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1 Inleiding 

In deze analyse zijn 9 blogs samengebundeld die cases met extreme neerslag tijdens de zomer van 2021 

beschrijven gedurende de pilot van het project “Verbetering verwachting extreme neerslag neerslag”. 

Dit project is uitgevoerd door het KNMI en Weather Impact en had als doel om een prototype waar-

schuwingssysteem te ontwikkelen voor extreme neerslag. Tijdens een pilot van één jaar van oktober 

2020 t/m oktober 2021 is dit prototype getest samen met de beoogde gebruikers: overheidsorganisaties, 

zoals waterschappen, gemeenten, veiligheidsregio’s en Rijkswaterstaat. Gedurende de pilotperiode 

waren er veel cases met (verwachte) extreme neerslag en wateroverlast. In dit rapport wordt voor ver-

schillende cases de verwachting geanalyseerd aan de hand van de gevallen neerslag. 
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2 29 april 2021: Overvloedige regenval  

Op 10 mei 2021 gepubliceerd op www.weatherimpact.nl  

 

Na een winter waarin het waarschuwingssysteem voor extreme neerslag vooral technisch is getest door middel 

van kleine hoeveelheden neerslag, was er 29 april voor de eerste keer echt sprake van overvloedige neerslag. Op 

deze dag vielen extreme hoeveelheden die slechts enkele keren per jaar voorkomen. Kortom, een uitstekend moment 

om nu terug te kijken hoe de verwachtingen er op verschillende momenten uitzagen en hoe het waarschuwings-

systeem heeft gewerkt. 

 

Tot eind april was het meerdere weken nagenoeg droog. Ongeveer 5 dagen van te voren werd duidelijk 

dat deze droge periode abrupt zou eindigen rond 29 april met mogelijk veel neerslag. Op zaterdag 24 

april was de verwachting volgens het waarschuwingssysteem: 30% kans op > 10 mm/dag en 10-15% 

kans op > 20 mm/dag, met de nadruk op Noordoost-Nederland. Naarmate de week vorderde was de 

verwachting consistent met een toenemende kans op veel neerslag, al varieerde de locatie van het maxi-

mum, zoals gebruikelijk bij weersverwachtingen voor langere tijd vooruit. Op woensdagochtend kwam 

de situatie voor het eerst binnen de verwachtingstermijn van het HARMONIE-MOS model, die tot 48 

uur vooruit beschikbaar is. 

 

 
Figuur 1: Waarschuwingssysteem dashboards voor de kans op > 10 mm/dag (links), kans op > 25 mm/dag (mid-

den) en de potentiële piekhoeveelheid neerslag in mm/dag (rechts) voor 29 april 2021 00:00-24:00u. Deze ver-

wachting was beschikbaar op woensdag 28 april 06:00u, op basis van HARMONIE-MOS. 

 

In Figuur 1 is de verwachting te zien die woensdagochtend om 6:00 uur beschikbaar was; meer dan 

50% kans op > 10 mm/dag en 20% op > 25 mm/dag in een groot gebied rondom de Randstad. De ver-

wachting piekhoeveelheid neerslag is op dat moment ca. 40 mm rondom Amsterdam. Dit is dus een 

duidelijke indicatie dat er ‘morgen’ een gerede kans is op veel neerslag. De kans op schade en overlast 

zal, gezien de droge voorgeschiedenis, waarschijnlijk mee vallen, maar voor een gemeente of water-

schap zijn deze indicaties zeer bruikbaar voor het nemen van eventuele voorzorgsmaatregelen. 

Gedurende de woensdag wordt dit beeld bevestigd door de nieuwe modelruns. De kans op veel neer-

slag wordt met elke nieuwe modelrun groter (ook vaak een teken dat er mogelijk veel neerslag kan 

vallen), terwijl de locatie meer naar het noordoosten verschuift en dus niet meer boven de Randstad 

http://www.hydrologic.nl/
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ligt. Op donderdagochtend vroeg is de verwachting nog meer naar boven bijgesteld en is het vrijwel 

zeker dat er ‘vandaag’ ergens in midden-Nederland veel neerslag (> 30 mm) zal vallen, zie Figuur 2. 

Rondom Flevoland en Harderwijk is de verwachting op dat moment: 85% op > 10 mm/dag, 60% op > 

25 mm/dag, en een potentiële piekhoeveelheid van ca. 70 mm rondom Zeewolde. Op dat moment re-

gent het al in Zeeland en komt het derde deel van het waarschuwingssysteem in beeld: de radar now-

cast op basis van STEPS. 

 

 
Figuur 2: Waarschuwingssysteem dashboards voor de kans op > 10 mm/dag (links), kans op > 25 mm/dag (mid-

den) en de potentiële piekhoeveelheid neerslag in mm/dag (rechts) voor 29 april 2021 00:00-24:00u. Deze ver-

wachting was beschikbaar op donderdag 29 april 04:00u, op basis van HARMONIE-MOS.  

 

De overvloedige neerslag van 29 april werd veroorzaakt door frontale neerslag die meerdere uren bo-

ven dezelfde plek bleef rondtollen, in tegenstelling tot de gebruikelijkere zomerse onweersbuien die 

juist in zeer korte tijd enorm veel neerslag en dus wateroverlast kunnen veroorzaken. Dit was ook dui-

delijk te zien in de radar nowcast van donderdag 29 april, waar de kans op > 10 mm in 2 uur lange tijd 

zeer groot was boven hetzelfde gebied. Boven het Markermeer en omgeving was hier gedurende ca. 5 

uur (van 10-15 uur) sprake van. Op meerdere momenten was er 100% kans op > 10 mm in de komende 

2 uur. Toch was het ook duidelijk dat er nooit extreem veel neerslag in korte tijd zou vallen, want de 

kans op > 25 mm/2uur was zeer klein (< 10%). 

 
Figuur 3: Waarschuwingssysteem dashboards voor de kans op > 10 mm/2uur voor 29 april 11:15u (links) en 

13:15u. Deze verwachting was beschikbaar op donderdagmiddag 29 april, op basis van STEPS radar nowcast 

ensembles.  
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Na al deze verwachtingen is natuurlijk de grote vraag: hoeveel regen is er uiteindelijk ook daadwerke-

lijk gevallen? Volgens de geaccumuleerde radarbeelden (data is wel gecorrigeerd, maar nog niet offici-

eel gevalideerd) is er rondom het Markermeer op grote schaal meer dan 40 mm in 24 uur gevallen 

(oranje kleuren), met rond de dijk Enkhuizen-Lelystad meer dan 60 mm (Figuur 4). Het maximum ligt 

rondom de Markerwadden en bedraagt 87 mm. De geobserveerde waarden van omliggende KNMI-

stations waren iets lager (Lelystad airport 54 mm en Berkhout 35 mm), dus wellicht dat de radar de 

neerslag iets heeft overschat. Los daarvan zijn er op 29 april 2021 rondom het Markermeer neerslag-

sommen gevallen van 50-70 mm in 24 uur die slechts enkele keren per jaar in Nederland voorkomen. 

 

 
Figuur 4: Geobserveerde neerslag door de KNMI radar voor 29 april 00:00-24:00u (links) en uurlijkse neerslag 

voor een gridpunt nabij Lelystad (grafiek rechts). NB: Radardata heeft al correcties ondergaan, maar is nog niet 

definitief. 

  

Concluderend kunnen we stellen dat het verwachtingssysteem de neerslag tijdig in het vizier had en 

ook tijdig een waarschuwing af gaf voor mogelijk extreme hoeveelheden. De piekhoeveelheden van 40-

60 mm zaten ook heel goed in de richting van de daadwerkelijk gevallen neerslag. De locatie van de 

maxima kwam in deze verwachting niet helemaal overeen. Zo werd er bijvoorbeeld ten zuiden van 

Flevoland veel neerslag verwacht, maar daar is uiteindelijk minder dan 10 mm gevallen. Omdat het de 

periode voorafgaand aan de neerslag droog was, heeft de neerslag gelukkig weinig overlast veroor-

zaakt. 
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3 19 mei 2021: Felle buien 

Op 26 mei 2021 gepubliceerd op www.weatherimpact.nl   

In een wisselvallige week met aanzienlijke neerslagsommen, was 19 mei jl. een mooie testcase voor ons waarschu-

wingssysteem. Deze dag trokken er namelijk felle convectieve buien over delen van het land. Dit was de uitgelezen 

kans om de korte termijnverwachtingen (tot 2 uur vooruit) van het waarschuwingssysteem te testen. 

In de week van 12 t/m 18 mei is met name in midden en oost Nederland op veel plekken al meer dan 

40 mm neerslag gevallen. Ook voor 19 mei werden er weer talrijke buien verwacht, met name voor de 

middag. De verwachtingen van het Harmonie-MOS model worden in deze pilot gebruikt voor de ter-

mijn tot 48 uur vooruit. Deze verwachtingen lieten al een duidelijke indicatie voor zware buien zien 

(zie Figuur 1). Voor bijna heel Nederland was de kans op een neerslagsom van 10 mm in 24 uur min-

stens 25%. In een band van Breda naar Emmen was zelfs kans op een neerslagsom van 25 mm in 24 uur 

met piekwaarden tot zo’n 30 mm. 

Figuur 1: Waarschuwingssysteem dashboards voor de kans op > 10 mm/dag (links), kans op > 25 mm/dag (mid-

den) en de potentiële piekhoeveelheid neerslag in mm/dag (rechts) voor 19 mei 2021 00:00-24:00u. Deze verwach-

ting was beschikbaar op woensdag 19 mei 00:00u, op basis van HARMONIE-MOS. 

De kaarten hierboven geven inzicht in de neerslagsommen over een periode van 24 uur. Om ook inzicht 

te krijgen in de timing van deze neerslag, kunnen we kijken naar de tijdsgrafiek van een bepaalde lo-

catie. Voor de gemeente Amersfoort is deze grafiek weergegeven in Figuur 2. De daadwerkelijk geme-

ten maximale neerslag per uur kan afwijken van wat er in de praktijk voorkomt, maar de grafiek geeft 

wel een duidelijke tijdsindicatie wanneer de neerslag verwacht kan worden. 

http://www.hydrologic.nl/
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Figuur 2: Grafiek met de uurlijkse neerslagwaarden (minimum, gemiddeld en maximum) voor de periode 19 mei 

00:00u t/m 20 mei 02:00u voor de gemeente Amersfoort. Deze verwachting was beschikbaar op woensdag 19 mei 

06:00u. 

Gedurende de ochtend van 19 mei ontstonden in het westen van het land steeds fellere buien. Deze 

buienlijn deed rond 11:30 uur ook ons kantoor in Amersfoort aan. Voor de korte termijn – de nowcast 

– nemen we een kijkje op het dashboard voor de komende 2 uur. Hier wordt de verwachting uit het 

STEPS radar ensemble weergegeven. Een uitsnede van dit dashboard is weergegeven in Figuur 3. We 

zien hier dat er in de regio Utrecht-Amersfoort enkele felle buien waren ontwikkeld die kansen tot 30% 

hadden op meer dan 10 mm neerslag in 2 uur. De potentiële piekwaarde gaf tot 13 mm neerslag in 2 

uur over Amersfoort. Uiteindelijk viel in het centrum van Amersfoort 13 mm neerslag tussen 11:30 uur 

en 13:30 uur. Deze resultaten laten zien dat het STEPS radar ensemble een duidelijke indicatie kan ge-

ven welke waarden er in de komende 2 uur mogelijk zijn. 

Figuur 3: Waarschuwingssysteem dashboards voor de kans op > 10 mm in 2 uur (links) en de potentiële piekhoe-

veelheid in mm per 2 uur (rechts) voor 19 mei 2021 11:30-13:30u. De donkerste kleuren rechts geven waarden 

van 10-20 mm in 2 uur weer. Deze verwachting was beschikbaar op woensdag 19 mei 11:30u, op basis van STEPS. 

Ten oosten van Amersfoort activeerden de buien zich verder. Rond 13:15 uur hing het complex in de 

omgeving Apeldoorn-Deventer. Voor deze omgeving verwachtte het STEPS radar ensemble een groot 

http://www.hydrologic.nl/
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gebied met een hoge kans op meer dan 10 mm in 2 uur, met een maximale waarde van 95%, en zelfs 

tot 25% kans op meer dan 25 mm in 2 uur. Dit betekent dat het bijna zeker was dat er 10 mm zou gaan 

vallen en zeer grote kans dat er zelfs 25 mm lokaal kan vallen. De piekwaarden die over dit tijdvak 

berekend waren liepen zelfs op tot 33 mm in 2 uur tijd. Het neerslaggebied trok nog verder door en 

deactiveerde in de omgeving Deventer. In de driehoek Apeldoorn-Deventer-Zutphen is inderdaad op 

grote schaal meer dan 10 mm neerslag gevallen in 2 uur. Rondom Twello zijn er waarden van 12 mm 

geobserveerd en in Zutphen is tot 15 mm gevallen. Het meest extreme scenario is hier niet uitgekomen, 

maar het model heeft wel een goede indicatie gegeven voor het grote gebied waar > 10 mm neerslag is 

gevallen in 2 uur tijd. 

Figuur 4: Waarschuwingssysteem dashboards voor de kans op > 10 mm in 2 uur (links), de potentiële piekhoe-

veelheid in mm per 2 uur (midden) en de kans op > 25 mm in 2 uur (rechts) voor 19 mei 2021 13:20-15:20u. In 

de middelste kaart geven de paarse kleuren waarden van 20-30 mm in 2 uur en de roze waarden 30-50 mm in 2 

uur weer. Deze verwachting was beschikbaar op woensdag 19 mei 13:20u, op basis van STEPS. 

Uiteindelijk is er op meerdere plaatsen in het land meer dan 10 mm neerslag gevallen, meestal ook in 

een tijdsbestek van 2 tot 3 uur. De STEPS radar nowcast gaf vlak voor de neerslaggebeurtenis meestal 

een goede indicatie voor de kansen op felle buien. Ook voor de komende dagen staan weer meerdere 

dagen met neerslagsituaties in de weersverwachting. Wij zullen het waarschuwingssysteem weer goed 

in de gaten houden! 
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4 2-5 juni 2021: Zware buien vierdaagse 

Op 9 juni 2021 gepubliceerd op www.weatherimpact.nl 

Afgelopen week (2 t/m 5 juni) was er voor het eerst dit zomerseizoen een echte zware buien situatie in Nederland. 

Gedurende de week werd het steeds warmer, tot en met 29 °C op donderdag 3 juni, en daarbij werd de lucht ook 

steeds vochtiger, twee ingrediënten die cruciaal zijn voor het ontstaan van zware buien die lokaal extreme hoe-

veelheden neerslag kunnen produceren. Kortom, een ideaal testmoment voor ons Waarschuwingssysteem voor 

Extreme Neerslag dat deze zomer in pilotfase wordt getest door 17 overheidsorganisaties (waterschappen, gemeen-

tes, veiligheidsregio’s en RWS). Dit waarschuwingssysteem is ontwikkeld door Weather Impact, in samenwerking 

met het KNMI en HydroNET. We hadden geluk want het bleef niet bij één situatie, maar 4 dagen op rij was het 

raak! In dit artikel blikken we vanuit meteorologisch oogpunt terug op de verwachtingen en vergelijken deze met 

de uiteindelijk gevallen neerslag. Later worden ook de gebruikerservaringen geanalyseerd om te kijken of de ver-

wachtingen en waarschuwingen ook daadwerkelijk handelingsperspectief creëren. 

Na een zeer koele en regenachtige (veel regen, maar geen piekbuien) meimaand begon op 28 mei voor 

veel Nederlanders eindelijk de zomer; veel zonneschijn en langzaam oplopende temperaturen tot zo-

merse waarden. Al snel werd duidelijk dat het mooie weer ongeveer een week zou aanhouden met 

toenemende kans op (veel) neerslag vanaf donderdag. De relatief korte zomerse periode zou, zoals zo 

vaak, afgesloten kunnen worden met felle onweersbuien en mogelijke overlast. In de 10-daagse ver-

wachting voor 28 mei was dit al te zien (Figuur 1) en naar mate de week vorderde werd steeds duidelijk 

dat de nadruk zou liggen op de namiddag van donderdag 3 juni en de nacht van vrijdag 4 juni op 

zaterdag 5 juni (Figuur 1). 

 

 

Figuur 1: 10-daagse regenvalverwachting voor midden Nederland op basis van het ECMWF ENS model voor 28 

mei 12:00 (boven) en 1 juni 12:00 (beneden). Per 6-uurs tijdvak wordt de kans (op de y-as in %) op overschrijding 

van neerslagdrempels getoond. Bron: ECMWF, HydroNET. 

http://www.hydrologic.nl/
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Woensdag 2 juni 

Woensdag was in het overgrote deel van Nederland een perfecte zomerdag; zonnig weer en tempera-

turen van boven de 25°C. Toch ontstonden er ’s avonds in België en tot op de grens met Nederland 

enkele onweersbuien die het potentieel van de atmosferische situatie voor zware buien onderstreepte. 

Figuur 1 laat de regenvalverwachting voor midden Nederland zien en daar is geen enkel neerslagsig-

naal te zien voor woensdagmiddag 2 juni. In België waren er deze woensdag echter al wel flinke buien 

verwacht en de verwachting voor het uiterste zuiden van Nederland gaf ook een klein signaal af. 

Woensdagochtend was de kans op een piekbui van 10 mm langs de Belgisch-Nederlandse grens onge-

veer 10%. 

Uiteindelijk zijn er in midden-België enkele zware buien ontstaan die rondom Namen op meerdere 

plekken > 60 mm in luttele uren produceerden, terwijl er rondom Brussel verschillende locaties waren 

met > 30 mm. Rond 20:00u naderden de buien zowel bij Zuid-Limburg als Zeeuws-Vlaanderen de Ne-

derlandse grens en dit was zichtbaar in de radar nowcast; de verwachting voor de komende 2 uur. Bij 

Eijsden (Z-L) en Sluis (Zw-Vl) was er om 20:05u meer dan 50% kans op > 10 mm in de komende 2 uur 

(Figuur 2). Terwijl de bui bij Limburg noordwaarts schoof doofde deze echter ook heel snel uit en een 

uur later was er weinig meer van over. Op Nederlands grondgebied is er die woensdagavond in Zuid-

Limburg maximaal 2.8 mm gevallen, maar net over de grens in Luik (16 mm), Julesmont (14 mm) en 

Aachen (11 mm) vielen er wel significante hoeveelheden. De buien richting Zeeland trokken wel de 

grens over en produceerden 10-15 mm neerslag van Zeeuws-Vlaanderen tot aan Noord-Beverland. 

Verderop in de nacht volgde nog een 2de bui hetzelfde traject waardoor er op Walcheren in totaal 22 

mm werd geregistreerd. 

Figuur 2: Verwachting voor Zuid-Nederland voor de komende 2 uur op basis van de STEPS radar nowcast en-

sembles voor woensdag 2 juni 2021 20:05u. Links: de kans (in %) op > 10 mm/2u, rechts: de potentiële neerslag 

piekhoeveelheid (in mm/2u), pixelgrootte is 3×3 km. Bron: HydroNET 

Deze situatie laat mooi zien dat vergelijkbare verwachtingen in Zuid-Limburg en Zeeland zelfs op een 

korte termijn van 2 uur vooruit zeer verschillend kunnen uitpakken. Het aangroeien, versterken of juist 

uitdoven van piekbuien is en blijft lastig om te verwachten. Maar door de kansverwachtingen te ge-

bruiken is het wel mogelijk om een reëlere inschatting te maken van de risico’s en mogelijke impact. 

De verwachting voor de gehele dag, met een kleine kans op een onweersbui langs de grens was echter 

zeer goed. De buien kwamen tot dicht bij de grens, maar de atmosferische condities boven Nederland 

zorgden er voor dat de buien vrij snel in kracht afnemen. In Zeeland kwamen de buien echter iets 

noordelijker dan verwacht. 

http://www.hydrologic.nl/
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Donderdag 3 juni 

Zoals in de lange-termijn verwachting al enkele dagen werd aangegeven (Figuur 1) was er donderdag-

avond een grote kans op neerslag. Toen dit moment binnen het bereik van de korte-termijn verwachting 

(Harmonie-MOS, +48 uur vooruit) kwam, toonde ook dit model de kans voor mogelijk veel neerslag. 

Op woensdagochtend (dus 36 uur van te voren) was de kans op > 10 mm in de zuidelijke en oostelijk 

provincies 15-25%, met het maximum in Zuid-Limburg (tot 50%). De verwachte piekhoeveelheden wa-

ren het hoogst in ZO-Brabant/Limburg en het oostelijk deel van Drenthe en Groningen met 30 mm. 

Voor deze verwachtingstermijnen zijn dat best hoge waarden. 

Figuur 3: Verwachting voor de komende 24 uur (0 -24u) op basis van de HARMONIE-MOS model uitvoer van 

donderdagochtend 3 juni 2021. Links: de kans (in %) op > 10 mm/24u per gemeente. Rechts: de potentiële neerslag 

piekhoeveelheid (in mm/24u) per gemeente. Bron: HydroNET 

In Figuur 3 is de verwachting te zien zoals deze donderdagochtend werd berekend voor donderdag-

middag en -avond. Het zwaartepunt van de verwachte neerslag is nog duidelijker op het oosten van 

Nederland; ten oosten van de lijn Tilburg-Amersfoort-Groningen is er zelfs een behoorlijk grote kans 

op veel neerslag; 30-50% op > 10 mm en ca. 20% op > 25 mm (niet in Figuur 3 te zien). De piekhoeveel-

heden zijn het hoogst in dezelfde regio’s als eerder verwacht (ZO-Brabant/Limburg en oost-Dren-

the/oost-Groningen) maar omhoog bijgesteld naar 45-50 mm op gemeenteniveau. Kortom, het was 

waarschijnlijk dat er ergens in de oostelijke helft van Nederland veel neerslag zou vallen. Ook noe-

menswaardig was dat er in het westen van het land 0% kans was op > 10 mm. 

Dan de uiteindelijke situatie. Rond 12:00u ontstonden al de eerste onweersbuien boven noord-België 

en Noord-Brabant en deze buiigheid breidde zich langzaam uit naar het noorden waarbij er rond 15:00-

16:00 uur enkele grote exemplaren boven de Veluwe ontstonden. In de avond waren er enkel nog buien 

in Twente en het noordoosten en vanaf 23:00u was het zo goed als droog in het hele land. 

Figuur 4 toont de totale neerslaghoeveelheden voor donderdag 11:00-24:00 uur, waarbij de locaties van 

de enkele zware buien duidelijk opvallen en zijn uitgelicht in de ingezoomde uitsnedes. Allereerst is 

de tweedeling in Nederland overduidelijk, in de westelijke provincies en Friesland is het geheel droog 

gebleven, terwijl het ten oosten van de lijn Breda-Amersfoort-Groningen nagenoeg overal geregend 

http://www.hydrologic.nl/
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heeft. In het oosten van het land is op de meeste plaatsen 1-5 mm gevallen, maar op enkele plaatsen 

ontstonden lokaal zware onweersbuien die enorme hoeveelheden neerslag produceerden in korte tijd 

(oranje in Figuur 4). 

De absolute piekhoeveelheden van de 1×1 km radar pixels zijn tussen de 50-75 mm met een absolute 

uitschieter voor de bui ten noorden van Arnhem waar een groot gebied boven de 80 mm uitkomt en 

enkele pixels zelfs tot 110 mm hebben gemeten. Om de extremiteit aan te geven; deze 110 mm viel 

binnen anderhalf uur. Geluk bij een ongeluk is dat deze bui boven de Veluwe is gevallen en daardoor 

weinig overlast in bewoond gebied heeft veroorzaakt. Als de radarpixeldata naar gemeenteniveau 

wordt gemiddeld zijn er een handvol gemeenten met 40-60 mm, wat in lijn is met verwachte piekhoe-

veelheden uit Figuur 3. De radardata in Figuur 4 is nog wel onder voorbehoud aangezien deze na ca. 

een maand wordt gevalideerd met KNMI grondstations, de exacte hoeveelheden kunnen daardoor nog 

iets wijzigen. 

Figuur 4: Geobserveerde neerslag voor donderdag 3 juni 2021 11:00-24:00 uur op basis van radar data. Gekleurde 

uitsnedes komen overeen met de gekleurde boxen op de kaart en laten de zware buien in detail zien; buien bij 

Gemert (rood), Deelen (lichtgroen), Epe (magenta), Staphorst (geel) en Assen (donkergroen). 

Radar nowcast 

Voor de nowcast termijn (+2 uur vooruit) bekijken we twee buien in meer detail: de extreemste bui bij 

Deelen (lichtgroene kader in Figuur 4) en de buien rondom Assen (donkergroene kader in Figuur 4). 

De neerslag in Deelen, viel verspreid over twee verschillende buien. De eerst bui trok rond 14:15u over 

en de tweede bui had de piekintensiteit rond 18:15u. Hierbij was de tweede bui degene die de meeste 

neerslag produceerde. De bui van 14:15u werd pas laat opgepikt door het waarschuwingssysteem. Dit 

komt doordat de bui nog aan het ontstaan was. De verwachting om 14:20u gaf een piek tot 14 mm in 2 

uur voor de omgeving van het vliegveld Deelen. Na enkele droge uren ontstond er rond 18 uur een 

nieuwe bui. In de verwachting van de radar nowcast werd deze bui ook opgepikt. Om 18:05u liep de 

kans op > 10 mm neerslag in 2 uur op tot 65% rond Deelen met een potentiële piekhoeveelheid tot 30 

mm in 2 uur (Figuur 5). Uiteindelijk is er rond Deelen ongeveer 30 mm uit de eerste bui gevallen en 

wel 50-70 mm uit de tweede bui. In deze situatie is de neerslag dus door de radar nowcast onderschat. 

http://www.hydrologic.nl/
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Dit laat zien dat kort van tevoren het soms ingewikkeld kan zijn voor de modellen om de neerslag 

nauwkeurig te verwachten. Dit komt met name voor bij de buien die zeer lokaal zijn en in korte tijd 

ontstaan. 

Figuur 5: Verwachting voor de komende 2 uur op basis van de STEPS radar nowcast ensembles van donderdag 3 

juni 2021 om 18:05u. Links: de kans (in %) op > 10 mm/2u. Rechts: de potentiële neerslag piekhoeveelheid (in 

mm/2u). De verwachtingen zijn ingezoomd op het gebied rondom Planken-Wambuis en de Hoge Veluwe. Bron: 

HydroNET 

Tegelijkertijd met de tweede bui in Deelen was er ook in Drenthe een flink buiencomplex actief. Dit 

complex werd beter opgepikt door de radar nowcast. Om 18:20u gaf de verwachting kansen tot 90% 

voor > 10 mm in 2 uur (zie Figuur 6) en tot 40% kans op > 25 mm in 2 uur (niet te zien in de figuur). Er 

werden piekhoeveelheden verwacht tot 42 mm in 2 uur (Figuur 6). In het gebied tussen Assen en Grol-

loo viel uiteindelijk op grote schaal meer dan 30 mm neerslag met een maximumhoeveelheid van 61 

mm in Ekehaar. Al deze neerslag viel in een tijdsbestek van iets meer dan een uur. Op basis van deze 

twee cases lijkt het dat de radar nowcast algoritmes betere verwachtingen voor buiencomplexen met 

een iets grotere omvang maken dan voor een zeer lokale bui die uit het niets lijkt te ontstaan. 

Figuur 6: Verwachting voor de komende 2 uur op basis van de STEPS radar nowcast ensembles van donderdag 3 

juni 2021 om 18:20u. Links: de kans (in %) op > 10 mm/2u. Rechts: de potentiële neerslag piekhoeveelheid (in 

mm/2u). De verwachtingen zijn ingezoomd op het gebied ten oosten van Assen. Bron: HydroNET 

Gevolgen 

Zware zomerse onweersbuien zoals deze van afgelopen donderdag 3 juni veroorzaken vrijwel altijd 

overlast omdat afvoersystemen in stedelijke landelijke gebieden niet zijn berekend op zulke extreme 

hoeveelheden in korte tijd. Doordat de grotere hoeveelheden op relatief dunbevolkte plaatsen zijn 

http://www.hydrologic.nl/
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gevallen is de overlast afgelopen donderdag uiteindelijk meegevallen. Onder andere in Deurne (Noord-

Brabant), Epe (Gelderland), omgeving Nijmegen en rondom Westerbork (Drenthe) stonden meerdere 

straten onder water. In de omgeving van Rolde (Drenthe) stond ook veel water op akkers en zijn delen 

van akkers met aardappelen weggespoeld. Opvallend is dat niet al deze overlastmeldingen komen van 

locaties in het centrum van de extreme neerslag, bijvoorbeeld in Westerbork en Nijmegen was 30 mm 

binnen één uur genoeg om overlast te veroorzaken. 

Vrijdag 4 juni & Zaterdag 5 juni 

Na donderdag -en in mindere mate woensdag- luidde vrijdagmiddag de 3de trap in van deze Zware 

Buien vierdaagse. Voor vrijdagnamiddag werden onweersbuien verwacht vanuit Frankrijk en België 

die langzaam naar het noorden trokken en daarbij veel neerslag konden produceren. In de nacht van 

vrijdag naar zaterdag zouden deze buien wat uitdoven om zaterdagochtend boven Noord-Nederland 

weer te intensiveren en daar met de 4de dag de Zware Buien vierdaagse te complementeren. 

Figuur 7: Verwachting voor de komende 24 uur (0 -24u) op basis van de HARMONIE-MOS model uitvoer van 

vrijdagochtend 4 juni 2021. Links: de kans (in %) op > 10 mm/24u per gemeente, midden: de kans (in %) op > 25 

mm/24u per gemeente, rechts: de potentiële neerslag piekhoeveelheid (in mm/24u) per gemeente. Bron: HydroNET 

Figuur 8: Verwachting voor ‘morgen’ (24 -48u vooruit) op basis van de HARMONIE-MOS model uitvoer van 

vrijdagochtend 4 juni 2021. Links: de kans (in %) op > 10 mm/24u per gemeente, midden: de kans (in %) op > 25 

mm/24u per gemeente, rechts: de potentiële neerslag piekhoeveelheid (in mm/24u) per gemeente. Bron: HydroNET 

In Figuur 7 & 8 zijn de verwachtingen te zien zoals deze op de vroege vrijdagochtend 4 juni 2021 be-

schikbaar waren. Figuur 7 geeft de verwachting voor de komende 24 uur en toont dus de verwachte 
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neerslag van vrijdagmiddag en -avond, terwijl Figuur 8 de verwachte neerslag voor zaterdagochtend 

laat zien. Het eerst dat opvalt is dat de verwachting voor zaterdag extremer is dan die voor vrijdag; de 

kans op hoge neerslaghoeveelheden is groter en de potentiële pieken zijn ook veel hoger. 

Vrijdagmiddag worden er onweersbuien verwacht tot ongeveer ter hoogte van Utrecht; ten zuiden is 

de kans > 30% op > 10 mm en 15-25% op > 25 mm. In Zeeland en Zuid-Limburg worden de hoogste 

kansen en potentiële piekhoeveelheden berekend. Verder vallen 2 dingen op; in het rivierengebied 

wordt een hogere potentiële piek berekend en rondom Eindhoven wordt een lagere kans op extreme 

neerslag gegeven. 

Zaterdag is de kans op meer neerslag dus groter dan op vrijdag. Een ruim gebied rondom het IJsselmeer 

heeft meer dan 50% op > 10 mm en zelfs tot 35% kans op > 25 mm. De piekhoeveelheden gaan voor een 

groot gebied ruim over de 50 mm heen, waarbij het maximum rondom Flevoland wordt verwacht. Na 

elke 6 uur komt er nieuwe modeldata beschikbaar en deze bevestigde dit beeld: grote kansen op > 10 

mm en > 25 mm in de noordelijke helft van Nederland met het zwaartepunt rondom het IJsselmeer. 

Vrijdagmiddag: veel neerslag in omgeving Eindhoven 

Vanaf het middaguur verschenen de eerste onweersbuien bij de Belgische grens op de radar. In tegen-

stelling tot de vorige dagen waren de buien ditmaal meer gegroepeerd waardoor een soort buienfront 

ontstond dat langzaam noordwaarts trok. In Noord-België is ook veel regen gevallen met overlast in 

o.a. Brussel en Turnhout. Figuur 9 laat vijf opvolgende radar-kansverwachtingen zien met tussenpozen 

van één uur. Om 15:30u is de bui net voorbij Brussel en wordt er rondom Mechelen 100% kans op > 10 

mm in 2 uur (paarse kleuren in Figuur 7) gegeven. Daarna trekt het systeem langzaam naar het noord-

oosten en breidt zich aan de oostkant uit met nieuw, fellere buien. Bij het overtrekken van de Neder-

landse grens is het buiensysteem op z’n sterkst met een zeer groot gedeelte waarin de komende 2 uur 

met 80-100% zekerheid > 10 mm wordt verwacht en in de kern zelfs > 50% kans is op > 25 mm in 2 uur 

(niet zichtbaar in Figuur 9). Om 18:30u wordt het epicentrum van de bui direct boven Eindhoven bere-

kend, om daarna langzaam aan kracht te verliezen (19:30u). 

Figuur 9: Van links naar rechts: chronologische kansverwachtingen op basis van STEPS radar nowcast ensembles 

voor vrijdag 4 juni 2021 van 15:30u t/m 19:30u. Kleuren geven de kans op meer dan 10 mm neerslag in de 

komende 2 uur. 

Uiteindelijk laat dit buiensysteem over een groot gedeelte van het zuidoosten van Noord-Brabant een 

grote hoeveelheid neerslag achter (Figuur 10). Vanaf de Belgische grens valt er in Bergeijk (53 mm), 

Eersel (45 mm), Valkenswaard (43 mm), Veldhoven (48 mm), Eindhoven-centrum (43 mm), Geldrop 

(41 mm) en Helmond (38 mm) ruim meer dan 35 mm, waarvan het meeste binnen anderhalf uur. Logi-

scherwijs leidde dit tot veel overlast in deze plaatsen met vooral ondergelopen straten, maar ook tot 

240 schademeldingen, en meerdere onbegaanbare tunnels in Eindhoven en ondergelopen huizen. 
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Figuur 10: Geobserveerde neerslag voor vrijdag 4 juni 2021 12:00-24:00 uur op basis van radar data voor het 

zuidoosten van Noord-Brabant. 

Naast de extreme neerslag in de omgeving Eindhoven viel er op vrijdagmiddag en -avond op 3 andere 

plaatsen ook een grote hoeveelheid neerslag. Voor het buiensysteem uit dat de omgeving van Eindho-

ven trof ontstonden boven het rivierengebied enkele zeer lokale maar zware onweersbuien die nage-

noeg stil hingen. Hierdoor viel er zeer lokaal heel veel neerslag terwijl het enkele kilometers verderop 

nagenoeg droog was. Nabij Zaltbommel viel de meeste neerslag (tot 65 mm) wat ook leidde tot water-

overlast. Ook in Zeeland kwam in de late avond een onweersbui tot stand die op Walcheren tot 50 mm 

water produceerde, en ook hier leidde dit tot ondergelopen straten en kelders. 

De verwachtingen die in het waarschuwingssysteem zaten hebben een goede indicatie gegeven voor 

de buien op vrijdagavond. De locatie van de neerslag zat over het algemeen goed in de verwachting, 

namelijk de zuidelijke helft van Nederland kreeg te maken met deze buien. Het buiencluster dat in de 

omgeving Eindhoven veel overlast gaf zat echter minder goed in de verwachtingen een dag van tevo-

ren (er was slechts een laag risico gegeven op > 25 mm). Pas in de radar nowcast (tot 2 uur van tevoren) 

werd duidelijk dat deze omgeving juist mogelijk flink getroffen ging worden door extreme neerslag. 

Zaterdagochtend: groot neerslaggebied boven de noordelijke provincies 

Het neerslaggebied dat op vrijdagavond over het zuidelijk deel van ons land trok deactiveerde gedu-

rende de avond en trok door richting het noorden. In de nacht activeerde dit gebied weer boven het 

IJsselmeer en het westelijk deel van Friesland, waarna het zwaartepunt steeds oostelijker trok en uit-

eindelijk een groot deel van Friesland en Drenthe ermee te maken kreeg. 

In de radar nowcast was deze verplaatsing van het neerslaggebied zeer goed te volgen in de vroege 

ochtend van 5 juni. Op het hoogtepunt van het neerslaggebied was er in een groot gedeelte van Fries-

land en Drenthe meer dan 75% kans op > 10 mm in 2 uur (paarse kleuren in Figuur 11) met ook op grote 

schaal meer dan 50% kans op > 25 mm in 2 uur (rode kleuren in Figuur 11). Hier zien we ook goed dat 
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de radar nowcast deze grootschalige gebieden nog duidelijker kan oppakken dan de zeer lokale buien 

van eerder in de week. 

Figuur 11: Verwachting voor de komende 2 uur op basis van de STEPS radar nowcast uitvoer van zaterdag 5 

juni 2021 om 6:30u. Links: de kans (in %) op > 10 mm/2u. Rechts: de kans (in %) op > 25 mm/2u. De verwach-

tingen zijn ingezoomd op de provincies Friesland, Drenthe en Groningen. Bron: HydroNET 

Op de zaterdagochtend is uiteindelijk op meerdere plaatsen in Friesland en Drenthe meer dan 40 mm 

gevallen (de bruin/oranje waarden in Figuur 12). De hoogste waarden (tot 68 mm) zijn geregistreerd 

aan de Friese IJsselmeerkust. Op meerdere plaatsen in Friesland is ook wateroverlast opgetreden. Deze 

overlast heeft er bijvoorbeeld ook voor gezorgd dat de vaccinatielocatie in Drachten de gehele ochtend 

gesloten was. De verwachting die een dag eerder was uitgegeven was in grote lijnen dus correct. Het 

zwaartepunt van de buien is uiteindelijk nog noordoostelijker geweest dan eerder verwacht, waardoor 

Noord-Holland en het grootste deel van Flevoland geen overlast ondervonden en Drenthe juist meer 

neerslag kreeg dan eerder verwacht. Ook werd de piekhoeveelheid iets overschat, maar over het alge-

meen gaf het waarschuwingssysteem een goede indicatie voor extreme neerslag door dit regengebied. 

 

Figuur 12: Geobserveerde neerslag voor zaterdag 5 juni 2021 00:00-12:00 uur op basis van radar data voor het 

noorden van Nederland. 
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Conclusies 

De Zware Buien vierdaagse van 2 tot en met 5 juni 2021 was een uitstekende testcase voor ons Waar-

schuwingssysteem voor Extreme Neerslag. Gedurende deze dagen hebben wij de verwachtingen 

nauwlettend in de gaten gehouden om te kunnen zien hoe het systeem heeft gepresteerd. 

De verwachting voor woensdag 2 juni 2021 gaven een goed beeld voor de te verwachten buien. In het 

grootste deel van Nederland werden geen buien verwacht met slechts een kleine kans op zware buien 

over het zuiden van Limburg en Zeeland. Hier trokken aan het einde van de dag de buien ook ons land 

binnen, waarna deze al snel deactiveerden. 

Op donderdag 3 juni 2021 kreeg een groter deel van Nederland te maken met een kans op extreme 

neerslag. Er zat een duidelijke tweedeling over het land met nauwelijks kans op buien ten westen van 

de lijn Breda-Amersfoort-Groningen en een redelijk tot grote kans op buien ten oosten van deze lijn. 

Deze verwachting kwam ook exact overeen met de regio’s waar de meeste neerslag is gevallen. De 

uiteindelijke piekhoeveelheden die vielen werden iets onderschat door het model, maar op de schaal 

van een gemeente gaf de verwachting een goede indicatie. In de situatie van donderdag zagen we ook 

dat de radar nowcast toch wat moeite heeft met het goed verwachten van de kleinste, maar wel felle, 

buien. De grotere buiencomplexen worden beter opgepikt en daarmee is de verwachting 2 uur vooruit 

ook zekerder. 

Vrijdag 4 juni 2021 gaf het model de grootste kansen voor de zuidelijke helft van Nederland. Deze 

verdeling over Nederland bleek ook een juiste. Daarbij moet wel worden aangemerkt dat de regio Eind-

hoven een relatief lage kans had op extreme neerslag, terwijl daar uiteindelijk de meeste neerslag is 

gevallen. Deze buien zijn uiteindelijk wel goed opgepikt door de radar nowcast, waardoor op een ter-

mijn van 2 uur van tevoren wel duidelijk werd dat de buien richting regio Eindhoven koersten. 

De laatste dag van de vierdaagse, zaterdag 5 juni 2021, werd veel neerslag verwacht rondom het IJssel-

meer. Deze verwachting kwam in grote lijnen uit, waarbij het zwaartepunt iets noordoostelijker lag dan 

in de eerste verwachtingen. De piekhoeveelheden werden in deze situatie juist iets overschat, maar 

gaven nochtans een goede indicatie dat er kans was op wateroverlast. 

Concluderend kunnen we zeggen dat de verwachtingen een dag van tevoren steeds een goede indicatie 

gaven voor de gebieden die veel neerslag konden verwachten, met uitzondering van de neerslag in de 

regio Eindhoven op vrijdag. De piekhoeveelheden uit de modellen kwamen niet altijd overeen met de 

daadwerkelijke piek, maar er was ook geen sprake van een systematische over- of onderschatting. De 

radar nowcast, die 2 uur van tevoren beschikbaar is, geeft op nog lokaler niveau aan waar de buien 

kunnen vallen. Deze verwachting toont de beste resultaten bij de grotere neerslagcomplexen en heeft 

de meeste moeite met de extreem lokale buien die ter plekke ontstaan. 
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5 18-21 juni 2021: Alweer meerdere zware buien si-

tuaties op een rij 

Op 23 juni 2021 gepubliceerd op www.weatherimpact.nl  

Begin juni was er sprake van een heuse “Zware Buien Vierdaagse”; op vier achtereenvolgende dagen van 2 tot 5 

juni was er kans op extreme neerslag in Nederland met op meerdere plekken wateroverlast tot gevolg. Deze situatie 

hebben we uitgebreid beschreven in ons vorige blog. Twee weken later was het weer raak, met op 18, 20 en 21 

juni 2021 weersituaties waarin zware buien konden ontstaan boven een groot deel van Nederland. Dit heeft op 

meerdere plekken tot (ernstige) overlast geleid, waarbij vooral de valwind in Leersum en de extreme neerslag in 

Noord-Holland in het nieuws zijn geweest. 

Vrijdag 18 juni 

Na een ruime week van hoogzomers weer, met meerdere dagen tropische temperaturen (> 30 °C), was 

vooraf al enkele dagen duidelijk dat er zich vrijdag 18 juni 2021 een explosieve situatie in de atmosfeer 

zou voordoen. Door een combinatie van de tropische temperaturen en een hoog vochtgehalte van de 

lucht was er veel energie voorhanden om tropische buien te doen ontstaan. Doordat er ook nog enkele 

andere atmosferische parameters aanwezig waren, voornamelijk een draaiing van de windrichting tus-

sen aardoppervlak en de hogere atmosfeer (‘vertical wind shear’), was er een relatief grote kans op 

extreme onweersbuien, zogenaamde super cells. Naast extreme neerslag kunnen dit soort buien ook 

(ernstige) overlast veroorzaken door hagel, windstoten (bijv. valwind) of zelfs tornado’s. Uiteindelijk 

werd hierom door het KNMI code geel voor heel Nederland afgegeven en voor alle provincies boven 

de rivieren code oranje. 

Figuur 1. Verwachting van het Harmonie MOS model voor vrijdag 08:00 uur – zaterdag 08:00 uur, zoals gegeven 

op vrijdag om 12:00 uur. Bron: HydroNET. 

Het waarschuwingssysteem van dit project is specifiek ontworpen voor extreme neerslag en geeft dus 

ook geen verwachtingen of waarschuwingen voor andere meteorologische fenomenen. Figuur 1 laat 

de verwachting zien voor de komende 24 uur zoals deze beschikbaar was op vrijdagmiddag 18 juni. 

Het is duidelijk dat er een aanzienlijke kans is op veel neerslag voor eigenlijk heel Nederland! Er is 

bijvoorbeeld alleen in Zuid-Limburg minder dan 30% op > 10 mm. Voor de rest van de locaties in Ne-

derland wordt er ca. 60% kans op > 10 mm/dag en ca 40% kans op > 25 mm/dag berekend. Dat zijn 

bijzonder hoge waardes voor zo’n groot gebied. De potentiële piekhoeveelheid geeft aan dat er in deze 

gebieden op grote schaal 50-75 mm zou kunnen vallen. De maximale kansen en hoeveelheden concen-

treren zich in een ruim gebied rond Amsterdam. 

http://www.hydrologic.nl/
http://www.weatherimpact.nl/
https://www.weatherimpact.nl/zware-buien-vierdaagse-2-5-juni-2021/


 Analyse cases zomer 2021 – Verwachting extreme neerslag 

 weatherimpact.com  21 

Uiteindelijk begon de dag met buienrestanten vanuit België en Frankrijk die in Brabant al enkele bomen 

ontwortelden en in de westelijke provincies op grote schaal 20 mm afleverden. Geen extreme hoeveel-

heden, maar met het oog op de neerslag van ’s middags wel belangrijk voor het waterbeheer. Vanaf 16 

uur ontstonden er steeds enkele zeer feel onweersbuien ten noorden van de grote rivieren. In een ruime 

strook van Tiel tot aan Zwolle waren ca. 3 zeer lokale buien die ernstige overlast hebben veroorzaakt; 

in Tiel viel een kraan om, in Leersum velde een valwind duizenden bomen en beschadigde vele huizen 

en in Oosterwolde waaiden 3 elektriciteitsmasten om. Omdat deze buien zeer lokaal waren en snel 

trokken viel er niet extreem veel regen (20-30 mm, Figuur 2). Rond hetzelfde moment ontstonden er 

boven Rotterdam en Den Haag ook felle onweersbuien die noord(oost)waarts trokken en langs de Hol-

landse kust zeer veel neerslag hebben geproduceerd; van Haarlem tot in de kop van Noord-Holland 

viel op grote schaal 60 mm, met als maximum 100 mm rondom Bergen (Figuur 2). Dit had in Alkmaar 

en omgeving logischerwijs wateroverlast tot gevolg. Als klap op de vuurpijl ontstonden er in de vroege 

avond in zuid-Drenthe ook nog felle onweersbuien die van Hoogeveen naar Delfzijl trokken en daarbij 

in deze provincies ruim 40 mm lieten vallen met rond Veendam 75 mm (Figuur 2). Naast wateroverlast 

produceerden deze buien ook uitzonderlijk grote hagelstenen van tot wel 4 cm groot. 

 
Figuur 2. Radar-geobserveerde neerslag van vrijdag 18 juni 00:00-24:00 uur. Bron: HydroNET 

Kortom, de situatie van vrijdagmiddag voldeed volledig aan de KNMI verwachting behorende bij code 

oranje: boven de rivieren was er een grote kans op zeer felle onweersbuien met kans op extreme neer-

slag, grote hagelstenen en gevaarlijke windstoten. De precieze locaties van dit soort extremen is en blijft 

heel moeilijk te voorspellen. De neerslagverwachting in het waarschuwingssysteem (figuur 1) kwam 

zeer goed overeen met de uiteindelijk gevallen neerslag (figuur 2). In het merendeel van Nederland is 
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> 10 mm gevallen en in uitgebreide regio’s > 25 mm, overeenkomstig met de hoge kansen hierop (Figuur 

1). Ook de verwachtte potentiële piekneerslag van 85 mm was aardig in de richting van wat er al maxi-

mum is gevallen, al was dit zelfs nog iets hoger met 110 mm. 

Nacht zaterdag 19 juni naar zondag 20 juni 

Na de extreme neerslag en andere overlast door hevige onweersbuien van vrijdag trok er op zaterdag-

avond alweer een gebied met felle buien over het westen van Nederland. 

Op vrijdagmiddag om 14 uur gaf het model al aan dat er op zaterdagavond/zondagnacht weer een 

gebied met neerslag over Nederland zou trekken. De hoogste intensiteiten (met piekwaarden tot 50 

mm) werden verwacht voor de oostelijke helft van het land; met name in de Achterhoek en in Overijs-

sel. Gedurende de vrijdagnacht en zaterdag veranderde de verwachting in het model. De meest ex-

treme waarden in het oosten van het land verdwenen en de verwachting gaf een meer verspreid beeld 

over heel Nederland. In Figuur 3 staat de verwachting zoals uitgegeven op zaterdag 19 juni om 18:00 

uur. Deze verwachting was geldig tussen zaterdag 14:00 uur en zondag 14:00 uur. In deze verwachting 

zien we dat de gebieden met het hoogste risico in het (noord)westen en uiterste oosten van het land 

liggen. In het centrale deel van het land was het risico op extreme neerslag het laagst. De potentiële 

piekhoeveelheden die verwacht waren, liepen op tot 25 mm in het westen en tot zo’n 30 mm in Twente. 

 
Figuur 3. Verwachting van het Harmonie MOS model voor zaterdag 14:00 uur – zondag 14:00 uur, zoals gegeven 

op zaterdag om 18:00 uur. Bron: HydroNET. 

Uiteindelijk begon het op zaterdagavond rond 22:00 uur vanuit het zuidwesten met regenen. Dit gebied 

trok gedurende de nacht over Zuid-Holland en Noord-Holland en verliet ons land rond zondagoch-

tend 07:00 uur. Dit neerslaggebied heeft op grote schaal in de kuststrook van Zuid-Beveland tot op 

Terschelling neerslaghoeveelheden boven de 40 mm opgeleverd. In de oostelijke helft van Nederland 

viel slechts 5-10 mm. In de regio Den Haag heeft deze neerslag geleid tot wateroverlast. Ook in Noord-

Holland leverde deze buien weer extra neerslag op bovenop de sommen die vrijdagavond al gevallen 

waren, met op grote schaal ondergelopen akkers tot gevolg. 

Het was dit keer helaas lastig om deze overlast te kunnen verwachten met de Harmonie MOS data. Het 

model had het neerslaggebied wel verwacht, maar gaf de locatie van de extreme waarden niet geheel 

juist aan. Ook de potentiële piekwaarden werden door het model onderschat voor de kustprovincies. 

Voor het uiterste oosten van het land is het risico op extreme neerslag juist flink overschat door het 

model. 
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Maandag 21 juni 

Voor de nacht van zondag naar maandag stond er een 3de neerslaggebied op de planning. In de ver-

wachting van Harmonie MOS op zondagavond 18:00 uur was de verwachting dat dit keer het oosten 

van Nederland te maken zou krijgen met een flinke neerslagsom. In Figuur 4 is de verwachting te zien 

voor de periode zondag 14:00 uur – maandag 14:00 uur. Met name Gelderland, Overijssel en Drenthe 

hadden een hoog risico op wateroverlast, terwijl de kustregio een laag risico had op hoge neerslagsom-

men. Uiteindelijk heeft het KNMI op maandagochtend om 6:24 uur ook code geel voor extreme neer-

slag afgegeven voor de provincies Gelderland en Overijssel. 

 
Figuur 4. Verwachting van het Harmonie MOS model voor zondag 14:00 uur – maandag 14:00 uur, zoals gege-

ven op zondag om 18:00 uur. Bron: HydroNET. 

Het neerslaggebied trok op zondagavond rond een uur of acht ons land binnen ter hoogte van Limburg 

en Noord-Brabant. Gedurende de nacht en ochtend trok het gebied steeds noordelijker. Pas aan het 

einde van de middag was het in het grootste deel van Nederland weer droog. Vooral de Achterhoek en 

Twente hebben de meeste neerslag ontvangen. Tussen 01:00 uur ’s nachts en 09:00 uur ’s ochtends is er 

hier op grote schaal meer dan 40 mm gevallen, met een uitschieter tot 60 mm rond Borculo. Ondanks 

de aanzienlijke neerslagsommen, zijn er weinig meldingen van wateroverlast geweest naar aanleiding 

van dit regengebied. Enerzijds komt dit waarschijnlijk door het type ondergrond (voornamelijk zand), 

anderzijds viel deze neerslag over lange tijd en zeer gestaag in tegenstelling tot de zeer felle en inten-

sieve buien van vrijdag. 

In deze situatie had het model de locatie en hoogte van de neerslag goed verwacht. De gebieden die op 

zondagmiddag werden aangemerkt als hoogrisicogebied, hebben uiteindelijk ook de meeste neerslag 

gekregen. In de rest van Nederland heeft het maandag ook langdurig geregend, maar hier zijn de neer-

slagsommen lang niet zo hoog geweest als in de Achterhoek en Twente. 

Conclusie 

Dit weekend met 3 verschillende soorten neerslagcases op rij biedt goed inzicht in de performance van 

de verwachtingen en het systeem. Het is verrassend dat in twee gevallen (vrijdag en maandagnacht) 

de korte termijn verwachtingen van Harmonie-MOS heel goed de locatie en extremiteiten van de neer-

slag weten te verwachten, terwijl het zaterdagavond/zondagnacht de mist in ging. Dit is voer voor een 

nadere analyse. Na deze twee buien meerdaagsen (2-5 & 18-21 juni) kunnen we in ieder geval stellen 

dat Harmonie-mos heel nuttig is voor het verwachten van extreme neerslag en mogelijke wateroverlast, 

de grove locaties zijn vaak 12-24 uur van te voren goed aan te geven en de potentiële piekhoeveelheid 

is een handige en intuïtieve maatstaf voor gebruikers. 
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6 29 juni: Veel wateroverlast in Zuid-Limburg 

Op 7 juli 2021 gepubliceerd op www.weatherimpact.nl   

Na de eerdere Zware Buien situatie in juni (2-5 juni en 18-21 juni) was het tegen het einde van de maand nog-

maals raak. Op dinsdag 29 juni viel er in Midden- en Zuid-Limburg enorm veel neerslag in korte tijd; 60-80 mm 

binnen 2 uur. Door het geaccidenteerde terrein aldaar zorgt dit nog sneller voor wateroverlast dan in de rest van 

Nederland. De maand juni 2021 was, afgezien van alle schade, overlast en ongemak, voor de pilot van ons waar-

schuwingssysteem voor extreme neerslag een erg waardevolle maand vol verschillende cases en locaties! 

De verwachting 

Net als bij de extreme neerslagsituaties van eerder deze maand, was het de dagen voorafgaand aan 

dinsdag 29 juni mooi zomerweer in Nederland. Het was enkele dagen zomers weer met temperaturen 

boven de 25 °C en gaandeweg werd de lucht vochtiger waardoor de buienkans toenam. Op zondag 27 

juni viel er bijvoorbeeld al 40 mm in delen van Zeeland en rondom Haarlem, terwijl er op maandag 28 

juni een fikse bui (50 mm) over zuidwest-Drenthe trok met plaatselijke wateroverlast tot gevolg. Voor 

de dinsdag was de verwachting niet anders; grote kans op neerslag door onweersbuien, plaatselijk met 

veel neerslag. Het waarschuwingssysteem verwachte bijvoorbeeld voor heel Nederland 40-60% op > 

10 mm neerslag. Er sprong echter één gebied uit, voor het zuidoosten werden er veel grotere sommen 

verwacht. De modelberekening van 12uur UTC, die rond 17:00u beschikbaar was, gaf voor Zuid-Lim-

burg een grote kans (50%) op > 25 mm en zelfs 35% op > 40 mm (Figuur 1). Onze ervaring gedurende 

deze regenachtige maand is dat de kans op > 40 mm niet vaak zo groot is. De plaatselijke potentiële 

piekhoeveelheid ten zuiden van Roermond werd verwacht op 50-70 mm (Figuur 1) en dat leidt in het 

heuvelachtige terrein al snel tot veel overlast. 

Figuur 1. Verwachting van het Harmonie MOS model voor dinsdag 29 juni 14:00 uur – 30 juni 14:00 uur, zoals 

gegeven op dinsdag rond 17:00 uur. Bron: HydroNET. (Klik hier voor een vergroting) 

Stationaire buien leidden tot wateroverlast 

In de middag waren er al enkele fikse onweersbuien in Belgisch Brabant en rondom Aachen, maar pas 

tegen de avond (17:30u) werden er buien boven Zuid-Limburg gesignaleerd. Het bijzondere aan deze 

situatie was dat de buien zeer traag bewogen, op de radar leken ze zo goed als stationair. Hierdoor 

regende het lange tijd op één plaats wat logischerwijs dan wateroverlast tot gevolg heeft. Figuur 2 laat 

zien dat er op meerdere locaties ruim meer dan 40 mm (oranje kleuren) is gevallen. Het zwaartepunt 

binnen de Nederlandse grenzen lag rond Eygelshoven (55 mm, ten oosten van Heerlen), Meersen (70 
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mm, ten noorden van Maastricht) en in het gebied tussen Sittard en Geleen met zelfs enkele radar pixels 

met > 100 mm. 

Figuur 2. Radar-geobserveerde neerslag van dinsdag 29 juni 12:00 tot 30 juni 03:00 uur. Bron: HydroNET 

In al deze gebieden had de neerslag (ernstige) overlast tot gevolg. In Eygelshoven stonden vele kelders 

en straten onder water en door het heuvelachtige terrein veranderden veel straten in rivieren met heuse 

modderstromen tot gevolg. In Meersen veranderden de straten ook in kleine rivieren, maar de grootste 

overlast was hier voor het treinverkeer. Bij station Bunde stond het spoor geheel onder water, waardoor 

de belangrijke treinverbinding Sittard-Maastricht de hele avond onbegaanbaar was. Ondanks dat de 

meeste neerslag in het gebied rond Susteren is gevallen viel de wateroverlast schade hier relatief mee. 

Na meer dan 100 mm in 2 uur stonden er logischerwijs meerdere straten onder water en was er bijvoor-

beeld overlast bij een bioscoop en school. Dat de schade in Eygelshoven en Bunde relatief groter was 

komt vooral door de lokale topografie, beide dorpen liggen namelijk aan de voet van heuvels die soms 

wel 10-20 meter hoger zijn, terwijl Susteren juist iets hoger ligt dan de directe omgeving. 

De locatie en hevigheid van de zware buien was, net als voorgaande cases deze maand, goed verwacht 

door het Harmonie-MOS model dat de basis vormt voor de verwachtingen t/m 48 uur vooruit. Er was 

in heel Nederland kans op onweersbuien, maar het model gaf specifiek aan dat in (Zuid-)Limburg een 

sterk verhoogde kans was op veel neerslag. Er was een opvallend hoge kans op > 40 mm en deze hoe-

veelheid is uiteindelijk ook op meerdere plekken ten zuiden van Roermond gevallen. Een lokale piek-

neerslag van 70 mm was verwacht en dit was zelfs nog een onderschatting, want op enkele radarpixels 

is 80-100 mm gevallen. Met het waterschap en de veiligheidsregio, beide deelnemer aan de pilot, zullen 

we deze case evalueren om te kijken of en hoe het waarschuwingssysteem heeft bijgedragen aan de 

voorbereiding hierop en of we dit in de toekomst nog kunnen verbeteren. 
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7 4 juli 2021: Wateroverlast door hoosbuien 

Op 7 juli 2021 gepubliceerd op www.weatherimpact.nl   

Op 4 juli 2021 werd ons land wederom aangedaan door zware buien die op verschillende plaatsen, met name in 

het oosten van het land, voor wateroverlast hebben gezorgd. In dit artikel volgt een analyse van de verwachting 

voor deze dag in ons waarschuwingssysteem voor extreme neerslag. 

Een dag van tevoren 

Net als vele voorgaande extreme neerslaggebeurtenissen deze zomer, viel de extreme neerslag dit keer 

weer in het weekend. De eerste signalen hiervoor waren al gedurende de vorige week aanwezig. Op 

donderdag gaf het KNMI al aan dat er voor de zondag kans was op zwaar onweer met 60% kans op 

een code geel. Op zaterdagochtend kwam de situatie van zondag ook binnen de verwachtingshorizon 

van het Harmonie MOS-model; het model dat in ons waarschuwingssysteem wordt gebruikt voor de 

komende 48 uur. In Figuur 1 staat de verwachting zoals gegeven op zaterdag 3 juli om 12:00 uur. Deze 

verwachting is geldig van zondag 4 juli 08:00 uur tot maandag 5 juli 08:00 uur. In deze verwachting 

zien we dat er met name in het (noord)oosten kans is op veel neerslag. De kansen op neerslagsommen 

boven de 25 mm lopen op tot 30% en er is zelfs tot 15% kans op meer dan 40 mm neerslag in een dag. 

De potentiële piekbui, de indicator voor de pieken die in de extreme buien kunnen voorkomen, geeft 

in de regio Emmen de hoogste waarden (tot 51 mm). 

Figuur 1. De verwachting voor zondag 4 juli 08:00 uur tot maandag 5 juli 08:00 uur, uitgegeven op zaterdag 3 

juli 12:00 uur. In de linker en de middelste kaart staat de overschrijdingskans op gemeenteniveau weergegeven 

voor respectievelijk > 25 mm/dag en > 40 mm/dag. Gele kleuren staan voor > 10%, oranje voor > 25%. In de 

rechter kaart staat de potentiële piekbui op gemeenteniveau weergegeven. Bron: HydroNET. (Klik hier voor een 

vergroting) 

Zondagochtend 

Zoals we vaker hebben gezien deze zomer, wijzigt de verwachting nog iets als de situatie dichterbij 

komt in de tijd. De verwachting van zondag 4 juli om 12:00 uur staat weergegeven in Figuur 2. Deze 

verwachting is ook geldig voor zondag 4 juli 08:00 uur tot maandag 5 juli 08:00 uur. We zien in de 

nieuwste verwachting dat de locatie van de extreme neerslag nog op dezelfde locatie zit als een dag 

eerder verwacht. Het gebied met een hoge kans op extreme neerslag is iets uitgebreid en de maximale 

waarden zijn ook wat hoger geworden. Dit is iets dat vaker gebeurt bij dit soort situaties. Hoe korter 

de situatie bij is, des te beter het model de extreme waarden kan verwachten. In deze modelrun zaten 

kansen op 25 mm per dag in een groter gebied op meer dan 25% (oranje in het linker plaatje), met een 

maximum tot 34% in Hoogezand. De kansen op meer dan 40 mm per dag waren ook voor een groter 

gebied meer dan 10% (geel in het middelste plaatje) dan een dag eerder verwacht, met de hoogste 
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waarden van 22% in de omgeving van Hardenberg. De potentiële piekbui was ook toegenomen ten 

opzichte van een dag eerder en gaf op zondagmiddag waarden tot 60 mm. 

 
Figuur 2. De verwachting voor zondag 4 juli 08:00 uur tot maandag 5 juli 08:00 uur, uitgegeven op zondag 4 

juli 12:00 uur. In de linker en de middelste kaart staat de overschrijdingskans op gemeenteniveau weergegeven 

voor respectievelijk > 25 mm/dag en > 40 mm/dag. Gele kleuren staan voor > 10%, oranje voor > 25%. In de 

rechter kaart staat de potentiële piekbui op gemeenteniveau weergegeven. Bron: HydroNET. (Klik hier voor een 

vergroting) 

Als de bui valt 

Aan het begin van de middag ontstonden de eerste buien in het oosten van het land en trok een brede 

band met buien vanuit België ons land binnen. Om de buien, en de kans op wateroverlast, op korte 

termijn goed te kunnen monitoren gebruiken wij het radar nowcast ensemble, die tot 2 uur vooruit een 

verwachting geeft van de huidige situatie. 

Laten we even inzoomen op de situatie in de omgeving van Dalfsen. Rond een uur of vijf in de middag 

ontstond er een felle bui boven Dalfsen. Deze bui ontwikkelde zich snel. In Figuur 3 staat de verwach-

ting weergegeven die geldig was tussen 17:15 uur en 19:15 uur. We zien dat er hoge kansen waren op 

> 25 mm in 2 uur en zelfs tot 40% kans op > 40 mm in 2 uur. De potentiële piekbui liep op tot 60 mm in 

2 uur tijd. Uiteindelijk is in Dalfsen tot 60 mm neerslag gevallen tussen 16:45 uur en 19:15 uur met flinke 

wateroverlast tot gevolg. 

 
Figuur 3. De verwachting voor zondag 4 juli 17:15 uur – 19:15 uur, uitgegeven op 17:30 uur. In de linker en 

middelste kaart staat de overschrijdingskans op gridniveau weergegeven voor respectievelijk > 25 mm/dag en > 

40 mm/dag. Deze kaarten zijn ingezoomd op de westelijke helft van Overijssel. In de rechter kaart staat de poten-

tiële piekbui weergegeven. Deze kaart is nog verder ingezoomd op het gebied rondom Dalfsen. Bron: HydroNET. 

(Klik hier voor een vergroting) 

Analyse achteraf 
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Zondag 4 juli was weer een dag met felle buien. De verwachting een dag van tevoren was al erg nauw-

keurig qua locatie en op de ochtend zelf werden ook de potentiële hoeveelheden redelijk ingeschat door 

het model. De meeste neerslag werd verwacht en viel ook in het oosten van het land. Er hebben meer 

gebieden in Nederland last gehad van wateroverlast, zoals in Breda, maar de totale neerslagsom die 

daar viel komt goed overeen met de te verwachten piek in die regio. We kunnen dus concluderen dat 

de verwachting van het 48 uurs-model een goede indicator was voor de te verwachten wateroverlast. 

Voor de situatie in de komende 2 uur gebruiken we het, nog nauwkeurigere, radar nowcast ensemble. 

We hebben gezien dat deze voor Dalfsen ook een goede indicator was voor de extreme neerslaghoe-

veelheden. Echter kunnen we wel concluderen dat het algoritme de buien pas oppikt als deze al een-

maal ontstaan zijn. Hierdoor is de informatie voor Dalfsen wel redelijk laat bekend– op het moment 

dat de bui al aan het vallen is. De bredere neerslagband die vanaf het begin van de middag over Brabant 

– en vervolgens over Utrecht en Gelderland – trok, zat juist veel beter in het radar nowcast ensemble. 

Dit komt omdat deze neerslag al ontstaan was en daardoor ook continue in het systeem meegenomen 

wordt. We kunnen hier dus concluderen dat het radar nowcast ensemble op korte termijn een nauw-

keurigere verwachting kan maken, maar dat het systeem niet feilloos – en soms te laat om te kunnen 

handelen – is bij de meest lokale en snel opkomende buien. 
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8 13-15 juli: Enorme wateroverlast in Limburg 

Op 27 juli 2021 gepubliceerd op www.weatherimpact.nl   

In de week van 12-19 juli zijn Limburg en omliggende gebieden in België en Duitsland getroffen door extreme 

overstromingen als gevolg van overvloedige regen. De impact en gevolgen voor de regio en haar inwoners is 

enorm: ca. 160 dodelijke slachtoffers en nog tientallen mensen vermist in België en Duitsland en enorme materiële 

schade. De overstromingen werden veroorzaakt door zeer langdurige zware regen; in een groot gebied viel in ca. 

48 uur 150-200 mm neerslag. In dit bericht zullen we eerst de meteorologische situatie en verwachting analyseren 

en daarna het gebruik en impact van het waarschuwingssysteem voor extreme neerslag bespreken. 

De verwachting 

De hoeveelheid neerslag en de grootte van het gebied zijn zeer uitzonderlijk voor onze omgeving. Toch 

was de verwachting al enkele dagen consistent; vanaf dinsdag 13 juli was er in Zuidoost Nederland 

kans op zeer veel neerslag. Bijvoorbeeld, op zondagochtend 11 juli was de verwachting van het Euro-

pese ECMWF weermodel dat er in 3 dagen (13-15 juli) 65-105 mm in Zuid-Limburg zou kunnen vallen. 

Maandagochtend 12 juli om 6 uur werd er door ons verwachtingssysteem een alert uitgestuurd voor 

Zuid-Limburg: er was voor dinsdag meer dan 50% kans op > 30 mm in 24 uur. Dinsdagochtend kon-

digde het KNMI code geel af voor Limburg en werden al er voorbereidingen getroffen voor de ver-

wachte neerslag. 

 
Figuur 1: Verwachting van het Harmonie MOS model voor dinsdag 13 juli 02:00 uur – 14 juli 02:00 uur, zoals 

gegeven op dinsdag rond 07:00 uur. Bron: HydroNET. (Klik hier voor vergroting) 

Op dinsdagochtend 13 juli gaf collega Stefan Ligtenberg toevallig een digitale presentatie over ons 

waarschuwingssysteem aan enkele Nederlandse waterschappen en als toegift had hij ook een analyse 

toegevoegd over de verwachtingen van de komende dagen. Figuur 1 en 2 geven respectievelijk de ver-

wachtte neerslagsommen van dinsdag 13 juli en woensdag 14 juli weer. Opvallend is dat beide dagen 

een redelijk identieke verwachtingen kennen: grote kans op veel neerslag in Zuidoost Nederland met 

de hoogste waarden in (Zuid-)Limburg. Beide dagen was 35-40% kans op > 40 mm / 24u en dat zijn 

http://www.hydrologic.nl/
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https://nos.nl/collectie/13869/artikel/2389695-dodental-belgie-en-duitsland-loopt-verder-op-honderden-mensen-nog-vermist
https://nos.nl/artikel/2390198-400-miljoen-euro-schade-door-overstroming-valkenburg-2300-huizen-beschadigd
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gezien de eerdere situaties dit jaar erg hoge waarden. De potentiële piekhoeveelheden van ca. 70 en ca. 

90 mm zijn erg hoog, maar niet per se. Twee van zulke pieken op twee opeenvolgende dagen op de-

zelfde locatie is wél extreem. 

 
Figuur 2: Verwachting van het Harmonie MOS model voor woensdag 14 juli 02:00 uur – 15 juli 02:00 uur, zoals 

gegeven op dinsdag 13 juli rond 07:00 uur. Bron: HydroNET. (Klik hier voor vergroting) 

De mogelijke neerslagsommen van dinsdag en woensdag opgeteld kwam voor zuidelijk Limburg uit 

op mogelijk 150 mm in 48 uur. Dit werd bevestigd door de ECMWF lange termijn verwachting (Figuur 

3), die voor de komende 3 dagen (13-15 juli) een neerslagsom van 100-140 mm gaf voor deze regio. Al 

met al was er op dinsdagochtend een duidelijk signaal dat er de komende dagen zeer veel neerslag in 

(zuid-)Limburg kon gaan vallen met in potentie uitzonderlijke hoeveelheden. Dat dit in heuvelachtig 

terrein leidt tot overstromingen is, achteraf gezien, een logisch gegeven, maar op dat moment kon niet 

iedereen dat voorzien. 

 
Figuur 3: Verwachting van het ECMWF model voor de neerslagsom van dinsdag 13 juli 02:00 uur – 22 juli 02:00 

http://www.hydrologic.nl/
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uur, zoals gegeven op dinsdag 13 juli rond 07:00 uur. NB: de dagen na 15 juli waren nagenoeg droog in de 

verwachting, dus deze neerslagsom werd verwacht voor 13-15 juli. Bron: HydroNET. (Klik hier voor vergroting) 

Hoeveel is er uiteindelijk gevallen? 

In Figuur 4 is de gevallen neerslag te zien, zoals deze is geobserveerd door de radar. Het is duidelijk 

dat veruit de meeste neerslag is gevallen ten zuiden van Roermond, met precies in het Limburgse heu-

velland op grote schaal meer dan 120 mm in 48 uur. Het zwaartepunt qua hoeveelheid neerslag lag in 

het gebied tussen Heerlen en Gulpen met 160-180 mm. De grote oranje gebieden in België (het gebied 

rondom Verviers en Spa valt niet binnen het grid) en Duitsland laten ook zien waarom er op zo’n grote 

schaal wateroverlast en overstromingen zijn geweest. 

 
Figuur 4. Radar-geobserveerde neerslag van dinsdag 13 juli 00:00 tot 15 juli 00:00 uur. Bron: HydroNET. (Klik 

hier voor vergroting) 

In Figuur 5 is de verdeling van de neerslag over de dagen te zien voor een locatie nabij Valkenburg. De 

regenval begon gedurende de namiddag van dinsdag 13 juli en, op enkele droge uren na, heeft het 30 

uur lang geregend tot en met woensdagavond 23:00u. In dat tijdsbestek is er in de heuvels rondom 

Valkenburg ca. 160 mm gevallen, wat leidde tot het buiten de oevers treden van de Geul en het over-

stromen van het centrum van Valkenburg op woensdagavond. 

http://www.hydrologic.nl/
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Figuur 5. Radar-geobserveerde neerslag voor een gridpunt nabij Valkenburg van dinsdag 13 juli 00:00 tot 15 juli 

00:00 uur. Staafjes geven de uurlijkse neerslag aan (linker y-as), terwijl de lijn de cumulatieve neerslag aangeeft 

(rechter y-as). Bron: HydroNET. (Klik hier voor vergroting) 

Donderdag 15 juli 

Donderdag was het in Zuid-Limburg gelukkig zo goed als droog, maar het had niet veel gescheeld of 

er was nog heel veel neerslag in dit al zwaar getroffen gebied gevallen. Daags van te voren was de 

verwachting dat het na dinsdag en woensdag ook op donderdag hard en veel zou regenen in Limburg. 

Gedurende de woensdag werd de neerslagzone van donderdagmorgen echter steeds iets verder noord-

westwaarts opgeschoven. 

 
Figuur 6: Verwachting van het Harmonie MOS model voor woensdag 14 juli 20:00 uur – 15 juli 20:00 uur, zoals 

gegeven op woensdag 14 juli rond 23:00 uur. Bron: HydroNET. (Klik hier voor vergroting) 

http://www.hydrologic.nl/
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In Figuur 6 is te zien dat de grootste kans op neerslag naar het midden van Nederland is verplaatst in 

de verwachting die woensdagavond beschikbaar was. Ook in Figuur 6 is te zien dat er donderdagoch-

tend daadwerkelijk plaatselijk veel neerslag is gevallen. In een relatief smalle strook van de Veluwe 

over Tiel, Den Bosch en Tilburg is > 50 mm in 12 uur gevallen met het maximum rondom Den Bosch 

(101 mm). Omdat deze regen continue en gestaag viel (in plaats van tijdens één piekbui) was de overlast 

beperkt tot enkele ondergelopen tunnels en overstroomde vijvers. 

Dit laat ook zien dat niet alleen neerslaghoeveelheden de kans op wateroverlast bepalen; 50 mm op de 

ene locatie kan tot ernstige overlast leiden terwijl het op een andere plek geruisloos voorbij gaat als een 

verregende dag. Op 13 en 14 juli was het in Limburg (en België/Duitsland) vooral de combinatie van 

de extreme neerslag (150 mm in 30 uur), het geaccidenteerde terrein, de relatief verzadigde bodem en 

de smalle riviergangen nabij steden en dorpen die leidden tot deze extreme en uitzonderlijke overstro-

mingen. 

Gebruik van het waarschuwingssysteem voor extreme neerslag 

Om het waarschuwingssysteem te kunnen evalueren zijn ook de ervaringen van de pilotgebruikers 

belangrijk. Weather Impact was uitgenodigd voor overleg van de zes zuidelijke veiligheidsregio’s om 

de cases van de afgelopen maanden te bespreken. Tijdens dit overleg werd het duidelijk dat een deel 

van de veiligheidsregio medewerkers het systeem regelmatig bekijkt en tijdens de extreme neerslag 

van 13 en 14 juli ook heeft gebruikt voor het implementeren van maatregelen. Het systeem heeft toen 

volgens hen goed gewerkt, omdat ze dankzij de “0-24 uur vooruit” voorspelling op tijd wisten dat het 

boven Zuid-Limburg voor langere tijd hard zou blijven regenen. Het systeem was vooral nuttig voor 

het voorspellen van piekhoeveelheden en de lengte van de periode dat het zou blijven regenen. Dit is 

heel positief en laat zien hoe het systeem ook nuttig is bij het verwachten van meer stationaire en lang-

durige zware buien. 

Toch zijn er een paar dingen die de gebruiksvriendelijkheid van het systeem beperken. Ten eerste, het 

gebrek aan verwachtingen buiten de Nederlandse grens kan een grote invloed hebben in de maatrege-

len die worden genomen, vooral wanneer het over grensgebieden zoals (Zuid)-Limburg gaat. De regen 

in Duitsland en de Ardennen heeft ook grote invloed op de wateroverlast in Limburg gehad. Een an-

dere aandachtpunt is de complexiteit van verwachtingen en dashboards, waarbij kansen en hoeveelhe-

den door elkaar worden gebruikt. Hierdoor heeft de gemiddelde gebruiker soms meer duiding nodig, 

vooral als meteorologische expertise ontbreekt. 

Ondanks deze aandachtspunten, waren gebruikers van de Veiligheidsregio’s heel positief over de pres-

tatie van het systeem tijdens de extreme neerslag van 13 en 14 juli en vinden zij dat het nieuwe systeem 

hen een vollediger beeld geeft dan de huidige code geel/oranje van het KNMI. Daarnaast zouden zij 

het systeem in de toekomst graag willen blijven gebruiken en zijn ze van plan om een document met 

aanvullende duiding te maken zodat het systeem breder inzetbaar wordt. 

Conclusie 

Concluderend kunnen we stellen dat het waarschuwingssysteem goed heeft gewerkt rondom de ex-

treme neerslag en opvolgende wateroverlast in Limburg van 13-14 juli 2021. Enkele dagen van te voren 

was duidelijk dat er zich een bijzondere meteorologische situatie kon voordoen in Zuidoost Nederland 

en omliggende landen. Naarmate dinsdagmiddag dichterbij kwam werden de verwachtingen extremer 

en vlak van te voren werd mogelijk lokaal 150-160 mm binnen 48 uur verwacht. Zowel de locatie, de 

hoeveelheid als de duur van de neerslag zaten goed in het systeem. De relevante pilotgebruikers van 

de veiligheidsregios hebben de verwachting nauwlettend gevolgd en gebruikt om beslissingen mee te 

verifiëren; kortom, een echte praktijktest! 

http://www.hydrologic.nl/
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9 Eind juli 2021: Zware buien in de zomer 

Op 20 augustus 2021 gepubliceerd op LinkedIN 

 

Voor iedereen die in Nederland de zomervakantie doorbracht, was het een zomer met relatief koele temperaturen 

en redelijk veel neerslag. Tijdens de periode van half juli tot half augustus zijn ook enkele situaties voorgekomen 

met veel neerslag. In dit artikel blikken we terug op enkele van deze situaties. 

 

Nacht 24-25 juli 

In de avond van 24 juli trok er in het oosten van het land een buiengebied binnen. De verwachting voor 

de nacht van 24 juli en ochtend van 25 juli, zoals weergegeven in de late zaterdagavond 24 juli is weer-

gegeven in Figuur 1. In de eerdere modelruns werd een neerslaggebied verwacht over de noordelijke 

provincies, maar de kans op extreme neerslag werd als redelijk laag ingeschat. In de modelrun van 

20:00 uur ’s avonds (die beschikbaar was rond middernacht), is de kans op extreme neerslag flink hoger 

geworden. De kans op meer dan 25 mm liep op tot ongeveer 40% in het grensgebied tussen Friesland 

en Groningen, met een potentiële piekhoeveelheid van ruim 50 mm. 

  

Figuur 1. De verwachting voor zaterdag 24 juli 20:00 uur tot en met zondag 25 juli 20:00 uur; zoals uitgegeven 

op zaterdag 24 juli vlak voor middernacht. Bron: HydroNET. 

 

De locatie van de extreme neerslagpiek was door het model goed verwacht. In de ochtend van 25 juli 

was er veel neerslag gevallen in het oostelijk deel van Friesland. De hoeveelheden waren echter nog 

groter dan door de modellen voorzien. In Noordoost-Friesland is op grote schaal meer dan 60 mm 

gevallen, met ruim 100 mm ten oosten van Burgum (zie Figuur 2). Deze hoeveelheden zijn gevallen in 

een tijdsbestek van 3 à 4 uur en hebben daarmee gezorgd voor ondergelopen kelders, campings en 

tunnels met veel overlast tot gevolg. Ook buiten het gebied met het hoogste risico is meer dan 60 mm 

gevallen. In het midden van Noord-Holland viel tot 70 mm, maar gezien het tijdstip heeft dit niet geleid 

tot overlastmeldingen. 

  

http://www.hydrologic.nl/


 Analyse cases zomer 2021 – Verwachting extreme neerslag 

 weatherimpact.com  35 

Figuur 2. De gevallen neerslag in de noordelijke helft van Nederland van 24 juli 12:00 uur tot 25 juli 12:00 uur. 

Bron: HydroNET. 

 

26 juli 

Een dag later was het alweer raak. Het KNMI had vanaf zondag al code geel uitgegeven voor zware 

onweersbuien. In ons waarschuwingssysteem werd ook het voorkeursgebied voor deze buien steeds 

beter zichtbaar. In de vroege ochtend van 26 juli was een duidelijk onderscheid tussen de (noord)wes-

telijke kuststrook en het binnenland te zien in de kaarten (zie Figuur 3). In de westelijke kustprovincies 

en Friesland was meer dan 10% kans op buien van meer dan 25 mm, met pieken die opliepen tot 30 à 

40 mm in het gehele gebied. De hoogste waarden werden verwacht in de kop van Noord-Holland. 

  

Figuur 3. De verwachting voor maandag 26 juli 02:00 uur tot en met dinsdag 27 juli 02:00 uur; zoals uitgegeven 

op maandag 26 juli rond 6 uur. Bron: HydroNET. 

 

http://www.hydrologic.nl/
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De locaties van deze buien zaten hier weer goed in de verwachting. De totale neerslagsommen werden 

door het model wel onderschat. In Figuur 4 is te zien dat de meeste neerslag is gevallen in Zeeland, op 

de Zuid-Hollandse eilanden, in de kop van Noord-Holland en in het noordwesten van Friesland. In de 

kop van Noord-Holland zijn waarden tot 80 mm geregistreerd, maar hier zijn geen meldingen van 

wateroverlast vandaan gekomen. In het Westland is wel wateroverlast opgetreden. In De Lier zijn de 

opvangbassins van de tuinders niet ingezet. In deze omgeving is uiteindelijk 20-25 mm neerslag geval-

len in een korte tijd. In de sterk bebouwde omgeving leidt dit dus direct tot wateroverlast. Dit voorbeeld 

laat heel goed zien dat in het ene gebied een bui van 80 mm weinig overlast geeft, terwijl in het andere 

gebied 20 mm al een kritische hoeveelheid kan zijn. Naar aanleiding van de buiensituaties van dit 

weekend heeft een bestuurder van het Wetterskip Fryslân uitgesproken dat er forse investeringen no-

dig zijn om het systeem beter voor te bereiden op deze zware buien. 

 

Figuur 4. De gevallen neerslag in de noordelijke helft van Nederland van 26 juli 00:00 uur tot 27 juli 00:00 uur. 

Bron: HydroNET. 

 

1 augustus 

Een week later was het in Friesland weer raak. Dit keer had het model er meer moeite mee om de grote 

hoeveelheden neerslag in Friesland te verwachten. Er ging geen duidelijk signaal uit de verwachting 

dat er extreme neerslag boven Friesland zou komen. Uiteindelijk is er een buiengebied ontstaan waar 

aan de achterkant steeds nieuwe buien aangroeiden. Vooral boven Wolvega heeft dit gebied voor veel 

http://www.hydrologic.nl/


 Analyse cases zomer 2021 – Verwachting extreme neerslag 

 weatherimpact.com  37 

overlast gezorgd. Hier viel tot 110 mm neerslag in enkele uren, resulterend in ondergelopen straten en 

winkels. 

 

Figuur 5. De gevallen neerslag in de Friesland van 1 augustus 00:00 uur tot 2 augustus 00:00 uur. Bron: Hy-

droNET. 

 

  

http://www.hydrologic.nl/
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10 22 augustus 2021: Wederom wateroverlast in natte 

zomer 

Op 25 augustus 2021 gepubliceerd op LinkedIN 

Het lijkt deze zomer niet op te houden met de zware neerslag. Er worden ook records gebroken; het aantal dagen 

per jaar dat er ergens in Nederland meer dan 50 mm op een dag valt is nog nooit zo hoog geweest sinds 2006. Ook 

de afgelopen zondag (22 augustus) was weer zo een dag. In dit artikel blikken we terug op deze gebeurtenis. 

Verwachting tijdens de werkweek 

Tegen het einde van de werkweek werd het al duidelijk dat er in de nacht van zaterdag naar zondag 

en op zondag overdag weer een gebied met neerslag over het land zou trekken. In Figuur 1 staat de 

geïnterpreteerde pluimverwachting weergegeven voor de regio Noord-West Nederland. Hierin is te 

zien dat er met name in de nacht en ochtend een redelijke kans is op neerslagsommen van meer dan 10 

mm in 6 uur. Dit geeft al een indicatie dat er stevige neerslag kan vallen. 

 

Figuur 1. De neerslagsom in klassen voor de regio Noord-West Nederland, zoals berekend op donderdag 19 au-

gustus om 12 UTC door het ECMWF. Hierin geeft de bruine kleur een neerslagsom tussen 5 en 10 mm in 6 uur 

aan en oranje staat voor > 10 mm in 6 uur. Bron: HydroNET 

Laatste verwachtingen 

De laatste 48 uur voordat de neerslag verwacht wordt, komt het ook binnen de verwachtingstermijn 

van het Harmonie MOS model in het waarschuwingssysteem. Dit model gaf een aanzienlijke kans op 

flinke neerslagsommen over grote delen van Nederland. De verwachting van zaterdagavond 20:00 uur 

tot zondagavond 20:00 uur, staat weergegeven in Figuur 2. Hierin is te zien dat in bijna heel Nederland 

een grote kans (> 30%) is dat er meer dan 25 mm neerslag valt op een dag. De hoogste waarden, tot 75 

mm in een dag, worden verwacht in een band van Amsterdam naar Assen. 

http://www.hydrologic.nl/
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Figuur 2. De verwachting van het Harmonie MOS model voor zaterdag 21 augustus 20:00 uur tot en met zondag 

22 augustus 20:00 uur; zoals uitgegeven op zondag 22 augustus middernacht. Bron: HydroNET. 

Wateroverlast 

Uiteindelijk trok er in de nacht van zaterdag op zondag een flink neerslaggebied van het zuidwesten 

naar het noordoosten over het land. In de vroege ochtend kwam het gebied langzaam tot stilstand en 

draaide weer terug het land in. Met name in Friesland is hierdoor veel neerslag gevallen. Hier is door 

de radar tot wel 90 mm geregistreerd (zie Figuur 3). In Woudsend stonden hierdoor straten en kelders 

onder water. Richting het einde van de ochtend activeerde de neerslagzone zich in de vorm van felle 

buienlijnen over het midden van het land. Ook deze buienlijnen hebben wateroverlast veroorzaakt in 

onder meer Den Haag, Rotterdam en Amersfoort. 

http://www.hydrologic.nl/
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Figuur 3. De gevallen neerslag in het grootste deel van Nederland van 22 augustus 00:00 uur tot 23 augustus 

00:00 uur. Bron: HydroNET. 

Conclusie 

De verwachting was dit keer redelijk accuraat. De neerslagpiek werd al duidelijk opgepakt door het 

ECMWF model. Ook vlak voor de gebeurtenis was het Harmonie MOS model goed met het inschatten 

van de locatie met de meeste neerslag. Het zwaartepunt lag volgens met model rondom Flevoland en 

uiteindelijk is de meeste neerslag ook gevallen in een groot gebied rondom het IJsselmeer. De neerslag-

hoeveelheden in het zuiden en oosten van het land vielen mee en daar had het model de risico’s iets 

overschat. In Friesland is juist iets meer neerslag gevallen dan door het model verwacht. Over het al-

gemeen gezien was de verwachting goed en waren de risicogebieden door het model juist aangegeven. 
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