EXTREEM WEER

NATUURLIJK
RISICO

Extreem weer kan een grote impact hebben op mens en maatschappij. Voorbeelden van extreem weer zijn hittegolven, langdurige periodes van droogte, hevig onweer en een verslechtering van de luchtkwaliteit door weersomstandigheden.
Extreme weersfenomenen doen zich jaarlijks meermaals voor. De verwachting is dat deze risico’s
in de toekomst frequenter en sterker zullen worden, onder invloed van de klimaatverandering.

RISICOANALYSE: IMPACT & WAARSCHIJNLIJKHEID
In 2018 coördineerde het Nationaal Crisiscentrum een grootschalige risicobeoordeling voor België voor
de periode 2018-2023. Verschillende experten beoordeelden diverse risico’s op basis van hun waarschijnlijkheid en hun impact op mens, maatschappij, milieu en economie. Voor risico’s die onderhevig zijn aan
klimaatverandering (*), maakten de experts ook een inschatting van hun waarschijnlijkheid en impact
voor de periode 2050 - 2055. Uit de analyse blijkt dat de waarschijnlijkheid en impact van deze scenario’s
in de toekomst kan toenemen.

Maatschappelijke impact
Zeer kleine impact
Zeer onwaarschijnlijk

Impact op milieu

Kleine impact
Onwaarschijnlijk

Financiële impact

Gemiddelde impact
Mogelijk

Menselijke impact

Grote impact
Waarschijnlijk

Catastrofale impact
Zeer waarschijnlijk

WEET JIJ WAT TE DOEN BIJ ... ?
HEVIG ONWEER
•

Zet binnen wat de wind kan meevoeren.

•

•

HITTEGOLF
•

Drink voldoende water.

Blijf binnen en ga enkel naar buiten als het

•

Vermijd zware inspanningen.

echt moet.

•

Zoek koele plaatsen op.

Trek de stekker van elektrische toestellen uit.

•

Een lange rit in de auto? Neem water mee.

DROOGTE

TEKORT AAN DRINKWATER

Vermijd een tekort aan water:

•

Voorzie drinkwater in flessen (2l/p/dag).

•

Neem liever een douche dan een bad.

•

Voorzie een extra hoeveelheid (2l) om je te

•

Beperkt het sproeien van (groente)tuinen.

•

Vul zwembaden niet onnodig bij.

wassen en voor in de keuken.
•

Volg de aanbevelingen van de overheid.

LUCHTKWALITEIT
•

Laat de motor van je auto niet onnodig draaien.

•

Beperk je activiteiten buiten.

•

Problemen met ademhalen? Contacteer je
dokter.

Meer tips op www.risico-info.be

