Resultaten Zomer
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Zomer
De maand juli gaat de boeken in als extreem warm en droog.

1 Welke positieve effecten heeft dit warme weer voor u? Ik
heb vaker/veel:
32%
21%

(n=236)
29%

27%
18%

Weet niet

Anders

Op het terras gezeten

In de zon gelegen

Gezwommen in de
buitenbaden/meren

De BBQ aangestoken

6%
Ik heb geen positieve
effecten
ondervonden

45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

(Meerdere antwoorden mogelijk)
42%

op vraag "7 Welke positieve effecten heeft dit warme weer voor u? Ik heb vaker/veel:" is het meest
gekozen antwoord (42%): "Op het terras gezeten".

Anders, namelijk:























'langer s'avonds buitengezeten en buren ontmoet
's avonds lekker lang buiten zitten
Allen positief was het aantrekken van de kleding korte broek en shirt, voor de rest negatief
omdat ik zeer slecht tegen hitte kan.
Binnen !!
Binnen gebleven
Binnen gezeten (2x)
Binnen zitten lezen
Buiten "geleefd"gewoon genoetn en op heetst vd dag ff rustig aan
Buiten geleefd
Buiten geleefd cq gegeten en genoten van mijn vrije tijd in de buitenlucht
Buiten geleefd en gesport
Buiten genoten
Buiten geweest
Cabrio rijden
Contact met buren
Echt zomer, veel buiten
Fietsen/
Fietstocht korte afstand en me rustig gebleven
Genoten (2x)
Genoten vd zon
Gewoon buiten geleefd
Gezwommen in eigen bad
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Gezwommen in eigen zwembad
Grotere en mooiere appels
Heerlijk buiten leven
Ik heb me rustiger gehouden betreft het huishoudelijk werk.
In de eigen tuin gezeten en buiten ontspanning gezocht
In de tuin en binnen gezeten wegens gezondheid
In de tuin in het zwembad gelegen
Kunnen oogsten
Leeft wel makkelijker met dit weer als het te warm is moet je maar even aanpassen aan het
weer
Lekker geluierd en eindelijk eens volop kunnen genieten van eigen zwembad.
Lekker niets gedaan omdat het te warm was. Gewoon genieten van alles.
Liggen zweten en niets kunnen doen
Mij moeten beschermen voor de zonne straling, mocht 2018 totaal niet in aanraking komen
met de zon
Minder grasmaaien
Op mijn eigen balkon gezeten
Rustig aan gedaan en genoten
Rustig aangedaan
Siesta gehouden Heerlijk
Strand
Thuis uit fe Zon
Vaak buiten gegeten
Vakantie gevoel na het werk
Veel binnen blijven, zo weinig mogelijk bewegen en op tijd rust nemen(siësta net als in Italië
en Spanje)
Veel boeken gelezen en minder fysiek actief geweest.
Veel buiten bezig geweest
Veel buiten geweest
Veel buiten kunnen leven
Veel buiten zitten
Veel en lang buiten kunnen zitten en eten
Veel fietsen
Veel fietstochten gemaakt
Veel gefietst (2x)
Veel gefietst en gewandeld
Veel in de schaduw buiten verbleven.
Vitamine D
Voelde me fitter
Voelde me lichamelijk beter
Was buiten gehangen!
Zomers gevoel
Zwembad op de plaats
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Toelichting




Alleen maar negatieve effecten. Kou kan ik goed verdragen, hitte daarentegen niet. Op kantoor
en in de auto (airco) was het goed te doen, daarbuiten niet.
Een heerlijke zomer, veel buiten geleefd, gegeten, gefietst, gewandeld !!
Ik kan heel slecht tegen warm weer, dus voor mij was het absoluut niet fijn. Ik ben dan ook blij
dat de hitte over is en dat het weer dragelijk is.
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2 Wat heeft u gedaan om de warme en droge dagen door te
komen?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n=240)

71%
53%
39%
28%

26%

19%

25%

24%

Weet niet

Anders

Verkoeling gezocht in
het water

Siësta (middagdutje)
gehouden

Planten extra water
geven / meer
sproeien

(Huis)dieren extra
water gegeven

Extra
(water)gedronken

0%
Extra ventilatie
aangezet

Airco een standje
koeler gezet

9%
Niets speciaals

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

op vraag "8 Wat heeft u gedaan om de warme en droge dagen door te komen?" is het meest gekozen
antwoord (71%): "Extra (water)gedronken".

Anders, namelijk:


























's Morgens het huis luchten en daarna alles potdicht doen
Aangepast aan de omstandigheden
Activiteiten als het kon, 's morgens en 's avonds uitvoeren
Bezigheden gedaan in een langzamer tempo. Beetje aanpassen naar het weer.
Binndn blijven
Binnen blijven
Een versnelling lager geschakeld , dus me aan de temperatuur aangepast
Eerder stoppen met werken
En verder gewoon gewerkt.
Extra zomerwering geplaatst
Gemak houden
Gewoon rustig aan doen
Gordijen en deuren dichthouden
Gordijnen dicht en boekje lezen.
Gordijnen dicht en niet de deur uitgaan, boodschappen laten bezorgen
Heel veel binnen gezeten i.v.m. niet in de zon mogen door gebruik van medicatie, dus was erg blij
toen het minder heet werd.
Ijsjes eten
In de schaduw blijven
In deschaduw onder een notenboom gezeten.
Jeetje wat een duffe vraag.
Lange avonden
Langer op het werk blijven (airco)
Later eten
Luiken en gordijnen dicht donker 22 graden
Me zeer rustig gehouden
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Minder actief geweest
Minder hard werken
Minder ingespannen met huishoudelijke taken. Elke dag bij mijn bejaarde buurvrouw
binnenlopen en evt. Boodschap etc. doen.
Naar bieb gaan
Niets bijzonders gedaan mijn woning is voorzien van klimaatbeheersing en binnen is het niet te
warm
Op vakantie gegaan
Ramen verduisteren
Rolluiken dicht
Rust gehouden
Rustig aan
Rustig aan doen
Rustig aan doen.
Rustig aan gedaan
Rustig aan gedaan, zwaar werk uitgesteld.
Rustig hiuden
Rustiger aan gedaan
Veel binnen gebleven
Veel binnen
Veel binnen blijven
Verkoeling gezocht op mijn werk
Verkoeling zoeken in de schaduw
Volop genoten
Vroeger gestart met werken en eerder gestopt
Werken
Werktempo en werktijden aangepast
Werktijden aangepast

Toelichting


Vanwege de hitte zoek je vanzelfsprekend naar allerlei mogelijke manieren om het door te
komen.
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Onlangs werd bekend dat het aantal boekingen naar zomerse bestemmingen afgelopen
zomer zijn tegengevallen, dit is veroorzaakt door het warme weer hier in Nederland.

3 Heeft u besloten om dit jaar in Nederland te blijven i.p.v.
naar het buitenland te gaan?
67%

70%

(n=236)

60%
50%
40%
30%

24%

20%
10%

10%
0%
Ja

Nee

Weet niet

Op vraag "9 Heeft u besloten om dit jaar in Nederland te blijven i.p.v. naar het buitenland te gaan?"
antwoordt 67% van de respondenten: "Nee".

Toelichting
Ja









Nee













Blijven altijd al in Nederland
Ga nooit op vakantie
Ga sowieso maar zelden meer dan een dag met vakantie
Maar dat hadden we in augustus 2017 al beslist.
Maar was dat sowieso van plan...dus niet ipv
Slechte vraag. Ik ben idd thuis gebleven maar dat had niets met het weer te
maken.
Wij gaan niet in de zomer op vakantie, dus inderdaad zijn wij in Nederland
gebleven ;)
Blijven al vele jaren in Nederland, hier is nog heel veel moois te zien en te
beleven.
Een vakantie naar Oostenrijk was al een dik half jaar gepland.
Ga niet op vakantie ga al jaren niet geen geld
Gaan nooit naar buitenland. Nederland is ook mooi.
Ik ben niet op vakantie geweest en zou dat ook niet doen
Ik ga niet op vakantie. Ik moet toneel spelen
Ik ging sowieso al niet op vakantie.
In de zomermaanden blijf ik thuis en in het voor- of najaar gaan we op vakantie.
Maar verblijf ook tijdens de vakantie meestal ergens in Nederland
Was al van plan om in Nederland op vakantie te gaan.
Wij verblijven al jaren in Nederland en ook dit jaar hadden we al geboekt in
Nederland. Toen wisten we nog niet dat het zo lekker weer zou worden.
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Weet niet





Ging al niet naar buitenland.
Heb sowieso geen geld voor vakantie
Wij gaan nooit in de zomer op vakantie

8

Er wordt voorspeld dat het klimaat in Nederland extremer wordt.

4 ‘Voor de toekomst overweeg ik om sneller in Nederland
mijn vakantie te vieren’
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)

(n=221)

38%

40%
35%
30%
25%

21%

20%

16%

15%

10%

9%

10%

6%

5%
0%
Zeer mee eens

Mee eens

Neutraal

Mee oneens

Zeer mee
oneens

Weet niet

Op stelling 10 ‘Voor de toekomst overweeg ik om sneller in Nederland mijn vakantie te vieren’
antwoordt 25% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 31% van de respondenten antwoordt:
"(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (38%) is: "Neutraal".

Toelichting
Zeer mee
eens




In verband met mijn ziekte kan ik niet naar landen waar het warm weer is en
daarbij is er nog genoeg te zien in Nederland.
Nederland is mooi. Je ogen goed dekost geven

Mee eens



Dit staat los van de klimaatverandering, maar heeft te maken met het feit dat wij
in januari ons eerste kindje verwachten en we dan niet te ver weg willen op
vakantie.

Neutraal





Ik ga toch vrijwel nooit weg.

Mee oneens



Ik ga niet zozeer voor de zon op vakantie, maar zeker voor de andere omgeving.
In mijn geval de bergen!
Maakt mij niet uit of het weer in Nederland goed is als ik graag naar het
buitenland wil heeft het weer daar geen invloed op
Voor het warme weer hoef ik zeker niet in Nederland te blijven, ik verwacht dan
eerder op vakantie te gaan naar Noordelijker gelegen landen waar het koeler is.
Zou koelere landen opzoeken

Zeer mee
oneens




Ga al jaren niet vakantie heb geen vakantie
Ik wil veel van de wereld zien en daarom graag buiten Nederland vanalles zien

Weet niet



Heb sowieso geen geld voor vakantie
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Langere periodes van warmte en droogte worden afgewisseld met zwaardere regenbuien.

5 Onderneemt u extra maatregelen om overlast van het
extreme weer te beperken in de toekomst?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

(n=221)
43%
29%

9%

13%

11%
3%

Ja, ik vervang Ja, ik plaats een Ja, ik laat mijn Ja, ik neem een
Nee,
tegels in groen
airco
huis begroeien
andere
maatregelen zijn
om water beter
voor verkoeling
maatregel niet nodig. Deze
weg te laten
namelijk;
zomer is een
lopen
uitzondering

Weet niet

op vraag "11 Onderneemt u extra maatregelen om overlast van het extreme weer te beperken in de
toekomst?" is het meest gekozen antwoord (43%): "Nee, maatregelen zijn niet nodig. Deze zomer is
een uitzondering".

Ja, ik neem een andere maatregel namelijk;























Aanbrengen waterbergingen
Betere waterberging
Dubbelglas, Bij warmte huis gesloten houden
Extra zonwering
Gebruik minder de auto.
Geen airco maar een doodgewone ventilator is voldoende
Je gewoon aanpassen aan de omstandigheden
Luiken voor raam
Niet zo zeuren
Op zoek gaan naar een duurzaam goed geisoleerd huis
Pas mijn tuin aan door planten te planten die beter tegen zon kunnen
Regenton
Rolluiken (2x)
Roluiken tegen de warmte in huis
Tuin er uit en tegels er in, door de droogte veel water verspilling aan het besproeien van de
tuin
Verzoek aan gemeente om niet alles af te wentelen op bewoners
Water niet in het riool, maar rechtstreeks in de bodem, zodat het riool niet overbelast wordt
Wateropslag
Zie toelichting (2x)
Zonnescherm ramen / schaduwdoek in de tuin
Zorg dat de goten schoon zijn
Zorg voor goede zonwering.
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Toelichting















De
Effect van betegeling van binnenplaatsen wordt vaak overdreven. Al meermalen bij groepen
zoals Steenbreek gevraagd om alternatieven voor diegenen die niet willen of kunnen tuinieren,
er moet bijvoorbeeld best poreus materiaal te vinden zijn waarmee je enkele tegels kunt
vervangen maar je krijgt botweg geen antwoord als je zoiets vraagt.
Geen geld voor die dingen
Heb al een groene tuin met een leemlaag eronder hoef dus niet bij op der veel te sproeien
houd goed water vast en zonnepanelen op het dak dit scheelt ook, het dak wordt minder
warm dus ook bi nen minder warm
Heb een grote tuin met veel groen en zo min mogelijk bestrating, misschien een airco op de
slaapkamer maar dit is nog niet zeker omdat we alles donker hielden en s morgens vroeg alles
deden luchten en daarna alles weer dicht dus al met al hebben we goed geslapen en hielden
het zo heerlijk koel in huis.
Het komt zoals het komt
Maatregelen zijn bij ons niet nodig omdat we veel groen en infiltratie hebben
Nee, heb onze leefomgeving al zo ingericht dat het extreme weer weinig invloed heeft.
Nee, het huis was lekker koel om tussendoor af te koelen. Misschien zou ik zelf meer
waterijsjes moeten maken, want bij de supermarkten was een tekort.
Nee, we zijn goed voorbereid
We hebben al lang een airco en een hele groene tuin, zodat het water weg kan.
We hebben reeds maatregelen getroffen (sproei-installatie, airco, rolluiken, etc.)
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Onderzoeksverantwoording

Onderzoek
Onderwerpen

Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Gemiddelde duur invullen van enquête
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

TIP MooiLaarbeek
Informatievoorziening
Herinrichting Lieshoutse weg
Zomer
06 september 2018 tot 17 september 2018
302
5,6% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
19
6 minuten en 1 seconden
18 september 2018
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsens bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het raadplegen van meningen /
ervaringen / beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om de
beleving en inzichten vanuit de maatschappij regulier zichtbaar te maken. Door een transparant
inzicht in hetgeen leeft en speelt onder burgers / bestuurders / politici, levert dit beter beleid en
meer draagvlak op. Tips worden aangeleverd. Tevens toetst u of ingezette acties resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u. Het
onderzoeksbureau heeft de beschikking over eigen TIP-burgerpanels (landelijk > 60 burgerpanels) en
het overheidspanel Overheid in Nederland.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860103

Toponderzoek is lid van MOA.
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