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Enquête onder medewerkers

Beeldenvanwatcmatuur
MAARTEN JACOBS, ALTERRA
DLEDERIK VAN DER M O L E N , RIZA

Mensen hebben uiteenlopende beelden van waternatuur: deideeënverschillen overwar echte waternatuur is,hoeweermeeom moaengaan enwat mooiewaternatuur is.Uit eenenquête ouder medewerkersvan Rijkswaterstaat kwamen vijfwarcniatuurbceldcn naar voren.Deze lopen van het wilde
waternatuurbeeld met wetnia plaats voormenselijke activiteiten, tot het menselijke waternatuurbeeld met veelplaats voor menselijke activiteiten. Verschillen waternatuurbeelden leiden ror uiteenlopendestandpunten overwaterbeleid. Het isdaarom, zowel bij communicatie overwater als binnen
beleid voorwarer, van belmig om hiermee rekening te houden.
Mensen koppelen uiteenlopende betekenissen aan waternatuur. Zobestaan verschillendestandpunten over de inrichting van het
IJsselmeer.Deéén wil het open houden, terwijl
de ander liever een grote diversiteit aan soorten ziet, te beteiken door de aanlegvan eilanden.Deéénzietnatuurontwikkeling alsactievehandhaving van patronen en sootten,de
andet wil alleen randvoorwaarden beïnvloeden
ende verdereontwikkeling ovetlaten aan autonome natuutlijke processen.
Waternatuutbeelden beschouwen weals
structuren van duurzame betekenissen die men
koppeltaan waternatuur. Dezebeelden beïnvloedenbijvoorbeeld waarmen opletals men
waternatuur ziet,watdeidealen zijn met
betrekking totwaternatuut en het draagvlak
voor beleidvoor watet.Velschillen in watetbeelden leiden vaaktot verschillen in meningen
overconcretemaatregelen voorwater.Ze kunnen leiden totverschillende producten en verschillende visies.Demeestemensen zijn zich
helemaal niet bewust vanhet beeld dat zehebben vanwaternatuur. Het beeld blijft opdeachtergrond,onbewust, impliciet en onbesproken.
Alsmen zichniet bewust isvande watetnatuurbeelden vanwaaruit men onvermijdelijk
denkt en handelt,dan kansptakezijn van
meningsverschillen waarvan men deachterliggende motieven nietgoed kan achterhalen.En
met problemen waatvandeachtergronden niet
bekend zijn ishet lastigomgaan.VoorRijkswaterstaat wasdezeproblematiek aanleiding
om onderzoek telaten doen naar debeelden van
waternatuut die levenbinnen deorganisaties!.

Relevantie van water/natuurbeelden
Dekennis die het onderzoek oplevett, kan
bijdragen aan de bewustwording van een bron

van meningsverschillen over water en waterbeleid. Meningsverschillen over water kunnen
daardoor explicieter, begrijpelijker en hanteerbaarder worden.Dit biedt kansen om de intetneen externe communicatie ovet watet te verbeteren, en beter aan tesluiten bij de
opvattingen indemaatschappij.Zeketin een
watetland alsNedetland, waatin allerlei diepgewortelde culturele en emotionele betekenissen aan het water worden verbondene, is het
aansluiten bij opvattingen van belang om succesvolbeleid teontwikkelen. Kennis over de
beelden van waternatuut wordt des te belangrijker in het licht van tweetrends.Ten eerste
de toenemende mondigheid van de burger, die
minder automatisch vertrouwt opbeleidsmakersen uitvoerdersen steedsmeer met hen
in discussie treedt.Ten tweedede 'paradigmawissel'in het waterbeheer, een overgang van
'water keren'naar 'watet accommoderend.
Doordezeovergang van demeer technisch
georiënteerde waterbeheersing naar een ookop
de ruimte georiënteerde facilitering van
natuurlijke processen, heeft Rijkswatetstaat op
steedsmeer terreinen met de maatschappij te
maken.Om de beelden van waternatuur te
onderzoekenzijn tweemethoden gehanteetd.
Ten eerstezijn rapporten van diverse diensten en directies van Rijkswaterstaat geanalyseerd opdeaanwezige beelden.
Ten tweede iseen enquête afgenomen
ondet medewetkets.Dezelfde enquête zalin de
loopvanditjaat in opdracht van het Natuurplanbureau ookonder burgers worden afgenomen,zodat een vetgelijking tussen professioneelbetrokken en burgers mogelijk wordt. In
dit attikelvolgt eenbesptekingvan de belangrijkste resultaten van het onderzoek bij Rijkswaterstaat.

Viainternet hebben 625medewetkets van
Rijkswaterstaat een schriftelijke vragenlijst
ingevuld. Het belangrijkste ondetdeel van
dezevragenlijst waren 18 stellingen ovet
waternatuur. Dezestellingen gingen over
allerleisoorten watet, van dezeetot sloten.
Bovendien is in destellingen onderscheid
gemaakt naar drie typen betekenissen. Bij
cognitieve betekenissen gaat het om de vtaag
wat men alsechte waternatuur beschouwt. Bij
normatieve betekenissen gaat het om de vraag
hoeom tegaan met waternatuur. Bijexpressievebetekenissen gaat het om de vtaag welke
waternatuur men waardeert. Stellingen die in
devragenlijst stonden zijn bijvoorbeeld: 'een
meer waar veelrecreanten komen isgeen echte
natuur' (cognitief), 'als et behoefte aan bestaat
mogen wevissen in meten uitzetten voor de
sportvissetij' [normatief], en 'dezeeis het
mooist alserniets isdatje herinnert aan de
bewoonde wereld' (expressief). Bij iedere stelling mochten de respondenten kiezen in hoevette men het met destellingeens was.Dooi
middel van een clusteranalyse zijn mensen
gegroepeerd,dieoverde achttien stellingen
sterk overeenkomstige anrwoorden laten zien.
Daarbij isaangenomen dat mensen die hetzelfde antwoorden opdestellingen over watetnatuur, ook hetzelfde beeld van waternatuur
hebben. Ditbeeld isvetvolgensdooi de onderzoekersomschreven en voorzien van namen,
opgrond vande antwooiden opde stellingen.
Mensen hebben dus niet gereageerd opbeelden die van tevoren zijn gedefinieerd, maar de
beelden zijn door middel van een analyse
gevonden.Vervolgens konden de respondenten nog hun voorkeur aangeven bij verschillende omschrijvingen van natuurbeelden en
wetd hun mening gevraagd ten aanzien van
een drietaldilemma's uit het waterbeheer.
Tenslotte zaten in devragenlijst nogeen aantal viagen ovei het soott wetkdat men doet,
leeftijd, sexeen de opleiding die men genoten
heeft. Daarmee isonderzocht ofverschillen in
waterbeelden samenhangen met bepaalde
kenmerken van mensen (alleverbanden die in
het artikel worden besproken zijn statistisch
significant).

Vijf waternatuurbeelden
Uitdeanalyse kwamen vijf watetnatuutbeelden naar voren.Binnen het wilde waternatuutbeeld (29%van de respondenten) is
watet alleen natuur alshet niet doof de mens
isbeïnvloed, moeten weer niet omwille van de
mens ingrijpen en iswater her mooist isalsje
erde hand van demens niet in tetugziet. Binnen het spontane beeld (23%] isookwatet dat
door de mens isbeïnvloed een beetje natuur.
Hetisbeterniet teveelin tegrijpen in water
omwille van demens.Water isvooralmooi als
je wegbent van debewoonde wereld. Mensen
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met het ruime beeld (22%) vinden door de
mens beïnvloed water een beetje natuur.
Ingrijpen in water omwille van demens istoegestaan.Water isvooralmooi alsje het gevoel
hebt wegtezijn vandebewoonde wereld. In
het beïnvloede waternatuurbeeld (11%) is
water waar demens duidelijk dehand in heeft
ooknatuur. Men wildat men niet ingrijpt in
water omwille van de mens.Water waarin
sporen van de mens zijn tezien vindt men ook
mooi.Binnen het menselijke beeld tenslotte
(15%)kan door de mens gevormd water echte
natuur zijn. Het isgeen probleem om in te
grijpen om doelen voor de mens te bereiken.
Ookalsje deinvloed vande mens ervaart kan
water mooi zijn. Degevonden beelden van
waternatuur komen ingrote lijn overeen met
in eerder onderzoek gevonden natuurbeelden2):een beeld van waternatuur lijkt daarmee
een afgeleide tezijn van een fundamenteler
beeld van natuur.

Verschillen tussen mensen
Zowel bij mensen die werken bij de specialistische diensten alsbij medewerkers van de
regionale directies van Rijkswaterstaat komt
het wildewaternatuurbeeld het meest voor.
Bij regionale directies wordt dit beeld opde
voet gevolgd door het ruime waternatuurbeeld, terwijl bij de specialistische diensten
het spontane waternatuurbeeld volgt. Mensen
diewerken aan beheer en aanleg van water,
hebben minder vaakde wildeen spontane
waternatuurbeclden dan mensen die werken
in beleid,onderzoek en management. Deze
uitkomst isgoed te begrijpen. Mensen die
werken aan beheer en aanleg,zijn vaak opeen
praktische manier bezig met water, in het
veld.Zij komen in aanraking met veel verschillende belangen.Dan ishet lastigom er
een extreem waternatuurbeeld opna te houden alshet wilde ofspontane beeld, waarin
weinigruimte isvoor menselijke activiteiten.
Voormanagers en beleidsmakers,die meer op
een afstand betrokken zijn bij water, is het
eenvoudiger deze extremere beelden aan te
hangen. Verder iseen verband gevonden tussendeopleidingdie men genoten heeft en het
beeld van waternatuur. Hoehoger mensen
zijn opgeleid, hoe vakerzij erhet wilde en
spontane waternatuurbeeld op nahouden. Dit
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verband isin eerder onderzoek naar natuurbeelden ookgeconstateerd1;.

Grondhouding en dilemma's
Devijfbeelden zijn niet vijf willekeurig
verschillende beelden van waternatuur, maar
zijn duidelijk teordenen op een spectrum van
wildewaternatuur tot menselijke waternatuur. Dezeordening is nagenoeg hetzelfde
voor cognitieve,normatieve en expressieve
betekenissen en daarom lijken deze betekenissen binnen een watetbeeld aan elkaar te
worden gekoppeld. Volgens strikt formele
logica bestaan geen gronden om deze betekenissen aan elkaar tekoppelen.Alsmen bijvoorbeeld alleen ongerepte zeeziet alsechte natuur
dan volgt daar nog niet uit dat men vindt dat
men nooit mag ingrijpen in dezee.Algemener
gesteld:uit feiten (cognitieve betekenissen)
volgen geen normen (normatieve betekenissen).Erschuilt echter wel een culturele logica
achter dewaterbedden. Inde (Nederlandse)
cultuur zijn erredenen om de typen betekenissen aanelkaar teverbinden. Een achterliggendeverklaringvoordeordening van waternatuurbeelden, deculturele logica,zou devisie
opde verhouding tussen mens en natuur kunnen zijn. Mensen die vinden dat de natuur
boven de mens staat, hebben vaker een wild of
spontaan watcrbceld; mensen die vinden dat
demens boven de natuur staat, hebben vaker
een menselijk waterbeeld. De respondenten
kregen driedilemma's uit het waterbeleid
voorgelegd: ruimte voor riviernatuur versus
behoud typisch uiterwaarden landschap, heldervoedselarm water versus veel vogels,en
windmolens in deNoordzee ofniet. Mensen
met verschillende waternatuurbeclden maken
verschillende keuzen bij dilemma's voor
waterbeleid. Ookde volgorde van de waterbeelden (wild,spontaan, ruim, beïnvloed en
menselijk) komt in deantwoorden op de
dilemma's steeds terug. Hoe meer het waternaruurbeeld richting het wildebeeld gaat, hoe
vaker men deontwikkeling van riviernatuur
goed beleid vindt,devermindering van meststoffen goed beleid vindt en deplaatsing van
windmolens niet zogoed beleid vindt. Debeelden verschillen dus niet alleen tussen mensen,
maar deverschillen leiden ook tot verschillendestandpunten. Deenquête heeft met andere

woorden aangetoond dat de beelden van
waternatuur ertoedoen.Opvallend was verder
dat respondenten van regionale directies het
beleid gericht op natuur in de uiterwaarden en
helder water in meren minder goed beleid
vonden dan derespondenten afkomstig van de
specialistische diensten en het hoofdkantoor
van Rijkswaterstaat.

Analyse
Uit een inhoudsanalyse van documenten,
diezijn vervaardigd in opdracht van diverse
diensten en directies van Rijkswaterstaat,
bleek tevens een verscheidenheid aan beelden
van waternatuur. Niet alleen debeelden van
individuele medewerkers verschillen, ook de
beelden die,meestal impliciet, in officiële
documenten worden uitgedragen lopen uiteen.Bijdedocumenten die in opdracht van de
regionale directies zijn uitgebracht komt het
helepalet aan beelden tot uiting, van wilde tot
menselijke waternatuur. In sommige documenten domineert een enkel consistent beeld
in eendocument, maar in demeeste documenten komen verschillende beelden in één uitgavenaar voren.Dit ismet name het gevalals
meerdere instanties aan een document hebben
gewerkt. Het gebrek aan consistentie duidt
erop dedat men zich niet bewust isvan de
waternaruurbeelden die men heeft, en dat ze
daarom alleen impliciet een rolspelen.Bijde
documenten van despecialistische diensten
(RIZAen RIKZ)ishet wilde waternatuurbeeld
dominant. Alsdezezelfde specialistische diensten aan rapportages inopdracht van regionale
directies werken, komt een breder beeld naar
voren. Kennelijk latende specialistische diensten in eigen documenten meer de extremere
beelden tot uiting komen, terwijl men in bijdragen aan rapportages van regionale directies
rekening houdt met beelden en belangen van
deopdrachtgever en andere betrokkenen.

Conclusies
Dehoofdconclusie uit dit onderzoek is dat
mensen verschillende beelden hebben van
waternatuur, lopend van wilde waternatuur
tot menselijke waternatuur. Verschillen in
beelden leiden bovendien tot verschillen in
standpunten over waterbeleid. Het is daarom,
zowel bij communicatie over water als binnen
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beeld een concreet belang heeft (zoals het economisch belang van de beroepsvisser), dan zal
dit ookeen rolspelen in destandpunten. Dit
onderzoek heeft echter welduidelijk gemaakt
dat waternatuurbeelden belangrijk zijn.
Bewustwording van dezebeelden is daarom
geen overbodige luxe. ç
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DynaSand:
het enige echte
continu zandfilter
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gebruik vangeautomatiseerde meetnetten
Hetvolledigetrajectvan implementatie,metingen verwerking
komtin drieverschillendemodulesuitgebreidaan de otde.

Geautomatiseerde meetnetten voor
integraal waterbeheer
WANNEERenWAAROMbeslistu uwwaterhoogteen
waterkwaliteitsnet te automatiseten.
Cursusdata:6feb.,24april,3sept,2dec. 2003

Wereldwijd zijn er al meer dan
15.000 units geplaatst.

Automatisch meten tot waterstanden en
waterkwaliteit

Continu zandfilter voor
• behandeling van drinkwater
• proceswater voorbereiding
• huishoudelijk afvalwater
• water recycling
• behandeling industrieel
afvalwater
Biologisch filter voor
• nitrificatie/denitrificatie van
huishoudelijk afvalwater
• nitrificatie/denitrificatie van
industrieel afvalwater

Nordic Water
Nordic Water Benelux BV
Postbus 522
1940 AM Beverwijk
Telefoon +31(0)251 210012
Telefax+31(0)251 224017
E-mail notdicwater@ijmond.net
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WAAROMenHOE tewerkenmetautomatischedataloggetsvoor
waterhoogteen watetkwatiteit.
Cursusdata: 4-5nov.2002,13-14feb.,8-9mei,8-9sept,26-27nov. 2003

pH, EGV, Redox en DO metingen in het veld j J . .
•
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WATenHOEmeetu enhoewordtdeapparatuurgejusteerden
onderhouden.
Cursusdata:12 sept,en14nov. 2002
Deze cursussen worden georganiseerdin samenwerkingmet
IPC Groene Ruimte.

Naafloopvanelkecursusontvangtueencertificaatvandeelname
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Eijkelkamp
Eijkelk

informatie overonzepakketaanbieding bijhetvolgen
van meerdere modules, cursusgarantie en andere
cursussen vindt uop onze website

Training <& Consultancy
msultancyj

Dé juiste match tussen uw vraag en ons aanbod
middels maatwerk, standaardcursussen, consultancy
en het beschikbaar stellen van faciliteiten

iniichtingen: P
T
F
E
I

Postbus4, 6987ZG Giesbeek, NL
0313-880262
0313-630 732
ETC@eijkelkamp.com
www.eijkelkamp.com
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