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Demograe Lombardijen
Water sensitive Rotterdam

IJsselmonde
• Stadsdeel IJsselmonde
• Buurt Lombardijen
• Wijken Homerusbuurt,
Karl Marxbuurt,
Molièrebuurt,
Smeetsland en
Zenobuurt
• Gebouwd in de jaren ‘60

Lombardijen

Locatie
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Verhard en onverhard

Verhard

Semi-verhard

Onverhard
Park
Water

Lombardijen
Oppervlak Lombardijen 261 ha

Locatie
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Bevolking
Aantal inwoners
Man / vrouw
Bevolkingsdichtheid
Leeftijd
25-45 jr
45-65 jr
65+ jr
Huishoudens
Particuliere huishoudens
Eenpersoons
zonder kinderen
met kinderen
gem. huishoudensgrootte
Etnicitet
Niet-Westers

2015 - statline.cbs.nl

Lombardijen

Rotterdam

13.435
6.525 / 6.910
5141 inwoners/km2

618.355
304.350 / 314.005
2960 inwoners/km2

29%
23%
20%

31%
25%
15%

6.630
48%
22%
30%
2

311.190
47%
23%
30%
2

42%

37%

Bevolkingsgegevens
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Leeftijd
• Het percentage 65-plussers is hoger
dan het Rotterdams gemiddelde,
20% t.o.v. 15%
• Meer dan de helft van de inwoners is
alleenstaand en/of 50+

2013 - wijkproel.rotterdam.nl

Bevolkingsgegevens
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Etniciteit
• Er wonen relatief meer mensen met
een niet-westerse achtergrond in
Lombardijen, 42%

2013 - wijkproel.rotterdam.nl

Bevolkingsgegevens
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Huishoudenstype
• Geen grote verschillen met het
gemiddelde van Rotterdam

2013 - wijkproel.rotterdam.nl

Bevolkingsgegevens
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Huishoudinkomen
• Lage inkomens zijn
oververtegenwoordigd, 57%
• Hoge inkomens
ondervertegenwoordigd, 9% t.o.v.
15% in Rotterdam

2013 - wijkproel.rotterdam.nl

Bevolkingsgegevens
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Balans inwonenden/werkenden
• Relatief laag percentage werkenden
(24%), lager dan het Rotterdams
gemiddelde

2013 - wijkproel.rotterdam.nl

Bevolkingsgegevens
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Eigendom
• 52% sociale huurwoningbouw,
hoger dan het Rotterdams
gemiddelde
• 31% koopwoning, lager dan het
Rotterdams gemiddelde
• Na een grootschalige
herstructurering is het aantal
huurwoningen afgenomen en het
aantal koopwoningen toegenomen.

2013 - wijkproel.rotterdam.nl

Woning
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Woningtype
• De wijk telt voornamelijk laagbouw
rijtjeswoningen en atwoningen

2013 - wijkproel.rotterdam.nl

Woning
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WOZ-waarde
JHPLGGHOGH:2=SHUPZRQLQJRSSHUYODNWH


5RWWHUGDP


/RPEDUGLMHQ


2013 - wijkproel.rotterdam.nl



• Gemiddelde WOZ-waarde zit
ver onder het gemiddelde van
Rotterdam, 1739 t.o.v. 1908 euro



Woning
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Bebouwing
• Relatief veel woningen

2013 - wijkproel.rotterdam.nl

Woning
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Leefstijl Grote Woontest 2012
De gele groep hecht veel waarde aan sociale contacten
in de buurt. Het gezin neemt een centrale positie in. De
gele consument richt zich vooral op de woonwijken en is
gecharmeerd van traditioneel en knus wonen.
De groene groep is groepsgericht, maar kent een veel minder
open karakter. Men beweegt zich in een kleine kring met
familie en buren waarmee men intensieve contacten heeft. De
woonambities zijn bescheiden.
De blauwe groep is zeer intensief en gedreven met zijn carrière
bezig. Status wordt belangrijk gevonden. Blauw richt zich
vooral op rustige, ruim opgezette woonmilieus, maar ook op
(hoogwaardige) stedelijke locaties.
De rode groep is een consument met een vrije, eigenzinnige
geest die onafhankelijkheid boven alles stelt. Rood heeft een
stedelijke oriëntatie, zonder dat men daadwerkelijk ook stedelijk
hoeft te wonen.

2013 - wijkproel.rotterdam.nl en SmartAgent DGWT2012

Woning
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Overlast subjectief
Overlast van groepen jongeren in de eigen buurt wordt veel als overlastgevend ervaren
12

Rotterdam

16

Lombardijen
0

25

50

75

• Er is aangegeven dat overlast van
jongeren ver boven het Rotterdams
gemiddelde ligt,16% t.o.v. 12%

Ruziemakende en/of schreeuwende jongeren op straat in de eigen buurt wordt veel als overlastgevend ervaren
10

Rotterdam

10

Lombardijen
0

25

50

75

Overlast van jongeren die buurtbewoners pesten of intimideren in de eigen buurt wordt veel als overlastgevend ervaren
4.7

Rotterdam

3.7

Lombardijen
0

25
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75

50

75

Drugsoverlast in de eigen buurt wordt veel als overlastgevend ervaren
8

Rotterdam

9

Lombardijen
0

25

Heen- en weergeloop van drugsverslaafden in uw straat wordt veel als overlastgevend ervaren
5

Rotterdam
3

Lombardijen
0

25

50

75

Handel in drugs op straat in de eigen buurt wordt veel als overlastgevend ervaren
5

Rotterdam
4

Lombardijen
0

2013 - wijkproel.rotterdam.nl
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Veiligheid
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Vastgoed objectief
9DVWJRHGREMHFWLHI


5RWWHUGDP


/RPEDUGLMHQ






• De score van vastgoed ligt onder het
Rotterdams gemiddelde

NZHWVEDUHPHHUJH]LQVZRQLQJHQ


5RWWHUGDP



/RPEDUGLMHQ














Dat zijn meergezinswoningen zonder lift, met een woningoppervlak
van minder dan 75m2, en een WOZ-waarde van minder dan
130.000 euro (op waardepeildatum 1-1-2007).

NOHLQHHHQJH]LQVZRQLQJHQ


5RWWHUGDP



/RPEDUGLMHQ


Dat zijn eengezinswoningen met een woonoppervlak van minder
dan 75m2. Deze kleine woningen hebben een relatief kwetsbare
positie op de woningmarkt, omdat ze vaak niet aan de eisen van
de tijd voldoen.

OHHJVWDDQGHZRQLQJHQ


5RWWHUGDP


/RPEDUGLMHQ


YUDDJGUXNVRFLDOHKXXUZRQLQJHQ


5RWWHUGDP


/RPEDUGLMHQ






WHYUHGHQRYHURQGHUKRXGHLJHQZRQLQJ


5RWWHUGDP


/RPEDUGLMHQ






WHYUHGHQRYHURQGHUKRXGEHERXZLQJEXXUW


5RWWHUGDP


/RPEDUGLMHQ


2013 - wijkproel.rotterdam.nl





Bebouwde omgeving
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Vastgoed subjectief
9DVWJRHGVXEMHFWLHI


5RWWHUGDP


/RPEDUGLMHQ






WHYUHGHQZRQLQJDOJHPHHQ


5RWWHUGDP



/RPEDUGLMHQ






• Bewoners zijn over het
algemeen tevreden over
woningkwaliteiten als
grootte, plattegrondindeling
en buitenruimte



WHYUHGHQRYHUZRQLQJJURRWWH


5RWWHUGDP



/RPEDUGLMHQ








WHYUHGHQRYHUZRQLQJW\SH


5RWWHUGDP



/RPEDUGLMHQ








WHYUHGHQRYHULQGHOLQJSODWWHJURQG


5RWWHUGDP



/RPEDUGLMHQ








WHYUHGHQRYHUJURRWWHEXLWHQUXLPWH


5RWWHUGDP



/RPEDUGLMHQ


2013 - wijkproel.rotterdam.nl







Bebouwde omgeving
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Openbare ruimte objectief
2SHQEDUH5XLPWHREMHFWLHI


5RWWHUGDP


/RPEDUGLMHQ






SHUFHQWDJHPHWLQJHQRQGHUGHQRUP JHZRJHQ YRRUEHVWUDWLQJ
5RWWHUGDP



/RPEDUGLMHQ






• De kwaliteit van de
openbare ruimte zit rond het
gemiddelde



SHUFHQWDJHPHWLQJHQRQGHUGHQRUP JHZRJHQ YRRURSHQEDDUJURHQ


5RWWHUGDP



/RPEDUGLMHQ






SHUFHQWDJHPHWLQJHQRQGHUGHQRUP JHZRJHQ YRRURQNUXLG


5RWWHUGDP



/RPEDUGLMHQ






SHUFHQWDJHPHWLQJHQRQGHUGHQRUP JHZRJHQ YRRU]ZHUIYXLO


5RWWHUGDP



/RPEDUGLMHQ










SHUFHQWDJHPHWLQJHQRQGHUGHQRUP JHZRJHQ YRRUVWUDDWPHXELODLU


5RWWHUGDP



/RPEDUGLMHQ


SHUFHQWDJHPHWLQJHQRQGHUGHQRUP JHZRJHQ YRRUJUDIILWLRSHQEDDU


5RWWHUGDP


/RPEDUGLMHQ


2013 - wijkproel.rotterdam.nl





Bebouwde omgeving
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Openbare ruimte subjectief
2SHQEDUH5XLPWHVXEMHFWLHI


5RWWHUGDP


/RPEDUGLMHQ






WHYUHGHQJHEUXLNVJURHQ SLFNQLFNVSRUWHQVSHOHQ


5RWWHUGDP



/RPEDUGLMHQ






• Bewoners zijn over het
algemeen tevreden over de
kwaliteit van de openbare
ruimte, vooral
(gebruiks)groen



WHYUHGHQJURHQ JUDVYHOGMHVERPHQ


5RWWHUGDP



/RPEDUGLMHQ








WHYUHGHQDQWUHNNHOLMNKHLGVLQJHOVVORWHQHQYLMYHUV


5RWWHUGDP


/RPEDUGLMHQ


2013 - wijkproel.rotterdam.nl





Bebouwde omgeving
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Voorzieningen objectief
9RRU]LHQLQJHQREMHFWLHI

• Het aantal
sportvoorzieningen in de
nabijheid ligt ver boven het
gemiddelde van Rotterdam



5RWWHUGDP


/RPEDUGLMHQ






DDQWDOEDNNHUV


5RWWHUGDP


/RPEDUGLMHQ








ZRQLQJHQPHWEDNNHUELQQHQQRUPDIVWDQG


5RWWHUGDP


/RPEDUGLMHQ








DDQWDOVODJHUV


5RWWHUGDP


/RPEDUGLMHQ








ZRQLQJHQPHWVODJHUELQQHQQRUPDIVWDQG


5RWWHUGDP


/RPEDUGLMHQ








DDQWDOYRHWEDOYHOGHQ


5RWWHUGDP



/RPEDUGLMHQ










ZRQLQJHQPHWYRHWEDOYHOGELQQHQQRUPDIVWDQG


5RWWHUGDP
/RPEDUGLMHQ


2013 - wijkproel.rotterdam.nl







Bebouwde omgeving
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Voorzieningen subjectief
9RRU]LHQLQJHQVXEMHFWLHI


5RWWHUGDP



/RPEDUGLMHQ






WHYUHGHQRYHUYRRU]LHQLQJHQWH]DPHQ


5RWWHUGDP


/RPEDUGLMHQ








WHYUHGHQRYHUELQQHQVSRUW

• Bewoners zijn over het
algemeen iets minder
tevreden over het aanbod
van voorzieningen
• Men is wel tevreden over
de aanwezigheid van vooral
scholen en sportvelden



5RWWHUGDP


/RPEDUGLMHQ








WHYUHGHQRYHUVSRUWYHOGHQ


5RWWHUGDP



/RPEDUGLMHQ








WHYUHGHQRYHUEDVLVVFKROHQ


5RWWHUGDP



/RPEDUGLMHQ








WHYUHGHQRYHUPLGGHOEDUHVFKROHQ


5RWWHUGDP



/RPEDUGLMHQ


2013 - wijkproel.rotterdam.nl







Bebouwde omgeving
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Milieu objectief
0LOLHXREMHFWLHI

• Met 84% NO2-concentratie
heeft Lombardijen een
ongunstigere luchtkwaliteit
dan gemiddeld in Rotterdam



5RWWHUGDP


/RPEDUGLMHQ






JHPLGGHOGH12FRQFHQWUDWLHLUWJUHQVZDDUGH PLFURJP


5RWWHUGDP



/RPEDUGLMHQ








ZRQLQJHQLQJHOXLGVFRQWRXUYDQDIG%


5RWWHUGDP



/RPEDUGLMHQ


2013 - wijkproel.rotterdam.nl







Bebouwde omgeving
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Milieu subjectief
0LOLHXVXEMHFWLHI


5RWWHUGDP


/RPEDUGLMHQ










YHHOVWDQNRYHUODVWZDWHU


5RWWHUGDP



/RPEDUGLMHQ


YHHOZDWHURYHUODVWLQWXLQHQELQQHQWHUUHLQHQ


5RWWHUGDP



/RPEDUGLMHQ






YHHOZDWHURYHUODVWRQGHUZRQLQJHQ


5RWWHUGDP

• Over het algemeen ervaren
bewoners minder overlast
dan gemiddeld in Rotterdam
• Daarentegen ervaart men
meer wateroverlast dan in
gemiddeld Rotterdam
• Het percentage huishoudens
dat stankoverlast aangeeft
van singels, sloten,
vijvers ligt iets boven het
Rotterdams gemiddelde
• Er is veel wateroverlast in
tuinen en woningen



/RPEDUGLMHQ


2013 - wijkproel.rotterdam.nl





• Alleen Kralingseveer scoort
slechter met wateroverlast in
tuinen!

Bebouwde omgeving
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Woonbeleving
:RRQEHOHYLQJ


5RWWHUGDP


/RPEDUGLMHQ






 ]HHU WHYUHGHQRYHUGHKXLGLJHZRRQVLWXDWLH


5RWWHUGDP


/RPEDUGLMHQ






• 64% geeft aan tevreden
te zijn over de huidige
woonsituatie (de woning,
de buurt, de mensen, de
voorzieningen en dergelijke)
Dat ligt onder het
Rotterdams gemiddelde

YHUKXLVJHQHLJGKHLGXLWEXXUW


5RWWHUGDP



/RPEDUGLMHQ


2013 - wijkproel.rotterdam.nl





Bebouwde omgeving
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Socialestructurenindewijkinzettenomhetbewustzijnvandebewonersaantespreken
Hetwatervraagstukkoppelenaanbestaandeinitiatievenindewijk
Herprogrammerenbinnengebieden
Afvalwaterendrinkwaterbinnendewijkorganiseren,ontkoppelLombardijenvanhetwatersysteem.
Gebiedscoöperatie
DeMaeterlinckiseeneducatievebouwspeeltuinmeteenbelangrijkefunctieindewijkkindereninteresserenvoordewateropgaveálaSpeeldernis.
Koppelenvanthema’swatermet:zorg,warmte,circulairemaatschappij,socialecohesie,onderwijs,stadslandbouw
EvidessponsorteeninitiatiefalsdeZuiderlingofLombaleeft





%HGUHLJLQJHQ
Waterkostopditmomentteweinig
Kijkgroeneennieuwefunctiegevenlevertmogelijkoverlastop
Kleinekansopinstroomhogereinkomensgroepen
Investeringsbereidheidbelanghebbenden(Havensteder,gemeenteRotterdam,Evides…)





:HUNVHVVLH

VisieopWSR
Opgebouwniveaudewateropgaveaanpakken,metzichtbare/tastbareingrepenwaarineenactieverolvandebewonersisweggelegd.

Inhoudenessentievandewerksessie
Deinhoudenessentievandewerksessieistweeledig:
Ͳ
Ͳ

Ophethogeschaalniveau:opwelkemanierkunnenweverbindingenleggentussengemeente,waterschappen,corporatiesomoutͲofͲtheͲbox
oplossingeneenkanstegeven.
Opgebouwniveau:welketechnischeoplossingenkunnenweopenomhetgebouwinzettenmetbetrekkingtotwateradaptatie


Uitkomstwerksessie
Meerinzichtinwelkeobstakelsweggenomenmoetenwordenomtoteenzelfvoorzienendewaterwijktekomen.

Worstelingen
Opditmomentnoggeen



3OHQDLUHVHVVLH


Hetvervolg
Opgebouwniveaudewateropgaveaanpakken,metzichtbare/tastbareingrepenwaarineenactieverolvandebewonersisweggelegd.

Welkebelangrijkeboodschapwillenwegenoemdhebbenbijdeterugkoppeling?
Biedtruimtevoorexperimenten

Welkevraagwillenweaanhetpubliekstellen?
Moetenwenogevenovernadenken


Pilotproject    Watersensitive  Lombardijen  
Voorstel  KCAP,  19-‐11-‐2015  
Water  
Lombarijden  is  de  laagste  gelegen  wijk  van  Rotterdam.  Door  de  toenemende  extreme  neerslag  komt  
wateroverlast  steeds  vaker  voor.  Riolen  lopen  vol,  overstorten  vervuilen  het  water,  kelders  en  
buitenruimtes  lopen  onder.    
Publieke  ruimte  &  gebouw  
Het  publieke  domein  functioneert  nauwelijks  als  sociale  ontmoetingsplek  en  faalt  daarmee  in  zijn  
taak.  De  grenzen  tussen  publieke,  collectieve  en  prive-‐buitenruimten  zijn  onduidelijk.  De  ruimtes  
lijden  aan  een  gebrek  aan  hierarchie,  zijn  niet  specifiek  en  onderhoud  is  duur.  De  bestaande  
bebouwing  en  buitenruimte  vraagt  regelmatig  klein  tot  groot  onderhoud.    
Waterwijk  
Hoe  kunnen  ingrepen  met  betrekking  tot  water  in  de  bebouwing  en  buitenruimte  oplossingen  
bieden  voor  deze  problematiek?  Om  hier  een  antwoord  op  te  kunnen  bieden  gaan  we  uit  van  een  
͚ǁĂƚĞƌŶĞƵƚƌĂĂů͛>ŽŵďĂƌŝũĚĞŶ͘We  nemen  een  voorsprong  op  de  toekomst  waarin  de  wijk  voorziet  in  
haar  eigen  drinkwater  en  eigen  hemel-‐  en  afvalwater  verwerkt.  Lombardijen  verandert  van  een  wijk  
die  verwatert  in  de  waterwijk  van  de  21ste  eeuw.  ,ŽĞǌŝĞƚǌŽ͛ƐǁĂƚĞƌŶĞƵƚraal  Lombardijen  eruit?  
Hoe  woon  je  daar?  Wat  betekent  dit  voor  de  sociale  binding  in  de  wijk  en  de  verantwoordelijkheid  
voor  de  openbare  ruimte?    
Belangen  inzichtelijk  
Het  succes  van  dit  onderzoeksproject  wordt  mede  bepaald  door  het  inzichtelijk  maken  van  de  
verschillende  belangen.  Van  de  voorgestelde  ingrepen  moet  duidelijk  worden  wie  initieert  en  wie  
profiteert.  Uitgangspunt  is  dat  zowel  de  gemeente  Rotterdam,  Havensteder  als  
bewoners(organisaties)  aan  zet  zijn.  Een  eerste  inventarisatie  leert  dat  de  gemeente  voor  de  opgave  
staat  om  het  verouderde  gemengde  rioolstelsel  te  vervangen  en  Havensteder  continue  investeert  in  
zowel  onderhoud  als  renovatie  van  de  bebouwing.  
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bekostigen.Doorhethemelwaterindewijkteontkoppelenvanhetriool,zullendekostenvoorhet
onderhoudvanhetrioolstelselafnemen.Eenwatercoöperatieofgebiedcoöperatiekanditgeld
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Aantalgedachtenspinsels:
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ



DeMaeterlinckiseeneducatievebouwspeeltuinmeteenbelangrijkefunctieindewijkÆ
kindereninteresserenvoordewateropgaveálaSpeeldernis.
Koppelenvanthema’swatermet:zorg,warmte,circulairemaatschappij,socialecohesie,
onderwijs,stadslandbouw
Watercoöperatie,
EvidessponsorteeninitiatiefalsdeZuiderlingofLombaleeft


Water Sensitive Lombardijen
Aantekeningen bij de opgave om een Water Sensitive omgeving in Lombardijen
te creëren.
Datum: 17-11-2015
Financiële overwegingen
Kan het verminderen van het waterverbruik en het reduceren van de afvoer van vuilen regenwater een financiële prikkel opleveren?
Kosten water:
- water is goedkoop, circa 1,075 euro per m3 (1000 liter),, inclusief waterbelasting
en BTW ofwel 0,1 cent per liter.
- Vastrecht Rotterdam: 63,35 euro per jaar.
- Beide bedragen inclusief BTW.
- Gemiddeld gebruik per persoon 120 liter/dag.
- Gemiddeld gebruik gezin (4 personen) per jaar: 175 m3 water
- Gemiddelde uitgifte aan water voor een gezin (4 personen) bedraagt 250 euro/jaar,
eenpersoonshuishouden 110 euro/jaar.
Conclusie: Voor de burgers is er weinig geldelijk voordeel te halen aan het
beter/verstandiger verbruiken van water.
Kosten afvoer, reiniging en beveiliging tegen water:
- Rioolheffing (alleen eigenaren perceel) 178,50/jaar. Afvoer van het regenwater en
afvalwater maakt een deel uit van deze kosten.
- Opmerking: rioolheffing is in Rotterdam nu niet dekkend, bij dekkende kosten
zou de heffing circa 220 euro/jaar moeten zijn)
- Waterschapsbelasting: circa 300 euro/jaar afhankelijk van eigendom, locatie en
WOZ waarde.
- Eventueel kosten uit publieke middelen. (is hier inzicht in te krijgen?)
Aanvullende informatie:
Gemeente Rotterdam besteedt jaarlijks 40 miljoen euro aan vervangen riolering.
(gemeentebegroting 20155-2018, ongeveer 1,2 % van de gemeentelijke begroting).
Het minder intensief gebruiken van de riolering kan op termijn de rioleringskosten
verminderen.
Kan er een evenwicht bereikt worden tussen regenwater en het verbruik van
water?
In navolging van het energievraagstuk waarin bestudeerd is of woningen en buurten
zelfvoorzienend kunnen zijn. (energieneutrale wijken) kan onderzocht worden of
wijken ook zelfvoorzienend kunnen zijn in hun waterbehoefte.
Woningdichtheid Lombardijen circa 60 woningen/ha
Gemiddelde grootte huishouden circa 2,0 bewoners/ huishouden.
Gemiddeld verbruik 45 m3 water per persoon per jaar.
Gemiddeld verbruik per ha (alleen wonen): 5400 m3.
Bij het woningverbruik wordt 50% van het water gebruikt voor douchen en baden en
30% voor toiletspoeling. 2% wordt gebruikt als drinkwater of voor voedselbereiding.
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Gemiddelde regenval Rotterdam circa 800 mm/m2 per jaar = 8000 m3 per jaar.
De getallen zijn nog grove generalisaties. Ze kunnen specifieker voor de locatie
gemaakt worden maar de strekking zal niet wezenlijk verschillen.
In een toekomstscenario waar zuinig met water wordt omgegaan en veel water
gerecycled wordt is het voorstelbaar dat het waterverbruik lokaal in een gesloten
balans kan worden opgevangen, gebruikt, en hergebruikt. Waarna een gecontroleerde
afvoer mogelijk is, waarschijnlijk op het eigen territorium.
De ambitie kan zijn te streven naar een waterbalans wijk (variant van de energienul
woning) waar al het water zelf wordt opgevangen, verbruikt, gerecycled en
vervolgens (schoon) afgestaan aan het grondwater.
Oplossingen in/rond het huis en directe openbare omgeving
- Hergebruik regenwater: wasmachine, grijs water, besproeiing tuinen.
- Hergebruik eigen water. Douchewater voor toilet, wasmachine ed.
- Opslag regenwater (harvesting) in putten bij de woningen.
- Vertraagde afgifte hemelwater. (Groene daken, wadi’s).
- Wadi’s en raingardens.
- Energieterugwinning warm water:
- Zuiveren eigen water (heliofyten filters)
- Groendaken voor geleidelijke afgifte regenwater.
- Verminderen watergebruik woningen. (spaarknoppen, waterzuinige apparaten,
hergebruik douchewater)
- Watervrij urinoir.
- Waterzuinige apparaten.
- Rioleringoverloop.
Wat is ons thema, welke vraagstelling gaan wij beantwoorden
- Gaat het om wateroverlast? Veiligheid? Toename kosten?
- Of gaat het om bewustwording, om een andere manier van omgang met water, om
verduurzaming.
Kenmerk van Lombardijen is dat het het putje van de stad is. Hoe kan aan dit gegeven
een positieve wending gegeven worden.
Centrale vraag
Hoe betrekken wij bewoners en bewonersgroepen bij het water thema. En hoe maken
wij ze enthousiast voor het thema water.
Hoe kan het handelen van de bewoners beïnvloed worden.
Oplossingen
(positieve) bewustwording watergebruik in het dagelijks leven. (niet alleen maar
overlast of recreatiegebruik)
Aanspreken van de voorlopers. (mensen met passie voor duurzaamheid, ecologie,
stadslandbouw)
Waterfestival. Aandacht voor het water in de eigen omgeving.
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Storytelling. Storytelling is een effectieve methode gebleken om mensen
geïnteresseerd te krijgen voor een thema. Effectiever dan voorlichting of
gebodsbepaling.
Onderzoeken of met goede infografics de thematiek sprekend kan worden gemaakt.
In kaart brengen belanghebbenden en de rol van elke belanghebbende.
Uitdagende regels opstellen (zoals Japanse voorbeeld dat het regenwater op eigen
terrein moet worden opgevangen/verdeeld) Kan bijvoorbeeld ook gesteld worden
voor het tarieven. Tot een bepaald verbruik een laag tarief, daarna een hoog tarief.
Een effectieve strategie is snel enkele tastbare resultaten te realiseren. Goedkoop,
snel uit te voeren en vooral zichtbaar. Een watertoren is een mooi voorbeeld. Of een
drinktube in de openbare ruimte.
Een ander belangrijke les bij andere tranformatieprocessen is ‘volhouden en niet te
snel resultaat verwachten’. Jan Rotmans, transitiehoogleraar aan Erasmus
Universiteit, stelt dat een maatschappelijke transitie in de regel 30-40 jaar duurt.
Koppelen aan diverse thema’s
Om interesse voor het thema water te wekken kan het aan andere actuele thema’s
gekoppeld worden (meelift principe)
- Vergrijzing en zorg.
- ruimtegebruik openbare ruimte (privatiseren en gemeenschappelijk gebruik
- Heat Island effect. Warme plekken in de stad.
- Stadslandbouw en eten uit je eigen stad. (landbouw vergt veel water).
- Speelgelegenheid kinderen ‘actief ipv passief’.
- Vermindering verharding oppervlakte (waterberging).
- Duurzaamheid en opwarming aarde.
- Circulaire maatschappij. (cradle to cradle).
- Sociale cohesie (op buurtniveau).
- Onderwijs.
- Ander gebruik openbare ruimte in naoorlogse wijken. (zie selectie van 5
stedebouwkundige stempels KCAP).
- Veranderen relatie woning en buitenruimte (openbaar-privé) .
Aandachtspunten:
- Reiniging water en hormonen/medicijnen.
- Watergebruik industrie.
- Watergebruik landbouw en veeteelt.
- Is langdurige droogte ook een probleem in Nederland? Of wordt het dat in de
toekomst?
Vragen, benodigde info, nader uitzoeken
- Zijn er nog veel kosten van het water dat verstopt’ zit in de begrotingen? Bv bij
provincie of de rijksoverheid?
- Aansprekende voorbeelden.
- Biomimicry. Hoe gaan dieren om met teveel of te weinig water.
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Aanvullende info
Opmerkelijke details
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

In de grote steden wordt vaker gedoucht dan in de rest van het land.
We staan gemiddeld 8,1 minuten onder de douche.
De helft van de huishoudens heeft een waterbesparende douchekop. Dit kan tot 1,8 liter water
per minuut schelen.
De comfortdouche verbruikt gemiddeld twee keer zoveel water als een andere douche en is
met name populair bij jong volwassenen (18-24 jaar).
Buitenshuis (sport, werk, school) douchen we gemiddeld 3 minuten korter dan thuis
Het gebruik van de wastafel is in tien jaar hetzelfde gebleven.
Het badgebruik is sinds de jaren ’90 fors afgenomen, we douchen daardoor wel meer.
1 op de 5 mannen scheert zich onder de douche.
Minder dan de helft van de mensen wast altijd de handen na toiletbezoek.
De wasmachines zijn zuiniger geworden. In 2001 gebruikte een machine 80,3 liter per
wasbeurt, in 2010 55,6 liter per wasbeurt.
Bij een handafwas inclusief voorspoelen wordt 9,1 liter water verbruikt. Bij een moderne
vaatwasser ongeveer 15,8 liter.

(website vitens, www.vitens.nl)

Merk op dat slechts 1% van het leidingwater gebruikt wordt voor het drinken en
1% voor voedselbereiding, de functies waarop de waterkwaliteit wordt afgestemd.
(website vitens, www.vitens.nl)
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Aanvulling: 1n 1960 was in Nederland het waterverbruik 190 liter/persoon. Dit is
in 50 jaar met bijna een derde afgenomen.
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