Nederland (n = 8) -6.3 % -8.9 %

Vergelijking Nederland met wereldgemiddelde



Baseline 
1) koelsysteem

(koeltoren)
2) zee waterkoeling 3) ontkoppelen van 

oppervlakte water 10% 
kwetsbare centrales

Legend

▪ Ontkoppelen van oppervlaktewater meest effectief, maar 
hoge kosten

▪ Combineren van adaptatieopties

▪ Verhogen diversiteit energie portfolio (hogere bijdrage
vanuit zonne-, wind-, getijdenenergie)

van Vliet et al (2016), Nature Climate Change

Effecten van adaptatie



Pathways water-energietransitie robust onder extremen

▪ Wisselwerking en cascademechanismen tussen water en energie onder
klimaatveranderingen en –extremen (droogte, hittegolven).



Effecten klimaat-
verandering op 
oppervlakte-
waterkwaliteit

Onderbelicht!
Effecten van 
veranderingen in 
extremen



• Gemiddelde toename in saliniteit (EC) van 21% tijdens droogten.

• Statistisch significante stijgingen voor 59 van de 66 monitoring stations.

Jones & van Vliet (2018), STOTEN

Droogte impact op saliniteit oppervlaktewater



Droogte 2018 op waterkwaliteit Rijn en Maas
Rhine - Lobith Rhine - Nieuwegein Rhine - Andijk Rhine - Nieuwersluis

Meuse - Eijsden Meuse - Keizersveer

Gemiddelde toename in saliniteit droogte
2018 t.o.v. jun-nov perioden 2014-2017

• +17% (Rijn) 

• +8% (Maas)  

Wolff & van Vliet (2021) Science of the Total Environment



Droogte 2018 op concentraties geneesmiddelen

Wolff & van Vliet (2021) Science of the Total Environment

• Stijging concentraties Carbamazepine (+10%) and Metoprolol (+29%) droogte 2018 t.o.v. 
jun-nov 2014-2017

• ERM (European River Memorandum) norm (0.1 μg L−1) overschreden (metoprolol)

• Geen significante stijging voor sulfamethoxazole en ibuprofen



Waterkwaliteit beinvloed ook waterschaarste

irrigatie - saliniteit

energie -
watertemperatuur
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Waterschaarste
(alleen
waterkwantiteit)

Waterschaarste
(waterkwaliteit
& -kwantiteit)

Pearl river

van Vliet et al. (2017) 
Nature Geoscience

Toename in waterschaarste door waterkwaliteitseffecten
Qmean_WFDEI_19812010_lt1.asc
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van Vliet et al. (2021), 
Environmental Research Letters

• Waterschaarste gedreven door waterkwaliteit en –kwantiteit in waterschaarste hotspots

• Watertemperatuur:

• Saliniteit:

• Organische verontreiniging:

• Nutrienten:



▪ Energie- en watersector zijn sterk van elkaar afhankelijk

▪ Energiesector is ook kwetsbaar voor klimaatverandering

o Waterkracht centrales (17% totale opwekking) → waterbeschikbaarheid

o Thermische centrales (76%) → waterbeschikbaarheid + watertemperatuur

▪ Afnamen in productiecapaciteit van thermische centrales die oppervlaktewater gebruiken

o Wereldwijd (2050): 7 to 12%    Nederland (2050):  6 tot 9%

▪ Adaptatiemaatregelen nodig om aan groeiende elektricteitsvraag
te voldoen

o Verandering in koelwatersystemen en technologien

o Verhogen diversiteit van energieportfolio

Conclusies (1)



▪ Effecten van klimaatverandering op waterkwaliteit onderbelicht

▪ Toename intensitieit en frequentie van extremen (droogte, hoogwaters, hittegolven)

o Droogte: bijv. afname verdunningscapaciteit van rivieren voor verontreinigingen

▪ Veranderingen waterkwaliteit onder klimaatverandering en -extremen

→ overschrijding waterkwaliteitsnormen

→ effect op waterkwaliteits-gedreven waterschaarste

Conclusies (2)

Dr. Michelle van Vliet
m.t.h.vanvliet@uu.nl

Bedankt!

mailto:m.t.h.vanvliet@uu.nl




Tobin et al (2018) 
Environ. Res. Lett. 

+1.5°C

+2°C

+3°C

Effecten klimaatverandering op wind- en zonne-energie



▪ Afname in productiecapaciteit voor
61 tot 74% van waterkracht centrales

▪ Wereldwijd gemiddelde afname
1.2 tot 3.6% voor RCP2.6 - RCP8.5 
(2050s)

RCP 2.6 (2050s) RCP 8.5 (2050s)

Changes usable power plant capacity (%)
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Hydropower (global)

van Vliet et al (2016), Nature Cimate Change

Effecten waterkracht centrales

n= 24515



Analyses van Vliet et al (2021) voor IPCC AR6

Effecten klimaatverandering op potentiele waterkracht

+2.4% +6.3%



Energiesector wereldwijd vs NL
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Wereld Nederland

Analyses op basis van data Energy Information Administration (EIA)

76%



▪ Interacties tussen waterkwaliteit, sectorale watergebruiken en waterbeschikbaarheid

Waterschaarste tijdens droogte en hittegolven

WATER 
SCARCITY
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water quantity water quality

water supply

water demand

Water scarcity model framework

water 
availability

sector water 
use

water 
quality

sector water 
quality 

requirements

• water temperature 
• salinity (TDS)
• organic pollution (BOD)
• nutrients (TN, TP)

treated 
wastewater 

reuse

desalination
water 

scarcity

0.5 degree, monthly timestep

van Vliet et al. (2021) 
Environ. Res. Lett. 

Σ𝑗=1
𝑛 (𝐷𝑗− 𝑑𝑒𝑠𝑎𝑙𝑗 − 𝑤𝑤𝑟𝑗 + 𝑑𝑖𝑙𝑗 𝑚𝑎𝑥 )

𝑄 − 𝐸𝐹𝑅


