Klimaatverandering
Winters waar de temperatuur nauwelijks onder de tien graden komt en zomers met veel
wateroverlast het komt steeds vaker voor.
In hoeverre ben je het (on)eens met de volgende stelling?

1. “Ik maak me zorgen over de klimaatveranderingen”
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30 Jaar geleden las ik regelmatig in natuur tijdschriften over de ramp van
klimaatverandering.Je werd uitgelachen als je er over praten Het is onomkeerbaar
in deze materialistische wereld.
Er wordt te nonchalant over het klimaat gepraat. Er wordt alleen over gepraat
maar niet naar gehandeld.Ook niet door de regering en hun kolencentrales. Er is te
weinig ondersteuning voor zonnenpanelen.
Ik zou willen dat de politici eens wat meer zouden sturen in de goede richting ipv
achter de oude economie aan te blijven rennen.
Klimaten veranderen al miljoenen jaren. Dat dit nu ook weer gebeurt is eigenlijk
normaal maar dat de mens hier nu heel veel aan bijdraagt is wel zeker.
Het nieuws word meestal aangedikt
Maak me zorgen om natuur en dieren. Oogsten die mislukken. Veel meer (
exotische ) insecten.
Niet alleen de klimaatverandering is hier schuld aan. Ook het feit dat we menen
dat we alles moeten bebouwen en verharden. Het overtollige water krijgt veel
minder de kans om in de grond te kunnen trekken
Nu maak ik me een klein beetje zorgen maar ik heb leeftijd die er `echt` iets mee te
maken mee zal vallen maar de jeugdigen zullen er zeker mee te maken krijgen
Vooral die harde tropen regen alles of Nederland verzuipt
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Ik ben er niet echt mee bezig
Ik ben er nog niet zeker over , of dit alles wel door klimaatverandering komt .
Ik kan me er wel zorgen over maken, maar dat verandert het toch niet. Zelf zo
gezond mogelijk met zo min mogelijk uitstoot proberen te leven doe ik wel.
Is al vaker voorgekomen de laatste 50 jaar.Maar er wordt nu veel meer publiciteit
aan gegeven
Niet alles van verandering is een bedreiging. Uiteindelijk draait ook de evolutie op
verandering. Geheel stilstaan lijkt mij een grotere bedreiging.
Zorg of geen zorg ,daar verandert niets mee .
Zulle we mee moeten leven, de mens past zich aan. Gaat al duizenden jaren zo.
Ga maar eeuwen terug het komt weer goed
Ik maak me geen zorgen, omdat de mensen het toch niet op kunnen lossen.
Degene die het geschapen heeft gaat het allemaal rechtzetten. Gelukkig
Ja het klimaat veranderd heel langzaam, dit is echter een trend die zich al
duizenden jaren voordoet.
Natuur gaat toch zijn eigen gang! Al door de eeuwen heen. In 1600 kenden we ook
al zeer hoge waterstanden door regenval. Toen kenden ze nog geen term van
klimaatverandering.
Schommelingen in het weer waren er ook vroeger. Sommige planten, dieren
hebben daar moeite mee, anderen profiteren er juist van.

2. Merk je iets van een klimaatverandering?
80%
67%

70%
60%
50%
40%
30%

20%

20%

13%

10%
0%
Ja

Nee

Weet niet

Toelichting
Ja






De weers veranderingen zijn iets vaker en heftiger.
De weersveranderingen
Enorme temperatuurverschillen die per dag totaal anders zijn. Niet langzaam
opbouwend of afbouwend zoals in het verleden.
Het is merkbaar aan de extreme verschillen in weer in zeer korte tijd. Maar, klimaat is
een gemiddelde van weer over een lange tijd (eeuwen) en niet over enkele tientallen
jaren
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Ik denk de vele regenbuien van afgelopen tijd maar ook van andere jaren
In de jaren negentig begonnen onze oude perenbomen steeds vroeger te bloeien, en
het is nog steeds zo De asperges was ook 14 dagen vroeger etc etc.
Kijk maar naar het weer.
Steeds meer wateroverlast; stormen;
Tmperatuur schommeligen, extremer
Veel regen.extreem
Veel vaker zware buien na een warme dag
De zogenaamde klimaatverandering wordt door de overheden aangegrepen om geld te
genereren.
Ik vind dit niets bijzonders,komt vaker voor.
Kijk in de geschiedenis! Er gebeurd nu niets nieuws! Alleen willen wij het uitleggen.
Voorbeeld ijstijd en grote droogte!
Ook in het verleden hadden we weleens last van wateroverlast en dergelijke
natuurverschijnselen. Tegenwoordig is het niet significant meer dan in het verleden.
Ook vroeger waren er te natte en te droge zomers en strenge en zachte winters. Maar
toen werd daar minder aandacht aan besteed.
Daarvoor is mijn levensspanne te kort. Dit soort veranderingen beslaan een veel langere
tijd, om nog maar te zwijgen van de gevolgen.
Dat kunnen we pas over langere tijd beoordelen; er kan best sprake zijn van een
tijdelijke verandering; dat heeft zich in de loop der eeuwen wel vaker voorgedaan. Maar
er kan ook sprake zijn van een echte klimaatsverandering. Dat weten we pas als ik er
niet meer ben
Het ene jaar heb je een strenge winter of een mooie zomer en het andere jaar is het het
tegenovergestelde.
Kan niet beoordelen of weersveranderingen komen door klimaatverandering
Soms denk ik dat ze dan een reden hebben om maar weer eens extra belasting kunnen
heffen in te voeren. Als er weer een zgn record is gevestigd hoor je dat het voor het
laatst was in bv1933

2.1 Welke veranderingen zijn er volgens jou ten opzichte van tien jaar
geleden? (6% = weet niet)















Al het weer is extremer
Allers is extremer, warmte, regen, onweer
Alles is duurder geworden, maar onze pensioenen blijven steeds het zelfde.
Heb geen armoede,kan er ( nog ) mee leven.
Alles is extremer. Het is vaker extreem heet. Extreem nat. alleen extreem koud blijft nog uit.
Alles veel extremer
Alles wordt extremer, de warmte , de koude, de hoeveelheid neerslag
Alles wordt extremer, kort maar heftig
Alls word extremer, warmer, natter, hardere wind
Als imker ben ik zeer betrokken bij het weer. de wisselingen van het weer heeft zijn weerslag op
de bijen.
Ander weer
Andere temperaturen veel meer regen
Andere zomers en winters
Benauwd weer en fikse regen en onweersbuien
Benauwd weer, flinke regenbuien met veel overlast
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Bijna geen winters en heel nat.
Dat het in de zomer warmer is en vaker onweer met veel wateroverlast en in de winter het niet
meer zo koud is en er veel minder sneeuw valt als vroeger
Dat het warmer wordt
Dat het weer vooral nu erg broeierig en benauwd is.Ons klimaat wordt steeds vochtiger.Veel
regen onweer en soms extreem hoge temperaturen die zorgen voor een hoge luchtvochttigheid
De winters minder koud,
40 jaar in de bouw gewerkt, altijd jaar op jaar vorst verlet soms 12 weken lekker thuis.
Nu is het afgeschaft minder strenge winters, tot voor een aantal jaar terug dan, toen 2 jaar op rij
veel sneeuw.
De enorme hoosbuien met veel waterschade en overlast.
De extreme temperatuur verschillen
De jaar getijde verplaatsen zich.
De regen en de zomers zijn volledig anders
De regen perioden zijn veel heviger geworden en intenser. De winters zijn minder streng
geworden.
De seizoenen zijn extremer dan voorheen.
De seizoenen zijn niet meer opeenvolgend, we gaan van de winter in de zomer en echte lente en
herfst komen er bijna niet meer voor.
De seizoenen zijn.aan.t veranderen ( het weer) en de temperaturen
De weersveranderingen
De winters zijn zachter.als het regent dan in een keer heel veel. De wind komt uit een andere
hoek.en de temperatuur is hoger als voor jaren terug.
De zachte en natte winters, natte zomers met stortregens en harde win
De zomer is veel natter en de winters niet meer zo koud. De rioleringen kunnen de hoeveelheid
regenwater niet meer verwerken.
De zomer is verander en de winter
De zomers
de winters
De zomers en de winters warmer worden mijn idee
De zware regenbuien en het onstabiele weer .
Exstemer weer
Extreem weer (2x)
Extreme buien hoge pieken in temperatuur
Extreme regen
Extreme regenval
Extreme verschillen in weer op zeer korte termijn (dagen)
Extreme warmte, extreem regen
Extreme weersomstandigheden
Extreme weersveranderingen
ozongat
Extremer
Extremer weer
Extremer weer
meer buien met regen en wind, vooral wind
Extremer weer (4x)
Extremer weer en veel lokale neerslag
Extremer weer, hete zon en felle regen , hagel en onweer
Extremer weer, smelten poolkappen en gletjers
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Extremer weer, veel regen en warmer
Extremer weer. Korte hevige winter, verder nauwelijks winter. Zeer hevige regenval in korte tijd.
Verschuiving van Lente
Extremer weer. Maar even voor alle duidelijkheid, spreken over een klimaatsverandering doe je
niet over een periode van 10 jaar maar 30 jaar. Zelfs over 30 jaar gemeten, vallen weerextremen
binnen de marge van globale fluctuerende weersystemen. Kortom, weerextremen kwamen 100,
200 en 500 jaar geleden ook voor.
Extremer. Meer regen, warmere zomers, minder vriestemperaturen
Extremere regen, storm, temperaturen.
veel plaatselijk
Extremere stormen en regenval
Extremere weersomstandigheden (3x)
Felle regenbuien
Fellere zon, meer regen weinig winter
Geen koude winters meer en natte zomers waarbij er in korte tijd heel veel water valt. Waar is de
motregen of de regenbuien met 'normale' hoeveelheden water?
Geen lange periodes meer met hetzelfde weer, zoals vroeger, heel erg plotselinge
weersveranderingen
Geen lange zomers veel onweer
Geen mooie zomer veel wateroverlast en geen vrieskou meer
Geen stabiel weer meer
Grote verschillen in temp ineens
Geen strenge winters en extreem warme dagen
Geen winters met veel sneeuw, nu alleen maar regen en extreem.
Gletsjers smelten, dieren overleven de winter die dat normaal niet doen, Meer insecten, eind
mei al paardevliegen[dazen], normaal juli augustus, Meer muizen en ratten, in de moestuin, de
lente die voor mijn bijen veel te laat op gang komt.
Heel veel regen en te zachte winters
Heftig weer: heel heet, heel veel regen.
Heftige regenbuien (2x)
Heftige weeruitschieters onstabiel weer
Heftiger weer. Regen- en onweersbuien. Zachte winters.
Het extreme weer wat we momenteel hebben
Het regent 'iets' meer de laatste tijd.
Extremere weersomstandigheden.
Het verschil tussen zomers en winters is de laatste 50/60 jaar kleiner geworden
Het weer
Het weer (3x)
Het weer in de ruimste zin van het woord. Warme winters, slechte zomers en veel regen.
Het weer is niet meer te voorspellen
Het weer is onvoorspelbaar, de temperaturen gedragen zich niet meer consequent, rare
wisselingen, veel harde regens winters zachter, meer onweer
Het weer wordt steeds onstabieler met natte perioden en winters die amper winters genoemd
kunnen worden.
Het weer, de zeespiegel, extremere buien
Het weer. Heeft denk ik geen toelichting nodig.
Het word steeds warmer , je hebt bijna geen bontjas meer nodig!
Hevige neerslag
Hevige regenbuien (2x)
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Hevige regenval
Hevige stormen en regenbuien
Hevigere buien
Hevigere regen.
Minder koude winters
Hoeveelheid regen in korte tijd
Hogere temp. en meer neerslag
Hogere temperaturen
vaker heftige zomerbuien
Hogere temperaturen, meer regen, grotere weersschommelingen
Hoosbuien
Hoosbuien en wateroverlast
Hoosbuien, themperatuur(zachte winters,onstabiele zomers).
Iets hogere temperaturen, grotere kans op meer extreme weersomstandigheden, smeltende
poolkappen, stijging zeespiegel.
Ik heb veel verre reizen gedaan ook tropen regenwouden daar zag ik het zelfde harde regen
samen met een broeiende hete zon daarom zijn tropen regenwouden zoo mooi groen zoo heb ik
Nederland vroeger nooit gekent wel eens een hoge maas en dat is alles
Intensiteit van de weersveranderingen. Verkregen, erg warm etc
Je ziet het niet direct, maar omdat je 'vroeger' tijdens aardrijkskunde hebt geleerd wat
natuurverschijnselen vroeger waren en wat ze nu zijn, weet je wel degelijk dat er veranderingen
zijn.
Korte hevige buien. Grotere temperatuurverschillen.
Luchtvochtigheid is toegenomen. Stormen worden harder.
Kwakkelweer
Latere zomers, kortere maar steviger buien. Minder koude winters
Meef extreem weer
Meer heftige regenval
Meer en extremere regenval
Meer extreem weer.
Meer extreme
Meer extremen
Meer extremen; felle buien, hoge temperaturen
Meer heftige lokale buien
Meer hevige regen, zachte winters
Meer hevige regenbuien en te warm weer
Meer hevigere regenbuien
Meer insecten uit Zuid Europa Veel lange droge periodes Extreme regenbuien. Grondwater wat
verder blijft dalen.
Meer natuurlijke schade, en schade aan huis en haard.
Meer neerslag en extremer weer
Meer neerslag en warmere winters
Meer onvoorspelbaar weer en minder harde winters
Meer onweersbuien en flinke hoosbuien
Meer overlast door bv regen
Meer overvloedig water; meer stormen, warmere winters
Meer regen

5






































Meer regen
Meer storm
Meer overstromingen
Meer regen (4x)
Meer regen buien, zachtere winters.
Meer regen en echte hoosbuien
Meer regen en hardere hoosbuien.
Meer regen en water overlast
winter is niet meer zo koud
natte lente
Meer regen in de winter en het verschuiven van seizoenen
Meer regen in korte tijd, zachtere winters.
Meer regen minder kou
Meer regen val
Meer regen weinig vriesweer
Meer regen, warmer
Meer regen, en extreme temperatuurs verschillen.
Meer regen, geen echte vorst meer.
Meer regen,en en warme dagen.
Meer regen. Meer wind. Smelten van de poolgebieden. Dieren die in gebieden komen waar ze
eerst nooit kwamen. Zachte winters.
Meer regenval,
Meer stort buien
Meer stortbuien, en extremere warmte
Meer stortbuien.periodes met heet en droog weer.
Meer tropische buien
Meer water in het buitengebied,op veld en in huizen
Meer water maar het komt weer goed over 250.jaar
Meer wateroverlast
Meer wateroverlast,
Meer wateroverlast.
Meer Wind
Minder koude winters
Meer wind en veel meer wateroverlast
Meer wind, regen vaker onweer.
De seizoenen kloppen niet meer met de maand die erbij hoort.
Mer hoosbuien
Met name veel meer wind en de talrijke regenoverlast.
Mildere winters en zomers vind ik het vaak een periode van extremen...Kort extreem heet of kort
extreem veel regen.
Mildere winters, natere zomers, dus meer extremen. Andere vogels erbij.
Minder koud
Meer snelle regenbuien, veel water
Minder koud en later winterperiode.
Meer hevige regenval. Kwam vroeger ook wel voor maar veel meer sporadisch .
Dus minder zonlicht meer wolken
Minder koud, extreme neerslag in voorjaar en zomer
Minder koud, minder winter.
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Minder koude winters
natte zomer
Minder koude winters, veel regen in de zomer.
Hierdoor een andere natuur (ander soorten planten e.d.)
Minder koude winters, warmere nattere zomers
Minder sneeuw en ijs in de winter.
Minder sneeuw met kerst in oostenrijk
Minder verschil tussen de seizoenen
meer wisselvallig, van de ene op de andere dag ander weer
Minder winter meer regenwater en storm
Minder zon ,meer moesson regens,tempetuur verschillen,winters veranderen ,meer onweer
Na enkele warme dagen had je vroeger een onweersbui en daarna een aantal koelere dagen.
Nu blijft de temperatuur hoog na een onweersbui.
Nat en geen winters
Natte hete zomers, minder koude wi ters, veel onweer
Natte zomers niet zo koude winters.
Natter en extremer
Natter en extremere weersomstandigheden
Natter en meer extremen
Natter en onstabieler
Natter en winderiger
Natter voorjaar en zachte winters
Natter, extremer ( TE nat, TE droog etc.) Minder stabiel.
Nattere zomers en zachtere winters
Natuur staat er slecht voor
Steeds meer woestijnen
Geen strenge winters meer
Geen hete zomers meer
Steeds meer plantengroei die je vroeger nooit zag, bijna geen vlinders meer, steeds meer
diersoorten die gewoon uitsterven
opwarming zeewater, smelten van de ijskap
Nog wisselnder en extremer weer. uitschieters, vooral storm enzo
Nou b.v Als het regent is het allemaal veel erger.
De zomers zijn veel warmer
En winter is er bijna niet meer
Onstabiel weer met hogere temperaturen
Onstuimig weer hoge uitschieters qua temperatuur.
Veel water overlast.
Onstuimiger weer
Onstuimiger weer
Onvoorspelbaar weer
Op lopen van de temperatuur / meer regen
Overmatige regenval
Plensbuien en broeieriger weer
Plotseling grotere temperatuursverschillen.
Meer stortbuien.
Regen en warmte extreem
Regent veel zomers minder warm
Regenval. vaker akkers onderwater en de beek die overloopt
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Sociaal beleid is veel minder.
Hardere wereld
Steeds hardere en heftigere regenbuien
Steeds meer felle buien met wateroverlast
Stortbuien en extremer weer
Stortbuien, wateroverlast,temperatuurstijging, zachtere winters,
Strenge winters van vroeger
Temperatuur en de windkracht.
Temperatuur en hoosbuien
Temperatuur en regen
Temperatuur, regen
Temperatuurstijging en meer regen.
Toename aantal en windkracht en storm. Stijging zomer-temperatuur.
Overstromingen/wateroverlast.
Vaker en meer extremen
Vaker meer extreem weer
Veel en heftige regen
Veel en overvloedig regen, en milde winters.
Veel hoosbuien ,warme winters ,warme zomers
Veel meer en heftiger regenbuien
Veel meer en langduriger regen in de zomer. Verschillen tussen zomer en winter steeds kleiner.
Met kerstmis is het in Sevenum nog warmer dan met de Sevenumse kermis (sinds de laatste 15
jaren). In Sevenum wordt al gezegd 'Sinds we bij Horst zijn hebben we slecht weer met de
kermis'.
Veel meer extreme regenbuien.
Veel meer extreme, of heel warm of heel nat
Veel meer extremen
Veel meer hoosbuien
Veel meer neerslag en wind.
Veel meer onweer en wateroverlast
Veel meer regen
extreem warm soms
Veel meer regen en de buien zijn veel extremer met veel wateroverlast.
Veel meer regen en onweersbuien
Veel meer regen, warmere winters
VEEL MEER WATEROVERLAST
GEEN STRENGE WINTERS MEER
Veel meer wateroverlast
Veel meer wind regen
Veel minder ijs in bergen en op de noord en zuid pool. Het lokaal weer kan nog wel door de
natuurlijke schommelingen komen.
Veel minder seizoenen. Nu kan het ook koud zijn in de zomer en warm in de winter. En vroeger
was het gewoon koud in de winter, sneeuw en ijs, en warm in de zomer. Nu kan het alle kanten
op.
Veel natter dan normaal en hoger temperaturen
Veel neerslag en hogere temperaturen
Veel onweer met fikse buien
Veel regen (3x)
Veel regen en extreme warme temperaturen
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Veel regen en wateroverlast, heftig en langdurend onweer, geen echte zomers en geen echte
winters
Veel regen in korte tijd.
Veel regen, broeierig warm soms, milde winters
Veel sneller weerveranderingen en veel regen in een orte tijd.
Veel te veel water en te hoge grondwaterstand. Schade woningen en landbouw. Water wordt
door meandersloten niet snel genoeg afgevoerd. Beheer sloten laat met regelmaat te wensen
over.
Door water meer last van huissteekmuggen.
Veel vaker zware buien na een warme dag. En meer natuur rampen in de wereld zoals
overstromingen.
Veel warmer en geen echte koude winters meer. En meer neerslag.
Veel water overlast
Veel wateroverlast
Verandering van neerslag patroon
Veranderingen in het weer tv het seizoen
Verschuiven van het weer
Verschuiving van jaargetijden.
Vooral dus extreme regenbuien,en het zachte weer!
Vroeger had je bepaalde weerspreuken en daar kon je op tellen. nu werkt dit niet meer. de
zomers worden heter en winters warmer ten opzichte van de laatste jaren
Warme winters, natte zomers
Warme winters,natte zommers
Warmer en meer regenval
Warmer en natter
Warmer weer, en heftigere buien.
Warmere winters
Warmere winters en latere zomers
Warmere winters en meer regen in feller buien
Warmere winters en natte zomers
Warmere winters meer regenbuien
Warmere winters, nattere jaren
Wat denkt U van die hoosbuien de laatste tijd?
Denk ook aan het smelten van de ijskappen her en der!
Water overlast,
Heet
Meer wind,
geen winters meer
Wateroverlast
extremetemperatuurs verschillen
Wateroverlast en rot weer
Wateroverlast in de straat dat de riolering het niet aan kan. Met als gevolg omhoog komende wc
en pruttelende wasbakjes, Erg vervelend is dat.
Wateroverlast na een hevige bui. Enkele erg hete dagen in de zomer.
Wateroverlast zomer en warmere winters
Wateroverlast.
Weer - veel meer hoosbuien - algeheel warmer
Weer omstandigheden
Weer omstandigheden.
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Weer, warmer, meer water
Weersveranderingen door bijvoorbeeld door harde wind/storm, extreme regenval, warmere
winters
Weersveranderingen,
Weersveranderingen. Niet alleen hier, maar wereldwijd. Andere flora en fauna.
Weinig verschil tussen de 4 seizoenen. Warme winters, veel regen, het smelten van het ijs,
stormen/orkanen/tsunami's
Winter en zomer is veranderd. Warme winters en natte zomers. Laatste weken zegt genoeg....
Winter zijn niet meer zo koud, zomers niet meer zo lang achter elkaar warm, nu zijn het vaak
korte periodes van extreme weersomstandigheden en dan weer terug naar 15-20 graden met
neerslag.
Winters en in mindere maten de zomer .Met Kerst is de temp. soms hoger als met Pasen
Winters niets zou koud, zomers meer hoosbuien. Temperatuur is zomers hoger.
Winters te warm
Winters warmer en natter
Intensiteit van buien in de zomer neemt toe
Wisselend weer, veel regen als het regent
Wisselende temperaturen en hoeveelheid regenval.
Zachte winters
Zachte winters ...extremer weer
Zachte winters en natte zomers
Zachte winters met weinig sneeuw.
Vaak in juni veel regen met soms extreme buien.
Zachte winters natte zomers
Zachte winters, warme zomers en extreme regenbuien
Zachte winters, zomers veel regen.
Zachtere winters ,zomers meer regen
Zachtere winters en nattere zomers
Zachtere winters en veel warmere zomers
Zachtere winters en zomers met overlast van regen- en onweer;
Andere insecten en sterke toename van bijv. teken e.d.
Zachtere winters nattere en hetere zomers
Zachtere winters, 'vreemdere' zomers
Zachtere winters, hetere zomers, wateroverlast is toegenomen
Zachtere winters, hogere temperaturen in de lente/zomer. Lijkt vaak klammer/benauwd.
Zachtere winters, koudere zomers en veel regen
Zachtere winters, meer regen en meer wind.
Zachtere winters, nattere zomers
Ze zijn iets vaker heftig...
Zoals gezegd. Winters zonder sneeuw en hoge temperatuur. Zomers beginnen laat en zijn soms
zeer heet.
Zoals hierboven staat:warmere winters,lente komt pas laat op gang,dan te hete zomers ( kan
daar niet zo goed tegen).
Zoals in de aanhef al staat: Warmere winters en meer water in de zomer
Zwaardere regenbuien, meer onweer
Warmer weer, meer insectien zoals bijv teken
Zwoele temperatuur,meer regen,latere zomer,minder strenge winters.
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