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BESCHRIJVING ONDERZOEK
◢ Thema’s in het onderzoek:

◢ Houding t.o.v. klimaatproblematiek 

◢ Verleden inzake wateroverlast & droogte

◢ Inschatting eigen risico

◢ Kennis en gebruik persoonlijke maatregelen

◢ Kennis van overheidsmaatregelen

◢ Stellingen over wateroverlast & droogte

◢ Functies voor de mogelijke inrichting

◢ Kenmerken van de mogelijke inrichting

◢ Rekrutering voor volgende fasen

◢ Profiel respondent

◢ Oproep deelname via

◢ Website en sociale media

◢ Lokale pers

◢ Gemeentelijke media

◢ Bewonersbrief

◢ Mond-aan-mond
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HOUDINGEN MILIEU

Ik ben begaan met het klimaat en de 

klimaatproblematiek

Ik lig niet echt wakker van het klimaat en de 

problematiek errond

84,3% 15,7%

Ik maak klimaatvriendelijke keuzes

Ik hou niet echt rekening met het klimaat in mijn 

dagelijks leven

84,3% 15,7%

Ik heb het gevoel dat wat ikzelf doe voor het klimaat 

belangrijk is

Ik heb het gevoel dat wat ikzelf doe voor het klimaat 

weinig tot geen bijdrage levert

66,7% 33,3%

Ik weet hoe ik klimaatvriendelijker kan leven

ik weet niet hoe ik klimaatvriendelijker zou moeten 

leven

85,7% 14,3%

In vergelijking met een aantal jaren geleden, doe ik 

nu meer voor het klimaat

In vergelijking met een aantal jaren geleden, doe ik 

nu minder voor het klimaat

89,0% 11,0%

Rekening houden met het klimaat is belangrijk voor 

de toekomst en de volgende generaties

Ik sta er niet echt bij stil bij wat de toekomst brengen 

zal

88,2% 11,8%



WATEROVERLAST
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Ik heb al eens hinder gehad van een overstroming in de
regio van Beerse

Ik heb nog geen hinder gehad van een overstroming in de
regio Beerse, maar ik ken wel mensen die het hebben
meegemaakt

Ik ken overstromingen enkel van op radio en televisie

Geen van bovenstaande

Welke situatie past volgens jou het best bij jouw woning, 

bedrijfsterrein of grond betreffende je risico op overstromingen?
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Ik ben goed op de 

hoogte van de 

overstromingsrisico’s 

in mijn gemeente

Ik maak me sterk 

zorgen over 

mogelijke 

overstromingen
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Ik ben helemaal niet 
op de hoogte van de 
overstromingsrisico’s 

in mijn gemeente

Overstromingen
laten me

onverschillig
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STELLINGEN OVERSTROMING



NOOD AAN MEER INFORMATIE OVER 

OVERSTROMINGSRISICO’S
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5% 40% 44%

Helemaal oneens Eerder oneens Geen mening Eerder eens Helemaal eens

Ik zou meer informatie willen over overstromingsrisico’s & droogte

3%

3%
3% 25% 44%

Helemaal oneens Eerder oneens Geen mening Eerder eens Helemaal eens

Overstromingen en droogte zullen in de toekomst alleen maar een groter 

probleem worden.
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Installeren regenwaterput

Maatregelen voor ontharding, vergroening, om impact
van hitte tegen te gaan

Installeren groendak

Materiaal gebruiken om overstroming te vermijden 
(pompen, terugslagkleppen op leidingen, schotten voor …

Aangepast bouwen (vloer verhogen, op palen bouwen,
overstroombare kruipkelder   )

Ruimte voorzien om extra water op te vangen (wadi, 
verlagingen in de tuin om tijdelijk regenwater op te …

Websites raadplegen om na te gaan hoe kwetsbaar mijn 
huis is voor overstromingen (bv : waterinfo be, geopunt …

Nooit gehoord / gebruikt

Kent maatregel

Maatregel (reeds) gebruikt

KENNIS & GEBRUIK MAATREGELEN



KENNIS VAN OVERHEIDSMAATREGELEN
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Overstromingsgebied/bufferbekken

Ruimen van de waterlopen

Openleggen van ingebuisde waterlopen

Rechtgetrokken waterlopen terug laten kronkelen

Waterlopen op een natuurvriendelijke manier…

Pompstation

Plaatsen van stuwen in grachten

Aanleg van wadi's

Ik heb nog nooit gehoord van al deze maatregelen



MOGELIJKE FUNCTIES OVERSTROMINGSGEBIED
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is een plek die de regio robuuster maakt tegen de
klimaatverandering (overstroming, verkoeling, watertekort...)

is een plek om rustig van de natuur te genieten

zorgt voor een maximale hoeveelheid vrije natuur met
minimale andere elementen, waar aandacht is voor

biodiversiteit

geeft plaats aan buurtbewoners om zich actief te ontspannen
vb  fietsen, wandelen, picknicken sporten

is fysiek toegankelijk voor iedereen (bv  rolstoelpatiÃ«nten)

is een plek waar kinderen kunnen spelen

Helemaal niet belangrijk Niet belangrijk Geen mening Belangrijk Heel belangrijk



MOGELIJKE FUNCTIES OVERSTROMINGSGEBIED

7%

8%

11%

11%

20%

41%

15%

25%

27%

26%

39%

37%

5%

7%

4%

6%

5%

5%

40%

34%

43%

44%

27%

9%

33%

25%

16%

14%

9%

8%

is een plek waar ik veilig kan doorwandelen om naar het
centrum van Beerse te gaan of terug te keren

betrekt de omwonenden op een actieve manier  (bijv  mee
instaan voor het beheer)

is een plek waar de buurt kan samenkomen of waar ik nieuwe
mensen kan leren kennen

is een plek waar ik meer te weten kan komen over de werking
van een overstromingsgebied

trekt zoveel mogelijk bezoekers aan

is een plek waar ik mijn hond vrij kan laten loslopen

Helemaal niet belangrijk Niet belangrijk Geen mening Belangrijk Heel belangrijk



MOGELIJKE INRICHTING OVERSTROMINGSGEBIED
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Natuurgebied met wandelpaden

Bos of bomen

Voorzieningen in functie van zachte recreatie
(wandelen, lopen, fietsen, bankjes)

Speelnatuur (ander natuurlandschap dan bos :
water, grasland, heuvels)

Voorzieningen waar de buurt van gebruik kan
maken (tafels & banken, BBQ)

Speelweide: eenvoudige weide als speelveld
(zonder verdere speelvoorzieningen)



MOGELIJKE INRICHTING OVERSTROMINGSGEBIED
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Sportveldje: recreatief, geen officiële
afmetingen, bv terreintje met 1 basketkorf,…

Speelplein: terrein met een speeltuin

Natuurgebied zonder aangelegde
wandelpaden

Andere, namelijk:

Samen tuinieren of eetbaar groen

Voorzieningen in functie van honden
(hondenweide)



ANDERE SUGGESTIES OVERSTROMINGSGEBIED


