
De beleving van het hoogwater 
onder inwoners van Limburg-Noord

Veiligheidsregio Limburg-Noord heeft in juli en augustus 2021 een onderzoek uitgevoerd onder de 
inwoners over het hoogwater in Limburg in juli. Dit onderzoek geeft een beeld hoe inwoners van Noord- en 

Midden-Limburg de periode van hoogwater, de evacuatie en de communicatie ervaren hebben.
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Twee vijfde van de respondenten woont of heeft 
een bedrijf in een van de gebieden waar 
inwoners geadviseerd is te evacueren. Deze 
groep (890 deelnemers) heeft de vragen over 
beschermen van huis, tuin en/of bedrijf en de 
evacuatie ingevuld.
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Belangrijkste reden om thuis te 
blijven was dat er iemand thuis 
bleef om op het huis te letten

heeft zelf opvang geregeld wist niet dat die mogelijkheid 
er was

wilde niet vanwege privacy was bang dat er niet voldaan werd aan
de anderhalve meter samenleving

Evacuatie

50% van de respondenten waar geadviseerd werd
te evacueren had dit helemaal niet verwacht

89% 11% 11% 5%

56% heeft daadwerkelijk het hele 
huishouden geëvacueerd

57% was helemaal niet voorbereid 
op een evacuatie

82% heeft niet overwogen weg te gaan 
voordat het advies werd gegeven

96% heeft geen gebruik gemaakt
van de noodopvang

van de respondenten heeft het advies niet afgewacht 
en is zelf vertrokken

geeft aan dat het goed is hoe het nu is gegaan

wil pas weten of er geëvacueerd moet worden als het 
definitief is, om niet onnodig voorbereidingen te treffen

wil pas weten of er geëvacueerd moet worden als 
het definitief is, om niet onnodig ongerust te zijn

had liever eerder gehoord of er geëvacueerd moest 
worden en vindt het niet erg als het dan niet nodig is

had liever eerder informatie gehad over hoe
zich voor te bereiden op een eventuele evacuatie
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van de respondenten heeft
anderen geholpen die last 
hadden van wateroverlast

24% geholpen inboedel hoger te plaatsen
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