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rende dienst is,degemeentelijke diensten
Binnenwaterbeheer Amsterdam (BBA)en
Gemeentebelastingen en deAmstetdamse
stadsdelen.VanDWRzijn met name de sectoren Waterbeheer en Riolering voor woonbootbewoners van belang. Waterbeheer komt
vooral bij baggeren en drijfvuilvissen in direct
contact met woonbootbewoners.

Debelevingvanwaterdoor
deAmsterdamse
woonbootbewoners
H A N N E K E C U S E L I , D I E N S T WATERBEHEER EN R I O L E R I N G
WILMA AARTS, SWOKA

In 15)98isonderzocht wat doorsneeAmsterdammers vinden van het water mhun stad (zie H : 0
1998,nr2, pug. 111. In 19519iseen zelfde soort onderzoek uitgevoerd ouderAmsterdamse woonbootbewoners.Woonbootbewoners vormen door hun directe contact met het water een speciale doelgroep
voorde Dienst Waterleiding en Riolering (DWR). DWR Waterbeheer heeft SWOKA (instituut voor
strategisch consumentenonderzoek)gevraagd het onderzoek uit tevoeren. Ook nu was het doel 0111
inzicht te krijgen 111 de beleving eu waardering van her water, dedienstverlening, het beleid dat
daarmee verband houdt en welke wensen men heeft tcu aanzien van water cu waterbeheer. DWR
hoopt hiermee aanknopingspunten tevinden vooraanpassing enverbetering van liet huidige voorlichtmgs- en communicatiebeleid.
Het onderzoek omvatte enkele verkennende interviews met vertegenwoordigers van
woonbootbewoners en 'waterige' diensten en
een telefonische enquête waaraan circa250
woonbootbewoners hebben meegewerkt.
Zeventig procent van de benaderde woonbootbewoners wasbereid mee te doen.Dat duidt
op een hoge betrokkenheid bij het onderwerp.

Wonen op het water
In dejaren zestig isdoor de woningnood
het wonen op het water erg in de belangstellinggekomen. Sindsdien is het aantal woonboten in Amsterdam gegroeid. Momenteel
wordt het aantal op 2500geschat. Vrijheid en
ongebondenheid vormen een belangrijk
motiefom op een woonboot tegaan wonen.
Woonbootbewoners zijn sterk georganiseerd. DeLandelijke Woonboten Organisatie
(LWO)heeft ongeveer 2000leden. Amsterdam
telt veelorganisaties diede belangen van
woonbootbewoners behartigen. Op stadsniveau bestaat hetAmsterdamse Boten Comité'
(ABC),een organisatie die als gesprekspartner
fungeert voor degemeentelijke diensten en
lokale woonbootorganisaties ondersteunt.
Daarnaast functioneren circa 20lokale organisaties.Deze zijn informeel van karakter. Ze
worden vooral actiefop het moment dat
woonbootbewonets zich in hun belangen
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bedreigd voelen.Dan wordt een vetgadering
belegd met meestal een relatiefhoge opkomst.

Beleid
Niet alleen het aantal woonboten zelfis
toegenomen, maar ook de aandacht ervoor van
overheidswege. Bij het beleid voor water en
wonen op het water iseen groot aantal overheden en overheidsinstanties betrokken: het
hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht
(alswaterbeheerder) en de gemeente Amsterdam, DWRdie voor beide overheden uitvoe-

De tabel onderaan deze pagina geeft
enkele meningen weer.
Momenteel wordt gewerkt aan het Waterplan Amsterdam, een integraal beleidsplan
voor het water in de hele stad. Het Waterplan
iseen gezamenlijk initiatiefvan de gemeente
Amsterdam enAGV,en wordt getrokken door
DWR,de dienst Ruimtelijke Ordening enBBA.
Ook veleandere gemeentelijke diensten, de
stadsdelen en andere waterbeheerders werken
actiefmee aan het Waterplan. In het plan is
gesttuctureerde groei van het aantal woonboten één van de uitgangspunten.

Meningen en wensen
Net als voor de walbewoners zijn ook voor
woonbootbewoners planten en dieren in het
water erg belangrijk. Bijna driekwart kent de
zogenaamde 'floatlands' ofmoetaseilandjes en
bijna aldeze respondenten zijn hierover positief tot zeet positief Woonbootbewoners
vinden vaker dan de 'gemiddelde' Amsterdammer dat degrachten voldoende worden
schoongehouden. Meer dan de helft vindt dat
dewaterkwaliteit de laatstejaren verbeterd is,
bijvoorbeeld omdat er meer dieren en planten
in ofop het water zijn, ofomdat het water
helderder isgeworden en/ofminder stinkt.
Degenen die vinden dat de waterkwaliteit is
verslechterd, wijten dit vooral aan de grotere
hoeveelheid zwerf- en drijfvuil. Driekwart
vindt dat woonbootbewoners in het algemeen
milieubewuster met het water omgaan dan
walbewoners;de meesten denken dat dit komt

MenitKjoverenhoudingtenopzichtevanhetwater(in%)

Stelling

Ik vind het belangtijk dat erdieren in of
op het water leven.
Ikvind het belangrijk dat erplanten in het
water groeien.
Het water in degrachten inAmsterdam wordt
voldoende schoongehouden.
Het water in deAmsterdamse grachten is vervuild.
Ikvind het eengoede zaak alsalle woonboten op de
riolering worden aangesloten.
Ikvind hetjuist dat woonbootbewoners bijdragen
aan de kosten voor aansluiting op de riolering.
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omdat hetwater huneigen woonomgevingis.
Zo'n 60procent heeft specifieke wensen,
zoals (nog) schoner water en bijvoorbeeld
vaker vuil verwijderen opstille plekken,het
verhogen vandezwemkwaliteit vanhetwater,
meer floatlands engeluids- en stanknormen
voor rondvaartboten enpleziervaart. Watde
riolering betreft zegt acht procent hierop
aangesloten tezijn.Zes vandetien geïnterviewden vinden aansluiting vanalle woonboten opderiolering eengoede zaak; ruimeen
kwart vindt ditjuist niet.Dehelft vande
respondenten meent datditwaarschijnlijk of
zeker dewaterkwaliteit tengoedezalkomen;
ongeveer 40procent denkt echter hetomgekeerde.Alshetgaat omeenbijdrage vande
woonbootbewoners aandekosten voor
aansluiting, vindt meer dandehelft dit
onjuist eneenkwartjuist.
Woonbootbewoners weten watmeer over
het water inhunstad dandedoorsneeAmsterdammer. Ditisonderzocht opbasisvan
stellingen. Omdat hetwater hundirecte leefomgeving vormt isgrotere kennis hierover bij
woonboorbewoners teverwachten. Bij 60
procent vandeAmsterdamse woonbootbewoners isDWRbekend. Hetishenechter niet
allemaal duidelijk watdedienst doet.
Woonbootbewoners lezen vakerdan
'gemiddelde'Amsterdammers iets overhet
water inhunstad (70versus 50procent).
Meestal zijn datartikelen ineendagbladof
een woonbotentijdschrift. Hierin verschillen
zevande'gemiddelde'Amsterdammersdie
vooraldelokale televisie(AT5)endehuis-aanhuisbladen alsinformatiebron noemden.
Daarbij kanookmeespelen datbijna de helft
vandewoonbootbewoners zegt zelden of nooit
huis-aan-huisbladen te ontvangen.
Qua informatiebehoefte willen -netalsbij
de 'gemiddelde Amsterdammer' -zesvande
tien geïnterviewden welmeer informatie over
water, vooral over onderwerpen alsdekwaliteit vanhetwater enderiolering.
Relatie tot overheidsdiensten
Watbetreft de communicatie tussen diensten enwoonbootbewoners voertgeen enkele
dienst structureel overlegmet(vertegenwoordigers van)woonbootbewoners. WélzalBBA een
structureel overlegstarten.Communicatiemet
woonbootbewoners vindt meestal plaats naar
aanleidingvaneenincidentele gebeurrenis.
Vaakwordt hiervoor daneen informatiebijeenkomst belegd ofworden mededelingenvan
bijvoorbeeld destadsdeelraad indeweekmedia
(AmsterdamsStadsblad)gepubliceerd.Deregio
Amsterdam vanDWRWaterbeheer stuurtde
mensen rweemaanden voorergebaggerd gaat
worden eenbriefmet doelenuitlegenbezoekt

Woonbootbewonerspleitenondermeervoornormenvoorgdmds-enstankoverlastvoorrondvaartbotenenandere
pleziervaart.
ineenaantalgevallen dewoonbootbewoners.
Zoprobeert men'draagvlak' tecreëren.Verder
wildezeafdeling een folder eneen videofilm
overhetbaggeren maken.Demeeste diensten
geven aangeen echte ptoblemen metwoonbootbewoners tehebben.
Degeïnterviewde woonbootbewoners zijn
echter inhetalgemeen niet zotespreken over
decommunicatie metdeverschillende
diensten.Aandehand vaneenaantal stellingen isnagegaan hoe woonbootbewoners tegenoveroverheidsdiensten inhetalgemeen staan.
Hieruit blijkt dathetmerendeel vindtdat
wonen ophetwater eenandere behandeling

vraagt danwonen opdewal.Het merendeel
vindt echter ookdatmedewerkers vanoverheidsdiensten niet goed opdehoogte zijnvan
woonbootzaken, onvoldoende naar woonbootbewoners luisteren enhenniet goedop de
hoogte houden vanzaken diewoonbootbewoners aangaan.Volgensdemeeste respondenten
hebben overheidsdiensten eennegatiefbeeld
van woonbootbewoners.Daarnaast weten veel
woonbootbewoners vaakniet bijwelke dienst
ze moeten zijn voor bepaalde zaken.
Onderstaande tabel geeft een aantal
meningen weer.

Houdingtenopzichtevanoverheidsdiensten(in %).
Stelling

Ikhebhetgevoeldatoverheidsdiensten voldoende
naar woonbootbewoners luisteren.
Overheidsdiensten houden woonbootbewonets goed
opdehoogte van zaken diehenaangaan.
Medewerkers vanoverheidsdiensten zijn overhet
algemeen goed opdehoogte van woonbootzaken.
Het iseengoedezaakdatdeoverheid eenstringent
beleid voett tenaanzien vanzaken zoals tuintjes op
dewalenvlotten tussen walenschip.
Ik weet als woonbootbewoner vaak niet bij welke
dienst ikvoor bepaalde zaken moet zijn.
Het wonen opwater vraagt een andere behandeling
door overheidsdiensten danhetwonen opde wal.
Overheidsdiensten hebben eennegatief beeldvan
woonbootbewoners.
Ikvind eenverscheidenheid aan woonboten
belangrijk.
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Voorstellen
Woonbootbewoners hebbeneenaantal
wensengeuitenideeëngeopperd,zowelmet
betrekking totbeleidalscommunicatie.Zo
zoudenzeonderanderegraagziendatstadsdeelmedewetkersbetergeïnformeerd zijnover
woonbootzaken, datergoedeafspraken over
oevergebruik komenendat natuurvriendelijke
oeversbijhetbaggerengerespecteetdwotden.
Verderwensenzeondermeereenonderzoeknaaralternatieven vootaansluiting opde
riolering.Bovendienzouden woonbootbewonersgraagziendatzealinhet beginstadium
vaneenbesluitvormingsproces berrokken
worden,bijvoorbeeld indevormvaneenplarform.Een'echte'dialoogmetwoonbootbewonersisvolgenshenherbeste.

Koninginnedag 1998 indePrinsengracht.
Dewoonbootbewoners hebbenvooral
contact met BBA (bijvoorbeeld voorhet
aanvragen vaneenligplaatsvergunning),het
stadsdeel(vootondermeeronderwerpen als
kade-enoevergebruik)enDWRWatetbeheer
inverband merbaggerwerkzaamheden.Aan
derespondenten isgevraagdhoetevreden
menovethetcontact is.Vaakismen tevreden

alsmendebehandelingalsklantgericht,
vriendelijk enbehulpzaam heeft ervaren.De
meestewaardering inditopzichtoogsttede
afdelingvanDWR Waterbeheer.Deontevredenwoonbootbewoners noemdenvooral
uirstelvanbaggerwerkzaamheden enhet niet
nakomenvanbeloften ofafsprakeçalsredenen hiervoor.

Hoe verder?
Deresultatengeveninzicht inwatwoonbootbewoners belangrijk vindenenwaar
volgenshenknelpunten zitten.Duidelijkis
datwoonbootbewoners behoefte hebbenaan
meerstructureel contactmet ovetheidsdiensten.Ookcommunicatie envootlichtingover
takenvanDWRenandeteorganisatiesis
belangrijk ommeerduidelijkheid tescheppen
inwiewatdoetenwaarje tetechtmoetbij
klachten ofvoorbepaaldezaken.Meer informatieoverdekwaliteitvanhetwateren
bijvoorbeeld 'floatlands' lijkt opz'nplaats.
Ovetbtengenvaninformatie zou bijvoorbeeld
ineenwoonbotentijdschrift ofindeWatetkrantkunnen en/ofdooreen informatieboekje
uit tebrengen.Deverschillendeideeënen
aanbevelingenwordenondermeerbetrokken
bijhetopstellenenuitwerkenvanhetWaterplanAmsterdam,datmedioditjaargereed
moetkomen. *
Foto's:WimSalis
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Had je maar...
alles vanbodem, grondwater tot bron in één hand!
Wij, de specialisten van Haitjema nemen graag en deskundig detotale
zorgvoor bodem,watervoorziening en waterwininstallatie
van uop ons, en houden dezevoor u in de hand.
Grondboorbedrijf Haitjema B.V. is gespecialiseerdin:
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• diepe boringen

• onderhoud

V _ y grondboorbedrijf

• waterwinputten

• bodemonderzoek

• energieopslag

• bronbemaling

haitjema b.v.

Wisseling 10,Postbus 109,7700 AC Dedemsvaart tel.:0523-612061 fax:0523-615950 e-mail:info@haitjema.nl internet:www.haitjema.nl
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