Opwarming van de aarde
Sinds de 19e eeuw stijgt de gemiddelde wereldtemperatuur.

5 Maakt u zich zorgen over de opwarming van de aarde?
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We gaan in een rotvaart naar het einde
Zie 5

Soms



Ben te oud om me daar druk over te maken

Weet niet



Is toch al vanaf de ijstijd bezig
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1.1 Kunt u kort toelichten waarom u zich (soms) zorgen maakt over de
opwarming van de aarde? (n=166)
Toelichting (58%):





































Als het een onderwerp in het nieuws is.
Als het in het nieuws is
Ander klimaat
Bij natuurrampen
Dat het bij ons onder water komt te staan
De natuur moet zo blijven
De natuur verandert, wij moeten mee
De opwarming heeft grote negatieve gevolgen voor de bewoners, planten en dieren van deze
planeet.
De opwarming is in Nederland al meer dan 2°.
De steeds extremere weersomstandigheden maken mij wel bezorgd. Extreem harde en lange
regenbuien, waardoor het water niet meer normaal afgevoerd kan worden in de tuinen en op
straat. En sterkere zon, waardoor de gezondheid hier onder kan leiden.
De toekomstige leefbaarheid van onze planeet
De verandering van het klimaat met alle gevolgen vandien voor de toekomst baart me zorgen.
Donald Trump
Door de opwarming stijgt ook de zeespiegel en vind erkliemaatverandering plaats.
Ernstige gevolgen voor mens en dier
Erwordenhoog gebouwen gezet
Extremer weer. Stijgende zeespiegel. Welzijn van mens , dier en plant
Grote effecten op waterhuishouding maar ook op de biotoop waarin we leven, andere planten
en dieren,
Heeft nadelinjge invloed op het weer in Nederland
Het bedreigt onze toekomst
Het gaat de laatste jaren erg hard met de opwaring en dat raakt ons uiteindelijk allemaal en is
ondermeer terug te zien in de veranderende seizoenen.
Het hele leven op aarde hangt er van af!
Het is een probleem dat niet gelijk door iedereen erkent wordt.
Het klimaat verandert overduidelijk als je wetenschappelijke artikelen volgt.
Het lijkt alsof de seizoenen aan het verschuiven zijn. De poolkappen smelten, gletsjers
verdwijnen, hierdoor gaan straks soorten verdwijnen.
Het veranderende weer.
Het verdwijnen van flora en fauna. En daarmee de vermindering van levenskwaliteit.
Het weer
Het wordt met periodes veel te warm in Europa en extreme weers veranderingen
Hoe moet dit met mijn kleinkinderen
Hoe ziet de toekomst er voor de kinderen uit.
Ik denk aan de kleinkinderen
Ik denk dat Nederland hierdoor grote problemen gaat krijgen door de stijgende zeespiegel.
Ik hoop dat het leefbaar blijft voor onze kinderen en kleinkinderen op de aarde.
Ik maak me soms druk over de gevolgen van de opwarming van de aarde
In dagelijks leven speelt het geen grote rol. Een paar weken geleden was ik op een gletsjer en
dan zie je met eigen ogen wat opwarming van de aarde met de natuur doet, dat vond ik wel
confronterend
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Invloed op het dagelijkse leven van kinderen en kleinkinderen
Is wel voor onze gezondheid
Ja
Kan de gevolgen niet overzien
Klopt het allemaal wel al die berekeningen en constateringen.
Leefbare aarde voor onze kinderen
Lijkt me een slechte ontwikkeling.
Meer mensen meer warmte
Natuurrampen, toekomst voor onze kinderen
Niet alleen de poolkappen smelten waardoor dieren aldaar in t gedrang komen en sterven maar
inmiddels is het korter bij huis ook meer dan duidelijk dat de seizoenen en temperaturen steeds
sterker wisselen. Dit is niet alleen voor flora en fauna funest maar dit heeft ook impact op de
mens zelf.
Niet goed voor de natuur
Omdat de toekomst voor onze kinderen daardoor erg onzeker zal gaan worden
Omdat er ondanks alle informatie en kennis naar mijn mening te weinig aan gedaan wordt.
Omdat er veel in de media over word bericht.
Omdat het heel slecht voor de aarde is maar tegen die tijd dat het zijn vruchten afwerkt ben ik al
dood maar voor de meerdere generaties maak ik me zorgen
Omdat het kennelijk toch vergaande gevolgen heeft voor mens en milieu
Omdat het slecht voor het milieu is, veel consequenties heeft voor het dagelijkse leven (zoals
natuurrampen) en we zuinig moeten zijn op de aarde.
Ongewenste effecten
Ons ijs op noor- en Zuidpool smelt te snel.
Onze kinderen hebben ook recht op een fijn gezond leefklimaat
Onze toekomst
Ook mijn nageslacht wens ik een goed leven toe op de aarde
Opwarming is of afkoeling is al meerdere keren gebeurd voordat wij er waren, dus aards.
Opwarming valt wel mee. Heel vroeger leefden we in de ijstijd en toen hadden we geen
middelen om alles te meten. Ik denk gewoon datbhet de natuur is, die na zoveel jaren heel
langzaam veranderd!
Opwarming van de aarde geeft een verhoging van de zeespiegel. Dit zorgt voor een verplaatsing
van de wereldbevolking.
Orkanen-Overstromingen
Smeltende ijskappen gevolg stijging van het waterpeil
Steeds extremer weer
Te extreem weer
Temperatuur stijging, extremer weer
Teveel weersverschillen die er eerst niet waren
Toekomst van de aarde, voor generaties na ons
Toekomst van ons nageslacht
Toekomst voor de kinderen
Toekomstige generaties
Vanwege de extremen die voorkomen. Zoals regenval, stormen en smeltend ijs op de polen
Veel rampen
Verandering van klimaat
Verontrustende berichtgeving
Vervuiling
Voor mijn kleinkinderen
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Voor onze kinderen en kleinkinderen en hun toekomst
Waar dit toe zal leidem
Wanneer er op tv wat over voorbijkomt, denk ik af en toe wel eens bezorgd.
Wat dit voor invloed heeft op de natuur en de mens
Wateroverlast
We lopen achter de feiten aan
We moeten over de toekomst blijven nadenken
Wij verbruiken ipv gebruiken
Zorgen om volgende generaties

Ik wil geen toelichting geven (32%)
Weet niet (10%)
Extra Toelichting
Toelichting
















De klimaatverandering die er het gevolg van is zal in de toekomst voor
enorme problemen gaan zorgen met wereldwijde gevolgen voor mens
en dier: economisch, migratie, overstromingen, droogte
De opwarming gaat nog al hard volgens de berichten. dus dat gaat ook
voor grote veranderingen zorgen.
Er zullen nog vele natuurrampen volgen. weinig mensen zijn er bewust
mee bezig en gaan gewoon door met leven zoals ze gewend zijn.
Hebben onze kleinkinderen nog een toekomst
Het bedreigt onze toekomst
Het blijkt nu al dat er in gevallen het overtrokken is geweest wat
betreft de opwarming.
Het weer is straks niet meer voorspelbaar extreme regenval of
stormen
Ik maak me zorgen voor de toekomst van mijn kinderen en
kleinkinderen
Is niet goed voor toekomstige bewoners
Je ziet nu al heel goed wat de effecten zijn met de vele
overstromingen, orkanen etc. En het zijn altijd de arme mensen die er
het meeste last van hebben, terwijl zij niet de grote veroorzakers van
het probleem zijn.
Omdat ik zie dat het de verkeerde kant op gaat
Onderkende ongewenste effecten zijn zeespiegestijging, droogte.
Oorlog en migratie zijn ook aan klimaatverandering gekoppeld.
We stevenen af op vernietiging van al onze natuurlijke bronnen als we
niet heel snel, overal ter wereld, anders gaan handelen en
consumeren.
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Ik wil geen
toelichting geven



De CO2 uitstoot is veel te hoog enerzijds door menselijk handelen en
anderzijds door de op warming van aarde zelfstandig. Is op de
opwarming wel alleen een gevolg van menselijk handelen of zijn er
factoren, die de mensheid niet kent. In het verleden hebben we ook
de korte ijstijd gehad. Waardoor ontstond die?
We moeten voor zover binnen ons vermogen de uitstoot door
menselijk handelen terugdringen.
Kan CO2 niet gebruikt worden als brandstof voor energie? Is de
wetenschap hierin al verder?
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1.1 Kunt u kort toelichten waardoor u zich geen zorgen maakt over de
opwarming van de aarde? (n=49)
Toelichting(41%):




















De aarde zit in natuurlijke cycli. Nu wordt het warmer, dan wordt het kouder
De temperatuur op aarde verschilt door de eeuwen steeds weer.
Denk dat het meevalt
Heb het idee dat het allemaal wel meevalt. Bovendien het beste wat we kunnen doen om de
opwarming tegen te gaan is om de bevolkingsgroei te beperken. Anders zijn de maatregelen
volgens mij zinloos.
Heb ik niet in de hand
Heel vroeger was de temperatuur ook hoger. Ik denk dat het nu ook weer daar naartoe gaat.
Het is een natuurlijk verschijnsel . Zoals de afgelopen duizende jaren.
Het komt zoals het komt er veranderd toch niks en waarom moet altijd alles door de
Nederlanders geregeld worden??????
Ik ga ervanuit dat mensen die er verstand van hebben, hier de nodige aktie op ondernemen.
Is nooit anders geweest
Je kunt er niks tegen doen, denk aan ijstijd
Lekker warm
Mensen werken meer en meer naar een schone aarde waardoor onze kinderen daar geen
zorgen over hoeve te maken
Omdat het altijd al zo is geweest dat de aarde doet wat ze wil. Kijk maar naar alles wat is
uitgestorven en terug gekomen is.
Oorzaak is toename wereldbevolking.De opwarming is niet iets op zich en wordt wederom
gebruikt om macht te kreeren
Techniek en Innovatie biedt kansen om ermee om te gaan.
Want er komt toch weer iets anders
We hebben alles en kunnen alles. de stand van de zon komt dichterbij dat houden wij niet
tegen.
Zelf een te klein onderdeel

Ik wil geen toelichting geven (43%)
Weet niet (16%)
Extra Toelichting



Als de grote heren van de wereld niks willen bijdragen aan de opwarming, dan willen de
gewone burgers dat ook niet.
Het komt zoals het komt, er veranderd toch niks, energie lampen thermostaten enz en er is
niks veranderd, en waarom altijd Nederland alles moet regelen en doen is me een
raadsel................iedereen betalen iedereen besparen en zuinig zijn en ja hoor met bakken
weggeven aan iedereen behalve aan de onze
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2 Neemt u zelf maatregelen tegen de opwarming van de
aarde?
(meerdere antwoorden mogelijk)
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(n=221)
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Anders, namelijk:

























Aanpassen woning
Aardwarmte in ons huis waardoor geen gas bijvoorbeeld nodig is en wij de warmte teruggeven
van de aarde als het nodig is en van de aarde krijgen als het nodig is.
Afval scheiden (2x)
Afval zo goed mogelijk scheiden, spaarlampen, een zuinige auto. (Elektrisch is in mijn ogen niet
de oplossing, de accu's zijn bijv erg schadelijk)
Alles ledverlichting
Alles zo zuinig mogelijk proberen
Aval scheiden
Beetje opletten met alles
Beperk zoveel mogelijk energieverbruik.
Bewust eb zuinig omgaan met energie, fiets pakken ipv auto
Bewuster autogebruik
Bewuster leven
Bewuster nadenken
Cv met lage CO2 uitstoot.
Een trui aan bespaart al stookkosten
Energie besparende lampen de gordijnen op tijd diicht de verwarming een graatje lager
Energie zuinig
Energiebesparing, weinig auto rijden
Fiets ipv auto
Fietsen ipv auto
Fietsen ipv de auto
Ga bewust met alles om.
Gebruik energie beperken
Ik ben energiezuinig, thuis staat alles altijd uit als ik niet thuis ben. Verwarming en elektriciteit is
tot een minimum ingesteld als ik wel thuis ben.
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Ik ben zuinig met energie
Ik doe zoveel mogelijk aan duurzaamheid
Ik eet veel fruit
Ik gebruik aardwarmte
Ik pak de fiets waar t kan en probeer zuinig om te gaan met energie
Ik probeer zeer bewust met milieu om te gaan op allerlei manieren.
Ik vraag me af of een individu er wat tegen kan doen.
Isolatie en minder energie verbruik
Isolatie woning
Led lampen
Led verlichting. Bewust omgaan met energie
Let op stroomgebruik en minder afval
Maximaal scheiden van huishoudelijk afval en aankopen doen met ze weinig mogelijk verpakking
(supermarkt)
Mijn huis is energieneutraal
Minder energieverbruik
Minder vlees eten helpt totaal niet tegen opwarmen aarde!!
PROBEER ZUINIG TE ZIJN MET ENERGIE
Probeer minder energie te gebruken
Proberen vaker de fiets ipv de auto te pakken
Rij minder km. per jaar.
Vaker de fiets.
Verbouwen naar energie zuinig wonen, led lampen etc
Verlichting vervangen door led
Water opvang systeem in de grond gemaakt in mijn tuin
Weinig autorijden en behoedzaam omgaan met energie
Wij eten geen vlees, hebben zonnepanelen. We rijden nog niet electrisch. Maar ik vind wel dat
alle energiezuinige maatregelen teveel vanuit commercie geleverd worden: ze zijn duur. En dat
hoeft in mijn beleving niet te zijn.
Wij proberen op het energieverbruik te letten.
Wij zijn bewust bezig
Zo energiezuinig mogelijk leven
Zoveel mogelijk led verlichting in huis
Zuinig met energie
Zuinige auto

Toelichting





Afval scheiden
Probeer zo verstandig mogenlijk met energie om te gaan
Probeer zoveel mogelijk lokale producten te kopen als we het over voeding hebben
bijvoorbeeld. En een eigen groententuin helpt ook een beetje natuurlijk.
Zonnepanelen om kosten te besparen. Puur economisch, niks ideologisch
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3 'Individuele initiatieven om de opwarming van de aarde
tegen te gaan zijn nutteloos'

(n=218)

(in hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)
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Alle beetjes helpen maar je behaald pas echt resultaat als je het op grote schaal
doet.
Als niet heel de wereld meedoet helpt het geen bal
Natuurlijk, alle beetjes helpen, maar dit probleem zal wereldwijd aangepakt moeten
worden, anders gaan individuele of landelijke belangen voor.

Mee oneens




Alle beetjes helpen
Je moet ergens beginnen

Zeer mee
oneens




Alle kleine beetjes maken veel en helpt dus.
Als iedereen zo denkt wordt het niks inderdaad. Iedereen moet als individu wel
denken dat het werkt en dan doet iedereen het zonder het van elkaar te weten, daar
moet je naar streven.
Dat zeggen mensen die gewoon te beroerd zijn om hun levensstijl aan te passen. Met
verantwoord energie-gebruik, verantwoord eten (ook nog gezonder) en vele andere
dingen kun je als individu een behoorlijke bijdrage leveren. Als niemand iets doet
'omdat het toch niet helpt' zullen we nooit een omslagpunt bereiken.
De betere wereld begint altijd bij jezelf. Een ander kun je niet dwingen om
initiatieven te nemen, maar je kunt wel zelf het voorbeeld zijn. Al is het alleen maar
door te laten zien dat je erover nadenkt.
Het lijken misschien druppels op een gloeiende plaat, maar vele druppels vormen
uiteindelijk samen een enorm reservoir, als er maar steeds meer individuen op deze
wijze gaan handelen. Er zullen altijd Trump-achtige gekken blijven die deze
resultaten willen "ondermijnen".
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Het zou voor ieder mens een natuurlijk verlangen moeten zijn om zuinig te zijn op
onze aarde. Het begint toch bij een individu. Veel bedrijven daarentegen lijken zich
weinig aan te trekken van de impact die hun bedrijf heeft op de aarde.
Red de wereld begin met jezelf
Schuld op anderen schuiven is altijd de makkelijkste weg!
We zijn met zoveel individuen . dus als iedereen zich wat inspant maakt dat heel veel
uit.
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsens bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het raadplegen van meningen /
ervaringen / beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om de
beleving en inzichten vanuit de maatschappij regulier zichtbaar te maken. Door een transparant
inzicht in hetgeen leeft en speelt onder burgers / bestuurders / politici, levert dit beter beleid en
meer draagvlak op. Tips worden aangeleverd. Tevens toetst u of ingezette acties resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u. Het
onderzoeksbureau heeft de beschikking over eigen TIP-burgerpanels (landelijk > 40 burgerpanels) en
het overheidspanel Overheid in Nederland.
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