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  Wonen aan het water 

Voorwoord 

 

In deze thesis staat het onderwerp wonen aan het water centraal. Het is geschreven in de 

vorm van een thesis voor de Universiteit Utrecht. De thesis vormt de afronding van een 

bachelor opleiding op de faculteit Sociale Geografie en Planologie. Het succesvol afronden 

van dit onderzoek is mogelijk gemaakt door de hulp en bijdrage van de participanten, de 

stedenbouwkundige van Rotterdam en de begeleiding vanuit de Universiteit. Grote dank gaat 

daarom uit naar deze personen.   
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1. Inleiding 

 

Water trekt aan ons. In de hete zomermaanden trekken we massaal naar de kust en de 

meren, in ons kleine kikkerlandje zijn watersporten immens populair en woningen aan het 

water zijn duurder dan andere woningen (Lutzenhiser & Netusil, 2001). De populariteit van 

wonen aan het water in waterland Nederland is een gegeven. Maar wat is precies de 

aantrekkingskracht van water op ons? 

Water en wonen gaan sinds mensenheugenis hand in hand vanwege de handel en later de 

industrie. Steden en dorpen ontwikkelden zich tot de industriële revolutie rond de 

waterwegen. Vervoer over water ging immers tot de introductie van het spoor- en wegennet 

sneller dan over land. Grote delen van de wereldpopulatie kiezen voor een woonlocatie waar 

land en water elkaar ontmoeten om economische redenen zoals transport en industrie. 

Macht, recreatie en de drinkwatervoorziening kunnen hierbij als aanvullende motieven 

genoemd worden (Joseph & Wardley,1996, p. 299).  

De aanleiding van dit onderzoek is het veranderende waarderingsmotief van water. In 

Nederland hoeft men namelijk niet meer aan het water te wonen vanwege economische 

motieven of voor de drinkwatervoorziening. De woon- en werklocaties zijn namelijk wegens 

de toegenomen mobiliteit uit elkaar geschoven en drinkwater is overal in het land 

beschikbaar. Water blijkt dus andere kenmerken te hebben waardoor men erbij in de buurt 

woont.  

Deze thesis gaat dieper in op de achterliggende redenen welke het waarderingsmotief van 

bewoners aan het water beïnvloeden. Het doel van dit onderzoek is om te achterhalen welke 

aspecten een rol spelen bij de aantrekkelijkheid van water en of deze aspecten wellicht 

verschillen naar aanleiding van het type water. Hiernaast wordt er gelet op 

persoonskenmerken zoals leeftijd, levensstijl en geslacht. Onderzocht wordt of er verschillen 

zijn in de persoonskenmerken en verschillende onderzoeksgebieden. In deze inleiding volgt 

allereerst de maatschappelijke relevantie van dit onderzoek. Hierop volgend wordt de 

wetenschappelijke relevantie van het thema wonen aan het water besproken. Hierna wordt 

ingegaan op de centrale vraag met haar deelvragen en afsluitend wordt de structuur van de 

thesis belicht.  
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1.2. Maatschappelijke relevantie  

1.2.1. Projecten aan het water 

Wonen aan het water blijkt een populaire trend in Nederland. Water speelt een prominente 

rol in vele nieuwbouwprojecten en herontwikkelingsprojecten. Zo herintroduceren enkele 

steden water in de binnensteden na een relatief korte periode waarin grachten en 

binnenwateren gedempt zijn voor nieuwe wegen ten behoeve van de bereikbaarheid (Spit 

e.a., 2009, p. 47). Zo staat in Utrecht op de planning om de Catherijnesingel, welke de 

afgelopen dertig jaar een belangrijke uitvalsroute is geweest, weer tot een daadwerkelijke 

singel te maken. Deze singel behoort tot het project ‘CU2030’, waarbij vooral water een 

belangrijke rol heeft bij de herinrichting van het stationsgebied. Het doel is om met water het 

karakter van de oude stad terug te brengen, het centrum te verbinden met Lombok en de 

Leidsche Rijn te verbinden met de Catherijnesingel (Masterplan Stationsgebied Utrecht, 

2012).  

Een ander project is de Blauwe stad in Oost Groningen. Hier kunnen mensen een kavel op 

een eiland kopen en zelf een woning naar eigen voorkeur bouwen (Blauwe stad, 2012). Ook 

in Goes staat het water centraal bij de nieuwbouw, welke wordt aangeprezen met de 

woorden “[…] de hoge ramen met uitzicht op prachtig natuur- en waterlandschap” (Marsaki, 

2012). Een ander sprekend voorbeeld is Rotterdam. Hier is een voormalig havengebied via 

functieverandering tot woongebied ontwikkeld: ‘De kop van Zuid’ met als doel de stad een 

meer integraal karakter te geven zonder de versnipperende werking van de Maas. Voor dit 

project worden nieuwe woontorens aan het water gebouwd, zoals ‘The Red Apple’ en 

‘Montevideo’. Bovenstaande voorbeelden illustreren dat wonen aan het water populair is (of 

dat dat op zijn minst wordt verwacht door projectontwikkelaars).  

1.2.2. Omgeving maakt woongenot  

Projectontwikkelaars proberen vaak door een aantrekkelijke omgeving te creëren mensen en 

bedrijven aan te trekken. Uit onderzoek blijkt dat woningen die binnen 457 meter van een 

natuurlijk element of recreatiefaciliteit liggen een hogere prijs vertegenwoordigen dan 

woningen die dat niet doen (Lutzenhiser & Netusil, 2001). Ook binnen de wetenschap heerst 

een groeiende bewustwording dat een omgeving een (positief of negatief) effect kan hebben 

op de bezoekers (Tress & Tress, 2001). De inrichting van een ruimte kan dus het woongenot 

van mensen vergroten of verkleinen. Wanneer achterhaald is welke aspecten van water 

aantrekkelijk zijn kan deze kennis gebruikt worden bij de planologische en architectonische 

indeling van een gebied. De positieve aspecten van water kunnen in de openbare ruimte 

extra belicht worden en hierdoor wordt deze zo aantrekkelijk mogelijk. Zo kan binnen de 
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ruimtelijke ordening optimaal gebruik worden gemaakt van het aanwezige water. De kennis 

over wat water aantrekkelijk maakt is hiermee interessant voor woningbouwcorporaties, 

projectontwikkelaars, voor het gemeentebeleid, het stadsbestuur en binnen 

herstructureringsprojecten - kortweg voor bijna alle partijen die verantwoordelijk zijn voor de 

ruimtelijke ordening. Het hanteren van de kennis over de aantrekkelijkheid van water door 

maatschappelijke partijen kan gezien worden als het mogelijke instrumentele gebruik van dit 

onderzoek (’t Hart, Boeije & Hox, 2009, p. 253). 

1.3. Wetenschappelijke relevantie  

Wonen aan het water is wonen in een specifieke woonomgeving, oftewel een specifiek 

landschap. Er is weinig onderzoek gedaan naar de vraag wat water aantrekkelijk maakt. Ook 

is er nauwelijks onderzoek gedaan naar de woonvoorkeuren met betrekking op het 

landschap. Op een hoger abstractieniveau zijn er wel studies afgerond over de perceptie en 

voorkeuren van mensen met betrekking tot het bezoeken van een landschap. Daarom zal 

allereerst worden ingegaan op deze studies. Vervolgens wordt de bestaande literatuur over 

de voorkeuren wat betreft de woonomgevin belicht.  

In de kinderschoenen van het onderzoek naar landschapsvoorkeuren, ongeveer halverwege 

de 20e eeuw, werd er voornamelijk van uitgegaan dat iedereen op eenzelfde manier het 

landschap beleefde en elk landschap op eenzelfde manier kon worden beoordeeld (van den 

Berg, e.a., 1998, p. 141). Hierop is binnen de wetenschap steeds meer kritiek gekomen. Er 

ontstond binnen het onderzoek naar landschapsperceptie en -voorkeuren een groeiende 

vraag naar een meer kwalitatieve en objectieve vorm van onderzoek (o.a.,  [Tveit e.a., 2006], 

[Ode e.a., 2008], [Coeterier, 1996] & [Sevenant en Antrop, 2009b]). Hierbij werd duidelijk dat 

elk landschapstype op een andere manier beoordeeld diende te worden. Het bleek 

onmogelijk eenduidige waarderingsindicatoren te noemen welke geschikt zijn voor alle 

landschapstypes. Als reactie op deze kritiek werd er onderzoek gedaan naar de beoordeling 

en uitstraling van het landschap door middel van meer beschrijvende indicatoren welke 

verschillend waren per landschapstype ([Tveit e.a., 2006)] & [Ode e.a., 2008]).  

In latere literatuur werd, naast de erkenning van de verscheidenheid in landschapstypes, ook 

gehoor gegeven aan de kritiek dat niet iedereen op dezelfde manier landschap zou beleven. 

Vanaf 2000 werd daarom meer aandacht besteed aan de individuele verschillen met 

betrekking tot de manier waarop personen landschap percipiëren en hierover hun 

voorkeuren samenstellen (Sevenant & Antrop, 2009a). Wegens deze wetenschappelijke 

achtergrond wordt in dit onderzoek aandacht besteed aan de verschillen tussen personen 

door ook de persoonskenmerken te belichten. 

http://www.sciencedirect.com.proxy.library.uu.nl/science/article/pii/S0264837709001963#bib81
http://www.sciencedirect.com.proxy.library.uu.nl/science/article/pii/S0264837709001963#bib53
http://www.sciencedirect.com.proxy.library.uu.nl/science/article/pii/S0264837709001963#bib9
http://www.sciencedirect.com.proxy.library.uu.nl/science/article/pii/S0264837709001963#bib68
http://www.sciencedirect.com.proxy.library.uu.nl/science/article/pii/S0264837709001963#bib81
http://www.sciencedirect.com.proxy.library.uu.nl/science/article/pii/S0264837709001963#bib53
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Uit de literatuur kan worden afgeleid dat er vele studies zijn gedaan over de relatie tussen 

landschapselementen en de voorkeur en beeldvorming van mensen. Uit de studies blijkt 

hierbij dat vanuit de landschapsperceptie men over het algemeen een voorkeur heeft voor 

een natuurlijke omgeving boven een bebouwde omgeving (o.a. [Kaplan, 1987], [Lamp & 

Purcell, 1990] & [Ulrich, 1977]). De aantrekkelijkheid van de natuurlijke omgeving ontstaat 

volgens geograaf Kaplan (1995) doordat zij een herstellende functie heeft. Deze herstellende 

functie van natuur komt tot stand wanneer zij door haar complexiteit iemands aandacht 

moeiteloos en onbewust trekt. zonder veel moeite iemands aandacht vasthoudt wegens een 

complexe samenstelling, hiernaast afleiding biedt van de dagelijkse dingen en daarbij de 

mogelijkheid biedt voor recreatieve activiteiten . Hoewel er veel onderzoek is gedaan 

naar landschapsvoorkeuren en -perceptie is er (nog) geen onderzoek gedaan naar het 

specifieke element water in het landschap en water in de woonomgeving. Hiermee wordt de 

ruimte in de literatuur aangegeven voor onderzoek naar wonen aan het water. In het 

‘Theoretisch kader’ wordt hier dieper op ingegaan. 

1.4. Voorkeuren woonomgeving 

Woonomgeving en woontevredenheid zijn onderwerpen waar veel studies over zijn afgerond. 

De reden voor de vele onderzoeken naar het onderwerp woontevredenheid wordt door twee 

geografen als volgt geformuleerd: “[…] residential satisfaction has been studied as an 

important criterion in descriptions of the quality of life of the inhabitants of a determinate 

residential environment, and also a trigger factor affecting residential mobility.” (Amerigo & 

Aragonest, 1997, p. 47). Onderzoek naar de woontevredenheid heeft dus als voornaamste 

doel notie te verwerven waarom mensen ergens tevreden zijn en hoe dit de woonmobiliteit 

kan beïnvloeden.  

Met betrekking tot het onderwerp wonen is er nog gebrekkig onderzoek gedaan naar water in 

de woonomgeving. Wat bewoners binnen buurten prettig vinden in hun omgeving is onder 

andere onderzocht door Lee e.a. (2007). Bij dit onderzoek ligt het zwaartepunt op hoe 

ecologische wijkelementen het meest rendabel kunnen zijn voor de natuur. Hierbij werden 

verbanden gelegd met de waardering van deze natuurlijke elementen door de bewoners. Uit 

dit onderzoek blijkt dat buurtbewoners voornamelijk de aanwezigheid van bomen in de 

omgeving prettig vinden. Deze bomen dienen, voor het prettigste woongenot, zoveel 

mogelijk aaneengesloten gebieden te omvangen. Water kwam nagenoeg niet voor in het 

onderzoeksgebied van dit onderzoek. Uit onderzoek van de econoom Luttik (2000) blijkt dat 

in Nederlandse steden water in de woonomgeving de huizenprijzen aanzienlijk verhoogt; tot 

wel 12 procent. Hierbij wordt de huizenprijs hoger naar gelang het water dichterbij is. Het 

grootste effect heeft water op de huizenprijs wanneer deze aangesloten op de woning of tuin 
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aanwezig is (Luttik, 2000, p. 164). De onderzoeksmethodes uit deze artikelen dienen als 

uitgangspositie voor de methodologie binnen dit onderzoek. Hierover wordt verder uitgewijd 

binnen het hoofdstuk ‘Methodologie’. Met dit onderzoek wordt getracht om de ruimte in de 

wetenschappelijke literatuur naar de aantrekkelijkheid van het specifieke landschapselement 

water in de woonomgeving op te vullen. 

1.5. Centrale vraag en deelvragen 

Uit bovenstaand literatuuronderzoek kan geconcludeerd worden dat er mogelijkheden zijn 

voor verdiepend onderzoek naar de precieze kenmerken en factoren van wonen aan het 

water. Aangezien dit een verkennend onderzoek is, is de centrale vraag zeer breed. Er dient 

achterhaald te worden welke elementen van water invloed hebben op de omwonenden, wat 

leidt tot de volgende centrale onderzoeksvraag: 

 Welke aspecten van water spelen een rol bij de waardering van water voor de 

bewoners van stedelijk, perifeer en landelijk watergebied en wat zijn de kenmerken 

van bewoners aan het water? 

Binnen dit onderzoek worden vele aspecten van water onderzocht om zo te achterhalen 

welke van invloed zijn op de aantrekkingskracht van water. Er wordt hiernaast ook aandacht 

besteed aan mogelijk negatieve aspecten van wonen aan het water, om zo een volledig 

beeld te krijgen van dit thema. De aspecten van water en persoonskenmerken worden 

uitgewerkt in het ‘Theoretisch kader’ en de ‘Methodologie’.  

Om deze centrale onderzoeksvraag te beantwoorden worden de volgende deelvragen 

behandeld: 

 Op welke manier zijn fysieke aspecten van invloed bij de waardering van water in de 

woonomgeving? En hoe verschilt dit per watertype (stedelijk, perifeer en landelijk)? 

 Op welke manier zijn sociale aspecten van invloed bij de waardering van water in de 

woonomgeving? En hoe verschilt dit per watertype (stedelijk, perifeer en landelijk)? 

 Op welke manier zijn gevoelsaspecten van invloed bij de waardering van water in de 

woonomgeving? En hoe verschilt dit per watertype (stedelijk, perifeer en landelijk)? 

 Welke persoonskenmerken (traditioneel, sociaal-cultureel en lifestyle) zijn 

kenmerkend voor mensen die wonen aan het water? 

 In hoeverre bestaan er verschillen tussen de persoonskenmerken in de verschillende 

onderzoeksgebieden (stedelijk, perifeer en landelijk)?  

Met de één na laatste deelvraag wordt gestreefd een typologie te maken van het type mens 

wat graag woont aan het water. Met de laatste deelvraag wordt de mogelijkheid belicht of er 

verschillen zijn tussen het type mens en het type wonen aan het water. Allereerst wordt er 
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dus gekeken of er èèn type “watermens” is en hiernaast wordt er de mogelijkheid belicht dat 

er per water type ook verschillen zijn tussen de persoonskenmerken. De verwachtingen 

welke voortkomen uit deze deelvragen worden besproken in de ‘Methodologie’ (zie 3.1.2). 

1.6 Structuur 

Deze thesis is een onderzoeksverslag welke is opgedeeld in onderdelen. Allereerst wordt de 

achtergrond welke de grondslag vormt voor de centrale vraag en deelvragen toegelicht in het 

volgende hoofdstuk: 2. Theoretisch kader. De deelvragen worden onderzocht door de 

resultaten van kwantitatief onderzoek. Beschrijvingen van hoe dit onderzoek uitgevoerd is 

kunnen gevonden worden in 3. Methodologie. Hierna worden in 4. Kenmerken respondent 

de groep geïnterviewden besproken. In hoofdstuk 5. Onderzoeksuitkomsten worden de 

diepte-interviews besproken. De belangrijkste ondervindingen die uit het gehele onderzoek 

volgen worden gepresenteerd in 6. Conclusie. Afsluitend volgt een discussie waarbij het 

onderzoek kritisch belicht wordt door de auteur. 
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2. Theoretisch kader 

 

Eeuwenlang lag vast waar je werd geboren en waar je graf lag. Maar mede door een 

toegenomen mobiliteit zijn Nederlanders steeds meer gaan reizen en is de woonlocatie 

steeds verder verwijderd van de werkplek. Tegenwoordig verhuist men eens in de zeven 

jaar. Mede door een groeiende bevolkingsomvang en een grotere middenklasse is de 

woningmarkt de afgelopen decennia sterk gegroeid en gedifferentieerd. Processen in de 

samenleving als individualisering, huishoudensverdunning en het krijgen van minder 

kinderen hebben hiernaast ook effect op de woningbouw (Nederland van Boven, 2012). Zo 

was er tot de jaren ’90 een tekort aan woningen. Hierna ontstond een discrepantie tussen 

vraag en aanbod; de bestaande na-oorlogse woningen voldeden niet aan de eisen en 

behoeftes van de kopers met betrekking tot de woning en de omgeving. Het grote aanbod 

voldeed hierdoor niet meer aan de vraag naar woningen van hoge kwaliteit.  

De vraagkant van de woningmarkt staat nu meer centraal, waar dit voorheen (met gebrek 

aan woningen) de aanbodkant bedroeg. De veranderende en gevarieerde vraag kan 

verklaard worden doordat er binnen de samenleving steeds meer variatie is tussen lifestyles 

en culturen (Heijs, e.a., 2011, p. 411). Aan deze vraag wordt gehoor gegeven door de 

woningbouwsector. Er is een zeer gevarieerd woningaanbod in type woningen en locaties 

ontstaan. Hierbij zien we in Nederland een patroon terugkeren, namelijk wonen aan het 

water (zie 1.2.1.).  

Dit onderzoek betreft de waardering van water door omwonenden. Hierbij dient vermeld te 

worden dat het zwaartepunt van dit onderzoek niet ligt op de woonvoorkeuren. In dit 

onderzoek worden zaken die, naast de aanwezigheid van water, de voorkeur voor een 

woning kunnen beïnvloeden, zoals regionale economie en demografie (krimp), 

bereikbaarheid, bedrijvigheid, werkgelegenheid en voorzieningen (wellicht ten onrechte) 

onderbelicht. Zij spelen een mogelijke rol in de locatiekeuze voor een woning. Hoewel het 

interessant is te achterhalen wat voor invloed het water in de omgeving heeft op de 

woontevredenheid is het eerst zaak te onderzoeken welke elementen van water invloed 

hebben op de aantrekkelijkheid van water voor de bewoners. Op welke manier vervolgens 

de woontevredenheid wordt beïnvloedt door de aanwezigheid van water is een mogelijke 

vraag voor verder onderzoek. In volgend onderzoek kan dan bijvoorbeeld dieper in worden 

gegaan op de effecten van water voor de woontevredenheid in afweging met andere woon- 

en omgevingskenmerken. Maar voor het theoretisch nut is het van belang om eerst dieper in 

te gaan op de aantrekkelijkheid van water.  
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In dit onderzoek worden bestaande theorieën tegen het licht gehouden, maar is het wegens 

gebrekkige literatuur over het betrokken onderwerp de intentie theorievormend te zijn. Het 

theoretisch kader bevindt zich daarom ook op een hoger abstractieniveau dan de centrale 

vraag. De theorie valt op te splitsen in twee delen. Allereerst komt kort het onderwerp 

woontevredenheid ofwel woonvoorkeuren aan bod. Dit onderwerp vormt het kader waarin 

het onderwerp geplaatst kan worden. Na het onderwerp ‘wonen’ zal toe worden gelicht op 

welke manieren landschapsperceptie en -voorkeuren tot stand komen. Water kan namelijk 

als onderdeel gezien worden van het landschap, wat op haar beurt omschreven kan worden 

als ‘an area, as perceived by people, whose character is the result of the action and 

interaction of natural and/or human factors’ (Council of Europe, 2000). Deze wisselwerking 

tussen enerzijds landschapskenmerken en anderzijds de natuurlijke en menselijke factoren 

wordt belicht in dit onderzoek.  

2.1. Wonen 

2.1.1. Woontevredenheid en waardering 

Een keuze voor een woning komt tot stand door een afweging van vele factoren en 

belangen. Als eenmaal een woning is gekozen en bewoond is er sprake van een bepaalde 

woontevredenheid van de bewoners in de woning. Woontevredenheid “is the complex 

perceptual construct of a person based on his/her objective and subjective environments and 

personal characteristics” (Lee, e.a., 2008, p. 63). Hiermee hangt het af van enerzijds de 

persoon zelf en anderzijds haar omgeving. De woontevredenheid valt volgens twee 

geografen Knox en Pinch (2000) af te leiden uit de verwachtingen van een woning enerzijds 

en de daadwerkelijke woning anderzijds (zie model: bijlage 2). De verwachtingen van een 

woning vloeien voort uit het inkomen, de levensstijl en de persoonlijke kenmerken. De 

woning zelf, in de omliggende buurt geeft de ‘leef omgeving’, oftewel de situatie waarin een 

woning zich bevindt. Als de verwachtingen, wensen en behoeftes enerzijds en de werkelijke 

situatie (woning met omgeving) anderzijds niet overeenkomen kan er een spanning ontstaan 

(Knox & Pinch, 2000). Bewoners van een woning kunnen zodoende een discrepantie 

ervaren tussen hun verwachtingen en de daadwerkelijke woning. Vanuit deze theorie kan 

worden gezegd dat water als omgevingsfactor invloed kan hebben op de woontevredenheid. 

Het wel of niet uitkomen van de verwachtingen over het water in de woonomgeving kan de 

woontevredenheid positief of negatief beïnvloeden.  

  

http://www.sciencedirect.com.proxy.library.uu.nl/science/article/pii/S0264837709001963#bib14
http://www.sciencedirect.com.proxy.library.uu.nl/science/article/pii/S0169204607002411#bib1
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2.1.2. Woonvoorkeuren 

Aan de hand van de theorie van Knox en Pinch valt af te leiden dat mensen uit verschillende 

huishoudensamenstellingen en -kenmerken bepaalde voorkeuren en wensen hebben wat 

betreft wonen. Dit wordt bevestigd door onderzoek van Senior, Webster en Blank (2006, pp. 

54-55), zij geven aan dat bepaalde types mensen en gezinssamenstellingen bepaalde 

woonvoorkeuren hebben. Deze voorkeuren en wensen beïnvloeden op hun beurt de 

waardering van een woning.  

De grootste bevolkingsdichtheid in Nederland bevindt zich in de steden. Deze steden hebben 

de laatste decennia de huizenprijzen zien dalen door het wegtrekken van bewoners naar 

buitenwijken en het platteland. Ook de ruimtelijke ordening was gericht op decentralisatie 

van Nederland, wat samen met de groeiende mobilisatie en telecommunicatie een 

versterkend effect heeft gehad op deze marktprocessen. Men verkiest de rustige, groenere 

omgeving boven de dure binnensteden (o.a. [Jong, e.a., 2007] & [Senior, Webster & Blank, 

2006]. De mogelijkheid om op verdere afstand van het werk en andere voorzieningen te 

gaan wonen is ontstaan door versterkte mobiliteit en telecommunicatie. In de literatuur komt 

naar voren dat er een verschuiving is in de perceptie van afstand (engelse term: death of the 

distance) (Cairncross, F., 1997). Huishoudens zouden door de toegenomen 

communicatiemogelijkheden minder afstand voelen tot fysieke plekken aangezien ze online 

uiteenlopende activiteiten kunnen ondernemen. Zaken als werk, shoppen en onderwijs in de 

fysieke ruimte worden in de virtuele wereld complementerend aangeboden. Hierdoor kunnen 

mensen wonen waar ze willen, in een landschap waar ze zich prettig voelen. 

Kritiek op het idee van “relatief afstandsverval” voor huishoudens wordt gegeven door de 

Utrechtse geograaf Tom de Jong (2007). Telecommunicatie heeft, volgens de Jong, weinig 

effect op de verhuisgeneigdheid. De mogelijkheid van telecommunicatie om meer afstand te 

hebben tot het werk maakt mensen niet per sé geneigd ver weg te verhuizen. Voor de 

meeste huishoudens geldt namelijk dat de voorkeur voor een woonlocatie uitgaat naar de 

huidige woonomgeving met een urbaan groene of landelijke omgeving (Jong, e.a., 2007, pp. 

354-356). De woonlocatiekeuze hangt volgens de Jong hiernaast vooral sterk af van 

traditionele factoren als type huishouden, in welke fase van gezinsvorming het huishouden 

zich bevindt en de hoeveelheid kinderen (Jong, e.a., 2007, pp. 340, 342, 347). Ook Heijs 

(e.a., 2011) bevestigt dat traditionele variabelen (als leeftijd, inkomen, etniciteit en geslacht) 

om woonvoorkeuren te bepalen nochtans belangrijke variabelen zijn. De hypothese van 

Heijs was dat lifestyle wellicht een betere indicator zou zijn voor woonvoorkeuren. Dit blijkt in 

zijn onderzoek niet het geval. Wel blijkt dat naast de traditionele voorkeuren de sociaal-

culturele kenmerken (cultuur en leefgewoontes) meespelen in de woonvoorkeur. Deze 
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uitkomt is te verklaren doordat in lifestyle kenmerken dezelfde voorkeuren schuilen als achter 

de traditionele kenmerken, waardoor één van de twee kan worden weggestreept (Heijs, e.a., 

2011, p. 417). 

Concluderend kan gezegd worden dat het gaat om traditionele en sociaal- culturele 

kenmerken die de woonvoorkeur beïnvloeden. Hiertegenover staat dat de 

landschapsperceptie en –voorkeuren niet alleen door de traditionele factoren worden 

beïnvloed (zie 2.2). Alle mogelijke factoren worden daarom ingezet binnen dit onderzoek om 

te achterhalen welke hiervan van invloed zijn op de aantrekkelijkheid van water. Hierop wordt 

wederom dieper ingegaan binnen het hoofdstuk ‘Methodologie’. Woonvoorkeuren zijn kader 

stellend omschreven, hierop volgend wordt dieper ingegaan op het thema landschap. Water 

kan namelijk gezien worden als een onderdeel van het landschap.  

2.2. Landschap 

2.2.1 Landschapsvoorkeuren en –perceptie 

2.2.1.1. Voltooide studies 

In de inleiding zijn enkele landschapsstudies aangehaald. In deze paragraaf wordt hier 

dieper op ingegaan. 

In eerste instantie waren de voltooide studies over landschapsvoorkeuren en -perceptie 

afgerond binnen het veld van de (landschaps) psychologie. Sociologen en sociaal geografen 

hielden zich met betrekking tot dit onderwerp op afstand. Bij deze eerste studies binnen de 

geografie lag de focus op planning, landschapsmanagement en mogelijk beleid voor het 

creëren van een aantrekkelijk landschap (van den Berg, e.a., 1998). De studies over het 

landschap in de jaren ‘70en ’80 betroffen voornamelijk de esthetische voorkeuren vanuit het 

idee dat hier consensus over bestond: ‘similarities in responses to natural scenes outweigh 

the differences across individuals, groups and cultures’ (van den Berg, e.a., 1998, p. 141). 

Hierbij is voorbij gegaan aan mogelijke individuele differentiaties in landschapsperceptie en -

voorkeuren. Hiernaast werd in de vroegere studies over landschapsvoorkeuren genegeerd 

dat personen niet één maar meerdere criteria, gerelateerd aan het landschap, combineren 

om tot een oordeel te komen (Sevenant & Antrop, 2009a). Vroegere studies geven dus het 

beeld af van een meetmethode waarin de voorkeur voor landschappen als geheel gemeten 

wordt op een spectrum van hoog of laag waarbij geen rekening wordt gehouden met interne 

verschillen tussen personen en landschapstypes. In dit onderzoek wordt hier wel rekening 

mee gehouden, dit wordt verder toegelicht in de ‘Methodologie’. 
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2.2.1.2. Complexe indicatoren en theorieën  

Recent zijn er meerdere onderzoeken geweest welke aangaven dat er een behoefte is aan 

objectieve metingen met betrekking tot landschap en landschapsverandering (o.a.,  [Tveit 

e.a., 2006], [Ode e.a., 2008], [Coeterier, 1996] & [Sevenant & Antrop, 2009b]). Deze 

onderzoeken werden nodig geacht om zo een conceptuele basis te vormen waarmee 

landschapsplanning en beleid kan worden uitgevoerd. De geografen Sevenant en Antrop 

hebben recentelijk onderzoek gedaan naar types landschap en de voorkeuren van een groep 

studenten met betrekking tot de verschillende types. Hierbij is een verschil gemaakt tussen 

de onderzochte landschapstypes door een variatie te maken in de mate van verstedelijking, 

reliëf en agricultuur. De gebruikte variabelen in dit onderzoek kwamen uit een eerdere studie 

van de geograaf Tveit (2006). Hij onderscheidt negen concepten waarmee het landschap 

kan worden omschreven, achtereenvolgend verstoring, samenhang, efemera, historiciteit, 

beheer, zichtbare omvang, tot de verbeelding spreken, complexiteit en natuurlijkheid (vrij 

vertaald).  

Uit het onderzoek van Sevenant en Antrop (2009) blijkt dat er geen eenduidig beeld naar 

voren kwam met betrekking tot welke indicatoren van belang zijn voor het meten van 

landschapsvoorkeuren en –perceptie. De toepasbare indicatoren verschillen namelijk per 

type landschap. Hoewel de gebruikte indicatoren in het onderzoek van Sevenant en Antrop 

dus voortkwamen uit bestaande theoretische concepten (van Tveit) zijn ze niet toepasbaar 

voor het meten van landschapsvoorkeuren en –perceptie. Hiermee bevestigt het onderzoek 

van Sevanant en Antrop de inconsistentie tussen de gebruikte indicatoren vanuit de 

bestaande theoretische concepten en de mogelijkheid om hiermee verschillende 

landschapstypes te beoordelen. Ieder landschap vraagt om een afwijkende meetmethode en 

variabelen. Dit dient in de plaats te komen van een meetmethode waarbij de data van alle 

landschapstypes wordt gegeneraliseerd (Sevenant & Antrop, 2009b).  

Binnen de wetenschap ontstond er zodoende behoefte aan meer kwalitatief onderzoek. 

Deze ruimte werd opgevuld door twee geografen ([Tveit e.a., 2006)] & [Ode e.a., 2008]) 

welke onderzoek hebben gedaan naar de beoordeling en de uitstraling (de visuele aspecten) 

van het landschap middels meer beschrijvende indicatoren. Uit het onderzoek van Ode e.a. 

(2008) blijkt dat de indicatoren waarmee het landschap kan worden gemeten niet alleen 

gebaseerd moeten zijn op een eenduidige theoretische basis maar hiernaast vertaalbaar 

moeten zijn naar verschillende landschapstypes. Het moet mogelijk zijn dit in kaart te 

brengen en hiernaast dienen zij ook meetbaar te zijn via data onderzoek. Zij geven aan dat 

verder onderzoek nodig is om betere links te leggen tussen visuele indicatoren en theorieën 

over de esthetiek van landschappen. Ode geeft met zijn onderzoek aan dat er nog veel 

http://www.sciencedirect.com.proxy.library.uu.nl/science/article/pii/S0264837709001963#bib81
http://www.sciencedirect.com.proxy.library.uu.nl/science/article/pii/S0264837709001963#bib81
http://www.sciencedirect.com.proxy.library.uu.nl/science/article/pii/S0264837709001963#bib53
http://www.sciencedirect.com.proxy.library.uu.nl/science/article/pii/S0264837709001963#bib9
http://www.sciencedirect.com.proxy.library.uu.nl/science/article/pii/S0264837709001963#bib68
http://www.sciencedirect.com.proxy.library.uu.nl/science/article/pii/S0264837709001963#bib81
http://www.sciencedirect.com.proxy.library.uu.nl/science/article/pii/S0264837709001963#bib53
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onderzoek moet worden gedaan voordat er een eenduidige theorie is over 

landschapsvoorkeuren en – perceptie. 

2.2.2. Relatie tussen landschap en mens 

Landschap wordt, zoals hierboven omschreven, beoordeeld door haar bezoeker. Maar de 

relatie tussen landschap en mens is tweezijdig. Tress en Tress (2001) zetten uiteen dat de 

acties van de mens enerzijds invloed heeft op het landschap en het landschap op haar beurt, 

door haar verschijning, effect heeft op personen; emotioneel en in gedragingen. In Nederland 

bestaat er door de activiteiten van de mens alleen cultuurlandschap, dat is landschap wat 

niet is ontstaan door natuurlijke invloeden maar onderhevig is aan invloeden van de mens. 

Men heeft zichtbaar effect op de natuur op verschillende manieren, gedacht kan worden aan 

agricultuur, boskap, bebouwing, parkvorming en onderhoud van natuurgebieden. Het 

landschap heeft hiernaast ook effect op de mens. Zo komt gedrag voort uit de perceptie van 

personen over de omgeving. Aangetast en verlaten landschap zal gepercipieerd worden als 

niet netjes en niet onderhouden. Deze conditie van het landschap leidt ertoe dat men een 

lage waarde aan het landschap heeft en dit heeft als gevolg dat het landschap mogelijk 

gebruikt wordt als stortplaats, wat op haar beurt het proces van aantasting versterkt (Antrop, 

2000). Dat landschap gevoelens en gedrag opwekt bij de mens is een belangrijk 

uitgangspunt voor dit onderzoek, waarbij ervan uitgegaan wordt dat water in het landschap 

ook gedragingen en gevoelens oproept. 

2.3 Aantrekkelijke factoren van water 

Bekend is dat men in de woonomgeving een voorkeur heeft voor natuurlijke elementen 

([Jong, e.a., 2007, pp. 354-356] & [Lutzenhiser en Netusil, 2001]). Om de aantrekkelijkheid 

van het natuurlijk kenmerk water binnen de woonomgeving te achterhalen worden er vier 

mogelijke aspecten belicht. Welke van deze vier - respectievelijk persoonskenmerken, 

gevoel, sociaal/ondernemen en fysieke aspecten - daadwerkelijk invloed hebben op de 

aantrekkelijkheid van water wordt in het hoofdstuk ‘Interviews’ uitgewerkt. Aangezien het 

onderwerp nog redelijk onontgonnen terrein is, is ervoor gekozen om vier mogelijke 

invloeden van de aantrekkelijkheid van water te onderzoeken. Binnen de vier onderdelen 

bevinden zich subthema’s maar er is ook sprake van overlap tussen de onderdelen. Toch 

wordt op deze manier enig (hoewel abstract) kader gegeven waarbinnen mogelijk de 

aantrekkelijkheid van water verklaard kan worden. Deze vier aspecten hoeven niet per se dé 

variabelen te zijn welke uiteindelijk daadwerkelijk van invloed zijn. Om deze reden is er, 

wanneer er tijdens het onderzoek nieuwe bevindingen worden gedaan welke niet binnen dit 

kader passen, de mogelijkheid om hiervoor open te staan (’t Hart, Boeije, Hox, 2009, p. 256). 
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Allereerst wordt ingegaan op de persoonskenmerken omdat deze mogelijk verschillen 

vertonen met de overige drie aspecten en de verschillende onderzoeksgebieden. In de 

‘Methodologie’ bevindt zich een schematisering van de variabelen (zie 3.1.1.).  

2.3.1 Persoonskenmerken 

2.3.1.1. Grote variëteit in personen en dus voorkeuren 

Uit het voltooide onderzoek naar landschapsvoorkeuren kan er gedestilleerd worden dat er 

geen universele visuele landschapsindicatoren bestaan. Hiernaast blijkt dat er binnen 

wetenschappelijk onderzoek voorbij is gegaan aan de individuele karakteristieken van de 

observant, terwijl wel duidelijk is dat iedere persoon op een andere manier landschap 

beoordeelt (zie 2.2.1.1.). Later is er veel nieuwe literatuur over de individuele verschillen in 

landschapsperceptie en voorkeur ontstaan. Deze karakteristieken besloegen sociaal-

economische, -demografische en -culturele factoren (Sevenant & Antrop, 2009a). Zo is er 

onderzoek gedaan naar mensen met verschillende manieren van landschapsgebruik (o.a. 

[Habron, 1998], [Gómez-Limón & Vicente de Lucio Fernandez, 1999], [Rogge, e.a., 2007] & 

[Natori & Chenoweth, 2008]) en een verschillende culturele achtergrond (o. a. Purcell, e.a., 

1994).  

Hiernaast zijn er vele studies gedaan naar de kenmerken van personen als 

familiesamenstelling en opleidingsniveau (o.a. [van den Berg, e.a., 1998]). Gelet op deze 

studies blijkt dat er steeds verschillende factoren worden gebruikt bij het meten van de 

landschapsperceptie en -voorkeur. Dit zijn onder andere (in willekeurige volgorde): leeftijd, 

woonplaats, sociaal-economische status (opleidingsniveau, beroepsstatus en hoogte van het 

inkomen), achtergrond in de agricultuur, kennis, persoonlijkheid, etniciteit, voorkeur voor 

politieke partij, recreatie motieven, geslacht en het wel of niet lid zijn van een organisatie met 

betrekking tot het milieu en de natuur. Ook wordt in enkele van deze onderzoeken een 

opsplitsing gemaakt in populatiedichtheid, dit kan mogelijk ook een rol spelen bij de perceptie 

en waardering van de omgeving (Sevenant & Antrop, 2009a). De populatiedichtheid in de 

woonomgeving is één van de uitgangspunten binnen dit onderzoek. Er zijn drie verschillende 

onderzoeksgebieden onderscheiden welke een andere populatiedichtheid 

vertegenwoordigen. Hierover meer in de ‘Methodologie’.  

De houding van iemand ten opzichte van de omgeving houdt volgens Schultz e.a. (2005, p. 

458) “the collection of beliefs, affect, and behavioral intentions a person holds regarding 

environmentally related activities or issues” in. De manier waarop men natuur percipieert 

hangt, naast de hierboven genoemde factoren, dus ook af van de normen en waarden van 

een persoon (Schultz, e.a., 2005). De normen en waarden van een persoon beïnvloeden de 

http://www.sciencedirect.com.proxy.library.uu.nl/science/article/pii/S0264837709001963#bib25
http://www.sciencedirect.com.proxy.library.uu.nl/science/article/pii/S0264837709001963#bib64
http://www.sciencedirect.com.proxy.library.uu.nl/science/article/pii/S0264837709001963#bib52
http://www.sciencedirect.com.proxy.library.uu.nl/science/article/pii/S0264837709001963#bib62
http://www.sciencedirect.com.proxy.library.uu.nl/science/article/pii/S0264837709001963#bib62
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voorkeur en het gedrag ten opzichte van verschillende landschapstypes. Aangezien iedere 

persoon een andere achtergrond heeft is het hierdoor heel lastig een eenduidig beeld te 

scheppen over landschapsvoorkeuren.  

Doordat tegenwoordig bekend is dat verschillende kenmerken van het landschap en van de 

respondent van belang zijn bij onderzoek naar landschapsvoorkeuren ontstaan er bij de 

recentere studies complexe multivariabele analysemodellen. Hiernaast worden er bij de 

verschillende onderzoeken complexe en steeds verschillende datasets gebruikt met 

betrekking tot de afbakening van de respondentenkenmerken en de landschapskenmerken. 

Hierdoor bestaat er geen consensus over de factoren welke van invloed zijn op de 

waardering van het landschap. Het probleem hierbij is dat er alleen conclusies bestaan over 

de voorkeuren met betrekking tot het landschap en deze zijn hiernaast ook erg algemeen 

zoals: ‘experts exhibited somewhat lower preferences than nonexperts for the green, grassy 

fields category (…)’ ([Strumse, 1996, p. 27] en [Sevenant & Antrop, 2009b]). Hierdoor 

bevatten de voltrokken studies niet echt duidelijke conclusies. Het is daarom moeilijk om de 

relatie tussen mens en landschap uniform weer te geven. Om deze reden worden zoveel 

mogelijk onderzochte variabelen binnen dit onderzoek betrokken.  

Er bestaat hierdoor ook geen eenduidig beeld over wat de algemene landschapsvoorkeuren 

en –percepties zijn. De vraag is daarom of er wel moet worden gezocht naar types mensen 

die samen de natuur op eenzelfde manier ervaren door hun persoonskenmerken. Het lijkt 

Sevenant en Antrop (2009b) beter om te zoeken naar een soort algemeen inzetbare 

meetschaal. Deze zou moeten aangeven met welke waarschijnlijkheid personen met 

bepaalde karakteristieken een bepaalde voorkeuren hebben met betrekking tot natuur. 

2.3.2. Fysieke aspect water 

Het tweede onderzoeksthema omvat de fysieke aspecten van water. Hieronder wordt niet 

alleen het type water zelf verstaan (hierover meer in de ‘Methodologie’) maar ook de 

omliggende natuur zoals de bomen en het struikgewas, de weidsheid van het landschap, de 

geluiden en de aanwezigheid van boten en andere mensen.  

Over de fysieke kenmerken van water is weinig onderzoek gedaan. Wel wordt het kenmerk 

‘weidsheid’ in studies besproken. Verwacht wordt dat weidsheid ook gebruikt kan worden 

voor de omschrijving van water in de woonomgeving gebruikt. Wellicht kan hiermee de 

aantrekkelijk van water verklaard worden. Dit begrip wordt in de literatuur omschreven als 

een onbebouwde omgeving (Nega, Wei-Hsin, & Vrtis, 2010). De weidsheid is over het 

algemeen gewenst, vanwege sociale en ecologische redenen. Onbebouwd gebied kan 

namelijk worden ontwikkeld en beschermd tot duurzame landschappen welke de 

http://www.sciencedirect.com.proxy.library.uu.nl/science/article/pii/S0264837709001963#bib78
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landschappelijke kwaliteiten vergroten. De landschappelijke kwaliteiten verschillen per locatie 

maar zijn het grootst wanneer er geen bebouwing zichtbaar is (Nega, Wei-Hsin, & Vrtis, 

2010, p. 743). Binnen de politiek, de ruimtelijke ordening en de planning van stadsuitbreiding 

is steeds meer aandacht voor open ruimtes. Dit weerspiegelt de behoefte voor rust en 

ruimte. En deze rust en ruimte hebben bewoners het liefste in de vorm van natuur, zo blijkt 

uit onderzoek van Schulz en Schlapfer (2009, p. 29). Deze natuur dient, net als in de 

inleiding aangehaald, het liefste uit aaneengesloten gebieden te bestaan (Nega, Wei-Hsin, & 

Vrtis, 2010, p. 29).  

2.3.3. Sociale aspect water 

Dit derde centrale aspect houdt de uiteenlopende mogelijkheden op sociaal gebied van 

water in. Hiermee overlapt het met de fysieke kenmerken. Wanneer er de mogelijkheid is tot 

het ondernemen van activiteiten door de fysieke verschijning van water is het mogelijk om 

elkaar hierbij te ontmoeten. Ook voorzieningen als horeca hebben invloed op het sociale 

aspect van het water.  

Omdat er geen Nederlands onderzoek bestaat over de sociale aspecten van water kan hier 

geen beeld van worden geschetst. Wel bestaat er enige kennis over de waterrecreatie in 

Finland. Finland is, vergelijkbaar met Nederland, een waterland; voor iedere 26 personen is 

er een meer welke gemiddeld binnen twee kilometer te bereiken is. Waterrecreatie is in 

Finland, na wandelen, de meest populaire activiteit, waarbij zwemmen, varen en vissen de 

meest populaire wateractiviteiten zijn. Deze activiteiten worden ondernomen door 

dagjesmensen (of dagdeel) die het water bezoeken (Pouta & Sievänen, 2001). Uit onderzoek 

blijkt dat de aanwezigheid van recreatiemogelijkheden de uiteindelijke participatie hiervan 

positief beïnvloedt, zeker wanneer deze van hoge kwaliteit is ([Henderson and Bialeschki, 

2005] & [Kaczynski and Henderson, 2007]). Hieruit kan geconcludeerd worden dat water 

actief gebruikt wordt door de bezoeker en dit gebruik gestimuleerd wordt door 

recreatiemogelijkheden.  

2.3.4. Gevoelsaspect 

Het laatste centrale thema binnen dit onderzoek is gevoel en emotie opgewekt door het 

landschap. Zoals al is aangehaald bestaat er een voorkeur voor een natuurlijke omgeving. 

Deze voorkeur kan verklaard worden door de kracht die natuur op de mens heeft. Zij kan 

namelijk het welzijn verbeteren of aanvullen (o.a. [Ulrich, 1983] & [Kaplan, 1987]). Op deze 

manier kan de natuur het gevoel van een persoon beïnvloeden. Een natuurlijke omgeving 

kan een emotioneel, intellectueel, sociaal en/of psychologisch positief effect hebben op 

mensen (Mostyn, 1979). Water heeft, aangezien het een onderdeel is van het landschap, 

http://www.sciencedirect.com.proxy.library.uu.nl/science/article/pii/S0301479709004022#bib34
http://www.sciencedirect.com.proxy.library.uu.nl/science/article/pii/S0301479709004022#bib18
http://www.sciencedirect.com.proxy.library.uu.nl/science/article/pii/S0301479709004022#bib18
http://www.sciencedirect.com.proxy.library.uu.nl/science/article/pii/S0301479709004022#bib22


 

 

22 Faculteit Sociale Geografie en Planologie – Universiteit Utrecht 

  Wonen aan het water 

ook effecten op de gevoelens van de mens. Hiernaast heeft de natuur de capabiliteit om 

mensen welke het moeilijk vinden zich te concentreren hierbij te helpen en brengt het een 

soort “restauratie” aan in je algemene gestel, iets wat mensen als positief ervaren (Kaplan & 

Kaplan) en (Kaplan, 1995). Deze herstellende functie van natuur kan via vier effecten van de 

natuur bereikt worden; “being away, extent, fascination and compatibility” (Kaplan, 1995).  

“Being away” houdt in dat men het gevoel krijgt er even helemaal uit te zijn, weg van de 

alledaagse omgeving, situaties en routines. Het tweede component “extent” houdt in dat men 

in een omgeving is waarin men zich als het ware kan onderdompelen in een grote 

samenhangende complexe omgeving. Het moet overweldigend genoeg zijn, en dit kan alleen 

wanneer er genoeg te zien is. Hierdoor wordt de aandacht gevangen en roept dit gevoelens 

op van de omgeving “willen bevatten”. Als men hierbij moeiteloos zijn of haar aandacht op de 

natuur kan richten levert dit de derde ondersteunende factor op voor de herstellende functie 

van de natuur, namelijk fascinatie. Dit houdt in dat de natuur door haar aanblik de gedachtes 

van de bezoeker kan beheersen. Men wordt gefascineerd als hij of zij zonder moeite te 

moeten doen naar de natuur kan kijken. Hiermee wordt het alles waar hij of zij op dat 

moment aan denkt. Gefascineerd zijn van de natuur betekend dus dat de natuur geen 

prikkels geeft maar ontspant doordat men er moeiteloos aandacht aan kan worden geven en 

alle andere gedachtes wegvallen.  

De vierde factor van Kaplan (1995) is compatibiliteit. Dit houdt in dat de natuur 

ondersteunend is voor de gewenste activiteiten van de bezoeker. Welke activiteiten men wilt 

ondernemen is per persoon verschillend en verschillende vormen water hebben 

verschillende mogelijkheden. Hierbij kan gedacht worden aan watersporten, genieten van het 

uitzicht of zwemmen. Als de wens van de bezoeker vervuld kan worden door het water is 

deze dus compatibel voor dit soort gebruik en dit geeft een positieve uitwerking op de 

gevoelens van de bezoeker. Deze laatste factor valt regelmatig samen met sociale zaken als 

varen en bij het water vrienden ontmoeten (zie 2.3.4.). Wanneer het landschap met water 

alle vier de componenten bevat zal er onbewuste aandacht aan worden geschonken. Dit 

brengt een persoon in een staat van cognitieve helderheid en geeft een plezierig gevoel 

(Korpela e.a., 2001, p. 576). Kaplan (1995) geeft aan dat alle elementen aanwezig dienen te 

zijn in een landschap voor de herstellende functie, maar geeft hierbij aan dat niet alle vier in 

dezelfde mate aanwezig dienen te zijn.  

http://www.sciencedirect.com.proxy.library.uu.nl/science/article/pii/S0169204607002459#bib18
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3. Methodologie 

3.1. Onderzoeksmethode 

3.1.1. Onderzochte variabelen 

Het onderzoek bestaat uit de vraag welke aspecten een rol spelen bij de waardering van 

water. Hiernaast gaat het onderzoek in op de kenmerken van bewoners van woningen aan 

het water, welke de onderzoekseenheden vormen in dit onderzoek. De aanwezigheid van 

water kan gezien worden als een mogelijke aantrekkelijke factor van een woning (zie 1.2.). 

Dit kenmerk vertegenwoordigt de waarde van water. Dat de waarde van een product of goed 

afhangt van kenmerken is een theorie welke is geïntroduceerd door Lancaster in 1966 (Ben-

Akiva & Lerman, 1985). In het voor u liggende onderzoek naar wonen aan het water wordt 

achterhaald welke kenmerken water aantrekkelijk maken, en of er wellicht aspecten zijn van 

wonen aan het water welke niet aantrekkelijk zijn. Hierbij worden zoveel mogelijk aspecten 

van wonen aan het water belicht. 

De onderzochte aspecten van water zijn de fysieke (zie 2.3.2), de sociale (zie 2.3.3.) en de 

gevoelsaspecten (zie 2.3.4.) van water. Ook het aspect persoonskenmerken (zie 2.3.1.) 

wordt in dit onderzoek betrokken. De onderzochte variabelen, welke naar voren komen uit de 

literatuur, hebben alle nog geen bekende relatie met elkaar. Dit onderzoek is exploratief van 

aard en de onderzochte relaties zijn niet per se causaal. Uit dit onderzoek dient te blijken of 

deze relaties de werkelijkheid goed vertegenwoordigen. De bijdrage van dit onderzoek is 

hiermee dat het mogelijk verbanden legt tussen aspecten van water en de aantrekkelijkheid 

hiervan. Deze relaties kunnen in verder statistisch onderzoek onderzocht worden. 

Dit onderzoek dient in te vullen welke aspecten, die uit de algemenere literatuur over 

landschapsbeoordeling naar voren komen, ook van belang zijn bij de waardering van water 

in de woonomgeving. Vanuit de literatuur zijn er mogelijke verklarende variabelen 

gedestilleerd voor de aantrekkelijkheid van water. Hiernaast wordt in het onderzoek open 

gestaan voor andere aspecten. Aangezien de theoretische basis naar de aantrekkelijkheid 

van water dun is, is er binnen dit onderzoek sprake van theorievorming. Het 

onderzoeksmodel wat uit de onderzochte elementen ontstaat, is gebaseerd op 

verwachtingen welke in dit onderzoek onderzocht worden (figuur 1). Het model begint met de 

kenmerken van het water (fysiek) en de sociale en emotionele aspecten van het water. Deze 

worden uiteengezet per onderzoeksgebied. Verwacht wordt dat per gebied de onderzochte 

aspecten van water verschillend zijn. Hiernaast wordt onderzocht of er een mogelijke 

typering gemaakt kan worden van de bewoners aan het water en of de persoonskenmerken 
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Aantrekkelijkheid 

water: 

-Fysiek 

-Sociaal 

-Emotie 

Types water: 

-Stedelijk 

-Perifeer  

-Landelijk 

Persoonskenmerken: 

-Traditioneel 

-Sociaal-cultureel 

-Lifestyle 

per water type van elkaar verschillen. De persoonskenmerken worden bij dit onderzoek 

betrokken omdat uit de bestaande studies blijkt dat de aantrekkelijkheid van natuurlijke 

omgevingen afhangen van de persoonskenmerken. Elke persoon ervaart namelijk de 

natuurlijke omgeving anders en geeft hier een andere waardering aan (zie 2.3.1.). De relaties 

die in het model zijn weergegeven bestaan uit lijnen omdat nog niet duidelijk is in welke 

richting deze relaties lopen. 

Figuur 1: Het onderzoeksmodel “Aantrekkelijkheid van water” voor dit onderzoek 

 

3.1.2. Verwachtingen 

De verwachtingen van deze studie komen voort uit het exploratieve karakter van het 

onderzoek. Hoewel weinig concrete verwachtingen mogelijk zijn hierdoor is er de centrale 

verwachting dat één van de - en wellicht meerdere - onderzochte aspecten een verklaring 

geven voor de aantrekkelijkheid van water. Met een zo breed mogelijke literaire basis is 

getracht alle, voorlopig bekende, mogelijke aspecten mee te nemen in het onderzoek. 

Hoewel met een open blik de interviews afgenomen worden, dienen de verwachte relaties 

als basis in de interviews en in de verdere verwerking van de gegevens. Het dient als 

structuur waar de gevonden verbanden aan opgehangen kunnen worden.  

Er is bewust gekozen om drie verschillende locaties te onderzoeken; stedelijk, perifeer en 

landelijk water. Dit heeft ten doel te achterhalen of er verschillen zijn in de aspecten welke 

water aantrekkelijk maken per gebied (zie 3.4.). Hierbij wordt achterhaald of verschillende 

omgevingen ook verschillende aantrekkelijke aspecten bevatten. Ook vertegenwoordigen 

deze locatieverschillen verschillende populatiedichtheden in de omgeving. Dit is één van de 

factoren die uit de literatuur naar voren komt welke van invloed wordt geacht op de 

beoordeling van landschappen (zie 2.3.1.1.). De woonvoorkeur wordt ook in dit onderzoek 

besproken en achterhaald (zie 2.1.). 
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3.1.2.1. Fysiek aspect 

De deelvraag die bij het fysieke aspect van water centraal staat is: 

 Op welke manier zijn fysieke aspecten van invloed bij de waardering van water in de 

woonomgeving? En hoe verschilt dit per watertype (stedelijk, perifeer en landelijk)? 

Verwacht wordt dat water in de stad anders wordt omschreven dan water op het platteland of 

in de periferie van de stad. Hierbij wordt verwacht dat water een rustgevende werking heeft 

in een drukker geheel (zoals in de stad) en in landelijk en perifeer gebied met betrekking tot 

rust meer een aanvullende functie heeft, aangezien het hier opgaat in een natuurlijke en 

rustige omgeving. Bij het fysieke aspect van het water is het van belang dat de verschillende 

aspecten van het water, zoals bootjes en type water, worden omschreven zoals de 

respondent dat ervaart. Hieruit blijkt dan welke aspecten van het water van belang zijn per 

type water. Hierbij wordt verwacht dat water anders wordt omschreven per watertype.  

3.1.2.2. Woonkeuze 

Er is gekozen om het thema woonkeuze een ondergeschikte rol te geven in dit onderzoek. 

Dit met de reden dat de woonkeuze een groot onderwerp is en wanneer de precieze 

woonkeuze achterhaald zou moeten worden dit de focus van het aspect water af zou 

houden. Dit komt door het feit dat de woonkeuze door heel veel factoren samen tot stand 

komt. Toch wordt er binnen dit onderzoek aandacht aan besteed om te achterhalen op welke 

manier water hierbij een rol heeft gespeeld. Men is namelijk om een bepaalde reden op de 

huidige woonlocatie gaan wonen. Verwacht wordt dat de bewoners van de woningen aan het 

water deze keuze bewust voor het water hebben genomen. Hiernaast wordt verwacht dat 

tijdens de woonkeuze de woonlocatie bepaalde verwachtingen heeft gecreëerd bij de 

bewoners. Doel van dit onderzoek is om uit te zoeken op welke manier de woonkeuze tot 

stand is gekomen en welke verwachtingen het water heeft geschept en of dit is 

waargemaakt. Het waarmaken van de verwachtingen van het water is namelijk een 

belangrijk onderdeel van het gevoelsaspect van water (zie 3.3.3.). 

3.1.2.3. Sociaal aspect 

De deelvraag die bij het sociale aspect van water centraal staat is: 

 Op welke manier zijn sociale aspecten van invloed bij de waardering van water in de 

woonomgeving? En hoe verschilt dit per watertype (stedelijk, perifeer en landelijk)? 

Het sociale aspect van water is meegenomen in dit onderzoek omdat het mogelijk van 

invloed is op de waardering van het water. Hierbij wordt verwacht dat wanneer het water de 

mogelijkheden biedt om sociale activiteiten te ondernemen, zoals zwemmen, varen, bij het 

water zitten/lopen, hiermee de waardering van het water wordt beïnvloed. Dit biedt namelijk 
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de mogelijkheid om mensen te ontmoeten of vriendschappen te onderhouden. Hierbij is er 

wederom overlap met de verwachtingen van het water (welke horen bij één van de 

gevoelsaspecten van het water: ‘compatibility’, zie 3.3.3.) en de fysieke aspecten van het 

water welke de activiteiten mogelijk maken. Welke aspecten bij welk type water meetellen is 

gissen maar verwacht wordt dat het sociale aspect van water bij landelijk en perifeer water 

groter is omdat hier de mogelijke activiteiten op en bij het water groter zijn. In stedelijk water 

kan niet gezwommen, geschaatst, gevist of geroeid worden. Dit is in lijn met de literatuur (zie 

2.3.3.). Hiernaast zijn er ook activiteiten mogelijk bij het water welke alleen worden 

ondernomen. Hierbij is wederom de verwachting dat ook deze activiteiten op en rond het 

water het meest worden ondernomen rond landelijk en perifeer water. 

3.1.2.4. Gevoelsaspect 

De deelvraag die bij het gevoelsaspect van water centraal staat is: 

 Op welke manier zijn gevoelsaspecten van invloed bij de waardering van water in de 

woonomgeving? En hoe verschilt dit per watertype (stedelijk, perifeer en landelijk)? 

Verwacht wordt dat het water bepaalde gevoelens bij de bewoners oproept. Wanneer men 

meerdere van de vier variabelen bij het gevoelsaspect (being away, extent, fascination, 

compatibilty) ervaart wordt verwacht dat dit met een positieve waardering van het water 

samengaat. Deze vier onderdelen van het gevoelsaspect worden achterhaald met vragen 

welke in de ‘Methode van dataverzameling’ (zie 3.2.) uitgewerkt worden. Het gevoel van 

“being away” wordt meer aanwezig verwacht bij het landelijke water, aangezien hier de 

woonomgeving afgesloten is van de omgeving. De verwachting is hiernaast dat hoe meer 

dynamiek en diversiteit er in de woonomgeving bestaat hoe hoger deze gewaardeerd wordt. 

Dit heeft te maken met één van de vier gevoelsaspecten, namelijk “extent” oftewel 

overweldiging. Meer dynamiek en diversiteit in de woonomgeving creëert namelijk gevoelens 

van overweldiging. Verwacht wordt dat de meeste dynamiek en diversiteit en dus de meeste 

gevoelens van overweldiging aanwezig zijn bij het stedelijk water. Hier gebeurt namelijk veel 

op en rond het water. Op deze manier zal het fysieke aspect van het water in overlap met de 

gevoelsaspecten de waardering van water beïnvloeden.  

Fascinatie, het derde gevoelselement, wordt verwacht voornamelijk voor te komen in het 

landelijk gebied, hoewel dit wellicht niet direct door het water zal komen. De natuur is daar 

vooral de reden voor, deze is veel uitbundiger en zal eerder gevoelens van fascinatie 

oproepen. Tenslotte vormt het vierde gevoelselement “compatibility” de hekkensluiter van de 

reeks. Deze zal, wanneer de bewoners tevreden zijn met de woonomgeving, overal goed 
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vertegenwoordigd zijn. Wanneer het water namelijk de verwachtingen van de respondent 

heeft waar gemaakt zal de respondent zich meer tevreden met het water voelen.  

3.1.2.5. Persoonskenmerken 

De deelvragen die bij de persoonskenmerken van de bewoners aan het water centraal staat 

zijn: 

 Welke persoonskenmerken (traditioneel, sociaal-cultureel en lifestyle) zijn 

kenmerkend voor mensen die wonen aan het water? 

 Bestaan er verschillen tussen de persoonskenmerken in de verschillende 

onderzoeksgebieden (stedelijk, perifeer en landelijk)?  

Aangezien vanuit de literatuur naar voren komt dat verschillende personen natuur 

verschillend beoordelen is ervoor gekozen om de persoonskenmerken mee te nemen in dit 

onderzoek. De kenmerken van de respondenten worden uiteengezet in hoofdstuk 4. 

Verwacht wordt dat er een type omschrijving gemaakt kan worden van de bewoners aan het 

water. Hiermee wordt bedoeld dat de bewoners vergelijkbare kenmerken hebben. Hiernaast 

wordt er gekeken of er ook verschillen bestaan tussen de drie onderzoeksgebieden wat 

betreft de persoonskenmerken. Verwacht wordt hierbij dat er onderscheid te maken is met 

betrekking tot de persoonskenmerken en de verschillende types wonen aan het water. 

De vraag is wel in hoeverre de persoonskenmerken, zoals leeftijd en gezinssituatie, van 

belang zijn als uiteindelijk blijkt dat de diversiteit tussen aspecten welke van belang zijn bij de 

waardering van het water groot is terwijl de persoonskenmerken vergelijkbaar zijn. Dan zou 

er verondersteld kunnen worden dat de verschillende persoonskenmerken geen invloed 

hebben op de aantrekkelijkheid van water. Andersom zou ook het geval kunnen zijn; 

wanneer mensen met uiteenlopende persoonskenmerken om dezelfde reden water 

aantrekkelijk vinden is dit een reden om aan te nemen dat persoonskenmerken geen 

verklarende variabel is voor de aantrekkelijkheid van water.  

Van alle onderzochte persoonskenmerken welke uit de literatuur naar voren komen is een 

selectie gemaakt welke haalbaar is om te onderzoeken. Hierbij is rekening gehouden met de 

haalbaarheid van het achterhalen van deze informatie binnen de selectieve tijd van de 

interviews. Hierdoor is ervoor gekozen om enkele persoonskenmerken buiten beschouwing 

te laten. Dit zijn de kenmerken: de culturele kenmerken zoals normen en waarden, de 

precieze hoogte van het inkomen, kennis en de persoonlijkheid. De overige 

persoonskenmerken welke uit de literatuur naar voren komen en worden onderzocht worden 

uiteengezet in de topic list (zie 3.5.).  
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3.2. Methode van dataverzameling 

Omdat er nog maar weinig bekend is over de aantrekkingskracht van water op bewoners in 

de huidige tijd is er kwalitatief onderzoek nodig om allereerst te achterhalen welke factoren 

een rol spelen met betrekking tot wonen aan het water. Bij kwalitatief onderzoek wordt er 

namelijk vanuit gegaan dat mensen een betekenis verlenen aan hun omgeving (’t Hart, 

Boeije, Hox, 2009, pp. 253-255). Deze betekenis hangt af van de zin die mensen aan de 

omgeving geven en op welke manier men hiernaar handelt. Binnen dit onderzoek wordt 

achterhaald welke aspecten van belang zijn bij de waardering van water. Het is van belang 

om zoveel mogelijk kenmerken en aspecten van water te onderzoeken welke mogelijk 

invloed kunnen hebben op de aantrekkelijkheid van wonen aan het water. Om deze redenen 

is het nodig kwalitatief onderzoek te doen, zo kan de aantrekkelijkheid van water met meer 

diepgang onderzocht worden. 

Het doel van dit onderzoek is om het onderwerp wonen aan het water beter te begrijpen en 

wellicht mogelijk te verklaren waarom men graag aan het water woont. De centrale vraag: 

“Welke aspecten van water spelen een rol bij de waardering van water voor de bewoners 

van stedelijk, perifeer en landelijk watergebied en wat zijn de kenmerken van bewoners aan 

het water?” wordt beantwoord door te achterhalen welke factoren een rol spelen voor de 

mensen die wonen aan het water. Wanneer nog niet bekend is welke factoren van invloed 

zijn, kunnen deze niet afgewogen worden middels data-analyses bij kwantitatief onderzoek. 

De wetenschappelijke basis voor enquêtes is namelijk te dun voor het doen van kwantitatief 

onderzoek. De onderzoeksvraag wordt om bovenstaande redenen beantwoord met behulp 

van diepte-interviews. Diepte-interviews zijn de eerste stap om te achterhalen welke 

mogelijke factoren van invloed kunnen zijn op de (on)aantrekkelijkheid van water.  

Zoals in het theoretisch kader naar voren kwam is er nog maar beperkt onderzoek gedaan 

naar de aantrekkelijkheid van natuurlijke elementen in de woonomgeving. Het onderzoek van 

Lee (2008) geeft een holistisch beeld van de woonomgeving. Binnen dit onderzoek wordt 

namelijk een afweging gemaakt tussen ecologische waarden en de fysieke aantrekkelijkheid 

van natuur in de woonomgeving. Dit geeft het beeld af dat natuurlijke elementen zeer worden 

gewaardeerd. Wel gaat binnen dit onderzoek geringe aandacht naar water in de 

woonomgeving en ligt het zwaartepunt bij de ecologische waarden van natuur. Net als bij het 

onderzoek van Luttik (2000) over verschillen in huizenprijzen tussen woningen aan het water 

en woningen in de nabijheid van water, wordt er gebruikgemaakt van kwantitatief onderzoek. 

In het onderzoek van Lee (2008) worden de voorkeuren van ongeveer 340 bewoners 

uiteengezet met betrekking tot de ecologische structuur. Onderzoek naar de voorkeuren in 
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de woonomgeving zijn kwantitatief waarbij de natuurlijke elementen zoals bomen en gras op 

één schaal hoog of laag scoren qua aantrekkelijkheid.  

Wegens het vernieuwende en exploratieve aspect van dit onderzoek is ervoor gekozen om 

deze onderzoeken niet te gebruiken als methodologische basis voor deze studie. Hierbij 

geldt als belangrijkste reden dat in dit onderzoek achterhaald dient te worden welke 

aspecten van water aantrekkelijk zijn. Het gaat dus over een landschapskenmerk 

waarbinnen verschillende aspecten worden onderzocht. Aangezien hier geen kennis over is 

dient er via diepte-interviews achterhaald te worden welke aspecten een rol spelen bij de 

waardering van water in de woonomgeving. 

3.3. De centrale constructen 

In het onderzoek staan enkele constructen centraal. Deze komen voort uit de literatuur (zie 

2.3.). De manier waarop deze onderzocht worden wordt hieronder belicht. Allereerst worden 

de drie aspecten van water besproken. Hierop volgend worden de persoonskenmerken en 

de aantrekkelijkheid van water zelf besproken. 

3.3.1. Fysiek 

Om te achterhalen hoe men de fysieke ruimte ervaart is het van belang dat deze ruimte 

wordt omschreven door de participant. Men dient zelf het landschap waarin zij wonen te 

omschrijven. Aan deze omschrijving kan worden achterhaald wat positieve en negatieve 

kenmerken van het water zijn. Dit dient door open vragen te worden achterhaald. Zo kan er 

worden ingehaakt op aangehaalde begrippen als: “Ik woon in een weids landschap van 

waterwegen en landerijen”. Op deze opmerking kan worden doorgevraagd of dit een 

aantrekkelijk fysiek landschap is en wat het precies is dat deze weidsheid aantrekkelijk 

maakt. De fysieke ruimte geeft overlap met de sociale mogelijkheden ervan. Deze twee 

aspecten zullen daarom in de interviews door elkaar heen lopen. Van belang in deze studie 

is het uiteindelijk destilleren van verschillende aspecten welke de aantrekkelijkheid van water 

vormen. Om dit te stimuleren is ervoor gekozen deze twee aspecten als twee losse 

onderdelen binnen dit onderzoeksverslag te bespreken. 

Bij het fysieke aspect dient uitgezocht te worden of de aantrekkelijkheid van water berust op 

de aanwezigheid van water, of dat deze wellicht met andere zaken samenhangt als 

bijvoorbeeld de weidsheid van de omgeving of de natuurlijkheid van de omgeving. Wellicht is 

het niet het water wat aantrekkelijk is, maar is het de mogelijkheid van het wonen zonder 

directe buren, de groene omgeving of is het met de rust verbonden (indirect via de 

aanwezigheid van water). Ook kan gedacht worden aan het gegeven dat bebouwing niet 

snel op water plaats zal vinden, water in je directe woonomgeving geeft een soort impliciete 
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rechtszekerheid dat je een onbebouwde omgeving behoudt. Uitgezocht dient te worden wat 

water op fysiek gebied aantrekkelijk maakt en om welke redenen. 

3.3.2. Sociaal 

In de interviews dient achterhaald te worden hoe men met het water omgaat met betrekking 

tot mogelijke activiteiten, zowel passief (barbecueën met familie op de kade) als actief (varen 

met vrienden of samen watersporten). Via het gebruik van het water kan achterhaald worden 

of het sociale aspect een rol speelt bij de aantrekkelijkheid van water. Achterhaald dient te 

worden of het water met haar mogelijke voorzieningen en gebruiksmogelijkheden voor een 

versterking zorgt van het sociale netwerk, activiteiten stimuleert en ontmoetingen 

teweegbrengt. Dit is een uitdaging, omdat mensen zich moeten voorstellen wat ze 

gedurende het gehele jaar (winter en zomer tijd) voor relatie met het water hebben. Omdat 

dit onderzoek in het voorjaar plaatsvindt, kan het mogelijk het voorstellingsvermogen van de 

participanten verhogen. Zij zijn wellicht nu buiten – en wellicht ook met het water – actiever 

dan in de wintermaanden.  

3.3.3. Gevoel 

Het gevoelsaspect van water is een belangrijk aspect. De uitwerking die natuur, en dus ook 

water, op mensen kan hebben is sterk (zie 2.3.2.). Van belang hierbij is dat de participant 

niet één richting op wordt gestuurd. Waarbij fysieke en sociale aspecten van water redelijk 

tastbare en beschrijvende aspecten zijn, is het gevoelsaspect van water vager. Dit dient in 

acht te worden genomen bij de interviews. De herstellende rol van water geschiedt, volgens 

de hierover bestaande theorieën, wanneer water de volgende vier componenten bevat: 

“Being away”, “extent”, “fascination” en “compatibility”. Deze vier zijn van belang wanneer 

men natuur bezoekt. 

In dit onderzoek dient achterhaald te worden of en op welke manier de vier componenten 

bijdragen aan het gevoelsaspect van water. Allereerst wordt de respondent gevraagd naar 

mogelijke gevoelens die het water oproept of de relatie die men met het water heeft, zodat 

hier op ingehaakt kan worden. Als men dit niet direct weet kan gevraagd worden wat voor 

gevoelens het kijken naar het water/zitten bij het water oproept. Dit is wellicht anders voor 

mensen die hoog boven het water in een flat wonen of mensen die aan een meer wonen 

welke aan het einde van hun tuin gepositioneerd ligt. De participant wordt hiermee zoveel 

mogelijk vrijgelaten om sturing van de uitkomsten te voorkomen. Vervolgens kan het 

herstellende aspect van water achterhaald worden door de vier componenten te belichten. 
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3.3.3.1. Being away 

“Being away” wordt achterhaald door te achterhalen in hoeverre het water bijdraagt aan het 

ontsnappen aan de dagelijkse routine. Is de respondent met het water in de omgeving bezig, 

ziet hij dingen die zich buiten afspelen wanneer hij of zij naar buiten kijkt? Of geeft de 

aanwezigheid van het water geen afleiding van de dingen waar de participant mee bezig is? 

Gaat men wellicht na het werk bewust aan het water zitten om zo tot rust te komen, door 

even in een andere omgeving te zijn? Zorgt het uitzicht voor een afleiding van de dagelijks 

gedachtes en sleur? Hierbij kunnen vragen helpen als: “In hoeverre heeft u het gevoel even 

van de wereld te zijn als u naar het water kijkt?”. Aangezien het water geen plek is waar men 

naartoe gaat, maar aanwezig is in de directe woonomgeving kent dit component wellicht een 

andere uitwerking dan in de theorie omschreven (zie 2.3.2.).  

3.3.3.2. Extent 

Het tweede component “extent”, oftewel overweldiging, wordt onderzocht door linken te 

leggen met de fysieke en visuele aspecten van water. Achterhaald wordt hoe de structuur 

van het water met haar omgeving is. Vragen als: “Hoe zou u de omgeving omschrijven?”, “In 

hoeverre vindt u de omgeving overweldigend? En waardoor?” Komt deze overweldiging 

omdat er veel te zien is? Is dit afwisselend, of eerder saai? Is de omgeving weelderig, met 

veel natuur? Of strak met een kade? Wat voegt aangesloten natuur (zoals gras of riet, 

bomen en weides) toe aan het gevoelsaspect van water? Dit zijn vragen die bij dit 

component centraal staan. Dit aspect overlapt het fysieke aspect van water (zie 3.3.1.). 

3.3.3.3. Fascinatie 

Fascinatie is een overlappende component. De invloed hiervan moet onderzocht worden 

door de gedachtes te achterhalen wanneer men naar het water kijkt. Geeft het juist prikkels 

of werkt het door de moeiteloze aandacht ontspannend? Vragen die hierbij centraal staan 

zijn: “Wat voor gedachtes heeft u als men naar het water kijkt?” En “Hoe ervaart u het kijken 

naar het water?” In hoeverre kan men naar het water kijken en hierbij zijn of haar gedachtes 

verliezen aan de visuele ervaring van het water? Kan de respondent zonder moeite zijn of 

haar aandacht bij het water houden? Is het zo dat dit ervoor zorgt dat andere gedachtes 

afzakken en de ervaring van het water het meest aanwezig is in de gedachtes van de 

participant? Oftewel: beheerst het water de gedachtes van de participant? Het lastige 

hiervan is wederom dat het de directe woonomgeving betreft. Het zal regelmatig voorkomen 

dat men onbewust het water ziet maar hier geen gevoelens bij heeft. Deze lastige situatie 

welke voortvloeit uit de onderzoeksvraag (welke gericht is op de woonomgeving) vormt een 

uitdaging binnen dit onderzoek.    
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3.3.3.4. Compatibility 

Tenslotte vormt compatibiliteit de vierde factor. Compatibiliteit sluit aan bij het fysieke aspect 

van water. Welke activiteiten onderneemt de bewoner met betrekking tot het water? Kan de 

bewoner ondernemen wat hij of zij graag zou willen? Dit zal achterhaald worden door de 

wensen van de bewoner en de daadwerkelijke mogelijkheden tegen elkaar uit te zetten. 

Bestaat hier een discrepantie tussen maar ervaren de bewoners het water toch als positief, 

dan dient te worden achterhaald welke andere aspecten van water aantrekkelijk zijn. Dit kan 

achterhaald worden door de woonkeuze voor deze locatie te achterhalen. Vragen als: “Wat 

verwachtten mensen van het water en kunnen deze verwachtingen waargemaakt worden?” 

en “Hoe beïnvloedt deze (mis)match het woongenot?” kunnen hierbij gebruikt worden. 

In de interviews wordt niet letterlijk naar de vier componenten gevraagd. Pas in de data-

analyse fase wordt gekeken onder welk component of aspect de genoemde gevoelens van 

de respondenten passen. In hoeverre deze vier componenten samenvallen met elkaar of met 

de fysieke en sociale componenten wijst dit onderzoek uit. Duidelijk is dat er overlap zit 

tussen de verschillende factoren. Tijdens de interviews kunnen deze factoren nog 

aangescherpt worden om zo een duidelijker beeld te geven over de exacte relevante 

factoren welke de aantrekkelijkheid van water beïnvloeden.  

3.3.4. Kenmerken respondent 

Aangezien de respondenten van elkaar verschillen en deze onderlinge verschillen centraal 

staan binnen dit onderzoek (zie 2.3.1.) is het van belang dat zoveel mogelijk kenmerken 

achterhaald worden. De kenmerken zijn uiteengezet in de categorieën traditioneel, zoals 

geslacht en leeftijd, sociaal-cultureel, zoals voorkeur voor een politieke partij en 

leefgewoontes en tenslotte lifestyle, wat onder andere de recreatieve motieven en houding 

ten opzichte van natuur en milieu inhoudt. In de topic list (bijlage 1) worden de kenmerken 

uiteengezet. 

3.3.5. Aantrekkelijkheid 

In dit onderzoek wordt aandacht besteed aan de aantrekkelijkheid van water. Aangezien nog 

niet bekend is wat precies aan water aantrekkelijke factoren zijn is het lastig dit construct te 

omschrijven. Wel kan gezegd worden dat met aantrekkelijkheid positieve gevoelens worden 

opgewekt, bewust of onbewust. Het achterhalen van de oorzaken van deze gevoelens is de 

uitdaging in deze studie.  
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3.4. Beschrijving onderzoeksgebieden en participanten 

Aangezien er binnen de context van wonen aan het water alleen onderzoek gedaan kan 

worden naar wonen aan het water zijn er onderzoeksgebieden aangegeven waarbinnen dit 

onderzoek zich zal voltrekken. Vanuit een algemeen overzicht van soorten wonen aan het 

water wordt er onderzoek gedaan naar drie vormen wonen aan het water. Voor deze drie 

vormen is gekozen omdat zij het meest uit elkaar liggen qua watertype en daarom wellicht 

verschillende redevoeringen kennen voor de aantrekkelijkheid ervan. Allereerst worden de 

types wonen aan het water besproken. Aangezien hier geen literaire onderbouwing voor 

gevonden is, is gekozen voor een typologie vanuit logische redeneringen. 

3.4.1. Soorten types wonen aan het water 

Verschillende types wonen aan het water zijn volgens de auteur achtereenvolgens: 

 Mariene omgeving 

o Baaien 

o Mondingen 

o Zeehavens 

 Binnenwateren; 

o Landelijk fluviatiele omgeving; rivieren en meren 

o Grootstedelijk water zoals kanalen en rivieren 

o Randstedelijk water als kanalen en rivieren 

o Kanalen buiten de bebouwde kom 

o Historische grachten 

o Haven gebieden 

 Overige watertypes; 

o Omdijkte wateren 

o Sloot aan de tuin 

3.4.2. Onderzoeksgebieden; stedelijk, landelijk en de periferie.  

Binnen de geografie wordt regelmatig een onderscheid gemaakt tussen rurale en urbane 

omgevingen. Deze zijn namelijk qua fysieke kenmerken en ruimtelijke patronen zeer 

uiteenlopend. Vanwege deze voorkennis is ervoor gekozen om binnen dit onderzoek ook 

een opsplitsing te maken tussen wonen aan het water binnen een stedelijke omgeving en 

wonen aan het water binnen een landelijke omgeving. Als derde onderzoeksgebied is de 

periferie van de stad gekozen. Wellicht dat hier andere activiteiten bestaan dan bij 

grootstedelijke kanalen (waar vaak geen mogelijkheid is tot het hebben van plezierbootjes 

e.d.) en landelijke merengebied. De herontwikkelde haven van Rotterdam vormt het stedelijk 

onderzoeksgebied, hier vertegenwoordigd door de woontoren ‘Montevideo’ op de 
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Wilhelminapier. Het perifeer onderzoeksgebied bestaat uit het kanaal Lookwateringen ten 

westen van de stad Delft in een voormalig tuindersgebied. Tenslotte wordt het landelijk 

onderzoeksgebied vertegenwoordigd door de Dwarsdijk in het natuurreservaat de 

Molenpolder bij Tienhoven (kaart 1). Dit is een gebied ten noorden van Utrecht. Hieronder 

worden de drie onderzoeksgebieden toegelicht. 

 

Kaart 1: Waterschapskaart West Nederland met de onderzoekslocaties (Waterschappen, 

2012 - bewerkt). 
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Stedelijk water – Wilhelminapier Rotterdam 

Foto’s van boven naar beneden en links naar rechts: ([Leeharveyoswald, 2012], [Flickriver, 

2012], [Rotterdam, 2012] & [eigen werk, 2012]).   
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3.4.2.1. Stedelijk water 

De stedelijke omgeving zal het gebied betreffen van de Wilhelminapier in Rotterdam. De 

keuze voor dit onderzoeksgebied kwam tot stand vanwege het feit dat het gebied bijna 

geheel omringd is door de Maas en dus water (Afbeelding 1). Deze pier was vroeger een 

havengebied met het hoofdkwartier van de Holland-Amerikalijn. Later, na de Tweede 

Wereldoorlog, kreeg het een uitstraling van luxe en weelde wegens alle cruiseschepen die 

de Wilhelminapier als uitvalsbasis gebruikten. Tot 1970 werd de pier gebruikt door de 

Holland-Amerikalijn, daarna werd deze overgeplaatst naar Amerika en kon de pier voor 

andere doeleinden worden gebruikt. Een groot deel van het vrachtverkeer werd toentertijd 

ook verplaatst naar andere (westelijke) delen van de haven van Rotterdam. De pier 

verwaarloosde tot de gemeente Rotterdam eind 20e eeuw besloot om de pier nieuw leven in 

te blazen. In samenwerking met bouwbedrijven en andere investeerders is sinds 1990 de 

pier verbouwd tot een stedelijke locatie voor wonen, werken, horeca, cultuur en architectuur. 

Op de pier worden in de komende 10 jaar nog vier nieuwe torens gebouwd, waarvan de 

appartementen en penthouses, net als in de andere torens, voor een hoge prijsklasse 

verkocht of verhuurd zullen worden (Van den Broek, 2012). Alle woontorens hebben 

zichtlijnen welke rijken tot het water. De torens zijn hiervoor schuin tegenover elkaar gepland 

en gebouwd. De zichtlijnen naar het water worden ook doorgetrokken tussen en door de 

bebouwing met glazen puien en doorkijkjes (van den Broek, 2012). 

De pier staat garant voor alles wat men bij een “cosmopolitan lifestyle” nodig heeft. De 

makelaar van de koopwoningen op de pier, Vesteda, omschrijft het als: “Wonen op de 

bruisende Wilhelminapier! Met een prachtig uitzicht op de rivier de Maas en/of Rotterdam. Te 

midden van vele gezellige restaurants en theaters.” (Vesteda, 2012). De bewoners zijn over 

het algemeen rijkere stellen of alleenstaanden zonder kinderen. Met sportscholen en 

zwembaden in de kelders van de woontorens en 120.000 vierkante meter luxe voorzieningen 

streefden de stedenbouwkundige en architecten met de Wilhelminapier na om een prettige 

woonomgeving te creëren voor de rijkere stedelijke bewoners (van den Broek, 2012).  

 

Interviews worden afgenomen bij bewoners van de ‘Montevideo’ toren. Dit is de uiterst 

zuidelijkste toren op de kop van de pier. Deze toren kijkt uit over het water en de stad. Het 

water en de bebouwing vormen strakke lijnen in de omgeving. De toren is ook de 

vestigingslocatie van een informatiecentrum, hier is bij de maquettes gesproken met de 

stedenbouwkundige van het gebied. 
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Landelijk water 

 

Foto’s van boven naar beneden en links naar rechts: ([Biltse gezichten, 2012], [Nederland in 

beeld, 2012], [eigen werk, 2012] en [RtvBodengraven, 2012]). 
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3.4.2.2. Landelijk water 

Het tweede onderzoeksgebied vormt als het ware het referentiekader van de stedelijke 

omgeving. Het dorpje Tienhoven in de Vechtstreek tussen Maarsen en Loenen omvat het 

landelijke onderzoeksgebied. Het dorpje is in 1957 geannexeerd met de gemeente Maarssen 

en in 2011 is deze laatstgenoemde samen met Breukelen en Loenen de gemeente Stichtse 

Vecht geworden (Over Stichtse Vecht, 2012). De keuze voor dit gebied is tot stand gekomen 

wegens het verkavelingspatroon; dit is gericht op het water, evenals de woningen. Deze 

staan allemaal aan een dijk met sloten eromheen. De woningen bevinden zich op een dijk 

met aan weerszijde van de dijk een uitgebreid meren- en rietlandschap. Het natuurgebied 

waar de dijk zich in bevindt heet ‘de Tienhovenseplassen’ en staat onder bescherming van 

Natuurmonumenten en wordt zoveel mogelijk behouden in zijn huidige staat.  

Het landschap wordt door de gemeente Stichtse Vecht omschreven als “een open, waterrijk 

polderlandschap […] met veel mogelijkheden voor waterrecreatie” (Over Stichtse Vecht, 

2012). Enkele woningen stammen uit de tijd toen water en wonen nog om economische 

redenen samengingen; dit zijn turfstekers woningen. Het dorpje bestond in de Middeleeuwen 

uit tien woningen (vandaar de naam): enkele kleine boerderijen en vervenerswoningen (Over 

Stichtste Vecht, 2012). Tegenwoordig wonen er ruim 400 mensen in Tienhoven en bestaat 

het dorp uit naoorlogse woningen. De streek is een populaire woonomgeving en er vindt 

regelmatig nieuwbouw plaats (o.a. [Wonen aan de vecht, 2012] & [Op buuren buiten, 2012]). 

Het dijkje waar de participanten binnen dit onderzoek aan wonen is geen doorgaande weg 

en ligt, hoewel dichtbij grote steden als Hilversum, Amsterdam en Utrecht, zeer geïsoleerd. 
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Perifeer water  

 

Foto’s van boven naar beneden en links naar rechts: ([Midden Delftland, 2012], [Huislijn, 

2012], [Nederland in beeld, 2012b] & [eigen werk, 2012]). 
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3.4.2.3. Perifeer water 

De derde locatie is een tussenvorm; een gebied in de periferie van Delft, in voormalig Den 

Hoorn. Het kanaal de Lookwateringen is een waterweg die in de dertiende eeuw is 

aangelegd tussen de Kastanjewetering en het kanaal de Gaag. Het kanaal is bijna twee 

kilometer lang en werd gebruikt door boeren en tuinders die aan het kanaal gepositioneerd 

waren. Het kanaal is in de 20ste eeuw gebruikt als watervoorziening voor de daaromheen 

gebouwde kassen. Tegenwoordig zijn de kassen verdwenen en vindt er rond het kanaal 

vanaf anno 2000 nieuwbouw plaats. Er is hierdoor een wisselende bebouwing van nieuw en 

oudbouw rond het kanaal.  

Het kanaal wordt nu nog gebruikt voor pleziervaart en sommige bewoners hebben bootjes 

aan de kade liggen. Dit zijn veelal kleine bootjes wegens het ondiepe water en de lage 

bruggen. In dit onderzoeksgebied wonen de participanten in woningen direct aan het water 

gelegen. Enkele van de participanten hebben een bootje. Deze activiteit is wellicht van 

invloed op de aantrekkelijkheid van water. De harde grenslijn tussen bebouwing/kade en 

water is contrasterend met de Vechtstreek en het landelijk karakter is contrasterend met de 

Wilhelminapier. Deze keuze is bewust gemaakt om zo enkele contrasterende gebieden te 

onderzoeken. 

3.4.2. Keuze inkomensklasse 

De Wilhelminapier, Delft en de Vechtstrook zijn locaties voor wonen binnen een hogere 

prijsklasse en hiermee geschikt voor een segment boven de middenklasse. Hiervoor is 

bewust gekozen omdat de verwachting is dat mensen met grotere financiële mogelijkheden 

meer woonlocatiemogelijkheden hebben en men hierdoor eerder ergens woont omdat ze dat 

graag willen dan bij minder mogelijkheden. Zij zullen wellicht een bewustere keuze hebben 

genomen om aan het water te wonen dan iemand welke via sociale huur een woning aan het 

water toegewezen heeft gekregen. Dat dit hogere segment aan het water woont, is wellicht 

ook omdat men denkt dat dit zijn of haar status kan versterken. Hiermee is niet direct het 

water aantrekkelijk maar hebben externe factoren een aantrekkingskracht op het water. Dit 

zijn zaken welke via de diepte-interviews uitgezocht worden. 

3.5. Topic list 

Vanuit de literatuur dienen een aantal onderwerpen belicht te worden in de diepte-interviews 

(zie Theoretisch kader). Deze komen mede voort uit de uitwerking van de constructen en 

zullen worden vertaald in de topic list (bijlage 1). Dit is een combinatie van factoren welke de 

woontevredenheid en de landschapsperceptie en –voorkeur beïnvloeden. Van belang is 
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hierbij om te realiseren dat dit een exploratief onderzoek is. Na enkele interviews is de topic 

list aangescherpt. 

3.6. Analysemethode 

Het meetinstrument voor het verwerken van de interviews is een inhoudsanalyse. Deze zal 

worden uitgevoerd met behulp van een programma welke teksten kan labelen en vervolgens 

verwerken. Dit programma, NVivo, wordt gebruikt om de uitgewerkte interviews te labelen en 

op deze manier te analyseren. Getracht is om alle, in de topic list aangegeven, onderwerpen 

te bespreken. Bij sommige interviews komen deze onderwerpen niet in de labels terug omdat 

hier geen sprake van is. Er is nagestreefd om de interviews zo eenduidig mogelijk te labelen. 

Dit is een uitdaging omdat er sprake is van drie verschillende onderzoeksgebieden met ieder 

andere fysieke kenmerken. In de bijlage bevindt zich een overzicht van de gebruikte labels 

en een ‘treemap’ waarmee duidelijk wordt hoe vaak de labels genoemd zijn (bijlage 2 en 3). 

Deze beide overzichten geven een schematisering weer van de analysemethode zoals die 

hieronder besproken wordt. 

3.6.1. Fysieke aspect 

Per locatie is gezocht naar verschillen wat betreft de aantrekkelijkheid van water. Wanneer 

gerefereerd wordt binnen de interviews naar de locatiekenmerken worden deze uit elkaar 

gehouden middels codering. Aan de participant is gevraagd een omschrijving van de 

omgeving te geven en dit is met labels gecodeerd. Mogelijke labels bij het fysieke apect zijn: 

‘ruimtelijk’, ‘natuur’, ‘vogels’ en ‘dynamiek’. Hiermee wordt duidelijk uiteengezet wat de 

kenmerken zijn per locatie. Het betreft hier fysieke verschillen. Deze overlappen deels met 

de mogelijkheid tot activiteiten. alle elementen los te kunnen analyseren is ervoor gekozen 

om de aspecten ook los te labelen. 

3.6.2. Woonkeuze 

De woonkeuze is het startpunt geweest van de interviews. Dit thema is gelabeld en per 

locatie is de woonkeuze geanalyseerd in hoofdstuk 5.  

3.6.3. Sociale aspect en mogelijke activiteiten 

De sociale aspecten van het water zijn onderverdeeld in twee hoofdlabels: ‘vriendschappen 

onderhouden’ en ‘water als ontmoetingsplek’. Wederom zijn de interviews gelabeld op deze 

termen. Ook zijn de activiteiten van de bewoners opgesplitst in verschillende onderwerpen. 

Bij een activiteitenlabel kan gedacht worden aan ‘zwemmen’, ‘varen’ of ‘naar boten kijken’. 

Deze gelabelde onderwerpen zijn vanuit Nvivo geanalyseerd in hoofdstuk 5. Hierbij is er 

gezocht naar mogelijke verschillen tussen de drie onderzoekslocaties.  
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3.6.4. Persoonskenmerken 

Zoals blijkt uit het literatuuronderzoek zijn er vele mogelijke persoonskenmerken die van 

invloed kunnen zijn op de ervaring en waardering van de omgeving (zie 2.3.1.). Zoveel 

mogelijk persoonskenmerken zijn achterhaald in de interviews en worden geschematiseerd 

weergegeven in hoofdstuk 4 ‘Kenmerken respondent’. Hiermee is getracht alle, uit de 

interviews gebleken informatie, samen te vatten. Dit is wederom met behulp van labels in 

Nvivo gebeurd. Uiteindelijk heeft dit ten doel verschillen te kunnen achterhalen in de 

verschillende types wonen aan het water en persoonskenmerken. De verwachte relaties 

hiertussen worden besproken in ‘Verwachtingen’ (zie 3.1.2.). Alle persoonskenmerken zijn 

weergegeven in tabellen en worden uiteindelijk vergeleken met de overige onderzochte 

variabelen. 

De persoonskenmerken zijn gelabeld met de labels ‘lifestyle’, ‘sociaal-cultureel’ en 

traditionele kenmerken als leeftijd, geslacht, sociaal-economische status en fase van 

gezinsvorming. Onder het label ‘lifestyle’ vallen de onderwerpen hoe iemand is opgegroeid, 

wat voor mening ze jegens de natuur hebben en wat hun recreatiemotieven zijn. Bij het 

sociaal-culturele label horen de politieke voorkeur en de leefgewoontes. Hiermee wordt 

bedoeld op welke manier iemand zijn of haar tijd doorbrengt. De overige besproken 

variabelen welke naar voren kwamen in het literatuuronderzoek welke van belang kunnen 

zijn bij de waardering van natuur bleken niet geschikt om in een interview te achterhalen. Zo 

is het vanwege tijdsbeperkingen onmogelijk om de respondenten te ondervragen om zo te 

achterhalen wat hun normen en waarden zijn (zie 3.1.2.5.). Dit bleek een te ingewikkeld 

concept voor dit onderzoek en daarom is er besloten om deze achterwege te laten. 

3.6.5. Gevoelsaspect 

Het gevoelsaspect heeft een groot deel van de gesprekken met de participanten ingenomen 

en is per besproken gevoelselement gelabeld (zie 3.1.1.). Dit is een uitdaging omdat niet 

eenduidig is vast te stellen van welk gevoelselement sprake is. Hier dienen ook de 

gevoelens die niet uit het literatuuronderzoek naar voren komen te worden gelabeld. Deze 

zijn daarom onderverdeeld in thema’s en geanalyseerd per onderzoekslocatie. 

3.6.6. Overige aspecten 

Na afname van de eerste interviews bleken nog twee onderwerpen van belang; ‘verschillen 

tussen seizoen’ en ‘negatieve aspecten’ van water. Deze zijn wederom gelabeld en worden 

in hoofdstuk 5 besproken. Hierbij is wederom gelet of er verschillen zijn tussen de 

verschillende locaties.   
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4. Kenmerken respondenten 

 

In dit hoofdstuk staat de volgende deelvraag centraal: “Welke persoonskenmerken 

(traditioneel, sociaal-cultureel en lifestyle) zijn kenmerkend voor mensen die wonen aan het 

water?”. Binnen de onderzochte groep respondenten bestaan verschillen in 

persoonskenmerken. Uit het literatuuronderzoek blijkt ook dat er een steeds grotere 

bewustwording is binnen de wetenschap dat iedereen de natuur anders waardeert (zie 

2.3.1.). Om mogelijke verschillen wat betreft de waardering van water te onderzoeken zijn de 

persoonskenmerken een onderdeel binnen dit onderzoek. Om een beeld te geven van de 

participanten is hieronder uiteengezet welke mensen zijn geïnterviewd en wat hun 

belangrijkste persoonskenmerken zijn. Allereerst worden de algemene kenmerken van de 

respondenten besproken, welke de traditionele kenmerken kunnen worden genoemd (zie 

3.1.2.2.). In de tabellen en quotes uit interviews wordt met een code aangegeven om welk 

interview het gaat. De interviews in Rotterdam (stedelijk water) worden aangegeven met R1 

tot en met R3, in Delft (perifeer water) D1 tot en met D4 en in Tienhoven (landelijk water) met 

T1 tot en met T4. Alle interviews zijn afgenomen in de maand april. 

4.1. Traditionele kenmerken respondenten 

Tabel 1: Kenmerken van de geïnterviewde mensen. 

 Geslacht Leeftijd Gezinsfase Woonduur 

R1 Vrouw 62 Weduwe, kinderen uit huis 5,5 jaar 

R2 Man en man 61 en 55 Gehuwd, geen kinderen 5,5 jaar 

R3 Man 67 en 68 Gehuwd, kinderen uit huis 5,5 jaar 

D1 Man 60 Gehuwd, kinderen uit huis 8 jaar 

D2 Man 52 Gescheiden, thuiswonende kinderen 18 jaar 

D3 Vrouw 66 Gehuwd, kinderen uit huis 15 jaar 

D4 Vrouw 54 en 58 Gehuwd, thuiswonende kinderen 0,5 jaar 

T1 Vrouw en man 72 en 78 Gehuwd, kinderen uit huis 48 jaar 

T2 Vrouw 58 Gehuwd, thuiswonende kinderen 8,5 jaar 

T3 Man 39 Ongehuwd, geen kinderen 13 jaar 

T4 Vrouw 70 Weduwe, kinderen uit huis 40 jaar 

 

De groep participanten bestaat uit 11 geïnterviewde bewoners van waterrijke gebieden. 

Deze bewoners bestaat uit een groep van vijf vrouwen, drie mannen en twee stellen waarvan 

een stel twee mannen betaamd (tabel 1). Meer dan de helft van de groep is getrouwd en drie 

families hebben nog thuiswonende kinderen. Van de overige participanten hebben er twee 

geen kinderen en de rest van de families hebben geen thuis wonende kinderen meer. Het 
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hebben van kinderen of kleinkinderen en het beschikken tot water in de tuin wordt als prettig 

ervaren. Er wordt veel met het water gedaan; gezwommen, gevist en gevaren. Het hebben 

van kinderen maakt dat mensen wel minder bewust met het water bezig zijn in hun 

gedachtes. Deze bewustwording en hiermee ook de waardering voor het water lijkt later te 

groeien, als de kinderen uit huis zijn. Zo geeft één van de bewoners in Tienhoven aan: 

[…] “ik was toen 30 en kinderen en werk. En toen was ik niet eens zo met het water bezig. 

Het is meer zo van de laatste tijd dat ik meer denk van wat ben ik toch een bofkont dat ik hier 

woon.”  

Het merendeel van de groep participanten is 50-plusser op één uitzondering na, deze man is 

39 jaar. Zij hebben allemaal een Nederlandse etniciteit en hebben in Nederland gewoond en 

gewerkt of zijn hier nu nog werkzaam. Het inkomen van de participantengroep is 

bovengemiddeld. Dit is enerzijds af te leiden uit de interviews: 

Mevrouw T1: “Ja, je moet een fors inkomen hebben. Zijn kinderen kunnen het niet eens 

erven, dan moet je delen en ze hebben niet genoeg geld. Ze hebben op de kunstacademie 

gezeten dus dan weet je het wel.” 

Anderzijds is het ook aan de woningen zelf af te leiden. De woningen hebben, mede door 

hun locatie (Luttik, 2000, p. 164), een bovengemiddelde woningprijs en zijn (op de 

appartementen in Rotterdam na) alleenstaand. Hierbij dient vermeld te worden dat de 

appartementen in Rotterdam ook in het hogere prijssegment vallen (van den Broek, 2012).  
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Tabel 2: Sociaal-economische en lifestyle kenmerken van de geïnterviewde mensen. 

 Arbeidsparticipatie Opleiding Voorkeur 

politieke 

partij 

Lid van 

milieuorganisatie 

R1 Werkzaam - marketing communicatie training HBO chemie VVD Nee 

R2 Gepensioneerd - directeur kinderopvang Hogere school VVD Nee 

R3 Werkzaam - directeur Haagman 

tuinmeubelen 

Hogere school VVD Nee 

D1 Gepensioneerd - Uitvoerder timmerbedrijf MBO Nee Midden-Delftland  

D2 Werkzaam - chemie (hoger segment) HTS plus Chemie 

(aanvullende 

opleiding tot TU 

status) 

VVD Wereld Natuurfonds 

D3 Gepensioneerd - kapster ziekenhuis MBO Partij 

v.d. 

dieren 

Nee 

D4 Werkzaam - psychiatrie en docent Hogere school Nee  Nee  

T1 Gepensioneerd - eigen bedrijf kleding design Kunstacademie  Links Natuurmonumenten 

T2 Werkzaam - kinderopvang en leidinggevend Mulo CDA Natuurmonumenten 

T3 Werkzaam - meewerkend chef MBO+ Christen 

Unie 

Geen lid 

T4 Gepensioneerd - docent Hogere school D66 Natuurmonumenten, 

vogelbescherming, 

wereld natuurfonds 

Bij de analyse van de interviews is geen lijn ontdekt in de werkzaamheden van de 

participanten; deze is zeer uiteenlopend van aard (tabel 2). Wat opvalt bij de politieke 

voorkeur is dat deze verschillend is bij de verschillende onderzoeksgebieden. Zo bestaat 

alleen bij twee van de bewoners van het landelijk water de voorkeur voor een christelijke 

politieke partij. In de overige onderzoeksgebieden heeft niemand hier een voorkeur voor. Het 

perifeer onderzoeksgebied geeft geen eenduidige politieke kleur. Dit is contrasterend met de 

participanten in het stedelijk onderzoeksgebied welke alle drie VVD stemmen. Het 

lidmaatschap op een milieuorganisatie komt niet voor bij deze stedelijke bewoners. Dit is 

daartegenover wel het geval bij alle bewoners van landelijk water.  

Bij het perifeer onderzoeksgebied zijn er ook een aantal participanten lid van een 

milieuorganisatie. Hierbij dient vermeld te worden dat de milieuorganisaties waar men lid van 
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is over het algemeen actief zijn in het eigen woongebied. Zo is Natuurmonumenten de 

beheerder van de Tienhovense plassen en is Midden-Delftland een organisatie die daar de 

natuurlijke kenmerken van het gebied beschermd. Het lid zijn van een natuurorganisatie lijkt 

uit dit onderzoek meer een gevolg dan een verklaring voor de woonkeuze te zijn. De 

participanten gaven aan dat ze de huidige woonomgeving graag willen behouden en ook om 

deze reden lid zijn van een milieuorganisatie. De vraag is of zij ook lid zouden zijn geworden 

in een stedelijke woonomgeving. Dit is lastig te achterhalen omdat men gedrag niet kan 

voorspellen. Hier is verder onderzoek voor nodig.  

Het opleidingsniveau vormt naast de bovengenoemde persoonskenmerken ook één van de 

kenmerken welke onderzocht zijn binnen dit onderzoek. Deze loopt zeer uiteen maar is over 

het algemeen onder universitair niveau. Dit is opvallend aangezien de inkomens boven 

modaal zijn. Dit kan verklaard worden door de hoge gemiddelde leeftijd van de groep, deze 

is 61 jaar. Zo hebben de participanten de mogelijkheid gehad om carrière te maken en zich 

financieel te ontwikkelen. De verdeling van de leeftijd over de drie locaties is ongeveer 

vergelijkbaar, zij loopt uiteen van 59 tot 62 jaar. De oudste bewoners wonen aan het landelijk 

water. De gemiddelde leeftijd ligt het laagst bij de participanten die wonen in het perifere 

onderzoeksgebied.  

4.3. Type mens bij type water 

De onderzochte persoonskenmerken komen voort uit het literatuuronderzoek (zie 2.3.1.). 

Hiervan blijken de kenmerken ‘lid zijn van een natuurorganisatie’ en ‘voorkeur voor een 

politieke partij’ kenmerken te zijn welke enigszins duidelijke verschillen vertonen tussen de 

drie locaties. Wellicht bestaan er tussen deze kenmerken en de verschillende locaties 

relaties, maar de kenmerken zijn te uiteenlopend om hier een relatie tussen vast te stellen. 

De andere kenmerken zijn zo divers dat hier geen lijn in te ontdekken is. Het is hierdoor niet 

mogelijk om vanuit de persoonskenmerken een typering te maken van de bewoners aan het 

water. Dit zou in verder statistisch onderzoek wellicht wel duidelijk kunnen worden, hiervoor 

heeft dit onderzoek een te kleine onderzoekspopulatie (zie 7. Discussie).  

Hoewel het dus niet mogelijk is om aan de hand van deze analyse een typering te maken 

van de personen die aan het water wonen per type water is getracht om aan de hand van de 

overige informatie uit de interviews toch een typering te maken van het type mens die bij het 

water woont. 
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4.2. Type mens afgeleid van de watertypes 

De participanten omschrijven zichzelf in de interviews, waardoor er enig beeld gekregen kan 

worden van wat voor type mens zij zijn. Hieronder zijn de persoonsomschrijvingen 

uiteengezet per type water. 

4.2.1. Stedelijk water 

Bij het stedelijk water gebied komen de volgende omschrijvingen voor: 

Mevrouw R1: “Heel nuchter, ja ik denk heel nuchter, daarom past de locatie bij mij. […] Ik 

woonde echt aan de rand in de polder. Ja, en, ik ben hier naartoe gegaan voor de 

levendigheid, de stad en het water.” 

Meneer R2: “Ik ben heel erg een stadsmens. […] Ik denk dat wij wel, uh, levensgenieters 

zijn. We houden van mooie dingen, goede dingen. Als we het doen doen we het goed.” 

Meneer R3: “Ja, want als je dan gepensioneerd bent dan is het wel fijn dat er van alles 

gebeurt, dan doe je overal aan mee, anders slaap je zachtjes in. […] Nou ik ben opgegroeid 

in de buurt van Middelburg en ik wilde graag terug naar de kust. ” 

Over het algemeen gaven de stedelijke participanten het beeld af van “in het midden van het 

leven willen staan” en genieten van de reuring van de stad. Het wel of niet aan het water 

hebben gewoond in het verleden lijkt in deze groep geen verband te hebben met de huidige 

keuze voor wonen aan het water. In deze groep komen geen gezinnen voor. Het zijn wel 

actieve mensen met veel sociale contacten. 

4.2.2. Perifeer water 

Bij het perifere water komen de volgende omschrijvingen voor: 

Meneer D1: “Nou, ja. Ja natuurmens. Ik hou wel van de natuur. Ik hou niet zo van de stad. Ik 

hou wel van buiten wonen ja. […] En je zit hier zo op de fiets naar Midden-Delftland, we 

fietsen graag in de natuur dus ja.” 

Meneer D2: “Uh, ja, vroeger, ik ben wel een natuurmens. Ja. Ik was vroeger altijd buiten, van 

kinds af aan ben ik eigenlijk al buiten geweest, in het dorp opgegroeid en eigenlijk altijd aan 

het water geweest.” 

Mevrouw D3: ”Ik ben echt een watermens.” 

Mevrouw D4: “Nou we zijn eigenlijk altijd in de tuin bezig of in het huis.” 
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Uit de interviews kan afgeleid worden dat deze groep participanten natuurliefhebbers zijn. Zij 

tuinieren allemaal en twee van de drie vissen ook. Uit de interviews blijkt dat de natuur zeer 

wordt gewaardeerd. In deze groep komen drie van vier mensen niet uit de stad. Dit kan een 

mogelijke verklaring geven voor de voorkeur voor een perifeer woongebied. In deze groep 

bevinden zich de meeste gezinnen. Dit kan verklaard worden door de mogelijkheid tot de 

stedelijke voorzieningen te combineren met de rust en ruimte van een perifere locatie. Het 

feit dat op deze locatie gezinnen wonen is ook een mogelijke verklaring voor de lagere 

gemiddelde leeftijd hier. 

4.2.3. Landelijk water 

In het landelijk water gebied omschrijven de participanten zich als volgt: 

Mevrouw T1: “Wij zijn geen stadsmensen. […] Ja, ik ben wel echt zo opgegroeid (landelijk). 

Zou niet anders willen. Ja, we zijn wel echt echte watermensen eigenlijk, we zijn ook ooit 

eens gaan kanoën op de Oostzee.” 

Mevrouw T2: “Echt een stadsmens.” 

Meneer T3: “Ondernemend kan ik wel zeggen, uh, wel rustig, denk ik.” 

Mevrouw T4: “Natuur ja, dat is op den duur erin geslopen. Toen ik hier ging wonen kon ik 

nog geen ekster van een merel onderscheiden gewoon.” 

De variatie in de laatste groep loopt uiteen. Twee van de vier mensen komen oorspronkelijk 

uit stedelijk gebied (respectievelijk Zeist en Utrecht). De laatste groep is een actieve groep, 

zij ondernemen veel buitenshuis, onderhouden regelmatig sociale contacten, tuinieren en 

klussen veel zelf aan de woning. De natuur is een belangrijk element in het leven van deze 

groep mensen; zij zijn allemaal veel buiten in de natuur en op het water. In deze groep 

bevindt zich één familie met thuiswonende kinderen. Dit kan mogelijk samenhangen met de 

hoge leeftijd (gemiddeld 62) in deze groep en door de afstand tot voorzieningen.  
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5. Onderzoeksuitkomsten  

 

Uit de interviews is getracht een mogelijke verklaring te vinden voor de aantrekkelijkheid van 

water. Allereerst wordt hieronder per verwachting (zie 3.1.2.) besproken wat de belangrijkste 

uitkomsten zijn uit de interviews. Vervolgens worden in het volgende hoofdstuk de 

belangrijkste conclusies weergegeven.  

5.1. Locatieverschillen met betrekking tot fysieke kenmerken 

Zoals ook al duidelijk wordt in de omschrijving van de onderzoeksgebieden verschillen deze 

qua fysieke kenmerken. In de interviews werd het landelijk water door de respondenten 

duidelijk anders omschreven als het perifere en stedelijke water. De omgeving wordt bij de 

participanten welke in het stedelijk water gebied wonen omschreven als: industrieel water, 

open, weids uitzicht, vrij, dynamisch, altijd boten, vogels, bruggen, cruiseschepen, 

natuurgeweld, stedelijk aan het water wonen, levendig, een pier, dynamiek tussen stad en 

water, beweging, breed uitzicht en als een haven. De dynamiek van de stad staat in contrast 

met het landelijke en perifere water. Het perifere water werd namelijk door de bewoners 

omschreven als: landelijk, slootje, eenden en meerkoetjes, mooi stukje met bomen, dauw, 

strakke rand van het water en van alles in de natuur. 

Termen die bij de omschrijving van landelijk water naar voren kwamen zijn: natuurlijk, 

bomen, rust, ruimte, ganzen, vogels, spreeuwen, helemaal buiten, stil, weinig verandering, 

water loopt weg in de tuin, van alles in de natuur te zien. Hieruit kan afgeleid worden dat de 

natuurlijke elementen meer worden aangehaald bij de vraag om de omgeving te omschrijven 

in het perifere en landelijke onderzoeksgebied. Het uitzicht wordt niet aangehaald bij deze 

gebieden, dit is een duidelijk contrast met het stedelijk wonen aan het water waarbij het 

uitzicht veelvuldig wordt aangehaald.  

5.2. Woonkeuze 

Uit de interviews blijkt dat de keuze voor het stedelijk wonen aan het water voornamelijk is 

genomen omdat hier de voorzieningen en leefbaarheid is die mensen zoeken. De stedelijke 

participanten willen “niet zachtjes inslapen” (meneer R3) en zijn in de stad gaan wonen 

omdat zij weg wilde van plekken waar “helemaal niets gebeurde” (meneer R3) en het “zo 

doods”  (mevrouw R1) was. Het uitzicht creëerde naast een aantrekkelijke woonmogelijkheid 

ook voor de bewoners van het stedelijk water een gevoelsmatige rechtszekerheid dat de 

omgeving niet vol zou worden gebouwd: […] “geen gedonder dat er weer iets voor komt, of 

naast komt. Op die punt kan niets meer komen” (meneer R1). De keuze voor uitzicht op het 

water is door de participanten zeer bewust genomen: […] “toen hebben we gezocht naar 
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iets, meer in de Randstad, maar wel met uitzicht op het water” (mevrouw R1). Het uitzicht op 

het water versterkt het vrije gevoel van de participanten: “En uitzicht op het water maakt het 

gelijk wat vrijer” (mevrouw R1). Bij de keuze voor de appartementen hebben de participanten 

overwogen hoe ze het beste uitzicht op het water zouden krijgen. De inrichting van de 

woning is op het water gericht, zo staan meubels richting de ramen gepositioneerd. De 

dynamiek van het havengebied in de stad is een onderwerp die ook naar voren komt in de 

omschrijvingen van de woonkeuze voor de bewoners van Rotterdam. Het lijkt erop alsof de 

bewoners van Montevideo flexibel zijn qua locatie: zij zijn niet vanuit de omgeving van 

Rotterdam vertrokken naar deze stad, maar komen van verder gelegen locaties. Dit is in 

contrast met het perifere woongebied.  

In het perifere onderzoeksgebied blijkt de woonkeuze om andere redenen te zijn gevallen op 

Delft-West. De meeste respondenten hebben in de buurt gewoond, iets wat bij Rotterdam 

niet het geval is. Het dorpse karakter met een “ons ken ons” gevoel blijkt aantrekkelijk te zijn 

geweest voor de woonkeuze. Het water blijkt niet de keuze te hebben gevormd maar om 

praktische redenen als veiligheid en privégevoel wel hebben bijgedragen aan de woonkeuze 

in een positieve zin. Zowel de tuin als de woning zijn bij alle participanten duidelijk op het 

water gericht. Met lage ramen en meubels richting het water is het zicht op het water 

gemaximaliseerd. 

Het landelijk onderzoeksgebied kent zeer uiteenlopende redenen voor de woonkeuze. Over 

het algemeen liepen mensen per toeval tegen de woning aan. Zij wonen er allemaal al 

gedurende langere tijd (tabel 1). Water blijkt niet de doorslaggevende factor te zijn geweest 

bij de bewoners van het landelijke gebied: “Het is gewoon de plek, die was mooi en er zat 

water bij” (mevrouw T2). Eén van de participanten in Tienhoven voelde zich door het water 

aangetrokken omdat hij een verleden had welke met water verbonden was: […] “we kwamen 

eigenlijk altijd hoe dan ook bij het water uit. Ik hou ook van kanoën en nu nog” (meneer T1). 

Dit is bij de andere participanten niet het geval, zij hebben in het verleden nog niet bij het 

water gewoond. Het open karakter van het water maakt het wel een aantrekkelijke factor 

welke de woonkeuze positief heeft beïnvloed: “Ik zou niet in het bos willen wonen. Altijd wel 

water erbij” (meneer T1). Het buiten willen wonen is de voornaamste reden onder de 

landelijke bewoners voor de woonkeuze. Hoewel het water niet de reden voor de woonkeuze 

blijkt te zijn, blijkt het water wel een belangrijke rol te zijn gaan spelen in het leven van de 

participanten. Het water wordt veelvuldig gebruikt voor zwemmen, varen en vissen.  
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Bij alle drie de onderzoeksgebieden blijken mensen niet duidelijke verwachtingen te hebben 

gemaakt van de woonomgeving met betrekking tot het water. Wel zijn zij allen tevreden over 

de woonlocatie en willen er niet meer weg. 

5.3. Mogelijke activiteiten en sociale aspecten 

In de verschillende watergebieden worden andere activiteiten ondernomen. Enerzijds is dit te 

verklaren door het type water, anderzijds door de relatie die de bewoners met het water 

hebben (tabel 3). Zo hebben de bewoners van Rotterdam geen tuin of buitenruimte en 

kunnen zij niet direct het water gebruiken of erbij zitten vanuit huis. In de perifere en 

landelijke onderzoeksgebieden wordt het water gebruikt voor het besproeien van de tuin, er 

wordt bij het water gezeten en er worden activiteiten in het water ondernomen. Het 

ondernemen van activiteiten bij en in het water is het hoogst bij het landelijke water: hier 

wordt veel gezwommen, gevaren en bij het water gezeten. Het perifere water is geschikt 

voor dezelfde activiteiten, alleen bezit maar één van de participanten ook daadwerkelijk een 

boot. Het perifere water is wel weer de enige locatie die gebruikt wordt voor vissen binnen de 

onderzoeksgroep.  

Alle respondenten kijken naar het water. Dit gebeurt voornamelijk tijdens het voorbij lopen in 

huis. Maar de meubels zijn bij alle bewoners op het water gericht en de bewoners van het 

perifere en landelijke water hebben tuinmeubels in de buurt- of richting van het water staan. 

Als er bezoek komt en het weer staat het toe gebruiken mensen het water veel als locatie om 

bij te gaan zitten: “Als het goed weer is gaan we aan het water zitten. Als we bezoek hebben 

zitten we helemaal achterin bij de vlonder” (mevrouw T2).  
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Tabel 3: Activiteiten rond het water van de geïnterviewde mensen. 

 Zwemmen Varen Naar 

het 

water 

kijken 

Schaatsen/ 

lopen op 

het ijs 

Gebruik water 

voor de tuin 

Langs 

het 

water 

lopen 

Naar 

boten 

kijken 

Vissen 

R1   x   x x  

R2  x x   x x  

R3   x   x x  

D1 x x x x x  x x 

D2 x x x x x  x x 

D3  x x x x  x x 

D4  x x x x    

T1 x x x x x    

T2  x x x x    

T3 x x x x x    

T4 x x x  x    

 

Schaatsen en lopen op het ijs komt zowel voor bij de perifere als bij de landelijke 

onderzoekslocatie. Dit komt niet voor bij het stedelijk water, wat een logisch gevolg is van het 

type water. Het schaatsen vertegenwoordigt een mogelijkheid tot het ontmoeten van 

omwonenden. Ook in de zomer, wanneer er bij het water wordt gezeten en wordt gevaren 

door de perifere en landelijke bewoners, vinden er ontmoetingen plaats. Zoals in Delft:  

“Ja, gewoon mensen die plezier hebben en gewoon langs komen varen. Dan zit je te vissen 

en dan maak je even een praatje” (meneer D2).  

In Rotterdam lijken de ontmoetingen niet zozeer gebonden aan het water maar aan de 

schepen. De bewoners gaan daarnaar kijken en praten met bezoekers en omwonende.  

“Het is niet het water. Maar ieder moment liggen er fantastische schepen, of cruiseschepen. 

Van de week kwam ik de hoek om en lag er een enorm containerschip en dat zou gedoopt 

worden de volgende dag. En dan heb je wel contact met mensen en dat, ja, dat komt 

natuurlijk door het water” (mevrouw R1).  

 

 



 

 

53 Faculteit Sociale Geografie en Planologie – Universiteit Utrecht 

  Wonen aan het water 

Er wordt dus contact gemaakt met de bezoekers van de pier, welke onder andere bestaan uit 

cruisende toeristen: 

“We hebben zelf heel veel gecruised dus we weten hoe leuk dat is. Ja, we hebben zelfs zo’n 

toeter en dan zwaaien we naar al die mensen. Dat heeft iets. Waar doe je dat nou?” (meneer 

R2). 

Het water wordt op alledrie de locaties gebruikt als uitvalsroute. Deze uitvalsroute wordt 

gebruikt om te gaan varen met vrienden of vrienden te bezoeken. Hiervoor worden eigen 

boten gebruikt en ook worden er boten gehuurd bij het perifere en stedelijke water. Zo 

omschrijven bewoners van Rotterdam het water als een uitvalsmogelijkheid: “Denk dat als je 

ergens anders woont, niet aan het water, dat je niet zo snel voor zo’n evenement zal kiezen. 

Bij wijze van spreken. Bij ons in het ander huis zouden we daar nooit aan gedacht hebben” 

(meneer R2).  

Concluderend kan gezegd worden dat hoewel per locatie verschillen bestaan tussen het 

water en het sociale aspect hiervan, het water wel een versterkende rol vormt voor het 

maken en onderhouden van sociale contacten. Waar in Tienhoven het water wordt gebruikt 

om bij te gaan zitten met bezoek en voor het opzoeken van vrienden met de boot, gaan de 

bewoners van Delft daarnaast ook bij de oever staan om te kletsen met de buren. In 

Rotterdam vormt het water een plek om nieuwe contacten te maken, want op de kade vinden 

ontmoetingen plaats tussen bewoners en bezoekers.  

5.4. Gevoelsaspect 

In dit onderzoek is uitgebreid ingegaan op het gevoelsaspect van het water. Dit is een thema 

wat door middel van open vragen bij de participanten is achterhaald (zie 3.3.3.). Alle 

participanten voelen zich bevoorrecht, rijk, gelukkig, trots en/of tevreden door hun 

woonlocatie aan het water. Het water heeft over het algemeen dus een positieve uitwerking 

op bewoners. Het water lijkt dit gevoel te versterken maar is niet bij iedereen de belangrijkste 

reden voor het bevoorrechte gevoel. Vooral bij het stedelijk water lijkt het water een grote rol 

te hebben bij het vergroten van het woongenot. Dit kan verklaard worden doordat zij omringd 

worden door water en de overige twee locaties naast het water ook veel andere natuurlijke 

elementen hebben wat het woongenot lijkt te vergroten. Toch zijn het meer de indirecte 

zaken van water, zoals de boten en de mensen, die het water zo aantrekkelijk maken in het 

stedelijk water gebied. Bij het landelijke en perifere water is het meer de samenhang met de 

rust en de natuur wat het tevreden gevoel creëert.  
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Tabel 3: Gevoelens bij het water van de geïnterviewde mensen. 

 Being 

away 

Extent Compa-

tibility 

Fascinatie Bevoorrecht/ 

geluksgevoel 

Open en 

ruimte 

Rust Vrijheid 

en privé 

Trots 

en 

status 

R1 x  x  x x x x  

R2 x  x  x x  x  

R3   x  x x  x  

D1 x x x  x  x x  

D2 x  x  x  x  x 

D3 x x x  x  x   

D4  x x  x  x x  

T1 x x x  x x x   

T2 x x x  x x x  x 

T3 x  x  x  x   

T4  x x  x x x   

5.4.1. Vier onderzochte gevoelsaspecten 

Uit dit onderzoek blijken meer gevoelens een relatie te hebben dan de vier onderzochte 

gevoelsaspecten welke uit het literatuuronderzoek naar voren kwamen. Hieronder wordt 

eerst aandacht besteed aan de vier gevoelsaspecten uit de literatuur en daarna wordt dieper 

ingegaan op overige gevoelsaspecten. De vier gevoelsaspecten die uit de literatuur 

belangrijk blijken voor de waardering van natuur zijn: “being away”, “extent”, “comptabiliteit” 

en “fascinatie” (zie 2.3.2.). “Being away” wordt versterkt door de natuur. Het gevogelte, de 

doorkijkjes, de verschillen tussen seizoenen zorgen ervoor dat het water niet statisch is maar 

dat er wat in te zien is. Ook het weer speelt hierbij een rol. Mensen kijken naar de kleur van 

het water, de regen op het wateroppervlak en de golfjes door de wind. In Rotterdam zorgen 

het vrachtverkeer en de weersomstandigheden voor een soortgelijk effect als de natuur in 

het perifere en landelijk gebied. Het losse element water lijkt niet mensen het gevoel van 

“being away” te geven, dit komt tot stand door een samenspel met andere elementen, zoals 

natuur, boten en variatie in het weer. 

De weersomstandigheden kunnen ook versterkend werken op het gevoel van overweldiging 

(extent). Vooral in Rotterdam lijken de weersverschijnselen als onweer en bliksem een 

overweldigend gevoel op te wekken. Dit is wellicht te verklaren door de grotere hoeveelheid 

lucht die de bewoners zien vanuit hun appartementen. Toch ervaren de bewoners van 

Rotterdam het water zelf niet als overweldigend. Zij geven aan dat het went naarmate ze er 

langer wonen. Zo antwoord een van de participanten in Rotterdam op de vraag in hoeverre 
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het water overweldigend blijft: “Het went wel maar ik heb nog altijd het gevoel dat we op een 

heel bijzonder stukje wonen” (meneer R2). 

Compatibility, ofwel het mogelijk maken van de gewenste activiteiten, is een lastig te 

achterhalen aspect van de waardering van de natuur. Dit omdat het te maken heeft met 

verwachtingen die mensen hebben met betrekking tot hun woonomgeving. Dit is op zichzelf 

al ingewikkeld en al helemaal omdat de participanten in dit onderzoek terug dienen te 

denken aan de tijd voordat ze op de huidige woonlocatie woonden. Geen van de 

participanten had hele abstracte wensen en behoeftes met betrekking tot het water en zagen 

het water meer als een bijkomstigheid, een extra toevoeging aan de woonomgeving: “Maar 

het kan wel, maar uh, ja nee, het was wel fijn om aan het water te wonen. Van tevoren niet 

verwacht hoor, dat we dat wilden” (mevrouw T3). Aangezien alle respondenten tevreden zijn 

met de keuze en het water de behoeftes hebben vervuld is er geen reden om aan te nemen 

dat het water niet compatibel is.  

Bij geen van de participanten kwam naar voren dat zij daadwerkelijk gefascineerd raakten 

door het water. Het gevoel wat kijken naar de natuur en het water creëert wordt door de 

participanten niet op een dermate manier omschreven die onder het aspect fascinatie valt: 

“Dan kan ik ook echt genieten, over de polder uitkijkend. Ja dat vind ik mooi” (mevrouw T3). 

Dat mensen niet gefascineerd raken door de omgeving kan te maken hebben met de 

gewenning. Het verandert steeds, waardoor het wel blijft het wel prikkelen maar niet per sé 

fascineren: 

“Nee, het is toch nog altijd mooier wonen. Als we de plassen op gaan blijft het een soort van 

ontdekkingsreis. Want goh heb je dat al zien bloeien en jeej hoeveel ganzen zitten er nu? 

Het is altijd een ontdekkingsreis. Maar daar moet ik wel bij zeggen; vroeger deden we dat 

heel veel maar nu doen we dat nog maar heel weinig” (mevrouw T1).  

Wel is duidelijk dat de omgeving een geluksgevoel naar boven brengt. Zoals hierboven al 

omschreven is worden deze gevoelens indirect door het water veroorzaakt en versterkt. Het 

is niet met zekerheid vast te stellen of, hoewel water drie van de vier gevoelsaspecten bevat 

bij de meeste respondenten, water als landschapselement op zich een herstellende rol heeft. 

Hiervoor is verder onderzoek nodig waarbij nog dieper wordt ingegaan op dit selectieve 

element van water.  
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5.4.2. Overige gevoelens  

Andere gevoelens, naast de vier onderzochte aspecten van water, welke meer 

samenhangen met de fysieke aspecten van het water zijn open, ruimte, vrijheid en privé. 

Deze gevoelens zijn vergelijkbaar en komen tot stand door de fysieke openheid die het water 

voor de bewoners creëert. Vrijheid is een term die wordt omschreven als: “Toch een stuk 

vrijheid, want de overkant is weer een stuk verder. En het geeft vrijheid omdat, als je zou 

willen, kun je gaan varen” (mevrouw D4). Deze impliciete rechtszekerheid van het uitzicht 

komt duidelijk naar voren in Rotterdam: “Ja, een bepaalde vrijheid, want door het water komt 

er niet vlak voor je een gebouw” (meneer R3). Vrijheid komt dus naar voren door de open 

ruimte welke door het water gecreëerd wordt: “Oh, het water heeft iets opens. Iets ruimtelijks. 

Dat uh, je kunt helemaal geen bekrompen blik. En dat geeft je een gevoel van vrijheid en dat 

komt door het water” (mevrouw R2). Het privégevoel komt naar voren in perifeer en stedelijk 

gebied. Eén van de participanten in Delft ervaart het water ook als veiligheid. Door het water 

verwacht hij dat zijn woning minder inbraakgevoelig is. Deze meneer is de enige die 

gevoelens van veiligheid uit het water in zijn woonomgeving opbracht in het interview. Wat 

wel interessant is, is dat dezelfde man het water ook als onveilig omschrijft. Dit vanwege het 

verdrinkingsgevaar voor zijn kinderen. Hier wordt bij ‘5.6. Negatieve aspecten’ verder op 

ingegaan. In verder onderzoek is het mogelijk om te achterhalen in hoeverre water in de 

woonomgeving het gevoel van een veilige woonomgeving versterkt.  

Rust is de meest voorkomende term in dit onderzoek wanneer de participanten antwoord 

gaven op de vraag hoe zij hun woonomgeving zouden omschrijven. Vooral bij het perifeer en 

landelijk onderzoeksgebied was rust een veel herhaalde term binnen de interviews: “Ja, 

gewoon rust. Ik denk dat water ook rust geeft. Denk ik. Dat het kalmeert. Dat het gewoon uh, 

en dat is deze omgeving natuurlijk ook. En dat heb je natuurlijk ook in zo’n dorp dat het rust 

geeft” (meneer D2). Wat hierbij opvalt is dat deze bewoners graag hun woonomgeving zo 

rustig mogelijk willen houden in tegenstelling tot de stedelijke bewoners. Hoewel een enkele 

participant in de stad het water als rustgevend omschrijft willen zij over het algemeen zo veel 

mogelijk levendigheid in de woonomgeving. Bijna alle stedelijke participanten halen 

evenementen aan in het verleden waar ze erg van hebben genoten en betreuren het dat de 

haven aan de zuidelijke zijde van de flat door een nieuwe brug minder intensief wordt 

gebruikt. Voor enkele van de participanten was het water ook een element in hun 

woonomgeving waar zij trots op waren. Een enkeling van de bewoners van het perifere 

onderzoeksgebied voelde het als status om zo aan het water te wonen. Dat het financieel 

mogelijk was om “zo mooi” te wonen bleek de reden te zijn om trotse gevoelens te hebben 

over de woning aan het water. Hierbij dient vermeld te worden dat beide participanten die 

trots waren op hun woning deze als een bouwval hebben gekocht en helemaal hebben 
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opgeknapt. Wellicht kwamen de trotse gevoelens ook door het resultaat van deze inzet.  

5.5. Seizoensverschillen  

Uit het onderzoek blijkt dat de variatie tussen de seizoenen voor alle participanten als 

aantrekkelijk wordt ervaren. Ieder seizoen wordt om andere redenen gewaardeerd. Hoe het 

weer en de natuur het uitzicht verandert wordt door bijna alle participanten genoemd als 

positief kenmerk van het water. Ze vinden hiernaast de ontwikkelingen in de natuur 

aantrekkelijk en ervaren de mogelijkheid tot zwemmen en varen in de warmere maanden als 

prettig. Veel van de landelijke en perifere participanten halen de mogelijkheid tot schaatsen 

aan in de winter.  

De voorkeur gaat bij de landelijke en perifere participanten uit naar de zomermaanden. Zoals 

één van de participanten in Delft het omschrijft: “Nou, ‘s zomers heb ik wel een tevredener 

gevoel. Dan gebeurt er veel meer in het water. Dieren enzo” (mevrouw D4). De voorkeur 

naar seizoenen is anders bij de stedelijke participanten. Bij hen gaat niet echt een voorkeur 

uit naar een seizoen maar zijn de natuurlijke elementen duidelijk wel een aantrekkelijke 

factor: “Ruimte en dynamiek. En dat blijft. En het is ook zomer en winter. Dat is ook heel 

prettig. Het is ook, of het nu goed of slecht weer is, het blijft zo. In de zomer en winter. Het 

blijft zo” (meneer R2). De reactie van het water op het weer wordt hierbij ook als prettig 

ervaren.  

5.6. Negatieve aspecten van water 

Het onderzoek is gericht op de vraag wat water aantrekkelijk maakt voor bewoners aan het 

water. Er is voor gekozen om aan de respondenten te vragen of er ook negatieve aspecten 

zijn van aan het water wonen. Wellicht levert dit nog interessante inzichten op over de 

afweging voor het wonen aan het water. Uit het onderzoek komen niet grote negatieve 

aspecten naar voren en ze lijken zeker niet zwaarder te wegen dan de voordelen van het 

water. Negatieve aspecten zijn: knutten, vliegen en muggen, onveiligheid voor kinderen 

vanwege verdrinkingsgevaar en mogelijke waterproblemen als vocht en overstromingen. Zo 

omschrijft één van de participanten in het landelijk gebied het verdrinkingsgevaar als: “Als je 

kleine kinderen hebt is het wel gevaarlijk. Die kunnen wel in het water vallen, twee van de 

drie hebben er ingelegen ooit. Is wel lang geleden” (mevrouw T4). Door net meer dan de 

helft van de participanten worden negatieve aspecten genoemd, verdeeld over de drie 

onderzoeksgebieden.  
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6. Conclusie 

6.1. Deelvragen 

De antwoorden op de deelvragen worden hieronder besproken en waar dit van toepassing is 

wordt hierbij een opsplitsing gemaakt naar landschapstypes. Uit het onderzoek was de 

eerste verwachting dat er een verklaring gevonden kon worden voor de aantrekkelijkheid van 

wonen aan het water. De vier onderzochte variabelen: fysiek, sociaal, gevoel en 

persoonskenmerken hebben ieder een andere invloed op de waardering van water. Uit dit 

onderzoek blijkt dat de verschillende onderzoeksgebieden om andere fysieke kenmerken en 

karakteristieken worden gewaardeerd. Duidelijk is dat water niet een op zichzelf staande 

factor is maar samenhangt met andere aspecten. In stedelijk gebied betreft dit het verkeer en 

de mensen op en rond het water. In landelijk gebied betreft het de samenhang met 

natuurlijke elementen en de veranderingen hierbinnen.  

Het sociale aspect van water speelt bij de waardering van water een belangrijke rol. De 

participanten binnen dit onderzoek hadden bij de woonkeuze geen duidelijke verwachtingen 

van het water, maar uit het onderzoek blijkt dat de bewoners aan het water uiteindelijk wel 

veel ondernemen rond het water. Hiervan is het meeste sprake bij het landelijke en perifere 

onderzoeksgebied. Dit sluit aan bij de verwachtingen over dit thema. Bij landelijk en perifeer 

onderzoeksgebied zijn de meeste mogelijkheden op en rondom het water. Het water blijkt bij 

alledrie de onderzoeksgebieden een ondersteunende rol te hebben bij het onderhouden van 

sociale contacten. Bij het stedelijk onderzoeksgebied komen ook nieuwe contacten tot stand 

door de aanwezigheid van water, dit komt doordat het water aansluit op een openbare ruimte 

en niet op de eigen tuin.  

Er werd vanuit de literatuur verondersteld dat water, net als andere landschappen, effect 

heeft op gevoelens en gedachtes. Deze verwachting wordt door dit onderzoek bevestigd. 

Niet alle respondenten ondervinden dezelfde gevoelens en gedachtes door het wonen aan 

het water. De omgeving geeft wel een geluksgevoel bij alle participanten. De gevoelens van 

“being away” en “compatibility” zijn het meeste van belang bij de verschillende watertypes. 

Hier is geen eenduidige afsplitsing per watertype te maken. Dat alle bewoners tevreden zijn 

met het water en dat alle bewoners gevoelens en gedachtes beleefden bij het wonen aan het 

water is een belangrijke uitkomst van dit onderzoek. Water heeft een positieve uitwerking op 

de gevoelens van de participanten. Enkele niet onderzochte gevoelens, die naar voren 

kwamen in de interviews, zijn rust, ruimte, open, vrijheid en privé. Rust komt voornamelijk 

naar voren bij landelijk en perifeer water. Open en vrijheid en prive zijn overlappende termen 

die een soort impliciete rechtszekerheid van het uitzicht inhouden. Dit komt vooral naar voren 
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bij stedelijk water, hier wordt namelijk door het water de open ruimte gecreëerd. In de 

overige gebieden is dit ook de natuur en de fysieke ruimte van de tuin. Gevoelens kunnen 

dus verschillen per watertype.  

Wat blijkt uit dit onderzoek is dat van de persoonskenmerken welke onderzocht zijn eigenlijk 

geen van allen duidelijk verschil vertonen tussen de verschillende watertypes. Wel is het 

mogelijk om uit de verschillende interviews per watertype een persoonskarakterisering te 

maken. Uit dit onderzoek blijkt dat er geen één type watermens is en dat per woonlocatie ook 

verschillen bestaan. Wel is duidelijk dat mensen die in stedelijk watergebied wonen mensen 

zijn die midden in het leven willen staan en de perifere bewoners van watergebieden vooral 

natuurliefhebbers zijn, zij zijn graag buiten in de tuin of op het water. De participanten in het 

landelijk watergebied liepen qua typering uiteen maar zijn allemaal actieve bewoners welke 

veel tuinieren en ook echt liefhebbers van natuur en rust zijn. De fysieke kenmerken van een 

gebied reflecteren in dit onderzoek verschillende persoonstyperingen. 

Dit onderzoek tracht te vatten welke aspecten een rol spelen bij de waardering van water. 

Per watertype blijkt de waardering van het water te verschillen. Rust, de samenhang met de 

natuur en het gevoel van even helemaal weg te zijn is van belang bij landelijk water. Bij 

perifeer water vormt het water een belangrijke uitvalsroute, is het een privé gevoel en zijn de 

sociale activiteiten op het water van belang. Bij stedelijk water vormt het water vooral een 

impliciete rechtszekerheid op uitzicht en brengt het privégevoelens met zich mee. 

6.2. De centrale onderzoeksvraag 

Het uiteindelijke doel van dit onderzoek is antwoord geven op de volgende hoofdvraag: 

 Welke aspecten van water spelen een rol bij de waardering van water voor de 

bewoners van stedelijk, perifeer en landelijk watergebied en wat zijn de kenmerken 

van bewoners aan het water? 

Water in de omgeving blijkt uit dit onderzoek effect te hebben op de gedachtes en gevoelens 

van de bewoners aan het water. Uiteindelijk blijken alle drie de aspecten (sociaal, gevoel en 

fysiek) een rol te spelen bij de waardering van water. De mate van invloed verschilt per 

watertype maar is bij alle drie de gebieden van toepassing. Concluderend kan er gezegd 

worden dat het sociale aspect van contacten onderhouden bij het bij perifeer en landelijk 

water sterker naar voren komt. Hier wordt het water bewust opgezocht tijdens het 

onderhouden van sociale contacten. Bij het stedelijk water vinden er rondom het water 

voornamelijk nieuwe vluchtige ontmoetingen plaats. Het fysieke aspect van het water 

betekend bij alle drie de gebieden dat het water op een andere manier wordt ervaren en 

gebruikt. Het landelijke en perifere water wordt ervaren als onderdeel van de natuur en 
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hierbij wordt het in samenhang met de natuur positief gewaardeerd. Bij perifeer water vormt 

het water hiernaast een belangrijke uitvalsroute. Bij stedelijk water vormt het water vooral 

een impliciete rechtszekerheid op uitzicht. Hierbij zijn de natuurlijke elementen van het water 

minder van belang maar gaat het meer om de bedrijvigheid op het water. Bij het perifere en 

landelijke water vinden de meeste activiteiten op en rondom het water plaats. Water geeft 

per onderzoeksgebied andere gevoelens. Bij het landelijk water is het gevoel van rust en het 

gevoel van “even helemaal weg te zijn” (being away) van belang. Bij perifeer water is het 

water voornamelijk rustgevend voor de bewoners. Bij stedelijk water spelen privé en ruimte 

gevoelens de belangrijkste rol. 

Er is geen directe omschrijving te geven van het type mens wat woont bij het water. Hiervoor 

zijn de onderzochte persoonskenmerken te uiteenlopend binnen de respondentengroepen 

van de drie onderzoeksgebieden. Vanuit de interviews met de respondenten kan wel een 

schets worden gemaakt van het type mens wat aan het water woont. Personen die aan het 

landelijke en perifere water wonen zijn veel buiten en ondernemen veel, zij houden over het 

algemeen van tuinieren. De stedelijke respondenten willen bij hun huis graag activiteiten 

kunnen ondernemen en vinden bedrijvigheid rond de woning aantrekkelijk. Dit is minder het 

geval bij het perifere water en in het landelijk water willen de bewoners voornamelijk rust 

rond de woning. In verder onderzoek is het mogelijk deze relaties statistisch te toetsen. 

6.3. Discussie 

Dit onderzoek sluit niet altijd naadloos aan op de bestaande studies. Hieronder worden de 

zaken belicht welke niet aansluiten bij de literatuur. Hiernaast wordt er aandacht besteed aan 

zaken die wel aansluiten bij de literatuur. Bij deze discussie is de volgorde aangehouden van 

het onderzoeksverslag om zo enige structuur te bieden.  

Uit de literatuur blijkt dat de natuurlijke omgeving bij mensen de voorkeur heeft boven een 

stedelijke omgeving (zie 1.4.). Uit dit onderzoek blijkt dat natuurlijke elementen een rol 

spelen in de waardering van landelijk en perifeer water. Bij het stedelijk water hebben de 

bewoners een voorkeur voor het stedelijke karakter van de stad. Zij waarderen de omgeving, 

ook zonder natuurlijke elementen, positief. Hier draait het meer om het leven in de omgeving 

en de boten op het water die als positieve elementen worden gepercipieerd. Hieruit blijkt dat 

het geen gegeven hoeft te zijn dat natuurlijke elementen voor iedereen aantrekkelijk zijn.  

Uit de literatuur blijkt dat mensen voorkeur hebben voor urbaan groene of landelijke 

omgevingen met betrekking tot de woonlocatie (zie 2.1). Uit dit onderzoek blijkt dat de 

landelijke en perifere bewoners in lijn zijn met de literatuur maar dat de stedelijke bewoners 

een andere voorkeur hebben. Zij prefereren een stedelijke woonomgeving waarbij de 
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groenvoorziening niet voorop staat. Wellicht wordt het water als natuurlijk element ervaren 

en vervalt hierdoor de behoefte aan ander groen. Om dit de achterhalen is verder onderzoek 

noodzakelijk. Uit de literatuur blijkt hiernaast ook dat mensen vaker in de buurt door 

verhuizen. In dit onderzoek blijkt dat voornamelijk de perifere bewoners uit de buurt weg 

komen. De landelijke en stedelijke bewoners hebben een diffuser patroon van voormalige 

woonlocaties. Zij komen vanuit andere steden en deze liggen niet in de buurt van de huidige 

woonlocatie. Terwijl in Delft de bewoners allemaal uit de buurt wegkomen. Dit onderzoek is 

dus maar voor delen in lijn met de bestaande literatuur over de woonlocatie voorkeuren. 

In dit onderzoek worden de aspecten achterhaald welke van belang zijn bij de waardering 

van water. Hieruit blijkt dat Tveit’s theorie (2006) over dat het landschap met negen 

concepten kan worden omschreven niet opgaat voor de omschrijving van het type landschap 

waar water in voorkomt (zie 2.2.1.2.). Uit dit onderzoek blijken namelijk maar enkele van 

Tveit’s concepten van belang bij de omschrijving van water, namelijk omvang, complexiteit 

en natuurlijkheid. Hierbij bevestigt dit onderzoek de theorie van Sevenant en Antrop (2009) 

dat ieder type landschap op zijn eigen manier en met specifieke indicatoren omschreven 

dient te worden. Hierbij is het ook van belang dat water in een landschap niet overal op 

dezelfde manier wordt gewaardeerd. De perceptie en waardering van water is per water type 

net weer een beetje anders.  

Uit dit onderzoek blijkt dat water effect heeft op de bewoners, zij zijn soms bewust en soms 

onbewust met het water bezig. Dit heeft gevolgen voor de gedachtes en gevoelens van de 

bewoners aan het water. Het water brengt hierdoor bepaalde gedragingen en gevoelens 

naar boven bij de bewoners. Zo ervaren bijna alle participanten binnen dit onderzoek water 

als rustgevende factor in de omgeving. Deze uitwerking van het water op de bewoners is een 

bevestiging van de theorie van Tress en Tress (2001) en Antrop (2000) waarin zij 

uiteenzetten dat landschap en mens een tweezijdige relatie hebben en het landschap 

gedachtes en gedrag losmaakt bij de mens (zie 2.2.2.).  

Sevenant en Antrop (2009b) geven in hun onderzoek aan dat er gezocht moet worden naar 

een algemeen inzetbare meetschaal voor het meten van de landschapsperceptie en –

voorkeuren (zie 2.3.1.1.). Uit dit onderzoek kan een mogelijkheid hiervoor worden afgeleid. 

Zo kunnen uit dit onderzoek een mogelijke karakteristiek worden aangewezen welke bij zo’n 

meetschaal zou moeten worden betrokken. Er kan namelijk worden geconcludeerd dat 

personen met de karakteristieken; ‘midden in het leven willen staan’ de voorkeur geven voor 

stedelijk water gebieden. Hiertegenover staat dat personen met behoefte aan rust landelijk of 

perifeer water hoger zullen waarderen in hun woonomgeving. Hierbij dient de notie gemaakt 
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te worden dat deze woonvoorkeuren te maken hebben met de gehele woonlocatie en niet 

alleen het type water. Het is te voorbarig om te zeggen dat dit een causaal verband betreft. 

Om een schaal te maken welke de waarschijnlijkheid aangeeft voor de voorkeur voor het 

type water is het dus van belang om het type mens te achterhalen. Uit dit type kan dan een 

waarschijnlijke voorkeur worden afgeleid. Voor de exacte samenstelling van persoonlijke 

eigenschappen die samen een typering maken is verder onderzoek noodzakelijk.  

Wat opmerkelijk is is dat weidsheid een term is die veel voorkomt bij de interviews met de  

stedelijke participanten terwijl weidsheid vanuit de literatuurstudie een onbebouwd landschap 

betreft (Nega, Wei-Hsin, & Vrtis, 2010) (zie 2.3.2.). Weidsheid kan dus blijkbaar ook ervaren 

worden binnen een bebouwd landschap. Een mogelijke verklaring hiervoor is de hoogte 

waarop de participanten in Rotterdam wonen. Dit betreft de 23e verdieping tot de 37e 

verdieping. Deze verdiepingen zijn allemaal hoog genoeg voor een uitzicht waarbij niet tegen 

andere gebouwen aan wordt gekeken. Ook is er bij de bouw van de torenflat rekening 

gehouden met zichtlijnen, dit kan het weidse karakter van het uitzicht positief beïnvloed 

hebben. 

De hoeveelheid activiteiten die worden ondernomen is het grootst bij het landelijke en 

perifere water. Dit komt door de mogelijkheden die di watertype biedt. Dit is in 

overeenstemming met de literatuur waaruit ook blijkt dat wanneer er recreatiemogelijkheden 

zijn deze ervoor zorgen dat er ook meer recreatie plaatsvindt ([Henderson and Bialeschki, 

2005] & [Kaczynski and Henderson, 2007]) (zie 2.3.3.).  

Van alle vier de gevoelsaspecten welke Kaplan (1995) benoemd heeft komen er drie naar 

voren binnen dit onderzoek. ‘Fascinatie’ blijkt niet van belang te zijn voor de waardering van 

water in de woonomgeving (zie 2.3.4.). Toch wordt het water wel degelijk als prettig ervaren 

en lijkt het door zijn rustgevende uitwerking op bijna alle participanten een “herstellende” 

functie te hebben.  Hiermee kan worden verondersteld dat de theorie van Kaplan (1995) niet 

opgaat voor de waardering van water in de woonomgeving met betrekking tot één van de 

vier elementen in deze theorie.  

6.4 Aanbevelingen  

Met betrekking tot de maatschappelijke relevantie van dit onderzoek is het mogelijk 

aanbevelingen te maken. Aangezien uit de maatschappelijke relevantie blijkt dat dit 

onderzoek interessante informatie bevat voor verschillende partijen die actief zijn binnen de 

ruimtelijke ordening wordt hier een korte opsomming gegeven van de inzichten welke deze 

partijen uit dit onderzoek kunnen halen. Zo is duidelijk dat de bewoners bij alle watertypes 

het water als een prettige toevoeging ervaren in hun leefomgeving. Om het meeste uit de 

http://www.sciencedirect.com.proxy.library.uu.nl/science/article/pii/S0301479709004022#bib18
http://www.sciencedirect.com.proxy.library.uu.nl/science/article/pii/S0301479709004022#bib18
http://www.sciencedirect.com.proxy.library.uu.nl/science/article/pii/S0301479709004022#bib22
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mogelijke aanwezigheid van water te kunnen halen is het van belang dat bij nieuwbouw of 

herstructurering bewust om wordt gegaan met de aanwezigheid van het water. Woningen 

dienen op het water gericht te worden en de ramen dienen laag tot de grond te komen voor 

goed zicht op het water. Ook is het van belang om zichtlijnen te creëren wanneer de woning 

niet direct op het water aangesloten staat. Zo kan optimaal van het water gebruik worden 

gemaakt.  

Bij de herintroductie van water of herinrichting van water (bijvoorbeeld in havens) in stedelijk 

gebied is het van belang om dit water een duidelijke bestemming te geven. Kaal en leeg 

water in de stad blijkt uit dit onderzoek als minder aantrekkelijk te worden ervaren. Het 

perifere gebied zoekt, net als in andere opzichten, de balans tussen rust en levendigheid. 

Bewoners ervaren activiteiten op het water als positief maar dit moet niet worden uitgebreid 

tot dezelfde intensiviteit als in stedelijke watergebieden. Voor het landelijke watergebied is 

het juist van belang om het water niet te belasten met veel verkeer en bezoekers. Hier is het 

van belang om conservatief te zijn in de ruimtelijke ontwikkelingen en om het gebied zoveel 

mogelijk te behouden zoals het is. Hierbij dient de notitie geplaatst te worden dat wanneer 

een gebied toch veranderd deze wellicht weer andere bewoners aantrekt welke om andere 

redenen het water aantrekkelijk vinden. De hierboven geplaatste uitspraken betreffen alleen 

de tevredenheid voor de huidige bewoners.  
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7. Reflectie 

7.1. Representativiteit 

Dit onderzoek heeft betrekking op een onderwerp waar weinig onderzoek over afgerond is. 

Door het exploratieve karakter van het onderzoek is er kwalitatief onderzoek gedaan bij een 

kleine hoeveelheid respondenten. Door deze kleine groep is het onmogelijk om 

representatieve gegevens te verkrijgen. De bewoners zijn niet op arbitraire wijze 

geselecteerd en vormen daardoor geen goede afspiegeling van de maatschappij. Binnen dit 

onderzoek is hiervoor gekozen om zo een begin te maken naar onderzoek over wonen aan 

het water. Het doel was hierom ook niet om representatief te zijn maar om een selectie te 

maken uit alle mogelijke elementen met betrekking tot wonen aan het water.  

7.2. Methodologie 

Uit de interviews bleken meer onderzoeksthema’s van belang dan voorzien. Deze zijn 

daarom met de aanpassingen van de topic list meegenomen in de verdere interviews.  

7.3. Andere verklaring voor wonen aan het water 

Uit dit onderzoek is getracht mogelijke aspecten te benoemen welke de aantrekkelijkheid van 

water kunnen verklaren. Maar wellicht ligt het antwoord op de onderzoeksvraag niet bij de 

bewoners aan het water in de moderne vorm maar moeten we terug kijken. Er bestaan 

theorieën over de aantrekkingskracht van water op de mens om hier voedsel en drinken uit 

te halen. Om beter te kunnen vissen in ondiepe zeeën zouden mensachtige op hun 

achterpoten zijn gaan staan. Eén van deze theorieën is de “aquatic ape hypothesis” waarin 

wordt uiteengezet, op basis van niet-empirisch onderzoek, dat de mens zoals wij die nu 

kennen zijn karaktereigenschappen als kaakvorm, lichaamshouding, lange benen enzovoorts 

heeft ontwikkeld door in een waterrijke omgeving te wonen, waar zij onder andere door de 

hoge waterstanden veel op hun achterpoten moesten lopen om naar de overkant te komen 

(Morgan, E., 1995, p.3). Helaas is geen van deze theorieën wetenschappelijk onderbouwd. 

Maar dit geeft wel een mogelijke verklaring voor de aantrekkingskracht van water op de 

mens. 
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Bijlage 1. Topic list 

Interviews starten met de vraag hoe lang ze ergens wonen. Waarom zijn ze daar gaan 

wonen? Hebben ze bewust voor water gekozen en waarom wel/niet? 

 Fysieke aspecten (2.3.3.) 

o type water: bootjes/vrachtverkeer, stilte/rust, weidsheid, populatiedichtheid, flora en 

fauna. Mogelijke vragen: “Hoe zou u zelf uw woonomgeving met betrekking tot het 

water omschrijven aan vrienden als zij niet weten waar u woont?, “Zijn er ook 

negatieve aspecten van wonen aan het water?”, “Wat betekent wonen aan het water 

voor u?” en “Hoe ervaart u de verschillende seizoenen?”. 

o mogelijkheid tot activiteiten: vissen, varen, zwemmen 

 

 Sociale aspecten (2.3.4.) 

o plek voor activiteiten met anderen 

o vriendschap onderhouden – bezoek ontvangen bij het water 

o mogelijke ontmoetingsplek  

 

 Gevoelsaspecten (2.3.2)  

restorative: 

o being away: “In hoeverre heeft u het gevoel even van de wereld te zijn als u naar het 

water kijkt?”. 

o extent: “Hoe zou u de omgeving omschrijven?” en “In hoeverre vindt u de omgeving 

overweldigend? En waardoor?”. “In hoeverre voelt u zich bevoorrecht/geeft het 

status?” 

o fascination: “Wat voor gedachtes heeft u als men naar het water kijkt?” en “Hoe 

ervaart u het kijken naar het water?” 

o compatibility: “Wat verwacht(te) u van het water en kunnen deze verwachtingen 

waargemaakt worden?” en “Hoe beïnvloedt deze (mis)match het woongenot?”  

 

 Kenmerken respondent (2.1.2.) 

 Traditioneel: 

o leeftijd 

o geslacht 

o type huishouden (fase van gezinsvorming/hebben van kinderen) 

o sociaal-economische status: opleidingsniveau, beroepsstatus 

 Sociaal-cultureel (2.2.1.2)  

o voorkeur voor politieke partij 
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o leefgewoontes (uitgaan, sociaal netwerk, werk/vrije tijd verhouding) 

 Lifestyle (2.1.2) 

o recreatiemotieven 

o lid zijn van een organisatie m.b.t. milieu/natuur  

o achtergrond van de jeugd (stedelijk/landelijk opgegroeid) 
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Bijlage 2. Model over de huishoudensmobiliteit 

(Knox, P & S. Pinch, 2000)  
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Bijlage 2: Analyse schema Nvivo interviews 

Onderzochte 

variabele 

Onderliggende thema’s Subthema’s  

Fysieke aspecten     

  Activiteiten   

   Bij het water zitten 

   Evenementen 

   Gebruiken van het water voor de tuin 

   Naar bootjes kijken 

   Naar de natuur kijken 

   Naar het water kijken (uitzicht) 

   Roeien en varen 

   Schaatsen en wandelen op het ijs 

   Stedelijke samenhang 

   Vissen 

   Zwemmen 

  Kenmerken woonomgeving   

   Diepte, ruimte, afstand 

   Dynamiek, beweegelijkheid en diversiteit 

vd omgevig 

   Landelijkheid 

   Type water 

Gevoelsaspecten     

  Being away   

  Extent   

  Fascinatie   

  Compatibiliteit, waarmaken van 

verwachtingen 

  

  Bevoorrecht    

  Extra, toevoeging, privilege   

  Aangetrokken voelen tot water    

  Geluksgevoel   

  Open en ruimtelijk   

  Privé gevoel   

  Rijkdom   

  Rust   

  Status   

  Trots   
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  Veiligheidsgevoel   

  Vrijheid   

Kenmerken 

respondent 

   

  Life style   

   Achtergrond (jeugd) 

   Lid van een organisatie (milieu of natuur) 

   Recreatieve motieven 

  Sociaal culturele kenmerken   

   Leefgewoontes, vrije tijdsindeling 

   Normen en waarden 

   Politieke partij 

  Traditionele kenmerken   

   Fase van gezinsvorming 

   Geslacht 

   Leeftijd 

   Sociaal economische status 

Negatieve aspecten 

water 

   

Seizoen verschillen    

Sociale aspecten    

  Onderhouden van vriendschappen   

  Ontmoetingsplek   

Woonkeuze    
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Bijlage 4: Treemap Interviews 
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Bijlage 5: Interviews 

 

Hier volgen de elf interviews met de participanten, uitgewerkt zoals ze ook in Nvivo zijn 

geanalyseerd. 
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Stedelijk water: interview met mevrouw R1– 30min  

Sterre Hijlkema: U woont hier al vanaf het begin, waarom bent u toen hier gaan wonen? 

Mevrouw R1: Vanwege de locatie. 

Sterre Hijlkema: En dan locatie, de binnenstad? 

Mevrouw R1: Ja, binnenstad maar in de haven. De Wilhelminapier. Ik heb voor de pier 

gekozen.  

Sterre Hijlkema: En heeft u bewust gekozen voor deze locatie? Dat u echt over het water 

kijkt? 

Mevrouw R1: Uh, deze ligt het gunstigste want aan de andere kant kijk je tegen een andere 

toren aan. Want aan de andere kant kijk je ook wel naar het water maar langs die toren. En 

daar hadden we niet zo zin in. 

Sterre Hijlkema: Nee, snap ik. En wat vond u zo aantrekkelijk aan het water? Waarom wilde 

u dan aan de pier wonen? Was dit een langere wens? 

Mevrouw R1: De dynamiek van het water, en de haven, dat sprak me het meeste aan. 

Sterre Hijlkema: En wat bedoelt u daarmee mee? 

Mevrouw R1: Nou, er zijn altijd schepen, heel veel mensen die hier komen. Gewoon aan het 

water kijken, water trekt mensen. En het is een hele levendige omgeving. Daarom heb ik hier 

voor de pier gekozen. 

Sterre Hijlkema: Waarom denkt u zelf dat water mensen aan trekt? 

Mevrouw R1: Het heeft iets opens, iets vrij, het veranderd ook constant. Je hebt nooit 

hetzelfde uitzicht. 

Sterre Hijlkema: En wat zijn die veranderingen? 

Mevrouw R1: Uh, de kleur van het water, de hoogte van het water. En de schepen die erop 

varen. 

Sterre Hijlkema: Ja, soms is het druk. ’s Nachts vooral vrachtverkeer? 

Mevrouw R1: Nou, heb ik aan deze kant geen vrachtverkeer meer. Er lag wel een pier met 

vrachtschepen maar die is weggehaald. Dat vind ik wel heel jammer. Want dat maakte het 

wel veel levendiger.  

Sterre Hijlkema: Dus het kale water is niet zozeer aantrekkelijk maar meer wat er op 

gebeurd? 

Mevrouw R1: Ja.  

Sterre Hijlkema: En de mensen die erom heen komen. 

Mevrouw R1: Ja. 

Sterre Hijlkema: Gaat u zelf ook naar het water toe? Of alleen het uitzicht? 

Mevrouw R1: Alleen het uitzicht. Ja. 

Sterre Hijlkema: Niet aan de pier zitten? 
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Mevrouw R1: Nee.  

Sterre Hijlkema: En als u dan in uw appartement bent. Hoe vaak kijkt u dan bewust naar het 

water? Of is het meer een soort onbewust iets? Of is het meer prettig om als uitzicht te 

hebben? 

Mevrouw R1: Het laatste. 

Sterre Hijlkema: U gaat er niet echt voor zitten? 

Mevrouw R1: Ja, maar ’s avonds. Dan zit ik naar het donker te kijken, het water, de stad en 

de lampjes. 

Sterre Hijlkema: Ok. En hoe zou u dit water omschrijven? Qua soort omgeving? 

Mevrouw R1: Dat is moeilijk. Het is industrieel water. Ik denk dat dat de beste omschrijving 

is. Het is geen plezier vaart of recreatie. Het is echt industrieel water, schepen aan de 

overkant, vrachtschepen. Het is werkverkeer eigenlijk. 

Sterre Hijlkema: En ik merkte toen ik hier aankwam lopen op de pier dat het best wel rustig 

was. Het is autovrij gehouden. Zou het misschien aantrekkelijker zijn als het water de enige 

rustfactor was in contrast met de stad? 

Mevrouw R1: Nee, nou is het toevallig rustig op de pier omdat het koud is. Maar als het even 

iets zonnig is zit het helemaal vol. Je kan dan je auto nergens kwijt. Dan is het heel druk. Dat 

vind ik heel leuk, die drukte, dat mensen hier komen aan het water. Maar zoals ’s avonds als 

ze weer weg zijn vind ik het heerlijk (mevrouw heeft een privé parkeerplaats onder de 

woontoren, evenals een hotel voor gasten, zwembad, sauna en sportschool) 

Sterre Hijlkema: Dus het is echt een verschil tussen winter en zomer? 

Mevrouw R1: Ja.  

Sterre Hijlkema: Ja. Bent u hier gaan wonen omdat u misschien als mensen kende hier op 

de pier of is het een individuele keuze geweest? 

Mevrouw R1: Ja, heel individueel. Want wij waren dus de eerste torenflat die gebouwd is. Er 

woonde in het begin wel wat studenten in zo’n oud pakhuis. 

Sterre Hijlkema: Had ik gezien, ja. 

Mevrouw R1: Maar hier, dit is de eerste torenflat die gebouwd is. Het is puur de locatie en 

ook het gebouw. 

Sterre Hijlkema: Wat is er zo bijzonder aan dit gebouw?  

Mevrouw R1: Ja, om te beginnen vind ik het heel erg bijzonder dat het door een vrouw 

getekend is. Het is heel modern. Heel strak. En daar hou ik heel erg van. 

Sterre Hijlkema: Ok. Heeft u het idee dat er ook natuur is in uw woonomgeving? 

Mevrouw R1: Nou, verdomt weinig. Haha. Neehoor, ik ga met de auto naar het Kralingsebos. 

Daar ben ik in tien minuten. En daar zit ook een heel groot park (wijst).  

Sterre Hijlkema: Ja, dus niet hier op de kade, maar wel naar het park en het bos? 
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Mevrouw R1: Dagelijkse rondjes met de hond en dan een keer per dag ga ik naar het 

Kralingsebos. Maar je moet hier wel, om lekker in het bos te lopen, de natuur, moet je wel 

erop uit.  

Sterre Hijlkema: Ja, dat is niet de plek. 

Mevrouw R1: Ja, je woont hier niet voor de natuur. 

Sterre Hijlkema: Ja, het is ook een hele strakke lijn, gebouwen en water. Het is niet zoals in 

een landelijk gebied dat het echt overloopt. Dat is wel wat u aantrekkelijk vind? Heel strak 

alles. 

Mevrouw R1: Ja, ja, ja.  

Sterre Hijlkema: Ok. En als u dan ’s avonds op de stoel naar buiten kijkt, wat voor gevoelens 

krijgt u daarbij? 

Mevrouw R1: Rijkdom dat je zo’n uitzicht hebt. En fascinerend. Ik vind het water en de stad ’

s avonds fascinerend. Als alle lichtjes gaan branden. Het leeft. Als ik nou ’s nachts om twee 

uur uit bed kom. Er leeft altijd iets. Dat is denk ik ook wel meer de charme van in de stad 

wonen, dan het water. Want ’s avonds is er op het water niet echt veel te doen.  

Sterre Hijlkema: Ja. Interessant. Er is eigenlijk een overweldigend uitzicht door allemaal 

verschillende dingen bij elkaar? 

Mevrouw R1: Ja.  

Sterre Hijlkema: Heeft u het idee dat het water voor u of uw partner een ontmoetingsplek is 

met andere? Heeft het een bindende factor? 

Mevrouw R1: Het is niet het water. Maar ieder moment liggen er fantastische schepen, of 

cruiseschepen. Van de week kwam ik doe hoek om en lag er een enorm containerschip en 

dat zou gedoopt worden de volgende dag. En dan heb je wel contact met mensen en dat, ja, 

dat komt natuurlijk door het water. Ik laat je een foto zien, het is werkelijk zo mooi. 

Sterre Hijlkema: Ja leuk! 

Mevrouw R1: (kan de foto niet vinden, toont me andere foto’s van oude schepen in de 

haven). Van de week was er een vlootschouw. Kijk dat ligt er dan ineens. 

Sterre Hijlkema: Leuk! Oh, ja heel mooi. Hele oude schepen! Die oude loodsen zijn ook zo 

mooi. 

Mevrouw R1: Ja die gaan ze allemaal ontwikkelen ook.  

Sterre Hijlkema: Oh, die gaan ze niet slopen. 

Mevrouw R1: Kijk die, oh, ja die is die vlootschouw. (toont me nog een foto) 

Sterre Hijlkema: Dan komen alle mensen die privé zo’n boot hebben? Wat een onderhoud! 

Mevrouw R1: Ja, vreselijk! Haha. (geeft de zoektocht op naar de foto) 

Sterre Hijlkema: En na 6 jaar bent u hier komen wonen, had u toen bepaalde verwachtingen 

van het water? Kunt u dat terughalen? 
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Mevrouw R1: Uhm, nee. 

Sterre Hijlkema: Heel blanco erin gegaan? 

Mevrouw R1: Ja.  

Sterre Hijlkema: En is het bevallen? 

Mevrouw R1: Ja, geweldig! Ja. Ik kwam uit Krimpen, aan de IJsel. Heel landelijk dorp in het 

Groene hart. En ik woonde echt aan de rand in de polder. Ja, en, ik ben hier naartoe gegaan 

voor de levendigheid, de stad en het water. Maar wat ik er precies van verwachte wist ik niet, 

maar de plek trok mij heel erg. Het is een historische plek. Ik heb daar een hele oude foto uit 

1962. Dat is de pier, zoals die was, toen het nog een scheepvaart pier was. (wijst op een 

twee meter brede wand plakkaat van metaal waarop de oude pier staat) 

Sterre Hijlkema: Ja, het is echt een cruiseschepen pier geweest? 

Mevrouw R1: Ja, cruiseschepen en vrachtverkeer. 

Sterre Hijlkema: Ja. Mooi zeg. Ik heb wel in het historisch archief zitten bladeren, dus had 

wel soortgelijke foto’s gezien. Er mooi. Ja, dat hotel is ook heel populair he? 

Mevrouw R1: Waar ik ook ter wereld kom en ik zeg Rotterdam dan zeggen ze huhu en als ik 

dan zeg van ken je hotel New York dan zeggen ze ooh! En dan zeg ik nou, daar woon ik 

naast.  

Sterre Hijlkema: Ja, het is echt heel bekend. En een andere vraag. U zei dat u vroeger op 

het platteland heeft gewoond. Bent u daar ook opgegroeid? 

Mevrouw R1: Nee, ik ben al 14 keer verhuisd. Ik kom oorspronkelijk uit Rotterdam Zuid. Dus 

ik ben eigenlijk weer terug. En ik heb landelijk en stedelijk gewoond. Maakt mij niet zoveel uit 

waar ik woon. 

Sterre Hijlkema: Heeft u al eerder aan het water gewoond? 

Mevrouw R1: Nee, ik zou wel heel graag aan zee willen wonen. Hoewel de zee ‘s avonds 

doods is want dan is ie donker. Dan zie je niets. Ja, dat is heel anders. Ja, de combinatie 

water en de stad dat vind ik tot nu toe toch wel heel ideaal.  

Sterre Hijlkema: Die dynamiek daartussen.  

Mevrouw R1: Ja, ja. 

Sterre Hijlkema: En als u hier bent en u gaat met uw hond lopen bent u dan wel heel bewust 

met het water bezig? 

Mevrouw R1: Ja, altijd aan het kijken naar het water. Het beweegt altijd. Er zitten vogels op. 

Het is hoog water, laag water, vuil water. Ja, het is altijd, het is wel iets waar je altijd naar 

kijkt. 

Sterre Hijlkema: En ook geluiden. 

Mevrouw R1: Nee het maakt geen geluid. Het stroomt niet. 

Sterre Hijlkema: Klotst het niet tegen de kade? 
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Mevrouw R1: Ja bij de watertaxi klotst het wel.  

Sterre Hijlkema: Ja, dat vond ik rustgevend. 

Mevrouw R1: Ja, klopt. 

Sterre Hijlkema: En wat meer over uw achtergrond. Wat voor werkzaamheden heeft u? 

Mevrouw R1: Ik geef communicatie trainingen. 

Sterre Hijlkema: Voor? 

Mevrouw R1: Bedrijven, en dat is dan altijd marketing communicatie. Dus dat is dan altijd 

verkoop, binnendienst, mensen die aan de balie zitten.  

Sterre Hijlkema: En u woont hier samen? 

Mevrouw R1: Nee, alleen. 

Sterre Hijlkema: Oh, ik dacht dat u een partner had.  

Mevrouw R1: Nee, niet meer. 

Sterre Hijlkema: Oh, sorry. 

Mevrouw R1: Die is overleden. 

Sterre Hijlkema: En hoelang woont u hier alleen? Vanaf het begin ook? 

Mevrouw R1: Ja. 

Sterre Hijlkema: En is dan wonen in een dynamische omgeving bewust gekozen omdat u 

alleen bent? 

Mevrouw R1: Ja. 

Sterre Hijlkema: Kunt u daar wat meer over vertellen? 

Mevrouw R1: Ja. Wij wisten dat mijn man dood zou gaan. En ik wilde niet alleen in Krimpen, 

in die landelijk omgeving blijven wonen. Dat is zo doods. En omdat ik uit Rotterdam kom van 

oorsprong, uh, toen zagen we hier dat Montevideo. Dat trok ontzettend. 

Sterre Hijlkema: Dus hij wist van uw keuze? 

Mevrouw R1: Ja, we hebben t samen gekocht. Maar met name voor mij omdat ik er alleen 

zou gaan wonen. De levendigheid, de drukte. De dynamiek. Ja, daarom hebben we hiervoor 

gekozen. Het is een heel bewuste keuze geweest.  

Sterre Hijlkema: Best bijzonder dat u samen die keuze heeft gemaakt en u hier alleen woont. 

En dat hij dat dus wel nog heeft meegemaakt.  

Mevrouw R1: Ja.  

Sterre Hijlkema: Heeft u kinderen? Waar wonen die? 

Mevrouw R1: Ja. Een in Rotterdam en een in [Dierbrugge?] 

Sterre Hijlkema: Die zijn allang uit huis? Hebben die hier gewoond? 

Mevrouw R1: Die hebben hier nooit gewoond. Nee, haha. 

Sterre Hijlkema: Ok. En wat voor opleiding heeft u genoten. 

Mevrouw R1: Chemie. Ik heb HBO chemie gedaan. 



 

 

84 Faculteit Sociale Geografie en Planologie – Universiteit Utrecht 

  Wonen aan het water 

Sterre Hijlkema: Ok. Dat is wel heel anders als waar u nu zit, andere richting? 

Mevrouw R1: Ja, maar daar kon je niet meer parttime in werken. Ik ben er zes jaar tussen 

uitgeweest voor de kinderen. En toen ik terugkwam kon ik daar niet meer parttime in werken. 

Sterre Hijlkema: Terwijl hier… 

Mevrouw R1: ja 

Sterre Hijlkema: …echt de sector voor is. 

Mevrouw R1: Ja. 

Sterre Hijlkema: Mag ik vragen hoe oud u bent? 

Mevrouw R1: 62. 

Sterre Hijlkema: Stemt u voor een politieke partij? 

Mevrouw R1: Haha, vind je dat belangrijk? 

Sterre Hijlkema: Nou er zou kunnen dat er mogelijke relaties zijn.  

Mevrouw R1: Ok. VVD. 

Sterre Hijlkema: En heeft u een bepaalde culturele achtergrond, hoe u in het leven staat? 

Gewoontes? 

Mevrouw R1: Heel nuchter, ja ik denk heel nuchter, daarom past de locatie bij mij. 

Sterre Hijlkema: Ja. En nu werkt u dus ook parttime. En wat doet u in uw vrije tijd? 

Mevrouw R1: Lezen en ik zwem, we hebben een zwembad in het gebouw. 

Sterre Hijlkema: Onder in de kelder he? 

Mevrouw R1: Ja, ja. Ik lees, ik wandel en ik zwem. 

Sterre Hijlkema: Ja, met de hond? 

Mevrouw R1: Ja.  

Sterre Hijlkema: Ik wil eigenlijk nog wat meer weten over het gevoel, is natuurlijk een lastig 

onderwerp.  

Mevrouw R1: Wat wil je over het gevoel weten? 

Sterre Hijlkema: Nou, ik zou graag willen weten of, als je naar buiten kijkt, wat voor 

gedachtes je dan hebt. Of dat het alleen de ervaring van het water is, wat je ervaart? 

Mevrouw R1: Oh, het water heeft iets opens. Iets ruimtelijks. Dat uh, je kunt helemaal geen 

bekrompen blik. En dat geeft je een gevoel van vrijheid en dat komt door het water. 

Sterre Hijlkema: En heeft u ondertussen dan andere gedachtes? Of is het alleen een gevoel 

wat u dan heeft? 

Mevrouw R1: Het is iets heel rustgevends. Ja.  

Sterre Hijlkema: Dus de gedachtes van de dag gaan dan langzaam… 

Mevrouw R1: Ja! Zeker ’s avonds. Beetje mijmerend over het water kijken. Ja, het geeft je, 

ja. Het is heel anders dan als je een klein tuintje hebt, waar je in zo’n klein tuintje zit. Nu ben 
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je deel van het grotere geheel. Dat komt door het uitzicht en door het water. De ruimte die 

dat geeft. 

Sterre Hijlkema: Ja, u heeft heel bewust de keuze voor het water gemaakt. 

Mevrouw R1: Ja, dat is niet zomaar. 

Sterre Hijlkema: Nee, dat snap ik. 

Mevrouw R1: En aan die kant kijk ik op de brug. Dat is mooi. Als ik in een stad op vakantie 

ga, ga ik ook altijd naar bruggen. Ja bruggen en water. Heeft altijd iets bijzonders, ja. 

Sterre Hijlkema: Ja. (denkt na). Denk dat ik alles wel heb besproken. Mijn laatste vraag is 

dan bent u lid van een milieu organisatie? 

Mevrouw R1: Nee. 

Sterre Hijlkema: Dus het is geen duurzame keuze? 

Mevrouw R1: Nee.  

Sterre Hijlkema: Het is echt het woongenot? 

Mevrouw R1: Ja. Puur de locatie. Met name stedelijk aan het water wonen. Ja, kijk, ik loop 

naar de binnenstad. En dan loop ik over de brug heen. Ja, ik voel me altijd zo rijk, dat ik hier 

woon. En dat je daar, dat dat je woonomgeving is. Dat je zo mooi kunt wonen. Ja, dat vind ik 

heerlijk. 

Sterre Hijlkema: En in hoeverre kunt u zich vinden in het idee dat mensen aan het water 

wonen vanwege status? 

Mevrouw R1: Nee daar heb ik helemaal niets mee. Nee nee, met rijkdom bedoel ik in de zin 

van geluksgevoel. Eigenlijk. 

Sterre Hijlkema: Nee ik begrijp het. 

Mevrouw R1: Niet van kijk mij eens fantastisch wonen. Haha, nee. 

Sterre Hijlkema: Nee, het is wel echt heel mooi, ja. Heeft u zelf iets wat u kwijt wilt over het 

water? 

Mevrouw R1: Nou, het eerste jaar dat ik hier woonde was de Volvo Ocean race, die lag in 

deze haven en toen hadden ze hier beneden tijdelijk een jachthaven gemaakt. Ja, dat was 

fantastisch. De hele dag die zeilschepen. Ja, dat soort levendigheid zou ik wel willen. 

Misschien iets meer levendigheid maar dat komt omdat, ze hebben een brug neergelegd hé? 

Die Rijnhavenbrug. Ja. Die ligt er pas een maand. Daarvoor hebben ze alle 

binnenvaartschepen weggehaald. 

Sterre Hijlkema: Het is gewoon een normale loopbrug? 

Mevrouw R1: Ja, het is niets. Maar daarvoor hebben ze alle binnenvaart schepen 

weggehaald. Ja. Het was wel wat levendiger. (lopen naar het –gigantische- raam en wijzen 

samen de boten en brug aan) 
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<niet verstaanbaar gesprek bij het raam over herontwikkeling van de haven en mijn 

onderzoek, mevrouw van Deerenberg verteld me over vrienden die ook in de haven wonen> 

Sterre Hijlkema: Bedankt voor het interview. Het was erg interessant. Bedankt. 

Mevrouw R1: Ja, ik zal je mailen over die andere mensen. Mag ik je naam noemen? 

Sterre Hijlkema: Ja, natuurlijk. Alvast bedankt. Ik zet hem uit.  
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Stedelijk water: interview met twee heren R2 – 40 min 

Sterre Hijlkema: Ik neem het op. 

1: Ja, ok.  

Sterre Hijlkema: Hoelang wonen jullie hier al? 

1: Nou, vanaf het begin. 5,5 jaar. We komen uit Papendrecht, hebben daar gewoond. We 

waren gestopt met werken en wilde toch weer terug naar de stad. We hadden dat tijdelijk 

gezien, het is uiteindelijk 17 jaar geworden. Maar na een jaar of 7, 8 dachten we ons huis via 

een advertentie ons huis voor een mega prijs kwijt te kunnen. Toen zijn we in Rotterdam 

gaan kijken of we iets konden krijgen. Maar dat viel zwaar tegen en toen ging de verkoop 

ook niet door. Maar toen hadden we wel het idee dat we in Rotterdam niets zouden vinden 

wat wij leuk vonden. We komen allebei in Kralingen en daar vonden we ook niets. Maar toen 

was deze pier nog helemaal kaal. En toen zei ik tegen hem dat van, als we gaan, dat er 

maar een plek was waar ik wilde wonen en dat was op deze pier, op de punt. Want ik heb 

zelf ruimtelijke ordening gedaan en je weet hoe het met bestemmingsplannen werkt 

enzovoorts. Dus geen gedonder dat er weer iets voor komt, of naast komt. Op die punt kan 

niets meer komen. Toen heb ik gezegd ik wil minstens 15 hoog wonen, minstens 150 

vierkante meter, je moet iets nastreven in het leven tenslotte en het zich op de punt.  

Sterre Hijlkema: Dit is prachtig over de haven zo. 

1: Juist. Nou, dat allemaal overwegend. En op een gegeven moment paar jaar later had hij 

ontdekt dat bij dat gemeentepandje dat hier gebouwd werd. En toen zijn we puur uit 

interesse en nieuwsgierigheid, niet met de bedoeling om te kopen maar wel je weet maar 

nooit voor later. Maar dan weet je tenminste wat er te koop is. Je kon er alleen maar 

inkomen als je een optie had op een woning en toen hebben we drie woningen aangewezen. 

En toen was er deze. En deze was veel te duur. Deze vonden we veel te duur, we waren 

absoluut niet van plan dat bedrag neer te leggen. En toen hebben we die andere woningen 

bezocht en toen wilde we deze toch ook zien. Maar zij de makelaar, daar zijn al twee opties 

op. Dus dat heeft helemaal geen zin, zei die. Maar toen zeiden wij van, zet ons er toch maar 

op.  

2: Nee. 

1: En toen zeiden we het is heel simpel. We zijn er nu. We komen er niet voor terug. En toen 

zij die van: ok. En toen mochten we het zien.  

Sterre Hijlkema: Ok. 

1: Toen kwamen we hier binnen, stonden er ook een aantal tussenwanden nog niet. Uh, 

alleen grote wanden stonden hier. Toen keken we naar links en naar recht.  

2: En toen keken we naar mekaar. En toen dachten we foute boel. Haha. 



 

 

88 Faculteit Sociale Geografie en Planologie – Universiteit Utrecht 

  Wonen aan het water 

1: Foute boel, haha. Dit is wat wij leuk vinden. Dit vinden wij leuk. En toen waren die twee 

mensen van die opties. En toen zeiden wij van zet ons maar als derde neer. En toen zijn we 

een maand later terug gekomen uit Amerika. En toen, hij doet vrijwilligerswerk op de 

maandag. En toen belde ze op van meneer X, u staat op nummer 1. Toen hebben we een 

week bedenk tijd gevraagd. En zijn we hier nog een keer langs gekomen. En hebben we een 

stoeltje meegenomen om te testen of het niet te hoge ramen zijn. Wij hebben traditioneel 

vensterbanken. Voor mij gold ook, ik heb hoogtevrees. Dus we wilden het nog een keertje 

zien. Of ik het aankon met mijn hoogtevrees. Want ik verstijf met een trap van vier hoog al.  

Sterre Hijlkema: En is de hoogtevrees nu weg? Hierdoor? 

1: Ja, ik heb zelfs de ramen staan schoonmaken. Terwijl ze open stonden. Op een laddertje 

dus daar heb ik geen last meer van. 

Sterre Hijlkema: Gewenning? 

1: Ja, zeker. Aan het begin werd ik helemaal duizelig als ik het zag, maar het is wennen. Je 

moet jezelf durven trainen. 

Sterre Hijlkema: En wat trekt jullie aan het uitzicht, met betrekking tot het water? 

1: Het is de beweging, het is de ruimte, de diepte. Alles eigenlijk wat je wat dat betreft aan 

het water hebt. En de afstand. 

Sterre Hijlkema: Hoe bedoel je afstand? 

1: Als je in een straat woont heb je buren aan de overkant. Hier heb je de buren aan de 

overkant, maar dat is bijna een kilometer. Dat water zorgt voor afstand. Dat betekent heel 

veel privacy, ruimte. Ons vorige huis in Papendrecht. Door Hertzberger gebouwd. Heel mooi 

huis. Maar het had vanaf de eerste etage en het eetgedeelte zulke hoge ramen maar. 

Opzich leuk. Daarboven was het dicht. Daardoor was het donkerder. En aan de overkant had 

je meteen de buren. En hier, dit is 60 meter en dit hiernaast staat op 130meter afstand en dit 

is eindelijk (wijst naar de haven). En we hebben ook nog een huisje in het oosten van het 

land, zit in een recreatiepark en ook aan het water. Een vijver. 60 meter is pas de volgende 

woning aan de overkant. Zichtlijnen vanuit je huis zijn hier overweldigend. Je hebt ruimte 

gevoel.  

Sterre Hijlkema: En dat was ook het gevoel toen je voor de eerste keer hier binnen kwam? 

1: Ja, ruimte, uh,  

2: Licht. Toen waren alle wanden van beton, toch al had je het gevoel dat het een hele 

ruimte zou worden.  

1: Deze kant zijn allemaal ramen. Slaapkamer is een grote raampartij. Je hebt licht. 

Sterre Hijlkema: En wat bedoel je met diepte van het water? Uitzicht? 

1: Nou, diepte is het uitzicht ja. Dat je de verte kunt zien. Als we hier in de slaapkamer staan. 

Nou, het is nu te bewolkt. Als het helder is kun je de toren van Lopik zien. 
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2: Den haag zien we liggen. 

1: Maar ook het natuurgeweld wat zich hier afspeelt, dat zie je hier. De lichtflitsen, het 

onweer. 

2: Het onweer. 

1: Als dat in Papendrecht gebeurde dan zie je dat niet. Hier zie je als op 25 km lichtflitsen 

zijn, dan zie je dat. Dat is zo mooi om dat te zien. Die wolken partijen die aankomen. In een 

straat zie je het water neerkomen. Hier zie je ze gaan. Het is alles in extreme vorm, wat je 

ervaart als je hier woont. 

Sterre Hijlkema: En dat ervaren jullie als prettig? 

1: Buitengewoon. Het is midden in de stad, dat is ook heel comfortabel. Ten gevolge dat we 

het niet gebruiken alleen. 

Sterre Hijlkema: Wat was het idee? 

1: Meer theater, meer film. We hebben na 35 jaar ons abonnement op de schouwburg niet 

verlengd. Denk een soort verzadiging, ondertussen hebben we alle grote meesters wel 

gezien of gehoord enzovoort. Uh, dus ja, en slecht stoelen en het heeft niet de allure van 

Rotterdam. Het is er wel. Je kunt hier naar de Bijenkorf of het museum toe. Het is allemaal 

voorhanden. Het is een beetje klein Manhattan, de pier. Ook omdat ik erg houdt van 

grootstedelijk leven en de architectuur die erbij hoort. Ik heb natuurlijk in die 12 jaar dat ik in 

de raad heb gezeten heel veel bijzondere dingen voorbij zien komen en hier zie je toch een 

heleboel bijzondere dingen terugkeren. En als het eenmaal klaar is, nu dan 12 jaar in plaats 

van 10, dan denk ik dat je hier toch wel een heel mooi stukje grootstedelijk wonen vind. In 

zakformaat. Maar toch uh, ja, zoals je ook in de echte grote steden ziet. Allemaal 

voorzieningen in de plint. Het kunnen wonen erboven. En wat ik absoluut vind aan dit 

complex, naast een heleboel mankementen en dat zijn echt lijsten!  

2: We hebben een rolls royce betaald en een Volkswagen gekregen. 

Sterre Hijlkema: Ok. Als jullie aan vrienden zouden moeten omschrijven hoe jullie wonen aan 

het water, hoe zouden jullie dat doen? 

2: Nou, dat we op een pier wonen. Wat door water omsloten wordt. En we wonen op z’n 

kopse kant waardoor we breed uitzicht hebben op het geheel en dat wij natuurlijk aan de pier 

de cruiseboten krijgen en dat we altijd het gevoel hebben op vakantie te gaan. Dat is super 

leuk! Het eerste jaar dat we hier woonde was de Ocean Race. En toen hadden ze die 

Rijnhaven hier veranderd in een jachthaven. En dan liep je over de kade en dan had je het 

gevoel dat je in Sint Tropez was. Het was zo een rijk gevoel. En dat heb ik nog. Ik vind het 

als ik naar de locatie kijk. Dan heb ik een rijk gevoel. 

Sterre Hijlkema: En dat komt door het water? 

2: Ja! De mogelijkheden die het biedt. 
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1: Het enige is wel, dat vind ik dan jammer, dat de fantasie bij de gemeente heel snel op is. 

En dan heb ik toch weer geadviseerd bij de raad om, want hier lag de haven helemaal vol, 

maar als je nu kijkt aan de overkant ligt dat kleine haventje helemaal vol. En door die grote 

schepen kunnen de kleine er niet meer in. Verderop daar liggen een aantal grote schepen 

waardoor andere er niet meer bij kunnen. Men wilde hier iets drijvends doen, nou prima, 

maar leg dan hier ook wat schepen neer. Dat versterkt het maritiem karakter want nu is het 

gewoon plat water. Het is een bak, een soort zwembad. Leeg. Wat is het? Het wordt niet 

benut. Ja, dan willen ze drijvende woningen. Dat is het eerste waar ze aan denken. En dan 

denk ik van, hou dan het maritieme karakter ervan. Daar kunnen best woonschepen, die 

hoeven helemaal niet voor de (?) vaart te zijn. Ik bedoel, het is nu al zoveel jaar dat het hier 

ligt, het is een kaal water in een gebied. Doe er iets mee. Het kost alleen water en stroom. 

En dat is niet zo duur. Doe er iets mee. Terwijl ze wel voor een paar miljoenen in de stad 

voor kunstenaars doen, voor 4 miljoen. En dan denk ik voor een fractie daarvan heb je het 

hier opgeknapt. 

Sterre Hijlkema: Ja. Het brengt wat leven hier. 

1: Tuurlijk! Mensen komen wandelen, je behoudt het maritieme karakter. Nee dat zit hem nu 

in de grove bestrating waar je je enkels op verzwikt.  

Sterre Hijlkema: Ja, dat is oppassen ja.  

1: Haha. 

2: Hahaha.  

Sterre Hijlkema: Je moet echt opletten. 

1: En platen waar de ijzers nog uitsteken. Dat zou het maritieme karakter zijn, nou onzin! 

Sterre Hijlkema: En komt dat niet door die brug die hier nu ligt? 

2: Nee, die kan open hoor. Nu ligt alles achter de Erasmus brug. Dus die moet iedere keer 

open als ze erdoor willen. Dan ligt het hele verkeer plat. Deze brug is voor wandelaars en 

fietsers. Dat is een kleine moeite. Leg dan wat boten daar neer! Het is zo gebeurd. De 

Erasmus brug is zo 20 minuten open!  

Sterre Hijlkema: Maar als er naar buiten wordt gekeken kijken jullie wel naar de boten? 

1: Absoluut. Het is de diversiteit aan scheepsvaart, er is altijd wat te zien op het water. 

2: Absoluut ja.  

Sterre Hijlkema: Wat voor gevoelens krijg je daarbij? 

1 en 2: Vrijheid. 

Sterre Hijlkema: Hoe zou je dat uitleggen? 

1: Kijk in een woning is alles statisch. En zodra je het vervoer over het water of over de weg, 

en savonds zie je dat nog beter wat dan zijn het lichtjes. Nou, beweging is activiteit. Iets 

doen, iets ondernemen. Ik denk dat het interessante van het leven is, de activiteiten. In een 
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stoel zitten is volgens mij niet interessant. In de hoek van die haven daar zie een weg, ’s 

avonds is dat een en al verlichting. Zelfs in die hoek daar zie je beweging gebeuren. Het trekt 

je blik. Het is niet statisch meer. En daardoor leeft het ook. 

Sterre Hijlkema: Hmhm, en als je dan naar buiten kijkt, is dat bewust of als je langs de ramen 

loopt? 

1: En en. 

2: En. En, ja. 

1: Ja, zo als we nu zitten zit ik wel vaker te lezen. En dan zie je de scheepvaart en dat is 

leuk.  

Sterre Hijlkema: Wat is het verschil met het water waar jullie de andere helft van het jaar 

wonen? 

2: Ja, dat is gewoon een vijver.  

Sterre Hijlkema: Wat is het verschil? 

1: Hier is het activiteit en daar is het afstand waardoor je privacy hebt.  

Sterre Hijlkema: Dus daar is het privacy? 

1: Ja, de buren zitten achter die vijver aan de andere kant waardoor onze zichtlijn vanuit de 

woonkamer over het water is. Dat geeft afstand en dat is prettig. Ja.   

Sterre Hijlkema: En als jullie ervoor gaan zitten is dat een moment dat de gedachtes van de 

dag weg vallen? 

1: Nou, we hebben niet zoveel gedachtes meer, als je eenmaal gestopt bent. Nee, dat valt 

wel mee. Haha. Nee ik denk dat uh, het interessante is dat je op het moment dat je naar 

buiten kijkt ben je met iemand anders bezig en niet meer met jezelf ik denk dat dat het leuke 

is. Dat je je blik letterlijk naar buiten richt. En alle andere dingen die je denkt, en ja wat ik 

zeg, het trekt je blik gewoon. Alles vaart nu deze kant op. Het is gewoon leuk om te zien. 

2: Ook dat die boten komen is leuk, je kletst tegen mensen aan. Maar het weggaan is ook 

een happening.  

Sterre Hijlkema: Hmhm. 

2: Zwaaien. We hebben zelf heel veel gecruised dus we weten hoe leuk dat is. ja we hebben 

zelfs zo’n toeter en dan zwaaien we naar al die mensen. Dat heeft iets. Waar doe je dat. 

1: Miami he? 

2:  Ja! 

1: Ja, het is ook terug beleven van de dingen die je zelf hebt meegemaakt.  

Sterre Hijlkema: En doen jullie andere dingen aan het water behalve zwaaien? 

2: Honden uitlaten bijvoorbeeld. 

1: Nou, wat ik op maandag doe. Dan doet hij vrijwilligers werk en dan heb ik altijd de zorg 

voor de hondjes en dan doe ik ook bijvoorbeeld. Doorlopenlopen naar de Maas en dan 
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doorlopen naar de Rotterdam. En dan loop ik altijd aan de waterkant. Het is die ruimte, want 

door die straatjes lopen vind ik niets. En langs de schepen lopen vind ik leuk. Ik denk omdat 

ik als klein kind ooit aan boord van de Prins Willem van Oranje mee ben gegaan. Mijn vader 

voer toen. En het is geweldig als er zo’n groot schip komt. En mijn zwager is uh, 17 jaar 

geloof ik schipper geweest. En ja, daar heb je iets mee. Dat heb je toch meegekregen. Ik 

vind het altijd leuk om langs die schepen te lopen. En te kijken. 

Sterre Hijlkema: Zijn ook altijd andere schepen. 

2: Ja! Altijd weer andere. 

1: Dan denk ik weer van hoeveel ton zou dat zijn? En dan lees je dat weer af. Dat heb ik in 

de loop van de jaren toch geleerd. Er valt wat te zien. Terwijl op die gevels, ja het is mooi. 

Maar het is statisch. Ja. En dat is natuurlijk het leuke aan de stad. Het beweegt. Dat vind ik 

het leuk van het stadse leven. We gaan dan de stad in, doen nooit zoveel gekke dingen, 

maar dan loop je daar en het beweegt, mensen. 

2: Het grappige ook, want je vroeg van die je wat met het water, maar we zijn straks 25 jaar 

samen en dan komen de gasten hier en dan hebben we ervoor gekozen om met de boot te 

gaan. Die stopt hier voor de deur. En dat maakt het wel speciaal. Wie kan zeggen dat de 

boot voor de deur komt. 

1: En dan gaan we lekker borrelen met het hele gezelschap. En dat kan hier.  

2: Denk dat als je ergens anders woont, niet aan het water, dat je niet zo snel voor zo’n 

evenement zal kiezen. Bij wijze van spreken. Bij ons in andere huis zouden we daar nooit 

aan gedacht hebben. Dan ga je wandelen door het bos of je gaat andere dingen doen. Hier 

heb je mogelijkheden. 

Sterre Hijlkema: Hadden jullie verwachtingen van het water toen jullie hier gingen wonen? 

1:Nouja, eigenlijk de dingen die ik net al zei, ik heb vroeger ook gehad dat ik aan de 

waterkant ging zitten uh gewoon kijken naar de schepen, heb ik altijd leuk gevonden. Ook als 

je richting Hoek van Holland gaat en dan naar de schepen kijken daar, ja dat heb ik altijd 

leuk gevonden. Dus in die zin zijn die verwachtingen ook wel uitgekomen. Ik vind het leuk om 

die binnenvaarders te zien, de Rotterdam te zien. Uh, dus ja, de zeiljachten aan de overkant. 

Gewoon al die varianten die je binnen de scheepsvaart hebt zijn hier. Je hebt natuurlijk ook 

nog de cruiseschepen. We hebben zelf ook de nodige cruisetochten gedaan. Dat leeft, ik 

vind dat leuk. Als ik met de honden in het park loop daar, dan zie je ook mensen die werken 

aan de schepen. Dat zie je hier allemaal terug. Alles wat met scheepsvaart te maken heeft. 

Al die activiteiten waar deze stad groot door is geworden. Dat vergeten mensen vaak, dat is 

nu allemaal buiten. Het is altijd leuk geweest. Vroeger als kind al, met oud en nieuw. 

Waardoor werd het opgeleukt? Door de scheepsvaart. Die kogels afschoten en vuurwerk. 

Dat is allemaal de haven. 
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Sterre Hijlkema: Haven is voor jullie wel.. 

1: Dat hoort bij Rotterdam.  

2: Wat ook leuk is, is een bijkomstigheid zijn alle evenementen die zich op het water 

afspelen. Popconcerten voor de deur. 

1: Kane heeft hier gespeeld. Maar ook groot vuurwerk. Er is heel veel met het water. En dat 

maken wij mee. 

Sterre Hijlkema: Hebben jullie die levendigheid altijd al aantrekkelijk gevonden? 

2: Ja. We hebben in Papendrecht gewoond. Het is een dorp. Helemaal niets. Ik ben heel erg 

een stads mens.  

Sterre Hijlkema: Altijd al geweest? 

2: Altijd al geweest! En ik vind het heerlijk in het bos. Maar dan zegt hij wel eens van zullen 

we hier een grote boerderij kopen. Permanent. Maar ik moet er niet aan denken. Ik vind het 

heerlijk als we daarna toe gaan maar vind het heerlijk als we hier naar toe gaan. Ik vind dit 

leuker. 

Sterre Hijlkema: Als jullie jezelf zouden moeten omschrijven, wat voor mensen zijn jullie dan? 

2: Ik denk dat wij wel, uh, levensgenieters zijn. We houden van mooie dingen, goede dingen. 

Als we het doen doen we het goed. Zeg ik dat goed? 

1: Ja, dat klopt ook. Voor mij is een combinatie van stad en platteland. Alleen maar in de 

stad betekent ook. Laat ik zeggen ik hou ook van de stilte. Buitenleven. Wat ik prettig vind 

buiten de stad is een andere mentaliteit.  

Sterre Hijlkema: En dat is? 

1: Meer betrokkenheid. Als je hier in de winkels komt zou niemand vragen hoe t gaat. Het 

heeft zijn voordelen. Anoniem. Daar is veel meer betrokkenheid, en die is oprecht. En dat 

heb ik in al die jaren wel gemerkt. Kan ook heel beklemmend zijn. Dus dat is dubbel. Daarom 

hebben we altijd gezegd zoals we nu leven is een mooie combinatie.  

2: Voordeel van hier wonen is in de stad uit de stad. Het is niet het drukke gedeelte van de 

stad.  

1: Het is hier doodstil. Als we zelf onze mond horen we niets. Daar zou je weer de reuring 

van de stad missen.  

Sterre Hijlkema: En hoe het om weer in Rotterdam te wonen? Hadden jullie vrienden hier of 

nieuwe gemaakt? 

1: Ja, we hebben hier vrienden gemaakt. Toch weer een aantal mensen met wie we met 

plezier omgaan. We zijn geen mensen die bij iedereen over de vloer moeten komen. We 

hebben leuke buren. Maar we hebben ook daarbuiten kennissen en vrienden. En oude buren 

van ons eerste en tweede huis. En die nodigen we allemaal uit op ons feest. We zijn niet 

sociaal geïsoleerd. Zou ik maar zeggen. 
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Sterre Hijlkema: En is het ook een plek waar je mensen graag uitnodigt? Omdat je trots bent 

op je uitzicht? 

2: Het is heel leuk als mensen in vervoering raken van. Dan zeggen ze oh wat mooi, wat 

genieten. Goh laten we even in de serre gaan zitten en naar buiten kijken, ja dat vind ik leuk. 

Je woont toch op een uniek plekje. 

Sterre Hijlkema: In hoeverre is hier wonen ook een soort status? 

1: Nee. Het is, laat ik zeggen, de dingen die we doen doen we echt voor onszelf. Het is, kijk 

we houden best van comfort en luxe. Zijn we heel eerlijk. Maar we zijn dat soort dingen pas 

gaan doen mevrouw D3t we gestopt zijn. Omdat je in het onderwijs niet in een te grote auto, 

luxe kleding en dure vakanties moet aankomen. Dat past daar niet. En toen ik in de 

gemeenteraad zat tot 2006 moest je in de auto die we nu rijden niet aankomen. Dat hebben 

we dus past gedaan mevrouw D3t we in Rotterdam zaten, uit de raad was en gestopt waren 

met werken. Het is juist niet naar buiten toe gericht. Maar het is ons eigen comfort, we 

vinden dit een heel prettig huis en het andere is complementair. De auto is veiligheid en 

comfort, zeker. Daar kies ik voor. Niet voor showing off. Zijn we veels te oud voor.  

2: Dan jaag je ook iets na wat je nooit zal bereiken. 

Sterre Hijlkema: Nee, jullie zijn wel tevreden? 

1: Oh, ja zeker! 

2: Ja!  

1: Het simpele feit dat we in staat waren, hij was 46 toen hij kon stoppen met werken, wij 

konden, dat het allemaal kon, dat is toch bijzonder.  

Sterre Hijlkema: Hoe oud zijn jullie nu? 

1: Ik ben 61 en hij wordt 55. 

2: Ik wordt 55. 

Sterre Hijlkema: En wat hebben jullie gedaan?  

2: Ik ben begonnen met pedagogisch medewerker in Sofia kinderziekenhuis. Daar begeleide 

ik ouders met kinderen in het ziekteproces. En daarna ben ik de kinderopvang ingegaan als 

directeur en daar heb ik mijn carrière ook beëindigd. En we doen nog wel vrijwilligerswerk. 

Dan heb je nog wel wat te vertellen aan elkaar. Maar niet meer werken betekend enorm veel 

vrijheid.  

Sterre Hijlkema: Kunnen jullie na 5,5 jaar zeggen dat het nog steeds overweldigend is? 

Gasten hebben dat gevoel wel en jullie zelf? 

2: Het went wel maar ik heb nog altijd het gevoel dat we op een heel bijzonder stukje wonen. 

1: Ja, het bijzondere is er wel af, maar ik geef het nog altijd een 8 of een 9 hoor. 

Sterre Hijlkema: Komt dat door de dynamiek? 
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1: Ja, absoluut. Ruimte en dynamiek. En dat blijft. En het is ook zomer en winter. Dat is ook 

heel prettig. Het is ook, of het nu goed of slecht weer is, het blijft zo. In de zomer en winter. 

Het blijft zo. 

Sterre Hijlkema: Is er verschil tussen de zeisoenen? 

1: Uh, nou ja. Het nadelige van de winter is, is dat deze serre te koud is. het is een 

buitenruimte officieel.  

2: Het nadeel van aan het water wonen is natuurlijk, er is natuurlijk altijd wint. Als je in de 

binnenstad buiten kunt zitten moet je hier nog een jas aan.  

1: Als je de ramen open zet kijken we naar de vlag van New York en als de wind deze kant 

op staat doen we het niet. Je krijgt ze niet meer dicht.  

Sterre Hijlkema: Het negatieve van het water is de wind, zijn er nog andere mindere dingen 

aan het water? 

1: Nou, het is natuurlijk een trekgat maar dat heb je ook in de stad als je aan de doorgaande 

weg zit. Maar hoge gebouwen trekken gewoon circulatie van wind. Maar dat heb je in de 

stad ook. Buiten het feit dat je hier vandaan de omgeving ziet maar op de pier valt niets te 

beleven. Dat is het punt. Om iets te beleven moet je de pier af, het centrum in. Men wilt hier 

natuurlijk klein Manhattan maken maar buiten de gebouwen is er verder aan infrastructuur of 

wat dan ook, er is eigenlijk niets.  

Sterre Hijlkema: Hebben jullie voorkeur voor een bepaalde politieke partij? 

1: Ik ben politiek actief geweest, als voorzitter. Ik ben nu partijloos. Ik ben 17 jaar lid geweest 

van D66. Maar na wat interne strubbelingen met het centraal bestuur, vooral het feit van het 

generaal pardon, was voor mij op een gegeven moment reden om mijn lid maatschap op te 

zetten. Dat was zo fout. Nu stem ik de laatste jaren VVD maar dat is ook niet ideaal. Ik ben 

als de dood dat links aan de macht komt. Ik ben nog steeds sociaal liberaal.  

Sterre Hijlkema: Zijn jullie lid van milieu organisaties? 

1: Nee. Want men slaat door. Alles moet wijken voor het milieu. Ik ben sociaal liberaal. Ik wil 

dat oud, jong en gehandicapt beschermd worden. Maar niet alles moet wijken voor het 

milieu. In dat prulland moeten we niet die zompige weilanden willen beschermen. Wat een 

kul. Het is geen natuurgebied. Je moet een aantal dingen behouden, maar we slaan door.  

Sterre Hijlkema: Hmhm. Ok. Bedankt.  
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Stedelijk water: interview met meneer en mevrouw R3 – 30 min 

Sterre Hijlkema: Dankjewel dat je mij wilde ontvangen vanmorgen.  

Meneer R3: Ja. Alsjeblieft. 

Sterre Hijlkema: Dankjewel. 

Meneer R3: Vertel het maar. 

Sterre Hijlkema: Nou, hoe lang woont u hier al? 

Meneer R3: Nou, vanaf 2005 dus 5,5 jaar.  

Sterre Hijlkema: Hoe bent u hier terecht gekomen? 

Meneer R3: Wij woonde in Epen. En toen was ik gestopt met werken en toen wilde we daar 

niet zitten want daar gebeurde helemaal niets. En toen hebben we gezocht naar iets, meer in 

de Randstad, maar wel met uitzicht op het water. Uiteindelijk zijn we hier terecht gekomen. 

We hebben bij Den Haag gekeken en bij Kijk Duin aan het water. 

Sterre Hijlkema: Waarom is dit het geworden? 

Meneer R3: Nou, vanwege de vierkante meters want als je uit een vrijstaand huis komt dan 

is het nog al wat om naar een appartement te gaan. Dus we hadden een lijstje gemaakt met 

wat we wilde. We wilden niet de keuken in de woonkamer, uh, we wilden een balkon hebben 

op het zuiden en we wilden minimaal 165 vierkante meters. Zo hadden we een lijstje, 

makkelijke verbinding naar het centrum, of eventueel lopend naar het centrum. Uitzicht op 

het water als het kan, dat maakt het gelijk wat vrijer. En dat is dit geworden.  

Sterre Hijlkema: Water was wel belangrijk? 

Meneer R3: Nou ik ben opgegroeid in de buurt van Middelburg en ik wilde graag terug naar 

de kust.  

Sterre Hijlkema: Naar de kust? 

Meneer R3: Ja.  

Sterre Hijlkema: En wat trekt jou aan de kust? 

Meneer R3: Nou, dat leeft meer. Bomen bewegen alleen maar van voor naar achter en haha, 

daar gebeurd verders niets. Als je naar de bioscoop wilt dan uh moet je met de auto. Als je 

op maandag ergens naar toe wilt moet je al een heel end rijden want alles is dicht op 

maandag en op zondag ook zo. Hier is alles gewoon open, er gebeurd veel meer.  

Sterre Hijlkema: Dat is wel prettig? 

Meneer R3: Ja, want als je dan gepensioneerd bent dan is het wel fijn dat er van alles 

gebeurd, dan doe je overal aan mee, anders slaap je zachtjes in.  

Sterre Hijlkema: Dus je bent nog wel actief? Met dingen ondernemen? 

Meneer R3: Nou, we doen van alles. Ik doe wat in de vereniging van eigenaren hier. Uh, dat 

kost ook wel wat tijd. Maar we gaan ook wel veel weg en op vakantie. 

Sterre Hijlkema: Wat voor werk heeft u gedaan dan? 
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Meneer R3: Wat heb ik gedaan? Nou na mijn opleiding met ik eerst vlieger geweest bij de 

luchtmacht. Toen heb ik gewerkt bij Ahold. Daarna heb ik twee jaar gewerkt bij Haagman 

tuinmeubelen en toen heb ik uh, tot ik stopte gewerkt bij [?] gewerkt en die maakte 

systeemplaten voor in de plafonds. 

Sterre Hijlkema: En wat was uw functie daar? 

Meneer R3: Ik ben begonnen als bedrijfsleider en geëindigd als directeur. 

Sterre Hijlkema: Dus nu al een paar jaar met pensioen? Hoe lang? 

Meneer R3: Nou ik ben al tien jaar gestopt met werken en ik ben al zeven jaar met de vut. 

Sterre Hijlkema: En is dat een hele overgang van werken naar pensioen? 

Meneer R3: Nou het is een hele andere indeling van je dag. Maar het is niet zo in mijn geval 

dat je daar een cursus voor moet volgen ofzo. In mijn geval, ik ben al eerder gestopt dan 

mijn vrouw, die is langer doorgegaan. En als je dan een huis hebt en een grote tuin dan ben 

je zo de hele dag bezig. 

Sterre Hijlkema: En hier in huis, kijkt u naar buiten? 

Meneer R3: Nou naar buiten kijken, nee. Je hebt een andere dag indeling. We gaan eerste 

zwemmen, je staat pas om acht uur op en dan gaan we na het zwemmen ontbijten en de 

krant lezen. En voor we dan de krant uithebben is het al elf uur. En dan heb ik nog niet naar 

buiten gekeken, maar dan heb ik nog mijn email en dat soort dingetjes. Ja, ’s middags 

ondernemen we vaak wat, of we gaan ergens heen. En we hebben de kinderen en de 

kleinkinderen, genoeg te doen. 

Sterre Hijlkema: En als u thuis bent wat zijn dan wel momenten dat u naar het water kijkt? 

Meneer R3: Ja, als er iets gebeurt. Je kijkt naar buiten en ziet het water. En omdat je ook wat 

hoger zit is het een onderdeel van je uitzicht. En omdat je wat hoger zit zie je uh, zie je veel 

meer wat voor weer er aan komt. Maar goed dat heeft niet zoveel met het water te maken. 

Maar de combinatie van.  

Sterre Hijlkema: Het water weerspiegelt t ook. 

Meneer R3: Ja, ja. 

Sterre Hijlkema: Wat betekend wonen aan het water voor u? 

Meneer R3: Ja, een bepaalde vrijheid, want door het water komt er niet vlak voor je een 

gebouw. 

Sterre Hijlkema: Ja. 

Meneer R3: En er waren bootjes en er gebeurd van alles. 

Sterre Hijlkema: En dat vindt u aantrekkelijk? 

Meneer R3: Ja, dat vind ik aantrekkelijk. 

Sterre Hijlkema: U zou liever niet aan rustig water willen wonen? 
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Meneer R3: Nou, nee. Dat uh, daar gebeurd, ja, dan heb je een zeilbootje misschien. Maar 

aan een meer wonen heeft ook wel voordelen want dan heb je toch weer weids uitzicht en 

dat is toch wel het voordeel van het water. Want een bos dan moet je echt wat wegkappen 

voordat je vrij uitzicht hebt. En als je hoger zit dan zie je nog meer bomen. Zo was het 

tenminste waar we woonde in Epe. En hier is het zo dat als je in de stad woont en aan het 

water. En als je hoog woont kijk je altijd op het water. Dat je een vrij uitzicht krijgt want alles 

is water 

Sterre Hijlkema: Ja. En het water zelf, vindt u dat ook aantrekkelijk hoe het eruit ziet? 

Meneer R3: Ja, het beweegt altijd anders door de wind. En ’s avonds al die lampjes die 

schitteren, dat allemaal. Dat boeit op een bepaalde manier. 

Sterre Hijlkema: Geeft dat ook een bepaald gevoel? 

Meneer R3: Ja, maar ik weet niet of dat door het water komt of door het geheel. Het geeft 

een heel rijk gevoel dat je zo kunt wonen.  

Sterre Hijlkema: Ja? 

Meneer R3: Ja. 

Sterre Hijlkema: Kunt u er wat meer over vertellen? 

Meneer R3: Nou, gewoon dat je de mogelijkheid hebt om dat te kunnen doen? Het is niet 

iedereen gegeven om zo luxe te kunnen wonen en ook op een plek die zo aantrekkelijk is is 

een bevoorrecht iets. Vind ik. Ja.  

Sterre Hijlkema: Dus het water versterkt? Maar het is alles bij mekaar?  

Meneer R3: Ja. Ja. 

Sterre Hijlkema: En als je nu naar het water kijkt en je zou t aan iemand anders moeten 

omschrijven hoe zou je dat doen dan? 

Meneer R3: Nou, we wonen echt in een haven, maar vroeger was het wel wat drukker. Toen 

was het echt een haven nu, het is van de gemeente geworden. We hebben hier een brug 

gekregen dus het is wel andere doorvaart geworden, maar door die brug over het water 

gebeuren er ook allemaal andere dingen dus. Je kunt nu door de brug heel snel naar 

Karendrecht, waar heel veel winkeltjes zijn. Dat kan met een brug. Anders was het misschien 

een straatje en waren er allemaal gebouwen, maar was het uitzicht echt niet zo.  

Sterre Hijlkema: Echt een uh, een actief water gebied zo zou je het omschrijven? 

Meneer R3: Ja. Ja. 

Sterre Hijlkema: En ga je wel eens beneden langs de kades lopen? 

Meneer R3: Ja, als ik een sigaartje rook. 

Sterre Hijlkema: Iedere dag? 

Meneer R3: Ik rook iedere dag een sigaartje maar alleen buiten als het mooi weer is. 

Sterre Hijlkema: En heb je dan bepaalde gedachtes? 
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Meneer R3: Ongetwijfeld. Maar of die echt met water te maken hebben dat uh.  

Sterre Hijlkema: Hmhm, meer mijmeren van de dag? 

Meneer R3: Ja, ik overdenk de dag dan.  

Sterre Hijlkema: Het is niet dat het water zoveel input geeft dat gedachtes verdwijnen? 

Meneer R3: Nee, nee. 

Sterre Hijlkema: Toen u hier 5 jaar geleden ging wonen had u toen verwachtingen van het 

water? 

Meneer R3: Nee, het was gewoon heel moeilijk voor te stellen van een vrij huis met rieten 

dak ga je naar een flat in Rotterdam en we hadden zoiets van we zien wel. En het is ons in 

alle opzichten meegevallen. En het wonen hier was druk, er waren nog stijgers. Maar dat dat 

weg is is jammer maar nu is het water rustgevend. Het kabbelt en uh ook al het andere, dat 

we elke dag kunnen gaan zwemmen, dat we leefruimte hebben dat is handig.  

Sterre Hijlkema: Hou oud zijn jullie? 

Meneer R3: Uh, bijna 67 en 68.  

Sterre Hijlkema: En jullie hebben kinderen? 

Meneer R3: We hebben 1 zoon en 2 kleinkinderen. 

Sterre Hijlkema: En komen die ook langs? 

Meneer R3: Ja, ja. Kleinkinderen komen ook logeren. Die hebben vroeger alle twee hier 

gestudeerd, onze schoondochter en zoon. Die wonen nu in Amersfoort.  

Sterre Hijlkema: En als er bezoek komt gaan jullie dan ook zo zitten dat zij het water kunnen 

zien? 

Meneer R3: Ja, ja. Dan zeggen we gaan jullie daar zitten dan kan je mooi op het water 

kijken. Vinden ze ook wel leuk ja. 

Sterre Hijlkema: Krijg je ook reacties dervan? 

Meneer R3: Ja, ik weet nog goed, ik had een college die woonde in Breda en die ging naar 

Dronten verhuizen en die kwam hier langs en die zei: heb je ook zulke flats? 

Sterre Hijlkema: Ja het is heel anders. 

Meneer R3: Ik herinner me nog het flatje van mijn schoonmoeder en die had lage raampjes 

met vensterbankjes en kleine kamertjes. Dat is niet te vergelijken. 

Sterre Hijlkema: En heb je ook per seizoen dat het scheelt? 

Meneer R3: Ja, bij bepaalde kleuren licht verandert het water gewoon mee en dat zie je ook. 

Net zo als het allemaal weerspiegeld. 

Sterre Hijlkema: Ja, heel mooi. 

Meneer R3: En vogels. We hebben hier palen omdat we oversteken en dan zit op die palen 

een albatros en een meeuw zit erop en dan wilt een andere meeuw er ook bij. En dat wordt 

door die ene meeuw niet geaccepteerd en dat heeft allemaal met het water te maken. 
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Sterre Hijlkema: De natuur voegt wel wat toe? 

Meneer R3: Ja. En als het wind opkomst is, zitten hier allemaal meeuwen en in bepaald 

jaargetijden zie je zo de zwanen langs je huis vliegen, dat is heel apart.  

Sterre Hijlkema: Ja, mooi. Interessant. En uh, in hoeverre vindt u de omgeving 

overweldigend? 

Meneer R3: Overweldigend is wel erg, ik ben niet zo van die extreme cijfers geven. Ik vind 

uh, voor mensen die hier binnen komen is het wel van wauw. Maar als je hier woont, is het 

anders. Omdat je toen het gebouwd wordt dan loop je hier rond, en model woningen enzo, 

dan raak je hier toch aan gewend. Dan heb je niet meer dat wauw idee als je hier woont.  

Sterre Hijlkema: Dat went gewoon? 

Meneer R3: Ja als er mensen binnen komen die wijzen je er wel op hoe mooi het is. En je 

ziet het zelf ook wel, de veranderingen. Want nu ziet het water er weer compleet anders uit 

met die windvlagen enzo. 

Sterre Hijlkema: U heeft niet echt een moment dat u bewust naar buiten kijkt en dan zo 

wauw? 

Meneer R3: Nee, niet echt. Ligt eraan wat voor dag het is, als het nieuwe dingen zijn, zoals 

vuurwerk, maar op een gegeven moment heb je het wel gezien en dat went natuurlijk. 

Sterre Hijlkema: Heeft u een bepaalde voorkeur voor een bepaalde politieke partij? 

Meneer R3: Jawel, VVD. 

Sterre Hijlkema: En heeft u een lidmaatschap bij een milieu organisatie? 

Meneer R3: Nee. 

Sterre Hijlkema: Doet u zelf aan wandelen in de natuur of trekt de natuur u? 

Meneer R3: Nou, we komen uit de omgeving van Epe. En we gingen heel veel wandelen, ik 

heb het wel gezien eigenlijk. Kon je zo gaan lopen, of je kon met de auto nog een stukje 

rijden over de hei of weet ik t wat allemaal. 

Sterre Hijlkema: Maar nu niet meer? 

Meneer R3: Nou, ja. Er is niets te zien. Alleen maar bomen. 

Sterre Hijlkema: Sommige mensen zweren erbij. 

Meneer R3: Ja, maar mensen zijn veel interessanter dan bomen. Gister liepen we naar de 

marathon en dan stonden er naast je mensen en dan ga je praten en dan denk je hej wat 

grappig. En dat doet een boom nooit, die waait zo en dan zo. 

Sterre Hijlkema: Dus de interactie met de stad is ook wel belangrijk? 

Meneer R3: Ja. Veel belangrijker voor ons dan de natuur. 

Sterre Hijlkema: Aan de ene kant geeft water iets rustgevend. Maar aan de andere kant zoek 

je wel de stad op? 



 

 

101 Faculteit Sociale Geografie en Planologie – Universiteit Utrecht 

  Wonen aan het water 

Meneer R3: Ja, kijk. Je wordt geëntertaind door een stad als Rotterdam, hoef je niet zoveel 

voor te ondernemen. Dat gaat vanzelf. Je wordt vanzelf mee gesleurd.  

Mevrouw R3: Ja, als je werkt is dat anders.  

Meneer R3: Ja, als je werkt is dat heel anders, als je werkt. Ja, toen wij in Epe woonde 

hadden we een grote heg voor ons huis. Nou als je dan thuis kwam dan kon je ontspannen 

want je zat achter die heg en je had met niemand wat te maken. Dat is anders als je niet 

meer werkt en je het contact met mensen moet opzoeken. Dat zijn compleet verschillende 

dingen.  

Sterre Hijlkema: Ja. Staat u meer midden in het leven? Dingen ondernemen? 

Meneer R3: Ja. Ja. Dat is gewoon leuk. Dat de haven minder actief is is ook jammer. Dat die 

brug er nu is zorgt er ook voor dat er minder boten zijn. Ja, nu heb je weer een brug, maar 

dat is anders. Maar goed het water blijft het water maar er gebeurd op het water minder.  

Sterre Hijlkema: U heeft het liefst gewoon dat… 

Meneer R3: Gewoon reuring, dat je kunt kijken. 

Sterre Hijlkema: Zijn er ook negatieve dingen aan het water? 

Meneer R3: Nou, nee, absoluut niet. Het enige is, je woon hier buitendijks dus als het een 

keer hoogwater wordt door al die milieufreaks die vertellen dat het water hoger wordt dan 

wordt het misschien een probleem hier. Maar ik geloof niet dat de zee spiegel zo ver stijgt. 

Dat is wel makkelijk, wilde stellingen die goed in hun eigen straatje passen. 

Sterre Hijlkema: In hoeverre bent u milieubewust? 

Meneer R3: Ik denk dat je als mens best een verantwoordelijkheid hebt naar de natuur, daar 

bedoel ik zowel de flora of de fauna mee. Maar als mensen gaan betalen of een kip in een 

legbatterij gelukkiger is dan een kip in een groot hok. Dat stond ook in de krant vanmorgen. 

Dan denk ik ja, dat is gewoon milieuterreur. En de bevolking laat zich meesleuren, daar heb 

ik niets mee.  

Mevrouw R3: Ze zouden de mensen in het bejaardencentrum moeten helpen, met meer 

voorzieningen. 

Meneer R3: Ja, daar kun je beter je geld aan besteden dan aan kippen die niet in een 

legbatterij mogen zitten. En dan gaan ze dingen eten die ze dan via de eieren bij ons naar 

binnen komen. Ja. Dat zeggen wij dus, dat is hetzelfde als ontwikkelingshulp.  

(het gesprek gaat 20min verder over onderwijs, ontwikkelingshulp en andere onderwerpen 

m.b.t. tot totaal andere zaken tot we het over de zus van meneer hebben, wellicht relevant 

voor de keuze van de woninglocatie) 

Meneer R3: Mijn zus woont aan het strand, leek mij ook geweldig. Maar je zit ‘s nachts 

gewoon in een donker gat te kijken. Soms zie je heel in de verte Knokke liggen, maar hier 
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branden allemaal lampjes, dat is compleet anders dan de zee. Overdag is hartstikke leuk. 

Mijn zwager kijkt dan boten enzo, en je kijkt vanaf hun appartement zo over de boulevard.  
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Interview met Barbara van den Broek  

Stedenbouwkundige Wilhelminapier - 4 april, in Hotel New York. 20 min. 

(We openen de boeken met plattegronden in Hotel New York. Het informatiecentrum was 

wegens een stroomstoring niet te bezoeken) 

Barbara van den Broek: Waar ben je naar geïnteresseerd? Alleen de pier of het gehele 

gebied. Het wordt allemaal herontwikkeld. Je hebt heel veel soorten wonen in de 

Wilhelminapier alleen al. 

Sterre Hijlkema: Ik ben benieuwd, vertel.  

Barbara van den Broek: Nou, even de kaart erbij pakken. Een stedenbouwkundige heeft 

altijd een kaart nodig. Ik ben pas sinds kort stedenbouwkundige van dit gebied. Uh, nou wat 

je ziet is dat de hele ontwikkeling van kop van Zuid was allemaal havengebied in Rotterdam. 

Al deze gebieden waren allemaal haven gebieden, hier stonden grote loodsen. Legden 

schepen aan, vond overslag plaatst. Gewoon havengebied, steigers. Hier, hier, hier, het hele 

gebied was havengebied. Ja, zoals je ook ziet als je verder naar het westen gaat. Het was 

ook een gebied waar alleen de mensen kwamen die er werkte. Hotel New York was 

natuurlijk een van de trefpunten van de schepen van de Holland Amerika lijn. En toen de 

haven activiteiten steeds verder naar het westen trokken omdat het ook steeds 

grootschaliger werd. Ander soort haven was nodig. Ander soort goederen werden 

opgeslagen en ja toen kwam dit gebied. En ja wat moet je er dan eigenlijk mee? Het waren, 

er waren al snel ideeën van interessant: midden in het centrum, aan het water. Het kan echt 

iets worden. Maar dat lijkt nu iets vanzelfsprekend. Maar ik denk dat het destijds voor heel 

veel mensen best wel iets onvoorstelbaars was. Want zo’n herontwikkeling van een haven 

gebied was gewoon toen nog nergens ter wereld. 

Sterre Hijlkema: Nergens? 

Barbara van den Broek: Ja, en dan denk je van wat moet het dan worden en wat wordt het 

dan? Riet Bakker heeft destijds daar de plannen voor gemaakt. Zij was destijds directeur van 

de binnenstedelijke ontwikkeling. Zij heeft voorgesteld om een nieuwe brug te maken en die 

brug was een belangrijke schakel richting dat gebied. Destijds was er maar een brug en ja 

dat uh, als je hier een kerngebied legt dan is die brug wel heel belangrijk.  

Sterre Hijlkema: Ja. Want anders ligt dit buiten de route. 

Barbara van den Broek: Ja, het is heel perifeer. Dat klopte ook destijds. Als je ziet dat dit het 

centrum is. Maar wat zo leuk is aan Kop van Zuid is dat Rotterdam Zuid een 

achterstandsgebied is. En er is nu aandacht voor vanuit de rijksoverheid ook. Dat er extra 

aandacht is en meer geld naartoe gaat. Dat heb je wel in de krant gelezen. 

Sterre Hijlkema: Ja. 
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Barbara van den Broek: Ja, en Rotterdam Zuid was altijd al achterstand gebied maar alleen 

nu hebben we nationale aandacht ervoor gekregen. En de Kop van Zuid was natuurlijk ook 

de gedachte dat als we hier naar wat meer kwaliteit kunnen krijgen heeft dat ook uitstraling 

op de rest van Rotterdam Zuid op allerlei manieren. Dus dat uh, dat was ook wel een van de 

ideeën erachter. En natuurlijk wonen aan het water, op heel veel plekken. Hier op de pier 

omdat het heel, uh, uitgerekt en smal is. Is het idee om de oorspronkelijke verkaveling te 

houden zodat de oude gebouwen, die in het midden stonden, gedeeltelijk gewoon behouden 

konden blijven en ja, dan heb je, ja het idee was dan kun je gewoon volbouwen met wat 

zichtlijnen erdoorheen omdat het idee was dat het heel smal was en aan alle kanten is water. 

Dat is ook het idee geweest bij de positionering van de torens. Dat ze zowel die kant op 

kunnen kijken als die kant en dat ze langs elkaar heen kunnen kijken. 

Sterre Hijlkema: Ja, dat viel me ook al op.  

Barbara van den Broek: Uh, ja en er zijn nog veel meer gebieden ontwikkeld. Deze 

gezinswoningen (wijst andere gebieden aan). Hier wonen ook mensen aan het water. Dit is 

sociale woningbouw, zonder goede naam. Dit gebouw is er gekomen. Ja. Dat pas vorig jaar 

af is gekomen. 

Sterre Hijlkema: De Wilhelminapier is voor mijn gevoel voornamelijk hogere inkomensklasse 

die worden aangetrokken. Is dat bewust gedaan?  

Barbara van den Broek: Ja.  

Sterre Hijlkema: Om een beetje gezonde balans te krijgen met de rest van Rotterdam Zuid? 

Barbara van den Broek: Ja, zeker. Ja. Ja. Ja. Voor mensen die echt stedelijk willen wonen in 

een toren op een bijzondere locatie waren er weinig plekken in Rotterdam. En je wilt 

natuurlijk heel veel doelgroepen bedienen. En, ja die doelgroep wilde we ook bedienen en 

aantrekken met de Wilhelminapier en dat betekend dat mensen willen blijven wonen in 

Rotterdam of dat mensen er naar toe komen. Dat mensen er willen wonen, omdat het 

aantrekkelijk is daar te wonen. En we hebben wel vrij veel hoog opgeleide banen in 

Rotterdam maar om zes uur gaan ze allemaal weer Rotterdam uit. 

Sterre Hijlkema: Ja, ja. Het is echt een werkstad. En daar ondervinden de voorzieningen wel 

problemen van. 

Barbara van den Broek: Ja. Precies. Ja.  

Sterre Hijlkema: En was dit dan een goede keus? Is het populair? 

Barbara van den Broek: Ja, dat sowieso. Er wordt nog steeds best veel gebouwd.  

Sterre Hijlkema: Heb je enig idee wat voor soort mensen wonen aan de Wilhelminapier en 

dus stedelijk water aantrekt? 

Barbara van den Broek: Nee, niet echt. Nee. Dat is niet iets waar ik als stedenbouwkundige 

in verdiept ben. Wat ik wel zie is dat het sowieso mensen zijn die geld hebben. Die iets 
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avontuurlijks hebben. Die ook wel openstaan voor wat hier allemaal gebeurd. Want het is 

hier wel een beetje een bende ook hé? 

Sterre Hijlkema: Ja, er wordt veel gebouwd. 

Barbara van den Broek: Ja. Dat vinden ze blijkbaar ook ok. En uh, maar ik heb daar geen 

beeld van, statistiek ofzo van. 

Sterre Hijlkema: Het is voor juppers? 

Barbara van den Broek: Nee, ik denk niet dat er gezinnen wonen. 

Sterre Hijlkema: Beetje anoniem wonen lijkt me.  

Barbara van den Broek: Ja. Ja. Ja.  

Sterre Hijlkema: Ik vond het ook mooi dat de torens langs elkaar heen kijken. Maar er komen 

nog vier torens bij? 

Barbara van den Broek: Ja, Baltimore, Chicago en achter hotel New York is nog een 

bouwlocatie. Wat daar wat lager is. 

Sterre Hijlkema: Is het bewust laag gehouden? 

Barbara van den Broek: Ja. Dit zijn bestaande lage gebouwen. Hier is dan een reeks torens. 

Montevideo is gerealiseerd. Havana en New Orléans. Hier komen nog lage gebouwen en 

hier komt nog een lage toren. Dus dat zijn nog 1,2,3,4 torens die erbij komen. 

Sterre Hijlkema: Is er bij de bouw van die toren bewust gekeken naar hoe ze het water 

integreren? Met wandelroutes, uitgangen? Dat het water wordt uitgebuit in de omgeving? 

Barbara van den Broek: Nou, wat je wel ziet is dat de entree hier bij t water zit. Maar ik denk 

dat ook de Rotterdam, ja hier is een soort doorzicht getekend, dat zit ook in de Rotterdam. 

Dat als je hier loopt dat je door de centrale hal van het water nog kunt zien. Het gaat er niet 

zozeer om wat je meemaakt als je er woont maar mee dat je als je bezoeker of wandelaar op 

de pier bent. Ik denk dat de aantrekkingskracht van het water gewoon het wonen aan het 

water is. Wat zie je van uit je woning? Het is leuk als je het ziet als je binnenkomt maar het 

grootste deel van de tijd ben je in de woning en ik denk dat ook de doorslaggevende 

verkoopargumenten zijn.  

Sterre Hijlkema: Is er in de woning ook over nagedacht? Ik ben nu in 1 woning gezien met 

een enorm raam naar het water. Is dat in de meeste woningen? 

Barbara van den Broek: Ja, ja. Dat is bewust gedaan. Er zitten in iedere woning grote ramen 

en vensters en er wordt bewust voor gezorgd dat de woning zo in het blok zit dat een paar 

ramen op het water uitkijken. Ja, als je dat als architect niet doet ben je wel heel dom. Als 

mensen woningen willen bezichtigen vragen ze ook altijd als eerste van: Waar is het water? 

Vanwaar zie ik dat? Kan het water zien als ik op de bank zit? 

Sterre Hijlkema: Het is wel heel bijzonder. Dat het zo omringd wordt door water. Iedereen 

kan het zien.  
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Barbara van den Broek: Ja, het is ook echt een verkoopargument voor de woningen.  

Sterre Hijlkema: En wat denk je als stedenbouwkundige wat zo aantrekkelijk is aan water? 

Barbara van den Broek: Uh, ruimte, uh, het uitzicht, de levendigheid op het water en het is 

ook gewoon heel speciaal om op zo’n unieke plek te wonen en uh als je links kijkt kijk je naar 

het centrum van Rotterdam en als je deze kant op kijkt kijk je naar de zonsondergang en de 

havens en als je deze kant op kijkt kijk je naar Rotterdam Zuid en deze haven en deze 

haven. En zit je lekker op de zon. Dus aan alle kanten is er eigenlijk wel wat voor te zeggen. 

Sterre Hijlkema: Ja. En het water zorgt er ook voor dat er uitzicht mogelijk is. Anders zou je 

op andere bebouwing kijken. 

Barbara van den Broek: Dat is natuurlijk ook in Amsterdam ook al die eilanden. Die zijn heel 

dicht volgebouwd. 

Sterre Hijlkema: Ja. Het kan door het water. En het is ook een soort van zekerheid omdat het 

water er zit dat er nooit wordt gebouwd. Voor die mensen. 

Barbara van den Broek: Ja! Ja, dat klopt ja! Op die manier had ik het nooit gezien. Maar dat 

is natuurlijk wel…! 

Sterre Hijlkema: Ja, want anders was het nooit zo volgebouwd.  

Barbara van den Broek: Ja. Ja. Ja. Nee. Ja. Nouja, je weet nooit helemaal zeker of er niets 

gaat gebeuren want deze mensen hadden ook vrij uitzicht en toen kwam die brug.  

Sterre Hijlkema: Ohja, nee dat snap ik. Dat is die grote witte? 

Barbara van den Broek: Ja.  

Sterre Hijlkema: En uh, is er nog verbinding met openbaar vervoer? 

Barbara van den Broek: Ja, er is een nieuwe metrolijn aangelegd, want de metrolijn loopt 

hier en uh, bij het Wilhelminaplein is een metrohalte aangelegd. Dat wilde men direct al maar 

er reed al een metro en de tunnel was al gegraven en hier loopt t ook een beetje schuin. 

Maar het perron loopt schuin. En aanvankelijk werd gezegd van nee dat kan niet, je kan daar 

geen metro hebben die schuin loopt en de metro die er langs gaat en een station bouwen. 

Maar het is toch wel gelukt. 

Sterre Hijlkema: Met moderne techniek kon het ineens toch? 

Barbara van den Broek: Ja. Nouja, ze hebben toch bedacht hoe ze dat moesten doen. 

Sterre Hijlkema: Die looproutes gaan ook naar het water toe? Van de metro? 

Barbara van den Broek: Ja, daar is een tunnel waarmee je het kruispunt kunt oversteken, In 

het metro station zelf. Maar dat moet je wel weten. 

Sterre Hijlkema: Ja, dat is de lopende band. 

Barbara van den Broek: Is heel makkelijk! Aanvankelijk was het idee dat het doorgetrokken 

zou worden over de pier en dat er zo’n automatisch bestuurd dingetje zou komen op de pier. 

Maar dat was dus gewoon veels te duur. 
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Sterre Hijlkema: Een wild plan. 

Barbara van den Broek: Ja. Het is wel heel fijn. Je stapt uit de metro, je bent vrij snel het 

kruispunt door en je bent hier. Er zijn nieuwe trams aangelegd. Toen de brug er was is er 

meteen rekening mee gehouden. Om Rotterdam Zuid beter te verbinden. En die komt ook 

hierlangs. 

Sterre Hijlkema: Maar de meeste mensen op Wilhelminapier zijn autogebruikers?  

Barbara van den Broek: Ja. Ongetwijfeld. Mensen zullen een auto hebben, die hier wonen, 

omdat ze het kunnen veroorloven. En uh, dat maar, ik merk aan dat ze naar de stad gaan 

met het openbaar vervoer.  

Sterre Hijlkema: Nee, nou. Ik heb heel veel interessante dingen gehoord. Dankjewel. Heb je 

nog toevoegingen? 

Barbara van den Broek: Nee. 

Sterre Hijlkema: Iets wat je nog kwijt wilt? 

Barbara van den Broek: Nee. 

Sterre Hijlkema: Ok. Dankjewel.  
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Perifeer water: Interview met meneer D1 – 45 min 

Sterre Hijlkema: Nou, in ieder geval bedankt voor je medewerking. Heel erg fijn. Je had het 

via Paul gehoord, wat had je al gehoord?  

Meneer D1: Nou, dat je met een onderzoek bezig was voor mensen die wonen aan het 

water. Ja, dat vroeg die toen die langsliep met de hond. En dat wilde ik wil. 

Sterre Hijlkema: Ja, echt heel fijn. 

Meneer D1: Dus. 

Sterre Hijlkema: Ja. Het is wel interessant onderzoek. Hoe zou je zelf het type water 

omschrijven waar je aan woont? Hoe zou je zelf je omgeving omschrijven? 

Meneer D1: Ja, dit is echt een streek van het Westland waar het water doorheenloopt. Het is 

al heel oud water. En ik ben hier vlakbij geboren. Vandaar dat wij hier in deze omgeving 

wonen. En ja het water het zegt je wel wat maar om nou te zeggen dat je speciaal daarvoor 

aan het water bent gaan wonen, nee. 

Sterre Hijlkema: Nee? 

Meneer D1: Het is wel leuk, ja? (Rotterdamse uitdrukking op overal ja achter te zeggen, is 

geen vraag). Want je zit hier ja, heel vrij want dat is in deze tijd ook wel heel prettig want ik 

zit verders helemaal afgesloten. Ik heb der een hek voor, twee kanten water ja. Dus dat is 

wel, in deze tijd wel.. 

Sterre Hijlkema: Wat bedoelt u met deze tijd? 

Meneer D1: Nou, ik vind het een tijd waar veel ingebroken wordt, veel diefstal. Als je kijkt hier 

in de omgeving het is schering en inslag. Dus dan ja, ze zijn onze deur nog steeds voorbij 

gegaan. Omdat ze hier moeilijk op kunnen 

Sterre Hijlkema: U denkt dat dat komt door dat water? 

Meneer D1: Ja, ja. Je hebt dat water en een hek op de dam en dat scheelt allemaal. En ja ’s 

winters heb je dat natuurlijk niet maar dat uh,  

Sterre Hijlkema: Want wat heb je ’s winters? 

Meneer D1: Nou, ’s winters heb je natuurlijk ijs. Nou dan kan je er aan alle kanten bij. En dat 

schaatsen hier mensen, vind ik natuurlijk ook hartstikke leuk. En ik kan mn kleinkinderen 

vissen hier aan het water. En ik heb een bootje voor die kids. Ja, het is hartstikke leuk.  

Sterre Hijlkema: Dus u gebruikt het water wel echt? 

Meneer D1: Ja. Ja. En dan voor de tuin, voor het sproeien en dan heb ik nog een regenput 

dat is gewoon regenwater dat gebruik ik dan voor de straat en de plantjes enzo. Ja. Dus uh, 

tis wel prettig om aan het water te wonen. 

Sterre Hijlkema: Ja. Toen u hier ging wonen zei u dat u niet voor het water hier bent gaan 

wonen, maar deze plek was natuurlijk wel een bewuste keuze, om voor deze woning te 

kiezen. 
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Meneer D1: Nou, deze woning heb ik zelf laten bouwen, want ik moest een stukje verderop, 

500 meter terug die kant op mijn woning uit van de gemeente. Wij moesten verkassen want 

daar wilde ze een ontsluitingsweg maken, die er nog steeds niet is. en het huis staat er nog 

steeds. En wij zijn er al 8 jaar weg. En ja, in de buurt, je kent mekaar en toen kwam de 

buurman naar me toe en die zei van joh jij moet weg en ik heb een stukje grond te koop voor 

jou. Dit was voorheen watervoorziening van zijn kas. En dit stukje grond kon ik toen kopen. 

En toen ben ik naar de gemeente gegaan om te kijken of ik een vergunning kon krijgen want 

ik moest daar weg van de gemeente. En daar hebben we toch weer drie jaar over gedaan 

om daar een vergunning voor te krijgen.  

Sterre Hijlkema: Ondanks dat u daar weg moest? 

Meneer D1: Ze willen een hele hoop van je, ze willen ten eerste dat je weggaat, voor weinig 

geld en dat je dan in een huurhuis gaat wonen. Beetje krom allemaal die gemeentes, als ze 

je weggooien. Eigenlijk is er niets voor je bij. Dan sturen ze je gewoon weg, als ze willen. 

Maarja, toen heb ik toch dit stukkie grond kunnen kopen en heb ik het karkas laten zetten en 

heb ik het zelf afgebouwd. Zijn we nog is een jaar mee bezig geweest.  

Sterre Hijlkema: Heeft u bij de bouw ook gelet op het zicht op het water? 

Meneer D1: Ja, ja.  

Sterre Hijlkema: Hoe is dat gegaan? 

Meneer D1: Nou de gemeente wilde de situatie van het huis anders hebben, die wilde hem 

dwars hebben en dat ik meer naar de weg zou kijken. Maar toen zei ik nee dat wil ik niet, ik 

wil de woonkamer helemaal naar het water gericht is en dat ik zoveel mogelijk zon heb. Dus 

van alle kanten, daar en hierzo, kan ik het water zien. 

Sterre Hijlkema: Ja, heerlijk. Dit geeft een afgeschermd gevoel. 

Meneer D1: Ja, heerlijk je hebt hier veel meer rust en vrijheid want het water hiervoor is toch 

een meter of twaalf breed. Dan zit je daar toch wel heel vrij en prettig. Ja, je hebt wel wat 

verkeer. Maar dat is eigenlijk alleen bestemmingsverkeer en wat fietsers. Ja in het weekend 

is het best wel druk.  

Sterre Hijlkema: Ja het is een recreatiegebied? 

Meneer D1: Ja, ja. Maar als je helemaal niets ziet is het ook niets. Maar je hebt er verders 

geen last van of zo. Je hebt geen last van autoverkeer ofzo. Want dat heb je op die 

Dijkwaterseweg, maar dat heb je aan deze kant niet. En een mooi stukkie grond erbij. 

Sterre Hijlkema: Ja, het ziet er mooi uit. Had je verwachtingen toen je hier ging wonen van 

het water? 

Meneer D1: Nee, dat niet. Want ik woonde altijd aan een weg dertussen en dan het water. 

Dus uh, ja, dat was minder prettig omdat daar best wel veel verkeer langskwam. En toen 

waren mn kinderen nog klein. Om daar dan te gaan vissen was niets. Dat we deze locatie 
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konden krijgen en dat we hier konden vissen. Ja, als je dat zou willen zou je een bootje 

kunnen hebben. Kun je een boot aan de stijger leggen.  

Sterre Hijlkema: Heeft u op dit moment nog een boot? 

Meneer D1: Nee, nee. Dat staan de financiën niet meer toe. 

Sterre Hijlkema: Ook geen roeibootje? 

Meneer D1: Ja, wel een klein roeibootje van 2 meter, daar kunnen ze mee peddelen en 

roeien hierzo. 

Sterre Hijlkema: En kunt u ook zwemmen hierzo in het water? 

Meneer D1: Je kan hier wel zwemmen in het water want ze hebben hem vorig jaar helemaal 

uitgebaggerd.  

Sterre Hijlkema: Afvalstoffen van de boeren, hoe zit het daarmee? 

Meneer D1: Dat valt nu wel mee, want alle kwekers hier uit de buurt die zijn nu verkast want 

het hele gebied wordt een industrie gebied en woningbouw. Dus alle kwekers zijn nu al twee 

jaar weg en je kan echt zien dat het water schoner wordt. 

Sterre Hijlkema: Is dat prettig? 

Meneer D1: Ja, dat is wel prettig, ook voor de vissen en de kikkers. En alle natuur dat is ja. 

Sterre Hijlkema: Kijkt u ook veel naar de natuur? 

Meneer D1: Ja, ja ja. Veel vogeltjes. Als je hier zit, dan uh, ja dan zit je hier heerlijk rustig, 

het eerste jaar viel het minder mee omdat je toen nog niet zoveel groen had. En uh ja na 

jaren groeit het wat meer vol. En dat is natuurlijk ook heel prettig. En je zit hier zo op de fiets 

naar Midden-Delftland, we fietsen graag in de natuur dus ja. 

Sterre Hijlkema: Want bent u echt een natuurmens? 

Meneer D1: Nou, ja. Ja natuurmens. Ik hou wel van de natuur. Ik hou niet zo van de stad. Ik 

hou wel van buiten wonen ja. 

Sterre Hijlkema: Wat voor verschil ik gevoel geeft de stad of het platteland u dan? 

Meneer D1: Nou, dat je uh, buitenwonen, als je naar buiten stapt dan ook echt buiten staat 

en als je de fiets pakt dan zit je ook zo in de natuur. En in de stad ja altijd druk en herrie. Het 

is wel leuk om naar de stad te gaan voor de markt maar verders trekt het mij niet zo. Het huis 

moet rustig zijn en dan zit je ook lekker rustig. Het straalt dan ook echt rust uit en dan kom je 

zelf ook tot rust.  

Sterre Hijlkema: Hmhm en als u thuis bent kijkt u dan vaak naar het water? 

Meneer D1: Ja, want ik zit meestal daar en dan is er altijd wel wat te zien. Want er komen 

hier ook bootjes langs, ze komen niet ver want ze hebben de brug omlaag gemaakt. Dat er 

alleen een kano door kan. Bootjes zijn alleen de mensen die hier aan het water wonen en 

personen die de waterkaart verkeerd gelezen hebben. Alleen met de kano kan je, als je even 
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hard peddelt er zo onder door. Vroeger waren de bruggen voor alle veilingschuiten best 

hoog, 1.60 ofzo. 

Sterre Hijlkema: Waarom zijn de bruggen dan omlaag gegaan?  

Meneer D1: De tuinders kregen steeds meer vervoer over de weg. En als de brug werd 

gebouwd voor de ontsluiting werd het meteen laag gemaakt voor het verkeer. Maar dat is 

voor het water wel heel slecht want er wordt best wel veel gebruikt van gemaakt. 

Sterre Hijlkema: Zo zonde. Voor een waterland, dat ze t niet uitbuiten. 

Meneer D1: Ja zo zie je maar, veranderingen hou je niet tegen.  

Sterre Hijlkema: Als je hier voor het raam naar buiten kijkt heb je dan gedachtes? Over de 

dag of wat je om je heen ziet? 

Meneer D1: Nou, als je naar buiten kijkt dan kijk je wat voor weer het is. Vandaag is het dan 

niet zo, maar nu wel, maar gister was het dan zo regenachtig. En dan denk je wat een 

pietenweer. Maar ook de regen op het water is best een leuk gezicht op het water. Want je 

hebt natuurlijk ook plantjes laten groeien enzo.  

Sterre Hijlkema: Want heeft u verschillende band met de verschillende seizoenen? 

Meneer D1: Nou nee niet zo erg nee. 

Sterre Hijlkema: Niet eentje die aantrekkelijker is? 

Meneer D1: Nou de zomer is natuurlijk altijd aantrekkelijker, niet dat ik zo’n zon aanbieder 

ben. Want ik heb een lichte huid. Maar ik wil wel graag buiten zitten, maar altijd onder 

parasol. Lekker buiten zitten en ik fiets dan gewoon met een overhemd aan. Dan gaat het 

allemaal goed. De winter is ook leuk, met schaatsen enzo, is natuurlijk ook weer grappig. Ik 

vind ieder jaargetijde wel leuk aan het water. 

Sterre Hijlkema: Zijn er ook negatieve dingen aan het water? 

Meneer D1: Ja. Kleine kinderen, dat je het goed af moet zeggen. En ja dat vergeten een 

heleboel mensen. Vandaar dat ik hier zo’n beukhaag heb staan, en toen mijn kleinkinderen 

klein waren had ik daar een hek staan. Dat ze niet zo naar het water kunnen.  

Sterre Hijlkema: En onderhoud? 

Meneer D1: Agja, als je een goede beschoeiing zet en schoonhoudt, ja. 

Sterre Hijlkema: En het is geen eigendom? 

Meneer D1: Nee, enkel de zijsloot. En die moet ik schoonhouden, het riet en de lelies en zo 

eens per jaar afhalen. Dat de lelies wel blijven groeien, dat het groen er weer uit is. Tegen 

dood water. Al die planten is natuurlijk vieze rommel in het water. Dan gaan de planten niet 

meer goed groeien, geen zonlicht een zuurstof. Dus als je het eens per jaar bijhoudt gaat het 

hartstikke goed. 

Sterre Hijlkema: Heeft u dan groene vingers of een achtergrond in de natuur? 
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Meneer D1: Nou mijn vader die was tuinder hier is Schieland en die uh, mijn vader kwam uit 

een molenaarsfamilie. Hier in Rijswijk heb je een molen staan, daar is mijn vader geboren. 

En ja, ik heb zelf ook wel een beetje, ja, mag ik wel zeggen een beetje groene vingers. Want 

al die bomen, de buxus en de coniferen en alle andere planten heb ik zelf gestekt en 

opgekweekt. En dat knip ik allemaal zelf ook weer. Dus.  

Sterre Hijlkema: Grappig. U bent wel veel buiten? 

Meneer D1: Ja, ja. Eens per jaar alles snoeien. Moet er wel allemaal keurig uitzien. Het moet 

goed bijgehouden worden. Dan moet je zelf maar een wilde tuin nemen. En ja, dat is deze 

tuin niet, nee.   

Sterre Hijlkema: En heeft u dan ook dat het prettig is dat het water een strakke lijn is? 

Doordat het afgekaderd is? 

Meneer D1: Ja. Want daar heb ik ook […?] tegen aan taan tegen aan staan want dan sluit t 

netjes aan tegen t water. En dat je de beschoeiing ook niet ziet, want dat is van dat beetje [

…?] hout. En de planten groeien ook niet verders het water in. (meneers vrouw komt 

ondertussen langslopen en zegt gedag) Dus dan heb je toch een mooie afscheiding ja. En ja 

het ziet er best strak uit langs de rand. 

Sterre Hijlkema: Ja, mooi hoor. En als u bezoek heeft gaat u dan ook in de tuin zitten? 

Meneer D1: Ja, als het goed weer is wel. Maar dit weekend was helemaal niets. 

Sterre Hijlkema: En kijkt u dan ook naar het water? 

Meneer D1: Nou, de kinderen komen dan mee, altijd even vissen, boot in het water. Er wordt 

altijd wel gebruik gemaakt van het water. Ja. 

Sterre Hijlkema: En heeft u ook het gevoel dat het een extra belevenis zou zijn voor het 

huis? Als het water er niet is? 

Meneer D1: Nou, dan heeft het huis wel een hele andere uitstraling. 

Sterre Hijlkema: Wat is dan het verschil? 

Meneer D1: Nou als je dan, ja, uh, het verschil, nou hier kan je hengeltje uitgooien, je kan 

vissen, je kan met je kanootje of met je roeibootje kan je van de rust genieten in het water en 

dat is natuurlijk ook wel prettig. Als je een huis hebt, niet aan het water, ja dan heb je dat 

allemaal niet natuurlijk.  

Sterre Hijlkema: Ja. Dus ondernemen van activiteiten is wel belangrijk? 

Meneer D1: Ja, anders kun je dat niet. Kun je niet gaan kanoën, dan moet je toch gaan 

ondernemen, moet je naar een water toe om daar met het bootje op te gaan en dat kan hier 

gewoon. Want dit staat in verbinding met open water dus je kan overal naartoe. Je zit niet in 

een polder. Dus je kan hier zo het grote water op, dat is wel heel prettig. 
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Sterre Hijlkema: Want het is dus aan de ene kant heel lekker dat u als u hier bent dat je zo 

weg kan via het water, maar in hoeverre heeft u dan als u thuis bent dat je het gevoel hebt 

helemaal weg te zijn van de wereld, als je bij t water bent? Of ernaar kijkt? 

Meneer D1: Nou, als je thuis bent zit je hier wel heerlijk rustig. Ja, het is echt wel alsof je op 

een eiland zit. Ja. En uh, ja, en de rust van de buurman. Die heeft een weiland achter en de 

buren hiernaast hebben een grasveld en de buren hiernaast zijn ook nog weg. Dat is wel een 

voordeel. Dus dat geeft wel een rustige voldoening. Ja.  

Sterre Hijlkema: In hoeverre voel je je ook bevoorrecht dat je op zo’n plek mag wonen? 

Meneer D1: Ja, ja. Bevoorrecht, bevoorrecht. Bevoorrecht, uh, ja dat uh dat ben je dan wel 

als je daar goed over nadenkt want een heleboel mensen hebben niet eens een stukje tuin 

en ik heb hier een stuk tuin van 940 meter en water eromheen en dat uh, ja met een leuk 

huis erop. Ik weet daar heb je dan zelf wel voor gewerkt en gezorgd dat je dat zelf bij mekaar 

kan financieren. Maar het is toch wel een hele bijzondere toestand. En als mn kleinkinderen 

komen vinden ze dat ook heel prettig. Mijn kleindochter van elf zegt opa je woont hier toch 

lekker, je gaat toch niet verhuizen? En dan zeg ik ja, je wordt wel ouwer maar niet gouwer. 

We kunnen het niet allemaal bijhouden, nu gaat het nog wel. Maar als je straks wat gaat 

mankeren. En dan zeggen ze van dan laat je je tuin toch bijhouden, maar daar is mijn 

pensioen niet groot genoeg voor. Valt toch wel tegen, als ze het uit gaan keren. Ja, je moet 

dan toch wat anders, want je wilt ook leuke dingen blijven doen. Want als je alleen een leuk 

huis en tuin hebt en je kan verders niet doen. Dat schiet dan ook niet op. Dan kan je veel 

beter van het leven gaan genieten. Dat hebben we nu ook wel gedaan altijd, maar op je 

pensioenrechtelijke leeftijd blijft er toch minder over. En je woont dan ook niet meer prettig, 

want je kan het huis niet meer schoonhouden en een tuin moet gewoon netjes zijn. Moet je 

goed onderhouden want anders wordt het ook een rommeltje. En dat kan je wel laten doen 

maar dat moet je ook bekostigen. 

Sterre Hijlkema: Ja, en als je het altijd zelf hebt gedaan weet je precies wat je wilt en dan is 

het lastig uit handen te geven? 

Meneer D1: Ja, ja. Ik ben wel graag buiten en dan wil je dan ook wel doen, en als je dan hier 

woont blijf te het toch wel doen. En als je dan kleiner gaat wonen, niet in een appartementje, 

maar ik wil toch ook wel een huis met een tuintje, niet zo grote maar een stukje tuin dan kan 

je je eigen toch  nog best wel vermaken. En als we t dan hier in t dorp zouden kunnen krijgen 

dan is dat toch best wel prettig. Dan heb je je vrienden, kennissen en familie nog bij mekaar. 

Sterre Hijlkema: Want ook de hele familie woont in de buurt? 

Meneer D1: Ja. In Schiprruiden en Den Wolden. 

Sterre Hijlkema: Ja, dus dat u hier bent gaan wonen heeft ook veel te maken met de 

familiebanden?  
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Meneer D1: Ja, ja. Ik ben hier in de Woutswaard (?) gaan wonen en toen verhuisd naar de 

(?) weg. 

Sterre Hijlkema: En heeft het nooit gekriebeld om ergens anders te wonen? 

Meneer D1: Nee. 

Sterre Hijlkema: En als je hier thuis bent en je kijkt naar het water, heb je dan een bepaald 

gevoel erbij? 

Meneer D1: Nou, ja, een bepaald gevoel, uh, als je naar het water kijkt. Daar gebeurt altijd 

wat. Eenden in de sloot, vissen in de sloot. Ja, je ziet altijd wat van de natuur, dus er gaat 

wel een bepaalde rust van uit. Dus het is niet zo dat je zegt van ik wil gelijk weg ofzo maar 

dat je naar buiten gaat. Maar dan zet ik mijn stoeltje op het vlondertje. Want als die grote 

karpers bezig zijn is een heel leuk gezicht. 

Sterre Hijlkema: En wat maakt het dan dat voor u water rust betekend? 

Meneer D1: Ja, rust. Er straalt echt rust van uit. Je kan je zinnen verzetten. Je wordt er zelf 

rustig van. 

Sterre Hijlkema: En bent u dan aan het mijmeren over de dag? 

Meneer D1: Neehoor, gewoon zovan, uh, hoe de natuur zich ontwikkelt, en hoe dat allemaal 

kan en uh ja. 

Sterre Hijlkema: U heeft alleen dat soort gedachtes? 

Meneer D1: Nee niet nadenken over wat er dan kan gebeuren of dan kan gebeuren, echt 

een natuurmens.  

Sterre Hijlkema: Ja, lekker. Dat kunnen heel veel mensen niet. 

Meneer D1: Ja, wat er echt in de natuur gebeurt ja. 

Sterre Hijlkema: Over uw gezinssituatie, u heeft hier nooit met kinderen gewoond? 

Meneer D1: Ja, met mijn jongste zoon. 

Sterre Hijlkema: En hoe zou u dit huishouden omschrijven?  

Meneer D1: Ja, hoe zou u dit huishouden omschrijven? Ja, een huishouden wat het meeste 

thuis is, weinig weg, alleen voor boodschappen of rondje fietsen in de natuur. Wij zijn echt 

altijd thuis. Ik gaat wel is, ik doe vrijwilligerswerk hier en daar. Maar daarna ben ik thuis. Wij 

zijn wel een huishouden die echt in en rondom het huis wonen. Mijn kinderen zijn meer 

uithuizerig. Meer op vakantie en die werken ook. En wij werken niet. Mijn vrouw heeft nooit 

gewerkt, ja alleen in het begin van haar carrière. Maar later niet. Ik wilde alleen voor haar 

genoeg geld verdienen vanaf het begin, want dat zou later ook toch moeten als we kinderen 

zouden krijgen. En toen we in Delft woonde gingen we ook altijd fietsen in de natuur. En op 

vakantie gaan we ook altijd de natuur in, naar Drenthe of Texel of Terschelling. En toen mijn 

moeder weduwe werd zijn we bij haar gaan wonen, zij wilde haar huis niet uit maar het was 

te groot dus toen hebben we een stukje bijgebouwd en zijn we daar in getrokken. Toen zijn 
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we echt buiten gaan wonen. En zo komen we ook hier terecht. (dit huis staat dus 500m 

verderop) Daar heb ik een hoop voor gelaten, voor dat buiten wonen, en dat bevalt nog 

steeds goed. Het was een goede keuze, ook voor de kinderen, die konden ook lekker 

buitenspelen.  

Sterre Hijlkema: Wat voor werk heeft u altijd gedaan? 

Meneer D1: Ik ben voorheen timmerman geweest en heb me naar boven gewerkt tot 

uitvoerder en heb eigenlijk 43 jaar in de bouw gezeten.  

Sterre Hijlkema: Ja. En u werkte tot u pre pensioen 5 dagen in de week? 

Meneer D1: Ja, tot mijn 60ste en toen heb ik mijn vrije dagen ingeleverd en heb ik 4 dagen in 

de week gewerkt tot mijn 64ste.  

Sterre Hijlkema: En bent u lid van een natuur of milieu organisatie? 

Meneer D1: Ja, ik ben lid van Midden-Delftland organisatie. Dat is een natuur organisatie. 

Sterre Hijlkema: En wat was om lid te worden? 

Meneer D1: Wat zeggie? 

Sterre Hijlkema: En wat was om lid te worden? 

Meneer D1: Nou, dat de natuur behouden blijft, dat het voortgezet wordt, dat alles 

opgeschoffeld wordt en dat er niet overal huizen komen. Dat er een natuurgebied overblijft. 

En dat dat ook hier in de buurt kan blijven gebeuren en dat het niet alleen in Groningen of 

Drenthe natuur is. 

Sterre Hijlkema: En dat u zelf in de natuur woont, versterkt dat ook het gevoel dat je het wil 

behouden? 

Meneer D1: Ja, ja zeker. Vandaar ook dat ik altijd buiten ben, aan het knutselen. Met de 

natuur en als je bomen en groen hebt dat levert zuurstof op. 

Sterre Hijlkema: Heeft u voorkeur voor een bepaalde politieke partij? 

Meneer D1: Nee, niet echt. 

Sterre Hijlkema: En eet je wel eens in de tuin? BBQen? 

Meneer D1: Bbqen doe ik haast nooit, als we buiten eten, eten we de gewone pot het meest. 

En niet dat we buiten gaan zitten met een vleesje daar zijn we niet zo voor nee. 

Sterre Hijlkema: Heeft u zelf nog iets wat echt heel erg wonen aan het water voor u 

betekend? 

Meneer D1: Nou, wonen aan het water zou ik iedereen aanraden, als het financieel mogelijk 

is, want er straalt echt een rust van uit. Geeft een hele hoop mensen ook rust denk ik. 

Sterre Hijlkema: Zijn de huizen hier dan duurder aan het water? 

Meneer D1: Nee, nee, hier in t dorp niet, gaat echt om het grond oppervlakte en of ze 

vrijstaand zijn.  
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Sterre Hijlkema: Ok, dankje wel. Ik mail het sowieso door naar Paul. Als jij het leuk vind, kan 

ik het ook naar jou mailen? 

Meneer D1: Ja, leuk! Dat komt dan vanzelf bij mij terecht. Helemaal prima. Zie het wel op de 

mail voorbij komen. Hey, succes!  

  



 

 

117 Faculteit Sociale Geografie en Planologie – Universiteit Utrecht 

  Wonen aan het water 

Perifeer water: interview met meneer D2 – 35min 

Sterre Hijlkema: Wanneer ben je hier komen wonen? 

Meneer D2: Ik ben hier in eind ’94, 94 hebben we het gekocht. We hebben het gekocht, uh 

we woonde in Delft. Annelies en ik en we gingen altijd wandelen. Dat vonden we leuk. Dit 

was heel dorps, plaatsje met allemaal kassen. Dus dan liepen we hier altijd helemaal langs 

het water te wandelen en dan gingen we zo lang de voorkant van het huis weer weg. En toen 

zeiden we van hej als we hier is ergens in de buurt kunnen wonen dan is dat wel uh, ja kijk 

eigenlijk wilde we uit Delft weg. 

Sterre Hijlkema: Waarom uit Delft weg? 

Meneer D2: Nou, we woonde in Delft in een rijtjes huis. Eigenlijk gewoon een traditioneel 

rijtjes huis. Eigenlijk wilde we eigenlijk wat meer buiten wonen. Want mijn ouders hebben, ik 

heb bij mn ouders vroeger ook gewoon aan het water gewoond. Zat ik altijd te vissen en uh 

Annelies der ouders hebben ook altijd heel groot gewoond, niet aan het water. Maar die 

wonen in Den Haag, maar wij wilde eigenlijk gewoon buiten wonen. Gewoon een gebied om 

te wonen, zo lekker het water. Het water trekt mij wel want ik heb vroeger ook altijd gevist. 

Dat vind ik hartstikke leuk, aan een slootje wonen. Dus toen liepen we hierlangs en toen 

kwamen we een keer terug van de zomer en toen was er een te koop bord in de tuin. En 

toen dachten we van hey dat is leuk maar toen was het veels te duur. Net geen zeven ton, 

dat was enorm veel geld. Dus dat ging toen niet door dus toen heb t eigenlijk een hele tijd te 

koop gestaan. En toen ging die zakken naar zes ton. En toen dachten wij van hey, hij gaat 

zakken dus dan gaan we het eens proberen. Dus uh, nou toen hebben we met de makelaar 

gebeld. En die makelaar die vond het wel goed, toen gingen we bezichtigen. En ik weet heel 

goed, makelaar kwam met zn dikke auto en wij gewoon op het fietsje aan. En we zagen hem 

al kijken van daar zijn weer van die mensen die komen kijken maar het niet kunnen betalen. 

Maar toen hebben we uiteindelijk uh, uh, hebben we nog afgedicht. En toen heb ik het voor 

een half miljoen gulden kunnen krijgen. Want toen zaten we in de tuin hier en hij woonde hier 

niet meer en toen dachten we van het is wel heel erg vervallen, maar toen dachten we hier 

kunnen we wel wat mee. De plek is leuk. En er stond eigenlijk een hele grote schuur en dan 

kon je achter de schuur langs het water toe lopen. En dan had je druiven had je staan en 

allerlei andere plantjes. En dus uh, toen zijn we erin gesprongen in het diepe. Dus dat was 

eigenlijk het begin, van ons. 

Sterre Hijlkema: En hadden jullie eigenlijk verwachtingen? Van wonen aan het water? 

Meneer D2: Ja, nou. In feite de verwachting die we hadden was dat we lekker buiten zouden 

wonen en aan het slootje. Als het zonnetje er dan stond dan kon je door de schuur. Daar 

hadden we een zitje aan de sloot en onze jongens ik had toen, twee van de drie kinderen 

waren er toen al. Nee, Dijk was er nog niet. Maar Bart en Steven waren toen 4, 5 jaar. En uh, 
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dan gingen we lekker vissen, ik had een hengeltje gekocht voor ze. Gingen we lekker aan de 

sloot zitten. Lekker gevoel, dat waren de belangrijke dingen.  

Sterre Hijlkema: Wat voor gevoel was dat dan? 

Meneer D2: Vrijheid, ja? En het kabbelen van dat water en er komen allemaal bootjes voor 

bij. Als je zit te vissen en dan komen er allemaal mensen langs en die zijn dan allemaal 

vrolijk. Maken even een praatje ofzo, zwaaien even. En even later komen ze weer terug van 

het loopt dood. Hebben ze niet goed op de waterkaart gekeken.  

Sterre Hijlkema: Dat weten ze niet, haha. 

Meneer D2: Nee, dat weten ze niet, haha. Dus ik denk dat het een stukje vrijheid, een beetje 

natuur. Dat je dicht bij de natuur woont. 

Sterre Hijlkema: Vrijheid betekend voor jou dichtbij de natuur? 

Meneer D2: Uh, ja, vroeger, ik ben wel een natuur mens. Ja. Ik was vroeger altijd buiten, van 

kinds af aan ben ik eigenlijk al buiten geweest, in het dorp opgegroeid en eigenlijk altijd aan 

het water geweest. 

Sterre Hijlkema: Denk je dat het daarom nu nog steeds aantrekt? 

Meneer D2: Ja. Ja. Ik denk dat dat wel van het begin ben je met die vrijheid opgegroeid. Ik 

ben zelf in Delftgouw geboren, dat is een dorpje tussen Delft en Zoetemeer en uh, dat was 

achter het dorp was vroeger altijd landerijen met de koeien en dan had je slootjes. En dan 

ging ik met mijn vader altijd vissen in die kleine slootjes. Ja. En dan heb je kinderen en dan 

vind je het ook voor die kinderen leuk. Met een bootje kunnen varen en zwemmen.  

Sterre Hijlkema: De activiteiten die je hier hebt gedaan zijn.. 

Meneer D2: Vissen, varen en volgens mij hebben ze er ook wel eens in gezwommen. 

Bewust of onbewust. 

Sterre Hijlkema: En zijn er dan ook dingen waarvan je zegt, dat is eigenlijk niet zo prettig aan 

het water.  

Meneer D2: Nou, als het water heel erg hoog staat, dan uh.. Nou dan zitten we hier gunstig. 

Want wij zitten vrij hoog, maar ik heb twee keer meegemaakt dat het dan over de kade 

kwam. En dan heb ik eigenlijk niet heel veel last maar mensen aan de andere kant wel. 

Twee keer is dat geweest. Echt schaatsen hebben we niet echt veel gedaan. In het begin 

een heel klein beetje, ’s winters, maar daarna niet zo heel erg veel. We zijn niet echte zulke 

schaatsers.  

Sterre Hijlkema: Heb je een lievelingsseizoen met betrekking tot het water? 

Meneer D2: Ik vind het uh, ja, het uh, tweede helft van het voorjaar, als een beetje de 

beestjes in het water komen en het zonnetje staat er op de vissen zwemmen langs want er 

zitten hier aardig wat vissen. Der zit hier toch aardig wat leven. Dat vind ik eigenlijk het 

leukst. Er zit hier van alles hier in de natuur. Dat is eigenlijk het leukst. 
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Sterre Hijlkema: Voor jou voegt natuur dus wel wat toe? 

Meneer D2: Ja. 

Sterre Hijlkema: Ja, de bootjes die langs varen ervaar je ook wel als positief?  

Meneer D2: Ja, nee. Nee, maar dat is gewoon mensen die plezier hebben en gewoon langs 

komen varen. Dan zit je te vissen en dan maak je even een praatje. Ofzo.  

Sterre Hijlkema: Dus het hoeft niet helemaal afgesloten te zijn? 

Meneer D2: Nee, ik vind het goed, ik vind het leuk als er wat beweging zit.  

Sterre Hijlkema: En als je bezoek krijgt, is het dan ook dat je naar het water toe gaat? 

Meneer D2: Ja, mijn zoon ik bedoel broer die komt hier wel eens langs met de kinderen en 

dan gaan we altijd bij het water zitten. Als die hier zijn in Nederland. Ik heb een terrasje daar. 

Ik kan daar ook gewoon zitten. En uh lekker voor de plantjes, water. Dus uh, dat zijn eigenlijk 

de belangrijkste dingen. 

Sterre Hijlkema: En als je naar het water kijkt heb je dan ook bepaalde gevoelens?  

Meneer D2: Nou, nu weet ik dat niet. Maar dat zijn geen gevoelens maar als we in de winkel 

zitten bij Annelies dan uh, en uh, dan het zonnetje staat op het water dan zie je de golfjes 

weerkaatsen op de zon, die zon komt dan op het water en die komt dan via het water naar 

binnen en dan zie je het water naar binnen en dat is eigenlijk wel een heel fijn gezicht. Een 

soort sterrenhemel. Ja. En dan kunnen de deuren open, je zit eigenlijk binnen maar je zit 

toch aan het water. Op het plafond komt het naar binnen dus dat geeft eigenlijk wel een 

lekker gevoel eigenlijk. Ja.   

Sterre Hijlkema: Wat is daar dan zo lekker aan? 

Meneer D2: Ja, gewoon rust. Ik denk dat water ook rust geeft. Denk ik. Dat het kalmeert. Dat 

het gewoon uh, en dat is deze omgeving natuurlijk ook. En dat heb je  natuurlijk ook in zo’n 

dorp dat het rust geeft. Zou dat kunnen? 

Sterre Hijlkema: Ja, dat is jou gevoel. Dat is gewoon wat jij voelt. En hoeverre heb je dan het 

idee dat je helemaal van de wereld bent? 

Meneer D2: Nou, dat is tegenwoordig wel wat minder. Toen we nog geen buren hadden en 

zeg maar die bebouwing er nog niet was. Dan was het hier zeg maar zondags kon je zeg 

maar gewoon een speld horen vallen. Dan was het zo rustig. Dan hoorde je de vogeltjes en 

alles, nee maar echt serieus. 

Sterre Hijlkema: Hihi. 

Meneer D2: Als je dan buiten lekker zat, zondags ’s ochtend ofzo. Ging je lekker buiten zitten 

en dan kabbelde het water zo een beetje tegen de kant. Ja, dan is dat gewoon hartstikke stil 

en hartstikke leuk. Je hebt ook wel eens andere beestjes in het water zitten, we hebben wel 

eens van die schildpadjes. 

Sterre Hijlkema: Oh ja. 
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Meneer D2: Ik denk dat ze uit een aquarium komen van die schildpadjes met zo’n rood 

koppie. En onze buren hebben altijd een boot gehad. Ieder seizoen kwamen ze hem dan 

weer terug brengen en ’s zomers lag die dan in de grote vaart maar ’s winters lag die dan 

hier. Dus uh, dan kijken we. 

Sterre Hijlkema: Jullie hebben geen boot? 

Meneer D2: We hebben een klein bootje gehad. Een hele tijd. En uh, dat is toen een keer 

volgelopen en was toen ineens weg. 

Sterre Hijlkema: Hihi. 

Meneer D2: En de buren hadden een hele mooie sloep daar zijn we ook wel eens mee weg 

geweest. Ja. En wat misschien leuk is is zeg maar, we zijn ook een keer, we hebben wel 

eens een paar feestjes gehad, verjaardag of huwelijk en dan hebben we wel eens een boot 

gehuurd. En dan komt ie hier de mensen ophalen om te varen ofzo. 

Sterre Hijlkema: Ja het is dus eigenlijk een extra uitvalsroute. 

Meneer D2: Ja, beetje actie ofzo op zo’n dag, dan eet en drink je eerst hier wat en dan komt 

de boot halverwege de middag en dan rond etenstijd kom je weer terug en dan doe je een 

klein bqqtje. Klaar. Dus dat is een extra iets, je hoeft er eigenlijk niet voor weg om aan het 

water te zitten.  

Sterre Hijlkema: Dat lijkt me heel erg lekker. Hoe zou je zelf omschrijven hoe je woont, 

watvoor omgeving? 

Meneer D2: In feite, als ik aan dit water denk dat is dit de oude, zeg maar de veiling route. 

Vroeger gingen de boten erdoorheen. Want alle huizen die hier staan zijn vaak tuinders 

woningen geweest. Heel veel oude gebouwen zijn tuinders wonen. En die hadden allemaal 

de tuinen in het verlengde van het huis, en als ik hier woon en hier dan in de tuin zit is dat 

iets wat me bij staat. Een stukje historie. Dan loop je, mijn moeder is zeg maar 87 en die 

heeft t altijd nog over tante Sien, die woonde aan de Look ook en daar ging ik ook heel vaak 

met der ook later kijken. Want dat huisje staat er ook nog, een stukje verder. Dus eigenlijk 

vanuit mijn ouders kant, die hadden vroeger een band met Den Hoorn en met de Look dus. 

Dus ik had ook dat we vroeger gingen wandelen of fietsen, en dan stukje historie. 

Sterre Hijlkema: Ja, snap ik. 

Meneer D2: Dus uh historie eigenlijk is het voor mij. 

Sterre Hijlkema: Dat denk je ook bewust als je naar het water kijkt? Is dat iedere keer? 

Meneer D2: Nee, maar wel regelmatig, je hebt hier ook een ouderwets bruggetje. Zo’n 

koepel bruggetje. Is wel leuk om op de foto te zetten, van vroeger. Die boten moesten 

natuurlijk met alle vloot er onder door. En vroeger hadden de tuinders ook aan de achterkant 

van de huizen recht van overpad. Dat was zeg maar het pad, dan konden de mensen achter 

de schuren om naar de brug te lopen en dan konden ze naar de overkant toe lopen, want 
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daar werkte heel veel mensen. Dus daar zat ook nog stukje recht van overpad, moesten de 

mensen langs het water lopen. En wat ik zelf nog weet, achter het huis heeft een hele grote 

schuur gestaan. Die heb ik zelf nog afgebroken. En daar lagen vroeger de rietenmatten van 

het glas van de lage kassen. Want je hebt nou die hoge kassen maar vroeger waren ze plat 

bij de grond. Als het dan te warm werd legden ze die matten erop om de oogst tegen de hitte 

te beschermen. En ’s winters sloegen ze die op. En dat hebben ze in mijn schuur gedaan. 

Sterre Hijlkema: In hoeverre voel je je bevoorrecht dat je aan het water mag wonen? 

Meneer D2: Nou, ik voel me bevoorrecht dat ik hier mag wonen. Eigenlijk. 

Sterre Hijlkema: En het water is extra? 

Meneer D2: Ja het water is extra? Dat denk ik wel, maar het is een beetje een totaal. Het 

pand spreekt gewoon ook heel erg veel karakter. Temperament is niet het juiste woord maar 

het heeft wel stijl. Zo hebben we het ook ingericht en dat is gewoon een aanvullen op het 

karakteristieke gebied. En uh, dat het bij het huis hoort. Dus wat dat betreft voel ik me 

bevoorrecht dat ik hier mag wonen, ja. 

Sterre Hijlkema: Ja.  

Meneer D2: En we hebben in feite ook zelf contact met het water gemaakt. Dat was er ook 

niet wat ik je vertelde de schuur zat er. En we hebben de schuur weggehaald en we hebben 

hier openslaande deuren en het glas erin gedaan. 

Sterre Hijlkema: Ja. 

Meneer D2: En dat je dan lekker naar buiten kan kijken.  

Sterre Hijlkema: En doe je dat vaak? 

Meneer D2: Ja, heel vaak. Als het zonnetje schijnt dan komt ie net zo als ik ’s avond thuis 

kom naar binnen door dat hoge raam. Ga ik hier lekker, dan kan ik lekker naar buiten kijken 

en dan kan ik lekker op de laptop. 

Sterre Hijlkema: En dat is ontspannen? 

Meneer D2: Ja, lekker biertje erbij.  

Sterre Hijlkema: In hoeverre is het dan ook status om zo te kunnen wonen. 

Meneer D2: Ik vind het wel status om zo te kunnen wonen, want je hebt de zon je hebt 

vrijheid ja. Ik weet niet, we hebben best wel veel. Ik heb mijn pruimenboom, kan ik zo mn 

eigen pruimen plukken, balkonnetje nog, dus alles bij mekaar is wel lekker ja. 

Sterre Hijlkema: Ben je er ook trots op? 

Meneer D2: Ja.  

Sterre Hijlkema: Ok. 

Meneer D2: Heel erg trots eigenlijk. Maar dat komt natuurlijk ook omdat we heel veel aan het 

huis gedaan hebben. We hebben heel veel gecreëerd. Ja.  

Sterre Hijlkema: Ja.  
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Meneer D2: We hebben heel veel terug gebracht zoals het was vroeger. Want dat hebben de 

vorige bewoners eigenlijk allemaal gesloopt. Dus die oude elementen hebben we 

teruggebracht. 

Sterre Hijlkema: In hoeverre vind je de omgeving overweldigend? 

Meneer D2: De, nou eigenlijk niet meer. 

Sterre Hijlkema: Gewend? 

Meneer D2: Nou dan bedoel je of de omgeving nog heel veel andere extra’s heeft? 

Sterre Hijlkema: Nou, wat jij erbij voelt.  

Meneer D2: Nou, we zullen het niet teveel over de gemeente hebben maar het feit dat hier 

een nieuwbouw wijk hier zo neer geplopt wordt. Een driebaans brede brug over het water 

gebouwd wordt is niet echt een verrijking van het gebied. Dus van die kant is het wel een 

beetje verprutst. De mooie stukken natuur die er waren, er was niet alleen tuinbouw maar 

ook landbouw met koeien dat is allemaal weg. Dus dat is wat minder. 

Sterre Hijlkema: De omgeving van de woning geeft, ondanks dat je het hier niet meteen ziet, 

toch een negatief gevoel. 

Meneer D2: Dat heeft wel impact. Ook op de belevingswaarde. Ik vond dat de makelaar dat 

wel mooi typeerde. Die was hier een paar weken terug. (wegens een scheiding koopt Paul 

zijn vrouw uit) En die kwam aanrijden vanaf het dorp, vanuit de oude kant. En toen zei die 

van, wat woon je mooi i het buiten dorp. Dat vond ie mooi. En toen de wegreed langs de 

andere kant zei die later dat het echt een heel andere indruk was geweest als ie via die kant 

aan was gekomen. Dan had ie mijn huis heel anders geplaatst. Het gebied waar je zit maakt 

de ervaring heel anders en ook hoe mensen er naar kijken.  

Sterre Hijlkema: Ja.  

Meneer D2: Als je vanaf de andere kant komt is het net alsof je van een Vinex wijk komt. Ze 

noemen het de tokkies wijk wat ze daar hebben gebouwd. 

Sterre Hijlkema: Ja. Maar kan je met het water wel doen wat je ermee zou willen? 

Meneer D2: Nouja, wat me tegen valt is dat, ik had verwacht dat er veel meer vis zou zitten. 

Waar ik vroeger woonde, daar zat heel veel vis. Daar zat je dan in de zomer en was het 

makkelijk vangen. Was echt een zee aan vis. Hier is het net te klein daarvoor. Ik had 

verwacht toen ik het kocht dat er meer in zou zitten. Voor mij is dat toch een stukje 

toegevoegde waarde. En dat valt tegen. 

Sterre Hijlkema: Want wat doe je graag in de vrije tijd naast vissen. 

Meneer D2: Nou ik vis bijna niet meer, ik denk tot mijn 23 24e altijd aan het vissen was. Ik zat 

altijd aan het water, altijd in de natuur, altijd aan het vissen. Als ik dan was wezen stappen 

dan reed ik langs het water naar huis en dan ging ik eerst een uurtje vissen en dan ging ik 

daarna dutten. Dus uh. Maar later met het huis en je kinderen en je sociale verplichtingen 
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schiet dat erbij in en dan kan dat allemaal niet meer. Dan moet je wel wat meer werken. En 

dan moeten de kinderen overal naar toe gebracht.   

Sterre Hijlkema: Je hebt drie kinderen? 

Meneer D2: Ja. Het heeft aan de ene kant heel veel meerwaarde dat je hier kan wonen. 

Want het huis levert ook wel heel veel onderhoud.  

Sterre Hijlkema: Moet je ook aan het water onderhoud plegen? 

Meneer D2: Ik hoef aan het water niets te onderhouden. Ik heb wel een keer een nieuwe 

beschoeiing moeten maken. Want ja het rot gewoon weg. Dan haal je het ouwe deruit en 

dan ga je in het water staan en dan doe je de palen erin en latten erin. Ja, dat heb ik zelf 

gedaan een keer in de zomer. Hup met laarzen aan in het water gaan staan.  

Sterre Hijlkema: Wel belangrijk om goede beschoeiing te hebben? 

Meneer D2: Ja, anders zakt je tuin weg en uiteindelijk ook je schuurtje. Dus dat uh, dus dat 

ja ja. 

Sterre Hijlkema: Heb je voorkeur voor een bepaalde politieke partij? 

Meneer D2: Ik ben VVD’er. Vroeger stemde ik CDA, maar dat kwam meer door mijn ouders 

denk ik. Maar nu VVD, dat sluit het beste aan bij mij financiële situatie.  

Sterre Hijlkema: En wat voor opleiding heb je gehad? 

Meneer D2: Ik heb HTS plus gedaan dus chemie. Dus en later heb ik nog een hoop 

aanvullende zaken bedrijfskunde gedaan. Dus ik ben nu op academisch  niveau. Ik heb geen 

TU status maar qua werk klopt dat wel.  

Sterre Hijlkema: Hoe zou je je werksituatie omschrijven? 

Meneer D2: Qua beroeps status zit ik in, ik zit niet in het topkader maar ik zit wel in het hoge 

kader. Ja. 

Sterre Hijlkema: Ok. En heb je een, ben je lid van een milieu organisatie? 

Meneer D2: Uh, ik geef een heel klein beetje aan het WNF.  

Sterre Hijlkema: En waarom doe je dat? 

Meneer D2: Nou, omdat ze een keer belde, haha. 

Sterre Hijlkema: Dat heeft niets te maken met je woonomgeving? 

Meneer D2: Nee, ik denk dat dat soort zaken gewoon op een andere manier gesubsidieerd 

zou moeten worden. Ik denk dat de bijdrage van individuen niet zoveel bijdraagt eraan. En ik 

heb ook niet zoveel geld meer over. Haha.  

Sterre Hijlkema: Heb je zelf nog iets dat voor jou echt typisch wonen aan het water is? Hoe 

je het omschrijven aan iemand die niet aan het water woont? 

Meneer D2: Nou wat wel lekker is aan wonen aan het water. Of water in het algemeen is ‘s 

ochtends vroeg de dauw. Dat als het een beetje heiig is dat er zo’n douw deken over het 

water ligt dan komt de natuur er een beetje doorheen. En dat is natuurlijk ook met water in 
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het algemeen maar dat is wel heel leuk. Dan hangt dat zo over het gras en over de tuin. Dat 

vind ik wel heel apart. Heel leuk. 

Sterre Hijlkema: Ok, dankjewel in ieder geval. 
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Perifeer water: interview met mevrouw D3 – 25 min 

Mevrouw D3: Daar ben je dan. 

Sterre Hijlkema: Ja, haha. Dus u woont hier al heel lang? 

Mevrouw D3: Al 15 jaar woon ik hier. 

Sterre Hijlkema: Hoe bevalt het? 

Mevrouw D3: Nou, het beviel heel goed maar, er zijn natuurlijk zoveel huizen bijgekomen en 

daar wonen ook niet van die pretjes in. Donkere mannen, donkere mensen, donkere 

jongens. Die gooien allemaal rotzooi, dat ben ik helemaal niet gewend. Ik was gewend hier, 

ja, ik woonde hier voor tussen de plantjes. Het is natuurlijk een tuindorp geweest. Maar je 

hebt nu een weg voor de deur. Nou maakt het mij niet uit dat er een weg voor de deur is, dat 

maakt me echt niet uit. Maar dat al die donkere kinderen alles naar binnen flikkeren hierzo. 

Daar ben ik niet zo heel erg blij mee.  

Sterre Hijlkema: Wat gooien ze dan? 

Mevrouw D3: Nou, alleen maar lege blikjes door het gat daarzo in de haag. Daar kan het 

makkelijk in natuurlijk. Voor de rest heb ik nog geen last gehad. Nou voor de rest, ja, ik vis 

graag voor de deur.  

Sterre Hijlkema:  Vissen? 

Mevrouw D3: Ja, lekker aan het water.  

Sterre Hijlkema: En dan steek je de weg over?  

Mevrouw D3: Ja, dan steek ik hier t weggetje over (mevrouw heeft voor de deur een brede 

sloot, maar er zit een klein landweggetje tussen). Kan je gelijk gaat zitten daar.  

Sterre Hijlkema: Ja, ja. Ok.  

Mevrouw D3: Ga ik gewoon lekker zitten en dan ga ik gewoon lekker zitten vissen.  

Sterre Hijlkema: Hoe vaak doet u dat? 

Mevrouw D3: Als het mooi weer is, ja dan rond 5 uur, zet ik mijn eten op, of niet, en dan ga ik 

even lekker een uurtje vissen. Vind ik leuk, dan trek ik even lekker iets makkelijks aan. Vind 

ik wel grappig. Maarja, wij willen hier natuurlijk ook nog weg.  

Sterre Hijlkema: Waar wilt u naar toe? 

Mevrouw D3: Wij willen op de boot gaan wonen. 

Sterre Hijlkema: Oh, ja. Dat had ik gehoord van Paul. 

Mevrouw D3: Dus daar zijn we nu mee bezig. 

Sterre Hijlkema: En waarom een boot? 

Mevrouw D3: Nou, we zijn natuurlijk al 40 jaar bij mekaar. Wij saampies. En nu hebben we 

eindelijk besloten om op zo’n boot te gaan wonen. Iedere keer denk je van uh, nou ik wil huis 

en een tuin. Maar het is of een huis of een boot.  

Sterre Hijlkema: Hmhm. 
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Mevrouw D3: De kosten zijn natuurlijk ook hartstikke veel. Snap je? Je ken geen dubbel 

leven lijden.  

Sterre Hijlkema: Nee, snap ik. 

Mevrouw D3: Nou, zeggen ze dus de keuze of een boot of een huis. Dus dan gaan we met 

de kinderen in Niemandsdorp, ken je Niemandsdorp? 

Sterre Hijlkema: Nee. 

Mevrouw D3: Bij Rotterdam daar. 

Sterre Hijlkema: Ja. 

Mevrouw D3: Is wel een stukje rijden, maar daar wonen de kinderen allebei. En daar willen 

we dan een huisje gaan kopen, wat alleen maar een vloer heeft, hoe heet dat ook alweer, 

een appartement.  

Sterre Hijlkema: Ja. 

Mevrouw D3: Want ja ik kan ook niet zo goed meer trappen lopen, dus ja dan denk ik van, ik 

hijg nog al want ik heb last van mn longen. En dan is het beter om op de begaande grond 

alles te doen. Ik moet natuurlijk op de boot ook veel doen maar op de boot loop je zo naar je 

hut. Toch? En nu is het naar boven naar beneden en nog hoger. Ben het gewoon hartstikke 

zat. Met kinderen was het hartstikke leuk, maar nu als de kleinkinderen komen heb je ook 

maar een klein dingetje nodig. Dus ik heb gezegd weg hier. Maar mijn man is gewoon nog 

niet klaar met de boot. Dus ik moet nog even wachten.  

Sterre Hijlkema: En verkopen gaat dat lukken? 

Mevrouw D3: Ja. Dus dat zijn eigenlijk onze plannen, maar ik heb hier altijd zo lekker 

gewoond.  

Sterre Hijlkema:  En wat heeft het water voor toegevoegde waarde gehad? 

Mevrouw D3: Oh, dat water? Gewoon lekker, op een bootje. ’s Winters heb je er natuurlijk 

niets aan. Het is gezellig, beetje vissen, beetje praten.  

Sterre Hijlkema: Is het een beetje dat buiten een soort ontmoetingsplek?  

Mevrouw D3: Ja, hier aan de overkant, Paul, ja die zaten dan lekker buiten in het zonnetje. Ik 

ben niet zo dat je mekaar overloopt. Dat is hier nooit geweest. Nee. 

Sterre Hijlkema: Nee.  

Mevrouw D3: Het is altijd zwaaien, je weet wat de ander doet en als t fout loop hoor je t ook. 

Snap je? En meer is het niet. Het is niet dat je met elkaar op visite komt. 

Sterre Hijlkema: Maar het water zorgt er dus wel voor dat je elkaar ontmoet? 

Mevrouw D3: Ja, in de zomer is het iedere dag kletsen. En ja, ’s winters ja, dan loop je niet 

om, dat doe je niet. Dat is heel gek. Dus dat is aan het water, beetje vissen. ’s Winters 

schaatsen, maar dan moet je uitkijken want dan springen ze er al op en dan hoef jij er niet 

meer op te gaan. Snap je? Moet je nog meer weten? 
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Sterre Hijlkema: Wat voor gevoelens heeft u als u naar het water kijkt? 

Mevrouw D3: Rustig. Ja rustig, je komt helemaal tot rust. Mijn man ook.  

Sterre Hijlkema: Hij is nu bij jullie boot? 

Mevrouw D3: Ja. 

Sterre Hijlkema: En hij wordt dus verbouwd? 

Mevrouw D3: Ja, dan is het weer dit, dan is het weer een foutje in de machine kamer, dan zit 

er weer een lekje in de pomp. Weet je wat ik bedoel? Er is altijd wel wat aan een boot. Dus 

die is alles in orde aan het maken en dan gaan we weer een paar maanden weg. En als je 

dan terug komt is alles ontploft hier! De tuin is ontploft, de voorkant is ontploft. Bij de sloot is 

alles lelijk. Dan moet je weer een maand gaan klussen. Nou daar hebben we dus geen zin 

meer in. Ik wil dit gewoon niet meer, ik wil gewoon weg. En dan het liefste bij mijn kinderen, 

maakt mij nou niets meer uit waar ik woon. Ik heb geen ouders meer waar ik bij in de buurt 

wil wonen, of andere familie.  

Sterre Hijlkema: Nee. 

Mevrouw D3: Ik heb hier toch niets meer, dus dan ga ik gewoon lekker weg. Maar ik zit toch 

altijd op het water. Ik zie niets anders dan water.  

Sterre Hijlkema: Want, waarom zit u altijd op het water? 

Mevrouw D3: Omdat ik vaar. 

Sterre Hijlkema: En waarom vaart u? 

Mevrouw D3: Omdat ik het leuk vind.  

Sterre Hijlkema: Gewoon recreatief? 

Mevrouw D3: Ja. Nee, dan gaan we later alleen maar varen. Dus water trekt mij altijd.  

Sterre Hijlkema: Waarom denkt u? 

Mevrouw D3: Dat weet ik niet. Gek he? Als je het heel druk hebt gehad, nouja, druk heb 

gehad, ik ben uitgewerkt, maar uh, ben wel is moe of je hebt wat, je gaat naar die boot en je 

wordt helemaal rustig. Dat is gewoon water he? Dan kan ik ook aan de kant gaan zitten en 

dan hoor ik niets meer. Dan is het gewoon het water en dan hoor ik niets meer, geen fietser 

niets. Gek he? Hoef ik niets voor te doen, dat gaat vanzelf. Of ik brand hier alles aan, of uh, 

ja dat is eigenlijk hartstikke leuk. 

Sterre Hijlkema: Ja. Je denkt echt helemaal niet meer aan de rest van de wereld? 

Mevrouw D3: Nee. Niemand heeft dat met vissen, vrouwen dan, he? Mannen wel.  

Sterre Hijlkema: Nee, ik had t nog niet gehoord. 

Mevrouw D3: Nee, joh, ik doe het zo graag. Op de boot ook ’s avonds, dan is het koud op 

het water en dan doe ik mijn trui aan en een muts op en zo’n licht topje, snap jij het?  

Sterre Hijlkema: Ja, ja. 
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Mevrouw D3: Dan ben ik helemaal blij als dat ding heen en weer gaat. Als ik een paling vang 

vind ik dat ook heel leuk!  Ja, dat gaat natuurlijk allemaal wel terug maar dat is de spanning 

die je hebt.  

Sterre Hijlkema: En je doet het samen met uw man? 

Mevrouw D3: Nee, daar houdt ie niet van. Hij doet alles voor mij. Als ik maden heb doet hij 

ze der aan. Durf ik nu ook. Dan zit hij wat anders te doen te schrijven of te tikken. Weet ik 

veel wat ie doet. 

Sterre Hijlkema: En hij houdt wel van het water? 

Mevrouw D3: Ja. 

Sterre Hijlkema: En is dan gegroeid in jullie relatie? 

Mevrouw D3: Ja. Want wij zijn ook getrouwd en toen zijn we meteen ’s avonds op de boot 

gestapt. Heb ik mijn jurk opgerold en ergens onder gepropt en zijn we weggegaan. Het is 

altijd maar water, water, water. Ja. Dus al dat water wat hier omheen is vind ik altijd wel 

lekker. 

Sterre Hijlkema: U bent echt een watermens. 

Mevrouw D3: Ja. Ik ben echt een watermens. 

Sterre Hijlkema: Is dat in uw opvoeding? 

Mevrouw D3: Helemaal niet, helemaal niet. Ik ben een type die mooie nagels moet hebben, 

gezicht moet mooi, haar moet mooi en als ik dan op het water ben dan denk ik verrek zeg. 

Gewoon lekker aan het water zitten, met een lange jurk aan, heel leuk hoor, maar dan ga ik 

daar lekker zitten rommelen. Je hebt eigenlijk twee kanten. Aan de ene kant wil je opgedirkt 

zijn en aan de andere kant denk je nou ik ga lekker iets anders doen.  

Sterre Hijlkema: Dus aan het water ben je er niet mee bezig hoe je eruit ziet? 

Mevrouw D3: Nee. Want ik ben heel erg ijdel. Ik wil eigenlijk de laatste snufjes van alles 

hebben. Vind ik leuk.  

Sterre Hijlkema: Heb je ook negatieve dingen met het water? 

Mevrouw D3: Vliegen.  

Sterre Hijlkema: Ja? 

Mevrouw D3: Wel eens vliegen. En muggen ook? Het je altijd met het water. En voor de 

kinderen is het gevaarlijk, dat is verschrikkelijk, ze lopen zo het water in. Maar ik heb geen 

kleine kinderen meer. Dus ik heb t nog niet mee gemaakt. Maar als mijn kleinkinderen 

komen, ik heb er vier, dan wordt ik helemaal gek. Oma vissen vissen zeggen ze dan. Ze 

lopen meteen daarheen. Ze kunnen zo met een vishengel en een magneetje kunnen ze 

vissen. Dat is erg hoor.  

Sterre Hijlkema: Dat wil je echt niet. 
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Mevrouw D3: Nee, niet te weten dat je daar tot je knieën kan staan. In het begin van de 

sloot. 

Sterre Hijlkema: Ja? 

Mevrouw D3: Maarja, die kinderen kunnen in een bad verdrinken. Die zijn nog best wel klein 

ook, 2, 3 en 7 die kunnen allemaal geen eens zwemmen. 

Sterre Hijlkema: Hoe zou je zelf het type water omschrijven waar je aan woont? 

Mevrouw D3: Qua frisheid? 

Sterre Hijlkema: Qua alles. 

Mevrouw D3: Ja, leuk, hartstikke fijn. 

Sterre Hijlkema: En qua hoe het eruit ziet? 

Mevrouw D3: Nou dat vind ik ook wel netjes. Je moet natuurlijk de zijkant bijhouden. 

Sterre Hijlkema: Wat komt er bij jou naar boven als je het moet omschrijven? 

Mevrouw D3: Nou, gewoon een net slootje. 

Sterre Hijlkema: Ja.  

Mevrouw D3: Worden geen fietsen in gegooid, bijna niets. En heel vaak wordt het 

leeggehaald. Nee ik vind het wel netjes. 

Sterre Hijlkema: Het is een oude sloot? 

Mevrouw D3: Ja, heel oud.  

Sterre Hijlkema: En je gaat er niet zomaar zitten? 

Mevrouw D3: Nee altijd een hengel mee. Ik moet al zoveel mensen gedag zeggen. “Hallo, 

heb je weer lekker wat gevangen, zal ik je eens even induwen”. Alle mensen zeggen wat 

toch? 

Sterre Hijlkema: Hmhm. 

Mevrouw D3: Dus dat is nee. Ik bedoel ik bemoei me ook verders met niemand. En het is er 

ook vrij koud, waait er verschrikkelijk. Dus het moet wel echt mooi weer zijn.  

Sterre Hijlkema: Ja. 

Mevrouw D3: En aan deze kant waait het niet. 

Sterre Hijlkema: Is daar ook water? 

Mevrouw D3: Nee, ja ze hebben het gemaakt. Maar ik kijk der niet naar. Mijn hond gaat er 

altijd drinken, maar voor de rest niets. Maar ik vind het leuk daarvoor. Zit ik graag, vind ik 

gezellig. Maar het moet wel 30, 28 graden zijn, voor mij is het te koud anders. Ik heb veel 

last van mn longen dus dat is verschrikkelijk. 

Sterre Hijlkema: En als er bootjes langskomen. 

Mevrouw D3: Ja, dat vind ik hartstikke leuk. Natuurlijk. Kinderen die aan het klooien zijn en 

met de vader. En uh, ze hebben allemaal van die uh, weet niet hoe het heet. Ze hebben een 

wijntje bij zich. Ik vind dat altijd zo grappig. Ja, dat vind ik leuk. Dan denk je joh, waar zit ik 
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nou. In het vrije leven, maar binnen 5 min zit ik in de stad. Dat is zo leuk! Weet jij op wie je 

lijkt? 

Sterre Hijlkema: Nou 

Mevrouw D3: Op Lieke van Lexmond. Joh! Echt.  

Sterre Hijlkema: Dat is een hele mooie vrouw.  

Mevrouw D3: Meen je dat nou? Zo mooi ben jij ook!  

Sterre Hijlkema: Haha, dankje.  

Mevrouw D3: Jij hebt een mooiere neus.  

Sterre Hijlkema: Dankje. Nou ik heb nog wel wat vragen. Haha. Wat voor gedachtes heb je 

als je naar het water kijkt? 

Mevrouw D3: Ik denk aan niets. Nee, helemaal niets. Nee. Echt niet. Kort en krachtig he? 

Sterre Hijlkema: Toen u hier ging wonen, had u toen verwachtingen van het water? 

Mevrouw D3: Ja, eigenlijk wel. 

Sterre Hijlkema: Nou? 

Mevrouw D3: Dat ik lekker hier kon gaan zitten vissen. 

Sterre Hijlkema: En dat is waargemaakt? 

Mevrouw D3: Ja. 

Sterre Hijlkema: Zo vaak als u wilt? 

Mevrouw D3: Ja. Je hebt natuurlijk de kids thuis, maar dan als ze naar school zijn dan ga je 

even vissen. Dat is eigenlijk het water voor mij. Voor de rest niets. Maar als je de golven ziet 

op de Schelde, ja dat is natuurlijk heel wat anders.  

Sterre Hijlkema: Wat trekt u meer? 

Mevrouw D3: Nou, als ik daar ben, vind ik dat ook prachtig. 

Sterre Hijlkema: Hmhm. 

Mevrouw D3: Maar op de boot moet je zeilen, dan heb je de drukte ervan, de spanning. Hier 

heb je geen spanning. Hier zit je gewoon voor Jan met de korte achternaam te vissen. Dus 

dat is spanning en hier is ontspanning. Zijn dus twee dingen. Maar als die boot de zeilen 

naar beneden zijn dan is het weer rustig. Maar je moet altijd helpen. Je bent altijd bezig. 

Toch? 

Sterre Hijlkema: Hmhm. Hoe oud bent u? 

Mevrouw D3: Wat denk je? 

Sterre Hijlkema: Oh, je maakt t me moeilijk, haha. Ik denk 62. 

Mevrouw D3: 66.  

Sterre Hijlkema: Vind ik goed gegokt.  

Mevrouw D3: Netjes hoor.  

Sterre Hijlkema: Waar heeft u gewerkt? 
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Mevrouw D3: Nou, ik heb in Delft gewerkt, heb ik altijd in een ziekenhuis gewerkt, zieke 

mensen gekapt. Hartstikke zwaar. Ja dat kan ik. Ik kan het wel aan, als mensen weer netjes 

zijn, vind ik leuk. Dat doe je snel en vind het leuk werk.  

Sterre Hijlkema: En doet u sport? 

Mevrouw D3: Ja, revalidatie sport. Wegens mijn longziekte. En zwemmen. Dat vind ik ook 

leuk. Ja, water he? Zit je toch weer met dat water. 

Sterre Hijlkema: Dus het blijft trekken? Hele leven al? 

Mevrouw D3: Ja. Ja.  

Sterre Hijlkema: Ben je ook nog lid van een milieu organisatie om het water te behouden? 

Mevrouw D3: Nee. Nee, dat heb ik niet.  

Sterre Hijlkema: Heb je voorkeur voor bepaalde politieke partij? 

Mevrouw D3: Nee, ik niet. Mijn man wel, D66. 

Sterre Hijlkema: Dus je stemt niet? 

Mevrouw D3: Ja. Met mijn man mee. Dat is eerlijk toch? 

Sterre Hijlkema: Eens kijken.  

Mevrouw D3: Je bent echt die foto. Ja, je lijkt er echt sprekend op! Je bent echt heel mooi! Je 

kwam binnen en toen zag ik het al.  

Sterre Hijlkema: Haha, ja, bedankt. Ik heb alles wel. Heel erg bedankt voor de tijd. 
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Perifeer water: interview met mevrouw D4 – 25 min 

Sterre Hijlkema: Ok, hij doet t. 

Mevrouw D4: Ja. 

Sterre Hijlkema: Jullie hebben vijf huizen verder gewoond? 

Mevrouw D4: Ja, ook aan het water. Maar dit was het ouderlijk huis van mijn man. En dit 

kwam te koop en toen hebben wij het gekocht. 

Sterre Hijlkema: En hoelang wonen jullie nu in dit huis? 

Mevrouw D4: Sinds december. 

Sterre Hijlkema: En bevalt t? 

Mevrouw D4: Ja. Er moet nog wel veel gedaan worden. 

Sterre Hijlkema: Ja. 

Mevrouw D4: Het is helemaal anders geworden.  

Sterre Hijlkema: En jullie hebben altijd aan het water gewoond. Bewuste keus? 

Mevrouw D4: Nou, dat was niet zo. Mijn man die is hier geboren en uh, op een gegeven 

ogenblik toen is er een tuin aan de overkant te koop gekomen. En dat heeft zijn broer 

gekocht en er zat een huis bij en dat hebben wij toen gekocht. Zijn broer was tuinder. 

Vandaar. 

Sterre Hijlkema: Niet echt om het water? 

Mevrouw D4: Nee.  

Sterre Hijlkema: En had je verwachtingen van het water? 

Mevrouw D4: Nou, dat we vooral het water snel op konden en toen er nog geen kinderen 

waren gingen we vaak schaatsen. Toen de kinderen kwamen, nou met een bootje. Ze 

hebben heel veel gespeeld met een bootje en onze jongste heeft ook gevist. 

Sterre Hijlkema: Dus alles wat je wilde toen is ook gelukt? Zwemmen? 

Mevrouw D4: Nee, dat mochten ze niet. Buurkinderen wel, die mochten wel. Maar ik vond 

het niet zo schoon, maar ze zaten wel met de benen in het water. 

Sterre Hijlkema: Door de vervuiling van de tuinders, ja. Het water is nu zij weg zijn een stuk 

schoner. 

Mevrouw D4: Ja, dat is het zeker.  

Sterre Hijlkema: Je hebt hier niet zo’n heel brede sloot. Is dit je ideaalbeeld van wonen aan 

het water? 

Mevrouw D4: Nou, nee, breder mag natuurlijk altijd. Maar ik vind het wel  best zo.  

Sterre Hijlkema: Zit je zelf vaak naar het water te kijken, of overdag? 

Mevrouw D4: In het andere huis, bij het water hadden we een overkapping gemaakt. Daar 

zaten we heel veel. En we hadden aan de overkant riet, dus we zaten heel vrij, en in het riet 

zaten allemaal vogels en de meerkoetjes zaten in het riet. En de karpers. 
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Sterre Hijlkema: Hier is het minder natuurlijk? 

Mevrouw D4: Nou hier is het heel erg open, we hebben geen beschutting. Niemand zag ons 

bij het andere huis. En uh, hier gaan we nog wel wat aan doen. Wat groen en wat doorkijkjes 

maken. Maar dat niet iedereen zomaar hier naar binnen kan kijken. Ja, de mensen lopen hier 

langs aan de overkant en kijken dan hoe “de zoon” het huis aan het verbouwen is, dan wordt 

er echt gekeken en gestopt. En dan wordt er gezegd van kijk kijk dat heeft die zoon nou 

gekocht en verbouwd. 

Sterre Hijlkema: En als je naar het water kijkt, wat voor gevoel geeft dat? 

Mevrouw D4: Nou een heel tevreden gevoel, dat het een heel mooi stukje is waar we wonen.  

Sterre Hijlkema: Hmhm. In hoeverre is het een trots gevoel? 

Mevrouw D4: Nee, meer van zeker bij het oude huis: wat is het mooi. En dat was door dat 

hoge riet. En der waren zomers eendjes, meerkoetjes. Er was van alles met vogels aan de 

hand daar. 

Sterre Hijlkema: De natuur voegt echt wat toe? 

Mevrouw D4: Ja, zeker. Het is ook daar de ecologische zone, mag ook niet gemaaid worden, 

en dan zitten er riet vogeltjes enzo. En dan komen de zwanen voorbij. En er is een gans die 

altijd een eend mee onder haar hoede neemt. Die gaat ook door de sloot heen. Dat is leuk.  

Sterre Hijlkema: Wat vind je zelf aantrekkelijk aan het water? Zou je dat kunnen 

omschrijven? 

Mevrouw D4: Nou, toch een stuk vrijheid, want de overkant is weer een stuk verder. En het 

geeft vrijheid omdat, als je zou willen. Kun je gaan varen. ’s Winters kan je zo het ijs op om 

te gaan schaatsen. Dus dat heeft wel wat.  

Sterre Hijlkema: Zijn er ook verschillen hoe je t water ervaart tussen de seizoenen? 

Mevrouw D4: Nou, ‘s zomers heb ik wel een tevredener gevoel. Dan gebeurt er veel meer in 

het water. Dieren enzo. 

Sterre Hijlkema: En mensen op het water? 

Mevrouw D4: Ligt eraan hoe ze ermee omgaan. Sommige gaan echt heel ruw, varen hard 

door het water. Zeker als er nesten zitten wil je niet dat dat kapot gaat. Maar sommige 

mensen zijn beleefd en rustig en groeten netjes als je aan de water kant zit.  

Sterre Hijlkema: En zijn er ook dingen die je niet prettig vind aan wonen aan het water? 

Mevrouw D4: Nee.  

Sterre Hijlkema: Ok. Is het ook een plek dat je erbij gaat zitten? Om samen te komen? 

Mevrouw D4: Ja, we hebben de hele tijd een vlonder gehad. We hebben hem op een 

gegeven moment weggehaald toen we een dijk moesten maken. Dat uh, want het waterpeil 

zou omhoog gaan en de tuinen zouden onderlopen. Dus we hebben een 80 cm de tuin 

omhoog gedaan met speciale klei. Dus je kreeg een soort vissenkom, bij de waterkant en je 
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huis was het hoog en daar tussenin was het altijd nat. En toen hebben we heel lang met de 

gemeente overlegd en uiteindelijk mochten we, kregen we toestemming om een drainage 

neer te leggen en die sloten ze aan op het riool hier voor aan de straat. En toen waren we 

van de water problemen af. En op dat stukje dijk wat we gemaakt hebben, hebben we een 

soort thee huis gemaakt met een overkapping.  

Sterre Hijlkema: Dus waarom zijn jullie verhuisd? 

Mevrouw D4: Ja, het was een droom van mijn man hier te wonen. 

Sterre Hijlkema: En is dat jammer? 

Mevrouw D4: Ja, qua mooiheid is het wel jammer. Maar het heeft zijn voor en nadelen. Dit 

huis is vrijstaand en heeft een grotere tuin.  

Sterre Hijlkema:  In hoeverre is het voor jou een plek om over je gedachtes te mijmeren? 

Mevrouw D4: Ja, zeker in de zomer als je daar zit, is het lekker rustig. Ja, zeker.  

Sterre Hijlkema: En in het vorige huis was het levendiger in het water, was dat 

aantrekkelijker? 

Mevrouw D4: Ja, je had altijd wat om naar te kijken. Zeker als de jonge visjes kwamen. Er 

was altijd wel iets in het water om naar te kijken.  

Sterre Hijlkema: Is het ook lekker met de hond om aan het water te wonen? 

Mevrouw D4: Nee, hij zwemt niet, maar hij ligt er veel. Hij ligt veel bij het water, kan die de 

hele boel in de gaten houden.  Het water, de buren en het huis. Nee die, uh, hij ging er nooit 

in. Nee, geen water hond. Absoluut niet. 

Sterre Hijlkema: En jullie gebruiken het water ook? 

Mevrouw D4: Ja voor de tuin. De bedoeling is ook dat er een drainage kan komen vanuit het 

water zodat we de tuin water kunnen geven. Maar ja, dat hebben we altijd al, dan we ’s 

avonds gewoon het water uit de tuin halen.  

Sterre Hijlkema: Dus het water wordt veelvuldig gebruikt. 

Mevrouw D4: Ja.  

Sterre Hijlkema: En jullie hebben een boot? 

Mevrouw D4: Nee, momenteel niet. We hebben altijd een kano gehad en toen die jongens 

klein waren hadden we een polyester roeibootje. Altijd wel veel mee bezig geweest.  

Sterre Hijlkema: Ja, leuk toch? 

Mevrouw D4: Ja. 

Sterre Hijlkema: Hoe zou je zelf omschrijven wat wonen aan het water voor jou betekend? 

Mevrouw D4: Nou het heeft een toegevoegde waarde in de vorm van landelijkheid en ja, een 

stuk vrijheid. 

Sterre Hijlkema: En wat bedoel je met landelijkheid? 
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Mevrouw D4: Nou, het is niet achtertuintje aan achtertuintje vast, er zit meer tussen. Dat 

geeft wel het gevoel van meer landelijk bij mij. En die vrijheid is, nou ja, god, je kan via het 

water ook weg. Dat is vrijheid. Je weet gewoon dat je een bepaalde hoeveelheid afstand 

houdt. Dat sowieso, ja en uh, ja, kijk ’s winters is het ook een ontmoetingsplaats. Dan zie je 

buren, die staan dan allemaal op het ijs. En ’s zomers zie je de buren aan de kant van het 

water over de schutting. Dan sta je daar te praten en dat was ook altijd gezellig. 

Sterre Hijlkema: En wat voor soort huishouden hebben jullie> 

Mevrouw D4: Nou, met een kind nog thuis, twee zijn er weg. En we werken allebei en 

degene die thuis is studeert.  

Sterre Hijlkema: Ja, en als je dan thuis komt van werken is het water ook de plek om tot rust 

te komen? 

Mevrouw D4: Ja, zeker in de zomer dan kom je thuis en ga je eerst even aan de waterkant 

zitten, ja dat zeker. Er komt ook wat vind van. 

Sterre Hijlkema: Hoe oud zijn jij en je man? 

Mevrouw D4: Ik ben 54 en hij is 58. 

Sterre Hijlkema: En kan je jezelf omschrijven in een paar woorden? 

Mevrouw D4: Hardwerkend, haha. 

Sterre Hijlkema: Wat voor werk doen jullie? 

Mevrouw D4: Ik sta voor de klas, en mijn man werkt in de psychiatrie. Ja, gewoon een gezin. 

Zoals je tegenwoordig hebt.  

Sterre Hijlkema: Modern? 

Mevrouw D4: Ja, denk het wel ja. 

Sterre Hijlkema: En zijn jullie in de stad opgegroeid of buiten? 

Mevrouw D4: Nee, ik ben in de stad opgegroeid, en Theo hier. Zijn vader was tuinder dus 

Theo was altijd buiten, hier of op de boerderij. En als het weer het even toe laat zitten we 

buiten. En ook zeker tot laat als het goed weer is.  

Sterre Hijlkema: Wat trekt het rustige? 

Mevrouw D4: Toch weer het idee van vrijheid, ruimtelijk wonen. 

Sterre Hijlkema: En je zegt dat je vrije tijd werk verhouding is vooral veel werken, wat doen 

jullie in de vrije tijd? 

Mevrouw D4: Nou we zijn eigenlijk altijd in de tuin bezig of in het huis. 

Sterre Hijlkema: Nu zeker? 

Mevrouw D4: Ja. Ja. Maar anders ja, uh, boekje lezen. Maar wel altijd in de tuin als het kan. 

Sterre Hijlkema: Veel thuis? 

Mevrouw D4: Ja, maar we hebben ook een huisje in Zweden, daar gaan we regelmatig naar 

toe. 
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Sterre Hijlkema: Ok. Hoe leg je het wonen aan het water uit aan anderen? 

Mevrouw D4: Nou, het is niet dat ik dat water als iets vanzelfsprekends vind, omdat ik uit de 

stad kom. En ik heb altijd het idee van we zijn Delft, maar eigenlijk zijn we hier geen stad 

meer. Dit is gewoon een apart stukje wat niet meer bij Delft hoort. Het is echt heel anders. 

En uh, ja, kijk ik ben natuurlijk in die stad opgegroeid maar ik vind dit voor mijn begrippen 

heel landelijk. Een ander zou zeggen van is dit het? Maar ja. 

Sterre Hijlkema: Ja, ik vind het echt heel mooi. Vooral die oude bomen langs het water. 

Mevrouw D4: Ja. Zo leuk! Ja, dat is leuk. Het is ook zo.  

Sterre Hijlkema: Heel bijzonder.  

Mevrouw D4: Nou, we zijn er echt heel erg mee bezig geweest om dit te laten bestaan. 

Omdat er ook nieuwe brug zou komen. Ze wilde eigenlijk een andere brug, maar we hebben 

dat tegen gehouden en uh ja, dat uh, ik heb echt dat als ik daar loop en het is mooi weer en 

die boom is groen, ja dat is echt een heel mooi stukje. Als de boom groen is enzo. Het is 

echt een heel mooi stukje. Ik voel me best wel een rijk mens dat ik zo kan wonen. 

Sterre Hijlkema: In hoeverre voel je je bevoorrecht dat je hier mag wonen? 

Mevrouw D4: Ja, soms wel. Als het mooi wordt in de natuur. Deze tuin moeten we natuurlijk 

nog helemaal opnieuw maken. Wat dat betreft vond ik het wel heel jammer dat we daar weg 

gingen. Vanwege die achtertuin en overkapping. Mensen die langskwamen zeiden ook altijd: 

wat is het hier mooi! Maarja, we wonen hier ook mooi. Ja. En de vogels zijn hier drie jaar in 

de tuin geweest, dus die meerkoetjes en alles dat loopt hier gewoon rond te stampen. Het 

was wel heel grappig om te zien, nu zitten er ook wat mussen. Die zitten hier dan in de heg. 

Die komen dan kijken of er niet wat te eten is. 

Sterre Hijlkema: Ja, leuk! 

Mevrouw D4: Dus ja, wij wonen in elk geval met veel plezier, ja zeker! 
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Landelijk water: interview met meneer en mevrouw T1 – 30 min 

Sterre Hijlkema: Hoelang wonen jullie hier al? 

Mevrouw T1: Vanaf ’64. 

Sterre Hijlkema: En hoe is dat ooit zo gekomen? 

Mevrouw T1: Nou, wij kwamen uit Blaricum en daar hadden we een huis en dat moesten we 

verkopen. En dat ging vooral niet om het water maar dat ging om de vrijheid. We hebben een 

grote tuin. En natuurlijk is het water een plek waar we kunnen roeien en zwemmen. Dat was 

heerlijk maar dat was niet het basis idee. En dat is bij Gea en Evert net zo. Het is de 

omgeving. 

Meneer T1: Ja maar het water is wel heel belangrijk.  

Sterre Hijlkema: Ja? Waarom? 

Meneer T1: Ik heb op het droge zand gewoond in Blaricum. Maar misschien komt het wel 

omdat ik in de polder geboren ben. En mijn vader dat was een liefhebber van vissen. En als 

we ergens langs het water kwamen, ja we kwamen eigenlijk altijd hoe dan ook bij het water 

uit. Ik ging ook van kanoën en nu nog. 

Sterre Hijlkema: Dat trekt u? 

Meneer T1: Ja, dat trekt me wel ja, nee ik zou niet in het bos willen wonen. Altijd wel water 

erbij.  

Sterre Hijlkema: En wat voelt u als u het water ziet? 

Meneer T1: Daar kan ik niets over zeggen. Voel jij iets bijzonders daarbij Mevrouw T1? 

Mevrouw T1: Nee, het is toch nog altijd mooier wonen. Als we de plassen op gaan blijft het 

een soort van ontdekkingsreis. Want goh heb je dat al zien bloeien en jeej hoeveel ganzen 

zitten er nu? Het is altijd een ontdekkingsreis. Maar daar moet ik wel bij zeggen; vroeger 

deden we dat heel veel maar nu doen we dat nog maar heel weinig.  

Sterre Hijlkema: Omdat? Het went? 

Mevrouw T1: Ja, het went.  

Meneer T1: Ja, maar ik vind het wel nog steeds mooi. 

Mevrouw T1: Dat poeltje naast ons huis is zo leuk want dan zie je dan de meerkoetjes die 

zijn dan aan het nestelen. ’s Morgens lopen de ganzen en soms staat er dan een reiger. Die 

staat er te vissen. Dat heeft iets anders dan het bos. Het bos heeft voor ons iets 

beklemmends. Iets wat je omringt. En hier is het open. Dat uh, ja smorgens als ik de krant ga 

pakken dan kijk ik naar de sloot en dat is zo mooi. Het is elke ochtend weer anders. Het 

geeft je zoveel lucht. 

Meneer T1: Maar zou jij in de woestijn kunnen wonen? 

Mevrouw T1: Ja. 

Meneer T1: Hahahaha. 
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Mevrouw T1: Maar ik wil ook heel graag in de woestijn wonen. Dat is ook zo bevrijdend. Dat 

is leeg.  

Sterre Hijlkema: Ja. 

Mevrouw T1: Er hangt een bepaalde sfeer. En ’s nachts kijk je naar de sterren en het ruikt 

ook zo naar zand. Dat is een speciaal luchtje. Ja in een woestijn ben ik wel helemaal 

gelukkig.  

Sterre Hijlkema: Dat is wel heel bijzonder. 

Mevrouw T1: Ja, maar uiteindelijk is het hetzelfde. Je slaapt buiten en uh of je slaapt in een 

klein tentje. En dan ga je ’s morgens even een plekje zoeken om te plassen en dan ga je een 

stukje lopen en er is niemand. Dat bevrijdende gevoel dat je er voor het eerst komt. Want je 

ziet geen voetstappen, want die worden weggewaaid. Je bent alleen en er is niemand 

geweest. Zo voelt dat. Echt een ontdekking. 

Meneer T1: En als er dan nog water bij komt dan… 

Mevrouw T1: Ahh! Ja, zo’n zoutmeer is natuurlijk heel mooi. Maarja, dat is in de woestijn, 

weinig water. Maar zo’n zoutmeer is natuurlijk indrukwekkend. 

Sterre Hijlkema: Wat is daar indrukwekkend aan? 

Mevrouw T1: Nou, zout water, nou dit water je ziet schaduwen. Maar in de woestijn heb je 

altijd de zon van boven he. En zout water heeft altijd een speciale reflectie. Dat is uh, dat is 

zo helder dan kan je, als je er een foto van maakt, haast niet zien wat de kant is met zijn 

palmbomen en wat de reflectie is met dezelfde palmbomen. Maar het is zo speciaal, zout 

water geeft een hele speciale spiegeling, echt prachtig. 

Sterre Hijlkema: Dit water is anders, je kunt er niet doorheen kijken. 

Mevrouw T1: Je kunt er niet doorheen kijken en het geeft ook niet die spiegeling. Maar dit is 

hier. En dat zoute water in de woestijn is daar. Dat vind ik niet jammer. En dat zoute water, 

daar groeit ook niets. En hier, als het voorjaar doorzet, komt er van alles naar boven met al 

zijn leven erin uh, torretjes en kevertjes en bloedzuigertjes. 

Sterre Hijlkema: De natuur voegt wel wat toe? 

Mevrouw T1: Jahoor.  

Sterre Hijlkema: En in hoeverre is het geheel overweldigend? 

Mevrouw T1: Nou, elk jaar is het weer spannend, van wat komt waar op? En zijn er nu 

zoveel kikkers en padden en hebben we al salamanders in de tuin. Dat is elk jaar weer 

nieuw. Is elk jaar een verrassing. Je hebt een plantje krabbezweer en dat zit in helder water. 

En we hadden hier in het pondje heel veel krabbezweer. Maar hier naast op het landje zitten 

paarden. En zo zoetjes aan is de krabbezweer weer verdwenen. Maar dat is niet erg er komt 

ook wel wat voor terug. Maar dat is spannend. Dat is nou leuk.  

Sterre Hijlkema: Ok. Als jullie thuis komen kijken jullie dan bewust naar het water? 
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Meneer T1: Als ik thuiskom loop ik altijd de tuin in en dan kijk ik niet bewust naar het water. 

Sterre Hijlkema: Meer het geheel? 

Meneer T1: Ja, ik ga wel even op de stijger staan, steigertje. Dan doe ik graag.  

Mevrouw T1: De eerste zomer dat we hier kwamen wonen, toen zag de tuin en het huis er 

heel anders uit. We gingen wel heel graag kanoën. En dat jaar was een prachtige zomer. En 

dan gingen we ‘s morgens, en we hadden toen een kindje, gingen we ’s avonds voor we 

naar bed gingen, moet je voorstellen op klompjes. Had ik een babydoll. Liepen we met zn 

tweetjes naar het eind van de dijk. En dan moest je door het weiland, daar lagen de koeien. 

En dan gingen we daar zwemmen. 

Sterre Hijlkema: ‘s Nachts? 

Mevrouw T1: Ja, voor we naar bed gingen, tien uur, half 11. En dan liepen we weer terug Dat 

was het ultieme genot. 

Sterre Hijlkema: Kan het nog steeds? 

Mevrouw T1: Nee. De uh, die akker dat weiland is ooit gekocht door een vastgoedhandelaar. 

D die wilde daar dur een camping gaan beginnen dat heeft die niet voor mekaar gekregen. 

Er staat nu een heel groot hek. Je kunt er ook haast nier meer bij het water komen. Maar uh, 

we hebben nu zelf een poeltje. Waar we kunnen zwemen. 

Sterre Hijlkema: En dat doen jullie ook? 

Mevrouw T1: Ja, vaak.  

Sterre Hijlkema: In de zomer? 

Mevrouw T1: Ja. ’s Morgens voor het ontbijt nog even. En vroeger gingen we ook nog wel, 

dan gingen we bij Willy achter, over een plankje over de sloot. En dan gingen we daar 

zwemmen. En dat deden we dan voor het ontbijt. Heerlijk. Honden mee. 

Sterre Hijlkema: Heel anders als in de stad. Jullie zijn geen stadsmensen? 

Mevrouw T1: Nee. 

Sterre Hijlkema: Nooit geweest? 

Mevrouw T1: Nee. 

Sterre Hijlkema: Is dat denken jullie de reden dat het nu nog trekt om in het platteland te 

wonen? 

Mevrouw T1: Ja, ik ben wel echt zo opgegroeid. Zou niet anders willen. 

Meneer T1: Maar als ik weg zou moeten, om welke reden dan ook, dan kies ik wel voor echt 

de stad. 

Mevrouw T1: Maar dan ook echt de stad. Ik bedoel niet een slaapstad. Of niet in het 

bejaardenhuis aan de rand van een stad.  

Sterre Hijlkema: Zouden jullie aan het water willen wonen in de stad? 

Meneer T1: Nou als dat zou kunnen zou dan wel belangrijk zijn.  
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Mevrouw T1: Ja. 

Sterre Hijlkema: En als jullie nu zouden moeten omschrijven aan vrienden hoe nu jullie 

wonen aan het water. Hoe zou je dan omschrijven? 

Mevrouw T1: Nou, we hebben heel veel vrienden en we wonen hier al zo lang. En we 

hebben ook altijd vrienden uitgenodigd. Mensen die in de stad woonde die kwamen dan een 

weekend en dan zeiden we van kom. En we hebben vooral vrienden die vooral kwamen voor 

de prachtige tuin. Hij loopt tot bij de molen. Heerlijk voor onze kleinkinderen zwemmen en 

zoals in de winter schaatsen. En dan schaatsen binnen aan en dan over de slootjes naar het 

dorp naar de grote ijsbaan. Ja heerlijk, de kinderen weten niet anders. En dan gaan we 

picknicken met een roeiboot of kano. Dan gaan we nouja, die kan van de plasjes. Dan gaan 

we ergens picknicken.  

Sterre Hijlkema: Heeft het water jullie verwachtingen waargemaakt. Toen jullie hier kwamen 

wonen? 

Mevrouw T1: Ja. We hadden niet echt 

Meneer T1: Toen we hier kwamen wonen, ja je bent druk je hebt een kind. Ja. Ik denk dat 

we, ik weet niet of we verwachtingen hadden.  

Mevrouw T1: Ja, het huisje was ook niets. Heel weinig geld en we moesten alles verbouwen. 

Met tweedehands hout hebben we alles verbouwd. En nee, we hebben nooit bedacht van 

hoe doen we dat later ofzo. 

Meneer T1: Nee, we hadden ook nooit bedacht dat we hier ons hele leven zouden wonen. 

Dat is 

Mevrouw T1: Het leuke was, als we op vakantie waren en dan uh, (haalt de hond aan) 

Sterre Hijlkema: Als jullie hier met vrienden komen en jullie kijken samen naar het water 

overvalt je een soort gevoel? 

Mevrouw T1: Ja het is een hele grote tuin. Sieg is in juli jarig en op een van de verjaardagen 

had ik gezegd ik nodig jullie uit en ik had een Marokkaanse catering, jongens. Toen zaten we 

daar in de tuin en het water waar de kinderen in aan het spelen waren en al die tafels die ik 

mooi gedekt had en die prachtige Marokkaanse schalen op tafel.. daar krijg je het koud van. 

Zo mooi. (stilte) Zo gelukkig kan je je dan voelen. Die kinderen die daar lekker aan het 

spelen zijn in dat water. Heerlijk ja het is echt een toevoeging aan de tuin en ons leven. 

Sterre Hijlkema: hoe zou je de toevoeging omschrijven? 

Mevrouw T1: Ja het is een extraatje, zo moet je het zien. 

Sterre Hijlkema: Ja. 

Mevrouw T1: Ja we zijn wel echt echte watermensen eigenlijk, we zijn ook ooit eens gaan 

kanoën op de Oostzee. Uh tussen Finland en Zweden heb je een groep eilanden daar zijn 

we naar toe gereden, eerst zijn we naar Oslo gereden, Stockholm bedoel  ik daar hebben we 
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een boot gehuurd en dan zijn we overgevaren en dan zijn we bij die eilanden uitgestapt en 

dan zijn we drie weken wezen kanoën tussen die eilanden. Zo prachtig, weet je een bos is 

betreden. Daar zijn andere mensen geweest, maar dat is altijd nieuw. Er is niemand 

geweest, ja er is wel iemand geweest maar de sporen zie je niet, en dat maakt het zo 

speciaal. 

Sterre Hijlkema: Dat trekt je wel heel erg aan dat je niet kan zien dat er andere mensen zijn 

geweest. 

Mevrouw T1: Ja precies. 

Sterre Hijlkema: Een stukje weg van de wereld zijn, als je weer thuis bent? 

Mevrouw T1: Ja dat is toch zo. 

Meneer T1: Het wordt ook steeds drukker. 

Sterre Hijlkema: Ja, er komt hier ook een wandelpad achter toch? 

Mevrouw T1: Ja maar er is hier ook, als de deze weg uit rijdt, dan kom je bij een kanaal en 

dan kan je zo rechtsaf naar Hollandse Raming. Daar zijn heel veel fietsers en heel veel 

wandelaars. 

Sterre Hijlkema: Is dat vervelend? 

Mevrouw T1: Nee. 

Meneer T1: Nee hooguit wat onrust want je kan niet zomaar op de dijk lopen dromen je moet 

altijd opletten dat je niet ondersteboven wordt gereden. 

Mevrouw T1: Ja maar dat is ook het enige, maar als het zomer is dan is het zo groen. Als we 

buiten zitten hoor je het niet eens. Dat maakt niet uit 

Meneer T1:  Je hoort de mensen op de fiets zeggen, goh je woont hier wel mooi, hoe zullen 

ze dan aan een boterham komen. 

Mevrouw T1: Je woont hier wel afgelegen hoor je mensen zeggen. 

Meneer T1: In Nederland woon je nergens meer echt afgelegen. 

Sterre Hijlkema: Ik heb een jaar in Tienhoven gewoond, ik ben het sowieso misschien wel 

een beetje gewend maar ik denk dat het voor heel veel mensen wel echt een ervaring is. 

Mevrouw T1: En heel veel mensen willen ook niet ruilen hoor. 

Sterre Hijlkema: Ja, gelukkig maar. Voelt het nu ook als een soort voorrecht om hier te 

wonen? 

Mevrouw T1: Ja zo voelt het, zo voelt het absoluut. God wat blij dan kom je uit de stad en 

dan rij je de dijk op en dan denk je godzijdank blij dat ik weer thuis ben wat is het toch mooi. 

Meneer T1: Ook als je van vakantie thuis komt krijg je toch een blij gevoel van, ja het is hier 

nog steeds mooi, er is nog steeds weinig veranderd. 

Sterre Hijlkema: Dat het heel stabiel blijft is ook wel belangrijk. 

Mevrouw T1: Ja. 
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Sterre Hijlkema: Komt dat ook door het water dat het zo stabiel blijft want dat wordt natuurlijk 

niet volgebouwd? 

Mevrouw T1: Nee dat denk ik niet, die akkertjes die met die paardjes. Kijk op de andere 

Dwarsdijk ik heb Patricia maar daarnaast is ook een weiland en dan ook weer een weilandje. 

Daar staan geen huizen en dat is het bevrijdende ervan. Kom hier niet over vijftig jaar dan 

zal het er absoluut anders uitzien. 

Sterre Hijlkema: Ja dat denk ik ook, er zit wel wat beschermd natuurgebied toch? 

Mevrouw T1: Ja dat zit hier wel achter maar kijk ons huisje is versleten. Het is honderdtwintig 

jaar oud. We kunnen er wel heel veel geld voor krijgen. Denk maar niet dat de gene die hier 

acht ton voor betaald in dit huisje gaat zitten, dan gaat het tegen de vlakte en dan komt er 

net zo’n huis als naast jou oom en tante. 

Sterre Hijlkema: Vreselijk. 

Mevrouw T1: Vreselijk maar dat gebeurt. 

Meneer T1: dat kun je niet tegen houden. 

Mevrouw T1: dat kun je niet tegen houden. 

Meneer T1: Ik vind het een vreselijk huis. 

Sterre Hijlkema: Dit huisje is wel heel karakteristiek. 

Mevrouw T1: Er staan nog een paar van dit soort huisjes. 

Mevrouw T1: Kijk als ik ‘s morgens het gordijntje oprol dan kijk ik op dat slootje daar met die 

knotwilgen en ’s morgens als de zon op komt staan die knotwilgen te spiegelen in dat water 

en dat is zo mooi. Heel oranje en dan zwart en dan komen er een paar eendjes door de 

sloot. 

Sterre Hijlkema: En als je daar naar kijkt heb je dan gevoelens? 

Mevrouw T1: Ja dat is echt een geluksgevoel. 

Sterre Hijlkema: Heb je er geen gedachtes bij? 

Mevrouw T1: Nee dat is echt ahh! Heerlijk mooi. 

Sterre Hijlkema: En hoelang blijft dat gevoel? 

Mevrouw T1: Eventjes, hoelang kan je een geluksgevoel vasthouden. Dat kun je niet 

eindeloos vasthouden. 

Sterre Hijlkema: Iedere dag weer opnieuw. 

Mevrouw T1: Ja ja als het een mooi beeld is wel. En dan ga ik de krant pakken en dan denk 

ik oh prachtig. En dan staan er weer paardjes, eendjes in de sloot en ganzen die over 

vliegen, dat is super. 

Sterre Hijlkema: Leuk hoor. Want hoe oud zijn jullie nu? 

Mevrouw T1: Ik ben 72 en Sieg is 78. 

Sterre Hijlkema: En wat voor werk hebben jullie gedaan? 
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Mevrouw T1: Ik heb een bedrijfje gehad. Ik maakte kleding voor televisie mensen. Tot 1995 

twintig jaar lang. Voor mensen zoals Tineke de Nooy enzo. Daarvoor heb ik voor Rob 

Stelling gewerkt. Ik heb ook voor Jos Telling gewerkt en ook nog als model op de 

kunstacademie. Toen ik in 1995 ophield ben ik Arabisch gaan studeren. Sieg kreeg heel snel 

slechte ogen maar daarvoor heeft hij als fotograaf gewerkt. Daarna heeft hij nog een poosje 

als opzichter op een sport terrein gewerkt. 

Sterre Hijlkema: Jullie hebben hier met kinderen gewoond? 

Mevrouw T1: Ja twee. 

Sterre Hijlkema: Hoe zou je je gezin omschrijven? Wat voor gezin zijn jullie? 

Mevrouw T1: Wij hebben een jongen gehad die op de academie zat en een woonplaats 

zocht. En die is drie jaar blijven wonen. We hebben ook een dochter gehad. Een open huis. 

Veel mensen altijd.  

Sterre Hijlkema: Jullie hebben aan de ene kant veel mensen over de vloer maar aan de 

andere kant zoek je ook privé in deze omgeving.  

Mevrouw T1: Ja met mensen die je dan uitnodigt en zelf kiest, dat maakt het heerlijk. Het is 

wel een beetje de flower power tijd dat moet je je wel voorstellen. Heel lang geleden. Onze 

kinderen zijn in Bilthoven naar school geweest. 

Sterre Hijlkema: Kees boekenschool? 

Mevrouw T1: Ja. 

Meneer T1: Wel grappig want je wordt eigenlijk op de feiten gedrukt terwijl je normaal niet 

eens zo bewust bent dat het er is. 

Sterre Hijlkema: Ja, klopt.  

Mevrouw T1: Ja, als ik ’s morgens de krant haal dan ga ik niet binnen vertellen hoe gelukkig 

ik ben. Dat doe je niet. En het zakt ook weer weg.  

Meneer T1: Dan denk ik waar blijft ze nou? 

Mevrouw T1: Ja, het is er zo mooi. 

Meneer T1: Ja. 

Mevrouw T1: We zijn zo bevoorrecht. Dan lig ik op mn knieën onkruid te wieden. En dan 

komen er mensen langs en die zeggen dan je moet ook wel veel geld hebben om hier te 

mogen wonen. En dat is overdreven maar wij eten ook maar gewoon bruine boterhammen 

met bruine suiker. Zo rijk zijn we helemaal niet. We hebben een mazzeltje gehad.  

Sterre Hijlkema: Hmhm.  

Mevrouw T1: Ja, je moet een fors inkomen hebben. Zijn kinderen kunnen het niet eens 

erven, dan moet je delen en ze hebben niet genoeg geld. Ze hebben op de kunstacademie 

gezeten dus dan weet je het wel. 

Sterre Hijlkema: Zijn jullie lid van een milieu organisatie? 
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Meneer T1: Ja, natuurmonumenten. 

Sterre Hijlkema: Is dat ook om dit gebied te behouden? 

Mevrouw T1: Nou, we zijn lid van het natuurmonumenten geworden dat plekken bewaard 

kunnen blijven en dan het niet zo wordt als in België. He? Lint bebouwing en daarachter je 

ziet het niet. Dus dat wel. En voor de rest nee. 

Sterre Hijlkema: En hebben jullie voorkeur voor bepaalde politieke partij? 

Mevrouw T1: Links. 

Sterre Hijlkema: Ok. Zijn er ook negatieve dingen aan wonen aan het water? 

Meneer T1: Je moet altijd stevig stoken omdat de vochtigheid altijd hoog is. 

Mevrouw T1: En er zijn knutte, vreselijk. Echt van die bulten. Dat is het enige nadeel. Zomers 

kan je soms niet eens buiten zitten van de knutten.  

Sterre Hijlkema: Wat voor seizoen is nou echt een water seizoen voor jullie? Wanneer leeft 

dat op? 

Mevrouw T1: Nou als je met het water rekening houdt dat is het water opgewarmd en dan in 

augustus kan je heerlijk zwemmen. Dat is het voordeel.  

Meneer T1: Ik denk dat het voorjaar het water helder het mooiste is. water helder, planten 

krijgen mooie kleuren. 

Sterre Hijlkema: En als je het wonen aan het water in een paar woorden zou moeten 

uitleggen aan een vriend? 

Mevrouw T1: Moeilijke vraag, kun je niet zomaar in een one liner zeggen ja. Nee. Ik kan het 

niet zo 123 zeggen. Het is wel het geeft ruimte, vrijheid, rust, je kan diep ademen. Het geeft, 

ja. Rust. Dat is het enige dat ik kan zeggen, ja. 

Meneer T1: Misschien zou je dat ook hebben als er geen water was. 

Mevrouw T1: Ja een enorme weide vlakte kan het ook hebben, de ruimte en de weidsheid. 

Ja. Dat geeft ruimte, adem. Ja.  

Meneer T1: Maar water is wel belangrijk. Want in Drenthe koop je voor minder geld een huis. 

Maar dan doe je het niet want het is te droog. Dan ga je op zoek naar een ven. Dus ja. Dat 

water is wel duidelijk van belang voor ons. Het hoort er wel bij voor ons.  
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Landelijk water: interview met mevrouw T2 – 25min 

Sterre Hijlkema: Nou, hij neemt op. 

Mevrouw T2: Oh, leuk, haha.  

Sterre Hijlkema: Hoelang geleden zijn jullie hier gaan wonen? 

Mevrouw T2: Uh, acht en een half jaar geleden was dat. 2003. Zijn we hier komen wonen. 

Sterre Hijlkema: En waarom zijn jullie hier gaan wonen? 

Mevrouw T2: Waarom zijn we hier gaan wonen? Omdat het huis wat we wilde gaan 

verbouwen maar dat mocht niet van de gemeente en toen kwam dit, had Evert (haar man) dit 

gevonden en daar wilde hij wel heel graag heen. Dus toen zijn we gaan kijken en iedereen 

vond het een leuk huis, een leuke plek.  

Sterre Hijlkema: Ja, en had het water daar nog wat mee te maken? 

Mevrouw T2: Ja, dat, dat weet ik eigenlijk niet eens meer. Het zal wel. Het kwam erbij. Het is 

niet geweest omdat we water zochten. Het is gewoon de plek was mooi en er zat water bij.  

Sterre Hijlkema: En had je verwachtingen toen van het water, en wonen aan het water? 

Mevrouw T2: Uh, verwachtingen… ik ben zelf geen watermens. Laten we dat voorop stellen. 

Evert wel. Die houdt wel van zeilen, dat soort dingen, zwemmen en roeien. Maar de plek de 

stilte en de rust. Het water erbij. Ik vind het wel mooi om naar te kijken. Laten we dat voorop 

stellen. En dat is wel uitgekomen en daar ben ik wel blij mee. Ja.  

Sterre Hijlkema: En als je naar het water kijkt is dat vanuit het huis? Of loop je ernaar toe? 

Mevrouw T2: Nee, ik wil ook van uit het huis het water zien. Dus als het dichtgroeit knip ik 

het open want ik wil het zien.  

Sterre Hijlkema: Ja.  

Mevrouw T2: Gewoon puur, het heeft toch een bepaalde uitwerking op je denk ik. 

Sterre Hijlkema: Ja? Wat is dat dan? 

Mevrouw T2: Nou, dat.. hoe moet je dat nou uitleggen? Uh… nou, ja water heeft toch iets 

meer als in samenwerking met groen en rust ja en dieren die je dan weer ziet. Ik vind her wel 

heel fijn om hier te wonen.  

Sterre Hijlkema: Ja. 

Mevrouw T2: Gewoon puur. Alles met mekaar. De rust, de stilte.  

Sterre Hijlkema: Is het dan ook dat de natuur overloopt in het water? 

Mevrouw T2: Ja, voor mijn gevoel wel.  

Sterre Hijlkema: Het is geen harde lijn..  

Mevrouw T2: Nee, nee.  

Sterre Hijlkema: tussen vlondering en water 

Mevrouw T2: Nee, dat zou ik ook niet willen. Zoals het nu is.  

Sterre Hijlkema: Heel natuurlijk. 
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Mevrouw T2: Ja, heel natuurlijk, dat het wegloopt de tuin in het water.  

Sterre Hijlkema: Want bij jullie, je kijkt zeg maar, het einde van het uitzicht is het water.  

Mevrouw T2: Ja, bijna aan alle kanten. Ik het wel heel bijzonder. 

Sterre Hijlkema: Ja, mooi. En uh, de verwachting van het water, is moeilijk te zeggen want je 

bent hier niet gaan wonen voor het water. 

Mevrouw T2: Nee, nee. Ik niet tenminste.  

Sterre Hijlkema: Maar had Evert verwachtingen? 

Mevrouw T2: Denk het ook niet, denk dat Evert gewoon puur voor de rustige plek is gegaan. 

Ja. En daar komt het water dan bij. 

Sterre Hijlkema: En ga je dan ook wel eens bij het water zitten? 

Mevrouw T2: Uh, ja. Ik vind het wel heel lekker, ja. Om dan gewoon zoals in de zomer met 

mooi weer. Ja heerlijk om dan buiten te zitten. 

Sterre Hijlkema: En kijk je dan echt naar het water of..? 

Mevrouw T2: Ook. Ja. Ja het water geeft ook aan wat voor weer het is. Hoe moet ik dat nou 

zeggen. Als het stil is en het water vlak is dan weet je dat, dan is het windstil. Dus daar kijk je 

dan ook naar. Dat zie ik dan ook wel. 

Sterre Hijlkema: Hmhm. 

Mevrouw T2: Ja.  

Sterre Hijlkema: En hoe zou je het water omschrijven. De omgeving hier? 

Mevrouw T2: Uh, hoe zou ik het moeten omschrijven? Natuurlijk? Hoe moet ik dit anders 

uitleggen? 

Sterre Hijlkema: Mag met zoveel woorden… 

Mevrouw T2: Ja, je blijft in herhaling vallen hé? Haha. Het natuurlijke eraan. Ja hoe moet ik 

dat dan zeggen. 

Sterre Hijlkema: Wat is er natuurlijk aan? 

Mevrouw T2: Ja, natuurlijk kan je op twee manieren uitleggen. Ja, het hoort bij mekaar. De 

tuin en het water en uh, ja.  

Sterre Hijlkema: En er is niemand die hier langs kan komen op dit water? 

Mevrouw T2: Nee, nee. We zitten aan het water. Er komt wel eens heel af en toe een 

kanovaarder langs in de zomer maar het is geen doorgaande route water. 

Sterre Hijlkema: Is dat extra prettig? 

Mevrouw T2: Ja. Heerlijk. Ja. 

Sterre Hijlkema: Zou je het niet willen als het druk was? 

Mevrouw T2: Nee, nee. Ik vind het, als er iemand langs ga ik kijken van wat doe je hier. 

Gewoon ik wil toch wel heel graag rust. En ook geen, uh, geen kijkers in de tuin. 
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Sterre Hijlkema: Dat is echt de tuin voor jou. (refereert aan de eigen plas) En als je bezoek 

hebt ga je dan ook aan het water zitten? 

Mevrouw T2: Ja. 

Sterre Hijlkema: En als je bezoek hebt ga je dan ook aan het water zitten? 

Mevrouw T2: Als het goed weer is gaan we aan het water zitten. Als we bezoek hebben 

zitten we helemaal achterin bij de vlonder.  

Sterre Hijlkema: Dat is nog best een stuk vanaf hier naar het water (we zitten in de Bed en 

Breakfast van Gea en Evert, welke nog zo’n 10 meter voor het woonhuis staat) 

Mevrouw T2: Ja.  

Sterre Hijlkema: Het is echt in de verte. 

Mevrouw T2: Ja, het is wel een end lopen met je spullen, maar goed. 

Sterre Hijlkema: Haha. (we lachen om familiegrapje over dat de tuinkas is verplaatst omdat 

het zo ver weg was lopen naar de kas van het huis) 

Mevrouw T2: Het is wel lekker. Het geeft ook wel wat. 

Sterre Hijlkema: Dus als er bezoek komt is het water wel een plek om te ontspannen? 

Mevrouw T2: Jawel! Zeker weten. Ik vind ook heel leuk om te. 

Sterre Hijlkema: Ben je er dan ook trots op? 

Mevrouw T2: Ja, trots… Ja. Trots. Ja. Ook wel trots ja. Het is ook wel heel bijzonder dat dat 

kan. Dat we dat kunnen doen.  

Sterre Hijlkema: Ja.  

Mevrouw T2: Dat we dat hebben. 

Sterre Hijlkema: Ja, want wat is daar bijzonder aan? 

Mevrouw T2: Nou, dat je zo’n plekje hebt. Zo vlakbij de stad, ja, dat is toch wel heel 

bijzonder. Dat je zo’n rustige plek hebt onder de rook van Utrecht, dat vind ik toch wel heel 

apart.  

Sterre Hijlkema: Ja, is het ook, in hoeverre zou je kunnen zeggen dat het een soort status is? 

Mevrouw T2: Nee, het is geen status voor mij.  

Sterre Hijlkema: Nee. 

Mevrouw T2: Zo voel ik dat niet. 

Sterre Hijlkema: Nee, maar het is wel heel bijzonder? 

Mevrouw T2: het is niet zo dat ik me daardoor boven iedereen verheven voel,  

Sterre Hijlkema: Zo van kijk mij eens. Nee. 

Mevrouw T2: Nee, nee. Nee, tenminste dat gevoel heb ik niet van mezelf dat ik dat zo 

presenteer. 

Sterre Hijlkema: En, uh, zelf kijk je alleen naar het water. Maar jullie hebben een roeiboot.  

Mevrouw T2: Ja, we hebben een roeiboot. Maar ik ga zelf bijna nooit het water op. Nee. 
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Sterre Hijlkema: En de rest van de familie? 

Mevrouw T2: Ja, de rest wel. 

Sterre Hijlkema: En wat doen ze dan? 

Mevrouw T2: Ja, roeien en kanoën, de kano’s liggen weer klaar. 

Sterre Hijlkema: En is dat ook waarom jullie graag aan een grote plas wilde (ze wonen aan 

een groot plassen gebied). Of is het meer een bijkomstigheid? 

Mevrouw T2: Nee, dat is meer omdat het kan. Het is niet, we hebben er niet naar gezocht. 

Sterre Hijlkema: Nee.  

Mevrouw T2: Nee. Maar Evert vind het heerlijk natuurlijk.  

Sterre Hijlkema: Hoe vaak gaat hij het water op? 

Mevrouw T2: Nou, veels te weinig. 

Sterre Hijlkema: En weet je wat hij er prettig aan vind? 

Mevrouw T2: Nou, ik denk ook dat stille. Dat hij tot rust komt op het water. 

Sterre Hijlkema: En zelf kom je ook heel erg tot rust als je naar het water kijkt wat voor 

gedachtes heb je? 

Mevrouw T2: (stilte) Weet je dat ik dat eigenlijk nooit doe? Dat zomaar zitten en kijken? 

Sterre Hijlkema: Nee? 

Mevrouw T2: Nee. Daar heb ik echt de tijd niet voor. Ik ben altijd bezig in de tuin en geniet 

gewoon van de omgeving. Ik ga er niet bij zitten. 

Sterre Hijlkema: Gewoon tussendoor? 

Mevrouw T2: Ja. Ik ga niet zitten mijmeren buiten. Ik geniet gewoon van het buiten zijn. 

Sterre Hijlkema: Alleen als er mensen zijn ga je wel… 

Mevrouw T2: Ja. Ja.  

Sterre Hijlkema: Gaan jullie samen ook buiten zitten? ’s Avonds? 

Mevrouw T2: Als het mooi weer is zitten we buiten in de tuin ja. 

Sterre Hijlkema: En is het water dan nog extra reden om naar buiten te gaan? Of had je t ook 

gedaan zonder? 

Mevrouw T2: Nee, nee ik had het ook gedaan zonder. 

Sterre Hijlkema: In hoeverre heb je het gevoel dat je hier in de tuin echt even van de wereld 

bent?  

Mevrouw T2: Oh, dat gevoel heb ik zo gauw ik het bruggetje over kom (refereert naar het 

begin van de dijk waar ze op wonen). Heb ik altijd. Ja ik vind het heerlijk. Nou mag ik naar 

huis. Nou mag ik van de rust en de stilte genieten. Hoef ik niet zoveel mensen om me heen. 

Vind het heerlijk als ik alleen thuis mag zijn hier. Dat heb ik meteen al als ik dat bruggetje 

over kom. Dan denk ik he he, ben der weer.  

Sterre Hijlkema: Is dat water dan ook versterkend voor dat gevoel? 
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Mevrouw T2: Ja. Dat denk ik wel. Ja. Voor dat gevoel. Ja. Omdat het natuurlijk toch een 

bepaalde rust uitstraalt. Denk ik. En stilte. En vooral omdat je het hier zo hebt. 

Sterre Hijlkema: En hoe is het met de natuur? Vissen en vogels? 

Mevrouw T2: Ja, dat is hier bijzonder. Vind ik. Dat wordt smorgen maar wakker met de 

ramen open. Alle ganzen en vogels, spreeuwen. Zingen. En op het dak. Heerlijk is dat om 

dat te horen. 

Sterre Hijlkema: Dat is zo iets anders als in de stad wonen? 

Mevrouw T2: Ja, hier heb je smorgens het eerste wat je hoort, tenminste, je hebt t raam 

open, dan heb je allemaal vogels en dan merk je ook dat t voorjaar komt. Ja dat merk je 

direct. Zou gauw het mooi weer wordt, zachter, dan begint het al. Ja. 

Sterre Hijlkema: Ja. Over jou zelf, als persoon. Hoe oud ben je? 

Mevrouw T2: uhm, 58.  

Sterre Hijlkema: En hoe zou je je type huishouden omschrijven? 

Mevrouw T2: Uhm, toch wel een vrij druk huishouden toch. Ja. 

Sterre Hijlkema: Ja, want je bent zelf huisvrouw. Maar daarnaast… 

Mevrouw T2: Ik ben huisvrouw, maar ik doe vrijwilligers werk. Ik heb twee kinderen thuis 

wonen. Gasten. We hebben natuurlijk gastenhuisje hier met gasten waar ik voor zorgen 

moet. Dus het is toch wel een vrij druk huis houden nog. Ja.  

Sterre Hijlkema: Ja. En is het als je naar het water kijkt, tussen alle gangen door, kom je dan 

even tot rust. Even een diepe zucht of? 

Mevrouw T2: Nou, wat ik wel heb als je zo bezig bent zo’n hele dag. Dat je af en toe even 

lekker met je kopje koffie naar buiten en dan even bijkomen. Even genieten van wat je om je 

heen hebt. Even zitten. 

Sterre Hijlkema: En wat voor gedachtes heb je dan? 

Mevrouw T2: Wat voor gedachtes, ja. Mijn gedachtes zijn altijd nog bezig met uh, met wat ik 

nog moet. Maar het is wel heel lekker om dan nog even zo buiten te kunnen zitten en dan. 

Dat je even tot jezelf komt denk ik. 

Sterre Hijlkema: Even nadenkt wat er nog moet gebeuren? 

Mevrouw T2: Ja, even zitten even kijken hoe t er allemaal bij staat. Ja. 

Sterre Hijlkema: Ja. Wat voor opleiding heb je genoten? 

Mevrouw T2: Wat voor opleiding? Ik heb uh, lagere school en mulo gedaan. 

Sterre Hijlkema: En heb je bepaalde voorkeur voor een politieke partij? 

Mevrouw T2: Ja. Dat blijf ik nog steeds bij het CDA.  

Sterre Hijlkema: En Evert? 

Mevrouw T2: Ook. Ja. 
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Sterre Hijlkema: Hoe zou je je dagelijkse leven omschrijven. Qua uitgaan vrije tijd, werk 

verhouding, sociaal netwerk? 

Mevrouw T2: … 

Sterre Hijlkema: Hoe ziet een normale Gea dag eruit? 

Mevrouw T2: Een normale Gea dag. Uh, ja. Ik ga eerst de honden uitlaten. Als ik gasten heb, 

de gasten het ontbijt verzorgen. Dat zorgen, de tuin, in de zomer, of tenminste in het voorjaar 

is de tuin aan bod. Nouja, huishouden werk, boodschappen doen, ’s avonds naar koor, 

quilten, gymnastiek.  

Sterre Hijlkema: Wel echt een sociaal netwerk? 

Mevrouw T2: Ja. Ja. 

Sterre Hijlkema: En ook veel dingen in de vrije tijd ondernemen? 

Mevrouw T2: Ja. 

Sterre Hijlkema: Je ziet niet graag stil op de bank? 

Mevrouw T2: Nee. Het komt er bijna niet van dat ik, kom niet veel voor nee. 

Sterre Hijlkema: En Evert ook niet? 

Mevrouw T2: Nee, Evert ook niet. 

Sterre Hijlkema: En versterkt dat elkaar? Omdat Evert weggaat dat je denkt van nou ik ga 

ook maar wat doen? 

Mevrouw T2: Nee. Nee. Dat zit gewoon in ons denk ik. Ja. 

Sterre Hijlkema: Ja. Ben je lid van een milieuorganisatie. 

Mevrouw T2: Nou, natuurmonumenten hoort daar niet bij? 

Sterre Hijlkema: Jawel. 

Mevrouw T2: Ja. Daar zijn we lid van. 

Sterre Hijlkema: Heeft dat er ook mee te maken dat je in de natuur woont? 

Mevrouw T2: Ja! Het is wel gekomen omdat we hier wonen. 

Sterre Hijlkema: En hoe is dat gegaan? 

Mevrouw T2: Nou, we wonen midden in een stuk van de natuurmonumenten. En dat wil je 

ook graag behouden. Dus dan steun je dat. 

Sterre Hijlkema: En wat is volgens jou wat hier moet worden behouden? 

Mevrouw T2: Nou, de plassen. Want die zijn onderdeel van natuurmonumenten voor. Want 

daar zorgt natuurmonumenten voor. En ook de weilanden. Of tenminste het stuk grond hier 

omheen. Bos. 

Sterre Hijlkema: Dat het niet wordt volgebouwd? 

Mevrouw T2: Nee. Ja, nee want dat zou ik niet graag willen nee. 

Sterre Hijlkema: Ja. 
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Mevrouw T2: Ook niet teveel mensen hierheen, want het moet toch wel heel rustig blijven. 

Ja. 

Sterre Hijlkema: En dat is ook wat natuurmonumenten doet? 

Mevrouw T2: Nou, ja. Er komt nu wel een wandelpad. Dat hebben we toch wel een beetje 

geprobeerd tegen te houden. Maar dat gaat niet. Maar goed een wandelpad is nog te 

overzien. Moeten geen fietsers opkomen, geen mountainbikes en dat soort dingen.  

Sterre Hijlkema: Dat proberen ze dan met hekjes af te sluiten? 

Mevrouw T2: Ja. Daar doen ze hun best voor. Daar hebben we ook elkaar voor gesteund. 

Want er loopt een pad, Hilversum kun je rond. En dit pad loopt dan rondje Tienhoven.  

Sterre Hijlkema: Ja, want niemand gaat hier rechts. Want dit loopt dood. 

Mevrouw T2: Ja, maar nu komt er een wandelpad dat je dus wel rond kan. Zou wel drukker 

worden, maargoed. 

Sterre Hijlkema: Jullie wonen op een boerderij maar jullie zijn niet boeren kinderen? 

Mevrouw T2: Nou, het is niet echt een boerderij. He? Nooit geweest. 

Sterre Hijlkema: Oh, ik dacht dat het stallen waren? 

Mevrouw T2: Nou, het zijn paardenstallen die hebben ze erbij gehad. Maar het is niet echt 

een boerderij geweest, nee. Gewoon een buiten, ja het was van oorsprong een 

arbeiderswoning. 

Sterre Hijlkema: Maar hebben jullie zelf achtergrond in het boerenleven? 

Mevrouw T2: Geen van tweeën. 

Sterre Hijlkema: Hoe zijn jullie opgegroeid? Ook met water ook? 

Mevrouw T2: Ik ben niet met water opgegroeid. Nee.  

Sterre Hijlkema: En Evert? 

Mevrouw T2: Ook niet. Echt een stadsmens.  

Sterre Hijlkema: En is het ooit een wens geweest? 

Mevrouw T2: Nee, ook niet eens wens geweest nee. 

Sterre Hijlkema: Voor allebei niet? 

Mevrouw T2: Nee. Het is gewoon uh, een bijkomende fijne zaak. Een plezierige omgeving ja.  

Sterre Hijlkema: Ja. In hoeverre vind je de omgeving overweldigend?  

Mevrouw T2: Overweldigend? Hoe bedoel je dat? 

Sterre Hijlkema: Dat mag je zelf invullen. 

Mevrouw T2: Overweldigend. (…)  

Sterre Hijlkema: Dat er zoveel te zien is? 

Mevrouw T2: Ja. Dat is natuurlijk wel zo, het blijft altijd uh, het is natuurlijk ook elke keer, elk 

seizoen heeft natuurlijk ook zn andere tijden, zn mooie dingen hier. En nu ook, nu is alles 

uitpottend. Het is altijd schitterend om naar te kijken. En dat is eigenlijk elk seizoen want met 
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dat ijs wat we gehad hebben is natuurlijk helemaal subliem. Dat je op de plassen kunt lopen 

of schaatsen, ja is echt, ja daar kan ik wel van genieten. 

Sterre Hijlkema: En ja, dan heb je veel, het is niet een strakke plas? 

Mevrouw T2: Nee! Nee, het is gewoon heel divers. En uh, overal hangertjes en dingetjes. 

Het wekt wel de nieuwsgierigheid. 

Sterre Hijlkema: Ja, het nodigt uit te kijken. 

Mevrouw T2: Ja, ook dat heb ik dan met ijs. Ik ben niet zo’n water mens dat ik op het water 

vaar, dat hoeft niet zo van mij, maar toen er ijs lag. Dat vind ik geweldig. Ja. 

Sterre Hijlkema: Ga je dan schaatsen? 

Mevrouw T2: Nee, dan ga ik lopen. Gewoon met de honden.  

Sterre Hijlkema: Oh, ja leuk. 

Mevrouw T2: Ja, dat is echt. Dat is heerlijk! 

Sterre Hijlkema: Ja, dan kan je helemaal door dat gebied. 

Mevrouw T2: Ja dan kan je overal komen. Waar je, dan kun je het ook zien. Vooral de winter 

is prachtig. Heel mooi. Daar kan ik echt van genieten ja. 

Sterre Hijlkema: Ja, leuk hoor. 

Mevrouw T2: Ja. 

Sterre Hijlkema: En dan kan je ook op plekken waar je met de boot niet kan komen? 

Mevrouw T2: Ja. Dat. Je kan overal uh en dan zie je inderdaad swinters en hier lopen, al die 

pootjes van hertjes in de sneeuw. Dat is toch zo, ja dat vind ik heel bijzonder. Dat je daarbij 

mag wonen.  

Sterre Hijlkema: En de natuur voegt dan echt wat toe? 

Mevrouw T2: Ja, zeker weten. Ja. Kan ik echt uh, ja ik vind het heel fijn dat ik hier mag 

wonen dat dat kan.  

Sterre Hijlkema: Heb je dat gevoel vaak? 

Mevrouw T2: Ja, heel vaak. Dat vind ik heel bijzonder. 

Sterre Hijlkema: Gewoon je kijkt en dan denk je ah? 

Mevrouw T2: Ja dit is echt ons plekje, en uh ja. En het is toch bijzonder dat dat kan. Dat we 

dat kunnen doen. Ja. 

Sterre Hijlkema: Ja en wat is daar zo bijzonder aan?  

Mevrouw T2: Nou, het is niet voor iedereen weggelegd zo’n plekje. Niet iedereen kan 

natuurlijk op zo’n plekje wonen. Maar dat dat kan, dat we dat kunnen doen, vind ik wel heel 

bijzonder. 

Sterre Hijlkema: En dan bedoel je ook financieel? 

Mevrouw T2: Ja, ook financieel natuurlijk. Dat we het kunnen verhapstukken. 

Sterre Hijlkema: En dat jullie het hebben gevonden. 
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Mevrouw T2: Ja. Dat had ik nooit verwacht, ben toch altijd echt een dorpsmens geweest. Of 

stads. Ik kom uit de stad. En steeds verder ga je de natuur in. Haha.  

Sterre Hijlkema: Ja, en dit is wel de max? 

Mevrouw T2: Ja, dat denk ik wel ja. Ja, dit is de max. Ook qua leeftijd. Meer hoeft ook niet. 

Dit vind ik genoeg. 

Sterre Hijlkema: Nee, geen zandweggetje ergens helemaal in t bos? 

Mevrouw T2: Nee, dit is goed. 

Sterre Hijlkema: Nou ik heb alles wel. Heb je zelf nog iets wat voor jou echt wonen aan het 

water is? 

Mevrouw T2: Nee, ik heb t al een paar keer gezegd. De rust en de stilte en toch het uh, en 

toch, je woont wel bij de mensen maar. Er zijn gelukkig mensen om je heen, maar niet dat je, 

dat je gewoon heerlijk alleen kunt zitten.  

Sterre Hijlkema: Daar kan je echt van genieten? 

Mevrouw T2: Ja, daar kan ik echt van genieten ja. En dat heeft Evert precies hetzelfde. Ja. 

Dit komt ook uh, ja dat zeg ik, bruggetje kom je over en dan denk je hehe ben gelukkig weer 

thuis.  

Sterre Hijlkema: Ja, van de chaos. 

Mevrouw T2: Ja, dat wordt steeds erger hoor, als ik nu naar de stad ga kan ik steeds minder 

lang. Na 1,5 uur heb ik het al helemaal gehad. Ik moet echt voor 12 uur gaan, dan weet naar 

huis.  

Sterre Hijlkema: Gaat echt wennen dan de rust? 

Mevrouw T2: Ja, zeker weten, ja.  

Sterre Hijlkema: Dit is heel anders dan stadsleven ja. 

Mevrouw T2: Ja. Dit is heel anders. Ook de dingen die ik doe, meer wil ik ook niet weg.  

Sterre Hijlkema: Hoeveel avonden zit je thuis en ben je weg? 

Mevrouw T2: Ik ben in ieder geval drie avonden in de week weg. Nou en wat je natuurlijk 

voor andere dingen hebt, familie verjaardagen ben je ook ’s avonds voor weg. De helft van 

de ’s avonds thuis ja. 

Sterre Hijlkema: En overdag? 

Mevrouw T2: Ja, zeg maar ook half om half, zou wel wat meer thuis willen zijn maar dat lukt 

niet altijd. Nee. 

Sterre Hijlkema: Nee. 

Mevrouw T2: Dus uh, ja.  

Sterre Hijlkema: Nou, heel erg bedankt in ieder geval. 

Mevrouw T2: Ja. 

Sterre Hijlkema: Nou ik zal als je het leuk vind het verslag sturen als het af is. 
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Mevrouw T2: Ja. Leuk.  
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Landelijk water: interview met meneer T3 – 30 min.  

Sterre Hijlkema: Ik neem je op hoor. Hoelang woon je hier al? 

Meneer T3: Haha, sinds 1999. Even de radio uit dan? 

Sterre Hijlkema: Ja. Ik kom hier zitten, haha. Dit gaat goed toch?  

Meneer T3: Haha, vast wel.  

Sterre Hijlkema: Jij werkt bij Evert? 

Meneer T3: Ja, haha, we zijn collega’s. Nee, uh, Evert is mijn technisch directeur. Ik heb 

dagelijks niet zoveel met hem te maken, soms wel.  

Sterre Hijlkema: Wat doe jij dan precies? 

Meneer T3: Ik ben service leiding. Evert zit meer op de project afdeling. Ik stuur wat jongens 

aan, uh, die elke dag op pad zijn.  

Sterre Hijlkema: Jij zit veel op kantoor dus? 

Meneer T3: Ja eigenlijk wel. Ja.  

Sterre Hijlkema: Niet jammer? 

Meneer T3: Soms wel, haha. Maar ik heb hier alle ruimte om hier lekker buiten bezig te zijn.  

Sterre Hijlkema: Want hoe zit dit? Dit is hier achter ook van jou? 

Meneer T3: Ja, het terrein loopt helemaal door tot de Loodsrechtse plassen. En de schuur 

hierachter is ook omgebouwd tot woning.   

Sterre Hijlkema: Hoe ben je hier ooit gekomen? 

Meneer T3: Uh, ik kwam der eigenlijk, voor de vorige eigenaar. Die wilde het verbouwen. En 

die vroeg mij eigenlijk om naar de elektra te kijken. En uh, dus er moest heel veel gebeuren 

en hoe vroeg eigenlijk advies aan mij van wat er het beste kon worden gedaan. Ik was er 

enthousiast over geworden. Ik zei tegen mijn pa van ik ben nou op een leuk plekje geweest. 

En uh, toen vroeg mn pa van wat wil ie ervoor hebben en toen zei ik van: dat heb ik niet 

gevraagd, is zover boven mn mars. Maar uiteindelijk toch gevraagd en geonderhandeld en 

gekocht. Dat is uh, nu 13 jaar geleden. 

Sterre Hijlkema: En wat sprak je aan, aan deze plek? 

Meneer T3: Uh, buiten wonen. Ik woonde in een dorpje. Omringd door andere huizen. En dit 

is echt buiten en toch wel de charme van het huis. Wel is waar was het een krot maar daar 

keek ik zo doorheen, haha. Ik ben nu nog niet helemaal klaar, maar ik hoef niet meer echt 

aan de slag, zo zie ik het zeg maar. 

Sterre Hijlkema: En heb je hier altijd alleen gewoond? 

Meneer T3: Uh, nee. Ja wel zelf alleen maar ik heb dit huis eigenlijk toen ik het kocht gelijk 

verbouwd en toen ben ik in de twee kleinste kamertjes van het huis gaan wonen en ben ik de 

rest gaan verhuren. En toen ben ik in de schuur hier achter gaan wonen, daar zit nu wel een 
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leuke ruimte in. En toen kwam dit huis financieel wat meer naar mij toe. Dus ik kon uh, de 

huurders opzeggen. En toen heb ik dat ook gedaan. 

Sterre Hijlkema: En nu huurt niemand meer? 

Meneer T3: Nou, de schuur achter verhuur ik. Maar ook dat gaat een keertje, dan trek ik dat 

weer bij het huis.  

Sterre Hijlkema: Nou, je hebt wel de ruimte dat is wel lekker. 

Meneer T3: Haha, ja.  

Sterre Hijlkema: En uh, wat betekent het water voor jou? 

Meneer T3: Uh, ja het is uh, twee ledig. Het kan heel veel drukte voor mij ook zelf moet ik 

zeggen met zich mee brengen. Anderzijds vind ik het heerlijk om ook het water op te kunnen 

als het lekker weer is of in de winter met schaatsen, prachtig. Dat uh, ja ik heb er een bedrijf 

aan natuurlijk. Een jachthaven achter. 

Sterre Hijlkema: Ja, dus dat heb je naast het werk bij Barneveld? 

Meneer T3: Ja. 

Sterre Hijlkema: Dus je bent wel druk? 

Meneer T3: Ja redelijk. 

Sterre Hijlkema: En je ziet het water niet uit je woning? 

Meneer T3: Nee, dan moet je gaan staan, hahahaha. 

Sterre Hijlkema: Haha, en kijk je thuis vaak naar het water? 

Meneer T3: Uh, meer als ik achter zit, ik heb ook nog een zomerhuisje. En daar leef ik ook 

meer buiten. Het is niet groot dus dan ben je al veel sneller buiten. Dan kan ik ook echt 

genieten, over de polder uitkijkend. Ja dat vind ik mooi. En hier, uh, minder, ja. 

Sterre Hijlkema: Ja. En als je buiten bij het water zit heb je bepaalde gevoelens of 

gedachtes? 

Meneer T3: Uh, ja. Ik vind het mooi. Rustgevend denk ik ook wel. 

Sterre Hijlkema: En denk je dan aan wat je ziet, kijk je alleen maar? Of denk je nog na? 

Meneer T3: Uh, alle twee wel denk ik. Uh, soms kijk ik er ook wel naar van oh dat moet ik 

nog doen, dat moet ik nog doen, haha, en dat kan ik soms wel loslaten en dan gewoon 

genieten van wat ik zie. En ook van de, je zit daar veel meer in de natuur, dus dan komen de 

haasjes en konijntjes, van alles komt er langs en dat is gewoon als je er al een half uur zit. Is 

het al een belevenis, alles wat er langs komt.  

Sterre Hijlkema: Dus de natuur voegt wat toe? 

Meneer T3: Ja, zeker. 

Sterre Hijlkema: In hoeverre is het overweldigend? 

Meneer T3: Nee, niet overweldigend, wel mooi en bijzonder. Ja. 

Sterre Hijlkema: En hoeverre voel je je dan bevoorrecht? 
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Meneer T3: Op zo’n moment voel ik me wel bevoorrecht ja. 

Sterre Hijlkema: En is dat dan het water of de natuur? 

Meneer T3: Alle twee wel ja. 

Sterre Hijlkema: En wat van het water zelf vind je mooi? 

(de hond springt erdoorheen en we lachen daarom) 

Meneer T3: Waar waren we gebleven? 

Sterre Hijlkema: Haha, ja geen idee. Iets met water. 

Meneer T3: Haha. 

Sterre Hijlkema: Ok. Uhm, toen je hier ging wonen had je verwachtingen van het water? De 

jachthaven? 

Meneer T3: Nee de jachthaven had ik in het begin nog niet. Alleen dit huis met stukje grond 

erom heen. Maar verwachtingen. Nou wel de verwachting dat ik niet rustig zou wonen, is 

heel toeristisch. Want ik woon naast een sluisje, en dan gaan de mensen erdoorheen. 

Sterre Hijlkema: Dus je hebt altijd in de zomer.. 

Meneer T3: Ja, het kan hier geen gezellig zijn. En dat wist ik en dat vond ik heel leuk. Maar 

later ben ik dat ook wel gaan ervaren als druk. Dus die verwachting uh, ik denk dat ik 

verwacht had dat ik beter met die drukte om kon gaan. 

Sterre Hijlkema: Dat je het als gezellig zou ervaren? 

Meneer T3: Ja.  

Sterre Hijlkema: Is het nu alleen irritant? 

Meneer T3: Het kan wel eens irritant zijn ja, er kan hier wel eens 100 man rond lopen op een 

mooie zomer dag. 

Sterre Hijlkema: Toch niet op de kade? 

Meneer T3: Ja, wel. Al die mensen wachten daar naast de sluis. 

Sterre Hijlkema: Maar dat is jou grond? 

Meneer T3: Ja, het is mijn grond. Maar ik moet recht van overpad verlenen. 

Sterre Hijlkema: Kijken ze bij je naar binnen? 

Meneer T3: Nee, dat valt wel mee.  

Sterre Hijlkema: Wat zijn dan positieve aspecten van het water?  

Meneer T3: Nou, het is een heel fijn huis om te wonen. Uh, hoe moet ik het zeggen, het is 

een prachtige omgeving in elk geval, huis zelf is best wel naar mijn zin. Ja, haha, ik weet niet 

of het daadwerkelijk zo anders is als mijn verwachtingen. 

Sterre Hijlkema: Hmhm, en hoe zou je aan een vriend omschrijven, die niet aan het water 

woont, hoe wonen aan het water is? 
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Meneer T3: Nou, vertel er niet zoveel over. Het is wel grappig als ik iemand anders hoor 

vertellen hoe ik woon dan denk ik: overdrijf is niet zo. Haha. Uh, nee ik woon op een mooi 

plekje zeg ik altijd maar. 

Sterre Hijlkema: Hoe zou je het water omschrijven? 

Meneer T3: Uhm, ja er gebeurt hier altijd wat op het water. Denk dat dat ook wel uh, wat 

leuks met zich mee brengt. Ja. En ik kan zo met mijn bootje wegvaren, loodsrecht op of de 

vecht op. Dus in die zin is het water wel belangrijk. 

Sterre Hijlkema: Ja, je hebt een bootje? 

Meneer T3: Ja. 

Sterre Hijlkema: Die ligt in de Vecht? 

Meneer T3: Nee, achter. 

Sterre Hijlkema: Oh? 

Meneer T3: Ja, in de haven, nouja een lang stuk grond is het eigenlijk.  

Sterre Hijlkema: Kun je via dit slootje de Vecht op? 

Meneer T3: Ja. 

Sterre Hijlkema: En wat voor bootje heb je? 

Meneer T3: Motorbootje. 

Sterre Hijlkema: En hoevaak ga je varen? 

Meneer T3: Veels te weinig, haha. Uh, wisselend. Tussen de 10 en 20 keer per jaar. 

Sterre Hijlkema: In de zomer? 

Meneer T3: Ja. 

Sterre Hijlkema: Is er een verschil hoe je de seizoenen ervaart? 

Meneer T3: Ja. Ja wat ik ontdekt wat ik bijzonder vind is om te gaan varen in het najaar of 

heel vroeg in het voorjaar als er nog niemand op het water zit. 

Sterre Hijlkema: Als het een keer een goede dag is? 

Meneer T3: Ja. Maar zelfs als het stormt vind ik prachtig ja. 

Sterre Hijlkema: En als je dan op het water zit met het bootje? Ben je dan nog bezig met de 

dag? Of is het dan wel.. 

Meneer T3: Nee, ja. Als ik weg ga met de boot voelt het alsof ik op vakantie ben, ookal ben 

ik maar 100 meter van mijn huis, ja dat ervaar ik echt wel als uh, als vrij zijn. 

Sterre Hijlkema: Hoe komt dat denk je? 

Meneer T3: Omdat ik dan niet met mijn werk bezig ben. En als ik aan het sturen ben kan ik 

ook niet klussen ondertussen. 

Sterre Hijlkema: Dus je bent een man die echt los gerukt moet worden van uh…? 

Meneer T3: Ja, ja. Ja. Maar ook niet altijd. Ik kan ook wel genieten van stilzitten. 

Sterre Hijlkema: Ok. Even wat andere vragen. Hoe oud ben je? 
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Meneer T3: Ik ben 39 

Sterre Hijlkema: Hoe zou je jezelf omschrijven? 

Meneer T3: Ondernemend kan ik wel zeggen, uh, wel rustig, denkik. 

Sterre Hijlkema: Hoe sta je tegenover de natuur? 

Meneer T3: Ook dat is een gemengd beeld, ik vind de natuur heel mooi maar je moet het niet 

zien als een museum waarin je rondloopt. Oftewel de natuur is er ook voor ons en daar 

moeten we ook van genieten en dat betekend dat je er ook in aanwezig mag zijn.  

Sterre Hijlkema: Wil je het dan behouden? 

Meneer T3: Nee, jawel. Uh, behouden maar niet als iets waar je niet mag komen. Je kan een 

prachtig natuurgebied hebben maar als je er niet van kan genieten van de natuur dan is het 

in Nederland niet geplaatst. Dus de natuur is ook iets waarvan je moet kunnen genieten. 

Sterre Hijlkema: Ben je lid van een milieu organisatie? 

Meneer T3: Nee. 

Sterre Hijlkema: Heb je voorkeur voor een politieke partij?  

Meneer T3: Christen Unie. 

Sterre Hijlkema: Dus je bent gelovig? 

Meneer T3: Ja. 

Sterre Hijlkema: Wat voor type huishouden heb je? 

Meneer T3: Uh, een keer in de week schoonmaken en bijhouden, haha. Nee ik ben veel 

buiten bezig en veel aan het werk.  

Sterre Hijlkema: Heb je kinderen? 

Meneer T3: Nee. 

Sterre Hijlkema: Je bent single? 

Meneer T3: Ja. 

Sterre Hijlkema: Hoe zou je je opleiding omschrijven? 

Meneer T3: Uh, mavo en daarna een stukje MTS en daarna nog een aantal jaartjes werken 

en leren. Maar wel tot MBO+ dus, zoiets ja.  

Sterre Hijlkema: Hoe zou je je beroepsstatus omschrijven? 

Meneer T3: Beroepstatus? Uh, meewerkend chef. In de elektronica. 

Sterre Hijlkema: In hoeverre is wonen aan het water voor jou status?  

Meneer T3: Nee, absoluut niet. Ik ben maar een boeren lul. En ik zou hier eigenlijk gewoon 

gaan klussen maar ik ben blijven hangen. In de klus zelf, zo zie ik het een beetje.  

Sterre Hijlkema: Wat zijn je recreatieve motieven om hier te gaan wonen? 

Meneer T3: Recreatieve motieven? Varen, zwemmen hier in de Vecht. 

Sterre Hijlkema: Was dit zoals je het ook had verwacht? 
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Meneer T3: Ja, nee in de loop van de tijd wat meer. Vroeger werd er eigenlijk niet 

gezwommen in de Vecht. Door de vervuiling. 15 jaar geleden was het gewoon het riool van 

Utrecht.  

Sterre Hijlkema: Ga je lekker met je vrienden bij het water zitten? 

Meneer T3: Ja, hier aan de sluis of bij het zomerhuisje. Dat is altijd leuk, altijd wat te doen. 

Hier bij de sluis kan je lachen als mensen het verkeerd doen, dat is wel humor.  

Sterre Hijlkema: Is het een plek voor het ontmoeten van mensen? 

Meneer T3: Ja! Toch wel meer in de winter met het schaatsen en in de zomer met het varen, 

komen er ook buren langs die gaan varen. En die zie ik dan regelmatig dan maak je een 

babbeltje is wel gezellig.  

Sterre Hijlkema: Hoe zou je wonen aan het water omschrijven hier? 

Meneer T3: Uhm, het is niet direct het water maar wel in een hoe moet ik dat zeggen, onder 

spanning staand gebied. Maar ondernemen in dit gebied is wel een enorme uitdaging.  

Sterre Hijlkema: Ok, bedankt. 
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Landelijk water: interview met mevrouw T4 – 35 min 

(al installerend steekt mevrouw van wal) 

Mevrouw T4: Ik woon hier nu 40 jaar en de laatste vijf jaar pas 

Sterre Hijlkema: Kijk je op het water 

Mevrouw T4: Ja. Hebben we dit deel erbij gemaakt  

Sterre Hijlkema: Lekker hoor. 

Mevrouw T4: Ja.  

Sterre Hijlkema: En waarom zijn jullie hier komen wonen? 

Mevrouw T4: Nou, gewoon omdat we een huis nodig hadden, dat was gewoon toeval. 

Sterre Hijlkema: Toeval? Maar u heeft wel gezocht in dit gebied? 

Mevrouw T4: Nou wel in het Gooi en dit gebied, we zaten tijdelijk in een huisje in Loodsrecht 

en we gingen iets zoeken dus uh dit is echt stom toeval. Dus ik heb gewoon stom geluk 

gehad eigenlijk. 

Sterre Hijlkema: Ja. En de uitbouw is pas later gekomen, trok het water niet zo? 

Mevrouw T4: Nee, hoor. Dat had er niets mee te maken. Het was eerst alleen maar dat 

huisje, de rest stond er nog niet. En zo gaande weg is er verbouwd. Aangebouwd. En toen ik 

het oude huis helemaal neergehaald en weer opnieuw opgebouwd. En zo gaande weg is het 

dit geworden, en nouja hier stonden oude schuren en daar werkte mijn man dan in om 

muziek te maken. En toen hij overleden was diende dit heel lang als rommelhok en toen leek 

het wel leuk om hier wat van te maken. 

Sterre Hijlkema: Ja, en als u thuis bent kijkt u dan vaak naar het water? 

Mevrouw T4: Ja.  

Sterre Hijlkema: En wat voor momenten zijn dat? 

Mevrouw T4: Nou, vanmorgen bij het ontbijt al. Zo veel mogelijk in feite. Ik ontbijt altijd hier 

aan de tafel en dan kan ik naar voren kijken en naar het water. En als het mooi  weer is dan 

ga ik buiten zitten. 

Sterre Hijlkema: En wat voor gevoelens en gedachtes heeft u dan? 

Mevrouw T4: Nou, dat ik me buitengewoon plezierig voel en hier nooit meer weg wil. 

Sterre Hijlkema: Dus het is prettig? Komt dat door het water of.. 

Mevrouw T4: Nou door de omgeving gewoon, niet speciaal het water. Het is moeilijk te 

vergelijken want ik heb nooit ergens anders gewoond. Maar het water is wel op zich voor 

veel mensen een belangrijks  iets. Voor mij ook wel eigenlijk. Mensen gaan ook altijd graag 

ergens naar vakantie wat aan het water ligt.  

Sterre Hijlkema: Wat is voor u wat trekt aan het water? 

Mevrouw T4: Nou, gewoon de afwisseling. Maar ik vind alles mooi hier, ook de natuur en de 

bomen enzo. Ik zou nergens anders willen wonen. Nou nergens is overdreven. Ik zou niet in 
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de tropen of Ibiza willen wonen dat trekt me niets. Ik woon hier prima, heb het reuze naar 

mijn zin. Maar als ik ergens in een andere hoek van het land willen wonen met dezelfde 

omgeving vind ik het ook prima. Maar ik heb nu dit. Het is ideaal in het midden van het land.  

Sterre Hijlkema: Ja, dat is prettig. Dus combinatie van alles maakt het aantrekkelijk? 

Mevrouw T4: Ja, ik zou niet weten. Alleen als ik niet meer zou kunnen autorijden is het goed. 

Zo lang dat kan, ik gezond ben en mijn rijbewijs wordt verlengd kan ik hier blijven zitten. 

Sterre Hijlkema: Want hoe oud bent u? 

Mevrouw T4: 70. 

Sterre Hijlkema: U lijkt jonger. 

Mevrouw T4: Ja, nou gelukkig maar. Dat zeggen meer mensen. Ik wordt in augustus 71, vind 

het zelf ook een raar idee. Maar het telt er vanzelf aan, 

Sterre Hijlkema: Wat heb je in je werkende jaren gedaan? 

Mevrouw T4: Scheikunde les gegeven.  

Sterre Hijlkema: Op een middelbare school? 

Mevrouw T4: Ja. Op Blauwcapel, in Utrecht. 

Sterre Hijlkema: Oh, ja. 

Mevrouw T4: Waar zat jij? 

Sterre Hijlkema: Kees Boeke. Maar ik ken Blauwcapel wel. Nou, het is natuurlijk nu voorjaar. 

Heb je een bepaalde affectie met verschillende seizoenen? 

Mevrouw T4: Ja, nou ik vind het voorjaar heel mooi. Ik vind alle seizoenen wel mooi. Maar ik 

vind de zomer nog het minst, zo overdreven en klaar alles. En de herfst vind ik heel mooi en 

de winter dat alles kaal is. En de lente is ook mooi, van die groene wazen overal en de 

eerste koekoek en de eerste huppelepup. Maar de maanden in de zomer gebeurd er niet 

zoveel maar dan ben ik ook wel blij dat ik hier zit, want dat zit ik hier want dan is het overal 

druk behalve hier.  

Sterre Hijlkema: Ja.  

Mevrouw T4: Dus uh, ja ik ga in het voor en najaar op vakantie. En eigenlijk als ik daar ben 

dan verlang ik terug naar hier.  

Sterre Hijlkema: Je hebt een eigen huisje? 

Mevrouw T4: Ja, ik heb een huisje in Zuid Frankrijk en dat moet dan zomer klaar worden 

gemaakt.  

Sterre Hijlkema: Dat verhuur je in de zomer? 

Mevrouw T4: Ja.  

Sterre Hijlkema: Zijn er ook negatieve dingen van wonen aan het water? 

Mevrouw T4: Nou, je hebt het steeds over het water maar wat vervelend is van hier wonen is 

dat je ver van winkels af zit. Maar dat heeft niets met het water te maken.  



 

 

163 Faculteit Sociale Geografie en Planologie – Universiteit Utrecht 

  Wonen aan het water 

Sterre Hijlkema: Nee. 

Mevrouw T4: Aan het water merk ik geen nadeel. Wat zou een nadeel moeten zijn? Dat het 

huis onder water komt te staan ofzo? Nee. Dus. Nouja, wacht is even wat een nadeel zou 

kunnen zijn. Als je kleine kinderen hebt is het wel gevaarlijk. Die kunnen wel in het water 

vallen, twee van de drie hebben er ingelegen ooit. Is wel lang geleden. Dus uh. 

Sterre Hijlkema: Die konden zwemmen? 

Mevrouw T4: Toen niet geloof ik. De ene stond ik naast, toen had ik nog een slootje met 

kroos en je hoorde hem gewoon niet vallen. Geen plons of niets en hij verdween onder het 

kroos en als ik er niet bij had gestaan had ik het nooit gemerkt. En die andere viel erin met 

een zwemvest. Gelukkig hoorde ik hem roepen toen die erin lag. En met de fiets is heeft ie 

ook wel eens in het water gelegen. 

Sterre Hijlkema: De dijk af gefietst? 

Mevrouw T4: Ja. Met fiets en al het water in, dus ja. Op weg naar school ook botsingen met 

de fiets. Hij heeft heel wat fietsen stuk gereden.  

Sterre Hijlkema: Ok.  

Mevrouw T4: Wat wil je nog meer weten? 

Sterre Hijlkema: Als je thuis bent en je kijkt naar het water, in hoeverre heb je het idee als je 

thuis komt en je kijkt naar het water dat je even weg bent van de wereld? 

Mevrouw T4: Nou, dat vind ik een wat verheven idee hoor, het zal wel eens. Ik geniet er 

gewoon wel van, ik heb een roeibootje, of twee roeibootjes en een kano. Als ik niet al te lui 

ben dan roei ik er wel eens mee. En heb toen met Evert die doorvaart leeggehaald zodat we 

er weer door konden varen.  

Sterre Hijlkema: Had je toen je hier kon wonen verwacht dat je dat soort activiteiten kon 

ondernemen? 

Mevrouw T4: Toen ik hier ging wonen, ja, denk het wel ja, heb er niet speciaal bij stil 

gestaan. Het was wel idyllisch als je bij het water woont dat je een bootje neemt. Die jongens 

konden varen en we hebben hier een gat laten maken zodat je kon zwemmen. Is wel een 

beetje mislukt, beetje modderig. Maar het kan wel, maar uh, ja nee, het was wel fijn om aan 

het water te wonen. Van te voren niet verwacht hoor, dat we dat wilde. We hadden in 

Blaricum gekeken en in Loenen. Hier kwamen we langs, stond een bordje te koop en twee 

weken laten waren we aan het verhuizen, ging allemaal heel snel. 

Sterre Hijlkema: En omdat je niet echt verwachtingen had, had het je idee van wonen aan 

het water ook overtroffen? 

Mevrouw T4: Nou uiteindelijk wel ja, nou god, ik was toen 30 en kinderen en werk. En toen 

was ik niet eens zo met het water bezig. Het is meer zo van de laatste tijd dat ik meer denk 

van wat ben ik toch een bofkont dat ik hier woon. Andere mensen zouden hier dolgraag 
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willen wonen maar het is niet meer te betalen. Ik zou het zelf ook nooit kunnen betalen als ik 

hier zou willen wonen, maar ik heb t gewoon. 

Sterre Hijlkema: Hmhm. 

Mevrouw T4: En dan ga ik met een bootje op het water en dan roei ik wel eens naar het dorp 

en dan ga ik op bezoek bij iemand. 

Sterre Hijlkema: Haha, grappig.  

Mevrouw T4: Dat is leuk. 

Sterre Hijlkema: Ja, hoe zou je het water omschrijven aan iemand die hier nog nooit is 

geweest? 

Mevrouw T4: Ja, gewoon uh, helemaal buiten. Buiten aan het water. Het is geen bosland of 

heuvelland. Het is een weide en water gebied. Gewoon helemaal stilte gebied ook, staan van 

die borden. Dus erg rustig. Ja kan niet beter. Je zit vlakbij Utrecht, Amsterdam, Hilversum. 

En je merkt er niets van. In een kwartier ben ik in Utrecht, in Amsterdam ga ik eigenlijk nooit. 

Hou ik niet zo van, kan je niet parkeren. Ik ben eigenlijk helemaal op Maarssen georiënteerd 

voor boodschappen. Als het even kan blijf ik gewoon hier. 

Sterre Hijlkema: En zijn er bepaalde gevoelens als je naar het water kijkt? 

Mevrouw T4: Nee. Niet speciaal. Nee, ja wat verwacht je? Wat zou je moeten voelen? 

Sterre Hijlkema: Nou, wat jij voelt… 

Mevrouw T4: Nou, ik moet wel zeggen. Ik wordt er wel blij van. Ik sta op en dan heb ik een 

beetje hangerig gevoel en dan kom ik hier en dan denk ik van ja. Dat betreft ben ik hier 

helemaal happy. Misschien zou ik ook wel blij worden als ik in een mooi bos woonde. Dat 

weet ik niet, want ik ken het niet. Maar dan zou ik misschien hele andere vogels zien.  

Sterre Hijlkema: En als er bezoek komt gaat u bewust zo zitten naar het water toe? 

Mevrouw T4:  Ja, ik heb het bewust zo neergezet dat de stoelen naar het water toe kijken en 

als er mensen komen eten dan laat ik ze ook altijd aan die kant zitten van de tafel. Zodat ze 

naar het water kunnen kijken. Ik ga dan met mijn rug ernaar toe zitten, kan het toch iedere 

dag zien. Dat idee. 

Sterre Hijlkema: Ja, grappig. 

Mevrouw T4: Ja, tuurlijk, het is wel zo gemaakt dat je na al die jaren het water kan zien. Wat 

ik al zei, ik zit hier al 40 jaar maar pas de laatste jaren is dit bijgebouwd. Daarvoor heb ik van 

dat water niet zoveel gezien. Het was een beetje modderig daarachter, was wel een stijger 

en een bootje. Maar dan moest je helemaal om het huis heen lopen om er te komen. Toch 

een gedoe, dus gingen we nooit buiten zitten bij het water ofzo. Daar hadden we een terras 

daarvoor, maar dat is nu helemaal dichtgegroeid. Maar toen zaten we dus daar, zag je niet 

zoveel van het water, alleen een smal slootje, maar zat je ook wel fijn hoor. Maar het is fijn. 

En als het even mooi is en het even kan zitten we buiten. 
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Sterre Hijlkema: Hoe zou je jezelf omschrijven als persoon? 

Mevrouw T4: Nou, dat vind ik moeilijk hoor, dat moet jij maar doen. 

Sterre Hijlkema: Nou…  

Mevrouw T4: Ik ben eigenlijk wel tevreden voor wat ik heb. Hoe moet je hier ontevreden te 

zijn. Ik ben heel tevreden en blij dat ik niet meer voor de klas sta. Dat is op ten duur helemaal 

niet meer leuk en ik hoop hier nog lang te kunnen zitten. Maarja ik ben ook al 70 maar mijn 

vriend is 2 jaar geleden zo pats boem dood neer gevallen. Dus ja, voor zover ik weet ben ik 

gezond. Maar je weet het niet. Maar ik heb wel een beetje wie dan leeft wie dan zorgt. Wie 

dan leeft wie dan zorgt. Het komt allemaal wel goed, ik ben niet echt iemand die erg 

problemen maakt.  

Sterre Hijlkema: Ben je een echt natuurmens? Ben je in de natuur opgegroeid of in de stad? 

Mevrouw T4: Nou, ik kom uit Zeist. Dus dat is zo er tussen in. Net een dorp van niets 

eigenlijk. Villa wijk he? Zwemmen veel, fietsen veel. Natuur ja, dat is op ten duur erin 

geslopen. Toen ik hier ging wonen kon ik nog geen ekster van een merel onderscheiden 

gewoon. Maar nu heb ik vogelboeken en heb ik een kijker, maar ik ben geen fanatieke 

vogelsporter ofzo. Nu heb ik ook geen honden meer en kom ik ook minder buiten, maargoed 

als ze komen logeren dan heb ik 2 maanden de honden te logeren en dan ga ik weer met de 

kijker naar buiten. Maar niet zo fanatiek dat ik per se de eerste dit en de eerste dat. Maar de 

natuur neemt ook af he? Minder vogels zijn er nu. 

Sterre Hijlkema: Hoezo? 

Mevrouw T4: Ja, verstedelijking, vossen, de katten van de buurvrouw. Moet je nog meer 

weten? Wat ik allemaal voel als ik naar het water kijk. 

Sterre Hijlkema:  Uh, ja. 

Mevrouw T4: Het regent, dat is jammer.  

Sterre Hijlkema: Ik heb nog wat persoonlijke vragen. Bent u lid van een milieuorganisatie? 

Mevrouw T4: Ja, natuurmonumenten, de vogelbescherming en uh, ja van het wereld 

natuurfonds. Kan je daar lid van zijn? Ja he? Ja. Daar ben ik lid van dan.  

Sterre Hijlkema: Is dat omdat u hier woont in de natuur? 

Mevrouw T4: Ja, misschien was ik anders ook wel lid geworden. Kan ik echt niet zeggen.  

Sterre Hijlkema: Heeft u een voorkeur voor een bepaalde politieke partij? 

Mevrouw T4: Ja, D66, ik begon ook toen ze de kreet hadden van een redelijk alternatief. Ze 

zijn pragmatisch en niet zo ideologisch. Ze zijn gewoon praktisch, ze zeggen gewoon zovan: 

je moet het zus of zo doen om een probleem op te lossen. Dat is de partij die me het meest 

aanspreekt.  

Sterre Hijlkema: Nou, oke. Dankje wel. Is er nog iets wat je zelf kwijt wilt? Wat is wonen aan 

het water voor jou? 
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Mevrouw T4: Nou, ik vind het gewoon heerlijk om hier te wonen en een voorrecht om hier te 

wonen en ik zou het verschrikkelijk vinden om hier weg te moeten. Dat lijkt me heel erg 

vervelend. En ja, misschien moet het op ten duur. De veiligheid is hier trouwens ook wel heel 

belangrijk aspect. Je kan je deur openlaten en je fiets niet op slot. Je kan hier nog leven als 

50jaar geleden. Er gebeurt hier eigenlijk nooit wat. Alleen vorig jaar is naast jou oom en tante 

ingebroken met grof geweld. Maar ook niets gestolen. Verder is het een hele veilige buurt. 

Het voelt heel warm met de mensen om je heen. Ook door Evert en Gea heb ik veel meer 

contact gekregen met de mensen in de buren maar die zijn zo actief in die dingen. Evert 

organiseert van alles. Hoe houdt ie het vol denk je dan. 

Sterre Hijlkema: Ja, haha. Nou. Okee, bedankt.  

 


