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Samenvatting 

Regio Rivierenland wordt klimaatbestendig! In 2019 heeft de 
regio Rijk van Maas & Waal het RAS-manifest ondertekend. De 
overheden – gemeenten, Waterschap Rivierenland en provincie 
Gelderland willen samen met regionale stakeholders zoals de 
agrarische sector, de GGD en woningbouwcorporaties de regio 
klimaatbestendig en waterrobuust maken. In het aanvullende 
regionaal uitvoeringsprogramma (RUP) staan borgings-, 
uitvoerings- en onderzoeksprojecten op het gebied van 
verdroging, wateroverlast en hitte, waarmee uitvoering aan het 
RAS-manifest wordt gegeven. Communicatie en bewustwording 
maken deel uit van de projecten. 

DOELGROEP INWONERS 
De eerste groep waar met communicatie en bewustwording 
wordt gewerkt zijn inwoners. Zij worden meegenomen in de 
beweging naar een klimaatbestendige regio. In de meerjarige 
communicatiestrategie ligt de nadruk op informeren, activeren en 
enthousiasmeren van deze groep.

DOELSTELLINGEN INWONERS 
In het kader van de meerjarige communicatiestrategie is een 
drietal doelstellingen opgesteld voor de doelgroep inwoners.

1. KENNIS 
Er is na 4 jaar een stijging van 40% onder de doelgroep inwoners 
op het gebied van maatregelen die zij zelf kunnen treffen tegen 
klimaatverandering. 

2. HOUDING 
Er is na 4 jaar een stijging van 30% onder de doelgroep inwoners 
die wateroverlast, droogte en hitte als probleem ervaart binnen 
nu en 4 jaar.

3. GEDRAG
Er is een stijging van 15 % onder de doelgroep inwoners die 
stappen zet tegen de gevolgen van klimaatverandering. 

MONITORING 
Door middel van een voor én een nameting wordt gemonitord of de 
doelstellingen na 4 jaar zijn behaald. 

ONDERZOEKSVERANTWOORDING
Voor de nulmeting is samengewerkt met Swipocratie. Hiermee kon 
iedereen uit Rivierenland met zijn of haar pc of mobiele telefoon 
op eenvoudige wijze een enquête invullen. Met deze tool is dus de 
nulmeting voltooid.  

WAT IS SWIPOCRATIE? 
Swipocratie is ontwikkeld en bedacht door ontwerper Florian 
Francken en landschapsarchitect Paul Roncken. Vanuit design 
thinking methodiek en user centered design principes staat 
de gebruiker centraal. Swipocratie is specifiek ontwikkeld om 
makkelijk, laagdrempelig en snel de mening van een grote groep 
mensen te peilen of een gesprek te starten. Met Swipocratie lukt 
het meestal om naast de “usual suspects” ook moeilijk bereikbare 
groepen te betrekken bij een participatie vraagstuk. 
Daarnaast interessant: de enquête is opgesteld om snel vanuit een 
primair gevoel te reageren. Een eenvoudig opgestelde vraag wordt 
gecombineerd met beeld, waardoor het zowel geschikt is voor 
visueel ingestelde mensen als voor tekstlezers. Met een info knop 
is aanvullende informatie over de vraag opgenomen. Vanwege de 
mogelijkheid om antwoord te geven via swipen is de enquête goed 
in te vullen op de pc en ook telefoon.

KANALEN
De Swipocratie-enquête https://klimaatactief.swipocratie.
nl/ is aangeboden via Facebook en via Instagram advertenties, 
via de eigen Klimaat Actief Rivierenland kanalen, maar ook via 
social media kanalen van de partners van de KAR: gemeenten, 
Waterschap en de Provincie Gelderland. Daarnaast heeft een 
aantal communicatiepartners het vermeld in de eigen nieuwsbrief. 
Zoals BC de Grote Rivieren, het Regionale Energieloket en Regio 
Rivierenland.  

DOELSTELLING VAN DE PEILING
Doel van deze peiling of ‘enquête light’ was het informeren 
van inwoners, het ophalen van de kennis van inwoners over 
klimaatverandering en klimaatadaptatie en onderzoeken 
of zij al klimaatadaptatieve maatregelen treffen. Een soort 
check dus bij mensen om te zien of ze zich zorgen maken over 
klimaatverandering en hoe ze daarnaar handelen. 

De Swipocratie enquête heeft 6 weken online gestaan en 
is gepromoot via betaalde advertenties op Facebook en 
Instagram. Via de kanalen van de partners van de RAS en van de 
communicatiepartners. 

Van de bijna 250.000 inwoners die Rivierenland rijk is, zijn via de 
betaalde advertenties ruim 30.000 mensen bereikt. Het bereik via 
de andere kanalen is niet bekend. 675 inwoners hebben de peiling 
ingevuld. 



   Infographic 



Conclusie(s)
Voor deze peiling  heeft Communicatiebureau de Lynx gezocht naar een representatieve groep 
inwoners die nog niet met klimaatverandering of klimaatadaptatie bezig is. Vandaar ook dat we voor 
een kort maar krachtige Swipocratiepeiling kozen als middel, waarmee ook niet usual suspects kunnen 
worden bereikt. 

De peiling is uitgezet via Instagram en Facebook advertenties. Er werd een maatregel gepromoot en 

mensen werden uitgenodigd om aan te geven welke maatregelen ze zelf al hadden getroffen: 

Deze advertenties hebben meer dan 30.000 mensen bereikt. Echter lag de berichtbetrokkenheid 
wat aan de lage kant: 1.000 mensen reageerden, klikten door en uiteindelijke resulteerde het in 674 
mensen die deelnamen aan de peiling. Halverwege de campagne heeft bureau de Lynx naast de online 
advertenties daarom ook ingezet op andere manieren om het aantal ingevulde peilingen te vergroten. 

Denk aan het benaderen van contacten in wijken of het aanschrijven van lokale media. Via bewoners 
is er een druppeleffect ontstaan. We zien echter dat mensen die de peiling indertijd zijn gaan invullen, 
vaak of vaker een groene achtergrond hebben. Daarom zijn de resultaten mogelijk vertekend en liggen 
de percentages vrij hoog: 82% heeft al stappen gezet richting vergroenen. Dat klinkt alsof we nog 
weinig werk te verzetten hebben de komende 3 jaar dat de RAS duurt. Maar in de praktijk verwachten 
wij dat dit anders in elkaar steekt en dat het vergroeningspercentage evenals de bekendheid van de 
maatregelen die getroffen worden lager ligt.

Het lage bereidheidspercentage van inwoners om de peiling in te vullen ligt (verwachten wij) aan 
de bekendheid met de thematiek.  Wij hebben ervaring opgedaan met werken met Swipocratie bij 
de Regionale Energie Strategie, waar 2.350 mensen de peiling invulden. De thematiek (windmolens 
en zonnepanelenvelden) is mogelijk bekender bij inwoners, en spreekt waarschijnlijk meer tot de 
verbeelding. 
 
Kortom, we laten ons in het (vervolg van de strategie) benaderen van inwoners niet té veel leiden door 
deze hoog gemotiveerde resultaten, maar kunnen wel voortborduren op de feedback die we ontvingen 
op de advertenties zelf. Participanten droegen op social media kanalen onder meer suggesties aan op 
de maatregelen, die voor de Regio nuttig zijn.



Conclusie(s)

Hierboven leest u enkele berichten terug die volgden op de advertenties. Inwo-
neners van Rivierenland lieten weten dat sommige maatregelen al getroffen waren 
(ingegraven infiltratiekratten volgden). Anders inwoners gaven feedback: bijvoor-
beeld een wadi op kleigrond, dat schijnt lastiger te zijn. Weer anderen schreven 
suggesties op de aanbevolen maatregelen.  
 
Opnieuw kunnen we de conclusie trekken dat klimaatadaptatie een nieuw onder-
werp is. En dat het zoeken is welke maatregelen waar gecommuniceerd kunnen 
worden. Voor nu is er regionale en lokale input verzameld van waaruit de inwoner-
scampagne wordt geoptimaliseerd.

Enkele suggesties of opmerkingen van inwoners:
 
- Inwoners geven de suggestie om het woord ontgrijzen te gebruiken in plaats van ver-
groenen
- Er wordt ook naar gemeenten gekeken voor het onderhoud van het riool
- Aanvragen werden gedaan op het gebied van subsidies voor onttegelen of afkoppelen 
van regenpijpen
- Er werden concrete verzoeken ingediend hoe groene tuinontwerpen eruit zagen
- Gevraagd werd of er microplastics in de grond kwamen met een infiltratiekrat.

Een uitdraai van alle opmerkingen wordt gedeeld met de betreffende partners.

“In een tuin met kleigrond een paar 
flink gaten boren in de borders met 
een grote grondboor. Dan plaats je 
daar een koker in met grind. Als je dat 
doet, heb je ook meteen kans op een 
droge kruipruimte.” 

 “Wij hebben gelukkig een grote tuin 
met veel groen en een regenton. Die wij 
gebruiken met sproeien van onze tuin.”  

“Een wadi als je op de kleigrond zit? 
Volgens mij heb ik ergens gelezen dat 
dat niet kan.” 
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Response per gemeente: buiten Rivierenland

ja nee
Set 0: warmdraaien
Heb je een koophuis? 8 16% 43 84%
Heb je een tuin? 3 6% 48 94%
Uitleg 5 10% 46 90%
Set 1: Swipe met ons mee voor jouw omgeving
Ik ben bereid (nog) een groen dak aan te leggen 27 57% 20 43%
Ik ben bereid 1 of meerdere bomen te planten om mijn woning (verder) te verkoelen 20 43% 26 57%
Ik ben bereid 1 of meerdere infiltratiekratten in mijn tuin in te graven 33 72% 13 28%
Ik ben ervan op de hoogte wat de gemeente doet om mijn omgeving voor te bereiden op de gevolgen 
van klimaatverandering

24 53% 21 47%

Ik ben van plan (verdere) stappen te zetten om mijn tuin te vergroenen 17 36% 30 64%
Ik ben van plan een regenton te kopen 23 48% 25 52%
Ik ben van plan mijn regenpijp af te koppelen 30 63% 18 38%
Ik heb al 1 of meerdere bomen in de tuin met als doel te verkoelen 15 33% 31 67%
Ik heb al 1 of meerdere groene daken 41 87% 6 13%
Ik heb al 1 of meerdere infiltratiekratten 40 87% 6 13%
Ik heb al een regenton in mijn tuin 23 48% 25 52%
Ik heb al stappen gezet om mijn tuin te vergroenen 9 19% 38 81%
Ik heb mijn regenpijp al afgekoppeld 27 56% 21 44%
Ik maak me zorgen over klimaatverandering (hitte, droogte, wateroverlast) 8 16% 42 84%
Ik vind het belangrijk dat de gemeente werkt aan projecten die de omgeving voorbereiden op 
klimaatverandering

4 9% 42 91%

Bijlagen: uitkomsten vragen Swipocratie peiling, per gemeente
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Response per gemeente: buiten Rivierenland

Ik voel me verantwoordelijk om maatregelen te treffen om mijn eigen woning of straat aan te passen 
aan klimaatverandering

8 16% 41 84%

Ik weet hoe ik een groen dak kan (laten) aanleggen 20 43% 27 57%
Ik weet hoe ik een infiltratiekrat kan ingraven 31 66% 16 34%
Ik weet hoe ik mijn regenpijp af kan koppelen 17 35% 31 65%
Ik weet hoe ik mijn tuin kan vergroenen  (zodat het in de zomer minder heet in mijn tuin/wijk wordt) 3 6% 44 94%
Wist je dat de gemeente werkt aan projecten die jouw gemeente voorbereiden op 
klimaatverandering?

10 22% 36 78%

Wist je dat een boom in de tuin helpt je woning te verkoelen? 3 7% 43 93%
Wist je dat het afkoppelen van je regenpijp het riool ontlast? 8 17% 40 83%
Wist je dat het opvangen van water in een regenton wateroverlast in de straat kan voorkomen? 6 13% 42 88%
Wist je dat... een groen dak wateroverlast helpt voorkomen ? 3 6% 44 94%
Wist je dat... een infiltratiekrat onder de grond zit en water beter afvoert 21 45% 26 55%
Wist je dat... het vergroenen van tuinen bijdraagt aan het tegengaan van de gevolgen van 
klimaatverandering

3 6% 45 94%

Set 3: stellingen
Ik vind het leuk om me als vrijwilliger in te zetten om andere inwoners meer te vertellen over hitte, 
droogte en wateroverlast

29 64% 16 36%

Ik weet dankzij deze peiling beter hoe ik mij kan voorbereiden op hitte, droogte en wateroverlast. 23 51% 22 49%
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Response per gemeente: Buren

Buren
Set 0: warmdraaien Ja Nee
Heb je een koophuis? 3 5% 56 95%
Heb je een tuin? 2 3% 57 97%
Uitleg 9 15% 50 85%
Set 1: Swipe met ons mee voor jouw omgeving
Ik ben bereid (nog) een groen dak aan te leggen 42 78% 12 22%
Ik ben bereid 1 of meerdere bomen te planten om mijn woning (verder) te verkoelen 22 43% 29 57%
Ik ben bereid 1 of meerdere infiltratiekratten in mijn tuin in te graven 32 63% 19 37%
Ik ben ervan op de hoogte wat de gemeente doet om mijn omgeving voor te bereiden op de gevolgen 
van klimaatverandering

28 57% 21 43%

Ik ben van plan (verdere) stappen te zetten om mijn tuin te vergroenen 13 24% 42 76%
Ik ben van plan een regenton te kopen 32 55% 26 45%
Ik ben van plan mijn regenpijp af te koppelen 29 51% 28 49%
Ik heb al 1 of meerdere bomen in de tuin met als doel te verkoelen 12 24% 39 76%
Ik heb al 1 of meerdere groene daken 49 91% 5 9%
Ik heb al 1 of meerdere infiltratiekratten 46 90% 5 10%
Ik heb al een regenton in mijn tuin 33 57% 25 43%
Ik heb al stappen gezet om mijn tuin te vergroenen 10 18% 45 82%
Ik heb mijn regenpijp al afgekoppeld 31 54% 26 46%
Ik maak me zorgen over klimaatverandering (hitte, droogte, wateroverlast) 13 22% 46 78%
Ik vind het belangrijk dat de gemeente werkt aan projecten die de omgeving voorbereiden op 
klimaatverandering

8 16% 43 84%
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Response per gemeente: Buren

Ik voel me verantwoordelijk om maatregelen te treffen om mijn eigen woning of straat aan te passen 
aan klimaatverandering

11 19% 47 81%

Ik weet hoe ik een groen dak kan (laten) aanleggen 22 41% 32 59%
Ik weet hoe ik een infiltratiekrat kan ingraven 25 48% 27 52%
Ik weet hoe ik mijn regenpijp af kan koppelen 15 26% 43 74%
Ik weet hoe ik mijn tuin kan vergroenen  (zodat het in de zomer minder heet in mijn tuin/wijk wordt) 9 16% 46 84%
Wist je dat de gemeente werkt aan projecten die jouw gemeente voorbereiden op 
klimaatverandering?

29 57% 22 43%

Wist je dat een boom in de tuin helpt je woning te verkoelen? 2 4% 49 96%
Wist je dat het afkoppelen van je regenpijp het riool ontlast? 8 14% 50 86%
Wist je dat het opvangen van water in een regenton wateroverlast in de straat kan voorkomen? 6 10% 52 90%
Wist je dat... een groen dak wateroverlast helpt voorkomen ? 4 7% 50 93%
Wist je dat... een infiltratiekrat onder de grond zit en water beter afvoert 14 26% 39 74%
Wist je dat... het vergroenen van tuinen bijdraagt aan het tegengaan van de gevolgen van 
klimaatverandering

4 7% 52 93%

Set 3: stellingen
Ik vind het leuk om me als vrijwilliger in te zetten om andere inwoners meer te vertellen over hitte, 
droogte en wateroverlast

33 70% 14 30%

Ik weet dankzij deze peiling beter hoe ik mij kan voorbereiden op hitte, droogte en wateroverlast. 20 43% 27 57%
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Response per gemeente: Culemborg

Set 0: warmdraaien Ja Nee
Heb je een koophuis? 21 14% 127 86%
Heb je een tuin? 19 13% 129 87%
Uitleg 39 26% 113 74%
Set 1: Swipe met ons mee voor jouw omgeving
Ik ben bereid (nog) een groen dak aan te leggen 66 46% 78 54%
Ik ben bereid 1 of meerdere bomen te planten om mijn woning (verder) te verkoelen 58 41% 82 59%
Ik ben bereid 1 of meerdere infiltratiekratten in mijn tuin in te graven 83 59% 58 41%
Ik ben ervan op de hoogte wat de gemeente doet om mijn omgeving voor te bereiden op de gevolgen 
van klimaatverandering

79 56% 61 44%

Ik ben van plan (verdere) stappen te zetten om mijn tuin te vergroenen 51 35% 93 65%
Ik ben van plan een regenton te kopen 72 49% 75 51%
Ik ben van plan mijn regenpijp af te koppelen 85 59% 59 41%
Ik heb al 1 of meerdere bomen in de tuin met als doel te verkoelen 42 30% 98 70%
Ik heb al 1 of meerdere groene daken 105 73% 39 27%
Ik heb al 1 of meerdere infiltratiekratten 129 91% 12 9%
Ik heb al een regenton in mijn tuin 72 49% 75 51%
Ik heb al stappen gezet om mijn tuin te vergroenen 30 21% 114 79%
Ik heb mijn regenpijp al afgekoppeld 104 72% 41 28%
Ik maak me zorgen over klimaatverandering (hitte, droogte, wateroverlast) 24 16% 123 84%
Ik vind het belangrijk dat de gemeente werkt aan projecten die de omgeving voorbereiden op 
klimaatverandering

16 11% 124 89%

Ik voel me verantwoordelijk om maatregelen te treffen om mijn eigen woning of straat aan te passen 
aan klimaatverandering

30 20% 117 80%



13

Response per gemeente: Culemborg

Ik vind het leuk om me als vrijwilliger in te zetten om andere inwoners meer te vertellen over hitte, 
droogte en wateroverlast

112 80% 28 20%

Ik weet dankzij deze peiling beter hoe ik mij kan voorbereiden op hitte, droogte en wateroverlast. 46 33% 94 67%
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Response per gemeente: Maasdriel

maasdriel Ja Nee
Set 0
Heb je een koophuis? 7 14% 44 86%
Heb je een tuin? 4 8% 47 92%
Uitleg 12 24% 39 76%
Set 1: Swipe met ons mee voor jouw omgeving
Ik ben bereid (nog) een groen dak aan te leggen 28 57% 21 43%
Ik ben bereid 1 of meerdere bomen te planten om mijn woning (verder) te verkoelen 23 48% 25 52%
Ik ben bereid 1 of meerdere infiltratiekratten in mijn tuin in te graven 30 61% 19 39%
Ik ben ervan op de hoogte wat de gemeente doet om mijn omgeving voor te bereiden op de gevolgen 
van klimaatverandering

32 70% 14 30%

Ik ben van plan (verdere) stappen te zetten om mijn tuin te vergroenen 19 39% 30 61%
Ik ben van plan een regenton te kopen 22 43% 29 57%
Ik ben van plan mijn regenpijp af te koppelen 24 49% 25 51%
Ik heb al 1 of meerdere bomen in de tuin met als doel te verkoelen 16 34% 31 66%
Ik heb al 1 of meerdere groene daken 43 88% 6 12%
Ik heb al 1 of meerdere infiltratiekratten 42 88% 6 13%
Ik heb al een regenton in mijn tuin 23 45% 28 55%
Ik heb al stappen gezet om mijn tuin te vergroenen 7 14% 42 86%
Ik heb mijn regenpijp al afgekoppeld 31 63% 18 37%
Ik maak me zorgen over klimaatverandering (hitte, droogte, wateroverlast) 10 20% 41 80%
Ik vind het belangrijk dat de gemeente werkt aan projecten die de omgeving voorbereiden op 
klimaatverandering

4 9% 42 91%
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Response per gemeente: Maasdriel

Ik voel me verantwoordelijk om maatregelen te treffen om mijn eigen woning of straat aan te passen 
aan klimaatverandering

8 16% 43 84%

Ik weet hoe ik een groen dak kan (laten) aanleggen 20 41% 29 59%
Ik weet hoe ik een infiltratiekrat kan ingraven 28 57% 21 43%
Ik weet hoe ik mijn regenpijp af kan koppelen 22 43% 29 57%
Ik weet hoe ik mijn tuin kan vergroenen  (zodat het in de zomer minder heet in mijn tuin/wijk wordt) 4 8% 45 92%
Wist je dat de gemeente werkt aan projecten die jouw gemeente voorbereiden op 
klimaatverandering?

18 38% 29 62%

Wist je dat een boom in de tuin helpt je woning te verkoelen? 3 6% 45 94%
Wist je dat het afkoppelen van je regenpijp het riool ontlast? 10 20% 41 80%
Wist je dat het opvangen van water in een regenton wateroverlast in de straat kan voorkomen? 4 8% 47 92%
Wist je dat... een groen dak wateroverlast helpt voorkomen ? 8 16% 41 84%
Wist je dat... een infiltratiekrat onder de grond zit en water beter afvoert 21 43% 28 57%
Wist je dat... het vergroenen van tuinen bijdraagt aan het tegengaan van de gevolgen van 
klimaatverandering

5 10% 44 90%

Set 3: stellingen
Ik vind het leuk om me als vrijwilliger in te zetten om andere inwoners meer te vertellen over hitte, 
droogte en wateroverlast

28 61% 18 39%

Ik weet dankzij deze peiling beter hoe ik mij kan voorbereiden op hitte, droogte en wateroverlast. 15 33% 31 67%
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Response per gemeente: Neder Betuwe 

nederbetuwe
Set 0: warmdraaien Ja Nee
Heb je een koophuis? 4 10% 35 90%
Heb je een tuin? 1 3% 38 97%
Uitleg 5 12% 37 88%
Set 1: Swipe met ons mee voor jouw omgeving
Ik ben bereid (nog) een groen dak aan te leggen 27 73% 10 27%
Ik ben bereid 1 of meerdere bomen te planten om mijn woning (verder) te verkoelen 18 49% 19 51%
Ik ben bereid 1 of meerdere infiltratiekratten in mijn tuin in te graven 25 68% 12 32%
Ik ben ervan op de hoogte wat de gemeente doet om mijn omgeving voor te bereiden op de gevolgen 
van klimaatverandering

25 69% 11 31%

Ik ben van plan (verdere) stappen te zetten om mijn tuin te vergroenen 17 45% 21 55%
Ik ben van plan een regenton te kopen 21 54% 18 46%
Ik ben van plan mijn regenpijp af te koppelen 28 72% 11 28%
Ik heb al 1 of meerdere bomen in de tuin met als doel te verkoelen 7 19% 30 81%
Ik heb al 1 of meerdere groene daken 33 87% 5 13%
Ik heb al 1 of meerdere infiltratiekratten 34 92% 3 8%
Ik heb al een regenton in mijn tuin 17 44% 22 56%
Ik heb al stappen gezet om mijn tuin te vergroenen 5 13% 33 87%
Ik heb mijn regenpijp al afgekoppeld 30 77% 9 23%
Ik maak me zorgen over klimaatverandering (hitte, droogte, wateroverlast) 16 41% 23 59%
Ik vind het belangrijk dat de gemeente werkt aan projecten die de omgeving voorbereiden op 
klimaatverandering

6 17% 30 83%
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Response per gemeente: Neder Betuwe 

Wist je dat een boom in de tuin helpt je woning te verkoelen? 2 5% 35 95%
Wist je dat het afkoppelen van je regenpijp het riool ontlast? 10 26% 29 74%
Wist je dat het opvangen van water in een regenton wateroverlast in de straat kan voorkomen? 9 23% 30 77%
Wist je dat... een groen dak wateroverlast helpt voorkomen ? 10 26% 28 74%
Wist je dat... een infiltratiekrat onder de grond zit en water beter afvoert 21 57% 16 43%
Wist je dat... het vergroenen van tuinen bijdraagt aan het tegengaan van de gevolgen van 
klimaatverandering

3 8% 36 92%

Set 3: stellingen
Ik vind het leuk om me als vrijwilliger in te zetten om andere inwoners meer te vertellen over hitte, 
droogte en wateroverlast

27 77% 8 23%

Ik weet dankzij deze peiling beter hoe ik mij kan voorbereiden op hitte, droogte en wateroverlast. 14 40% 21 60%
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Response per gemeente: Over Betuwe 

overbetuwe Ja Nee
Set 0: warmdraaien
Heb je een koophuis? 9 14% 56 86%
Heb je een tuin? 3 5% 62 95%
Uitleg 10 15% 55 85%
Set 1: Swipe met ons mee voor jouw omgeving
Ik ben bereid (nog) een groen dak aan te leggen 34 53% 30 47%
Ik ben bereid 1 of meerdere bomen te planten om mijn woning (verder) te verkoelen 25 39% 39 61%
Ik ben bereid 1 of meerdere infiltratiekratten in mijn tuin in te graven 37 58% 27 42%
Ik ben ervan op de hoogte wat de gemeente doet om mijn omgeving voor te bereiden op de gevolgen 
van klimaatverandering

40 63% 23 37%

Ik ben van plan (verdere) stappen te zetten om mijn tuin te vergroenen 20 31% 44 69%
Ik ben van plan een regenton te kopen 36 56% 28 44%
Ik ben van plan mijn regenpijp af te koppelen 33 52% 31 48%
Ik heb al 1 of meerdere bomen in de tuin met als doel te verkoelen 17 27% 47 73%
Ik heb al 1 of meerdere groene daken 58 91% 6 9%
Ik heb al 1 of meerdere infiltratiekratten 59 92% 5 8%
Ik heb al een regenton in mijn tuin 29 45% 35 55%
Ik heb al stappen gezet om mijn tuin te vergroenen 3 5% 61 95%
Ik heb mijn regenpijp al afgekoppeld 43 67% 21 33%
Ik maak me zorgen over klimaatverandering (hitte, droogte, wateroverlast) 12 19% 52 81%
Ik vind het belangrijk dat de gemeente werkt aan projecten die de omgeving voorbereiden op 
klimaatverandering

5 8% 59 92%
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Response per gemeente: Over Betuwe 

Ik voel me verantwoordelijk om maatregelen te treffen om mijn eigen woning of straat aan te passen 
aan klimaatverandering

10 16% 54 84%

Ik weet hoe ik een groen dak kan (laten) aanleggen 23 36% 41 64%
Ik weet hoe ik een infiltratiekrat kan ingraven 47 73% 17 27%
Ik weet hoe ik mijn regenpijp af kan koppelen 20 31% 44 69%
Ik weet hoe ik mijn tuin kan vergroenen  (zodat het in de zomer minder heet in mijn tuin/wijk wordt) 2 3% 62 97%
Wist je dat de gemeente werkt aan projecten die jouw gemeente voorbereiden op 
klimaatverandering?

30 47% 34 53%

Wist je dat een boom in de tuin helpt je woning te verkoelen? 2 3% 62 97%
Wist je dat het afkoppelen van je regenpijp het riool ontlast? 14 22% 50 78%
Wist je dat het opvangen van water in een regenton wateroverlast in de straat kan voorkomen? 12 19% 52 81%
Wist je dat... een groen dak wateroverlast helpt voorkomen ? 9 14% 55 86%
Wist je dat... een infiltratiekrat onder de grond zit en water beter afvoert 26 41% 38 59%
Wist je dat... het vergroenen van tuinen bijdraagt aan het tegengaan van de gevolgen van 
klimaatverandering

2 3% 62 97%

Set 3: stellingen
Ik vind het leuk om me als vrijwilliger in te zetten om andere inwoners meer te vertellen over hitte, 
droogte en wateroverlast

44 75% 15 25%

Ik weet dankzij deze peiling beter hoe ik mij kan voorbereiden op hitte, droogte en wateroverlast. 31 52% 29 48%
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Response per gemeente: Tiel

tiel Ja Nee
Set 0: warmdraaien
Heb je een koophuis? 17 16% 91 84%
Heb je een tuin? 15 14% 93 86%
Uitleg 28 26% 80 74%
Set 1: Swipe met ons mee voor jouw omgeving
Ik ben bereid (nog) een groen dak aan te leggen 62 61% 40 39%
Ik ben bereid 1 of meerdere bomen te planten om mijn woning (verder) te verkoelen 43 43% 56 57%
Ik ben bereid 1 of meerdere infiltratiekratten in mijn tuin in te graven 64 65% 35 35%
Ik ben ervan op de hoogte wat de gemeente doet om mijn omgeving voor te bereiden op de gevolgen 
van klimaatverandering

61 62% 37 38%

Ik ben van plan (verdere) stappen te zetten om mijn tuin te vergroenen 44 43% 58 57%
Ik ben van plan een regenton te kopen 58 56% 45 44%
Ik ben van plan mijn regenpijp af te koppelen 61 59% 42 41%
Ik heb al 1 of meerdere bomen in de tuin met als doel te verkoelen 38 38% 61 62%
Ik heb al 1 of meerdere groene daken 92 90% 10 10%
Ik heb al 1 of meerdere infiltratiekratten 93 94% 6 6%
Ik heb al een regenton in mijn tuin 58 56% 45 44%
Ik heb al stappen gezet om mijn tuin te vergroenen 28 27% 74 73%
Ik heb mijn regenpijp al afgekoppeld 71 69% 32 31%
Ik maak me zorgen over klimaatverandering (hitte, droogte, wateroverlast) 26 25% 78 75%
Ik vind het belangrijk dat de gemeente werkt aan projecten die de omgeving voorbereiden op 
klimaatverandering

13 13% 85 87%
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Response per gemeente: Tiel

Ik voel me verantwoordelijk om maatregelen te treffen om mijn eigen woning of straat aan te passen 
aan klimaatverandering

24 23% 80 77%

Ik weet hoe ik een groen dak kan (laten) aanleggen 49 48% 53 52%
Ik weet hoe ik een infiltratiekrat kan ingraven 66 67% 33 33%
Ik weet hoe ik mijn regenpijp af kan koppelen 48 46% 56 54%
Ik weet hoe ik mijn tuin kan vergroenen  (zodat het in de zomer minder heet in mijn tuin/wijk wordt) 15 15% 87 85%
Wist je dat de gemeente werkt aan projecten die jouw gemeente voorbereiden op 
klimaatverandering?

38 38% 61 62%

Wist je dat een boom in de tuin helpt je woning te verkoelen? 9 9% 90 91%
Wist je dat het afkoppelen van je regenpijp het riool ontlast? 23 22% 80 78%
Wist je dat het opvangen van water in een regenton wateroverlast in de straat kan voorkomen? 20 19% 83 81%
Wist je dat... een groen dak wateroverlast helpt voorkomen ? 19 19% 83 81%
Wist je dat... een infiltratiekrat onder de grond zit en water beter afvoert 53 54% 46 46%
Wist je dat... het vergroenen van tuinen bijdraagt aan het tegengaan van de gevolgen van 
klimaatverandering

7 7% 96 93%

Set 3: stellingen
Ik vind het leuk om me als vrijwilliger in te zetten om andere inwoners meer te vertellen over hitte, 
droogte en wateroverlast

81 83% 17 17%

Ik weet dankzij deze peiling beter hoe ik mij kan voorbereiden op hitte, droogte en wateroverlast. 45 46% 53 54%
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Response per gemeente: West Betuwe

west-betuwe Ja Nee
Set 0: warmdraaien
Heb je een koophuis? 13 16% 66 84%
Heb je een tuin? 4 5% 75 95%
Uitleg 11 14% 70 86%
Set 1: Swipe met ons mee voor jouw omgeving
Ik ben bereid (nog) een groen dak aan te leggen 44 58% 32 42%
Ik ben bereid 1 of meerdere bomen te planten om mijn woning (verder) te verkoelen 35 46% 41 54%
Ik ben bereid 1 of meerdere infiltratiekratten in mijn tuin in te graven 46 61% 30 39%
Ik ben ervan op de hoogte wat de gemeente doet om mijn omgeving voor te bereiden op de gevolgen 
van klimaatverandering

44 58% 32 42%

Ik ben van plan (verdere) stappen te zetten om mijn tuin te vergroenen 25 32% 52 68%
Ik ben van plan een regenton te kopen 46 60% 31 40%
Ik ben van plan mijn regenpijp af te koppelen 41 53% 36 47%
Ik heb al 1 of meerdere bomen in de tuin met als doel te verkoelen 13 17% 63 83%
Ik heb al 1 of meerdere groene daken 71 92% 6 8%
Ik heb al 1 of meerdere infiltratiekratten 72 95% 4 5%
Ik heb al een regenton in mijn tuin 26 34% 51 66%
Ik heb al stappen gezet om mijn tuin te vergroenen 11 14% 66 86%
Ik heb mijn regenpijp al afgekoppeld 54 70% 23 30%
Ik maak me zorgen over klimaatverandering (hitte, droogte, wateroverlast) 12 16% 65 84%
Ik vind het belangrijk dat de gemeente werkt aan projecten die de omgeving voorbereiden op 
klimaatverandering

5 7% 71 93%
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Response per gemeente: West Betuwe 

Ik voel me verantwoordelijk om maatregelen te treffen om mijn eigen woning of straat aan te passen 
aan klimaatverandering

7 9% 70 91%

Ik weet hoe ik een groen dak kan (laten) aanleggen 26 34% 51 66%
Ik weet hoe ik een infiltratiekrat kan ingraven 51 67% 25 33%
Ik weet hoe ik mijn regenpijp af kan koppelen 27 35% 50 65%
Ik weet hoe ik mijn tuin kan vergroenen  (zodat het in de zomer minder heet in mijn tuin/wijk wordt) 1 1% 76 99%
Wist je dat de gemeente werkt aan projecten die jouw gemeente voorbereiden op 
klimaatverandering?

32 42% 44 58%

Wist je dat een boom in de tuin helpt je woning te verkoelen? 2 3% 74 97%
Wist je dat het afkoppelen van je regenpijp het riool ontlast? 10 13% 67 87%
Wist je dat het opvangen van water in een regenton wateroverlast in de straat kan voorkomen? 7 9% 70 91%
Wist je dat... een groen dak wateroverlast helpt voorkomen ? 4 5% 73 95%
Wist je dat... een infiltratiekrat onder de grond zit en water beter afvoert 32 42% 44 58%
Wist je dat... het vergroenen van tuinen bijdraagt aan het tegengaan van de gevolgen van 
klimaatverandering

1 1% 76 99%

Set 3: stellingen
Ik vind het leuk om me als vrijwilliger in te zetten om andere inwoners meer te vertellen over hitte, 
droogte en wateroverlast

58 77% 17 23%

Ik weet dankzij deze peiling beter hoe ik mij kan voorbereiden op hitte, droogte en wateroverlast. 35 47% 40 53%
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Response per gemeente: Zaltbommel

zaltbommel
Set 0: warmdraaien Ja Nee
Heb je een koophuis? 5 13% 35 88%
Heb je een tuin? 1 3% 39 98%
Uitleg 6 15% 34 85%
Set 1: Swipe met ons mee voor jouw omgeving
Ik ben bereid (nog) een groen dak aan te leggen 21 57% 16 43%
Ik ben bereid 1 of meerdere bomen te planten om mijn woning (verder) te verkoelen 20 56% 16 44%
Ik ben bereid 1 of meerdere infiltratiekratten in mijn tuin in te graven 23 62% 14 38%
Ik ben ervan op de hoogte wat de gemeente doet om mijn omgeving voor te bereiden op de gevolgen 
van klimaatverandering

19 53% 17 47%

Ik ben van plan (verdere) stappen te zetten om mijn tuin te vergroenen 13 34% 25 66%
Ik ben van plan een regenton te kopen 21 53% 19 48%
Ik ben van plan mijn regenpijp af te koppelen 27 69% 12 31%
Ik heb al 1 of meerdere bomen in de tuin met als doel te verkoelen 11 31% 25 69%
Ik heb al 1 of meerdere groene daken 35 95% 2 5%
Ik heb al 1 of meerdere infiltratiekratten 33 89% 4 11%
Ik heb al een regenton in mijn tuin 20 50% 20 50%
Ik heb al stappen gezet om mijn tuin te vergroenen 6 16% 32 84%
Ik heb mijn regenpijp al afgekoppeld 32 82% 7 18%
Ik maak me zorgen over klimaatverandering (hitte, droogte, wateroverlast) 3 8% 37 93%
Ik vind het belangrijk dat de gemeente werkt aan projecten die de omgeving voorbereiden op 
klimaatverandering

2 6% 34 94%
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Response per gemeente: Zaltbommel

Ik voel me verantwoordelijk om maatregelen te treffen om mijn eigen woning of straat aan te passen 
aan klimaatverandering

4 10% 36 90%

Ik weet hoe ik een groen dak kan (laten) aanleggen 15 41% 22 59%
Ik weet hoe ik een infiltratiekrat kan ingraven 27 73% 10 27%
Ik weet hoe ik mijn regenpijp af kan koppelen 17 44% 22 56%
Ik weet hoe ik mijn tuin kan vergroenen  (zodat het in de zomer minder heet in mijn tuin/wijk wordt) 2 5% 36 95%
Wist je dat de gemeente werkt aan projecten die jouw gemeente voorbereiden op 
klimaatverandering?

10 28% 26 72%

Wist je dat een boom in de tuin helpt je woning te verkoelen?  0% 37
Wist je dat het afkoppelen van je regenpijp het riool ontlast? 10 26% 29 74%
Wist je dat het opvangen van water in een regenton wateroverlast in de straat kan voorkomen? 5 13% 35 88%
Wist je dat... een groen dak wateroverlast helpt voorkomen ? 6 16% 32 84%
Wist je dat... een infiltratiekrat onder de grond zit en water beter afvoert 21 57% 16 43%
Wist je dat... het vergroenen van tuinen bijdraagt aan het tegengaan van de gevolgen van 
klimaatverandering

2 5% 37 95%

Set 3: stellingen
Ik vind het leuk om me als vrijwilliger in te zetten om andere inwoners meer te vertellen over hitte, 
droogte en wateroverlast

27 75% 9 25%

Ik weet dankzij deze peiling beter hoe ik mij kan voorbereiden op hitte, droogte en wateroverlast. 16 44% 20 56%
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Response per gemeente: Lingewaard

Lingewaard
Ik ben bereid (nog) een groen dak aan te leggen 14 58% 10 42%
Ik ben bereid 1 of meerdere bomen te planten om mijn woning (verder) te verkoelen 13 54% 11 46%
Ik ben bereid 1 of meerdere infiltratiekratten in mijn tuin in te graven 16 67% 8 33%
Ik ben ervan op de hoogte wat de gemeente doet om mijn omgeving voor te bereiden op de gevolgen 
van klimaatverandering

10 42% 14 58%

Ik ben van plan (verdere) stappen te zetten om mijn tuin te vergroenen 7 29% 17 71%
Ik ben van plan een regenton te kopen 11 46% 13 54%
Ik ben van plan mijn regenpijp af te koppelen 14 56% 11 44%
Ik heb al 1 of meerdere bomen in de tuin met als doel te verkoelen 11 48% 12 52%
Ik heb al 1 of meerdere groene daken 17 71% 7 29%
Ik heb al 1 of meerdere infiltratiekratten 19 79% 5 21%
Ik heb al een regenton in mijn tuin 10 42% 14 58%
Ik heb al stappen gezet om mijn tuin te vergroenen 5 21% 19 79%
Ik heb mijn regenpijp al afgekoppeld 13 52% 12 48%
Ik maak me zorgen over klimaatverandering (hitte, droogte, wateroverlast) 6 24% 19 76%
Ik vind het belangrijk dat de gemeente werkt aan projecten die de omgeving voorbereiden op 
klimaatverandering

6 26% 17 74%

Ik voel me verantwoordelijk om maatregelen te treffen om mijn eigen woning of straat aan te passen 
aan klimaatverandering

5 20% 20 80%

Ik weet hoe ik een groen dak kan (laten) aanleggen 11 46% 13 54%
Ik weet hoe ik een infiltratiekrat kan ingraven 17 71% 7 29%
Ik weet hoe ik mijn regenpijp af kan koppelen 11 44% 14 56%
Ik weet hoe ik mijn tuin kan vergroenen  (zodat het in de zomer minder heet in mijn tuin/wijk wordt) 4 17% 20 83%
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Response per gemeente: Lingewaard

Wist je dat de gemeente werkt aan projecten die jouw gemeente voorbereiden op 
klimaatverandering?

8 33% 16 67%

Wist je dat een boom in de tuin helpt je woning te verkoelen? 5 21% 19 79%
Wist je dat het afkoppelen van je regenpijp het riool ontlast? 9 36% 16 64%
Wist je dat het opvangen van water in een regenton wateroverlast in de straat kan voorkomen? 4 16% 21 84%
Wist je dat... een groen dak wateroverlast helpt voorkomen ? 6 25% 18 75%
Wist je dat... een infiltratiekrat onder de grond zit en water beter afvoert 8 33% 16 67%
Wist je dat... het vergroenen van tuinen bijdraagt aan het tegengaan van de gevolgen van 
klimaatverandering

4 17% 20 83%

Set 3: stellingen 26 57% 20 43%
Ik vind het leuk om me als vrijwilliger in te zetten om andere inwoners meer te vertellen over hitte, 
droogte en wateroverlast

17 74% 6 26%

Ik weet dankzij deze peiling beter hoe ik mij kan voorbereiden op hitte, droogte en wateroverlast. 9 39% 14 61%


