
Hallo Partner van Blauwzaam
Inventarisatie KlimaatadaptatieInventarisatie Klimaatadaptatie

Deze enquête is gemaakt door Bart van der Sande. Ik ben derdejaars Landscape and
Environment Management student op Inholland Delft en ik loop van september 2019
- februari 2020 stage bij Blauwzaam. Mijn stageopdracht gaat over klimaatadaptatie
(aanpassen aan een veranderend klimaat) in de regio Alblasserwaard-
Vij eerenlanden en de enquête beoogt de huidige stand van zaken in beeld te
brengen. Bedankt voor je deelname!

Naam

Bedrijf

1. Wie bent u?Wie bent u? (Optioneel)
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2. In welke branche bent u werkzaam?In welke branche bent u werkzaam?*

Advies & Consultancy

Agrosector

Bouw, Installatie & Infrastructuur

Cultuur & Sport

Delfstoffen

Energie

Financiële dienstverlening

Gezondheidszorg & Maatschappelijke dienstverlening

Groothandel & Detailhandel

Horeca

ICT, Media & Communicatie

Industrie

Onderwijs & Training

Onroerend goed

Persoonlijke dienstverlening & Non-profit

Vervoer, Post & Opslag

Water & Afval

Zakelijke dienstverlening
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Wat is er aan de hand?
Inventarisatie KlimaatadaptatieInventarisatie Klimaatadaptatie

3. (Wateroverlast) Heeft u in de buurt van uw bedrijfspand wel eens last gehad van(Wateroverlast) Heeft u in de buurt van uw bedrijfspand wel eens last gehad van
ondergelopen straten?ondergelopen straten?

*

Nee, nog nooit

Nee, niet dat ik weet

Ja, maar heel zelden

Ja, meerdere dagen per jaar

4. (Hitte) Heeft u op uw bedrijf wel eens last gehad van extreme hitte?(Hitte) Heeft u op uw bedrijf wel eens last gehad van extreme hitte?*

Nee, nog nooit

Nee, niet dat ik weet

Ja, maar heel zelden

Ja, meerdere dagen per jaar
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5. (Droogte) Weet u welke mogelijke gevolgen droogte voor uw bedrijfspand en(Droogte) Weet u welke mogelijke gevolgen droogte voor uw bedrijfspand en
omgeving kan hebben? omgeving kan hebben? 
Geef s.v.p. aan van welke (in)directe gevolgen u weleens hebt gehoord, er zijn
meerdere antwoorden mogelijk.

*

Ben ik niet van op de hoogte

Bodemdaling als gevolg van oxiderend en inklinkend veen

Scheefstand en zakken van niet-onderheide gebouwen

Schade aan funderingen, leidingen, infrastructuur en openbare ruimte

CO2-emissie als gevolg van veenoxidatie

Waterkwaliteitsproblemen

Verstoring van het rioolsysteem als gevolg van bodemdaling

Terugloop van de waterbeschikbaarheid

6. (Overstroming) Bent u op de hoogte van de belangrijkste knelpunten bij een(Overstroming) Bent u op de hoogte van de belangrijkste knelpunten bij een
overstroming in de buurt van uw bedrijfspand?overstroming in de buurt van uw bedrijfspand?
Geef s.v.p. aan van welke knelpunten u weleens hebt gedacht, er zijn meerdere
antwoorden mogelijk.

*

Ben ik niet van op de hoogte

Onbereikbaarheid van uitvalswegen

Uitvallen van vitale infrastructuur

Inschatten van de hersteltijd

Aanwezigheid risicovolle industrie

Aanwezigheid gevaarlijke stoffen

Bovenregionale effecten voor drinkwater en energie
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Wat kunt u doen?
Inventarisatie KlimaatadaptatieInventarisatie Klimaatadaptatie

7. (Wateroverlast) Bent u op de hoogte van mogelijke maatregelen tegen(Wateroverlast) Bent u op de hoogte van mogelijke maatregelen tegen
wateroverlast rondom uw bedrijfspand?wateroverlast rondom uw bedrijfspand? 
Geef s.v.p. aan van welke maatregelen u weleens hebt gehoord, er zijn meerdere
antwoorden mogelijk.

*

Niet eerder van gehoord

Groengebieden aanleggen

Natuurvriendelijke wadi

A oppelen van regenwater

Seizoensberging

Ontharden van oppervlakten

Waterdoorlatende verhardingsmaterialen

Parkeerplaatsen met groen

Groene bermen

Straatpeilverlaging

Gebouwen beschermen tegen water

5



8. (Hitte) Bent u op de hoogte van maatregelen die extreme hitte in uw bedrijfspand(Hitte) Bent u op de hoogte van maatregelen die extreme hitte in uw bedrijfspand
kunnen voorkomen?kunnen voorkomen? 
Geef s.v.p. aan van welke maatregelen u weleens hebt gehoord, er zijn meerdere
antwoorden mogelijk.

*

Niet eerder van gehoord

Groengebieden aanleggen

Natuurvriendelijke wadi

Groene oevers

Seizoensberging

Straatbomen

Ontharden van oppervlakten

Parkeerplaatsen met groen

Groene bermen

Groene gevels & daken

Besproeiing met regenwater

Koelen met fonteinen

Gebruik van koele verhardingsmaterialen

Groene geluidsschermen

Bouwkundige zonwering
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9. (Droogte) Bent u op de hoogte van mogelijke maatregelen tegen de gevolgen van(Droogte) Bent u op de hoogte van mogelijke maatregelen tegen de gevolgen van
droogte voor uw bedrijfspand?droogte voor uw bedrijfspand? 
Geef s.v.p. aan van welke maatregelen u weleens hebt gehoord, er zijn meerdere
antwoorden mogelijk.

*

Niet eerder van gehoord

Groengebieden aanleggen

A oppelen van regenwater

Seizoensberging

Droogtebestendige beplanting

Slim beregeningsbeleid

Aanleg van een flexibel drainagesysteem

10. (Overstroming) Bent u op de hoogte van de maatregelen die u kunt treffen om de(Overstroming) Bent u op de hoogte van de maatregelen die u kunt treffen om de
schade en het aantal slachtoffers in de buurt van uw bedrijfspand te beperken?schade en het aantal slachtoffers in de buurt van uw bedrijfspand te beperken? 
Geef s.v.p. aan van welke maatregelen u weleens hebt gehoord, er zijn meerdere
antwoorden mogelijk. 

*

Niet eerder van gehoord

Ophoging van het maaiveld

Verhoogde aanleg van wegen of gebouwen

Aanwezigheid van voldoende vluchtplekken

Aanwezigheid van evacuatieroutes

Voorbereiding van een evacuatiestrategie
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Waar staat u nu?
Inventarisatie KlimaatadaptatieInventarisatie Klimaatadaptatie

11. (Wateroverlast) Hoe ver denkt u dat u al bent met klimaatadaptieve maatregelen(Wateroverlast) Hoe ver denkt u dat u al bent met klimaatadaptieve maatregelen
om wateroverlast rondom uw bedrijfspand te voorkomen?om wateroverlast rondom uw bedrijfspand te voorkomen? 
Op een schaal van 1 (minimaal) - 5 (maximaal)

*

1

2

3

4

5

12. (Hitte) Hoe ver denkt u dat u al bent met klimaatadaptieve maatregelen om(Hitte) Hoe ver denkt u dat u al bent met klimaatadaptieve maatregelen om
hittestress rondom uw bedrijfspand te voorkomen?hittestress rondom uw bedrijfspand te voorkomen?
Op een schaal van 1 (minimaal) - 5 (maximaal)

*

1

2

3

4

5
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13. (Droogte) Hoe ver denkt u dat u al bent met klimaatadaptieve maatregelen om(Droogte) Hoe ver denkt u dat u al bent met klimaatadaptieve maatregelen om
gevolgen van droogte voor uw bedrijfspand te voorkomen?gevolgen van droogte voor uw bedrijfspand te voorkomen? 
Op een schaal van 1 (minimaal) - 5 (maximaal)

*

1

2

3

4

5

14. (Overstroming) Hoe ver denkt u al voorbereid te zijn op een mogelijke(Overstroming) Hoe ver denkt u al voorbereid te zijn op een mogelijke
overstroming in de buurt van uw bedrijfspand?overstroming in de buurt van uw bedrijfspand? 
Op een schaal van 1 (minimaal) - 5 (maximaal)

*

1

2

3

4

5
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Waar staat u straks?
Inventarisatie KlimaatadaptatieInventarisatie Klimaatadaptatie

15. (Wateroverlast) Bent u van plan om binnen een jaar maatregelen te nemen tegen(Wateroverlast) Bent u van plan om binnen een jaar maatregelen te nemen tegen
wateroverlast?wateroverlast?

*

Nee!

Nee, waarschijnlijk niet

Nog niet over nagedacht

Ja, waarschijnlijk wel

Ja!

16. (Hitte) Bent u van plan om binnen een jaar maatregelen te nemen tegen(Hitte) Bent u van plan om binnen een jaar maatregelen te nemen tegen
hittestress?hittestress?

*

Nee!

Nee, waarschijnlijk niet

Nog niet over nagedacht

Ja, waarschijnlijk wel

Ja!
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17. (Droogte) Bent u van plan om binnen een jaar maatregelen te nemen tegen de(Droogte) Bent u van plan om binnen een jaar maatregelen te nemen tegen de
gevolgen van droogte?gevolgen van droogte?

*

Nee!

Nee, waarschijnlijk niet

Nog niet over nagedacht

Ja, waarschijnlijk wel

Ja!

18. (Overstroming) Bent u van plan om binnen een jaar maatregelen te nemen om(Overstroming) Bent u van plan om binnen een jaar maatregelen te nemen om
voorbereid te zijn op een mogelijke overstroming?voorbereid te zijn op een mogelijke overstroming?

*

Nee!

Nee, waarschijnlijk niet

Nog niet over nagedacht

Ja, waarschijnlijk wel

Ja!
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Bedankt!
Inventarisatie KlimaatadaptatieInventarisatie Klimaatadaptatie

Dit was de enquête, bedankt voor uw tijd! Het vormt een belangrijk onderdeel van
mijn onderzoek en de uitkomsten zullen ook voor Stichting Blauwzaam toegevoegde
waarde hebben. In december zal er nog een tweede meetmoment volgen, zodat de
uitkomsten met elkaar vergeleken kunnen worden.

Hieronder kunt u aangeven of uw antwoorden (anoniem) gebruikt mogen worden in
de presentatie van de enquêteresultaten. Tevens zullen er een aantal ondernemers
benaderd worden voor een intensieve privé-sessie, waarbij Stichting Blauwzaam
gratis bij u langskomt met specifieke data voor uw bedrijfspand en u verder helpt
met haar expertise. U kunt aangeven of u daar in aanmerking voor wilt komen!

19. Mogen uw antwoorden anoniem gebruikt worden in de presentatie van deMogen uw antwoorden anoniem gebruikt worden in de presentatie van de
enquêteresultaten?enquêteresultaten?

Ja

Nee

20. Wilt u in aanmerking komen voor een intensieve privé-sessie overWilt u in aanmerking komen voor een intensieve privé-sessie over
klimaatadaptatie?klimaatadaptatie?

Ja

Ja, graag!

Nee
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