
 
Persbericht – embargo tot vrijdagochtend 18 oktober 06.00 uur 

 
Klimaat Adaptatie Monitor Achmea: 

 
Klimaatbestendig wonen is voor meeste Nederlanders puzzel  

Zeist, 18 oktober 2019 – De meeste Nederlanders willen hun woning aanpassen aan de gevolgen van 
klimaatverandering, zoals extreme hitte en wateroverlast. Maar ze weten onvoldoende hoe dat kan 
en hoe duur dat is. Dit blijkt uit de eerste Klimaat Adaptatie Monitor van Achmea. 

 

Een kwart van de Nederlanders weet niet wat wordt bedoeld met klimaatbestendiger wonen. Van veel 
maatregelen hebben weinig mensen gehoord. Zo kunnen bij een hittegolf zonwering en 
gevelbegroeiing helpen en bij forse regenbuien een waterberging op eigen grond. De meeste 
Nederlanders hebben hierover nog nooit informatie ontvangen. Ze hebben daar wel behoefte aan; 36% 
vindt dat de gemeenten hen moeten informeren over klimaatbestendig wonen. 72 % vindt het 
klimaatbestendiger maken van woningen een taak van de overheid. Dit sluit aan bij de oproep van 
Vereniging Eigen Huis, afgelopen zomer, om bij de regelgeving voor nieuwbouwwoningen meer 
rekening te houden met het op een natuurlijke manier buitenhouden en afvoeren van warmte.  
 
Door klimaatverandering heeft Nederland vaker last van extreme wateroverlast en hitte. Veel 
Nederlanders verwachten dat de overlast hierdoor in en om hun woning toeneemt. Toch heeft slechts 1 
op de 3 Nederlanders hun woning klimaatbestendig gemaakt, door bijvoorbeeld betere isolatie. Als 
reden hiervoor noemen ze vooral dat het duur zou zijn. 
 
Achmea merkt dat Nederlanders steeds meer maatregelen willen nemen door het veranderende 
klimaat. Toch is er nog veel meer mogelijk, zegt Willem van Duin, voorzitter van de Raad van Bestuur 
van Achmea: “Vanuit onze coöperatieve identiteit dragen wij bij aan een gezonde, veilige en 
toekomstbestendige samenleving. Wij willen niet alleen schades vergoeden voor onze tien miljoen 
klanten, maar ook van waarde zijn bij het voorkomen ervan. Daarom investeren we in preventie en 
dienstverlening. Zo helpt Interpolis bij de aanleg van een groen dak, helpt Centraal Beheer bij de 
installatie van zonnepanelen en adviseren we gemeenten met data-analyses hij zij beter kunnen 
inspelen op toenemende wateroverlast en hittestress in steden.”  

 
 

 

Voor meer informatie: 
Media: 
Fleur Bello 
06 – 31 74 93 50 
fleur.bello@achmea.nl 

 

Over de Klimaat Adaptatie Monitor 

Achmea heeft onderzoek uitgevoerd naar de ‘klimaatbestendigheid’ van woningen in Nederland. Zij 
onderzocht de huidige kennis van Nederlanders over dit onderwerp; wat zij hiervan vinden (houding); 
en of zij reeds maatregelen hebben getroffen om overlast te voorkomen of dit nog van plan zijn. Het 
onderzoek is online uitgevoerd onder 1.055 Nederlanders van 18 jaar en ouder. Het onderzoek wordt 
twee keer per jaar uitgevoerd, in januari en juli. Het onderzoek is te vinden op Klimaat Adaptatie 
Monitor van Achmea. 
 

 

Over Achmea 
Achmea is het coöperatieve moederbedrijf van bekende verzekeraars, zoals Centraal Beheer, Interpolis 
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en Zilveren Kruis. Samen vormen zij de grootste verzekeringsgroep van Nederland (ongeveer 14.000 
medewerkers). Achmea heeft een coöperatieve achtergrond waarbij de belangen van klanten, partners, 
medewerkers en aandeelhouders in balans zijn. Klanten van Achmea legden in 2018 circa €20 miljard 
aan premiegeld in. Achmea is in Nederland marktleider op het gebied van schade- en 
zorgverzekeringen. Ook biedt het inkomensverzekeringen en met het Centraal Beheer APF een goed 
inkomen voor later. Vermogensbeheerder Achmea Investment Management heeft ruim €142 miljard 
aan assets under management. Via onder meer Centraal Beheer en Woonfonds biedt Achmea 
hypotheken. Naast Nederland is Achmea ook internationaal actief in Turkije, Griekenland, Slowakije, 
Australië en Canada. www.achmea.nl  
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