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Inleiding - 3 

Samenvatting en conclusies 
Dit onderzoek geeft informatie over kennis, houding en gedrag van burgers rond het stedelijk 

afvalwater- en regenwaterafvoersysteem. Over het afval- en regenwaterafvoersysteem zelf, over 

‘goed rioolgebruik en over ingangen en aanknopingspunten voor extra voorlichting. Dit als 

bouwsteen voor het volgende gemeentelijk rioleringsplan, het functioneren van de 

beheersorganisatie en voor concrete communicatie en voorlichting. En als bijdrage aan het 

uitvoeren van de gemeentelijke watertaken (afvalwater, hemelwater en soms grondwater). 

 

Het ingezette onderzoeksinstrument is het digitaal stadspanel. Dit opiniepanel bestaat uit 3.972 

Nijmegenaren uit alle delen van de stad. In dit onderzoek participeerden 1.527 personen (38%). 

Het panel is niet volledig representatief voor alle Nijmegenaren, maar zeer waardevol omdat het 

om bij de stad betrokken respondenten gaat. 

 

Naar eigen zeggen goed op de hoogte … 

In zijn algemeenheid zijn de panelleden naar eigen zeggen goed op de hoogte van de algemene 

‘gebruiksregels’1 rond het Nijmeegse rioolstelsel. Zo’n 9 van de 10 panelleden weten dat bepaalde 

(in de vragenlijst genoemde) uitgangspunten belangrijk zijn. Vooral de schadelijkheid van 

olieproducten en chemische stoffen als terpentine, chloor of verfresten (ook waterbasis) blijkt 

algemeen bekend. Zo ook het principe dat het minder gebruiken van (schadelijke) 

schoonmaakmiddelen, of minder wasmiddel, afvalwater minder vuil maakt. Eén van de 

panelleden verwoordde het zo: “Ik weet alles. Maar door deze enquête word ik er weer even goed alert 

op. Oftewel regelmatig mensen hierover informeren blijft belangrijk. Ik zou bv wel willen weten hoe zo'n 

wadi precies werkt (in relatie tot de riolering).” 

 

… maar toch vraagtekens rond afvoer schadelijke stoffen 

Elke dag verdwijnen allerlei stoffen via gootsteen, toilet of straatput in het riool. In de meeste 

gevallen is het riool daar ook voor bedoeld, maar in sommige gevallen juist niet. We somden 

zaken op die schadelijk zijn voor het riool of het water. Met de vraag of deze door de panelleden 

wel eens in de gootsteen, toilet of straatput gegooid. Er zijn acht stoffen die veel door panelleden 

zijn genoemd. Twee springen er boven uit: spoelwater van verfkwasten of rollers en daarnaast 

etensresten (genoemd door respectievelijk 57% en 44%). De zes andere stoffen zijn aangegeven 

door tussen de 9% en 27% van de panelleden: auto-waswater, koffie- en theeprut, ammonia en 

chloor, vochtige toiletdoekjes, verfresten (ook op waterbasis) en vuil van stoep en terras. Veel 

mensen zitten op dit punt met vragen, bijvoorbeeld: “Waar laat een mens vloeibaar (etens-) afval? 

Wat moet je doen met vies water, zoals spoelwater van verf?” Of: “Mag je nu wel of niet je auto wassen in 

de gemeente Nijmegen?” 

 

Vier verschillende groepen qua kennis en gedrag 

Op basis van kennis en gedrag rond afvalwater kunnen we verschillende groepen onderscheiden 

binnen het panel: 

1. de groep die de algemene uitgangspunten kent, en er (zo goed mogelijk) naar handelt: 

ongeveer 70% van de panelleden; 

                                                        

1 Deze gebruiksregels zijn een praktische vertaling van de regelgeving die is vastgelegd in het 'Besluit lozingen afvalwater 

huishoudens’ op basis van de Wet milieubeheer. Hierin staat dat het op de riolering lozen van stoffen die schade kunnen 

toebrengen aan het milieu of aan de goede werking van de voorzieningen (riolering en zuivering) verboden is. 
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2. panelleden die de uitgangspunten op zich kennen, maar toch (soms) verkeerd gedrag 

vertonen: ca. 22%; 

3. de groep die weinig kennis aangeeft, maar toch goed gedrag vertoont: 4 tot 7%; 

4. panelleden die de uitgangspunten niet kennen, en er ook niet naar handelen: 2 tot 3%. 

Voor beleid en voorlichting zijn de tweede en de laatste groep vooral interessant. De 22% die 

naar eigen zeggen kennis heeft van goed rioolgedrag, en tegelijkertijd aangeeft (wel eens) 

schadelijke zaken in de gootsteen, toilet of straatput te gooien, laat een verschil zien tussen weten 

en doen (groep 2). Deze discrepantie is overigens niet heel sterk. Deze groep noemt vooral de 

bovengenoemde top 8, meestal in wat sterkere mate. Uit de gemaakte opmerkingen hierover 

blijkt dat veel mensen uit deze groep twijfelen, en vaak ook geen alternatieve manier van 

afvoeren zien: “Wat moet ik dan? Wat is een alternatief?”Juist de 2 tot 3% die verrast zijn over de 

uitgangspunten van goed rioolgebruik, en er ook niet naar handelen (groep 4), voeren schadelijke 

stoffen af via het riool. 

 

Relatief weinig kennis van gemengde - en gescheiden rioolstelsels 

In Nijmegen kennen we naast een gemengd rioolstelsel ook zogenaamde gescheiden systemen2. 

Een relatief grote groep (met 46% bijna de helft) geeft aan hierover geen kennis te hebben. Ruim 6 

van de 10 panelleden weet niet welke rioolsysteem in de eigen straat aanwezig is. Eén van de 

panelleden: “Ik vraag me vaak af of nieuwe bewoners op de hoogte zijn van het gescheiden 

afwateringsysteem. Zie soms namelijk dingen die echt niet kunnen. En ja ik ben zelf ook wel eens in de fout 

gegaan met wat er wel en niet via het riool afgevoerd kan worden, maar ook dat was uit onwetendheid.” 

Een ander: “Ik zie buren wel veelvuldig sop op straat en in het riool gooien (en zelfs verfresten en puin en 

zaagsel van het klussen!!!), wat bij ons dus in de wadi terecht komt.” De meeste ‘gebruiksregels’ binnen 

een gebied met een gescheiden rioolsysteem zijn bekend bij de panelleden. Het minst bekend zijn 

afspraken over (niet) autowassen op straat (de straatputten komen uit in vijvers) en over 

hondenpoep (niet op straat: de straatputten komen uit in vijvers; niet bij vijvers of wadi’s: poep 

spoelt uit naar het water). 

 

In hoeverre weten mensen in de stadsdelen met een gescheiden rioolsysteem (Dukenburg, 

Lindenholt en Nijmegen-Noord: Lent en Oosterhout) dat er een dergelijk systeem in hun 

stadsdeel ligt, en dat daar bepaalde gebruiksregels bij horen? In Nijmegen-Noord is men 

bovengemiddeld goed op de hoogte van het onderscheid tussen gemengde/gescheiden stelsels, 

het rioolsysteem in de eigen straat én de zaken die extra belangrijk zijn in een gebied met een 

gescheiden rioolsysteem. Het naar eigen zeggen in het riool gooien van schadelijke stoffen is niet 

(positief of negatief) afwijkend. In Dukenburg en Lindenholt wijkt het kennisniveau van stelsels 

en gebruiksregels niet af van het gemiddelde binnen het panel. Zo’n 44% kent hier de 

verschillende systemen niet, en 65% weet niet dat er een gescheiden rioolstelsel in de eigen straat 

ligt. Het omgaan met bepaalde stoffen is niet anders dan in het panel als geheel. 

 

Hoe te handelen bij verstopt riool? 

Als Nederlanders krijgen we gemiddeld eens in de tien jaar met een verstopt riool te maken. Om 

onnodige kosten te voorkomen is het belangrijk dat de eigenaar gaat kijken waar de verstopping 

zit. Is in Nijmegen bekend dat het belangrijk is als eerste in de controleput te (laten) controleren 

of de verstopping in de huisriolering zit of in het gemeenteriool? Een meerderheid van het panel 

(meer dan de helft) zegt deze procedure rond verstopping niet te kennen. Eén van de panelleden 

                                                        

2 Gemengd rioolstelsel: afvalwater én hemelwater gaan samen naar de zuivering. Gescheiden systemen: hemelwater wordt 

apart afgevoerd en blijft in de wijk in vijvers, sloten of bodem. 
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legt uit: “Ik denk dat haast niemand weet dat er inspectie/controle putten op de erfgrens zijn en al helemaal 

niet waar de informatie qua locatie terug te vinden is.” 

 

Enige verbazing over gezondheidsaspecten 

Na hevige regen is er soms water aanwezig op straat of in wadi’s (een veld in de woonwijk waar 

regenwater in kan zakken). Ook is water steeds vaker zichtbaar in de openbare ruimte, 

bijvoorbeeld in waterkunstwerken. Dit water is in de regel niet 100% schoon. Het blijkt 

regelmatig ziekteverwekkers te bevatten die van nature in het water zitten, afkomstig zijn uit 

vogel− en hondenpoep of uit de riolering. Ruim 1 van de 5 panelleden is (enigszins of sterk) 

verrast door gezondheidsrisico’s van water in de openbare ruimte. Dit geldt voor alle genoemde 

situaties: water op straat, in wadi's, in vijvers die na hevige regen rioolwater opvangen en 

(vooral) in fonteinen, bedriegertjes of waterkunstwerken. Ook over dit ondewerp een citaat uit 

het panel: “Ik realiseer me dat ik niet wist van ziekteverwekkers in wadi enz. En toch is het heel fijn om bij 

heftige regenbuien door overgelopen pleintjes te lopen of de fonteintjes op het Koningsplein! Of zijn we 

soms te voorzichtig met de leuke dingen ..” 

 

Slechts enkele verschillen tussen deelgebieden 

Voor de meeste uitkomsten van de peiling zijn geen grote verschillen tussen de stadsdelen of 

leeftijdsgroepen gemeten. Dus (extra) informeren is wenselijk in de gehele stad. Wel zijn er enige 

bijzonderheden. Panelleden uit Dukenburg en Lindenholt zijn wat minder goed op de hoogte 

van de principes van goed rioolgebruik dan gemiddeld. Opvallend is dat men hier nogal eens 

aangeeft auto-waswater in het riool af te voeren. Dat is niet de bedoeling in een gebied met een 

gescheiden rioolstelsel. In dit deel van de stad zijn bewoners relatief goed op de hoogte van de 

procedure bij een verstopt riool. In Nijmegen Noord (waaronder Lent en Oosterhout) zijn het 

onderscheid tussen gemengde- en gescheiden stelsels, en de aanwezigheid en gebruiksregels van 

de laatste (zoals eerder gezegd) relatief goed bekend. De kennis van procedures rond 

rioolverstopping blijft juist achter in Noord. Panelleden tot 35 jaar geven bovengemiddeld aan 

voor het riool schadelijke stoffen in de gootsteen, toilet of straatput te gooien. Ook is het 

kennisniveau rond gemengde/gescheiden stelsels en verstoppingsprocedures bij hen relatief laag. 

De 70plussers uit het panel zijn wat vaker verrast over de genoemde principes van goed riool 

gebruik, en door gezondheidsrisico’s van water in de openbare ruimte. 

 

Behoefte aan voorlichting 

Uit allerlei opmerkingen in de rapportage blijkt dat er veel behoefte is aan informatie (de peiling 

roept veel specifieke informatievragen op), en ook dat veel burgers het belangrijk vinden dat de 

gemeente hier meer aandacht aan gaat besteden. Een deel van het panel weet dat bepaald gedrag 

schadelijk is, maar ze handelt daar niet altijd naar. Dat heeft deels te maken met het feit dat men 

geen alternatief weet voor het afvoeren van bepaalde reststoffen. Dit lijkt een belangrijk 

aandachtspunt in de voorlichting. 

 

Enkele moeilijk te bereiken doelgroepen 

Naast inhoudelijke informatie over rioolgebruik levert dit onderzoek ook aanknopingspunten 

voor de communicatie zelf. Vanuit kennis van leefstijlen kunnen we lastig te bereiken groepen 

benoemen. De communicatiestijlen van verschillende groepen burgers leren ons3: 

                                                        

3 Er worden voor Nijmegen vier burgerschapsstijlen onderscheiden: de ‘pragmatici’, de ‘verantwoordelijken’, de 

‘buitenstaanders’ en de ‘plichtsgetrouwen’. Bron: Motivaction 
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 buitenstaanders/inactieve burgers (relatief veel in Lindenholt, Dukenburg en Nijmegen-West) 

zijn niet snel geneigd actief naar informatie op zoek te gaan wanneer er geen eigen belangen 

mee gemoeid zijn. De overheid staat voor hen ver weg en wordt door hen niet ervaren als iets 

eigens; 

 plichtsgetrouwe/afhankelijke burgers (veel in Nijmegen-Zuid en Dukenburg) zijn tot op 

zekere hoogte gedesoriënteerd door de overdaad aan informatie en kunnen hun weg niet 

gemakkelijk vinden; 

 pragmatische/conformistische burgers zijn individualistisch en selectief in de omgang met 

informatie: hun communicatiestijl is reactief; 

 maatschappijkritische/verantwoordelijke burgers informeren zich in het algemeen breed en 

zijn vaardig in het selecteren en verwerken van informatie; een groter accent op vraaggericht 

voorlichten en informeren door de overheid zal voor hen niet veel veranderen. 
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1 Inleiding 
Onze gemeente heeft drie (wettelijke) watertaken en zorgplichten. De eerste is de zorg voor het 

inzamelen en transporteren van afvalwater. Die is vastgelegd in de Wet Milieubeheer. De tweede 

watertaak is het inzamelen en verwerken van afstromend hemelwater in bebouwd gebied. De 

derde watertaak omvat het nemen van maatregelen in openbaar gebied ter voorkoming van 

(grond)wateroverlast. Deze tweede en derde taak zijn vastgelegd in de Waterwet. In het O&S-

onderzoeksprogramma 2014 is onderzoeksruimte opgenomen rond kennis en gedrag van 

burgers rond de gemeentelijke ‘watertaken’. 

Doel onderzoek/probleemstelling 

Doel van het onderzoek is het verzamelen van informatie over kennis, houding en gedrag van 

burgers rond het stedelijk afval- en regenwaterafvoersysteem. Dit als onderlegger en bouwsteen 

voor het volgende gemeentelijk rioleringsplan, het functioneren van de beheersorganisatie en 

voor concrete communicatie en voorlichting. De uitkomsten van de peiling kunnen ertoe 

bijdragen dat de gemeente haar watertaken (afvalwater, hemelwater en soms grondwater) beter 

kan uitvoeren. 

 

De informatiebehoefte richt zich op: 

1. het aanpassen en goed richten van de communicatie en voorlichting naar burgers over het 

afval- en regenwaterafvoersysteem in Nijmegen. Deze wens volgt uit het 

rioleringsplan/waterbeleid, en uit een tussenevaluatie die in 2013 aan de raad is aangeboden. 

Het gemeentelijk ‘Waterservicepunt/Loket Duurzaam Wonen’ zal hier een rol bij spelen. 

2. informatie over het kennisniveau en de houding van Nijmegenaren over het afval- en 

regenwatersysteem in hun straat, als basis voor actualisatie van het 

rioleringsplan/waterbeleid. 

 

Uit eerder gemeentelijk onderzoek is al informatie beschikbaar over: de bereidheid tot het 

opvangen en benutten van regenwater; het ervaren van wateroverlast in woning of tuin. 

 

Probleemstelling, vraagthema’s en onderzoeksvragen 

Vanuit de informatiebehoefte zijn de onderzoeksthema’s (ook wel vraagthema’s genoemd): 

o kennis en gedrag van Nijmegenaren rond het afval- en regenwaterafvoersysteem; 

o idem rond ‘(goed) rioolgebruik’; 

o moeilijk te bereiken doelgroepen. 
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Aansluitend op de vraagthema’s zijn dit de onderzoeksvragen: 

 

Afval- en regenwaterafvoersysteem4 

1. Is men bekend met de verschillen tussen het gemengde - en gescheiden rioolstelsel? 

2. Kent men de gebruiksregels5 rond een (duurzaam) gescheiden systeem? 

3. Kent men gezondheidsrisico’s van water in de openbare ruimte? 

 

‘goed rioolgebruik’6 

4. Kent men de algemene gebruiksregels rond gebruik van het Nijmeegse rioolstelsel? 

5. Weet men hoe te handeling bij verstopping van de huisriolering of (de aansluiting op) het 

gemeenteriool? 

 

Aanknopingspunten voorlichting 

6. Wat zijn qua voorlichting moeilijk te bereiken doelgroepen, waar komen deze veel voor? 

Onderzoeksopzet 

Voor het verzamelen van de benodigde gegevens kozen we voor opiniepanel-onderzoek onder 

Nijmegenaren. Dit heeft meerdere voordelen boven grootschalig representatief 

steekproefonderzoek. In relatief korte tijd kan een aanzienlijk aantal (betrokken) Nijmegenaren 

bereikt worden. Er kunnen desgewenst enkele deelgroepen onderscheiden worden (o.a. 

woonlocatie). Bovendien wijst de ervaring uit dat het momenteel heel moeilijk is betrouwbaar 

steekproefonderzoek te doen in Nijmegen (enquêtemoeheid, lage respons, hoge kosten). 

 

Nijmeegs digitaal stadspanel 

Het ingezette onderzoeksinstrument is het digitaal stadspanel. Dit opiniepanel bestaat uit 3.972 

Nijmegenaren. Er is sprake van een goede spreiding naar stadsdeel en leeftijd (18+). Daarentegen 

zitten in het panel relatief veel middelbaar en hoogopgeleide personen. En meer autochtonen dan 

in de Nijmeegse populatie. Het stadspanel is niet volledig representatief voor alle Nijmegenaren, 

maar waardevol omdat het om bij de stad betrokken respondenten gaat. In een compacte 

vragenlijst (max.  5-7 minuten invultijd) zijn de genoemde vraagthema’s meetbaar gemaakt en de 

genoemde onderzoeksvragen beantwoord. In dit onderzoek participeerden 1.527 personen (38%). 

                                                        

4 Gemengd rioolstelsel: afvalwater én hemelwater samen naar zuivering (soms overstort, met milieunadelen). Bij gescheiden 

systeem wordt hemelwater apart afgevoerd, blijft in de wijk (als oppervlaktewater of grondwater). Gedragsregels: Geen afval 

in het (oppervlakte)water; Geen afval op straat, niet autowassen (veel straatputten komen uit in vijvers); Geen vissen of 

aquariumplanten in vijvers (kunnen plaag worden); Honden niet poepen bij water (poep spoelt uit naar water); Eenden en 

vissen niet voeren (water blijft schoon). Gezondheidsrisico’s vooral bij sterke neerslag, verneveld water, bedriegertjes. 

 
5 Deze gebruiksregels zijn een praktische vertaling van de regelgeving die is vastgelegd in het 'Besluit lozingen afvalwater 

huishoudens’ op basis van de Wet milieubeheer. Hierin staat dat het op de riolering lozen van stoffen die schade kunnen 

toebrengen aan het milieu of aan de goede werking van de voorzieningen (riolering en zuivering) verboden is. 

6 Onder goed rioolgebruik wordt o.a. verstaan: 

 vaste stoffen, olie(producten) en chemische stoffen horen niet in afvalwater; 

 het helpt om minder afvalwater te produceren (besparing drinkwater, regenwater afkoppelen bij woning); 

 of om afvalwater minder vuil te maken; 

 of om elders minder vervuilende stoffen te laten gebruiken (milieuvriendelijke voeding, bioproducten, eko-bloemen); 

 een goed functionerende huisriolering voorkomt problemen, ook bij heftige buien. 

 



 

Goed rioolgebruik - 9 

2 Goed rioolgebruik 
In dit hoofdstuk gaan we in op één van de belangrijkste onderzoeksvragen: kent men de 

algemene gebruiksregels rond gebruik van het Nijmeegse rioolstelsel? In hoeverre weten de 

panelleden om te gaan met (voor riool of water) schadelijke stoffen? 

 

Eén van de panelleden: “Doordat ik actief lid ben van een vereniging voor natuureducatie en 

duurzaamheid besteed ik aandacht aan de wijze waarop ik met water omga. En wij wijzen elkaar er op als 

we onverstandige zaken horen, die betrekking hebben op watergebruik of omgaan met afvalwater.” 

Uitgangspunten van “goed rioolgebruik” 

Bewoners en gemeente zijn samen verantwoordelijk voor het netjes afvoeren van afvalwater en 

regenwater via het rioolstelsel in onze stad. In hoeverre zijn algemene uitgangspunten op dit vlak 

bekend in Nijmegen? Aan het panel werden enkele zaken voorgelegd die belangrijk zijn bij ‘goed 

rioolgebruik’ door inwoners van Nijmegen. Met de vraag of er zaken zijn die hen verrassen, 

waarvan men niet wist dat ze belangrijk waren. 

 

Figuur 1: Bekendheid met algemene uitgangspunten van “goed rioolgebruik” (% panelleden) 

 

 
 

In zijn algemeenheid zijn de panelleden naar eigen zeggen goed op de hoogte van de 

uitgangspunten van “goed rioolgebruik”. Globaal gezegd weten 9 van de 10 panelleden dat 

bepaalde (genoemde) uitgangspunten belangrijk zijn. Vooral de schadelijkheid van olieproducten 

en chemische stoffen als terpentine, chloor of verfresten (ook waterbasis) blijkt bij velen bekend. 

Zo ook het principe dat het minder gebruiken van (schadelijke) schoonmaakmiddelen, of minder 

wasmiddel, afvalwater minder vuil maakt. 

 

De 70plussers, en panelleden uit Dukenburg en Lindenholt, zijn wat minder goed op de hoogte. 

Zij zijn vaker verrast over de genoemde principes van “goed riool gebruik”. 
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Enkele citaten van betrokken panelleden: 

 

 

“Hoe vaak sta je hier bij stil? Er is weinig aandacht voor vrees ik, terwijl er eenvoudig veel te winnen is 

door bewustwording.” 

 

“Deze vragenlijst heeft me iets bewuster gemaakt betreffende de riolering en het regenwater. Ik heb er nooit 

zo over nagedacht alhoewel ik erg milieubewust ben.” 

 

“Ik zou me meer in deze materie moeten verdiepen! Als hondeneigenaar laat ik in het losloop gebied bij de 

vijver poepen, zal het voortaan opruimen!” 

 

“Is het geen aardig idee om alle huishoudens een regenton te schenken voor het opvangen van 

hemelwater?” 

 

“Ik ga me er meer in verdiepen!” 

 

“Dit zou iedere Nijmegenaar in moeten vullen, ik merk in mijn omgeving dat veel mensen van deze zaken 

niet op de hoogte zijn of er maling aan hebben.” 

 

“U vraagt ons of we dingen weten, of we verrast zijn van bepaalde zaken. Wanneer gaat u hier uw 

communicatie op aanpassen? Hoort de gemeente niet beschaamd te zijn over de matige communicatie over 

het beter beschermen van onze gemeente en watervoorziening?” 

 

Schadelijk voor riool of water 

Elke dag verdwijnen allerlei stoffen via gootsteen, toilet of straatput in het riool. In de meeste 

gevallen is het riool daar ook voor bedoeld, maar in sommige gevallen juist niet. We somden 

zaken op die schadelijk zijn voor het riool of het water. Met de vraag of deze door de panelleden 

wel eens in de gootsteen, toilet of straatput gegooid. Er zijn acht stoffen die veel door panelleden 

zijn genoemd. Twee stoffen springen er boven uit (spoelwater van verfkwasten of rollers, en 

daarnaast etensresten); genoemd door respectievelijk 57% en 44%. De zes andere stoffen zijn 

aangegeven door tussen de 9% en 27% van de panelleden. Veelgenoemd zijn: 

1. spoelwater van verfkwasten of rollers; 

2. etensresten; 

3. auto-waswater; 

4. koffie- en theeprut; 

5. ammonia, chloor; 

6. vochtige toiletdoekjes; 

7. verfresten (ook op waterbasis); 

8. vuil van stoep en terras. 
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Figuur 2: % panelleden dat aangeeft de genoemde stof wel eens in de gootsteen, toilet of straatput te gooien 

(meest genoemde stoffen). 

 

 
 

De volgende stoffen zijn niet of nauwelijks genoemd, worden naar eigen zeggen niet in 

gootsteen, toilet of straatput gegooid: 

 schoonmaakdoekjes (ook wegwerp), textiel, watten(producten); 

 luiers, pleisters, condooms; 

 kattenbakkorrels; 

 vuurwerkresten; 

 resten van olie, petroleum, lampolie; 

 nagellakremover, (foto)chemicaliën; 

 bestrijdingsmiddelen. 

Panelleden tot 35 jaar geven bovengemiddeld aan voor het riool schadelijke stoffen in de 

gootsteen, toilet of straatput te gooien (met uitzondering van vuil van stoep en terras, ammonia 

of chloor en autowaswater). Er zijn op dit thema geen echte geografische verschillen zichtbaar 

binnen de stad. Opvallend is alleen wel dat ruim één van de drie panelleden uit Dukenburg of 

Lindenholt aangeeft auto waswater in het riool af te voeren (naar verwachting via de straatput, 

extra schadelijk vanwege het gescheiden rioolsysteem). 

 

Verschillende groepen qua kennis en gedrag 

Wat opvalt, is dat er een behoorlijke groep mensen is die de algemene uitgangspunten kent, maar 

toch schadelijke stoffen in het riool gooit. Zo is de groep die wel eens ammonia en chloor in het 
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riool gooit een stuk groter dan de groep die het uitgangspunt ken dat dergelijke chemische 

stoffen niet in het riool terecht mogen komen. 

 

Op basis van de beantwoording van vragen over kennis en over gedrag kunnen we vier groepen 

onderscheiden binnen het panel: 

1. de groep die de algemene uitgangspunten rond rioolgebruik kent, en er (zo goed mogelijk) 

naar handelt: ongeveer 70% van de panelleden; 

2. panelleden die de uitgangspunten op zich kennen, maar toch (soms) verkeerd gedrag 

vertoont: ca. 22%; 

3. de groep die weinig kennis aangeeft, maar toch goed gedrag vertoont: 4 tot 7%; 

4. panelleden die de uitgangspunten niet kennen, en er ook niet naar handelen: 2 tot 3%. 

Voor beleid en voorlichting zijn de tweede en de laatste groep vooral interessant. 

 

Groep 2: discrepantie tussen weten en doen 

De 22% die naar eigen zeggen kennis heeft van goed rioolgedrag, en tegelijkertijd aangeeft (wel 

eens) schadelijke zaken in de gootsteen, toilet of straatput te gooien laat een verschil zien tussen 

weten en doen. Deze discrepantie is overigens niet heel sterk. Deze groep noemt (net als het 

gehele panel) de bovengenoemde stoffen als ‘spoelwater van verfkwasten of rollers’, etensresten 

of auto-waswater (de eerdergenoemde top 8), meestal in wat sterkere mate. Duidelijk sterker dan 

gemiddeld worden genoemd: ‘ammonia of chloor’, ‘peut, terpentine en thinner’, ’spoelwater van 

verfkwasten of rollers’ en ‘kwastreiniger of verfverdunner’. 

Uit de gemaakte opmerkingen hierover blijkt dat veel mensen uit deze groep twijfelen, en vaak 

ook geen alternatieve manier van afvoeren zien. “Wat moet ik dan? Wat is een alternatief?” 

 

Groep 4: sterk afwijkend in kennis én gedrag 

De mensen die verrast zijn over de uitgangspunten van goed rioolgebruik, en er ook niet naar 

handelen maken tussen de 2 en 3% uit van het panel. Juist deze groep voert (naar eigen zeggen) 

schadelijke stoffen af via het riool. Sterker dan gemiddeld worden genoemd: ‘ammonia of chloor’ 

(gehele groep), ‘spoelwater van verfkwasten of rollers’ (door 75% van deze groep), ‘etensresten 

(58%), ‘peut, terpentine en thinner’ (39%), ‘verfresten (39%), ‘auto-waswater (33%), ‘frituur- en 

braadvet (25%) en ‘vuil van stoep en terras’ (25% van de groep)’. 

 

 

Als slot van dit hoofdstuk opnieuw enkele citaten (vanuit het gehele panel): 
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“De communicatie rond vochtig toiletpapier is richting consument onhelder. Er zijn typen waarbij op de 

verpakking wordt aangegeven dat ze in het toilet mogen. Daarin zouden gemeenten en producenten samen 

meer helderheid mogen scheppen.” 

 

“Vreemd dat vochtig toiletpapier niet in het toilet mag; waar moet je het dan laten en waarom is er dan 

geen verbod op verkoop?” 

 

“Naast ons huis staan alle bakken van de DAR opgesteld, mensen willen die GFTbak spoelen, dat water 

gooi ik op straat; ook vervuilend dus. Waar gooi je dergelijk water heen dan? Er is hier NERGENS een 

normale put waarin je zulk afvalwater wel kwijt kunt - een gemis vind ik.” 

 

“Is het erg als ik uitsluitend vloeibare etensresten door het riool spoel? (bijvoorbeeld overdatum melk?)” 

 

“Waar laat een mens vloeibaar (etens-) afval? Wat moet je doen met vies water, zoals spoelwater van verf?” 

 

“Veel wijkbewoners gebruiken de putten- die uitkomen op de vijvers en sloten- om van alles in te dumpen. 

Afval, verfwater, terpentine....zucht.” 

 

"Ik vind de mogelijkheden om afval aan te leveren bij de DAR ontzettend beperkt. En altijd vervelend druk 

en gejaagd. En, kan er meer voorlichting gegeven worden hoe je wél goed met kwasten en verfresten om 

moet gaan?" 

 

“Mocht je de waterkwaliteit werkelijk willen verbeteren dan is het belangrijk om te kijken naar biologisch 

afbreekbaar afwasmiddel, toiletblokjes of andere veelgebruikte schoonmaak middelen. Misschien kan de 

gemeente helpen om mensen bewuster te maken van hun gedrag en wat dit doet met hun omgeving.” 

 

“1. Tampons horen in de wc. (…) Leef er maar mee en zeef het bij de reiniging maar uit. 2. Dat kleine beetje 

sop van het autowassen zal geen kwaad kunnen. 3. Hondenpoep wordt toch opgeruimd? 4. Maak je liever 

druk om de teken die hier massaal leven. Dat is pas een gevaar voor de volksgezondheid. Deze vragen over 

het riool hebben gewoon te maken met geld.” 

 

“Mag je nu wel of niet je auto wassen in de gemeente Nijmegen?” 

 

“Ik dacht dat koffieprut juist goed was om door de gootsteen te gooien om vetten e.d. in de afvoer op te 

lossen/af te voeren. Zo staat het in een van oma's boekje beschreven....” 

 

“Waarom geen milieuvriendelijke zakken leveren voor GFT bakken zodat de buurtbewoners hun bak niet 

meer schoon hoeft te maken waardoor het vuile water in onze vijvers belandt.” 
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3 Omgaan met gemengde - en 

gescheiden rioolstelsels 
In dit tweede hoofdstuk worden meerdere onderzoeksvragen beantwoord: 

 Is men bekend met de verschillen tussen het gemengde - en gescheiden rioolstelsel? 

 Kent men de gebruiksregels rond een (duurzaam) gescheiden systeem? 

 Kent men gezondheidsrisico’s van water in de openbare ruimte? 

 Weet men hoe te handeling bij verstopping van de huisriolering of (de aansluiting op) het 

gemeenteriool? 

Gemengde - en gescheiden rioolstelsels 

Er zijn verschillende manieren om afvalwater en regenwater af te voeren. In Nijmegen kennen 

we een gemengd rioolstelsel (afvalwater én hemelwater gaan samen naar de zuivering) en ook 

zogenaamde gescheiden systemen (hemelwater wordt apart afgevoerd en blijft in de wijk in 

vijvers, sloten of bodem). Weet het panel dat we in Nijmegen gemengde - en gescheiden 

rioolstelsels kennen? Is men bekend met de werking? 

 

Figuur 3: bekendheid met gemengde - en gescheiden rioolstelsels 

 

 
 

Algemene kennis 

Meer dan de helft van de panelleden is op de hoogte van de aanwezigheid van verschillen in 

rioolstelsels in onze stad. Ongeveer 1 van de 7 geeft daarbij aan niet precies te weten hoe die 

verschillende systemen werken. Dat betekent tegelijkertijd dat een relatief grote groep (met 46% 

bijna de helft) niet op de hoogte is van het feit dat we in Nijmegen gemengde- en gescheiden 

stelsels kennen. 

 

Vooral panelleden onder de 35 jaar hebben (bij grote meerderheid) geen weet van 

gemengde/gescheiden stelsels. In Nijmegen-Noord (waaronder Lent en Oosterhout) is het 

onderscheid juist bovengemiddeld goed bekend. In Dukenburg en Lindenholt verschillen de 

percentages niet van het gemiddelde voor Nijmegen. 
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Eigen straat 

Ruim 6 van de 10 panelleden weet niet welke rioolsysteem in de eigen straat aanwezig is. Ook 

hier zien we jonge panelleden (onder de 35 jaar) bovengemiddeld aangeven hiervan niet op de 

hoogte te zijn. En ook over het rioolsysteem in de eigen straat is men in Nijmegen Noord beter op 

de hoogte. Maar nog altijd 1 van de 3 in Noord geeft aan niet te weten of er in de straat een 

gescheiden- of juist een gemengd rioolstelsel ligt. 

Goed gebruik van gescheiden rioolsysteem 

Eerder spraken we al in het algemeen over “goed rioolgebruik”. In een gebied met een 

gescheiden rioolsysteem zijn bepaalde zaken extra belangrijk. Ook deze werden aan het panel 

voorgelegd, met de vraag of er verrassingen bij waren, of men wist dat deze uitgangspunten 

belangrijk zijn. 

 

Eén van de panelleden: “Ik vraag me vaak af of nieuwe bewoners op de hoogte zijn van het gescheiden 

afwateringsysteem. Zie soms namelijk dingen die echt niet kunnen. En ja ik ben zelf ook wel eens in de fout 

gegaan met wat er wel en niet via het riool afgevoerd kan worden, maar ook dat was uit onwetendheid.” 

 

Figuur 4: bekendheid met uitgangspunten van “goed gebruik” van een gescheiden rioolsysteem 

 

 
 

Veel van de (in een gebied met een gescheiden rioolsysteem) belangrijke uitgangspunten zijn 

bekend bij de panelleden. De meest genoemde zaken die men als verrassend ervaart in een 

gebied met een gescheiden rioolsysteem: 

1. niet autowassen op straat: de straatputten komen uit in vijvers; 

2. honden niet laten poepen op straat: de straatputten komen uit in vijvers; 

3. honden niet laten poepen bij vijvers of wadi’s: poep spoelt uit naar het water. 

In mindere mate zijn genoemd: 

4. bij overbemesting van uw tuin stromen meststoffen naar riolering en open water; 

5. afval op straat vervuilt het water in vijvers en sloten; 

6. chemische (onkruid)bestrijdingsmiddelen vervuilen de vijvers. 
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Kennis binnen gebieden met gescheiden rioolsysteem kan beter 

In hoeverre weten mensen in de stadsdelen met een gescheiden rioolsysteem dat er een dergelijk 

systeem in hun stadsdeel ligt en dat daar bepaalde gebruiksregels bij horen? Gebieden waar 

hemelwater apart wordt afgevoerd -en in de wijk blijft in vijvers, sloten of bodem- zijn 

Dukenburg, Lindenholt en Nijmegen-Noord (Lent en Oosterhout). 

 

In Nijmegen-Noord is men bovengemiddeld op de hoogte van het onderscheid tussen 

gemengde/gescheiden stelsels, het rioolsysteem in de eigen straat én de zaken die extra belangrijk 

zijn in een gebied met een gescheiden rioolsysteem. Zo’n 27% van de panelleden uit Lent of 

Oosterhout kent niet de verschillende systemen (panel: 47%), en 33% weet niet dat er een 

gescheiden rioolstelsel in de eigen straat ligt (panel: 63%). Het naar eigen zeggen in het riool 

gooien van schadelijke stoffen is niet (positief of negatief) afwijkend. 

 

In Dukenburg en Lindenholt wijkt het kennisniveau van stelsels en gebruiksregels niet af van het 

gemiddelde binnen het panel. Zo’n 44% kent hier niet de verschillende systemen, en 65% weet 

niet dat er een gescheiden rioolstelsel in de eigen straat ligt. Het omgaan met bepaalde stoffen is 

niet anders dan in het panel als geheel. Opvallend is alleen wel dat ruim één van de drie 

panelleden uit Dukenburg of Lindenholt aangeeft auto waswater in het riool af te voeren (naar 

verwachting via de straatput). 

 

Nog enkele citaten (vanuit het hele panel): 

 

 

“Hoe weet ik of ik gescheiden riool heb? Ik heb weleens gehoord dat we met drinkwater de wc doorspoelen, 

klopt dat?” 

 

“Ik zie buren wel veelvuldig sop op straat en in het riool gooien (en zelfs verfresten en puin en zaagsel van 

het klussen!!!), wat bij ons dus in de wadi terecht komt. We hebben hen er wel eens op aangesproken, maar 

dat helpt niet. We vinden het jammer dat het belang van het schoon houden van de wadi niet bij iedereen is 

doorgedrongen. We weten ook niet wat kunnen doen om onze buren er van te weerhouden. Wellicht valt 

hier vanuit de gemeente iets op te verzinnen?” 

 

“Ik vraag me af waarom auto wassen op straat bij een gemengd rioolstelsel slecht is. Het vuil spoelt ook met 

regen van de auto af en komt dan in het riool. Wat er met wassen vanaf komt is niet veel extra. Ik was mijn 

auto af en toe (6x per jaar) met één emmertje water. Het watergebruik en het vuil wat er vanaf komt zijn 

dus zeer beperkt.” 

 

“Ik woon aan het water in Lindenholt. U geeft aan dat hondenpoep schadelijk is voor het water in de 

vijvers. Vreemd genoeg is er achter ons huis een hondenlosloopbeleid. Dit gebied grenst aan het water. Ik 

zou het op prijs stellen dat er meer controle is op het opruimen van hondenpoep.” 

 

“Als de hond op staat poept en ik ruim het gelijk op vervuilt het dan toch?” 

 

“Ik denk dat ik één van de weinigen ben in deze wijk die weet dat er een gescheiden rioolstelsel is, dat we 

daar mee te maken hebben hier en wat je dan wel en niet moet doen. Het verbaasde mij dat je hierover geen 

enkele info krijgt op het moment dat je hier komt wonen. Het lijkt mij een goed idee om bij de overdracht 
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van een huis (koop of huur), ook informatie te verstrekken over het rioolstelsel en hoe je daar mee om moet 

gaan.” 

“En de bewoners die het wel weten trekken zich daar nauwelijks iets van aan.” 

 

“In onze wijk Dukenburg, hebben wij veel wateroverlast door hoog grondwater. Tevens wordt bij de 

garages de regenafvoer niet op het riool aangesloten, daardoor verzakken de muren en zijn de schuren erg 

vochtig.” 

 

“Wij hebben geen putten in de straat, maar het regenwater loopt via een "goot" in het midden van de straat 

naar wadi's. Aan het begin van de drie toegangsstraten is het bij een flinke regenbui één groot waterpartij 

omdat alle toegangswegen blank staan (je voet kan er in wegzakken). Het is een nieuwbouwwijk. Is dit een 

zaak voor de gemeente of de aannemer?” 

 

“Ik vind het prima dat Nijmegen het hemelwater scheidt van het rioolwater zoals in de nieuwe wijken in 

Lent, echter ik stoor mij er buitengewoon aan dat de hemelwaterafvoer van daken over de stoep loopt 

richting de afvoerputten aan straat of de wadi’s. Bij winterse omstandigheden vriest dat water op en zorgt 

voor onveilige situaties op de stoep.” 

 

Gezondheidsaspecten 

Na hevige regen is er soms water aanwezig op straat of in wadi’s (een veld in de woonwijk waar 

regenwater in kan zakken). Ook is water steeds vaker zichtbaar in de openbare ruimte, 

bijvoorbeeld in waterkunstwerken. Dit water is niet altijd 100% schoon. Het blijkt regelmatig 

ziekteverwekkers te bevatten die van nature in het water zitten, afkomstig zijn uit vogel− en 

hondenpoep of uit de riolering. Is het panel verrast dat er in de bepaalde situaties soms 

ziekteverwekkers in het water kunnen zitten? 

 

Figuur 5: bekendheid met eventuele aanwezigheid ziekteverwekkers in het water 

 

 
 

Ruim 1 van de 5 is (enigszins of sterk) verrast door gezondheidsrisico’s van water in de openbare 

ruimte. Dit geldt voor alle genoemde situaties: water op straat, in wadi's, in vijvers die na hevige 

regen rioolwater opvangen en (vooral) in fonteinen, bedriegertjes of waterkunstwerken. 
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De 70plussers binnen het panel zijn bovengemiddeld verrast door gezondheidsrisico’s, ruim 1 

van de 10 van de 70plussers is bijvoorbeeld verrast over gezondheidsrisico’s van fonteinen e.d. 

Verder zijn er geen duidelijke verschillen naar leeftijd of naar woonlokatie. 

 

Ook over dit onderwerp enige citaten uit het panel: 

 

 

“Ik realiseer me dat ik niet wist van ziekteverwekkers in wadi’s enz. En toch is het heel fijn om bij heftige 

regenbuien door overgelopen pleintjes te lopen of de fonteintjes op het Koningsplein! Of zijn we soms te 

voorzichtig met de leuke dingen ..” 

 

“Ik vind wadi's een slecht idee; beter regenwater gescheiden afvoeren. Wadi's lijken me ziekteverwekkers.” 

 

“Ik woon nabij het Broeder Koenraadpark waar een riooloverstort is. Nu zijn daar borden geplaatst met een 

waarschuwende tekst, met de mogelijkheid dat deze plek vervuild is, met gevaar voor de gezondheid. Dit 

blijf ik raar vinden want mijn kinderen hebben hier al 10 jaar gespeeld, en zijn nooit eerder 

gewaarschuwd.....” 

 

"Ik schrik van het feit dat hondenpoep en plas op straat ziekteverwekkers bevatten. Mijn buurvrouw laat 

hond poepen en plassen in achtertuin, bij schoonmaken spuit ze de troep naar ons gezamenlijke 

achterputje!" 

 

"Kunnen poepende duiven ook ziektes overbrengen? Onze ramen en balkons zitten steeds vaker vol met 

poep.” 

 

Hoe te handelen bij verstopt riool 

Als Nederlanders krijgen we gemiddeld eens in de tien jaar met een verstopt riool te maken. We 

kunnen merken dat het riool verstopt zit als er bijvoorbeeld water omhoog komt in het toilet, bij 

de doucheafvoer of bij de gootsteenafvoer. Om onnodige kosten te voorkomen is het belangrijk 

dat de eigenaar (dit kan ook een woningbouwvereniging zijn) gaat kijken waar de verstopping 

zit. Hiervoor moeten we in Nijmegen een zogenaamde controleput opgraven bij de erfgrens. Als 

blijkt dat het water in de controleput doorstroomt dan is er een verstopping van het riool op 

eigen terrein. Deze verstopping moet de eigenaar zelf oplossen. Anders is de gemeente (de DAR) 

aan zet. 
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Figuur 6: % panelleden dat weet dat het belangrijk is als eerste in de controleput te (laten) controleren of de 

verstopping in de huisriolering zit of in het gemeenteriool. 

 

 
 

Gevraagd is: wist u dat het belangrijk is als eerste in de controleput te (laten) controleren of de 

verstopping in de huisriolering zit of in het gemeenteriool? Een meerderheid van het panel (meer 

dan de helft) zegt deze procedure rond verstopping niet te kennen. Dit geldt voor alle 

leeftijdsgroepen, maar extra sterk voor panelleden onder de 35 jaar. Ook in Nijmegen Noord 

(waaronder Lent en Oosterhout) is de onbekendheid relatief groot. In Dukenburg en Lindenholt 

zijn bewoners juist relatief goed op de hoogte van de procedure bij een verstopt riool. 

 

Citaten van panelleden: 

 

 

“Hoe weet ik waar de rioolput van mijn woning is? Deze zit onder de grond en wordt volgens mij nergens 

aangegeven.” 

 

“Ik denk dat haast niemand weet dat er inspectie/controle putten op de erfgrens zijn en al helemaal niet 

waar de informatie qua locatie terug te vinden is.” 
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4 Communicatie en voorlichting 
Om voorlichting en communicatie over waterafvoer en ‘goed rioolgebruik’ te kunnen vormgeven 

en aanscherpen geven we informatie over doelgroepen en communicatiekanalen. In dit laatste 

hoofdstuk komen aan de orde: 

 Wat zijn qua voorlichting moeilijk te bereiken doelgroepen, waar komen deze veel voor? 

 Welke (gemeentelijke) informatiekanalen worden veel door Nijmegenaren gebruikt? Hoe 

willen ze geïnformeerd worden? 

We beginnen met enige citaten rond het verstrekken van informatie: 

 

 

 “Graag meer info in Gelderlander, wijkkrant e.d. wat de buurt en ik kunnen bijdragen aan een beter 

milieu. Zijn er bv projecten waar burgers aan mee kunnen doen? Wanneer is het zinvol en betaalbaar om 

zelf een gescheiden afvoersysteem te nemen?” 

 

"Huis-aan-huis een info-folder over dit item verstrekken. Hiermee de bewustwording van mensen 

vergroten. Ik denk dat veel inwoners van de gemeente niet (goed) op de hoogte zijn van de in de enquête 

genoemde informatie. Ook goed voor de bewustwording is duidelijke info te krijgen over de gevolgen van 

het afvoeren van bepaalde stoffen via het riool. Ook gezien het grote aantal studenten in de stad, zou je 

kunnen zeggen dat Nijmegen een belangrijk deel uitmaakt van deze bewustzijnsopvoeding." 

 

“Het lijkt me zinvol om de regels voor het watergebruik ook op de afvalkalender te zetten zodat mensen deze 

informatie lezen” 

 

“Misschien mag ik weten hoe het rioolstelsel in Dukenburg eruit ziet?” 

 

“Meer info aan nieuwe bewoners van Nijmegen-Noord m.b.t. waterhuishouding. Het is 'ons' water.” 

 

“Ik weet alles. Maar door deze enquête word ik er weer even goed alert op. Oftewel regelmatig mensen 

hierover informeren blijft belangrijk. Ik zou bv wel willen weten hoe zo'n wadi precies werkt (in relatie tot 

de riolering).” 

 

“Burgers weten niet veel over de waterhuishouding in de stad, ze krijgen die informatie niet, dus misschien 

een taak voor de gemeente dit op hun site te zetten”7 

 

 

 

 

                                                        

7 Op www.nijmegen.nl is al geruime tijd informatie aanwezig: 

http://www2.nijmegen.nl/wonen/milieuenafval/watersysteem__-_keten 

http://www2.nijmegen.nl/wonen/milieuenafval/watersysteem__-_keten/veelgesteldevragen 
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Moeilijk te bereiken doelgroepen 

Relatie met overheid en communicatiestijlen heel verschillend 

Met behulp van leefstijlen zijn we in staat maatschappelijke verschillen te structureren en te 

begrijpen. Verschillen in inkomen of opleiding zijn belangrijk, verschillen in waardenpatronen, 

sociaal-culturele uitingen en psychologische achtergronden bieden aanvullende inzichten. In 

Nijmegen hebben we vanuit de leefstijlbenadering8 inzicht in “burgerschapsstijlen”. Dat zijn 

leefstijlen die zijn toegespitst op de relatie tussen burger en overheid. Dit maakt het mogelijk uit 

te gaan van achterliggende waarden, behoeften en motieven van groepen burgers. Hoe is de 

maatschappelijke betrokkenheid en houding ten aanzien van de overheid? Welke 

communicatiestijl vertonen verschillende groepen? Het is bijvoorbeeld van belang dat de 

overheid zich realiseert dat niet iedereen even actief op zoek gaat naar informatie. 

 

Er worden voor Nijmegen vier burgerschapsstijlen onderscheiden: de ‘pragmatici’, de 

‘verantwoordelijken’, de ‘buitenstaanders’ en de ‘plichtsgetrouwen’. De communicatiestijlen van 

deze groepen leren ons9: 

 buitenstaanders/inactieve burgers zijn niet snel geneigd actief naar informatie op zoek te 

gaan wanneer er geen eigen belangen mee gemoeid zijn. De overheid staat voor hen ver weg 

en wordt door hen niet ervaren als iets eigens; 

 plichtsgetrouwe/afhankelijke burgers zijn tot op zekere hoogte gedesoriënteerd door de 

overdaad aan informatie en kunnen hun weg niet gemakkelijk vinden; 

 pragmatische/conformistische burgers zijn individualistisch en selectief in de omgang met 

informatie: hun communicatiestijl is reactief; 

 maatschappijkritische/verantwoordelijke burgers informeren zich in het algemeen breed en 

zijn vaardig in het selecteren en verwerken van informatie; een groter accent op vraaggericht 

voorlichten en informeren door de overheid zal voor hen niet veel veranderen. 

Buitenstaanders en plichtsgetrouwe burgerschapsstijlen 

Moeilijk te bereiken doelgroepen zijn daarmee de buitenstaanders en tot op zekere hoogte de 

mensen met een plichtsgetrouwe burgerschapsstijl. 

  

 
 

Buitenstaanders (geel op onderstaande kaart) zijn vooral vertegenwoordigd ten westen van het 

Maas-Waalkanaal en de Graafseweg: in Lindenholt, Dukenburg en Nijmegen-West. 

Plichtsgetrouwen (lichtgroen) wonen vaker in Nijmegen-Zuid en Dukenburg. 

                                                        

8 Op basis van het Mentality-model van Motivaction. 
9 Bron: Motivaction 
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Figuur 7: burgerschapsstijlen in Nijmegen (bron: Motivaction) 

 

 
 

Communicatiestijl buitenstaanders/inactieve burgers10 

Wijken waar veel buitenstaanders wonen zijn ’t Acker, De Kamp, ’t Broek (Lindenholt), alle 

wijken in Dukenburg, Biezen en Wolfskuil (Oud West), Heseveld en Neerbosch-Oost (Nieuw 

West), Nije Veld (Nijmegen-Midden) en Grootstal (Nijmegen-Zuid). 

 

In de omgang met informatie is men gericht op gemak en entertainment. De televisie is het 

dominante medium, ook voor nieuwsgaring. Hiertoe maakt men gebruik van teletekst en de 

kabelkrant voor het lokale nieuws; dit is gemakkelijk en goedkoop. Men zal niet snel actief op 

zoek gaan naar informatie via verschillende kanalen. Hoewel men redelijk bekend is met internet 

en e-mail en men openstaat voor de gemakken van deze media, is de maatschappelijke en 

politieke desinteresse evenzeer van invloed op het gebruik van deze media. Vermaak is hier 

vaker het doel. 

 

De communicatiestijl kan kortweg aangeduid worden als passief met betrekking tot 

onderwerpen die de publieke zaak betreffen. Dit betekent dat deze burgers het best bereikt 

kunnen worden door hen rechtstreeks aan te spreken, in het bijzonder via commerciële 

televisiezenders. Bijvoorbeeld door een verteller die zich rechtstreeks tot iemand (buiten de tekst 

                                                        

10 Bron: Motivaction 
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om) richt. In de communicatie is de telefoon een laagdrempelig en dwingend medium. De vorm 

van de boodschap moet de aandacht trekken door bijvoorbeeld humor of een schokeffect, 

inhoudelijk is het benadrukken van individueel voordeel van belang, voor zover van toepassing. 

 

Kort samengevat: ongeïnteresseerd, negatief ten aanzien van verplichtingen, negatief ten aanzien 

van verantwoordelijkheden, weinig vertrouwen in de overheid, wantrouwig, passieve 

communicatiestijl, gericht op vermaak, televisie (commerciële zenders), internet (vermaak). 

 

Communicatiestijl plichtsgetrouwen/afhankelijke burgers11 

Plichtgetrouwen zien we veel in Dukenburg (alle wijken), Grootstal, Hatert en Brakkenstein 

(Nijmegen-Zuid), Hees en Neerbosch-Oost (Nieuw West) en St. Anna (Nijmegen-Midden). 

 

Voorlichting kan het beste geschieden in media die informatie helder en eenvoudig overbrengen, 

en lokaal georiënteerd zijn: in hoofdzaak radio en televisie (lokale zenders) en huis-aan-

huisbladen. Voor communicatie is het belangrijk dat deze burgers dicht bij huis ergens 

terechtkunnen voor persoonlijk contact met een overheidsvertegenwoordiger of vragen kunnen 

stellen bij een informatiecentrum of buurthuis. De toonzetting is bij voorkeur afgestemd op de 

lokale oriëntatie en niet sterk ontwikkelde cognitieve vaardigheden; dicht bij huis, eenvoudig en 

concreet. 

 

Kort samengevat: lokaal georiënteerd, grote afstand tot de landelijke overheid, plichtsgetrouw, 

gezagsgetrouw, communicatiestijl afwachtend en gedesoriënteerd door information overload, 

lokale media, commerciële en publieke televisiezenders, matig bereik via internet en e-mail 

(wantrouwig en angstig, onoverzichtelijk). 

                                                        

11 Bron: Motivaction 
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