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ONDERZOEK BIJ STICHTING REINWATER

rust bij water en hebben zelfs vakerpositievegevoelens bijdegedachteaan water.

Belevingvanwater
doorinwoners Gennep

Kwaliteit

Watervormteenonmisbaarelementvoormensennatuur.Waterkomtregelmatig inhetnieuws:
vanoverstroming totLegionella-bacterie, vanzureregen totverdroging.Enrecentdegiframp in
oost-Europa, waardoorrivierenernstigvervuildzijngeraakt.Ditzijn negatieve berichtenover
water.Hoeleeftwaterbij mensen?Hebbenzijookeennegatie/beeldvanwater?GrietjeMatersvan
deKatholiekeUniversiteit Nijmegen voerdeeenenquêteuitinGennep.

Gennepiseengemeenteinhet noorden
vanLimburg.Erwonen 16.000mensen,
verspreidovermeerderekernen.Het
plaatsje Gennepismetruim8700inwoners
hetgrootst.Deresultaten diebesproken
worden,hebbenalleenbetrekkingopdeze
plaats.Gennepwordtaandenoordzijde
begrensddoordeNiersentenwestenvan
debebouwdekomlooptdeMaas.Inhet
nabije verledenheeft Genneptemaken
gehad metoverstromingvandezerivieren.

zichzelfnoemen.Slechtselfmensen noemden hoogwatet ofoverstroming.Ditisiets
meet dan zes procent.
Opvallend isdat vetteweg demeeste
associaties positiefzijn.Niemand denkt uit
zichzelfaan vervuiling.Alseralaanproblemen wordrgedacht,zijn dezevan kwantitatieveaard (eristeweinigwaterofjuist te
veelin hetgevalvaneenoverstroming].Eén
respondent noemt deonveiligheid van
watet voor kinderen.

Leefomgeving
Grietje Maters,diesociaal-wetenschappelijkemilieukunde studeert, konvorigjaar
september alsstagiaite bijStichting Reinwater het onderzoek uitvoeren. Het onderzoekzoukwantitatiefvanaardzijn, in
tegenstelling tot eeneetder uitgevoerd
kwalitatiefonderzoek (groepsinterviews).
Omdat ookbelangstelling bestond naarde
invloeden van hoogwatet opdebelevingvan
water,ishetplaatsje Gennep aandeMaas
uitgekozen. Erzijn 500vragenlijsten
verstuurd naar willekeurige huishoudens,
waarvan et 172zijn teruggestuurd (35%). Een
ander verschil metheteerdere kwalitatieve
onderzoek isdat devragenzich beperken tot
oppervlaktewater in deleefomgeving vande
respondenten. Watzijn de belangrijkste
resultaten?
Demeest voorkomende associatie met
water isdrinkwatet (bijna 30%).Daarnaast
denkt men bij watet vootalaanrecreatiedoeleinden (22%). Huishoudelijk gebruik
wordt alsderdetoepassinggenoemd(13%).
Ontspanning en rust zijn voor twaalf
procent vanderespondenten ook verbonden
met degedachte aan water.
Interessant inverband metde wateroverlastvaneenpaarjaargeledenishetom
tekijken hoeveel mensen dit onderwerp uir
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Veelrespondenten zeggen datzij water
indebuurt belangrijk vinden.Alsmener
wandelend offietsend opuitgaat,zoekteen
groot deelvanhen regelmatig watetop.
Tijdens devakantie vindéén opdedrie
mensen deaanwezigheid van waterzeet
belangrijk. Somsiswater het middel om te
genieten, bijvoorbeeld bij watersporten.
Somsiswater hetdoel.Menkomt tot rust,
ervaart eengevoelvanvrijheid ofgeniet van
deschoonheid van het water ende natuur
eromheen.
Over het algemeen ervaart mende
aanwezigheid van het velewater bij Gennep
niet alsbedteigend.Slechts20personen
(ruim 11%] zijn hetzeereensmet destelling
datzijzichonveiligvoelen tijdens hoogwater.Dirzijn grotendeels mannen van
middelbare leeftijd.
Welvindt vrijwel elkerespondent dat
dijkverzwaringen noodzakelijk zijn.Ook
vandemensen diezichhelemaal niet
bedreigd voelen,vindt nogaltijd een kleine
meerderheid van52procent dat maatregelen
tegen overstromingen zeer noodzakelijk
zijn. Gevoelensvanonveiligheid enbedreiging hebben nietof nauwelijks invloed op
depositievebelevingvanwater. Ookde
mensendiezichzeerbedreigd voelenende
Maasonveiligvinden,komeneven vaak tot

Het isalgebleken dat mensen uit zichzelfniet aan watervervuilingdenken, maar
watzijn deantwoorden openkelegesloten
vragenoverdit onderwerp?
Eengrote meerderheid ishet nieteens
met destellingdat helder water per definitie
schoon water is.Veelmensen beseffen dat
water vervuild kanzijn met stoffen die niet
zichtbaar zijn. Ookvindt men datdeconsument kan bijdragen aanvermindering van
watervetvuiling.Erzijn maar weinig
mensen van meningdatdeconsument niet
veelkandoen(4,7%).
Uit dezeinformatie kanechtet niet
opgemaakt wordendat men daardoor
bewusr omgaat met water.Devraagwas
gericht opeenattitude enerisvrijwel altijd
sprakevaneendiscrepanrie tussen attitude
engedrag.Ookis'deconsument' eenalgemene term waardoor men zichniet direct
aangesproken hoeft tevoelen.
Techniekenwetenschap wordtdoor
bijna driekwart vandetespondentengezien
alsdeoplossing voorwatervervuiling.Opvallendbij dezevraagisdegrotegroep neuttale
antwoorden.Datgeeft aandatnietiedereen
weetwat hij/zij ervanmoetdenken.Van
degenen diehetzeereenszijn met destellingdat het water schoner isgeworden,is
maar liefst bijna 80procent hetookzeereens
metdestellingdatwetenschap en techniek
vooroplossingkunnen zorgen (hetgemiddeldeis37%). Vertrouwen indetechniek en
optimisme overdewaterkwaliteit blijkt voor
eengroot deelsamen tegaan.

Waarde
Bijhet vrijassociëren overwaterbleekal
dat mensen ineersreinstantiedenken aande
functies diewatet voorhen vervult.In het
onderzoek isookgevraagd naat de intrinsiekewaardevanwatet.Intrinsieke waarde
wilzeggendarmen waardetoekent aan
water,ongeacht dewaardediehet heeft voor
demens.Hetwaterheeft dan waardevan
zichzelf Indevraagstellingishetwoord
intrinsiek nietgebruikt maareenomschrijving.Uitdeantwoorden bleekdat95procent
vandetespondenten intrinsieke waarde
roekenraanwater.Eenvraagverderopover
inttinsieke waardevannatuur inhetalgemeen leverdeeenzelfde resultaatop.

Favoriet
Derespondenren konden hun favoriete
vormvan water kenbaar maken doorre
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kiezen uit:rivier,grotewaterplas,zee,
kanaal,vijver indewijk, sloten indepolder,
eenvenofietsanders.Maximaaldriemogelijkheden mochten aangekruist worden.De
zeewordthet meestgenoemd (61,5%), aldan
niet in combinatie met andere watertypen,
opdevoetgevolgd door eenrivier (57%). Een
grotewaterplas wordt door52procent van
derespondenten alséén vande favorieten
bestempeld.Daarbij isdecombinatiezeeplas-rivierdooréénopdevijfmensen
genoemd.Dir isdaarmeedemeest voorkomendecombinatie.Devierdefavoriet is
het ven.
Dedrieminsr populaire watertypen zijn
tevensdemeest kunstmatige:vijvers,sloten
indepolder enhet kanaal.Wanneer naar
specifieke gevoelens wordtgevraagd, blijkt
deNiershetmeest afwisselend, mooi,
schoon enwaardevol in debelevingvande
respondent. Onderstaande tabel verduidelijkt dit.

Grondhouding
In het onderzoek isniet alleendebelevingvanwater onderzocht, maar ookde
grondhouding vanderespondent.Een
grondhoudingvandemenstegenoverde
natuur iseenwaardegeladen visieofperspectiefopde plaatsvandemens inde natuur.
Eengrondhouding manifesreerr zichineen
naruurbeeld,eenmensbeeld eneenopvatting overhoemen moreelgezien metde
natuur magenmoetomgaan (ethiek).Van
eengrondhouding ismenzichgewoonlijk

Tabel1:

1.Demensalsheerser: streeft ernaaromde
natuur totontwikkeling tebrengen ten
behoevevanmenselijk nut.Deheerser
heeft vertrouwen intechnologieenwetenschap.
2.Derentmeester:demensbeheertde
natuur namensGod(christelijke variant)of
demensheidinhetalgemeen (wereldlijke
variant).Hoeweldenatuur waarde heeft
vanzichzelfstaatdemenserboven.
3.Departnerwerktsamenmetdenatuur
opbasisvangelijkwaardigheid. Gestreefd
wordtnaarintegratievanmaatschappelijke functies en natuurontwikkeling.
4.Departicipant:beschouwtdenatuurals
eengeheelwaarvanhijdeeluitmaakt,
zowelbiologischalsspiritueel.

nietbewust.Menneemt zeookniet bewust
aan,tenzij omuitdrukkelijk een voorbeeld
vaneennieuwehoudingtestellen tegenover
aanhangers vangevestigde houdingen.
Voordebelevingvanwaterisherinteressant om teonderzoeken ofmensen met
verschillende grondhoudingen water anders
beleven.Inhet kader hierboven sraareen
korte beschrijving vandemeestvoorkomend grondhoudingen.
Parrners enparricipanten vinden vaker
dat water intrinsieke waarde heeft dan heer-

Gevoelensbijverschillendewatertypeninpercentages.

Afwisselend

Mooi

Niers 86,8

Niers 89,7
zee83,9

zee75
Maas68,3
sloot 62,5
vijver 57,4

Maas73,5
vijver 69,2
sloot64,2

Schoon

Veilig

Niers 35
vijver 29,1
zee 16,8

Niers 54,1
sloot 26,8
vijver 18,9

sloot l6,5
Maas 10

zee 13,9
Maas 12,1

Natuurlijk

Waardevol

zee91,2

Niers 89,9
zee 89,3
Maas 86,9

Niers90,8
Maas 56,7
sloor 51,5
vijver 18,6

sloot 67,4
vijver 39,5

sers.Ookkrijgen zij eerder positievegevoelens bij water dan heersers.Mensen mereen
heerser/rentmeester-grondhouding vinden
vakerdat techniek enwetenschap oplossingen bieden voorwarervervuiling.Ook
vinden zij maatregelen tegen overstroming
vakernoodzakelijk. Partners en participanten houden meer van ruige waterpartijen,
gaan vakerdenatuur inen komen ookvaker
tot rust bij water.Uithetonderzoek kan
geconcludeerd worden dat eenopde natuur
gerichtegrondhouding vakerzorgt vooreen
romantische,positievebelevingvan water.

Communicatie
Wanneer men met huishoudens wil
communiceren oververstandigomgaan met
watet (kwantitatiefenkwalitatief) kan men
hetvolgendeinhetachterhoofd houden:
• Waterspreekr iedereen aanen iedereen
vindt het zeerbelangrijk, hoewelde
redenen verschillend kunnen zijn;
• Waterroeptpositievegevoelensop.
Oversrromingen inhet verleden brengen daar niet veelverandering in;
• Bijalgemenevoorlichtingom het
milieubeseftevergroten kandus vooral
opdatpositievegevoel ingespeeld
worden.
Waaromgebruiken consumenten
bijvoorbeeld nogsteedsschadelijke schoonmaakmiddelen of milieuonvriendelijke
algwerende middelen inde scheepvaarr?
Sociaal-psycholoogFishbein maakt een
onderscheid in bewust,beredeneerd gedrag
engewoontegedrag.Milieuvoorlichting iser
opuitomongewenst gewoontegedrag te
veranderen inbewust,beredeneerd milieuvriendelijk gedrag.Daarvoor ishet van
belangom teweten ofdedoelgroep bekend
ismerhetgewenstegedragsalternatiefen
begrijpt wat hetgewenstegedrag inhoudr.
Voormeerinformatieoverhetonderzoek:
GrietjeMaters (024)37731518 <1~
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