
Grootste klimaatrisico

Klimaatbestendig wonen:

mensen willen wel maar
missen informatie
Hittegolven en heftige regenbuien komen steeds vaker voor. Om deze 
klimaatuitdagingen goed te doorstaan is een klimaatbestendige woning 
belangrijk. Mensen kunnen daar zelf ook mee aan de slag, maar veel van 
hen geven aan niet goed te weten wat klimaatbestendigheid inhoudt. 
Dat blijkt uit de derde Klimaatadaptiemonitor van Achmea. Deze infographic 
zet de belangrijkste uitkomsten op een rij.
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overlast komt door klimaatverandering

Ruim een derde van de ondervraagden (36%) wijt overlast aan klimaat-
verandering. De helft van de mensen vindt klimaatverandering een 
serieuze zaak. Ongeveer een vijfde van de mensen vinden de discussie 
over klimaatverandering overdreven.

Een derde van de mensen wijt overlast aan 
klimaatverandering

“We hebben een heel stevig en 
robuust huis, met erg dikke 

muren dat al >100 jaar oud is. 
Daar gebeurt wellicht iets met 
het dak bij heftige wind, maar 

verder is het stabiel.” 

“De veranderingen zijn te 
langzaam om daar direct 
gevolgen door te hebben.”

“Door de stijgende 
zeespiegel weet ik niet of in 
de toekomst mijn woning op 

een goede plek staat.

“Het wordt steeds warmer in de 
zomers en mijn huis is amper 

geïsoleerd. Temperaturen stijgen 
dan gigantisch in mijn huis.”

“Ik hoor in de omgeving van 
verzakking en scheuren in de 
woning dor de droogte…Loop 

ik dat risico ook?”

Ruim de helft van de mensen maakt zich 
weinig tot geen zorgen over schade aan 
hun woning door klimaatverandering. 
Zij geven daarvoor verschillende redenen; 
van getroffen maatregelen tot nog genoeg 
tijd hebben. Mensen die zich meer
zorgen maken, vragen zich af of hun huis 
bestand is tegen storm, extreme hitte 
of overstromingen.

Zorgen om schade?
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Een derde (34%) van de ondervraagden ervaart storm als het 
grootste klimaatrisico voor hun woning. Dat zijn er minder dan 
vorig jaar; toen was dat 40 procent. Regen en hitte komen op de 
tweede plaats met 25 procent.

Hitte veroorzaakt de meeste overlast, maar
mensen zien storm als grootste klimaatrisico
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Overlast afgelopen 6 maanden
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De meeste mensen ervaren overlast door hitte (27%), gevolgd door 
regen en wind (beide 26%). Een derde geeft aan geen overlast te 
ervaren.

Twee derde van de Nederlanders heeft weleens 
overlast door extreme weersomstandigheden

De weersomstandigheden vlak voor het
onderzoek lijken invloed te hebben
op de resultaten. Zo vond de meting in
augustus 2019 vlak na de hittegolf van
eind juli plaats. 
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Bron Klimaatmonitor Achmea o.b.v. online onderzoek door onderzoeksbureau MWM2.
In april 2021 deden 1.053 mensen mee, in 2020 1.001 en in augustus 2019 1.055 mensen. 
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Als verzekeraar met een coöperatieve identiteit wil Achmea het 
bewustzijn rond klimaatverandering vergroten. Zo hoopt het op 
meer aandacht voor de mogelijkheden om schade en overlast door 
extreme weersomstandigheden te beperken of te voorkomen. 

Klimaatbestendige maatregelen 
die mensen troffen zijn: 

HR++ of triple glas plaatsen (27%), meer 
groen in de tuin of het balkon (27%) en 
dichtmaken van kieren en naden (23%).

Klimaatbestendig wonen

Bijna 70 procent van de ondervraagden vindt een klimaatbestendige 
woning (heel) belangrijk. Bijna de helft van de ondervraagden (49%) 
vindt zichzelf daarvoor verantwoordelijk. Het merendeel van de mensen 
(67%) vindt dat zij daar zelf een steentje aan kunnen bijdragen. Ten 
opzicht van vorig jaar vinden iets meer mensen dat de overheid een 
oplossing moet zoeken (59% dit jaar t.o.v. 57% vorig jaar). 
Twee vijfde van de respondenten vindt klimaatbestendigheid de 
verantwoordelijkheid van de gemeente (40%), een derde wijst naar de 
Rijksoverheid (31%) en een vijfde kijkt naar de woningcorporatie (20%). 

Het merendeel van de mensen vindt een
klimaatbestendige woning belangrijk

Het merendeel van de mensen (67%) vindt dat er meer aandacht moet 
komen voor  het klimaatbestendig maken van woningen. Hoe doe je dat? 
Slechts 6 procent van de respondenten geeft aan (heel) veel van klimaat-
bestendige woningen af te weten. Kennisgebrek is één van de redenen 
waarom mensen hun woning niet klimaatbestendig maken (16%), ook 
vinden mensen het te duur (27%), of geven aan er nog niet eerder over te 
hebben nagedacht (15%).

Kennisgebrek is één van de redenen waarom 
mensen niet aan de slag gaan

Het aandeel Nederlanders dat 
aangeeft geen enkele maatregel 
te hebben getroffen, nam af. 
In vergelijking met de afgelopen 
twee jaar heeft men vaker zonne-
panelen (6% meer dan vorig jaar) 
en/of een regenton laten plaatsen 
(4% meer dan vorig jaar). 
Bij de keuze voor klimaat-
bestendige maatregelen speelt 
kostenbesparing waarschijnlijk
een belangrijke rol.

Driekwart van de 
ondervraagden geeft 
aan al maatregelen
te hebben genomen

Geen enkele maatregel getroffen

Maar ook...

Een op de tien
mensen ziet de 
noodzaak om

maatregelen te 
treffen niet in.
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Barometer kennis, houding en gedrag

Belang woning klimaatbestendig

Reden waarom er nog geen maatregelen getroffen zijn

Een derde van de mensen
geeft aan (nog meer)

maatregelen te willen
treffen om hun woning klimaat-

bestendiger te maken.
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Bron Klimaatmonitor Achmea o.b.v. online onderzoek door onderzoeksbureau MWM2.
In april 2021 deden 1.053 mensen mee, in 2020 1.001 en in augustus 2019 1.055 mensen. 


