ACTUALITEIT

BUITENLANDSE AMSTERDAMMERS FILTEREN OF KOKEN
WATER VAAK N O G

Publiekscampagnesin
eenmulticulturele
samenleving
Sinds1993voertGemeentewaterleidingen Amiterdamjaarlijksgerichte publiekscampagnesonder
debevolkingvandestad.Hetprimairedoe! hiervan isdekwaliteitvanhetAmsterdamse leidingwatervoortdurendonderdeaandachtvande bevolkingtebrengenentemeldendathetwaterzacht
is,geenchloorbevatenzuiverenbetrouwbaaris,zodatkokenvanhetwaterenhetgebnukvan
waterfiltersabsoluutoverbodigis.
Hetsecundairedoelvandecampagnesis
overtebrengen dathetwater metzorg
bereid is,datmenerzorgvuldig meemoet
omgaan endathetjammer zouzijn hette
verspillen.Bovendien wilGemeentewaterleidingenAmsterdam viadecampagneshet
imagoendenaamsbekendheid alsAmsterdams bedrijf verbeteren.
VoorheelNederlandgeldtdatmensen
vanbuitenlandse herkomst steedsmeereen
vertrouwd beeld indesamenleving worden.
Ditgeldt voorAmsterdam inhet bijzonder.
Bijna45procentvandebevolkingvande
hoofdstad bestaat uitmensen vanbuitenlandseherkomst,verspreidoverruim70
nationaliteiten.Hetzwaartepunt ligtbij
Turken,Marokkanen, Surinamers enAntillianen.Depubliekscampagnes vanGemeentewaterleidingen zijn nadrukkelijk opdeze
groepen stadsbewoners gericht, omdat
gebleken isdatzij vaaknogonjuist ideeën
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hebben overdebetrouwbaarheid enkwaliteitvanleidingwater.
Debasisvaneenjaarlijkse campagneis
eenaffiche, datgedurende tweewekenin
hetvoorjaar entweewekeninhetnajaarop
rromupi's indestad hangt. Iederjaar krijgt
decampagneeeneigenaccent,waarvoor
jaarlijks nieuwe posters worden ontworpen.
Dezepostercampagne wordt ondersteund
dooradvertenties indelokalehuis-aan-huis
bladen,radio-entelevisiespots opdelokale
zenders,brochures enboemerangkaarten,de
Waterkrant, diesinds 1998huis-aan-huis
wordtbezorgdendewatertram, diesinds
1993 eenbekendeverschijning isinhet
straarbeeld.Sommigevandeposters hebben
deafgelopenjaren opdevoorpaginavan
H 2 0 gestaan.
Gemeentewaterleidingen streeft ernaar
decampagnes steeds teondersteunenmet

eenaansprekende sloganofeenkort maar
krachtig campagnemotto.Datwaren achtereenvolgens:
t993'Genieten vanhetzuiverste water,
nu maar ookvoorlater'. Denadruk lagop
dekwaliteitenhetzorgvuldigomgaanmet
water.
1994'Voordelenvanhetwateruitde
kraan'. Hierginghetvooralomhetuitde
wegruimen vandemisverstandendie
bestaan rond dekwaliteit vanhetdrinkwater.
voorjaar 1995'Metdecomplimenten van
BekendeAmsterdammers drinkenhet.
najaar 1995 'Amsterdams leidingwater
geschonken doordenatuur'. Ditwas een
natuurcampagne, waarindenadruk lagop
denatuurbeheerstaken vanGemeentewaterleidingenAmsterdamendekwaliteitvan
het 'natuurlijke' water.
1996'Luchr,vuur,aarde....enAmsterdams leidingwater'. Indeze 'elementencampagne'lagdenadruk opdewaterkwaliteit.
1997'Lucht,vuur,aarde Amsterdams
leidingwater laatdestad leven'. Naastde
aandacht voordekwaliteit vanhetwater
werd ookgewezenophetbelangvan
Gemeentewaterleidingen voordestad
Amsterdam.
1998'Zuiver,zachtenlekker....om
zuinigoptezijn'. Zorgvuldigomgaanmet
het kwaliteitsproduct water washierde
boodschap.
1999'Amsterdams leidingwater laatde
stad leven'. Dezenoglopende campagne
brengteenvariatieophetthema 'Waterin
destad'.
Indezecampagnesdeden zichonbedoeld eenpaar hoogtepunten voor.Inhet
voorjaar van 1995hingen erpostersmet
Ajax-aanvoerder DannyBlindalséénvande

bekendeAmsterdammers diehet water van
Gemeentewaterleidingen drinken.Uitgerekend indezetweewekenbehaaldeAjaxde
Europacup1.
In 151517 behaaldedealgemene 'elementencampagne' eenprijs ophetIWSA-congres
in Madrid.
Vorigjaar sloten

damsebevolkingbracht aan het licht dat
dezegroepeenaparte benadering vraagt.Uit
hetonderzoek kwamnamelijk naarvoren
datdekennis overkwaliteit, herkomsr en
samenstelling van het watergering is,dat
men vaakdenkt dat water nog gefilterd
en/ofgekooktmoet worden voordat het
gedronken kan worden,dat alleetnische

minderheidsgroepen meer
watergebruiken dan het
landelijke gemiddelde, dat
verschillende groepen ookde
smaak vanhet water anders
waarderen endatzakenals
waterbesparende douchekoppen en spoelonderbrekersvrijwel onbekend zijn.

Amsterdams leidingwater
laat de stad leven

Inher algemeen bleek
dat elkeetnische minderheid inAmsterdam het
bestebenaderd kan worden
viaeencampagne inde
eigen taal.

Turks, Arabisch en

Engels
deposters met helder waterop
mooietorso'senkoppen zeergoedaan bijde
sfeer vandeGayGames.Deboemerangkaarten,postersent-shirts vondengretig aftrek
bij dedeelnemers en bezoekersvandeze
spelen.

Weinig kennis onder etnische
minderheden
Apartonderzoek onder het van
oorsprong buitenlandse deelvandeAmster-

Nadit onderzoek
werden daaromaangepastecampagnes voordegrootstegroepen
etnischeminderheden ontwikkeld.Erzijn
apartefoldersgemaaktoverhetAmsterdams
leidingwaterinhetTurks,Arabischen
Engels.Voormensen uitSurinameende
NederlandseAntillenzijn defolders ineen
specialeuirvoeringverstrekt.Deverspreiding
gebeurdeviaherdisrributienetwerk van
MediaCampagneenAllochtonen,dieover60
folderrekken indehoofdstad beschikt.De
folders werden bovendienopzo'n80andere

locaties,zoalswinkels,bibliotheken en wijkcentra,waarveeletnische minderheden
komen,neergelegd.

Voorlokaletelevisieenradio zijn
specialespotsgemaakt,gericht open
gepresenreerd door debetreffende bevolkingsgroep.
Verschillende allochtone radiostations
zijn benaderd met devraagom tegeneen
geringe vergoeding in hun uitzendingen
aandacht tebesteden aande drinkwatervoorziening,dekwaliteit van het water en
deactiviteiten van Gemeentewaterleidingen
Amsterdam.
Foldersenaffiches zijn met eenbegeleidende brieftoegezonden aan intermediaire
organisaties vanetnische minderheden,
zoalssportverenigingen, vrouwengroepen
en koffiehuizen.

Zeer lange adem
Deresultaten vande publiekscampagnesvooretnischeminderheden worden mer
tussenpozen van tweejaar gemeten. Heel
geleidelijk blijkt dekennis overde kwaliteit
van het water toetenemen:minder mensen
makengebruik van waterontharders offilters, hetgebruik vanflessenwaterneemt
afen het vertrouwen indekwalireit van het
water isgroter geworden.
Peretnische minderheidsgroep wijken
deresultaten somsaanzienlijk afvan het
gemiddelde.
Het wezenlijk veranderen ofverhogen
vanher kennisniveau blijkt eenzaakvan
zeer langeadem rezijn. <[
ir.MaartenGast
RenévanSlooten
GemeentewaterleidingenAmsterdam
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