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derenenwatze daarbij belangrijk vinden.

WatvindenAmsterdammers
van hetwaterin hunstad?
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Amsterdammersvindenhetwaterinhunstad
belangrijk.Zebeleven erplezier aan.Alleen
komenernog teweinigplanten endierenin
voor.Ookmogen ermeernatuurvriendelijke
oevers komen,alshetaan deinwoners ligt. Zij
kijkenvooralnaar de kwaliteit vanhetwater en
metnamenaarhetvuilinhetwater.Tenslotte
zijnervoorde DienstWaterbeheerenRiolering,
wellichtinsamenwerkingmetde verschillende
stadsdelen, noggenoeg mogelijkheden omde
informatievoorziening naar de burgersverderte
verbeteren.

aanofbijhetwater.Ookfietsen langshet
waterenschaatsenscorenhoog(afb.1).
Inafbeelding 2istezienhoe
Amsterdammers hetwaterinhunstad waar-

Afb.

Kennis en informatiebehoeften
Dereactiesopeenaantalstellingen wijzen
eropdatAmsterdammers eenzekerebasiskennisoverwaterenwaterbeheer bezitten.Zo
weeteengrotemeerderheid (78 procent)dat
zonderdijken hetgrootstedeelvan
Amsterdamonder waterzoulopen,datde
grachten 'snachtswordendoorgespoeld
(62 procent)endatvanregenwaterweer
drinkwater wordtgemaakt{61 procent).
Viervandetienrespondenten noemenhet
hoogheemraadschapAmsrel,GooienVechtof

Activiteitendie metwatersamenhangen.
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WaterbeheerAmsterdam heeft begin1997
aanSWOKA(instituut voorstrategisch consumentenonderzoek) opdrachtgegevenomeen
verkennendonderzoekuittevoeren naarwat
Amsterdammersbelangrijk vinden alshetom
waterinhun stadgaat.De Amsterdammer
krijgt namelijk eensteedsbelangrijkere rolin
hetwaterbeheer:alsgebruiker,vervuiler,beïnvloedervanbeleidenalsbetaler.Het onderzoekbestonduit24 interviewsmet
Amsterdamseburgersdieopofaanhet water
wonenen/ofopoflangshetwaterrecreëren,
aangevuld metgesprekken met vertegenwoordigersvanrelevanteorganisaties engemeentelijke diensten.

Duidelijk isdatwatet bijAmsterdam
hoort.Veelmensenassociërenwatermet
ruimte,rustensfeer.Aandierenenplantenin
hetwaterennatuurvriendelijke oevershechr
meninhetalgemeengrotewaarde.Daarbij
blijken 65-plusserswaterinhunstadmeerte
waatderenenmeerbelangtehechten aanhet
natuurlijke karakterervandanjonge mensen.
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Het isbelangrijk dat erplanten in hetwatergroeien.

Begin 1998 iseenvervolgonderzoekuitgevoerdomde gegevenstekwantificeren enom
nategaanwaarmogelijkheden liggenomhet
voorlichtings-encommunicatiebeleidte
vernieuwen.Ruim400 Amsterdammers hebben
meegedaanaaneentelefonisch interview.
Belang van water
WaterspeelteengroterolinAmsterdam:
meerdan 20procentvanderespondenten
woontopofaanhetwater.Ookvoorrecreatievedoeleinden ishetwatervangroot
belang:éénopdedriemensenwandeltvaak
langshetwatereneveneenseenderdezitvaak
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het waterschap als de instantie die de zorg
heeft voor het oppervlaktewater; één procent
noemt spontaan de Dienst Waterbeheer en
Riolering; 22procent noemt de gemeente;
daarnaast worden Rijkswatetstaat (5procent)
en de Gemeentewaterleidingen (5procent)
genoemd en een kwart weet het niet.

aanwezigheid van oppervlaktewater is erg belangnjk
oppervlaktewater hoort bij Amsterdam I
water geeft mij een gevoel van ruimte
water is sfeerrijk

Informatie over het water in Amsterdam
haalt men vooral uit artikelen in dagbladen en
huis-aan-huisbladen en van de televisie. De
helft van de respondenten leest, hooit ofziet
echter (bijna) nooit iets over het watet in hun
stad. Zes van de tien respondenten
(63procent) zegt geen behoefte te hebben aan
meer informatie over oppervlaktewater. Van
de anderen zouden demeesten daarentegen
wel meer informatie willen krijgen vooral
over de waterkwaliteit (90procent),
natuurvriendelijke oevers en de wijze waarop
afvalwater en regenwater worden verwerkt
(68procent resp.61 procent).

water geeft mijeen gevoel van rust I
ik vind het belangrijk dat de oevers langs water i
zo natuurlijk mogelijk worden gelaten
het is belangrijk dat er planten in het water groeien

Hetbelangvan hetwaterïndestad.

I

AThstërdam Heeft voldoende recreatiemogelijkheden op en langs het water
in het Amsterdamse water leven veel
dieren
er groeien veel planten in het water in
Amsterdam
het water in de grachten in Amsterdam
wordt voldoende schoongehouden
de grachten in Amsterdam stinken vaak
het water in de Amsterdamse
grachten is vervuild

Afb.3

Het blijkt dat 25procent van de respondenten vindt dat er opdit moment niet veel
dieren en 38ptocent dat er niet veel planten in
het water aanwezig zijn. Volgens ongeveer een
kwart van de bewoners zou het water in de
grachten nog wel schoner kunnen zijn (afb.3).
Vrouwen vinden het watet vaker vervuild dan
mannen. Welvindt 40procent dat de waterkwaliteit de laatstejaren isverbeterd. Men
merkt dit aan het feit dat het water helderder
isgeworden, minder stinkt, dat er minder
zwerf- en drijfvuil isen dat et meer dieren in
en op het water leven (afb.4).
Degenen die vinden dat het water vuiler is
geworden zeggen dit vootal vanwege de
grotete hoeveelheid zwerf- en drijfvuil op het
water. Men geeft hiervoor twee oorzaken aan:
er wordt meer afval in het water gegooid en er
wordt minder zwerf- en drijfvuil verwijderd.
Tweederde van allerespondenten ziet afval in
12
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Meningen overhetwater inAmsterdam.

Mening overdekwaliteitvan hetAmsterdamseoppervlaktewater in de ajgeiopenjaren.

Verpozenbijhetwater.

Aan de hand van een aantal stellingen en
open vtagen isgekeken hoe men de huidige
toestand en kwaliteit van het water in
Amsterdam beoordeelt.
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H o u d i n g en gedrag
Dekwantitatieve beheerstaken van DWR
lijken degemoederen van de bewoners minder
bezig te houden dan het kwaliteitsbeheer.
Bijna 80procent van de respondenten beoordeelt het waterpeil in deomgeving als goed.
Ookervaart 80procent het watet in de omgeving als veilig.Van degenen die het water als
onveilig beschouwen geeft 44procent de
slechte waterkwaliteit in relatie tot de gezondheid als reden op.Ruim 90procent acht de
kans op overstromingen inAmsterdam klein,
zeer klein of uitgesloten.
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het is belangrijk dat er dieren in hetwater leven
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kenmerk

Alserzwerfvuil ophetwater drijft.
Alshetwater stinkt.
Alshetwaterniethelderis.
Alserschuim/algen/kroos ophetwater drijft.
Alshetwatereenviezekleur heeft.
Alsergeendierentezien zijn.
Alserolieophetwater drijft.
Alsergeenplanten inhetwatergroeien.
Alshetwaterstilstaat.
Alsjenietinhetwaterkunt zwemmen.
Alshetwaterverontreinigdis.
Alserveelbladeren inhet waterliggen.
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weetniet
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WanneervindenAmsterdammers hetwatervuil?
het watetalsgrootsteoorzaakvan vervuiling.
Zes vande tienrespondentenvindenhet water
vuil alserzwerfvuil op drijft.
Tot slotzijn tweestellingen voorgelegd
die betrekkinghebbenophetgedragvan

Aandieren,plantenennatuurvriendelijkeoevershechtdeAmsterdammcr^rotewaarde.
Amsterdammers. Uitdeteactiesblijktdat
10procentvandemensenzichkanvoorstellen
zelfook frituurvet of oudepatatoliedoorde
gootsteen tespoelenen 8procentkanzich
voorstellen eenblikje of een stukje papierin
het water tegooien.Ditlijktmisschien

weinig, maaris,omdatmen bijdergelijkestellingen snellergeneigdisomsociaalwenselijke
antwoorden tegeven,toch niet
onbelangrijk. f

advertentie

Produktieenverwerkinguitéénhand
StaalenBeton
tweeondergronden
ééndrinkwatersysteem

EPIMID LF-TWB66-938
k i w a keurmerken

EPIMID LF-TWB 66-938 is een uniek oplosmiddelvrij tweecomponenten epoxysysteem voor drinkwater- en levensmiddelenvoorzieningen. Het bestaat uitverschillende componenten die het mogelijk maken zelfs sterk aangetaste staal- en
mineralische ondergronden met op elkaar afgestemde systeem-materialen te saneren. De verwerking kan door onze
eigen mensenter plaatse van hetobject alsookopons bedrijf
uitgevoerd worden.

k i w a ATA(nr. 2096/1):
-toxicologische eigenschappen

k i w a BRL-K759(nr.K11732/01):
- technische eigenschappen
- microbiologische eigenschappen
- waarborgen vande productkwaliteit
20jaar ervaring in het beschermen van:
PIJPLEIDINGEN,POMPEN,FILTERTANKS,
WATERTORENS,WATERKELDERSENZ.
METEPIMID LF-TWB66-938
EpimidVorrink Kunststoffen B.V.
Postbus468- 7500ALEnschede
Tel.:053-4317111Fax.:053-4309357
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