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0.

SAMENVATTING EN CONCLUSIES

0.1

Samenvatting
De samenwerkende partijen in het project "Samen naar goed water in de
Krimpenerwaard" willen hun plannen zo veel mogelijk laten aansluiten op de
meningen en wensen van de bewoners in het gebied. Om daarvoor over de
benodigde input te kunnen beschikken hebben zij Mainstream Marketing en
Communicatie opdracht verstrekt voor een belevingswaardeonderzoek onder
inwoners van de gemeenten Bergambacht, Ouderkerk, Schoonhoven, Vlist en
Nederlek. De uitvoering van het onderzoek is door Mainstream Marketing en
Communicatie uitbesteed aan het Sociaal Geografisch Bureau. Doel van het
onderzoek was om een betrouwbaar beeld te krijgen van de meningen, wensen,
houding en beleving van inwoners van het gebied met betrekking tot het water
in hun omgeving.
Het onderzoek is uitgevoerd middels een telefonische enquête onder een
aselecte steekproef van netto 150 inwoners in het gebied. De vragenlijst is
afgeleid van een vergelijkbaar onderzoek dat eerder in Ridderkerk gehouden is.
De medewerking aan het onderzoek was goed; de respons bedroeg 75%.
In deze samenvatting zijn de belangrijkste bevindingen van het onderzoek
weergegeven. Voor een nadere detaillering en/of nuancering wordt nadrukkelijk
verwezen naar de hoofdtekst.
Nabijheid en gebruik van het water
Bijna alle bewoners van de Krimpenerwaard (99%) beschikken over water in hun
directe woonomgeving. Ongeveer een derde deel van de bewoners heeft
eigendommen langs een watergang, terwijl één op de tien bewoners grond
direct langs een watergang huurt.
De bewoners van de Krimpenerwaard gebruiken het water in hun omgeving met
name om op te schaatsen in de winter, om naar te kijken en/of om langs te
wandelen. In iets mindere mate gebruikt men het water ook om te vissen of
voor de beoefening van watersport. Het minst populair is het water om in te
zwemmen.
Beleving van het water
Bij ruim een kwart van de bewoners (27%) is de eerste associatie bij het water
in de directe woonomgeving een algemene indruk, zoals ‘mooi’ of ‘fijn dat het er
is’. Een vergelijkbaar deel (25%) denkt bij het water in eerste instantie aan
zaken als dieren, planten en natuur. Bij 14% van de bewoners roept het water in
de eigen omgeving associaties op die samenhangen met het gebruik ervan,
terwijl 13% van de bewoners als eerste aan de kwaliteit van het water denkt.
Wat de bewoners van de Krimpenerwaard het meest aanspreekt aan het water
in hun omgeving is het hebben van ‘een stukje natuur dicht bij huis’, gevolgd
door de dieren in en om het water.
Bijna driekwart van de bewoners van de Krimpenerwaard is van mening dat de
waterstand in de eigen omgeving goed is. Ongeveer één op de vijf bewoners is
van mening dat deze te laag is, terwijl 6% juist aangeeft de waterstand in de
eigen omgeving te hoog te vinden. Duidelijke geografische clusters zijn hierin
niet herkenbaar.
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Het merendeel van de bewoners van de Krimpenerwaard is positief over de
verschijningsvorm van de watergangen in de eigen omgeving. Ruim negen op de
tien bewoners ervaren het water in hun omgeving als rustig en ondervinden hier
weinig tot geen overlast van. Over de levendigheid en de natuurlijkheid van het
water zijn acht van de tien bewoners positief. Iets meer dan de helft van de
bewoners is van mening dat het water goed onderhouden wordt, schoon en
weinig vervuild is en goed ruikt.
Waarden en wensen
Bijna alle bewoners van de Krimpenerwaard hechten aanzienlijk belang aan het
water in hun omgeving. Driekwart van de bewoners verkiest water dat er ‘zo
natuurlijk mogelijk uitziet’ boven water dat er ‘keurig netjes verzorgd’ uitziet.
Aan de landschappelijke waarde en de natuurwaarde van het water wordt door
de bewoners het meeste belang gehecht. Iets minder belang hechten zij aan de
gebruikswaarde voor de boer en de cultuurhistorische waarde.
Ruim een kwart van de bewoners van de Krimpenerwaard geeft aan wensen te
hebben met betrekking tot het water in de eigen omgeving. Het grootste deel
van de wensen hangt samen met het (beter) schoonhouden en onderhouden van
de watergangen. Ook het bewaken van het natuurlijke karakter van de
watergangen wordt door de bewoners vaak genoemd.
Kennis, houding en gedrag
Bijna de helft van de bewoners van de Krimpenerwaard zegt zich niet zoveel
voor te kunnen stellen bij de betekenis van ‘het watersysteem’, nog eens een
kwart kan zich hier bijna niets bij voorstellen. Het resterende kwart zegt zich
veel te kunnen voorstellen bij de betekenis van deze term. Meer specifiek is de
bewoners van de Krimpenerwaard ook gevraagd of zij naast de zichtbare
watergangen nog één of meer andere onderdelen van het watersysteem konden
noemen. De grootste bekendheid genieten gemalen, dijken/waterkeringen en
rioleringen. Een kwart van de bewoners wist geen enkel ander onderdeel van het
watersysteem op te noemen. Bewoners die aangeven zich veel bij het
watersysteem voor te kunnen stellen blijken hier ook daadwerkelijk het meest
van af te weten.
Hoewel de helft van de bevolking van de Krimpenerwaard in ieder geval wel
eens iets gehoord heeft over het project “Samen naar goed water in de
Krimpenerwaard”, weet slechts 7% wat het project inhoudt. De andere helft
heeft nog nooit eerder over het project gehoord. De voornaamste
informatiebronnen zijn lokale kranten en informatiefolders.
Een derde deel van de bewoners van de Krimpenerwaard voelt zich heel sterk
medeverantwoordelijk voor de kwaliteit van het open water in de eigen
omgeving, terwijl ongeveer zes op de tien bewoners aangeven zich een beetje
medeverantwoordelijk te voelen. Slechts 7% van de bewoners voelt zich niet
echt medeverantwoordelijk voor de kwaliteit van het open water in de eigen
omgeving. Medeverantwoordelijkheid komt met name tot uiting door ‘zelf geen
troep in het water te gooien’ of zelfs actief op te treden bij vervuiling door
anderen.
Vier van de tien bewoners van de Krimpenerwaard typeren zichzelf sterk als
natuurliefhebber. Ruim de helft noemt zichzelf ‘een beetje’ natuurliefhebber,
terwijl slechts 5% zegt ‘niet echt’ een natuurliefhebber te zijn.
Het overgrote gedeelte van de bewoners van de Krimpenerwaard voelt zich ‘een
beetje’ betrokken bij het onderwerp ‘water’. Ruim een kwart voelt zich hier sterk
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bij betrokken, terwijl slechts 12% zich niet echt betrokken zegt te voelen bij het
onderwerp. De bewoners die zich sterk bij het onderwerp betrokken voelen,
doen dit voornamelijk ‘gewoon uit belangstelling’. Natuurliefhebbers voelen zich
niet vaker medeverantwoordelijk voor het water in hun omgeving, maar wel
vaker betrokken bij het onderwerp ‘water’.
De wijze waarop bewoners het water in hun omgeving beleven wordt nauwelijks
beïnvloed door de kennis die zij hiervan hebben. Wel zijn bewoners met veel
kennis van het watersysteem minder dan gemiddeld van mening dat het water in
de eigen omgeving als natuurlijk beschouwd kan worden. Een verklaring hiervoor
kan liggen in kennis over de ontstaansgeschiedenis van de Krimpenerwaard. Het
typeren van het water als onnatuurlijk hoeft daarom niet persé een negatief
waardeoordeel te impliceren.
Ook de houding en het gedrag van bewoners ten opzichte van het water zijn
nauwelijks van invloed op de wijze van beleving. Bewoners die het water
‘minder belangrijk’ vinden zijn wel vaker dan gemiddeld van mening dat het
water in hun omgeving (erg) vies is. Bewoners die zich niet echt bij het
onderwerp betrokken voelen hechten minder aan zowel de landschappelijke als
de natuurwaarde van het water. Bewoners die zich sterk bij het onderwerp
betrokken voelen hechten daarentegen minder dan gemiddeld aan de
gebruikswaarde voor transport.
Een duidelijke samenhang treffen we wel aan tussen het kennisniveau van
bewoners en hun houding ten opzichte van het water. Bewoners die aangeven
zich veel bij de betekenis van ‘het watersysteem’ voor te kunnen stellen voelen
zich aanzienlijk sterker medeverantwoordelijke voor en betrokken bij water dan
andere bewoners.
Onder de deelnemers aan het onderzoek bevinden zich drie bewoners met een
agrarisch bedrijf. De agrariërs wijken wat betreft de wijze van beleving van het
water, de waarden die zij aan het water toekennen en de kennis die zij van het
water hebben niet opvallend af van de rest van de bewoners. Wat wel opvalt is
hun houding en gedrag ten opzichte van het water. De drie agrariërs voelen zich
sterker medeverantwoordelijk voor de kwaliteit van het water, typeren zichzelf
alledrie sterk als natuurliefhebber en voelen zich ook alledrie sterk betrokken bij
het onderwerp ‘water’.

0.2

Conclusies
De bewoners van de Krimpenerwaard staan over het algemeen positief
tegenover het water in hun omgeving. Zij gebruiken het water voor verschillende
doeleinden en hechten over het algemeen veel waarde(n) aan het water. Veel
bewoners voelen zich medeverantwoordelijk voor de kwaliteit van het water in
hun omgeving en voelen zich betrokken bij het onderwerp. Dit uit zich ook in de
grote bereidheid om aan dit onderzoek mee te werken.
Vergeleken met inwoners van Ridderkerk vinden meer bewoners van de veel
waterrijkere Krimpenerwaard het water in hun omgeving onmisbaar, is het
kennisniveau van het watersysteem hoger en voelen meer bewoners zich (sterk)
medeverantwoordelijk voor en (sterk) betrokken bij het water.
De wijze waarop de bewoners van de Krimpenerwaard het water in hun
omgeving beleven wordt net als in Ridderkerk niet of nauwelijks beïnvloed door
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de kennis die zij hiervan hebben en/of hun houding en gedrag ten opzichte van
het water. Wel vinden we in de Krimpenerwaard een duidelijke samenhang
tussen het kennisniveau van de bewoners en hun houding ten opzichte van het
water. Bewoners met een hoog kennisniveau voelen zich duidelijk sterker
medeverantwoordelijk voor en betrokken bij water dan andere bewoners.

0.3

Aanbevelingen
Op basis van de bevindingen uit het onderzoek kunnen we een aantal
aanbevelingen formuleren.
Wat de bewoners van de Krimpenerwaard het meest aanspreekt aan het water in
hun omgeving is het hebben van een ‘stukje natuur dicht bij huis’. Natuurlijke of
in elk geval natuurlijk uitziende watergangen worden belangrijk gevonden.
Weliswaar staat 8 op de 10 inwoners thans positief tegenover de natuurlijkheid
van het water, er zijn ook bewoners die vinden dat dat beter kan. Het verdient
aanbeveling om bij het beheer van bestaande en de eventuele aanleg van nieuwe
watergangen met deze bewonerswensen rekening te houden.
Uit het onderzoek blijkt dat er een duidelijke relatie bestaat tussen het
kennisniveau van bewoners en hun houding ten opzichte van het water. Op
grond hiervan verdient het de aanbeveling om meer informatie over het
water(beheer), het watersysteem en het project (waarvan de bekendheid thans
nog gering is) aan de bewoners te verstrekken. De medeverantwoordelijkheid en
betrokkenheid van bewoners kan hierdoor in de toekomst nog verder worden
vergroot.
De watergangen worden door de bewoners van de Krimpenerwaard weliswaar
niet echt vervuild gevonden maar ook niet echt schoon. Er zijn ook duidelijk
wensen voor beter schoonhouden en beter onderhoud van de watergangen.
Stemt dit beeld onder bewoners overeen met de feitelijke objectieve situatie dan
is er kennelijk aanleiding voldoende om op dit punt gericht actie te ondernemen.
Wordt er onderhoud gepleegd, dan verdient het aanbeveling om dit voor
bewoners goed zichtbaar te doen, bij voorkeur begeleid door informatie in de
projectnieuwsbrieven. Dat maakt de kans groter dat er ook een positief effect
van uitgaat op de beeldvorming en de medeverantwoordelijkheid van bewoners.
Stemt dit beeld onder bewoners niet overeen met de objectieve werkelijkheid dan
kan getracht worden het beeld door gerichte informatie bij te stellen.
De wensen van de bewoners ten aanzien van het water in hun omgeving zouden
ten slotte verder uitgediept kunnen worden middels één of meerdere
discussiepanels. Een aantal benaderde bewoners heeft te kennen gegeven wel
deel te willen nemen aan een dergelijk panel.
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1.

INLEIDING

1.1

Achtergrond en doel

De samenwerkende partijen in het project "Samen naar goed water in de Krimpenerwaard" willen
hun plannen zo veel mogelijk laten aansluiten op de meningen en wensen van de bewoners in het
gebied. Om daarvoor over de benodigde input te kunnen beschikken hebben zij Mainstream
Marketing en Communicatie opdracht verstrekt voor een belevingswaardeonderzoek onder
inwoners van de gemeenten Bergambacht, Ouderkerk, Schoonhoven, Vlist en Nederlek. De
uitvoering van het onderzoek is door Mainstream Marketing en Communicatie uitbesteed aan het
Sociaal Geografisch Bureau. Doel van het onderzoek was om een betrouwbaar beeld te krijgen
van de meningen, wensen, houding en beleving van inwoners van het gebied met betrekking tot
het water in hun omgeving.

1.2

Opzet en uitvoering

Het onderzoek is uitgevoerd middels een telefonische enquête onder een aselecte steekproef van
netto 150 inwoners in het gebied. Als steekproefkader heeft het telefoonboek gediend. Adressen
in Schoonhoven en Vlist die niet tot de Krimpenerwaard behoren zijn met behulp van informatie
van het Hoogheemraadschap uit de steekproef gelicht. Er is gebeld namens het project "Samen
naar goed water in de Krimpenerwaard". De vragenlijst is afgeleid van een eerder dergelijk
onderzoek in Ridderkerk en is in onderling overleg verbeterd en toegesneden op de specifieke
situatie in de Krimpenerwaard.1
In het onderzoek is het projectgebied als één gebied beschouwd, dat wil zeggen dat er in principe
geen afzonderlijke uitspraken worden gedaan over delen van het gebied. Wel zijn de resultaten
van het onderzoek in deze rapportage - in beperkte mate - verbijzonderd naar uiteenlopende
deelgroepen. In elk geval is daarbij bekeken in hoeverre de belevingsvariabelen afhankelijk zijn
van kennis- en houdingvariabelen.

1.3

Respons, non-respons en representativiteit

De netto respons in het databestand bedraagt 150 bruikbare enquêtes. Om tot dit aantal te
komen zijn 198 telefonische contacten gelegd. Het aantal weigeringen bedroeg derhalve 48,
waarvan het merendeel vanwege ‘geen zin’ of ‘geen tijd’. Slechts 1 weigeraar had naar eigen
zeggen ‘niets met water’. Via de organisatie van de enquête is van te voren gewaarborgd dat alle
gemeenten evenredig naar hun bevolkingsomvang binnen het gebied Krimpenerwaard in de netto
steekproef zijn vertegenwoordigd.
Bij een telefonische enquête van deze omvang is het echter onontkoombaar dat de verdeling naar
leeftijd en geslacht in de responsgroep afwijkt van de werkelijke populatie in de Krimpenerwaard.
Dit is te zien in tabel 1. De waarnemingen in de responsgroep zijn daarom herwogen naar leeftijd
en geslacht, zodat de verdeling wat betreft deze kenmerken in de responsgroep gelijk is aan die
in de werkelijke populatie. Dit onder de restrictie dat de verdeling naar woongemeente hetzelfde
bleef. Op deze manier is bewerkstelligd dat de uitkomsten van het onderzoek zoveel mogelijk
representatief zijn voor de gehele populatie.

1

Zie voor de vragenlijst bijlage 1

2
Tabel 1

Respons en populatie naar leeftijd en geslacht

kenmerk

ongewogen respons

herwogen respons/
populatie

46%
54%

49%
51%

62%
38%
150

65%
35%
150

geslacht
man
vrouw
leeftijd
20-54
55 en ouder
totaal (absoluut)

1.4

Inhoud van de rapportage

In de volgende hoofdstukken worden de resultaten van het onderzoek gepresenteerd. In
hoofdstuk 2 kijken we allereerst naar de nabijheid van water en de wijze waarop de bewoners
van de Krimpenerwaard het water in hun omgeving gebruiken. In hoofdstuk 3 komt de beleving
van het water aan de orde, gevolgd door het belang van diverse waarden en de wensen die
bewoners hebben ten aanzien van het water (hoofdstuk 4). In hoofdstuk 5 tot slot kijken we naar
de aanwezige kennis over het water en de houding en het gedrag van bewoners ten opzichte van
het water. We besluiten dit hoofdstuk met een beschouwing van de samenhang tussen enerzijds
de wijze waarop bewoners het water beleven en anderzijds hun kennis van en houding ten
opzichte van het water.
Het rapport wordt voorafgegaan door een samenvatting van de belangrijkste bevindingen.
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2.

NABIJHEID EN GEBRUIK VAN HET WATER

In dit hoofdstuk kijken we allereerst naar de aanwezigheid van open water in de directe omgeving
van de bewoners van de Krimpenerwaard (paragraaf 2.1). Vervolgens bekijken we de wijze
waarop de bewoners het water in hun omgeving gebruiken (paragraaf 2.2).

2.1

Nabijheid open water

Nagenoeg alle bewoners van de Krimpenerwaard (99%) beschikken over open water in hun
directe woonomgeving. Voor 60% geldt zelfs dat dit open water zich vlakbij de eigen woning
bevindt.
Figuur 2.1

Aanwezigheid open water (in % van alle bewoners)

Verder dan op
loopafstand; 1%

Niet vlakbij, wel op
loopafstand; 39%

Vlakbij de woning;
60%

Ongeveer een derde deel van de bewoners heeft eigendommen langs een watergang, terwijl één
op de tien bewoners grond direct langs een watergang huurt.
Figuur 2.2

Eigendom en/of grondhuur langs watergang (in % van alle bewoners)

Eigendommen langs
watergang; 32%

Geen van beide; 58%
Huurt grond langs
watergang; 8%
Beide; 2%

4

2.2

Gebruik open water

Mensen kunnen het water in hun omgeving op verschillende manieren ‘gebruiken’: bijvoorbeeld
om te vissen, te varen of gewoon langs te wandelen. De wijze van gebruik kan van invloed zijn
op de manier waarop het water ‘beleefd’ wordt.
Tabel 2.1

Waar gebruikt men het water in de buurt voor? (in % van alle bewoners)
%
Schaatsen in de winter
49
Kijken
47
Wandelen
46
Vissen
33
Watersport
27
Zwemmen
9
Géén
9

De bewoners van de Krimpenerwaard gebruiken het water in hun omgeving met name om op te
schaatsen in de winter (49%), om naar te kijken (47%) en/of om langs te wandelen (46%). In
iets mindere mate gebruikt men het water ook om te vissen (33%) of voor de beoefening van
watersport (27%). Dit laatste heeft waarschijnlijk een ruime interpretatie gekregen en omvat
daarmee zaken als kanoën, roeien en "bootje varen". Watersporten als zeilen en waterskiën zijn
in de Krimpenerwaard niet mogelijk. Het minst populair blijkt het water in de omgeving om in te
zwemmen; slechts 9% van de bewoners gebruikt het water voor dit doeleinde. Eveneens 9% van
de bewoners van de Krimpenerwaard gebruikt het water op géén van de genoemde
mogelijkheden.
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3.

Beleving van het water

In dit hoofdstuk staat de wijze waarop bewoners het water in hun omgeving ‘beleven’ centraal.
In paragraaf 3.1 kijken we daartoe allereerst naar de associaties die het water in de directe
omgeving bij de bewoners oproept en welke aspecten van het water in de omgeving de
bewoners het meest aanspreken. Vervolgens bekijken we in paragraaf 3.2 hoe de bewoners
diverse aspecten van het water ‘beleven’.

3.1

Associaties bij en aansprekendheid van water

Wat komt het eerst bij mensen op wanneer ze aan het water bij hen in de omgeving denken? De
eerste associaties die de bewoners van de Krimpenerwaard hebben bij het water in hun omgeving
zijn zeer divers. Desondanks vallen een aantal ‘typen’ associaties te onderscheiden. Onderstaand
schema geeft een overzicht van deze ‘typen’.
Tabel 3.1Eerste associatie bij het water in de eigen omgeving (in % van alle bewoners)
Type associatie
Algemene indruk
Natuur
Gebruik
Kwaliteit/milieu
Voorbeelden
Watersysteem
Géén associatie
totaal

voorbeelden
Gezellig, mooi, rust, ruimte, fijn dat het er is
Dieren, planten, natuur
Schaatsen, zwemmen, vissen, varen, wandelen, kinderen in de gaten houden
Schoon, vies, vuil, troebel, onderhoud
Lek, IJssel, sloot/plas in buurt van huis
Opvang regenwater, hoge golven bij storm, Hoogheemraadschap

Aantal keer
genoemd
40
37
21
19
7
3
23
150

%
27
25
14
13
5
2
15
100*

* Door afronding kan het voorkomen dat de som van de afzonderlijke percentages niet precies gelijk is aan 100%

Bij ruim een kwart van de bewoners (27%) is de eerste associatie bij water een algemene indruk,
zoals ‘mooi’ of ‘fijn dat het er is’. Een vergelijkbaar deel (25%) denkt bij water in eerste instantie
aan zaken als dieren, planten en natuur. Bij 14% van de bewoners roept het water in de eigen
omgeving associaties op die samenhangen met het gebruik ervan, zoals zwemmen, vissen en
varen. Een enkeling noemt hierbij ook spelende kinderen in de buurt van open water en het
gevaar dat dit met zich meebrengt. Zaken die samenhangen met de kwaliteit van het water en
het milieu worden genoemd door 13% van de bewoners. Een klein deel van de bewoners tot slot
noemt voorbeelden van watergangen (5%) of aspecten die samenhangen met het watersysteem
(2%).
Wat de bewoners van de Krimpenerwaard het meest aanspreekt aan het water in hun omgeving
is het hebben van een ‘stukje natuur dicht bij huis’ (genoemd door 53%). Ook de dieren in en om
het water worden door een groot deel van de bewoners genoemd (45%). Ditzelfde geldt in iets
mindere mate voor het mooie uitzicht (34%), de begroeiing, planten en bloemen (29%) en het
landelijke gezicht (28%).
Tabel 3.2Wat spreekt mensen aan bij het water in de buurt? (in % van alle bewoners)

Stukje natuur dicht bij huis
Dieren in en om het water
Mooi uitzicht
Begroeiing, planten en bloemen
Landelijk gezicht
Loop van het water

%
53
45
34
29
28
9

6

3.2

Beleving diverse aspecten van water

Bijna driekwart van de bewoners van de Krimpenerwaard is van mening dat de waterstand in de
eigen omgeving goed is. Ongeveer één op de vijf bewoners is van mening dat deze te laag is,
terwijl 6% juist aangeeft de waterstand in de eigen omgeving te hoog te vinden.
Omdat de kans bestaat dat bewoners die beroepshalve afhankelijk zijn van de waterstand hier
anders over denken, is apart gekeken naar de mening van bewoners met een agrarisch bedrijf.
Onder de deelnemers aan het onderzoek bevinden zich drie bewoners die zelf een agrarisch
bedrijf hebben. De agrariërs verschillen wat betreft hun mening over de waterstand echter niet
opvallend van de rest van de bewoners; zij zijn alledrie van mening dat de waterstand in hun
omgeving goed is.
Figuur 3.1

Mening over de waterstand in de eigen omgeving (in % van alle bewoners)

Te laag; 21%

Te hoog; 6%

Goed; 73%

In een nadere analyse is ook nog gekeken of er geografische clusters waarneembaar zijn wat
betreft de mening over de waterstand in de eigen omgeving. Dit blijkt niet of nauwelijks het geval
te zijn. De enige significante afwijking is dat in Schoonhoven (postcodegebied 2871) geen enkele
bewoner van mening is dat de waterstand in de eigen omgeving te hoog is. Ook in de rest van
het gebied is het aandeel bewoners dat de waterstand te hoog vindt echter niet groot.
Het merendeel van de bewoners van de Krimpenerwaard is positief over de verschijningsvorm
van de watergangen in de eigen omgeving. Ruim negen op de tien bewoners ervaren het water in
hun omgeving als rustig en ondervinden hier weinig tot geen overlast van. Over de levendigheid
en de natuurlijkheid van het water zijn acht van de tien bewoners positief. Iets meer dan de helft
van de bewoners tot slot is van mening dat het water goed onderhouden wordt, schoon en
weinig vervuild is en goed ruikt.
Tabel 3.3

Mening over diverse aspecten van de verschijningsvorm van de watergangen in de eigen omgeving
(in % van alle bewoners)
% zeer
% enigszins
% neutraal
% enigszins
% zeer
positief
positief
negatief
negatief
mate van overlast water*
71
22
5
1
levendigheid water
45
36
15
2
3
natuurlijkheid water
42
38
18
2
1
onderhoud water
26
34
27
8
5
mate waarin het water schoon is
8
50
34
3
5
mate waarin het water vervuild is*
14
43
34
3
6
geur water
16
40
33
5
6
* positief betekent in deze gevallen dat men geen overlast ondervindt, c,q. het water niet vervuild vindt
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Eén op de tien bewoners is van mening dat het water in zijn of haar omgeving (zeer) vervuild is.
Aan deze bewoners is gevraagd aan te geven waaraan zij zien dat het water vervuild is. Een
tweetal reacties wordt door meerdere bewoners gegeven:
- ‘het ziet er gewoon vuil uit’ (3x genoemd)
- het zwerfvuil in het water (3x genoemd)
Volgens 13% van de bewoners laat het onderhoud van de watergangen in hun omgeving te
wensen over. Aan de ontevreden bewoners is gevraagd aan te geven waar het slechte
onderhoud van de watersystemen zich volgens hen in uit. Ook hier wordt een tweetal reacties
meerdere keren gegeven:
- bovenmatige plantengroei in het water (6x genoemd)
- bovenmatige plantengroei op de oevers (2x genoemd)
Slechts een enkeling noemt het water ‘overlastgevend’. Deze overlast blijkt te worden
veroorzaakt door zwerfvuil in en om het water.
De drie bewoners met een agrarisch bedrijf wijken met hun mening over de verschijningsvormen
van de watergangen in hun omgeving op de meeste punten niet opvallend af van de rest van
bewoners. Wat wel opvalt is dat één agrariër het water in de eigen omgeving als ‘erg vies’
bestempelt.
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4.

WAARDEN EN WENSEN

Nu we de wijze waarop bewoners het water in hun omgeving ‘beleven’ in kaart hebben gebracht,
kunnen we in dit hoofdstuk gaan kijken naar het belang dat bewoners toedichten aan
verschillende waarden van het water (paragraaf 4.1) en de wensen van bewoners met betrekking
tot het water in hun omgeving (paragraaf 4.2).

4.1

De waarden van het water

Bijna alle bewoners van de Krimpenerwaard hechten aanzienlijk belang aan het water in hun
omgeving. Vier op de tien bewoners geven zelfs aan het water in hun omgeving als onmisbaar te
beschouwen. Niemand is van mening dat het water in de omgeving eigenlijk niet nodig is.
Figuur 4.1

Vindt u water in uw omgeving onmisbaar, belangrijk, minder belangrijk of niet nodig? (in % van alle
bewoners)

minder belangrijk;
4%

onmisbaar; 40%

belangrijk; 57%

Driekwart van de bewoners vindt het belangrijker aan het water in de omgeving dat het er zo
natuurlijk mogelijk uitziet, dan dat het er keurig netjes verzorgd uitziet. Het overige deel van de
bewoners ziet liever keurig netjes verzorgde watergangen.
Figuur 4.2

Vindt u het belangrijker dat het water bij u in de omgeving er keurig netjes verzorgd uitziet of dat het
er zo natuurlijk mogelijk uitziet? (in % van alle bewoners)

keurig netjes
verzorgd; 24%

zo natuurlijk
mogelijk; 76%

Aan watergangen worden verschillende waarden toegeschreven, zoals landschappelijke waarde,
natuurwaarde, cultuurhistorische waarde en diverse gebruikswaarden (boer, recreant, transport).
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Het meeste belang hechten de bewoners van de Krimpenerwaard aan de landschappelijke waarde
en de natuurwaarde van het water in hun omgeving. Negen van de tien bewoners geven aan
deze waarden (erg) belangrijk te vinden. De gebruikswaarde voor de boer en de cultuurhistorische
waarde van het water worden door zeven, respectievelijk zes van de tien bewoners als (erg)
belangrijk aangemerkt. Van minder belang blijken de gebruikswaarde voor de recreant en de
gebruikswaarde voor transport. Iets minder dan de helft van de bewoners vindt deze waarden
(erg) belangrijk. Een kwart ziet de gebruikswaarde voor transport zelfs als (erg) onbelangrijk.
Tabel 4.1Belang dat men hecht aan verschillende waarden van het water (in % van alle bewoners)
natuurwaarde
landschappelijke waarde
gebruikswaarde boer
cultuurhistorische waarde
gebruikswaarde recreant
gebruikswaarde transport
anders (n=22)

% erg
belangrijk
68
68
38
33
16
26
48

%
belangrijk
22
21
32
26
29
15
39

% niet zo
belangrijk
9
11
22
34
44
33
13

%
onbelangrijk
1
3
6
10
14
-

% erg
onbelangrijk
5
1
2
12
-

Tot de categorie ‘anders’ worden diverse andere door de bewoners genoemde functies en
waarden van de watergangen gerekend. Meerdere keren genoemd zijn de waterhuishouding
(regeling, afvoer, opslag; 10x genoemd), water voor de planten/tuin (5x genoemd) en water voor
consumptie/ drinkwater (2x genoemd). Deze waarden worden logischerwijs belangrijk gevonden;
zij zijn immers door de respondenten zelf ingebracht (zie ook paragraaf 5.1).
De agrariërs vinden de gebruikswaarde van het water voor de boer -vanzelfsprekend- zonder
uitzondering erg belangrijk. De cultuurhistorische waarde van het water vinden zij daarentegen
alledrie niet zo belangrijk. Wat betreft de overige waarden wijken de agrariërs met hun mening
niet opvallend af van de rest van de bewoners.

4.2

Wensen met betrekking tot water

Ruim een kwart van de bewoners van de Krimpenerwaard geeft aan wensen te hebben met
betrekking tot het water in de eigen omgeving. Ongeveer de helft van deze bewoners zou het
liefst zien dat het water in de omgeving beter schoongehouden wordt en dat er meer en beter
onderhoud aan watergangen gepleegd wordt. Iets minder dan een kwart is van mening dat er
voor gewaakt moet worden dat de watergangen hun natuurlijke karakter behouden of dat het
water ‘natuurlijker’ gemaakt moet worden. Andere zaken die meerdere malen genoemd worden
betreffen het waterpeil (handhaven 2x genoemd, verhogen 1x, verlagen 1x), de doorstroming en
meer toezicht.
Tabel 4.2Wensen ten aanzien van water in de eigen buurt (absolute aantallen; n=43 reacties)

water schoonhouden, goed onderhouden
water natuurlijker maken, natuurlijke karakter behouden
waterpeil handhaven/verhogen/verlagen
doorstroming verbeteren
meer toezicht

Aantal keer
genoemd
22
10
4
3
3
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5.

KENNIS, HOUDING EN GEDRAG

In dit laatste hoofdstuk wordt de kennis van de bewoners van de Krimpenerwaard over het water
in hun omgeving in kaart gebracht, alsook hun houding en gedrag ten aanzien van het water. In
paragraaf 5.1 kijken we naar bij bewoners aanwezige kennis van diverse functies en waarden
van de watergangen. In paragraaf 5.2 komt de kennis van het watersysteem aan bod, gevolgd
door de kennis van het project ‘Samen naar goed water in de Krimpenerwaard’ (paragraaf 5.3).
De houding en het gedrag van bewoners ten opzichte van het water komen in paragraaf 5.4 aan
de orde. We besluiten het hoofdstuk met een beschouwing van de samenhang tussen enerzijds
de beleving van water en anderzijds de kennis en de houding ten opzichte van water (paragraaf
5.5).

5.1

Kennis van functies en waarden

Naast de recreatieve functie van water, zoals voor zwemmen, roeien of kanoën, vallen nog
diverse andere functies en waarden van de watergangen te onderscheiden. Aan de bewoners van
de Krimpenerwaard is gevraagd of zij nog andere functies en waarden van de watergangen
konden noemen.
Bijna vier op de tien bewoners van de Krimpenerwaard geven een antwoord dat we kunnen
scharen onder de algemene noemer ‘natuurwaarde’. Eén op de vijf bewoners noemt (een aspect
van) de landschappelijke waarde van het water, terwijl één op de zes bewoners wijst op de
gebruiksfunctie voor de boer. Minder vaak genoemd worden (aspecten van) de gebruiksfunctie
voor transport (12%) en de cultuurhistorische waarde van de watergangen (4%).
Andere functies en waarden die meerdere malen door de bewoners genoemd worden zijn;
-

de waterhuishouding (regeling, afvoer, opslag) (10x genoemd)
water voor de planten/tuin (5x genoemd)
water voor consumptie/drinkwater (2x genoemd)

Tabel 5.1

Kunt u naast de recreatieve functie zoals zwemmen, roeien of kanoën nog andere functies of waarden
van de watergangen noemen? (in % van alle bewoners)
%
natuurwaarde
38
landschappelijke waarde
19
gebruiksfunctie voor de boer
16
gebruiksfunctie voor transport
12
cultuur-historische waarde
4
anders
15
géén
23

Bijna een kwart van de bewoners van de Krimpenerwaard weet naast de recreatieve functie geen
enkele andere functie of waarde van de watergangen te noemen. Iets meer dan de helft van de
bewoners noemt één andere functie of waarde, terwijl het overige deel bekend is met twee of
meer andere functies en/of waarden.
De bewoners met een agrarisch bedrijf blijken niet meer andere functies en waarden van de
watergangen op te kunnen noemen dan de rest van de bewoners van de Krimpenerwaard.
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5.2

Kennis van het watersysteem

In verband met de samenhang tussen allerlei zaken die met water te maken hebben, spreken
waterbeheerders wel over ‘het watersysteem’. Bijna de helft van de bewoners van de
Krimpenerwaard zegt zich niet zoveel te kunnen voorstellen bij de inhoud van deze term, nog
eens een kwart kan zich hier bijna niets bij voorstellen. Het resterende kwart zegt zich veel te
kunnen voorstellen bij ‘het watersysteem’.
Figuur 5.1

Hoeveel kunt u zich voorstellen bij de betekenis van ‘het watersysteem’? (in % van alle bewoners)

bijna niets; 25%

veel; 26%

niet zo veel; 48%

Meer specifiek is de bewoners van de Krimpenerwaard ook gevraagd of zij naast de zichtbare
watergangen nog één of meer andere onderdelen van het watersysteem konden noemen. De
grootste bekendheid genieten gemalen (genoemd door 27%), dijken/waterkeringen (24%) en de
rioleringen (21%). Iets minder vaak genoemd worden het grondwater, drinkwaterbereiding en
afvalwaterzuivering.
Tabel 5.2

Kunt u naast de zichtbare watergangen één of meer andere onderdelen van het watersysteem
noemen? (in % van alle bewoners)
%
gemalen
27
dijken/waterkeringen
24
de rioleringen
21
het grondwater
18
drinkwaterbereiding
15
afvalwaterzuivering
11
anders
21
géén
27

Andere onderdelen van het watersysteem die meerdere malen genoemd worden door de
bewoners zijn;
-

waterpeil/watervoorraad (7x genoemd)
duikers/bronnen/kwellen (6x genoemd)
neerslag/verdamping (2x genoemd)

Ruim een kwart van de bewoners van de Krimpenerwaard weet naast de zichtbare watergangen
geen enkel ander onderdeel van het watersysteem te noemen. Bijna zes op de tien bewoners
noemen één à twee andere onderdelen, terwijl 15% van de bewoners zelfs drie of meer
onderdelen weet op te noemen.
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Bewoners die aangeven zich veel bij het watersysteem voor te kunnen stellen blijken hier ook
daadwerkelijk het meest vanaf te weten. Naast de zichtbare watergangen weten zij gemiddeld
nog 2,3 andere onderdelen van het watersysteem op te noemen. Bewoners die zich ‘niet zo veel’
of ‘bijna niets’ bij het watersysteem voor kunnen stellen noemen gemiddeld 1,3 resp. 0,6 andere
onderdelen.
De bewoners met een agrarisch bedrijf verschillen niet opvallend van de rest van de bewoners
wat betreft hun kennis van ‘het watersysteem’.

5.3

Kennis van het project “Samen naar goed water in de Krimpenerwaard”

Hoewel de helft van de bevolking van de Krimpenerwaard zegt in ieder geval wel eens iets over
het project “Samen naar goed water in de Krimpenerwaard” gehoord te hebben, weet slechts 7%
wat het project inhoudt. De andere helft heeft nog nooit eerder over het project gehoord.
Figuur 5.2

In hoeverre bent u bekend met het project “Samen naar goed water in de Krimpenerwaard”?
(in % van alle bewoners)

weet wat het inhoudt;
7%

nooit eerder over
gehoord; 50%

wel eens over
gehoord; 43%

Het overgrote deel van de bewoners die bekend zijn met het project “Samen naar goed water in
de Krimpenerwaard” heeft hier iets over gelezen in een lokale krant (44%) of een informatiefolder
(33%). Andere kanalen die genoemd worden zijn het werk of een vereniging (7%), gehoord van
anderen (5%) en gelezen op een informatiebord2 (4%).

2
Voor het project ‘Samen naar goed water in de Krimpenerwaard’ waren ten tijde van dit onderzoek nog geen
informatieborden geplaatst. De voorloper van dit project, het project ‘Samen naar schoon water in peilgebied
Bergambacht’, heeft wel informatieborden gekend. Bewoners die informatieborden noemen hebben het dus waarschijnlijk
over de informatieborden van de voorloper.
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Figuur 5.3

Waar kent u het project “Samen naar goed water in de Krimpenerwaard” van? (in % van alle
bewoners; n=77)

divers; 7%
gelezen op informatiebord;
4%
gehoord van anderen; 5%
gehoord via
werk/vereniging; 7%

gelezen in lokale krant;
44%

gelezen in folder; 33%

5.4

Houding en gedrag

Een derde deel van de bewoners van de Krimpenerwaard voelt zich heel sterk
medeverantwoordelijk voor de kwaliteit van het open water in de eigen omgeving, terwijl
ongeveer zes op de tien bewoners aangeven zich een beetje medeverantwoordelijk te voelen.
Slechts 7% van de bewoners voelt zich niet echt medeverantwoordelijk voor de kwaliteit van het
open water in de eigen omgeving.
Twee van de drie agrariërs zeggen zich heel sterk medeverantwoordelijk te voelen voor de
kwaliteit van het open water in de eigen omgeving. De derde agrariër voelt zich hier een beetje
medeverantwoordelijk voor.
Figuur 5.4

Hoe sterk voelt u zich medeverantwoordelijk voor de kwaliteit van het open water in uw omgeving?
(in % van alle bewoners)

niet echt; 7%

heel sterk; 33%

een beetje; 59%

Aan de bewoners die zich heel sterk of een beetje medeverantwoordelijk voelen voor de kwaliteit
van het open water in hun eigen omgeving is gevraagd op welke manier dit tot uiting komt. Het
grootste deel van de reacties (43%) kunnen we scharen onder de noemer ‘door zelf geen troep in
het water te gooien’. Een iets kleiner deel van de bewoners (20%) gaat nog een stapje verder;
door zelf vuil uit het water te halen, mensen aan te spreken op vervuilend gedrag of door in geval
van vervuiling contact op te nemen met de gemeente.
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Tabel 5.3

Uiting van medeverantwoordelijkheid (in % van heel sterk en een beetje medeverantwoordelijke
bewoners)
%
(n=139)
Geen troep in het water gooien
43
Zelf vuil uit het water halen, mensen aanspreken op vervuiling, contact opnemen met gemeente
20
Geen schadelijke stoffen gebruiken
4
Divers (belasting betalen, milieubewust bezig zijn/kinderen milieubewust opvoeden, waardering voor water)
17
Geen antwoord
16

Vier van de tien bewoners van de Krimpenerwaard typeren zichzelf sterk als natuurliefhebber.
Ruim de helft noemt zichzelf ‘een beetje’ natuurliefhebber, terwijl slechts 5% zegt ‘niet echt’ een
natuurliefhebber te zijn.
In een nadere analyse is gekeken of bewoners die zichzelf sterk als natuurliefhebber typeren
verschillen van de andere bewoners wat betreft de mate waarin zij zich medeverantwoordelijk
voelen voor de kwaliteit van het water. Significante verschillen wat dit betreft vallen echter niet
te constateren.
De agrariërs typeren zichzelf alledrie sterk als natuurliefhebber.
Figuur 5.5

Zou u uzelf als natuurliefhebber willen typeren? (in % van alle bewoners)

niet echt; 5%

sterk; 40%

een beetje; 55%

Het overgrote gedeelte van de bewoners van de Krimpenerwaard voelt zich ‘een beetje’
betrokken bij het onderwerp ‘water’. Ruim een kwart voelt zich hier sterk bij betrokken, terwijl
slechts 12% zich niet echt betrokken zegt te voelen bij het onderwerp.
Natuurliefhebbers blijken zich duidelijk sterker bij het onderwerp ‘water’ betrokken te voelen dan
bewoners die zichzelf ‘een beetje’ dan wel ‘niet echt’ als natuurliefhebber typeren.
De drie agrariërs voelen zich alledrie sterk betrokken bij het onderwerp ‘water’.
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Figuur 5.6

Hoe sterk voelt u zich betrokken bij het onderwerp ‘water’? (in % van alle bewoners)

niet echt; 12%
sterk; 27%

een beetje; 62%

In totaal geven 40 bewoners aan zich sterk bij het onderwerp ‘water’ betrokken te voelen. Voor
het overgrote deel van hen geldt dat dit ‘gewoon uit belangstelling’ is. Een zestal bewoners voelt
zich beroepsmatig bij het onderwerp betrokken, terwijl vier bewoners zich betrokken voelen
wegens afhankelijkheid van het water.
Tabel 5.4In welke hoedanigheid voelt u zich sterk bij dit onderwerp betrokken? (absolute aantallen; n=38)

beroepsmatig
wegens afhankelijkheid van het water
gewoon uit belangstelling

Aantal keer
genoemd
6
4
28

Van de bewoners die aangeven zich sterk bij het onderwerp ‘water’ betrokken te voelen geven er
tien aan wel deel te willen nemen aan een discussiepanel over het onderwerp ‘water’ met andere
bewoners van de Krimpenerwaard, de waterbeheerders en de andere deelnemende partijen in het
project “Samen naar goed water in de Krimpenerwaard”. Van deze bewoners zijn de namen en
adresgegevens genoteerd.

5.5

Samenhang beleving, kennis en houding

In hoeverre wordt de wijze waarop bewoners het water in hun omgeving beleven beïnvloed door
de kennis die zij hiervan hebben en hun houding en gedrag ten opzichte van het water? Dat is de
vraag die centraal staat in deze laatste paragraaf. In het nu volgende komt allereerst de invloed
van kennis aan bod, gevolgd door de invloed van houding en gedrag. Tot slot kijken we naar de
samenhang tussen kennis en houding onderling.
Kennis
De bewoners van de Krimpenerwaard die aangeven zich veel voor te kunnen stellen bij ‘het
watersysteem’ blijken wat betreft hun oordeel over de diverse aspecten van de verschijningsvorm
van de watergangen in hun omgeving nauwelijks af te wijken van de rest van de bewoners. Wel
zijn zij minder vaak dan gemiddeld van mening dat het water in de eigen omgeving als natuurlijk
beschouwd kan worden. Het aandeel bewoners dat het water in de omgeving als (erg)
onnatuurlijk bestempelt is onder deze groep bijna drie keer zo groot als gemiddeld. Als mogelijke
verklaring hiervoor kan worden aangevoerd dat de Krimpenerwaard een cultuurlandschap is en
zijn verschijningsvorm te danken heeft aan de manier waarop het gebied vanaf 1100 ontgonnen
is. Mensen met kennis over het watersysteem weten dat het water in de Krimpenerwaard per
definitie niet ‘natuurlijk’ kan zijn. Met ‘onnatuurlijk water’ wordt in dat geval waarschijnlijk
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‘gecultiveerd water’ bedoeld. Het typeren van water als onnatuurlijk hoeft dus niet per definitie
een negatief waardeoordeel in te houden.
Kennis van het watersysteem blijkt niet van invloed op het belang dat bewoners hechten aan
diverse waarden van de watergangen.
Houding en gedrag
De mate waarin bewoners de aanwezigheid van water in hun omgeving van belang vinden blijkt
nauwelijks van invloed op het oordeel over de diverse aspecten van de verschijningsvorm van de
watergangen. Bewoners die het water ‘minder belangrijk’ vinden zijn wel vaker dan gemiddeld
van mening dat het water in hun omgeving (erg) vies is.
Het belang dat men hecht aan water in het algemeen blijkt ook niet van invloed op het belang
van diverse waarden van het water.
De mate waarin bewoners zich medeverantwoordelijk voelen voor de kwaliteit van het open
water in hun omgeving, de mate waarin zij zichzelf als natuurliefhebber typeren en de mate
waarin zij zich betrokken voelen bij het onderwerp blijken niet van invloed op het oordeel over de
diverse aspecten van de verschijningsvorm van de watergangen.
De mate waarin bewoners zich medeverantwoordelijk voelen voor de kwaliteit van het open
water in hun omgeving en de mate waarin zij zichzelf als natuurliefhebber typeren zijn ook
nauwelijks van invloed op het belang dat zij hechten aan diverse waarden van de watergangen.
Wel hechten bewoners die zich heel sterk medeverantwoordelijk voelen voor de kwaliteit van het
water meer dan gemiddeld belang aan de gebruikswaarde voor de boer.
Bewoners die zich niet echt bij het onderwerp betrokken voelen hechten minder aan zowel de
landschappelijke als de natuurwaarde van het water. Bewoners die zich sterk bij het onderwerp
betrokken voelen hechten daarentegen minder dan gemiddeld aan de gebruikswaarde voor
transport.
Bij dit alles past een nuancering. De bevindingen in deze paragraaf zijn mede afhankelijk van het
aantal waarnemingen in de enquête. Dat op veel punten geen statistisch significante verbanden
zijn gevonden betekent strikt genomen niet dat die verbanden er ook helemaal niet zijn. Wel
betekent het dat op die punten in elk geval geen sprake is van sterke samenhang tussen de
diverse variabelen c.q. van grote verschillen in beleving tussen groepen met verschillende
kennisniveaus en uiteenlopende houdingen.
Kennis en houding
Hoewel een duidelijke samenhang tussen enerzijds kennis en houding en anderzijds de wijze van
beleving van het water in dit onderzoek niet aangetoond kan worden, geldt dit wel voor de relatie
tussen kennis en houding onderling. Bewoners die zich veel voor kunnen stellen bij de betekenis
van ‘het watersysteem’ voelen zich duidelijk sterker medeverantwoordelijk voor de kwaliteit van
het water in hun omgeving dan de rest van de bewoners. Bewoners die zich weinig bij de
betekenis van deze term voor kunnen stellen voelen zich daarentegen duidelijk minder dan
gemiddeld medeverantwoordelijk. Bovendien blijken bewoners met een hoog kennisniveau zich
ook veel sterker bij het onderwerp ‘water’ betrokken te voelen.
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6.

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

6.1

Conclusies

De bewoners van de Krimpenerwaard staan over het algemeen positief tegenover het water in
hun omgeving. Zij gebruiken het water voor verschillende doeleinden en hechten over het
algemeen veel waarde(n) aan het water. Veel bewoners voelen zich medeverantwoordelijk voor
de kwaliteit van het water in hun omgeving en voelen zich betrokken bij het onderwerp. Dit uit
zich ook in de grote bereidheid om aan dit onderzoek mee te werken.
Vergeleken met inwoners van Ridderkerk vinden meer bewoners van de veel waterrijkere
Krimpenerwaard het water in hun omgeving onmisbaar, is het kennisniveau van het
watersysteem hoger en voelen meer bewoners zich (sterk) medeverantwoordelijk voor en (sterk)
betrokken bij het water.
De wijze waarop de bewoners van de Krimpenerwaard het water in hun omgeving beleven wordt
net als in Ridderkerk niet of nauwelijks beïnvloed door de kennis die zij hiervan hebben en/of hun
houding en gedrag ten opzichte van het water. Wel vinden we in de Krimpenerwaard een
duidelijke samenhang tussen het kennisniveau van de bewoners en hun houding ten opzichte van
het water. Bewoners met een hoog kennisniveau voelen zich duidelijk sterker
medeverantwoordelijk voor en betrokken bij water dan andere bewoners.

6.2

Aanbevelingen

Op basis van de bevindingen uit voorgaande hoofdstukken kunnen we een aantal aanbevelingen
formuleren.
Wat de bewoners van de Krimpenerwaard het meest aanspreekt aan het water in hun omgeving
is het hebben van een ‘stukje natuur dicht bij huis’. Natuurlijke of in elk geval natuurlijk uitziende
watergangen worden belangrijk gevonden. Weliswaar staat 8 op de 10 inwoners thans positief
tegenover de natuurlijkheid van het water, er zijn ook bewoners die vinden dat dat beter kan. Het
verdient aanbeveling om bij het beheer van bestaande en de eventuele aanleg van nieuwe
watergangen met deze bewonerswensen rekening te houden.
Uit het onderzoek blijkt dat er een duidelijke relatie bestaat tussen het kennisniveau van
bewoners en hun houding ten opzichte van het water. Op grond hiervan verdient het de
aanbeveling om meer informatie over het water(beheer), het watersysteem en het project
(waarvan de bekendheid thans nog gering is) aan de bewoners te verstrekken. De
medeverantwoordelijkheid en betrokkenheid van bewoners kan hierdoor in de toekomst nog
verder worden vergroot.
De watergangen worden door de bewoners van de Krimpenerwaard weliswaar niet echt vervuild
gevonden maar ook niet echt schoon. Er zijn ook duidelijk wensen voor beter schoonhouden en
beter onderhoud van de watergangen. Stemt dit beeld onder bewoners overeen met de feitelijke
objectieve situatie dan is er kennelijk aanleiding voldoende om op dit punt gericht actie te
ondernemen. Wordt er onderhoud gepleegd, dan verdient het aanbeveling om dit voor bewoners
goed zichtbaar te doen, bij voorkeur begeleid door informatie in de projectnieuwsbrieven. Dat
maakt de kans groter dat er ook een positief effect van uitgaat op de beeldvorming en de
medeverantwoordelijkheid van bewoners. Stemt dit beeld onder bewoners niet overeen met de
objectieve werkelijkheid dan kan getracht worden het beeld door gerichte informatie bij te
stellen.
De wensen van de bewoners ten aanzien van het water in hun omgeving zouden ten slotte
verder uitgediept kunnen worden middels één of meerdere discussiepanels. Een aantal
benaderde bewoners heeft te kennen gegeven wel deel te willen nemen aan een dergelijk panel.

Bijlage
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Vragenlijst belevingswaardeonderzoek oppervlaktewater Krimpenerwaard
Sociaal Geografisch Bureau

juni 2004

resp.nr.

Introductie:
Goedenavond, u spreekt met ………………………..
Ik bel u namens het project "Samen naar goed water in de Krimpenerwaard". In dat project
nemen allerlei organisaties deel, waaronder waterbeheerders en andere betrokken partijen die zich
sterk maken voor het water, de natuur en de inrichting van het gebied.
Deze partijen willen hun plannen zoveel mogelijk laten aansluiten bij de mening en de wensen van
de bewoners in het gebied. Zou ik u of iemand anders van uw huishouden daarover enkele
vragen mogen stellen? Het liefst de volwassene die het eerst jarig is. Het duurt niet langer dan
tien minuten.
Indien weigering: reden vragen en invullen:

wil gewoon niet meedoen / geen tijd
heeft niks met water
reden onduidelijk / geen reden opgegeven

1. Het onderzoek gaat over al het open water in uw omgeving. Dat kunnen sloten zijn, singels en
hoofdwatergangen. In de rest van deze vragenlijst gebruiken we hiervoor regelmatig het
woord watergang. Op welke afstand van uw woning is er dit soort open water? Is dat ………
(oplezen)
vlakbij uw woning

niet vlakbij, maar wel op loopafstand

verder dan op loopafstand

2. Heeft u eigendommen langs een watergang of huurt u grond direct langs een watergang?
eigendommen langs watergang

beide

huurt grond langs watergang

geen van beide

3. Wat komt het eerste in u op als u aan het water bij u in de omgeving denkt?
1e associatie

4. Wat vindt u van de waterstand, de hoogte van het water, bij u in de omgeving?
goed

te hoog

te laag

5a. Ik wil u nu vragen op een schaal van 1 tot 5 aan te geven wat u van een aantal aspecten van
de verschijningsvorm van de watergangen bij u in de omgeving vindt. Om te beginnen de
vraag hoe schoon u het water vindt. Erg schoon is een 5, een beetje schoon = 4, niet
schoon, maar ook niet vies = 3, een beetje vies = 2, erg vies = 1.
5
erg schoon (=5) -- erg vies (=1)

hetzelfde voor:
5b. Hoe vindt u het water ruiken? Vindt u het …..
erg goed ruiken (=5) --- erg stinken (=1)

5c. Hoe levendig vindt u het water? Vindt u het ….
erg levendig (=5) --- erg saai (=1)

4

3

2

1
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5d.Hoe natuurlijk vindt u het water? Vindt u het ….
erg natuurlijk (=5) --- erg onnatuurlijk (=1)

5e. Hoe vervuild vindt het water? Vindt u het ….

5

4

3

2

1

3

2

1

3

2

1

erg weinig vervuild (=5) --- erg vervuild (=1)

5f. (Indien vervuild (=1 of 2)): Waar merkt u aan dat het vervuild is? (niet oplezen)
het ziet er gewoon vuil uit

de kleur van het water

de stank van het water

het zwerfvuil in het water

de bovenmatige plantengroei

iets anders, namelijk:

5g. Hoe overlastgevend vindt u het water? Vindt u het ….

5

4

erg rustig, zonder overlast (=5) --- erg overlast gevend (=1)

5h. (Indien overlast (=1 of 2)): Waar ervaart u overlast van? (niet oplezen)
van zwerfvuil in/om het water

van te hoog water

van ongedierte

van vissers

van bovenmatige plantengroei

van spelende kinderen

van te laag water

iets anders, namelijk:

5i. Hoe goed onderhouden vindt u de watergangen? Vindt u ze…?
5

4

erg goed onderhouden (=5) --- erg slecht onderhouden (=1)

5j. (Indien slecht onderhouden): Waar uit dat zich in? (niet oplezen)
zwerfvuil in/om het water

bovenmatige plantengroei in het water

ongedierte

bovenmatige plantengroei op de oevers

strakgemaaide slootkanten

iets anders, namelijk:

6. Als u naar het water bij u in de omgeving kijkt, wat spreekt u dan het meeste aan? Ik lees
eerst een aantal mogelijkheden op. U mag er twee uitkiezen. (achter elkaar oplezen, eventueel
herhalen)
het mooie uitzicht dat u er op heeft

de dieren in en om het water

de loop van het water

het landelijke gezicht

de begroeiing, planten en bloemen

een stukje natuur dicht bij huis

7. Wat vindt u belangrijker aan het water bij u in de omgeving? Is dat dat het .........
er keurig netjes verzorgd uitziet

er zo natuurlijk mogelijk uitziet

8. Gebruikt u of uw kinderen het water bij u in de omgeving voor ….? (oplezen)
watersport

schaatsen in de winter

zwemmen

vissen

wandelen

kijken

9. Kunt u naast de recreatieve functie zoals zwemmen, roeien of kanoën nog andere functies of
waarden van de watergangen noemen? (niet oplezen)
natuurwaarde

gebruiksfunctie voor de boer
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cultuur-historische waarde

gebruiksfunctie voor transport

landschappelijke waarde

iets anders, namelijk:

10. Aan de watergangen worden verschillende waarden toegeschreven. Welke waarden van het
water vindt u belangrijk en welke minder belangrijk? Vindt u ….(waarde oplezen) erg
belangrijk (=5), belangrijk (=4), niet zo belangrijk (=3), onbelangrijk (=2) of erg onbelangrijk
(=1)?
5

4

3

2

1

de landschappelijke waarde
de natuurwaarde
de cultuur historische waarde
de gebruikswaarde voor de recreant
de gebruikswaarde voor de boer
de gebruikswaarde voor transport
het andere wat is genoemd bij vraag 9
(antwoord V9 'anders' oplezen)

11. Heeft u wensen met betrekking tot het water bij u in de omgeving?
neen
ja, namelijk:

12. Vindt u water in uw omgeving …..?
onmisbaar

belangrijk

minder belangrijk

niet nodig

13a. Voelt u zich medeverantwoordelijk voor de kwaliteit van het open water in uw omgeving? Is
dat ……? (oplezen)
heel sterk

een beetje

niet echt ---> ga verder met vraag 14

13b. Kunt u iets noemen waardoor dat in uw geval tot uiting komt?

14. Zou u uzelf als natuurliefhebber willen typeren? Is dat …..? (oplezen)
sterk

een beetje

niet echt

15a. In verband met de samenhang tussen allerlei zaken die met het water te maken hebben
spreken waterbeheerders wel over "het watersysteem". Hoeveel kunt u zich daarbij
voorstellen wat dat inhoudt? Is dat ……. (oplezen)
veel

niet zo veel

bijna niets

15b. Kunt u naast de zichtbare watergangen een of meer andere onderdelen van het
watersysteem noemen?
het grondwater

de riolering
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dijken/waterkeringen

drinkwaterbereiding

gemalen

afvalwaterzuivering

iets anders, namelijk:

16a. In hoeverre bent u bekend met het project "Samen naar goed water in de
Krimpenerwaard"? Weet u wat het project inhoudt, hebt u er wel eens over gehoord of
hebt u er nooit eerder over gehoord?
weet wat het inhoudt

wel eens over gehoord

nooit eerder over gehoord ---> vraag 17

16b. Waar kent u het project van?

17. Voor een goed beeld is het nodig om u nog een paar vragen over uzelf te stellen. Op de
eerste plaats zou ik willen weten wat uw huishoudensituatie is.
alleen, geen kind(eren)

samen, geen kinderen

alleen, met kind(eren)

samen, met kinderen

18. Ook wil ik graag weten tot welke leeftijdsgroep u behoort. Is dat ..….? (oplezen)
jonger dan 30

30 tot 54

55 jaar of ouder

19. Hebt u een agrarisch bedrijf?
ja

nee

20. Tenslotte: Hoe sterk voelt u zich betrokken bij dit onderwerp? Is dat …? (oplezen)
sterk --->stel vraag 21 en 22 en vergeet niet 23 en 24 in te vullen
een beetje --->einde, vergeet niet 23 en 24 in te vullen
niet echt ----> einde , vergeet niet 23 en 24 in te vullen

21. In welke hoedanigheid voelt u zich betrokken bij dit onderwerp? Is dat …………
beroepsmatig
wegens afhankelijkheid van het water
gewoon uit belangstelling

22. Zou u willen deelnemen aan een discussiepanel over dit onderwerp met andere inwoners van
de Krimpenerwaard, de waterbeheerders en de andere deelnemende partijen in het project
"Samen naar goed water in de Krimpenerwaard" dat over enige tijd georganiseerd wordt?
neen
ja --->

mag ik dan uw naam en adres noteren? U hoort dan binnenkort meer. Deelnemers
aan het discussiepanel kunnen de uitslag van het onderzoek ontvangen

naam: dhr/mevr ………………………………………………………..
voorletters: …………….
adres: …………………………………………………………
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postcode: …………………
woonplaats: …………………………………………………….

HARTELIJK DANK VOOR UW MEDEWERKING!

noteren: 23. geslacht

man

vrouw

24. postcode:

