Zomer
De laatste jaren zijn enkele warmterecords verbroken.

1. Hoe ziet voor u de ideale zomer in Nederland uit?
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15-20 graden
25/26 graden en 's nachts regelmatig buien
Droog maar liefst 's nachts wel zo nu en dan regen voor planten en dieren!
Met bewolking
Regelmatig regen is van belang
Regen 's-nachts
Weinig wind. Weini onweer. In de nacht temperaturen rond de 15 graden.
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De laatste jaren oogt het weer in de zomer steeds extremer: nieuwe warmterecords melden zich. Bent
u klaar voor de zomer?

2. Wat doet u tegen de hitte?
(meerdere antwoorden mogelijk)
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Airco aan en rolluiken dicht.
Alles een beetje langzamer
Ben minder aktief
Blijf zoveel mogelijk binnen
Doe 's nachts alleen ramen open
Heb airco boven en onder
Heb een mobile airco.met aansluiting naar buiten
Ik gebruik een ventilator
Ik heb meerdere ventilatoren aanstaan
Ik sluit overdag deuren en ramen
Plafond ventilator
Rolgordijnen en screens laten plaatsen
Rolluik omlaag
Rolluiken (deels) sluiten,
Rolluiken dicht
Rolluiken overdag dicht
Rustig houden
Tijdens de ergste hitte teveel inspanning vermijden. Uit de felle zon blijven.
Ventilator
Ventilator's
Ventilatoren
Zet airco aan
Zonnescherm naar beneden
Zonwering. Gordijnen dicht.
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3. Wat is volgens u de beste locatie in Limburg om te zijn als het 35 graden is?











































Aan de Maas (2x)
Aan het dagstrand, heelder peel of Effelder Waldsee
Aan het water (7x)
Aan het water of bij het zwembad.
Aan het water, op het terras in de schaduw
Aan het water.
Onder een parasol of in de schaduw met wat wind.
Werken in de ijsfabriek.
Aan het waterterras
Aan of op het water
Aan t water
Bij de stuw in Linne
Bij met binnen of aan de maas.
Bij mij thuis! zwembadje, koelkast BBQ, lieve zorgzame vrouw!
Bij roeivereniging Aeneas aan de Maasplassen in Roermond; kun je roeien, zwemen en in de
schaduw zitten. Je moet dan natuurlijk wel lid zijn van de vereniging.
Binnen (2x)
Binnen en alles dicht
Binnen met de airco aan
Binnen of aan het water in de schaduw van een grote boom
Binnen of in het water
Binnen of onder een boom.
Binnen, een dutje doen, geen inspanningen
Binnen, in de koele woonkamer.
Buiten in de auto.
De bioscoop! Daarnaast beach bars aan de Maas, of een terrasje in de schaduw van de
binnenstad. Ik ga niet naar de Roerdomp want daar is het met mooi weer hartstikke druk, zijn
de plekjes in de schaduw al bezet en zit je de hele dag in de volle zon.
De heldense bossen Camping
De tv L1
Een oud koel kerkgebouw met dikke muren of kelderruimte
Een plaats waar veel bomen staan.
Een restaurant met bomen. daaronder en aan het water.
Een zwembad of aan de Maas
Een zwembad, of een bos, daar is het ook iets koeler
Ergens aan het water.
Ergens aan het water. De Maasplassen.
Ergens aan het water. genoeg te vinden hier overal!!
Ergens in de schaduw
Ergens waar veel schaduw is en dan het liefst aan het water bij Roermond. Of heerlijk in het
bos (Leudal)
Gemeente grotten
Gordijnen dicht dus binnen blijven
Heel rustig zittend ergens in de schaduw
Heerlijk aan het water en op een terras aan de maas
Het water/zwembad of terrasje
Het zwembad
In de bossen onder ,nbladerdek
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In de bossen rondom Roermond onder de bomen
In de bossen.
In de Maasplassen.
In de schaduw en liefst onder een boom. Mogelijk ook met water in de buurt.
In een supermarkt
In het bos
In het bos of zwembad
In het water
In het zwembad
In het zwembad.
In huis in het donker
In huis op bed met gordijnen dicht
In mijn eigen huis
In mijn kelder
In mijn tuin in mijn zwembad
In mijn woonkamer, tamelijk koel.
In noodgevallen de kelder. Veel wijn beschikbaar.
In onze kelder
In Roermond aan de maas
Kroeg met airco
Langs de kust / strand
Lekker dobberen in een van de mooie plassen of in een openluchtzwembad.
Lekker op een terras onder een grote parasol, doet er niet toe waar in Limburg
Maasplassen (3x)
Maasplassen.
Mergel groeve in valkenburg haha, lekker koel
Mijn eigen huis
Mijn eigen huis.
Niet aan de Roermondse Maas. Daar moet je betalen om aan een rivier te zitten. Dus een
andere plek aan het water waar de natuur nog puur is.
Nooit over nagedacht. Er zijn altijd metheoretisch verschillende locaties.
Onder bomen (eventueel in een zwembad)
Onder een grote boom op het Munsterplein (een boom geeft een grotere koeling dan een
parasol)
Op de camping.
Op de Maasplassen in Midden Limburg
Op het water
Op het water, Maasplassen
Op het werk in de airco
Remunj met veel watersport!
Roermond aan het water
Roermond, aan de Maasplassen
Rustig op mijn eigen balkon.
Schaduw , al dan niet op een terras !
Snowworld landgraaf
Strand
Strandbad
Supermarkten
Thuis (20x)
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Thuis binnen
Thuis .
Thuis aan het zwembad
Thuis achter de rolluiken en in de schaduw
Thuis binnen
Thuis en uit de zon.
Bij het water onder een boom en uit de zon.
Thuis in de koele schaduw
Thuis lekker achterom in het zwembad
Thuis of aan het water
Thuis op de bank
Thuis, binnen, met de airco aan
Thuis, bos. (Albert Heijn e.d.)
Thuis, in een koel huis.
Thuis.
Toch het liefst thuis.
Tot nu toe mijn huiskamer die is dan 10 graden koeler dan buiten. Dit komt door het dicht
houden van deuren er ramen zonnescherm s'morgens al voor de warmte naar beneden.
Uiterste noorden
Water
Water in welke vorm dan ook biedt altijd verkoeling.
kan zwembad zijn , of de Maasplassen etc.
Weet ik niet
Zwembad (2x)
Zwembad de Bosberg in Swalmen
Zwembad de Bosberg, mooie ruime ligweide met bomen en bosrand.
Zwembadje in de tuin
Zwembaf
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Nog heel even en de zomervakanties gaan weer van start.

4. Gaat u deze zomer met vakantie?
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Als de bedrijven en scholen weer begonnen zijn.
Ben al geweest
Buiten de schoolvakantie ivm de drukte
Eerst in Nederland ( lente plaats op de camping) daarna nog naar de zon!
Ja, maar niet tijdens de schoolvakanties
Echtgenote overleden.
Ik ben op vakantie thuis. In voor- en najaar en winter maak ik reizen. Dit noem ik geen
vakantie.
Ik werk als reisbegeleider, dus ben op werk reis van de zomer.
In de zomer is de oplevering van onze nieuwbouw woning.
Juist terug
Nieuw huis gekocht
Te oud
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4.1 Waar gaat u op vakantie? (meerdere antwoorden
mogelijk)
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Oostenrijk om precies te zijn
Sardinie
Voorseizoen Nederland in de zomervakantie Spanje
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4.2 Waar verblijft u tijdens uw vakantie? (meerdere
antwoorden mogelijk)
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Anders, namelijk:













Apartement bij hotel
Appartement (6x)
B&B
Bij familie
Bij onze zoon
Boot (2x)
Camper
Camperplaatsen
Cruiseschip
Familie
Huren woonhuis
Soms ook een paar dagen bij vrienden in het buitenland
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U bent in het buitenland op vakantie en spreekt een groep Nederlanders. Zij vragen waar u vandaan
komt.

5. U zegt. Ik kom uit:
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Anders, namelijk:












'Uit Nederland, niet ver van Maastricht ' (dat iedereen kent!)
Binnenstad Remunj
Eindhoven
Geverik, Beek
Herten
Limburg en woon in Roermond.
Limburg in de buurt van Roermond, het plaatsje Swalmen
Nederland (3x)
Nederland/Roermond
Rotterdam
Swalmen, gemeente Roermond
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