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1. Introduction
As a consequence of climate change, incidents of exceptionally heavy rainfall have been occurring
more frequently. For example, in the Netherlands the annual precipitation rose by approximately 26%
between 1910 and 2013 (Dai et al., 2018). This is accompanied by a substantial increase of the
intensity of weather conditions (Dai et al., 2018). Especially urban areas are among the most
vulnerable concerning consequences of climate change because of their high population and the
presence of economic, political, social and cultural provisions and activities which are at risk (Miazzo
et al., 2017, Pearson et al., 2014, Eraydin & Tasan-Kok, 2012). The potential impacts are getting
worsened due to the fact that cities today are undergoing a process of significant urban densification –
it is estimated that by 2050 70% of the world’s population will live in suburban areas (Ahern, 2011).
In the case of extreme rainfall this leads to problems with water infiltration, as the growing percentage
of areas covered with asphalt exacerbates the water runoff (Dai et al., 2018). Urban floods can cause
huge damage through, for example, destruction of buildings and power outrages. Therefore, the
stressors of both increasing weather extremes and urban densification enhance the need to make cities
‘climate-proof’ (Wardekker et al., Mees et al., 2013).
In the past decade, efforts to plan for such adaptation have been growing within the literature
(Biesbroek, 2013). However, as these focus mostly solely on the question “how to adapt”, translation
into actual adaptation practice is still scarce (Mees et al., 2014). As adaptation policies are concerned
with the collective interest, municipalities often take the lead in initiating and developing them (Mees
et al., 2014). Yet, their appropriate role within the implementation remains undefined (Eraydin &
Tasan-Kok, 2012, Pearson et al., 2014, Mees et al., 2014; 2016). Also, the question remains about how
to further allocate responsibilities, and which steering mechanisms and policy instruments should be
used to stimulate adaptation action (Mees et al., 2013; Driessen et al., 2012). Moreover, the
governance arrangements should be adapted to the specific local context, as the impacts of climate
change are dependent on the geographical location, the built environment and the social character of
each city (Adger, 2005). In other words, there is no single blueprint for the urban governance of
adaptation: the structure of a city’s governance is a function of its personal environmental risks and its
own capacity to adapt (Eraydin & Tasan-Kok, 2012). Here, it is notable that existing studies are
predominantly conducted from a policymaker’s viewpoint, but research from a perspective of the
lowest level of actors, the residents, seems to be scarce (Osberghaus et al., 2010; Wamsler and Brink,
2015; Hegger et al., 2017). Residents’ perceptions about adaptation action may help to address a lack
of adaptation. They can provide insights in barriers and possibilities for the uptake of adaptation
measures, and can specify their perception of climate risks and their individual needs (Hegger et al.,
2017). After all, this knowledge is crucial when designing adaptation plans for the local context.
This thesis will address how climate adaptation against urban pluvial flooding is governed in
practice in the municipality of Amsterdam. Here, the role of adaptation action among residents is
emphasized. It will elaborate on how the concerning governance arrangement stimulates action by
residents, what the outcomes are in terms of action, and why in particular these outcomes emerge. The
aim of this thesis is to contribute to the literature about how governance arrangements regarding
climate adaptation work in practice. In this way, it hopes to provide new insights in how to prepare
urban areas for future weather conditions in terms of extreme rainfall. In order to come to these new
insights, the following research question has been formulated: How does the mode of governance
regarding climate adaptation in Amsterdam lead to action among residents against urban pluvial
flooding in the Indische Buurt West?
This thesis is constructed as follows: firstly, the theories and concepts that underlie this
research are explained, resulting in the conceptual model and sub-questions that help to answer the
main research question. Secondly, the methodological considerations on how this research is
conducted are substantiated. Thirdly, the five sub-questions are answered, each in a different chapter.
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Fourthly, a discussion is presented on the findings of the research. The contribution of these findings
to the existing literature is substantiated, together with the limitations of the research, which
subsequently may offer opportunities for future research. Lastly, the conclusion generates as an
answer on the main research question. The appendix consists of the interviews conducted in this
research (Appendix 1), several maps that underpin the vulnerability and opportunity analysis of subquestion 1 and 2 (Appendix 2), and an overview of the codes used in Atlas.ti to analyse the conducted
interviews.
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2. Theoretical framework
In this chapter, the concepts and theories underlying this research are explained. It first focuses on
urban pluvial flooding as a problem for (growing) urban areas. The causes and impacts are explained,
followed by measures that could deal with it. In the next section, general assumptions about the
governance of climate adaptation are discussed, which have consequences for the way adaptation can
be, or should be, governed. Then, different governance arrangements for adaptation action are
presented, followed by how these arrangements may function in practice. Lastly, it is argued that the
functioning of these arrangements is connected with the underlying reasons of inhabitants that
determine why individuals take adaptation action or not.
2.1 Urban pluvial flooding: the causes, impacts and measures
The causes and impacts of increased extreme rainfall on cities will now be discussed, followed by the
measures that could be taken in order to prevent and cope with the floods.
The frequency and intensity of weather extremes are being influenced by both internal and
external factors (KNMI, 2015; Goudie, 2013). These internal factors relate to the variability in climate
and weather patterns, such as the El Niño or Southern Oscillation, where an increase in temperatures
within the Pacific Ocean causes alterations within global wind circulations resulting in changing
temperatures and precipitation rates (Ghil & Zaliapin, 2013). External factors refer to changes within
the global energy balance caused by an increase in greenhouse gasses (GHG) within the atmosphere
(KNMI, 2015; Goudie, 2013). Normally, this is the result of natural phenomena such as earthquakes,
but since halfway the 20th century human activities seem to be the dominant cause of disruptions
within the energy balance (KNMI, 2015; Goudie, 2013; IPCC, 2014).
The Fourth Assessment Report of the IPCC (2014) states that it is extreme likely that more
than half of the observed increase in global average surface temperature from 1951 to 2010 was
caused by human-induced GHG emissions. Despite a growing number of climate change mitigation
policies, the human induced GHG emissions have continued to increase over 1970 to 2010 (IPCC,
2014). These GHG emissions result from industrial activities like burning fossil fuels which cause the
atmosphere to retain heat, leading to a significant increase in earth’s temperatures (IPCC, 2014). The
emissions of CO2 resulting from these activities contributed about 78% of the total GHG emission
increase from 1970 to 2010 (IPCC, 2014). Here, economic and population growth are the most
important drivers of the increases in CO2 emissions from fossil fuel combustion (IPCC, 2014).
Effects include a continuing rising of global temperatures, changes within global biochemical cycles,
deglaciation of ice sheets and thus sea level rise, and extreme weather patterns (IPCC, 2014; Goudie,
2013). Extreme weather patterns refer to changes within the frequency and intensity of precipitation,
droughts and heat waves, and tropical cyclones (Schneider et al., 2007; IPCC, 2014). However these
effects and their impacts vary greatly per continent, country and even regions, the main trends are
clear and pose evidence of climate change (Schneider et al., 2007). Changes in climate as a result of
global warming to 1.5 degrees Celsius contain extreme temperatures in many regions, increases in
frequency, intensity, and/or amount of heavy precipitation in several regions, and an increase in
intensity and frequency of droughts in some regions (IPCC, 2014). The risks from heavy rainfall
events are the highest in several northern hemisphere high-latitude and/or high-elevation regions, such
as eastern Asia and eastern North America (IPCC, 2014). The likelihood at both tropical cyclones and
flood hazards increases (IPCC, 2014). In the timeframe of 1993 to 2001, the occurrence of floods has
increased 15-fold on average per year (Gupta, 2014). When expressing the impacts of these weather
extremes in USD, it is estimated that the economic costs could reach up to 1 trillion USD annually by
2040 (Gupta, 2014). This means that the cost of weather disasters has gone up since the 1950s by 5%
per year, which is the consequence of anthropogenic, human-induced, climate change in addition to
increased population and urbanization to vulnerable urban areas (Gupta, 2014).

8

When analysing the causes and impacts of these extreme weather patterns the role of cities is
becoming increasingly emphasized. Today, 55% of the world’s population is living in urban areas, a
number that is estimated to increase to 68% in 2050 (United Nations, 2018). This is due to on-going
process of urbanisation, the movement of human populations from rural to urban areas, in combination
with population growth (United Nations, 2018). Most of this growth will take place in countries within
Asia and Africa, where still a large amount of people are living in rural areas (United Nations, 2018).
At this moment, the most urbanized regions include Northern America (82% of its inhabitants living
in urban areas), Latin America and the Caribbean (81%), and Europe (74%) (United Nations, 2018).
But also these areas are still subject to urban growth. Within the Netherlands for instance, this growth
is concentrated among the cities of Amsterdam, Rotterdam, Den Haag and Utrecht, together
encompassing the region called ‘Randstad’. For example, the municipality of Amsterdam is planning
on building another 70.000 houses in addition to the housing stock of 424.000 by 2040 (Gemeente
Amsterdam, 2011).
In the case of extreme weather patterns, this urban densification is problematic because the
increase of asphalt and paved areas reinforces the insulation of heat, contributing to the urban-heat
island effect, and exacerbates the infiltration of rainwater (Dai et al., 2018, Arnfield, 2003; Ogbonna et
al., 2015). Within this thesis, the focus is on the latter: the consequences of urban densification for
extreme precipitation rates. This because when the intensity of rainfall is increasing and the storage
and infiltration capacities of water are limited, urban pluvial floods are likely to occur more
frequently. Here, the water is unable to infiltrate into the ground or drain away through the sewage
system causing surface water flooding (Dai et al., 2018). Not only can it cause damages to properties,
infrastructure and have possible negative effects on economic activities, it poses dangerous situations
too when vital infrastructure is at risk (Price & Vojinovic, 2008). Flooded roads may lead to residents
and emergency services that are unable to reach their destination, vital buildings such as hospitals are
at risk because of power outrages, and aging constructions may collapse (Balsells et al., 2013).
Moreover, polluted urban stormwater runoff can lead to water degradation, posing risks for
biodiversity (Tsihrintzis & Hamid, 1997). The risk of urban floods makes a city, its inhabitants and its
ecological environment more vulnerable. Vulnerability is defined as the degree to which a system,
here a city, is exposed to crises, stressors and shocks, and is likely to experience consequential harm
(Liverman, 1990). This results from inadequate system capacity to respond, cope with and recover
from these stressors (Leichenko, 2011; Wardekker et al.; 2009; Eraydin & Tasan-Kok, 2012).
Therefore, adjustments to the building environment that prevent urban pluvial floods or cope
with the consequences are necessary. Compact cities are even more vulnerable than cities that are
more spread out. This is because compact cities are characterised by a dense building structure where
green spaces are limited, and paved areas are abundant (Tian et al., 2014; Gill et al., 2007). The
compactness nature of a city not only hinders rainwater to infiltrate into the ground, but also
complicates the implementation of vegetation as a measure to urban flooding. Vegetation as a measure
could among others be in the form of green roofs, planting trees and plants within the streets, or by
planting a garden or park. The greening of a city contributes to the storage of rainwater and thereby
reducing surface water run-off and sewage overflows as a result of heavy rainfall (Oberndorfer et al.,
2007). Additionally, it offers co-benefits as it has a cooling effect that reduces the urban-heat island,
enhances biodiversity, air quality and the absorption of carbon dioxide, and provides benefits to
property owners as it may lead to energy savings and aesthetics (Oberndorfer et al., 2007; Mees et al.,
2013). Another measure that generates water storage capacity are water squares, the implementation of
rain barrels, or other innovative ideas of storages that collect rainwater (Dai et al., 2018). More
technical measures are the increase of the sewage systems’ capacity or separating the sewage system
from the rainwater drain system, if present. Measures that cope with the consequences are, for
example, the elevation of buildings, doorsteps and critical chokepoints such as electric sockets and
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wires (Dai et al., 2018). In contrast to these physical measures, soft measures focus on increasing
awareness and acceptance of more and heavier rainfall as an integral part of our daily lives (Dai et al.,
2018). Thus, due to the intensification of rainfall and urban areas that keep growing, the impacts of
urban pluvial floods will only get worse without spatial adjustments.
2.2 The governance of climate adaptation
This part will first introduce several specific characteristics of climate adaptation that offer challenges
to its governance. These challenges should be taken into account when designing a governance
arrangement for climate adaptation (Mees et al., 2014). Then, it will introduce a framework where
various common governance arrangements are classified along several policy aspects. This
classification scheme can be used in order to determine what kind of governance arrangement is
present in an area. Thereafter, assumptions on how the different governance arrangements work in
practice are explained. Lastly, several determinants of adaptation action among residents are given that
should be taken into account when designing policies for adaptation.
2.2.1. Governance challenges for climate adaptation
Regardless of mitigation efforts, adaptation action appears to be urgently necessary as the
consequences of climate change are already noticeable and further events are inevitable (Wardekker et
al., 2010). Where mitigation efforts focus on stopping the causes of climate change, adaptation deals
with the consequences of it (Gupta, 2014). The common definition of adaptation used by the
International Panel on Climate Change refers to adjustments in social, ecological and economic
integrated systems to actual or expected climate variability and their impacts (IPCC, 2014; Martins &
da Costa Ferreira, 2010). Successful adaptation can strengthen a cities ability to cope with current
climate variability and therefore reduce its vulnerability, making the city more robust (Mitchell &
Tanner, 2006). This reflects what is widely acknowledged as one of the key goals of adaptation,
namely the enhancement of a city’s resilience (e.g. Leichenko, 2011; Eraydin & Tasan-Kok, 2012;
Desouza & Flanery, 2013; Folke, 2006; Pearson et al., 2014; Wardekker et al., 2009). Resilience is
here defined as the ability of a system, e.g. a city, to absorb disturbance while retaining essentially the
same function, structure, identity and feedback mechanisms, together with the ability of a system to
enhance self-organisation, to adapt, and to transform itself when necessary or desired (Folke, 2006;
Eraydin & Tasan-Kok, 2012).
However, there are some considerable challenges within the planning for climate adaptation.
Firstly, uncertainty regarding climate impacts as well as the costs, benefits and effectiveness of
adaptation measures may pose challenges for the governance of adaptation (Mees et al., 2014).
Uncertainty in climate impacts relates to the variability within the climate itself. It is very difficult, if
not impossible, to predict where and when extreme weather events will occur and with what intensity
they might come, or will have in the future (Adger et al., 2009). Furthermore, there is a great spatial
diversity within the climate impacts between and within regions and socioeconomic groups in society,
resulting in inequalities in the degree of vulnerability (Mees et al., 2014). These uncertainties in
climate impacts also reflect on the costs, benefits and effectiveness of adaptation measures. Here,
questions emerge as to who should bear the costs, and to what extent the benefits of the measures can
be equally distributed. Also, the effectiveness is influenced by uncertainty as high uncertainties
regarding the spatial and temporal impacts of climate change could result in a reluctant attitude of
people to take adaptation action (Mees et al., 2014).
Then there is the social context that poses problems for achieving consensus in thinking of
adaptation planning. Here, social complexity refers to the various target groups, sectors and levels that
are affected by climate impacts (Mees et al., 2014). A city often inhabits a diverse society, where
various actors within differential sectors operate at different scales. Examples of these different actors
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are market companies, social housing corporations and residents, which could all have differing
priorities. These actors can operate at local, regional or national scales. When policies are designed
without taking all interested parties into account, this can cause difficulties within the implementation
(Urwin & Jordan, 2008; Eraydin & Tasan-Kok, 2012). Furthermore, dynamics between different
scales must also be taken into account when designing adaptation policies. When policies are only
designed to address issues at the higher scales this can have an unforeseen or negative effect on its
impacts on lower, local scales (Urwin & Jordan, 2008). An example is described in Næss et al (2005).
Here, according to local municipalities in Norway, the large-scale flood defence policies designed at
national level restrict the local municipalities to develop a more robust and locally initiated adaptive
response (Næss et al., 2005). This is because the local rain-induced flash floods demand more locally
specific and flexible solutions that integrate past experiences (Næss et al., 2005). Institutional factors
may limit the municipal capacity to carry out such measures (Næss et al., 2005). Reducing
vulnerability through adaptation must therefore be integrated through dialogue among stakeholders,
and through a supportive institutional, regulatory and financial framework from national and global
governance levels (Mees et al., 2014; Martins & da Costa Ferreira, 2010). However, contradictory
perceptions of adaptation problems, goals and measures may arise because of the large amount of
involved actors, and hinder effective communication and decision-making. Additionally, the multiactor, multi-sector and multi-scalar characteristic may result in unclear and fragmented division of
responsibilities and institutional environments (Adger et al., 2009; Mees et al., 2014). This is because
a large amount of involved actors means that all various interests should be incorporated in the policy
process, and these actors can all be responsible for other tasks because of their differing capabilities
(Mees et al., 2014).
It is argued that the challenges of uncertainty and social complexity ask for a planning
approach where the local level is emphasized, and it is based on long-term horizons. This because the
impacts of climate variability and extreme weather events are essentially local, the adaptation policies
should also be designed for the concerning climate risks in that urban area together with those that are
directly affected (Mees et al., 2013; Tanner et al., 2009; Adger, 2005; Butler et al., 2015).
Furthermore, as climate change bears a long-term character, this character must also be taken into
account in its adaptation planning. This means that ideally the inherent uncertainty and disturbances as
a consequence of extreme weather events must become an integral part of the planning process
(Eraydin & Tasan-Kok, 2012).
However, uncertainty and social complexity still pose considerable challenges for how climate
adaptation should be governed. There appear to be multiple contradicting viewpoints in the scientific
debate about the right mode of governance for climate adaptation (Mees et al., 2013; 2014; Driessen et
al., 2012).
2.2.2 Classifications within the governance of climate adaptation
Different classifications presented in the literature about the way governance must be organised range
from “top-down” government on the one end, to “bottom-up” governance on the other end. Here, topdown government refers to government-level decision-making focused on aligning interests and
enforcing key obligations, often through regulations (Sabel & Victor, 2015; Butler et al., 2015, Mees
et al., 2013). A bottom-up approach is concerned with self-governance in which primarily private
actors participate (Driessen et al., 2012). It aims to achieve policy goals through private efforts and
investments, and the market and civil society are themselves responsible for taking the right measures,
which provides them with far-reaching autonomy (Butler et al., 2015; Sabel & Victor, 2015; Driessen
et al., 2012). However, some regulation by the public state will always be present (Driessen et al.,
2012). Between these extremes, there exist multiple configurations based on various degrees of cooperation between the public state, private market and civil society. These are often referred to as
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hybrid or interactive configurations (Mees et al., 2013; Driessen et al., 2012). This arrangement is
characterised by equal cooperation between the central government, the market and civil society based
on joint efforts (Driessen et al., 2012). The market and civil society are granted some autonomy, but
its degree of discretion is still determined by the central government (Driessen et al., 2012).
Hierarchical (top-down)

Interactive (hybrid)

Self- (Market governance)

Figure 1: Spectrum governance arrangements, ranging from top-down to self-governance (Author, 2018).

Dimension
Division of
responsibilities

Hierarchical
governance
Predominantly public
responsibilities

Steering strategy

Top down; command
and control

Policy instruments

All instruments, but
preference for
regulations
Predominantly
securing adaptation
action (as specification
of effectiveness),
fairness and legal
certainty

Key considerations

Interactive
governance
Shared responsibilities
among public and
private actors
Steering through policy
networks, private
actors have autonomy
within top-down
determined boundaries
Mostly communicative
instruments and
negotiated agreements
Predominantly
legitimacy and
accountability

Self-governance
Predominantly private
responsibilities
Bottom-up; market
steering, social
learning, deliberations,
negotiations, but some
central state regulation
is always of relevance
Mostly economic and
voluntary instruments
Predominantly
efficiency

Table 1: Ideal typical governance arrangements and their key considerations made by combining Mees et al.
(2013) and Driessen et al. (2012) (Author, 2018).

In order to clarify and give meaning to the governance arrangement to be determined in this
thesis, the above mentioned classification scheme can be used that reveals how and to what extend
residents are being stimulated and what expectations the government has in terms of outcomes. This
scheme is based on the framework established by Mees et al. (2013; 2014) and Driessen et al. (2012).
The governance is classified according to (1) the division of responsibilities among governmental and
non-governmental actors, (2) the steering strategy employed to stimulate residents, also referred to as
the institutional structure, (3) the policy instruments used to support adaptation action, and (4) the
underlying reasons why these modes of governance are promoted. Within the table, the three idealtypical governance arrangements ‘hierarchical (also top-down)’, ‘interactive (also hybrid)’ and ‘selfgovernance (also market)’ are classified along their predominantly division of responsibilities, steering
strategy, policy instruments and key considerations. However, it must be noted that these specific
arrangements are simplified representations of complex arrangements within the real world (Driessen
et al., 2012).
Firstly, responsibilities refer to the assumed tasks that the different actors are held accountable
for. Clarity and transparency about the responsibilities of public, private and all other involved actors
is highly important. Insufficient clarity as to who enforces holds up the process and may result in
delays (Dai et al., 2018). For example, in the Netherlands residents are legally responsible for the
collection of rainwater within their own private property (Assenbergh et al., 2016). Lack of awareness
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of these responsibilities may therefore hamper the effective implementation of measures. Insufficient
clarity of responsibilities can be strengthened when governments are operating beyond their formal
duty of care when taking additional adaptation measures (Dai et al., 2018). The rationale here is that a
government that is too active may result in passive behaviour among its residents (Dai et al., 2018).
Secondly, Mees et al. (2013) distinguishes several steering strategies based on the three main
governance arrangements, but seems to limit itself in providing a clear definition. Additionally,
Driessen et al (2012) and other studies focussing on the working of governance arrangements do not
seem to provide this definition either (e.g. Butler et al., 2015; Birkmann et al., 2010; Eberhard et al.,
2010). However, when studying the use of this concept, it can be concluded that it is about the manner
in which policy is made and implemented, and which mechanisms are used to interact with the various
involved actors (Mees et al., 2013; Driessen et al., 2012; Eberhard et al., 2010). However, Mees et al.
(2013), does argue which steering strategy is common to the three governance arrangements.
Hierarchical governance is concerned with command and control from government-led decisionmaking based on power mechanisms, where they also bear the responsibility for achieving action.
Interactive arrangements are established through dialogue and collaboration between public and
private stakeholders based on trust. The responsibilities are shared among the various stakeholders.
Self-governance can be based on social learning, deliberations and negotiations among private actors,
and/or can be based on market forces through price mechanisms. As private actors assume
responsibility and regulate the market, it can be stated that the private sector regulates itself, but within
the frame established by the government.

Table 2: A list of policy instruments classified along the three typical governance arrangements (Mees et al.,
2014).

Thirdly, policy instruments refer to the type of incentives used to influence behaviour and can
be of legal, economic or communicative nature (Mees et al., 2013). The rationales behind these types
are respectively: restricting or allowing behavioural manners, changing the cost-benefit relation, and
by informing about different options one can take (Mees et al., 2013). It is argued that each instrument
can be used for each steering strategy, although specific combinations tend to go together: legal
instruments with hierarchical governance arrangement, economic instruments with self-governance,
and communicative instruments with interactive governance (Mees et al., 2013). Above-mentioned
table 2 from the study of Mees et al. (2014) provides an overview of various legal, economic and
communicative instruments classified within the three modes of governance. Only the instruments that
are relevant for adaptation planning are incorporated in order to secure a clear overview.
Lastly, the differences between and within each specific governance arrangement are
influenced by its underlying rationales and considerations (Mees et al., 2013; 2014). These
considerations have consequences for the division in responsibilities, the chosen steering strategy, and
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the selection of policy instruments. Several authors distinguish economic, juridical and political
considerations (e.g. Nelissen, 2002 and Crabbé and Leroy 2008 paraphrased in Mees et al., 2013;
2014).
In the case of economic considerations, policy makers could have interest in the effectiveness
and efficiency of the adaptation process. This means that, respectively, they are concerned with
securing that residents and other important actors take actual action, or with ensuring that action is
provided and implemented at the lowest cost (Mees et al., 2014).
From the juridical perspective, legal certainty and fairness may influence considerations.
Legal certainty means that the law must provide those subject to it with the ability to regulate their
behaviour (Mees et al., 2014). For example, the government must provide its residents with services
that ensure national security, in other words, it has to fulfil its duty of care. Fairness is concerned with
an equal or reasonable distribution of risk, costs, benefits and responsibilities among the actors (Aakre
and Rübbelke 2010 paraphrased in Mees et al., 2013).
Lastly, considerations derived from the political field are legitimacy and accountability, which
is based on trust and reciprocity (Mees et al., 2013). Legitimacy is about consensus within ideas of
different stakeholders and society at large of adaptation goals, solutions and the problem to which the
adaptation is aimed at, and consequently the gaining of support of these actors (Mees et al., 2013;
2014). This can be stimulated through interactive arrangements that stimulate deliberative processes
and where a wide range of actors is included (Mees et al., 2013; 2014). Accountability concerns the
clarity of responsibilities and transparency of information so that particular actors can be held
accountable (Mees et al., 2013; 2014). For example, when social housing corporations are responsible
for the storage of rainwater in their houses, they can be held accountable in the case that they have not
applied any measures. Another example derived from Amsterdam is that residents who have a private
polder sewage system are themselves responsible for its functioning and construction, and can be held
accountable when malfunctioning of the system may cause problems for the public space (Waternet,
2016). The clarity of responsibilities can be enhanced by the open access and sharing of information
about the decision-making processes and other important documents so that they can be held
accountable (Mees et al., 2013; 2014).
In sum, this chapter has explained a framework for the classification of different modes of
governance, based on the dimensions ‘division of responsibilities’, ‘steering strategy’, ‘policy
instruments’ and ‘key considerations’.
2.2.3 Governance of climate adaptation in practice
Despite the broad knowledge of different governance arrangements, a general consensus about the
right arrangement when governing climate adaptation is still lacking. On the one hand, there appears
to be a shift of the governmental role form ‘initiator’ to a ‘facilitator’, where bottom-up projects and
residents’ own responsibilities are stimulated (Dai et al., 2018). The rationale behind this is that, given
the local character of adaptation planning, it should be concerned with building the adaptive capacity
of all involved actors to respond to climate change disturbances (Butler et al., 2015). Here, adaptive
capacity refers to “the potential for actors within a system to respond to changes, and to create
changes in that system” (Chapin et al., 2006, cited in Butler et al., 2015, p. 347). Thus, when
empowering local actors, self-reinforcing cooperation can emerge among those interested, and
eventually spill over into a wider process of problem solving, thus strengthening the adaptive capacity
of the community (Sabel & Victor, 2015, Butler et al., 2015, Jabareen, 2012, Eraydin & Tasan-Kok,
2012).
On the other hand, there is the idea that a mandatory approach would be more effective and
time efficient as the private actors would have no other choice than apply the adaptation measures on
their private property. This specifically applies for situations where societies are at great risk of floods
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or other related weather disasters (see e.g. Storbjörk, 2007). Additionally, a study towards the
stimulation of the uptake of green roofs by different types of governance arrangement conducted by
Mees et al. (2013) concluded that a dominant public responsibility is both feasible and crucial for
getting green roofs off the ground. It therefore provides a nuanced view on the shift from government
to governance, as it concludes that a strong role of the government is preferred instead of the scattering
of responsibilities among the market and civil society (Mees et al., 2013). One of the reasons behind
this is that green roofs dominantly provide benefits for society as a whole instead of direct personal
benefits. Therefore, they are seen as public adaptation goods where public responsibility is needed and
its implementation should be government-led. They also concluded that within their study, the
combination of regulations and financial incentives is particularly fruitful (Mees et al., 2013). There
are several studies that also hint towards the need for a more prominent role of the government, as for
example Johnson & Priest (2008), who point to the need of a clearer division of responsibilities and
the idea that, in opposition of public-private partnerships, a government-led flood risk management is
crucial in achieving this clarity.
A third perspective suggests that a more hybrid, interactive, arrangement would be the most
appropriate. This arrangement is often based on governance networks where municipal, businesses
and civil society actors work together (Eberhard et al., 2017). These network structures are more
horizontal and decisions are negotiated through deliberative processes between all involved actors
based on both formal and informal rules, trust and relationships (Eberhard et al., 2017; Mees et al.,
2013; Adger et al., 2009). The idea is that because of this active involvement of actors, the democracy
is broadened which therefore improves policy acceptance (Eberhard et al., 2017; Mees et al., 2013).
Furthermore, it is argued that these governance networks improve access to information, foster
communication and knowledge dissemination (Eberhard et al., 2017; Mees et al., 2013). This is
because the many relations between actors in a network may not only lead to increased possibilities
for joint action, it may also enhance the integration of different forms of knowledge and understanding
through exposure to new ideas and information resulting from all different sort of actors (Bodin &
Crona, 2009). In this way, expert and lay knowledge are integrated, which is of importance when
establishing policies for the local level (Driessen et al., 2012; Birkmann et al., 2010). However, when
a large amount of multi-level actors are included in the policy process, this may also enhance the
social complexity because all various interests should be included (Mees et al., 2014; Eberhard et al.,
2017). Furthermore, it can result in insufficient clarity of responsibilities, and the absence of a clear
steering structure, which may hamper effective adaptation action (Butler et al., 2010, Mees et al.,
2013, Adger et al., 2009, Driessen et al., 2012).
Altogether, the self-governance arrangement is argued to built adaptive capacity of the
community through a wider spill-over of problem solving (Butler et al., 2015); the hierarchical
arrangement is argued to be effective because of the strong role of the government which results in
clear responsibilities and active steering of the actors (Mees et al., 2013); and the interactive
arrangement is argued to improve policy acceptance by means of a network approach based on
deliberative processes and the open access of information (Bodin & Crona, 2009).
2.2.4 Adaptation action among residents
The involvement of residents within the designing and implementation of adaptation measures and the
stimulation of autonomous action is of particular importance within measures against urban pluvial
flooding since the process often concerns private property (Dai et al., 2018). The implementation of
measures in the public space and on governmental buildings will not be enough to make a city
rainproof; private actors must act too (Interview Poortinga).
As mentioned in the introduction, studies that focus on residents’ perceptions about adaptation
action seem to be scarce (Osberghaus et al., 2010; Wamsler and Brink, 2015; Hegger et al., 2017).
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However, these perspectives are highly relevant because they can provide insights in barriers and
possibilities for the uptake of adaptation measures, which is a reason why this research focuses on the
residents (Hegger et al., 2017). The emphasis on residents also arises from the current debate about
incorporating citizen participation into neighbourhood development interventions. The rationale is
here that an increase in citizen participation will lead to more effort of the residents in neighbourhood
development projects (Fröding et al., 2011; Ahmadi, 2017). This discussion is also important within
the adaptation action among residents against extreme rainfall. The measures that should be taken to
reduce the risk to urban pluvial flooding foremost benefit the circumstances in the whole
neighbourhood, instead of proving direct benefits for the individual that adopts the measure. For
example, increasing the water storage capacity through the construction of a green roof by an
individual household helps to reduce the water runoff pressure in the whole neighbourhood. The
uptake of the adaptation action is therefore concerned with residents that are committed to develop
their neighbourhood as a whole.
However, there are some context factors that have proven to determine whether or not people
will participate in a local community project. The socio-demographic background plays a role,
because people who participate tend to have a higher income and higher educational levels (Fröding et
al., 2011; Burgers and Vranken, 2004; Matarrita-Cascante and Luloff, 2008). This is because people
containing these characteristics tend to be more attracted to these types of initiatives (Fröding et al.,
2011). Furthermore, it is more likely that a person participates if he or she thinks that other inhabitants
of that neighbourhood will participate too (Fröding et al., 2011). Here, the participation is built on
trust in the neighbours and in the public institutions (Putnam, 1993; Fröding et al., 2011). For
example, joining a community project and actually investing in it by implementing a green roof
depends on whether you trust that others will co-operate (Fröding et al., 2011). However, trust is a
difficult condition to achieve. People tend to trust others with the same social status more easily than
those who differ largely from them (Fröding et al., 2011). Therefore, bonding through trust may
happen more easily in a neighbourhood where predominantly people live with the same social status
than in a diverse neighbourhood (Putnam, 1993). Lastly, theories argue that rootedness is important
for residents’ involvement, because when people have lived longer in an area, they are more likely to
participate (Fröding et al., 2011; Matarrita-Cascante and Luloff, 2008)
Furthermore, next to barriers for citizen participation, there are more barriers for the uptake of
adaptation action that are based on the individual level. Recent studies focussing on cities in middleand high-income countries have determined several barriers, but argue that each case identifies a
unique set of factors and conditions that pose barriers to adaptation in their specific context across
sectorial, spatial and temporal scales (Mimura et al., 2014, Adger et al., 2009, Biesbroek et al., 2013,
Ekstrom et al., 2011, Pandey et al., 2018). Some recurring barriers could be identified that are also
possible to influence the relationship between policy stimulation and action of residents against urban
pluvial flooding (Biesbroek et al., 2013). Economic considerations could play an important role, as
measures such as implementing a green roof, or installing a rainwater recycling system could be
expensive (Burch, 2010). Furthermore, the set priority for adaptation action differs between actors
based on risk perception (Mimura et al., 2014, Adger et al., 2009, Biesbroek et al., 2013, Ekstrom et
al., 2011, Pandey et al., 2018). Individual adaptation depends on whether the impact of weather
extremes is experienced as a risk, and whether it should be, and could, be acted upon (Adger et al.,
2009). This perception is fed by underlying factors that determine how an individual defines risk of
climate change (Adger et al., 2009). For example, when a certain risk, and the connected threshold that
is being reached, is perceived as unacceptable through a particular individual or societal lens, this
perception would lead to the idea that adaptation action is necessary (Adger et al., 2009). However,
when the same risk and connected threshold that is being reached is perceived as acceptable through a
different individual or society, this can lead to a lack of adaptation action (Adger et al., 2009). One of
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these underlying factors could be awareness and knowledge. For example, a case study towards
misperceptions of climate-change risk as a barrier to climate-change adaptation in Fiji showed that
these misperceptions were the result of a lack of knowledge of the indications and the consequences of
sea level rise (Lata & Nunn, 2012).
Thus, there are several factors that determine adaptation action among residents. Citizen
participation in neighbourhood development projects can be predicted through income and education
levels, where higher levels are predicted to lead to higher participation rates, and the other way
around. Trust is also an important determinant of adaptation action, and is more easily built among
people with the same social status. Other factors that influence adaptation action are costs and the
perception of risk. These determinants that could also be barriers to action point to the idea that the
governance arrangements of climate adaptation should not only be established based on considerations
and key goals from governments, it should also be concerned with which governance mode may fit
best to the inhabitants of the particular city or neighbourhood.
2.3 Conclusion and conceptual model
Altogether, the increased amount and intensity of rainfall because of climate change poses a risk for
urban areas in terms of urban pluvial flooding because the lack of permeable surface (Ogbonna et al.,
2015; Dai et al., 2014). This problem is even greater in compact cities because these are often
characterised by a dense buildings structure and a lack of green and blue spaces (Tian et al., 2014; Gill
et al., 2007). Adaptation measures to reduce the risk are concerned with the increase of rainwater
storage capacities through the implementation of vegetation throughout the cities (Dai et al., 2018;
Mees et al., 2013).
However, there are various challenges within the planning for adaptation. These relate to
uncertainty regarding climate impacts as well as the costs, benefits and effectiveness of adaptation
measures; and social complexity which means that various groups, sectors and levels are affected by
the climate impacts (Mees et al., 2014). These factors should therefore be considered in policy making
and implementing (Mees et al., 2014).
Here, there is an on-going debate about the right mode of governance for adaptation planning
that tackles these governance challenges and also leads to effective outcomes (e.g. Sabel & Victor,
2015; Butler et al., 2015; Driessen et al., 2012; Mees et al., 2013; 2014). In order to support the
literature about these various modes of governance a classification scheme is presented based on Mees
et al. (2013) and Driessen et al. (2012). This scheme divides the mode of governance into four
dimensions: division of responsibilities, steering strategy, policy instruments and key considerations,
and presents three main modes of governance: hierarchical governance, interactive governance and
self-governance (Mees et al., 2013; Driessen et al., 2012). Hierarchical is often concerned with topdown steering through regulations, interactive is often concerned with network steering based on
deliberative processes with a wide range of stakeholders, and self-governance is based on social
learning where market actors and civil society are granted some autonomy (Mees et al., 2013;
Driessen et al., 2012).
The on-going debate thus focuses on which mode of governance may be the most effective in
terms of adaptation outcomes. However, the characteristics of the actors at whom the governance
arrangement is aimed at must also be taken into account. It is argued that studies that focus on the
perspective of the residents are still scarce, which is why this research is conducted from a resident’s
perspective (Hegger et al., 2017). Here, several contextual factors regarding the socio-demographic
background, economic considerations and risk perception, determine adaptation action among
residents (Fröding et al., 2011; Adger et al., 2009; Biesbroek et al., 2013). These determinants could
also be barriers to adaptation action, which points to the idea that the contextual features should also
be taken into account when establishing governance arrangements.
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Mode of governance
regarding climate
adaptation

Adaptation action among
residents against urban
pluvial flooding

Figure 2: Conceptual model (Author, 2018)

The discussed theories, concepts and their underlying relations result in the above-mentioned
conceptual model. This model shows the relationship between the governance arrangement regarding
climate adaptation and adaptation action among residents against urban pluvial flooding. The mode of
governance may influence the adaptation action among residents. This research is then concerned with
the question how this governance arrangement may influence adaptation action among residents.
In order to provide a complete answer on the research question “How does the mode of
governance regarding climate adaptation in Amsterdam lead to action among residents against urban
pluvial flooding in the Indische Buurt West?” several sub-questions are addressed:
Part I (quantitative)
1. What are the vulnerabilities related to urban pluvial flooding in Amsterdam?
2. What are the opportunities regarding adaptation action against urban pluvial flooding among
residents in Amsterdam?
Part II (qualitative)
3. What is the governance arrangement regarding climate adaptation present in Amsterdam?
4. What adaptation action against urban pluvial flooding is currently taken by the residents of the
Indische Buurt West?
5. What are the reasons behind the uptake, or lack of uptake, of adaptation action among
residents in the Indische Buurt West, and how do these relate to the mode of governance?
The sub-questions can be divided into part I and part II. In part I, the first sub-question
discusses the vulnerabilities of Amsterdam regarding urban pluvial flooding, and distinguishes the
neighbourhoods that are among the most vulnerable. The second sub-question shows the opportunities
regarding adaptation action against urban pluvial flooding among residents in terms of room for
improvement. This room for improvement is based on the current amount of adaptation action and the
compactness of the neighbourhood, which will be further explained in part 3.4 of the methodology.
The sub-questions together generate as a selection for the neighbourhood that is among the most
vulnerable and has the most opportunities. This neighbourhood is then used for the in-depth analysis
of the relationship between the mode of governance and the amount of adaptation action among
residents, which is the focus of part II.
In part II, sub-question three will classify the governance arrangement present in Amsterdam by
using the classification scheme introduced in part 2.2.2 of this theoretical framework. Sub-question
four will then generate as an introduction of the Indische Buurt West in terms of socio-demographic
backgrounds, the specific vulnerabilities for urban pluvial flooding and the amount of measures
adopted by the residents. Sub-question five will reveal the reasons behind the uptake or lack of uptake
of action among the residents in the neighbourhood, and relates this to the concerning mode of
governance present in Amsterdam.
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3. Methodology
This chapter explains and substantiates the methodological considerations that underpin this research.
The research typology and design focuses on the type of research. In the case selection is argued why
Amsterdam is chosen as a case, and why the Indische Buurt West is chosen as an embedded unit of
analysis. Then, the methods of data collection and analysis are clarified. Lastly, the most important
concepts used in this research are operationalized. The conducted interviews, relevant maps and the
various codes used to analyse the interviews can be found in, respectively, Appendix 1, 2 and 3.
The research question that is in focus is: How does the mode of governance regarding climate
adaptation in Amsterdam lead to action among residents against urban pluvial flooding in the
Indische Buurt West?
3.1. Research typology
In order to answer the above-mentioned research question, a mixed methods strategy is used where the
emphasis lies on the qualitative strategy (Bryman, 2012). The research can therefore be divided into
two parts.
The first part focuses on the differences between neighbourhoods of Amsterdam in terms of
their vulnerability for urban pluvial flooding and the opportunities they provide regarding adaptation
action among residents. As a result of this analysis, a neighbourhood is selected for the second part of
the research where an in-depth analysis is conducted. In order to answer the first two sub-questions
“What are the vulnerabilities related to urban pluvial flooding in Amsterdam?” and “What are the
opportunities regarding adaptation action among residents to urban pluvial flooding in Amsterdam?”
a quantitative research typology is needed. This is because the quantitative strategy allows to compare
a large amount of units, namely the neighbourhoods of Amsterdam, in their vulnerability for urban
pluvial flooding and the room for improvement they provide based on the current adaptation action of
residents and the compactness of the neighbourhoods (Bryman, 2012).
The second and larger part of the research focuses on the relationship between the mode of
governance of Amsterdam regarding climate adaptation and the adaptation action among residents
against urban pluvial flooding in the Indische Buurt West. The following questions are answered:
“What is the governance arrangement regarding climate adaptation present in Amsterdam?”, “What
adaptation action against urban pluvial flooding is currently taken by the residents of the Indische
Buurt West?” and “What are the reasons behind the uptake, or lack of uptake, of adaptation action,
and how do these relate to the mode of governance?”. In order to answer these questions, an in-depth
analysis through a qualitative research strategy must be used to intensively explore the characteristics
of the Indische Buurt West and the aim of the governance arrangement. In this way, the underlying
reasons and differences within incentives among residents to take adaptation action can be defined.
The qualitative research strategy enables to approach the relationship between the mode of governance
and the adaptation action among residents from the perspective of the residents and policymakers
themselves (Bryman, 2012).
Thus, the use of a mixed methods strategy enhances the completeness of the research because
a more comprehensive account of the area of enquiry is brought together (Bryman, 2012). Also, it
enables to build upon previous findings: whereas the quantitative research allows to emphasize the
neighbourhood that is among the most vulnerable for urban pluvial flooding and where there is a lack
of adaptation action among residents, the qualitative part allows to explain this lack of adaptation
action by conducting an in-depth analysis (Bryman, 2012).
Furthermore, this research contains both deduction and induction. The study is deductive
because it builds upon previously established theories about the existence of various modes of
governance, and the impacts of these typical governance arrangements on adaptation action (Mees et
al., 2013; Birkmann et al., 2010; Pandey et al., 2018). In a way, this research is testing the theories
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about how interactive governance may stimulate adaptation action or, on the contrary, may hamper the
process. However, it is also widely stated that these theories are still in their infancy because not much
research is done on how these modes of governance work in practice (Mees et al., 2014; Biesbroek et
al., 2013). It is emphasized that it is still unknown what this mode of governance ideally would look
like in order to truly lead to adaptation action among private actors (Mees et al., 2014). Also, there
seems to be a lack of research from the perspective of the residents within this subject (Hegger et al.,
2017; Osberghaus et al., 2010; Wamsler and Brink, 2015). Therefore, this study is also explorative and
inductive as it tries to contribute to the existing literature by providing new theories on how the mode
of governance present in Amsterdam works in practice from a residents’ perspective.
To conclude, a mixed-method strategy is used in order to provide an answer on the research
question. The quantitative part consists of sub-question 1 and 2, where the neighbourhoods of
Amsterdam are examined in their vulnerability for urban pluvial flooding and opportunities for
adaptation action among residents. The qualitative part consists of sub-questions 3, 4 and 5, where the
relationship between the mode of governance in Amsterdam and adaptation action among residents in
the Indische Buurt West is researched. As a result, the study is both deductive and inductive in nature.
3.2. Research design
The first and quantitative part of the thesis exists of a cross-sectional research design, and the second
and qualitative part of the research exists of a case-study research design.
To answer the sub-questions of the quantitative part, a cross-sectional research design is used.
This research design enables to examine and compare a large amount of units at a single point in time
(Bryman, 2012). The vulnerability and amount of action taken by residents concerning urban pluvial
flooding can thus be researched in all neighbourhoods of Amsterdam. Subsequently, the
neighbourhoods can be compared with each other based on the vulnerability and adaptation action in
order to find variations (Bryman, 2012). The goal of this analysis is to determine which units are the
most vulnerable and also contain a lack of action at this moment, which therefore makes the time
element of less importance in this study (Bryman, 2012).
To answer sub-question 3, 4 and 5 from the second and qualitative part, this thesis uses a case
study research design. As stated in the introduction, the municipal policy regarding climate adaptation
must be designed and implemented on the local level (Mees et al., 2013, Tanner et al., 2008, Adger,
2005, Butler et al., 2015). Also, the socio-demographic background factors that may determine the
adaptation action among residents are context dependent (Biesbroek et al., 2013; Fröding et al., 2011;
Ahmadi, 2017). Therefore, the use of a case study design allows for an intensive and detailed analysis
of the mode of governance, the adaptation action and the context in which they are embedded.
Furthermore, the design enables to analyse the experiences of residents, which is needed in order to
give meaning to the underlying reasons for taking action. This also contributes to the strengthening of
the ecological validity, as the real world is examined through experiences (Bryman, 2012).
In sum, a cross-sectional design is used in the quantitative part in order to analyse the large
amount of neighbourhoods in Amsterdam. Additionally, a case-study design is used in the qualitative
part in order to conduct an intensive and detailed analysis of the relationship between the mode of
governance and the adaptation action among residents.
3.3. Case selection
Within this research, it is chosen to use an embedded single-case study based on the city of
Amsterdam. Amsterdam is an urban area subjected to both urban densification and risks resulting from
urban pluvial flooding (Dai et al., 2018; Gemeente Amsterdam & Waternet, 2018; Gemeente
Amsterdam, 2011; CBS, 2016). In particular the city centre and pre-war neighbourhoods are
characterised by a compact building structure (Wijck, 1960). Furthermore, it is stated that the city
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council has chosen to explicitly use soft policies to stimulate adaptation action among private actors
on their property (Dai et al., 2018). This makes the environment both relevant and convenient to
conduct the study on how climate adaptation policies work in practice focussing on adaptation action
among residents. The use of explicitly soft policies makes Amsterdam an extreme case (Bryman,
2012; Yin, 2008). Furthermore, the case is chosen because the adaptation policy regarding urban
pluvial flooding was put into practice around 2011, making it possible to explore the governance
arrangement that underpins this policy (Gemeente Amsterdam, 2011). Also, the case is investigable
because of personal residential proximity.
The units of analysis (n) are the neighbourhoods of Amsterdam. Here, the specific and various
characteristics of the neighbourhoods are explored that relate to the vulnerability to urban pluvial
flooding and the opportunities they generate for adaptation action among residents (Bryman, 2012).
This is done in the first and quantitative part of the research, in sub-questions 1 and 2. However, the
second and qualitative part will focus on only one of these neighbourhoods, namely the Indische Buurt
West. This means that the study qualifies as an embedded case study, because a lower level of analysis
is used to explain the relationship between the mode of governance and the adaptation action among
residents in that particular neighbourhood (n-1) (Yin, 2008). The Indische Buurt West is thus
embedded in the extreme case, the city of Amsterdam. This in-depth exploration of one
neighbourhood enables to truly explain the relations underlying the concerning relation.
The selection of the Indische Buurt West is done throughout the first and quantitative part of
this research, where the process will be extensively described. Therefore, only the argumentation
behind the selection is highlighted here. The neighbourhood was selected based on its vulnerability to
water nuisance after extreme rainfall, and on its room for improvement regarding adaptation action
among residents. This room for improvement consists of a lack of adaptation action and the
compactness of the neighbourhood. The rationale behind this is that when it is examined how the
mode of governance in Amsterdam leads to adaptation action among residents, the barriers for action
may be revealed which offers opportunities for improvements. Then, it is relevant to uncover those
barriers in neighbourhoods that needs these improvements the most: a neighbourhood that is among
the most vulnerable, where there is a lack of adaptation action, and one in which it is of particular
importance that residents adopt adaptation measures too. The latter refers to the compactness of the
neighbourhood. The more compact a neighbourhood, the more measures should also be on private
property, in compliance with measures in the public space. The Indische Buurt West is thus qualified
as both among the most vulnerable and has a lot of room for improvement, which makes this
embedded unit of analysis also an extreme unit of analysis.
Altogether, this study examines the extreme case, namely the city of Amsterdam. The units of
analysis are the neighbourhoods of the city, and the embedded unit of analysis is the Indische Buurt
West. This neighbourhood is used for the in-depth analysis to how the mode of governance in
Amsterdam relates to the amount of adaptation action among residents.
3.4. Methods of data collection
The most important data sources used to answer the research question were policy documents and
websites, and the use of interviews with a policymaker, a co-founder of the Regenwacht, and eight
residents from the Indische Buurt West. Additionally, other sources that were used to support and
complement this data were news reports, the online climate effects atlas of Amsterdam’s water board,
future climate scenarios of the Royal Netherlands Meteorological Institute (KNMI), and data from the
Department for Research, Information and Statistics regarding the socio-demographic backgrounds.
In the case of the quantitative part, sub-questions 1 and 2, various maps were used from the
municipality of Amsterdam. These maps are a vulnerability analysis regarding urban pluvial flooding
of Amsterdam (Amsterdam Rainproof, 2017), the amount of installed green roofs throughout the city
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(Gemeente Amsterdam, 2018), and the uptake of other related measures mapped by Amsterdam
Rainproof (Amsterdam Rainproof, 2018a). Also, personal observations were done focussing on the
compactness of the neighbourhoods.
The data sources used in sub-questions 1 and 2 is from secondary hand, which leads to some
limitations. The maps of the municipality providing the amount of adaptation action among residents
did not guarantee that all measures being taken by residents where actually included in the provided
maps. This is because the maps are still under development and are not based on targeted quantitative
methods of data collection (Gemeente Amsterdam, 2018; Amsterdam Rainproof, 2018a). This means
that the conclusions drawn from the current uptake of measures by residents might be questionable
because the chance exists that more measures are being taken than the graphics actually state.
However, this chance was taken for granted in the methodological consideration in order to spend
more time on analysing policy documents and conducting interviews with residents of the Indische
Buurt West. Though, attempts were made to reduce this chance, which will be discussed in the
following part 3.5.
In the case of the qualitative part, sub-questions 3, 4 and 5, the main data sources that are used
are policy documents and interviews. The policy documents are mainly from the sustainability
department of the municipality and the policy platform Amsterdam Rainproof: Agenda Green,
Municipal Sewage Plan Amsterdam 2016-2012, Structure Vision Amsterdam 2040: Strong in terms of
Economics and Sustainability; and Rainproof Urban Development (Respectively Ruimte en
Duurzaamheid Gemeente Amsterdam, 2015; Assenbergh, 2016; Gemeente Amsterdam, 2011;
Gemeente Amsterdam & Waternet, 2018). These documents are analyzed in order to determine the
mode of governance regarding climate adaptation present in Amsterdam according to the classification
discussed in part 2.2.1.
Furthermore, an interview is conducted with Irene Poortinga, community manager of the
policy program Amsterdam Rainproof, in order to complement the information from the policy
documents, to enhance and verify the researcher’s understanding of those policy documents, and to
receive thoughts about the relationship that is examined from a policy maker’s perspective.
Also, an interview is conducted with Luca van der Putten, co-founder of the Regenwacht,
which is an organisation that supports neighbourhood and resident’s initiatives concerning adaptation
action. Within his work at the Regenwacht, Luca is often in contact with both the residents in order to
help them adopt measures against urban pluvial flooding, and with Amsterdam Rainproof. He
therefore has a lot of experience in this subject and provides a valuable view on why residents do or do
not adopt measures and how this relates to the mode of governance in Amsterdam.
Lastly, interviews are conducted with eight residents of the Indische Buurt West in order to
receive data about the reasons why residents do or do not adopt measures, and how they experience
the mode of governance present in Amsterdam. A purposive sampling approach is used in order to
collect the interviews with residents because the criteria for the respondents were established
beforehand (Bryman, 2012). The rationale behind this is to increase the chance that all various reasons
behind the (lack of) action are covered in the analysis. First, residents are invited to participate in this
research through an online message in various community groups of the Indische Buurt West. This
approach is targeted at the people who are aware or interested in the subject, because they have to
show more initiative to participate in the research by setting up an appointment for the interview.
Secondly, the people who actually have taken measures are found through the maps used in subquestion 2, and are approached simply by knocking on their doors. Thirdly, thinking from the idea that
people who are unaware will show less initiative to join the research, a house-to-house method is used
where the researcher actively approached the people. Within this method, it is taken into account that
various socio-demographic backgrounds should be represented among the respondents. Therefore,
households where approached from different floor levels and based on the appearance of the houses in
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order to gain respondents from backgrounds with a higher and lower income level. Also, respondents
were searched and found in the specific location that is among the most vulnerable in case of an
extreme rainstorm (Amsterdam Rainproof, 2017). In this way, the chance that perceived water
nuisance leads to more awareness and subsequently the adoption of measures was taken into account.
The interviews are conducted in a semi-structured manner to make sure every interview covers
the same issues, but also in order to make room for personal input of the respondents (Bryman, 2012).
In this way, the concepts and theories can truly emerge from what the respondents have to say, instead
of only covering the subjects that the researcher was aware of beforehand (Bryman, 2012).
To sum up, the quantitative part made use of secondary data available from mainly policy
documents and websites. The qualitative part was also based policy documents and websites, but in
combination with in-depth interviews with a policymaker, the Regenwacht and eight residents. The
interviews can be found in Appendix 1, the maps in Appendix 2.
3.5. Methods of data analysis
The secondary data in the first and quantitative part consists of cartographic maps which are analysed.
The data for the second and qualitative part is analysed based on a thematic data matrix and a
computer assisted qualitative data analysis.
In case of the quantitative part, the vulnerability map was analysed in order to determine
which neighbourhoods are among the most vulnerable, combined with relevant statements about these
neighbourhoods in the policy documents. Secondly, the maps showing the amount of adaptation action
based on green roofs and rainproof projects were analysed in order to see which neighbourhood
contained the least adaptation action. Also, the land-use pattern map was used to analyse which
neighbourhood had a more compact building structure. In this second step, the maps were analysed
only looking at the neighbourhoods that were already qualified as vulnerable. The rationale behind this
is that the goal of the quantitative part was to conclude which neighbourhood is the most vulnerable
and allowed the most room for improvement. Therefore, it was time-efficient to focus in sub-question
2 only on the neighbourhoods that were already argued to be vulnerable. Furthermore, the maps
containing adaptation action did not make a distinction between actions that were adopted by residents
or by other parties. Therefore, an attempt was made to make this distinction by reviewing the actions
one-by-one and determine whether residents adopted them or not. The fact that only the five
vulnerable neighbourhoods had to be analysed made this method more appealing than when all
adopted measures in the 99 neighbourhoods had to be analysed one-by-one. In case of the project map
of Amsterdam Rainproof, the explanations of each project in the vulnerable neighbourhoods were
read. In the case of the map containing the green roofs, the map was combined with a layer providing
the residential sites of Amsterdam. When counting the roofs that were also in the residential site, the
chance is increased that the roofs were implemented by residents (see map ‘residential stie x green
roofs’, Appendix 2).
In the case of the qualitative part, the policy documents and interviews were analysed through
a thematic analysis. A thematic analysis enables the ordering of data per central themes and subthemes
(Bryman, 2012). All quotes can be put within these themes and sub-themes, enabling to discover
patterns in the data (Bryman, 2012). In the case of the policy documents analysed in order to
determine the mode of governance present in Amsterdam, a thematic data matrix was used because the
amount of data was considerable. The themes were predominantly based on the theory of Mees et al.
(2013) and Driessen et al. (2012), discussed in part 2.2.1. Also, various other articles that classified
governance structures according to their mode of governance were thoroughly studied in order to
enhance the process of applying the framework on the present governance structure in Amsterdam
(Driessen et al., 2012; Mees et al., 2013; 2014; Butler et al., 2015; Birkmann et al., 2010).
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The interviews were analysed through the programme Atlas.ti, in order to prevent losing sight of the
overall picture. The thematic analysis with Atlas.ti enhances the replicability of the research because it
is more transparently done (Bryman, 2012). The themes in this analysis were based on the questions
asked in the interview, but also on recurring experiences, meanings and ideas of the interviewees
themselves. The codes used in Atlas.ti are provided in Appendix 3.
In sum, the secondary data in the quantitative part consists of cartographic data, which
therefore allowed analysing the differences between neighbourhoods. The data in the qualitative part
was analysed through a thematic analysis, where the policy documents were analysed through a data
matrix, and the interviews were analysed using Atlas.ti.
3.6. Operationalisation
The operationalisation of the concepts make them more tangible and makes it clearer for which words
to look for within sentences when analysing data, and which topics should be used for asking
questions in the interviews (Bryman, 2012). The operationalisation is based on the theories presented
in the theoretical framework (chapter 2), and on statements made in the policy documents and
interviews themselves. The operationalisation of the theoretical concepts used in this research are
presented schematically in the following table 3.
Concept
Vulnerability of
neighbourhoods to urban
pluvial flooding

Dimension
Extreme rainfall
Ground surface level
Degree of infiltration

Vital infrastructure

Opportunities regarding
adaptation action among
residents
Mode of governance

Compactness of the
built environment
Amount of adaptation
action
Division of
responsibilities
Steering strategy
Policy instruments

Key considerations

Socio-demographic
background

Income level

Indicator
A rainstorm of more than 60 mm/hour
The height of the ground surface in
relation to absolute zero (NAP)
Soil texture
Groundwater level
Amount of green and blue spaces in
relation to construction and paved areas
Infrastructure were vulnerable groups are
situated (hospitals, schools, nursing
homes, prisons)
The main motorway network
Energy network, sewage system, drink
water stations, datacentres
Population density
Green roofs
Amsterdam Rainproof projects
The assumed tasks that the different actors
are held accountable for
The way of working; the way policies are
made and implemented
Regulations (legal)
Financial incentives (economic)
Information and education
(communicative)
Economic (Effectiveness and efficiency)
Juridical (legal certainty and fairness)
Political (legitimacy and accountability
% Low incomes
% Average disposable income
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Educational level

Rootedness

% Incomes 5th
% Low educational level
% Middle educational level
% High educational level
% Private
% Private rent housing
% Housing association
% Moving tendency

Table 3: The operationalisation of concepts used in this research (Author, 2018).

The dimensions of the concept vulnerability for urban pluvial flooding result from the vulnerability
analysis of Amsterdam for extreme rainfall conducted by the municipality. These factors are again
established by expert judgement (Amsterdam Rainproof, 2017), and are also in accordance with other
relevant studies, for example with Ogbonna et al., (2015).
The dimensions for the opportunities regarding adaptation action among residents are the
compactness of the built environment, and the amount of adaptation action currently taken. The
rationale of these dimensions was discussed in part 3.3.
The dimensions from the mode of governance are derived from the theories and classification
scheme of Mees et al. (2013) and Driessen et al. (2012), which are explained in the theoretical
framework part 2.2.1. Only the dimension steering strategy is based on the personal understanding of
the concept, due to a lack of definitions found in the theories. The argumentation behind this own
definition is also discussed within part 2.2.1.
Lastly, the dimensions of the socio-demographic backgrounds are also based on the theories
discussed in the theoretical framework, part 2.2.3 (Fröding et al., 2011; Burgers and Vranken, 2004;
Putnam, 1993). The indicators are derived from the available statistics about the neighbourhoods of
Amsterdam (OIS, 2016a; 2016b; 2017a; 2017b; 2018a; 2018b). Regarding the income level, no
indicator pointed directly at ‘high incomes’. Therefore, the indicator incomes in the 5th quintile was
used because it indicates the percentages of incomes that have to comply with the taxation rules for the
people with the highest incomes (OIS, 2016a). In case of the rootedness, the percentage of renters was
highlighted because this group tends to move more often than when people have bought a house. This
was complemented by the % of moving tendency in the neighbourhood (OIS, 2018a).
To summarize, the concepts used in this research are operationalized following Table 3. The
dimensions and indicators result from the theories discussed in the theoretical framework, and from
the policy documents and interviews themselves.
3.7. Conclusion
This chapter has explained the methodological considerations that underpin this research. The study
qualifies as a both deductive and inductive mixed-methods research. Here, part I is quantitative, part II
is qualitative. However, the emphasis lies on the qualitative part of this research because here the
relationship between the mode of governance and the adaptation action among residents is examined.
Part I generates as a selection for the embedded unit of analysis, which is the neighbourhood that is the
most vulnerable and has the most room for improvement (the Indische Buurt West). Thus, this study
uses an embedded single case study of Amsterdam, where the units of analysis (n) are the
neighbourhoods of Amsterdam, and the embedded unit of analysis (n-1) is the Indische Buurt West.
The research design of part I is a cross-sectional design, in part II it is a case-study design. The most
important methods of data collection are policy documents and interviews with a policymaker,
residents of the Indische Buurt West and the co-founder of the Regenwacht. In part I, the data consist
of maps and will therefore be analysed in a cartographic way. In part II, a thematic analysis is used.
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These analyses are based on various dimensions of the theoretical concept used in this research,
schematically shown in the operationalisation.
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4. What are the vulnerabilities related to urban pluvial flooding in Amsterdam?
This chapter elaborates on the vulnerabilities related to urban pluvial flooding in Amsterdam. First, the
future climate scenarios in terms of rainfall for Amsterdam are discussed. Then, the consequences of
this increased amount and intensity of rainfall are expressed in terms of vulnerability for water
nuisance in Amsterdam. Here, the factors that determine this vulnerability will be explained.
Following, the differences between neighbourhoods in vulnerability are discussed, concluding with an
explanation of which neighbourhoods are among the most vulnerable.
4.1 Future climate scenarios for Amsterdam
The Royal Dutch Meteorological Institute (KNMI) has established four climate scenarios that give
insight in the future climate conditions of the Netherlands. These scenarios have minor variations
within their impacts, but the overall vision is that the global warming effect will lead to milder winters
and warmer periods in summer (2015; 2018). Both the frequency and intensity of rainfall will increase
in winters, and the summers will be characterised by higher intensity of rainfall, but with a reduction
in the amount of rainy days. This will cause more extreme periods of droughts (KNMI, 2015).

Figure 3: Annual average precipitation rate in mm in the period of 1951 to 1980 (left) and 1981 to 2010 (right)
(KNMI, 2018).

Figure 4: The annual average precipitation rate in mm in the period of 1981 to 2010 and the predictions for the
year of 2085 (KNMI, 2018).
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Recent numbers state that the annual average precipitation rate has already increased with a percentage
of 25 since 1901 (KNMI, 2018). Future climate scenarios predict that the annual average precipitation
will continue to increase for every season, except for the summer. The future annual average
precipitation around 2085 is displayed in figure 4.
4.2. Vulnerability of Amsterdam regarding urban pluvial flooding

Map 1: Vulnerability of Amsterdam regarding urban pluvial flooding shown in various bottlenecks that ranges
from extremely urgent (red), to very urgent (blue) and urgent (green). The colour palette ranging from blue to
pink displays the potential rainwater accumulation with a rainstorm of 120mm per 2 hours (Amsterdam
Rainproof, 2017).

The policy programme Amsterdam Rainproof has conducted a vulnerability analysis of Amsterdam
resulting in map 1, highlighting all bottlenecks present in the city (Amsterdam Rainproof, 2017). First,
the vulnerability factors will be discussed, followed by an interpretation of the map in differences
between neighbourhoods.
4.2.1 Vulnerability factors for urban pluvial flooding
Next to changing weather conditions, other factors that determine the vulnerability are the ground
surface levels, the degree of infiltration and the presence of vital infrastructure (Amsterdam Rainproof,
2017). The ground surface levels are important because they represent the low-lying areas in
comparison to their surroundings, indicating the locations where rainwater is likely to accumulate
itself. Consequently, these locations are subject to a higher risk (Gemeente Amsterdam & Waternet,
2018).
Furthermore, the degree to which rainwater is able to infiltrate into the ground depends on the
soil texture, the groundwater level, and on the amount of green and blue spaces in comparison to
construction and paved areas (Gemeente Amsterdam & Waternet, 2018). Soil types with a coarse
texture, such as sand, are able to permeable water more easily than those with a more fine-grained
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texture, such as clay or peat soil. Amsterdam exists of a peat soil texture, resulting in continuous land
subsidence (Ruimte en Duurzaamheid Gemeente Amsterdam, 2015). In the case of a high groundwater
level, the underground is already largely saturated, and rainwater is unable to permeate into the ground
sufficiently.
Lastly, the presence of vital infrastructure is incorporated into the vulnerability analysis, as
damages to it may have serious consequences for inhabitants. Infrastructure where vulnerable groups
are concentrated, such as hospitals, schools, nursing homes, and prisons, ask for more attention in
achieving a water robust city design (Gemeente Amsterdam & Waternet, 2018). Also, as emergency
services should be able to make use of roads, the main motorway network is part of the vital
infrastructure as well (Gemeente Amsterdam & Waternet, 2018).
The combination of factors has resulted in several bottlenecks, presented in map 5. They
highlight the locations where water might accumulate itself and therefore forms a higher risk for water
nuisance. The bottlenecks are categorized from ‘extreme urgent’ (red) to ‘very urgent’ (blue) to
‘urgent’ (green) (Amsterdam Rainproof, 2017). The degree of urgency is based on the chance at
severe damages to real estate, vital infrastructure, hospitals and museums, combined with disruption of
accessibilities because of more than 30 centimetres water flowing at the main motorway network
(Amsterdam Rainproof, 2017).
4.2.2. Differences between neighbourhoods in their vulnerability
The three gradations of water nuisance occur throughout the whole city, but at specific locations.
This results from the fact that Amsterdam contains various differences in ground surface and
groundwater levels, and in the amount of green, blue and paved areas (maps focussing on these
specific features can be found in Appendix 2) (Gemeente Amsterdam & Waternet, 2018). Most
bottlenecks are therefore bound to their contextual features. However, sometimes they are also caused
by problems with the sewage system (Gemeente Amsterdam & Waternet, 2018).
The neighbourhoods that are characterised by the municipality as vulnerable to extreme
rainfall are the Kinkerbuurt (indicated as red in map 5), Rivierenbuurt (indicated as blue), Indische
Buurt West (indicated as green), Betondorp (indicated as yellow) and the Oosterparkbuurt (indicated
as black) (Assenbergh et al., 2016; Gemeente Amsterdam & Waternet, 2018; Interview Poortinga).
Unfortunately, the municipality’s policy documents are limited in their argumentation behind the
choice of these neighbourhoods. The Kinkerbuurt, Rivierenbuurt and Indische Buurt West contain
bottlenecks categorized as ‘extreme urgent’, as seen in map 1. In the case of Betondorp and the
Oosterparkbuurt, these bottlenecks are respectively indicated as ‘very urgent’ and ‘urgent’ rather than
‘extreme urgent’. However, it is suggested that these bottlenecks may have a large impact on their
neighbourhoods as a whole due to their scale.
In the case of all neighbourhoods, the bottlenecks are located at lower areas than their
surroundings, resulting in the inflow of rainwater from higher areas in the neighbourhood. This causes
the water to accumulate itself at the location of the bottleneck (Rainproof, 2018b). Furthermore, there
is great lack of surface water and green spaces, in contrast to an abundance of buildings and paved
areas. (Gemeente Amsterdam & Waternet, 2018). The vulnerability of the Rivierenbuurt can be further
explained by an out-dated and subsided sewage system (Interview Poortinga). Currently, the
municipality is replacing the sewage system in both the Rivierenbuurt and Kinkerbuurt to one that has
a greater runoff capacity (Rijswijck, 2018; Naafs, 2018). In Betondorp, the municipality is planning on
implementing a wadi – a ditch enabling the storage of rainwater, therefore slowing the infiltration
process – and altering the street profiles so that the water runoff leads towards surface waters or the
wadi (van Houten, 2018; Boogaard, et al., 2003). It seems that there are no measures taken yet in the
Indische Buurt West or Oosterparkbuurt by the municipality.

29

4.3. Conclusion
In sum, the KNMI (2018) indicates that precipitation rates have already considerably increased in the
region of Amsterdam. This is in line with the future climate scenarios indicating that all seasons
except for summer will be wetter, and that both the amount and the intensity of rainstorms will
continue to increase (KNMI, 2018). Therefore, policy platform Amsterdam Rainproof conducted a
vulnerability analysis for Amsterdam based on the water accumulation and infiltration in case of an
extreme rainstorm (Amsterdam Rainproof, 2017). Analysis results indicate that, the neighbourhoods
Kinkerbuurt, Rivierenbuurt, Indische Buurt West, Betondorp and Oosterparkbuurt are the most
vulnerable. This is due to the fact that their bottlenecks are situated in low-lying areas in comparison
to their surroundings, and due to problems with their sewage systems (Gemeente Amsterdam &
Waternet, 2018; Rijswijck, 2018; Naafs, 2018).
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5. What are the opportunities regarding adaptation against urban pluvial flooding among
residents in Amsterdam?
This chapter presents the opportunities regarding adaptation action of residents against urban pluvial
flooding. First, the adaptation measures that residents can adopt according to the municipality are
introduced. Thereafter, it is discussed which neighbourhoods have room for improvement relating to
their vulnerability to urban pluvial flooding. As this chapter generates as a base for the embedded unit
of analysis selection, only the features of the neighbourhoods that are among the most vulnerable will
be clarified.
5.1. Adaptation measures that residents are able to adopt
Although the bottlenecks are situated at specific locations in the neighbourhoods, all residents,
including those not living on the bottleneck location, are able to contribute to solving the problem by
taking measures on their own property (Gemeente Amsterdam & Waternet, 2018). When measures are
taken throughout the whole neighbourhood in order to increase the rainwater storage and infiltration
capacity, this will reduce water accumulation in the bottlenecks as now some of the water is processed
elsewhere (Gemeente Amsterdam & Waternet, 2018).
The municipality focuses on the sponge-approach, which entails the capturing, storing and
draining of water, similar to the function of a sponge (illustrated in figure 5) (Dai et al., 2018;
Gemeente Amsterdam & Waternet, 2018). It means that in the first place, rainwater should be captured
and stored as long as possible. The rainwater should only be drained when these storages are used to
their full potential (Dai et al., 2018).
Measures that could be implemented by residents on private property that capture and store
rainwater are, for example, green roofs, rain barrels and wadi’s or small ponds (Gemeente Amsterdam
& Waternet, 2018). Subsequently, the stored water can be re-used when watering the garden, flushing
the toilet, or through water recycling installations for houses. When re-use is not possible, the stored
rainwater can be drained to surface waters or other water storages that are in close proximity and
where it does not cause nuisance or damages. Also, residents can drain the stored rainwater to places
with vegetation in order to let it infiltrate into the ground, as long as the groundwater level is not too
high. Residents can increase the infiltration capacity by removing paved areas and replacing it with
plants or grass. Moreover, residents can
disconnect the drainpipe of the sewage
system in order to relieve it, and lead the
water to other storages or let it infiltrate
into the ground. Lastly, in case it is not
possible to adopt measures that capture
and store the rainwater, one could
enhance the water-robustness of the
house in order to keep it safe from
rainwater inflow. Examples of such
measures are the elevation of the
doorstep, a temporary small wall in the
Figure 5: Water accumulation (above) and the spongedoorway, and the elevation of sockets
approach (below) (Gemeente Amsterdam & Waternet, 2018;
Translated into English by author).
and other electricity components
(Gemeente Amsterdam & Waternet,
2018).
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5.2. Neighbourhoods with room for improvement
The room for improvement in terms of adaptation action among residents is based on the compactness
of the neighbourhood, and on the amount of adaptation action currently taken by residents, which was
explained in part 3.3. The analysis is based on the maps of Amsterdam focussing on the land-use
pattern, uptake of green roofs, the Amsterdam Rainproof projects and the Waterlabel. However, in
order to retain overview only the analysis of the maps is described and the complete maps are to be
found in Appendix 2.

Figure 6: Satellite view of the Scheldebuurt, surface area of 55 hectares (left) and the Indische Buurt West,
surface area of 48 hectares (right), in order to show the differences in compact building construction (OIS,
2018; Google Maps, 2018).

When looking at the land-use pattern of the concerning neighbourhoods, it appears that they are all
subjected to a lack of green and blue spaces, and to an abundance of residential sites, except for the
Rijnbuurt (part of the Rivierenbuurt, see map ‘land-use patterns’, Appendix 2) (Gemeente Amsterdam,
2018). Furthermore, the Kinkerbuurt and Indische Buurt West contain a population density far beyond
the average of Amsterdam (respectively 26.368 and 26.930 residents per square meter, in comparison
of the average of 5.186 of Amsterdam) (OIS, 2018d). As there are no extraordinary high-rise buildings
housing a large number of inhabitants the compactness can be confirmed. Figure 6 shows the
differences in compactness in the Scheldebuurt West, Centre and East, which is part of the
Rivierenbuurt, and the Indische Buurt West.
The largest number of green roofs (seven) is found in the Scheldebuurt (part of the
Rivierenbuurt). Small numbers of green roofs are found in the Indische Buurt West (two), and in
Betondorp (zero) (Gemeente Amsterdam, 2018). Moreover, the project map of Amsterdam Rainproof
adds no new measures to the count, as none of the projects situated in the neighbourhoods were
conducted by residents themselves (Amsterdam Rainproof, 2018a). Lastly, the map of the water label
is analysed. This label provides information about the water storage capacity of each house. It ranges
from ‘G’, meaning that the house drains rainwater directly to its environment, to ‘A’, meaning that the
rainwater is captured and retained for a longer period (see map ‘water label’ in Appendix 2)
(Waterlabel, 2018). According to the map, both the Kinkerbuurt and Indische Buurt West appear to
contain almost only houses with label ‘G’. Betondorp appears to contain mostly houses with the label
‘E’, and the houses in the Rivierenbuurt and Oosterparkbuurt range from the level ‘G’ to level ‘D’
(AGV, 2018).
According to these dimensions, the neighbourhood offering most room for improvement is the
Indische Buurt West. The neighbourhood scored low on all factors: it contains a dense building
construction (together with the Kinkerbuurt) with almost no green and blue spaces, the smallest
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amount of adaptation action taken (together with Betondorp), and the lowest rated water labels
(together with the Kinkerbuurt).
5.3. Conclusion
This chapter focused on the opportunities regarding adaptation action of residents against urban
pluvial flooding in Amsterdam, as part of the embedded unit of analysis selection. To conclude, the
Indische Buurt West is among the most vulnerable for urban pluvial flooding. Also, it offers the most
room for improvement because of its dense building structure, and a lack of adaptation action. This
neighbourhood will thus be used for the in-depth analysis in part II.
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6. What is the governance arrangement regarding climate adaptation present in Amsterdam?
Within this chapter, the mode of governance regarding climate adaptation against urban pluvial
flooding of the municipality of Amsterdam will be explained. The mode of governance will be
classified along the scheme introduced in the theoretical framework (part 2.2.1.). Firstly, the division
of responsibilities will be discussed, followed by the policy instruments, the steering strategy and the
underlying considerations of the decisions made in the governance arrangement (Mees et al., 2013).
The chapter concludes in arguing that the mode of governance in Amsterdam corresponds to the
interactive governance arrangement. The conclusions of each part are filled in the following
classification scheme, together with the typical characteristics of the interactive governance
arrangement:
Dimension
Division of
responsibilities

Interactive governance
Shared responsibilities among
public and private actors

Policy
instruments

Mostly communicative
instruments and negotiated
agreements

Steering
strategy

Key
considerations

Steering through policy
networks, private actors have
autonomy within top-down
determined boundaries
Predominantly legitimacy and
accountability

Amsterdam
Shared responsibilities: The municipality is
responsible for the public areas, private actors
are responsible for their private property
Communicative instruments: Public information
platform Amsterdam Rainproof
Financial instruments:
Subsidies for the implementation of vegetation;
Sewage tax system
Steering through public-private network
consisting of key stakeholders, based on
deliberation, participation and cooperation
Legitimacy pursued through an inclusive policy
process; Accountability pursued through
transparency of information and attempts to
clarify the responsibilities. Both are based on
trust and reciprocity.

Table 4: The mode of governance in Amsterdam together with the characteristics of the interactive governance
arrangement (Author, 2018).

6.1 The division of responsibilities
The municipal’s duties of care, its legal responsibilities, are explicitly stated within the Municipal
Sewage Plan (Gemeentelijk Rioleeringsplan Amsterdam): collecting and processing urban wastewater;
collecting and processing rainwater runoff; and taking measures regarding groundwater levels in the
public space (Assenbergh, 2016). In addition, the municipality named its primary goals within its
policy: the protection of public health; to contribute to clean and clear drinking water; to keep any
water nuisance to a minimum; and to ensure a positive living environment (Assenbergh, 2016). The
water board Amstel, Gooi and Vecht is responsible for water level management and the drainage of
the water (Gemeente Amsterdam & Waternet, 2018).
In the case of private actors, individuals and companies are themselves responsible for the
collection and processing of rainwater and the groundwater level on their own plot of land, as far as
that can be expected in a reasonable manner (Assenbergh, 2016; Gemeente Amsterdam & Waternet,
2018). Also, property owners are responsible for a waterproof condition of their house, and have to
make sure their property is correctly connected to the communal sewage system (Gemeente
Amsterdam & Waternet, 2018). Excessive groundwater may be offered to the municipality under
certain conditions (Gemeente Amsterdam & Waternet, 2018). These responsibilities can be found in
the policy Municipal Sewage Plan, but are not explicitly mentioned in other documents or websites.
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Though, private actors are asked to help by taking measures on several policy websites (Waternet,
n.d.; Amsterdam Rainproof, 2018c). No further distinctions between the private actors are made (for
example between businesses and residents, large and small businesses, renters and homeowners).
In sum, the municipality is responsible for the uptake of measures in the public space and
private actors are responsible for adopting measures on their own property. Also, it is emphasized that
both parties have to comply to this responsibility if they want to achieve a truly rainproof city
(Interview Poortinga).
6.2 Policy instruments
The municipality of Amsterdam chooses to use soft policy instruments focused on encouraging,
informing and activating residents to take adaptation action (Dai et al., 2018). The instruments used to
influence residents’ behaviour are communicative instruments, namely an information platform and
the Waterlabel, and financial instruments, namely subsidies. In addition, policy makers are currently
investigating how to make use of more regulatory instruments. This means that in the future, the
municipality may start using a mix between soft and hard policy instruments to influence residents.
However, because this research focuses on the current relationship between the governance
arrangement and adaptation action among residents, this will not be further elaborated.
The municipality has together with Waternet established the platform Amsterdam Rainproof.
This platform is concerned with motivating, activating and informing residents, entrepreneurs, policy
makers and knowledge workers to work on measures that make the city water robust (Gemeente
Amsteradam & Waternet). It works through various communication and information programs. For
example, on its online website it provides detailed information about all measures people can take on
their roof and in their gardens, streets and neighbourhoods. For instance, handbooks are provided
explaining how to install a rain barrel, how to implement vegetation in front gardens, and how to
construct a green roof. Furthermore, the platform tries to collaborate with other parties that are in close
contact with residents. For example, it traces down community meetings to provide information, and it
approaches various housing corporations, gardening companies, and green roof specialists to establish
information leaflets (Interview Poortinga). The overall goal of the platform is to create awareness,
stimulate actors to take action and to provide them with information about how to adopt measures, and
to remind residents that they are responsible for dealing with rainwater on their own plot of land (Dai
et al., 2018).
The financial instruments contain subsidies for green roofs, front gardens, and for residents
who want to enhance or increase the vegetation in the neighbourhood. In case of the subsidy for green
roofs, the amount of subsidy depends on the contribution to biodiversity, liveability and making the
city more climate proof (Ruimte en Duurzaamheid Gemeente Amsterdam, 2015). The municipality
also facilitates resident-led bottom-up projects. Examples are the Nature- and Environment-teams in
the neighbourhood Oud-Zuid. These teams consist of a network of volunteers that conducts several
vegetation projects in the neighbourhood. Furthermore, owners of houses and businesses are obligated
to pay tax for using the sewage system. Owners using a larger amount of water than the average
households have to pay more tax (Assenbergh, 2016).
Another policy instrument is the use of labelling, in this case the so-called Waterlabel, as
explained in part 5.2. Currently, the label is still in its infancy, as the division is based on aerial
photographs without specific detailed information of each house. Also, the label is not yet mandatory,
included in official housing papers, or known in the real estate market. In the future however, the label
could be reflected in the housing price, which may stimulate the adoption of measures (Interview
Poortinga; Interview Van der Putten).
In sum, the current policy instruments are predominantly communicative and financial. The
platform Amsterdam Rainproof is the municipality’s main policy programme that that tries to reach
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residents through online and traditional media campaigns. The instruments are also voluntary in
nature, which means that residents are themselves able to decide whether they want to participate or
not.
6.3. Steering strategy
The municipality of Amsterdam tries to reach its inhabitants and steer them by making use of a policy
network. This network consists of state and non-state actors who can both affect and be affected by the
policy. This way, policymaking and implementation results from the interdependencies between the
municipality and key stakeholders (Eberhard et al., 2017). This can be further explained by the method
of working of Amsterdam Rainproof.
The goal of the policymakers is to establish a public-private network, consisting of all parties
that can influence residents in their choices to adopt measures. The key stakeholders in this network
are housing corporations, gardeners and garden centres, green roof specialists, insurance companies
and the communication branch of the municipality (Interview Poortinga). Within these organisations,
the key players or departments that would be both interested in the issue and would be able to work on
the issue within their organisation were identified. Subsequently, Amsterdam Rainproof asked these
key players what would be helpful for them in order to stimulate residents. For example, the gardeners
indicated that they would like to use a leaflet containing information about various ways to store or
drain rainwater that they can show their customers. Furthermore, through coordination with other
policy departments is determined how measures could be implemented together with the physical
adjustments in the city. The municipality expands their network by targeting the organisations that are
able to reach a wide range of audience and stimulate awareness rising through events. Such events are
festivals, neighbourhood initiatives and campaigns, which are then facilitated by the municipality by
means of co-financing. The ROEF Festival is such an organisation. Together with Amsterdam
Rainproof it established an awareness campaign for extreme rainfall and its measures (Interview
Poortinga).
The rationale behind steering through a public-private network is that this way a greater
audience is reached in a relatively shorter time than when residents are individually approached
(Interview Poortinga). Also, because the vulnerabilities are inherently local, the policymakers are
convinced that the solutions should be based on a local approach as well. Therefore, a network
approach allows for cooperation with specific actors that have great influence at the location in
question. Furthermore, a network approach enables to collaborate with other parties that are concerned
with the physical infrastructure of the city (Interview Poortinga).
In sum, the policy is made and implemented through the cooperation with key stakeholders. This
cooperation and resulting network is established through the use of deliberation, dialogue, and
participation of these stakeholders in decision-making processes. This network is extended through the
facilitation of market and neighbourhood initiatives. Then, policymakers use this network to indirectly
steer the residents in their behaviour to adopt adaptation measures and increase awareness.
6.4. Key considerations
The underlying considerations underpin the decisions made in choices about policy instruments and
the steering strategy (Mees et al., 2013). The decisions of the municipality of Amsterdam are
dominated by political considerations that are based on trust and reciprocity, and pursue legitimacy
and accountability.
Legitimacy is about gaining support of the society for the adaptation policy (Mees et al.,
2013). The policymakers pursue this through the inclusion of key stakeholders in decision-making
processes as part of establishing the public-private network (Interview Poortinga; Gemeente
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Amsterdam & Waternet, 2018). Hereby, they hope to broaden the democracy through involvement of
different actors beyond the state (Interview Poortinga; Mees et al., 2013).
Accountability is concerned with clarity of responsibilities and transparency of information so
that actors can be held accountable (Mees et al., 2013). The municipality attempts to stimulate a
feeling of responsibility by raising awareness of the issue, and by asking if private actors want to help
too in establishing a water-robust city (Gemeente Amsterdam & Waternet, 2018; Interview Poortinga).
However, as already stated in part 4.2, further explanation of what these responsibilities actually
involve, remains undefined. Furthermore, the platform Amsterdam Rainproof provides handles in the
form of open-access information about how to take measures and which measures are appropriate in
case of various locations based on the vulnerability map (Gemeente Amsterdam & Waternet, 2018;
Amsterdam Rainproof, 2017). The transparency in decision-making processes is enhanced through the
open-access of policy documents on the website (Amsterdam Rainproof, 2018c).
Thus, the municipality tries to enhance trust and reciprocity by means of the open access of
information and decision-making processes and by broadening the democracy through the publicprivate network. Subsequently, it is believed that this may lead to increased policy acceptance and
therefore willingness to work together and apply adaptation measures (Interview Poortinga).
6.5. Conclusion: an interactive governance arrangement
Characteristics of interactive governance arrangements are witnessed throughout the whole process of
policy making regarding urban pluvial flooding in Amsterdam. The responsibilities are shared among
the public and private actors: the state is responsible for the uptake of measures in the public space,
and private actors are responsible for adopting measures on their own plot of land. This is in line with
interactive governance, where responsibility is more of a joint public-private effort (Mees et al., 2013).
Furthermore, interactive arrangements depend on dialogue, deliberation and collaboration between
public and private stakeholders, which is built upon trust and reciprocity (Mees et al., 2013). In the
case of Amsterdam this is illustrated by a steering strategy through policy networks. Policy is made
and implemented in close cooperation with various stakeholders in order to broaden the democracy
and to built trust. In case of policy instruments, the interactive governance arrangement is concerned
with mostly communicative instruments (Mees et al., 2013). The municipality of Amsterdam uses
both communicative and financial instruments to influence residents’ behaviour, namely the public
information platform Amsterdam Rainproof and subsidies for the implementation of vegetation. Here,
the reciprocity is enhanced through the use of soft policies instead of hard regulations, with the
rationale that a positive approach will increase the willingness of people to cooperate and take action.
It thus seems that the municipality stimulates the uptake of measures among residents by
triggering their intrinsic motivation. This means that the municipality wants its residents to feel
themselves responsible for the uptake of measures because they add personal value to it, rather than
that they feel obligated to do so because of earning an award or avoiding punishment. This however
means that people can determine themselves if they want to cooperate or not. This also applies to the
policy network: stakeholders are actively approached, but in the end they are free to decide if they
want to participate.
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7. What adaptation action against urban pluvial flooding is currently taken by residents of the
Indische Buurt West?
This chapter gives a general overview of the neighbourhood in question, the Indische Buurt West, in
terms of the socio-demographic background of the neighbourhood, the vulnerabilities for urban pluvial
flooding, and the amount of adaptation action currently taken by residents. The degree of adaptation
action is based on the available data from the municipality and the conducted interviews with eight
residents.
7.1 The socio-demographic background
The Indische Buurt West is a neighbourhood known for its diversity and abundance of cultures. This
results from the arrival of many migrant households, often with a weak socio-economic status, around
the year 2000 (Dukes, 2011). Today, the multicultural character of the neighbourhood attracts many
other businesses and residents of Amsterdam, resulting in a diverse composition of the neighbourhood
(Dukes, 2011).
In order to get an idea of the neighbourhood characteristics, some of the main sociodemographic features of the inhabitants have been studied. Attention is paid to the characteristics that
could be predictive factors of whether the inhabitants are likely to participate in neighbourhood
development projects (as discussed in part 2.2.4). The characteristics are income level, educational
level, and rootedness (Fröding et al., 2011). Also, because policymaker Poortinga, Van der Putten and
resident 5 pointed to the presence of a lot of cultures in the neighbourhood, the percentages of the
country of origin are mentioned (Interview Poortinga; Van der Putten; resident 5). Another
determinant is the degree to which a resident trusts their neighbours in that they will participate as well
(Fröding et al., 2011; Putnam, 1993). Therefore, the degree of social cohesion and the involvement of
residents in neighbourhood activities may be relevant.
Income distribution in percentages (OIS, 2016a)
27

% Low incomes

62

11

% Middle incomes
% Incomes 5th quintile
% Low education
% Middle education
% High education

Level of education in percentages (OIS, 2016b)
26

28
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Home ownership in percentages (OIS, 2018a)
54,9

% Housing association
27,6

17,4

% Private
% Private rent housing

% Dutch
% Moroccan
% Turkish
38
17,8
7,6 7,5 1,1
28
% Surinam
% Antillian
% Unknown
Figure 7: The socio-demographic background of the Indische Buurt West (Based on OIS, 2016a; 2016b; 2018a;
2018b, made by Author, 2018).
Country of origin in percentages (OIS, 2018b)

The charts in figure 7 represent the socio-demographic features of the Indische Buurt West. The
income distribution of the neighbourhood shows that there are significantly more households with
middle and lower incomes than higher incomes (respectively 62%, 27%, 11%) (OIS, 2016a). In case
of the educational level, almost half of the residents have a higher educational level (46%) in
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comparison to middle educational level (28%) and low educational level (26%) (OIS, 2016b).
Furthermore, there are relatively more residents who rent their houses: 54,9% housing association and
17,4% private rent in comparison to 27,6% owner-occupied houses (OIS, 2018a). Additionally, the
degree in which residents tend to move in the next two years holds 35% of the current inhabitants (in
comparison to the average of 26% in Amsterdam) (OIS, 2018a). Thus, the high degree of tenants and
moving tendency may point to rapid changes in housing occupations, which was also mentioned by
policymaker Poortinga (Interview Poortinga). Also, the neighbourhood seems divers in terms of
migration backgrounds: 38% Dutch, 17,8% Moroccan, 7,6% Turkish, 7,5% Surinam and 1,1%
Antillean (OIS, 2018b). Moreover, residents rated the degree of social cohesion as a 5,7 at a scale
from 1 to 10 (in comparison to 5,6 as the average of Amsterdam) (OIS, 2017a). In addition, the degree
to which people are involved in neighbourhood activities was rated as a 6,3 at a scale from 1 to 10 (in
comparison to a 6,3 too as the average of Amsterdam) (OIS, 2017b).
Thus, it could be said that the neighbourhood is quite diverse in terms of education level and
country of origin of the residents. Also, it is characterised by a high degree of tenants and a relatively
high moving tendency. The income distribution points at the presence of predominantly middle and
low incomes, and both the involvement of residents in neighbourhood activities and social cohesion is
mediated: neither high or low.
7.2 Vulnerability for urban pluvial flooding in de Indische Buurt West
The vulnerabilities to extreme rainfall in the Indische Buurt West result from the presence of lowlying areas in comparison to other parts of the neighbourhood where the rainwater accumulates itself
in case of extreme rainfall (Gemeente Amsterdam & Waternet, 2018).

Map 2: Bottlenecks in case of extreme
rainfall in the Indische Buurt West
(Amsterdam Rainproof, 2017)

Map 3: Water accumulation in case of a
rainstorm of 120mm/2 hours in the
Indische Buurt West (AGV, 2018)

Map 4: Ground surface level of the
Indische Buurt West (AGV, 2018)

The maps pictured above illustrate this. Map 2 shows the bottlenecks present in the Indische
Buurt West, where the ones indicated in red are classified as ‘extreme urgent’, the ones in blue ‘very
urgent’, and the ones in green ‘urgent’ (Amsterdam Rainproof, 2017). Map 3 shows a model of the
water accumulation after a rainfall of 120 mm per two hours (AGV, 2018). The locations where most
water accumulates are dark blue, which is in accordance with the bottlenecks shown in map 2. The
third map (map 4) shows the ground surface level of the neighbourhood (AGV, 2018). The low-lying
locations are indicated with a dark green colour, which are also in accordance with both the locations
where the rainwater is accumulating itself in map 3 and the bottlenecks in map 2.
Thus, in order to relieve the water accumulation in these bottlenecks, adaptation action should
contain measures that store or infiltrate rainwater elsewhere in the neighbourhood.
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7.3 Amount of adaptation action taken by the residents
In comparison to the adaptation action in other neighbourhoods of Amsterdam, the Indische Buurt
West contains a relatively low level of adaptation action (see part 5.3). From the available data stems
that three measures are actually taken. Also, there are two residents that would like to adopt measures,
but have not done this yet.

Figure 8: Green roof implemented by resident 1
(Interview resident 1)

Figure 9: The garden of resident 7, full vegetation
and a rain barrel in the back, in front of the shed
(Interview resident 7)

From the interviews with the eight residents of the Indische Buurt West can be concluded that
two of them actually adopted measures (Interview resident 1 and 7), another two of them would like to
adopt measures but have not done this yet (Interview resident 6 and 8), and the other four residents
neither adopted measures or indicated that they would like to adopt these in the near future (Interview
resident 2, 3, 4 and 5).
Resident 1 implemented a green roof with the main consideration that it enhances the isolation
of her house, seen on image 1 (Interview resident 1). Furthermore, she stopped her neighbours who
wanted to tile the communal front garden because that would limit the water storage capacity
(Interview resident 1). Resident 7 has removed almost all tiles and has made a small pond in her
garden. Also, she implemented a rain barrel in order to capture water for her plants (see image 2). The
main reasons for these measures were esthetical values and to increase the biodiversity (Interview
resident 7).
Resident 6 argues that he would like to implement a green roof, but the fact that he is a tenant
restricts him from implementing it (Interview resident 6). Therefore, in case he will buy a house
himself he will definitely take it into consideration. Furthermore, he is most likely going to implement
a rain barrel, but has not implemented it yet due to time issues (Interview resident 6). Resident 8
would also like to see a green roof on the communal roof of his housing complex, but there is
currently a lack of progress because of communication problems (Interview resident 8). However, he
emphasizes that he would like the green roof because of esthetical reasons rather than as a measure
against urban pluvial flooding (Interview resident 8).
In case of the other four residents, they have not adopted measures and also mentioned that
they do not need it (Interview resident 2 and 3), did not think about it (Interview resident 5), or do not
know what measures he is able to adopt (Interview resident 4 and 5).
Additionally, the map presenting the amount of green roofs throughout the city shows the
presence of two green roofs in the Indische Buurt West (see Appendix 2) (Gemeente Amsterdam,
2018). One of them belongs to resident 1, and the other roof also seems to be implemented on a
residential house. This can thus be interpreted as if the resident did adopt the measure, however, this
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cannot be said with complete certainty. The Amsterdam Rainproof project map shows one measure
that was implemented by the municipality without the involvement of any residents (Amsterdam
Rainproof, 2018a). Hence, this measure is left out of account.
Thus, from the available data can be concluded that there are three residents who adopted
measures, of which two are certain and one is most likely. Furthermore, two residents do want to
adopt measures in the future.
7.4 Conclusion
The Indische Buurt West is a diverse neighbourhood in terms of socio-demographic backgrounds. It
contains several bottlenecks for urban pluvial flooding because of low-lying areas where water is
likely to accumulate itself. To solve these problems, measures should be adopted throughout the whole
neighbourhood. Currently, it seems that three residents have actually adopted measures.
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8. What are the reasons behind the uptake, or lack of uptake, of adaptation action among
residents in the Indische Buurt West, and how do these relate to the mode of governance?
This chapter introduces the reasons behind the uptake of measures, and the main barriers that seem to
explain the lack of adaptation action regarding urban pluvial flooding that was illustrated in chapter 2.
These main barriers are ambiguity in the division of responsibilities, a lack of awareness and
understanding of the issue, and a perceived lack of steering and guidance from the municipality. These
barriers will now be explained, followed by their relation to the mode of governance of the
municipality in Amsterdam regarding their policy for urban pluvial flooding. The conclusions are
based upon the interviews with eight residents, Luca van der Putten who assists residents in adopting
measures as contributor of the Regenwacht, and community manager of Amsterdam Rainproof Irene
Poortinga.
8.1. Reasons for the uptake of measures
In case of the two residents that did took measures, reducing the risk to water nuisance was more of a
co-benefit than the main reason for uptake (Interview resident 1 and 7). For resident 1, the benefit of
an increased water storage capacity did count in the consideration to adopt the green roof (Interview
resident 1). This can be related to the mode of governance because it seems that the communication of
the sum of the benefits of a green roof stimulated her to actually implement it. Also, the subsidy was a
great stimulation too (Interview resident 1). Resident 2, 5, 6, 7 and 8 share this view, arguing that the
costs of implementing measures, in particular a green roof, can be a great barrier, which is in line with
Burch (2010) (Interview resident 2, 5, 6, 7, and 8).
8.2.1. Ambiguous division of responsibilities
One of the main barriers for the uptake of measures regarding urban pluvial flooding results from
ambiguity in the division of responsibilities. Here, it is highlighted that there are several different
characteristics of private actors, which complicates the extent to which residents feel responsible. This
ambiguity seems to depend on issues of ownership, floor level and perceived impact.
The issues of ownership can be elaborated through the distinction between tenants and
homeowners. All residents who are renting their homes pointed out that the responsibility for the
uptake of measures lies with the housing corporations in the case of social housing, and with the
homeowners in the case of private rentals (Interview resident 1, 2, 3, 4, 5, and 6). The rationale behind
this is that the measures go along with altering the physical condition of the house, which most tenants
are not allowed to do due to their contract with the homeowner: “[…] if it structurally has to do with
the quality of the house, then the landlord is responsible” (Interview resident 4). Respondent 4, 5 and
6 highlight that they do have a certain responsibility as tenants, for example, to make sure that the
drainpipe is not blocked by trash (Interview resident 4), or to express that they are open to the
implementation of a green roof (Interview resident 6). However, these responsibilities do not go as far
as to actual implementation of measures.
The resident who also bears ownership of her house argues that the responsibility of taking
measures lies with herself, but is also shared by the other homeowners in her housing complex
(Interview resident 1). The fact that all residents of the apartment complex share the roof and the front
garden restricted her to discuss her plans for implementing a green roof with the homeowners
association (VVE) (Interview resident 1). In her case, the neighbours agreed with her. But this
complexity of multiple actors that are responsible could also hamper the uptake of a green roof, which
can be illustrated by resident 8: “There are so many different parties with different interests. […] It is
a lot of work to organise everything” (Interview resident 8). He further explains this by the fact that
not all residents of the housing complex enjoy the same benefits, as some residents are not even able
to see the roof that is situated in the middle of the complex, or enjoy the isolation benefits (Interview
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resident 8). This also raises questions about the distribution of the costs, which hampers the
implementation of the green roof: “it is a real hassle, and a lot of money” (Interview resident 8).
This last example touched upon the issue of different floor levels. This illustrates that a fair
distribution of benefits of a green roof is difficult, as some houses are not in close contact with it. The
rationale is that different floor levels cope with different problems regarding water nuisance, and are
able to take different measures. In case of urban pluvial floods, the ground level will suffer more
nuisance than higher floors because the water is able to flow into their houses via the door and
window openings (Interview resident 4 and 5; Poortinga; Van der Putten). Also, only residents that
(collectively) own a garden, mostly situated on the ground level, can adopt measures that are
concerned with the implementation of vegetation or a rain barrel. Furthermore, only residents who feel
responsible for the roof are likely to implement a green roof. The residents who are living in the
middle floors state that they have no idea what measures they could implement and therefore also feel
not responsible for the uptake of measures (Interview resident 4, 5 and 8): “So, if I, living at the third
floor, was responsible for something, then there should be a nice public campaign telling me that,
because I know nothing about it” (Interview resident 4). Thus, the fact that people live at different
floor levels has consequences for the responsibilities the residents perceive they can bear.
Lastly, several residents do not feel the responsibility for the uptake of measures because in
their view this should lie with other parties that are able to generate greater impacts. For example,
resident 1 points out that the responsibility should rather lie with project developers because they are
able to implement measures at multiple houses at once, and in an environment where they do not have
to discuss this with all various residents because they simply do not live there yet (Interview resident
1). This way, the impact is larger and the process proceeds faster and easier (Interview resident 1).
Also residents 5, 6, 7 and 8 point to the fact that green roofs should be implemented on large (public)
buildings such as schools, libraries, and municipality buildings because the impact would be greater
due to the large surfaces (Interview resident 5, 6, 7 and 8).
In sum, residents not seem to feel the responsibility to adopt measures because it is unclear
what measures they can actually implement. Here, the make a distinction between various private
parties: homeowners and renters, ground floor and higher floors, (large) businesses and residents.
8.2.2. Ambiguous division of responsibilities in relation to the mode of governance
The fact that the residents do not feel responsible due to ownership issues, the floor level and
perceived impact can be related to the way the responsibilities are determined and communicated by
the municipality.
The municipality tries to enhance the accountability by communicating the division of
responsibilities via their public information platform Amsterdam Rainproof. However, it looks like
these responsibilities are not yet worked out far enough to be effective. Currently, there has been made
a distinction between public and private actors in the responsibility for the uptake of measures. The
municipality is responsible for the public space, and private actors for their own plot of land
(Gemeente Amsterdam & Waternet, 2018). However, no differences are made between the various
private actors, namely residents, small and large businesses, tenants, homeowners, and different floor
levels. The reason for this is simply because it is not clarified yet what these various actors can do:
“[…] it is only relevant for the ground floor, but the people upstairs have the roof. So it is a complex
problem” (Interview Poortinga). Thus, because it is not clear yet who can be held responsible for what
and what these responsibilities then exactly represent, residents rather tend to point to others than
feeling responsible themselves. This is in line with the theory that a large extent of social complexity,
which may often appear in interactive arrangements, leads to fragmented and ambiguous
responsibilities for adaptation (Urwin and Jordan, 2008; Mees et al., 2014). Therefore, policy
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instruments are needed that support a clear allocation and transparency of responsibilities for
adaptation action (Mees et al., 2014).
In the case of Amsterdam, the municipality uses soft policies to communicate the
responsibilities. Through the public information platform they ask private actors to help them solving
the problem: “We do not say that people are responsible, but rather ask them to help us because we
cannot do it by ourselves” (Interview Poortinga; Amsterdam Rainproof, 2018c). In contrast, Van der
Putten argues that there is a lack of adaptation action among residents because these responsibilities
are not communicated clearly: “Not at any place or document is explicitly stated what your personal
responsibility is, nor that of homeowners, nor that of Waternet, and nor that of the municipality
themselves” (Interview van der Putten). Therefore, the communicative policy instrument in
combination with the way the responsibilities are described may contribute to the perceived ambiguity
of responsibilities. This can be compared to the use of regulations as policy instruments in other case
studies, which resulted in the raise of accountability in terms of clarity of responsibilities (Mees et al.,
2014; Johnson & Priest, 2008).
In sum, the perceived ambiguity in responsibilities by residents acts as a barrier to the uptake
of adaptation measures. This ambiguity can be related to the governance arrangement of the
municipality of Amsterdam in terms of the division of responsibilities and policy instruments. Firstly,
there are differences between the various private actors in terms of ownership, floor level and
perceived impact which has consequences for the extend of perceived water nuisance and the
measures that they are able to adopt. These differences are however not taken into account in the
division of responsibilities established by the municipality. Furthermore, the way that the
responsibilities are communicated may contribute to this ambiguity because they are not explicitly
mentioned in the policy.
8.3.1. Lack of awareness of the problem and the measures
Another significant barrier for the uptake of adaptation measures by residents stems from the lack of
awareness of the problem, the risk of urban pluvial flooding, and more precise knowledge about the
measures that could be taken.
Here, resident 3 does not perceive future weather conditions as a problem for urban areas
because he has not experienced any related problems with it, and is therefore not engaging in the
measures that he could take (Interview resident 3). All other residents do perceive extreme rainfall as a
problem, but it seems like they do not exactly know how to picture this in Amsterdam. It plays a role
that most of these residents have not experienced any water nuisance as a result of extreme rainfall and
therefore do not think about the measures they could take (Interview resident 2, 4, 5 and 7). To
illustrate this, resident 5 argues: “I just think that people are not really triggered by this problem.
Because, for me it is difficult to picture the issue because I have not experienced it myself. I think that
people are more willing to adopt measures when they truly experience it as a problem” (Interview
resident 5). Also, resident 2 emphasises that “It only reaches people at the moment when… ‘the going
get stuff’… when things are truly starting to go wrong” (Interview resident 2). Thus, the underlying
barrier for the uptake of measures seems to be that residents are not enough triggered yet by the issue
and therefore do not feel the urgency to adopt measures. This relates to Adger et al. (2009) who argued
that a lack of perceived risk due to a lack of awareness could be a barrier to adaptation action.
In case of knowledge about the measures that one could take, it is striking that most residents,
resident 1, 4, 5, 6, 7 and 8, do know what measures could be taken in general. They mention the
removal of paved areas and instead the implementation of more vegetation (resident 1, 4, 5 and 7), the
uptake of a green roof (resident 1, 6, 7, and 8) and a rain barrel (resident 4, 6 and 7). In the case of
resident 1, the green roof company Dakdokters informed her about the benefit of a green roof in terms
of the water storage capacity, which then played a role in her decision to implement the roof
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(Interview resident 1). However, despite knowledge about the measures, the other residents seem
reluctant to adopt them because of ambiguity of responsibilities and a lack of awareness. Furthermore,
it seems like some residents do not yet perceive the measures as participable enough. This is derived
from the fact that resident 4 expresses difficulties in that he does not know what to do with the excess
of water captured in a rain barrel (Interview resident 4). Also, resident 1 and 6 emphasise their
concerns about implementing a green roof because the roof is a crucial feature of one’s house: “You
are going to change something about your roof. That might be a bit scary. So you really have to know
what you are doing. The first thing that comes to mind is that there might be plant roots into your
bedroom” (Interview resident 6). The resident then adds that it would be helpful to realize visible
examples of green roofs throughout the city in order to show that they “do no harm” (Interview
resident 6). Residents 5, 6, and 7 argue that through the use of examples by other actors the measures
will be more participable for residents too because they are less abstract (Interview resident 5, 6 and
7). Examples are green roofs on buildings and containers in areas for rubbish, on municipal buildings
and prototypes at garden centres (Interview resident 6 and 7). This view seems to be supported by
resident 1 and 8 because they also point to the need of more role models (Interview resident 1 and 8).
Additionally, Van der Putten mentions that within his work at the Regenwacht, he noticed that visible
examples have stimulated other residents to take actions as well: “It is some sort of a do-democracy
[…]. If you take that rain barrel in your front garden, other residents are seeing it and consequently,
they want that too” (Interview Van der Putten).
In short, another main barrier for the uptake of adaptation measures against urban pluvial
flooding is the idea that people do not feel triggered by the problem yet because they have not
experienced water nuisance. Therefore, the residents do not feel the urgency to adopt measures. Also,
there is still some abstractness in the measures that could be adopted, because some residents mention
that they are not yet perceived as participable. This also negatively affects the uptake of adaptation
measures.
8.3.2. Lack of awareness in relation to the mode of governance
The lack of awareness of the problem, its consequences and knowledge about the measures that could
be adopted as a barrier to adaptation action can be related to the governance arrangement. It appears
that the communication of knowledge has not yet adequately influenced residents. An underlying
relation could be the ambiguous division of responsibilities and the idea that the public-private
network has not yet expanded enough.
According to Poortinga, the lack of awareness of the residents is known among policymakers,
which is why they focused on increasing this through the platform Amsterdam Rainproof: “People are
not aware of it. But they also do not know how they should act. […] There are several reasons why
residents do or do not adopt measures, and one of them is the lack of knowledge and know-how”
(Interview Poortinga). The policymakers try to communicate this knowledge and know-how through
the website of Amsterdam Rainproof, where an abundance of tips and tricks are provided, and through
the public-private network. For example, they have held sessions with the community centre of the
Indische Buurt West neighbourhood, published articles in community newspapers and facilitated
neighbourhood initiatives focused on front gardens (Interview Poortinga). However, she argues that
these forms of communication have not reached enough residents in the neighbourhood yet (Interview
Poortinga). Van der Putten emphasizes the lack of understanding about how to actually use the
knowledge that is provided: “Despite of the awareness-raising, the next step to taking action was
something that relatively stayed behind. So a lot of knowledge and ‘know-how’ was available, but the
‘how to actually do this’ stayed behind” (Interview van der Putten). He adds that the problem of
extreme rainfall in urban areas is not yet part of our daily lives: “There are a lot of developments, I
mean, only the open data already helps a lot of course. […] So you do see movements. But it is not
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completely developed yet. It is not an obvious fact yet. In comparison, our dikes are, we have managed
that with each other. But this we haven’t managed yet” (Interview Van der Putten). Furthermore, as
seen in chapter 7, the municipality has taken one measure in the public space and there are two green
roofs in the neighbourhood. This may point to the idea that there are not enough visible examples in
the neighbourhood yet which are able to influence other residents. Thus, the lack of awareness of
residents as a barrier to adaptation action can be related to the idea that the communication of
knowledge and examples have not yet reached enough people and therefore does not seem to lead to
action among residents. This can be explained using the theory that the effectiveness of policy
instruments is influenced by uncertainties. High uncertainties regarding the spatial and temporal
impacts of climate change could prevent people from adopting adaptation action, resulting in non- or
under-adaptation (Mees et al., 2014; Adger et al., 2009). This relates to the situation in Amsterdam, as
people are reluctant to adopt measures because they lack awareness of the problem, the consequences
and the measures. In such cases, theories state that policy instruments should be adopted that steer or
even force people to adapt, in order to reach sufficient levels of adaptation action (Mees et al., 2014).
On the contrary, the municipality of Amsterdam uses soft policy instruments, mostly communicative,
that rely on the initiative of residents themselves.
Furthermore, the underlying reasons that could explain the relationship between a lack of
awareness and the communicative policy instrument relate to the division of responsibilities and the
public-private network. The rationale is that because residents do not feel responsible yet, they are also
reluctant in tracking down the open data available online. Van der Putten argues that instead of telling
residents that they have to take measures, the municipality should discuss and explain this
responsibility more clearly (Interview Van der Putten). This then may lead to the increase of a feeling
of responsibility, which may influence residents to inform themselves at their own initiative. Van der
Putten argues that: “it is some sort of a three stage rocket: if it is clear who is responsible, then the
residents would say: ‘I do feel the responsibility, but I don’t have that knowledge at all. Could you
help me with that?’ Then the doors are opened and the municipality can share the relevant know-how,
which is their duty” (Interview van der Putten). Here, he highlights that this clarity of responsibilities
should go together with actors that actively connect the expertise knowledge of implementing
measures with residents through the public-private network in order to enhance their understanding
(Interview Van der Putten).
As illustrated by resident 1, the Dakdokters, partner of Amsterdam Rainproof, pointed out the
benefits of a green roof for increasing the water storage capacity, which the resident then took into
account in her decision (Interview resident 1; Dakdokters, 2018). This proves that the public-private
network did transmit knowledge. However, the network seems insufficiently extended for now as it
lacks connectors (Interview van der Putten). Van der Putten emphasises that market and public actors
are not ready yet to provide residents with services regarding the adaptation of measures (Interview
van der Putten). An example of such service is a workshop with the residents of a housing complex
where a market actor explained to them how to make your basement water robust, which turned out to
be effective (Interview van der Putten). From these statements, it seems that the public-private
network does fosters information and knowledge dissemination for which it is known in theories, but
it may not be as well-developed yet to have an influence on residents at a larger scale (Mees et al.,
2014).
In sum, the lack of adaptation action in the Indische Buurt West can be explained by the idea
that they do not feel triggered by the problem yet and therefore do not feel the urgency to adopt
measures. Also, residents perceive abstractness in the measures that could be adopted, which also
negatively affects adaptation action. This can be related to the interactive governance arrangement of
the municipality of Amsterdam, because it seems that the knowledge is not yet sufficiently
communicated in order to remove these uncertainties. The underlying relationship can be that the
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division of responsibilities are not yet clear, resulting in a lack of initiative of the residents to track
down the information. Also, the public-private network, which enables the fostering of this
communication, may not be as well developed yet to influence residents at a large scale.
8.4.1. Perceived lack of steering of the municipality
The last main barrier to adaptation action among the interviewed residents seems to be a perceived
lack of steering of the municipality, which leads to a wait-and-see attitude of the residents in adopting
measures. Although the opinions are divided in how this steering then should exactly look like, there
seems to be consensus in the idea that in the current situation residents do not feel stimulated enough
to take the initiative themselves.
The idea that the residents perceive a lack of steering is derived from all interviews with the
residents. Resident 2, 5, and 7 explicitly state that the municipality should show more initiative in
stimulating residents: “I think it is a really important role of the municipality and the national
government to show initiatives in this matter” (Interview resident 2). The other residents point more
indirectly to this by stating that there should be more stimulating through their favoured policy
instruments or steering strategy, which could be interpret as a perceived lack of those mechanisms.
In the case of resident 4 and 7, they argue that there should be more regulation stimulating
people to remove paving blocks and instead implement vegetation, and to create initial conditions for
project developers where measures regarding urban pluvial flooding are incorporated (Interview
resident 4 and 7). They both argue that there are also other rules for the way your garden is organised
in order to prevent nuisance for your neighbours: “If you want to implement a shed, you also have to
obtain a permit […] And those rules apply on private property too, for the prevention of nuisance for
your neighbours. But the same applies to tiling your garden, because then the water will flow to your
neighbours. In this sense, I think it is good if the municipality applies regulation for it” (Interview
resident 4). Residents 1, 2, 3, 5, 6, and 8 are to a lesser extent in favour of regulations that apply to the
owners of already built houses because they expect it may lead to fuss which might hamper the
adaptation process (Interview resident 1, 2, 3, 5, 6, and 8). This fuss can result from the financial
investments that go together with it (Interview resident 1, 4 and 5). However, residents 2 and 5 do
state that if the municipality can clearly prove the important contribution of it, it would be more
acceptable: “Regulations operate quite difficult in general. But on the other side… An obligation is an
obligation. If it is provable that things have an important contribution, then you have to regulate it, I
guess” (Interview resident 2).
Resident 1 argues that instead of regulation, residents should be more stimulated through the
use of the public-private network. She argues that residents’ initiatives should be subsidized and the
municipality should tag along with companies that already engage in the issue, such as the Rooftop
Festival (Interview resident 1). Also, information should be provided when, for example, purchasing a
house (Interview resident 1). Hence, “you make the way of informing more interesting than only
receiving a leaflet in your letterbox” (Interview resident 1).
Resident 6 and 8 argue that the municipality should draw and formulate their policy more
clearly by communicating their policy goals (Interview resident 6 and 8). In this way, “they provide
the residents with a step in the right direction” (Interview resident 8). Also, according to resident 8,
this should be underpinned by a contact person who provides the residents with a helping hand if
needed (Interview resident 8). Subsequently, both residents highlight that the policy should then be
further carried out by the private actors, namely the homeowners and suppliers of, for example, green
roofs (Interview resident 6 and 8).
Lastly, from the perspective of resident 1, 2, 3, 4 and 5, the municipality should include the
residents more actively in policymaking because this allows residents to participate in the decisionmaking processes and to represent their interests (Interview resident 1, 2, 3, 4, and 5). Furthermore,
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resident 5 states that it is convenient to include the residents because it increases the awareness and
understanding of the policy, which could stimulate residents to adopt measures (Interview resident 5).
Consensus appears in that the underlying reason why the residents mention that there should
be more steering and stimulation from the municipality comes from the idea that residents themselves
are reluctant to take initiatives to adopt measures. This was already illustrated in part 1.2.1 and 1.3.1
where the ambiguity of responsibilities and a lack of awareness of the problem were argued to be
barriers for taking measures and delving deeper into the available knowledge about the issue and its
measures. Furthermore, resident 3, 5, 7 and 8 support this by mentioning that if adaptation action is
left to private actors, nothing will happen (Interview resident 3, 5 and 8). Here, resident 5 and 7 also
point to the idea that the socio-demographic characteristics of the neighbourhood hamper the
willingness of people to improve their neighbourhood because they are too diverse. They point to the
various cultures, political differences, and the presence of a lot of tenants and therefore a continuous
change of neighbours, which creates the feeling that “people are living too anonymously” (Interview
resident 5 and 7). This is in line with the theory that people living in diverse neighbourhoods are less
willing to participate in development projects because the degree of social capital built by trust is often
lower in mixed neighbourhoods in terms of social status (Fröding et al., 2011; Ahmadi, 2017). Fröding
et al. (2011) also state that rootedness is important: people who have lived longer in an area are more
likely to participate. This relates to the fact that the interviewed residents state that the Indische Buurt
West is subjected to a continuous change of neighbours due to the high number of tenants, which may
hamper people’s willingness to participate in development projects. The theories are particularly
relevant because the residents perceive the uptake of measures regarding urban pluvial flooding as
such development projects rather than measures for one’s individual benefit. Resident 1, 2, 5, 6, 7, and
8 argue that the most important benefits are clean air, the increase of biodiversity, the reduction of
water nuisance and increased safety, which can be enjoyed by the whole neighbourhood and city
(Interview resident 1, 2, 5, 6, 7, and 8).
In sum, the residents seem to point to the idea that the municipality should take more initiative
in providing the residents with some guidance in adopting measures, which therefore creates a waitand-see attitude among the residents. The way this steering should look like varies from regulation, to
clearly setting adaptation goals to increased network steering, and to the active involvement of
residents in policymaking. The underlying reason behind these statements seems to be that the
residents are reluctant in taking initiatives themselves resulting in a lack of adaptation action.
8.4.2. Perceived lack of steering of the municipality in relation to the mode of governance
The by the residents perceived lack of steering of the municipality as a barrier to adaptation action can
be related to the steering strategy and policy instruments of the municipality’s governance
arrangement. Here, the municipality seems to focus on the intrinsic motivation of people through their
public-private network steering and mostly communication and subsidies as instruments. As a
consequence, it appears that foremost the residents are targeted who already seem to be open to
participation, whereby attention is lacking to the ones that are not yet concerned about the issue.
The municipality establishes a public-private network in order to stimulate residents to adopt
adaptation measures and to increase awareness (Interview Poortinga). The private parties that are
targeted are green roof specialists, garden centres, insurance companies, the local media,
neighbourhood initiatives, festivals and markets focused on sustainability (Interview Poortinga). Here,
it seems that some of the partners in focus already engage with residents that show some initiative or
interest in neighbourhood community participation. For example, people that go to initiatives such as
‘neighbourhood-day’ already show some interest in committing themselves to neighbourhood
initiatives. However, the people who are not concerned with the issue or the neighbourhood
development may not be reached in this way. Resident 1 and 7 underpin this by staying that “it [the
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network steering] remains difficult, because you do have to be open for it” (Interview resident 1 and
7). Also Van der Putten makes a distinction between residents that take the initiative themself to adopt
measures and those who have no idea about the issue and measures and therefore do not take any
initiative (Interview Van der Putten). Also the policy instruments, communication through the public
information platform Amsterdam Rainproof and subsidies for the implementation of vegetation, rely
on people that take the initiative to look into the information available and thus cooperate themselves.
Thus, on the one hand, it seems that the steering strategy and policy instruments are based
upon people that show some initiative on its own. On the other hand, it looks like the interviewed
residents experience a lack of guidance and adopt a wait-and-see attitude until the municipality takes
the initiative in providing them with more steering. Van der Putten explains this by the lack of
connectors in the network, as there should be more parties that actively connect the residents with the
knowledge available in order to make them aware and give them a helping hand (Interview Van der
Putten).
In sum, the last main barrier for residents to adopt measures seems to be coming from a lack
of perceived steering and guidance of the municipality, resulting in a wait-and-see attitude. The
underlying reason seems that the residents themselves are reluctant to take the initiative to engage in
the issue and its measures. On the contrary, it looks like the steering strategy and policy instruments of
the municipality assume some initiative of the residents themselves. Therefore, the under-adaptation
may result from a mismatch in the perceived actors who take initiative: whereas the residents point to
the municipality, the municipality steers on the intrinsic motivation of its residents.
8.5. Conclusion
This chapter focused on three main barriers that seem to explain why the residents of the Indische
Buurt West are reluctant in adopting measures regarding urban pluvial flooding: an ambiguous
division of responsibilities, a lack of awareness about the issue, and a perceived lack of steering of the
municipality. Thereafter, it was explained how these barriers relate to the current governance
arrangement of the municipality of Amsterdam.
Firstly, there seems to be ambiguity in the division of responsibilities of private actors in terms
of ownership, floor level and perceived impact. Therefore, it seems that residents do not feel
responsible to adopt measures. This relates to the mode of governance because these perceived
differences between private parties are not taken into account when establishing and communicating
the division of responsibilities, as they are not explicitly mentioned.
Secondly, a lack of awareness and understanding of the issue seem to result in the idea that the
residents are not triggered yet by the problem and therefore do not feel the urgency to adopt measures.
This relates to the mode of governance because it seems that the knowledge is not sufficiently
communicated to the residents yet. Other possible explanations are that the ambiguous division of
responsibilities retain residents from tracking down the available information, and that the publicprivate network has not developed itself enough to influence residents at a large scale.
Thirdly, residents seem to perceive a lack of steering from the municipality, which results in a
wait-and-see attitude. This steering is needed because the residents themselves are reluctant in taking
initiative to engage in the issue. This relates to the mode of governance because, on the contrary, the
municipality uses a public-private network to steer and mostly communicative instruments that
assume some initiative of the residents themselves. Thus, both the residents and the municipality seem
to expect the initiative from each other, resulting in a lack of adaptation of the residents.
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9. Discussion
This thesis conducted a study on how the mode of governance of climate adaptation works in practice
regarding adaptation action among residents against urban pluvial flooding in the Indische Buurt
West, a neighbourhood of Amsterdam. Specifically, the following research question was formulated:
How does the mode of governance regarding climate adaptation in Amsterdam lead to action among
residents against urban pluvial flooding in the Indische Buurt West? This study contributes to the
existing literature in two ways. This study extends the existing knowledge because it examines how
the mode of governance present in Amsterdam, which is an interactive governance arrangement,
regarding adaptation planning for urban pluvial flooding works in practice. Secondly, this study is
conducted from a resident’s perspective on how the mode of governance is experienced and how it
leads to action among residents. The research is partly deductive, as it builds upon previous studies
about governance arrangements regarding climate adaptation. Also, the study is partly inductive as it
generates a new theory about how an interactive governance arrangement works in practice regarding
climate adaptation specified to urban pluvial flooding from the perspective of residents. Here, the
existing literature about governance challenges and interactive governance arrangements is extended
because these challenges are linked to this particular arrangement.
The relationship between the findings of this thesis and the existing literature will now be
explained. This then results in an overarching conclusion of how this study contributes to the existing
theories by means of an analytic generalization. Thereafter, some policy recommendations are
proposed according to the findings of the research. Lastly, the limitations and suggestions for future
research are presented.
9.1.1. Relationship between the thesis and the consisting literature
The study is conducted in Amsterdam because the city is both subjected to the increased amount and
intensity of precipitation as a result of climate change, and to urban expansion (KNMI, 2018; CBS,
2016). Also, the city centre and the pre-war neighbourhoods surrounding the centre contain a compact
building structure resulting in insufficient permeable surface (Wijck, 1960). All these factors make the
city vulnerable to urban pluvial flooding because the precipitation rate and intensity is increased, but
at the same time the rainwater is not able to infiltrate into the ground sufficiently (Dai et al., 2018;
Ogbonna et al., 2015; Arnfield, 2003). Furthermore, in the case of the compact neighbourhoods,
measures should also be taken on private property because of the limited public space (Assenbergh,
2016). This makes it relevant to research the adaptation action among residents in such a
neighbourhood. The neighbourhood in focus is the Indische Buurt West. This neighbourhood is among
the most vulnerable for extreme rainfall, is characterised by a dense building structure, and contains a
small amount of adaptation action among residents (Amsterdam Rainproof, 2017; 2018a; OIS, 2018d;
Gemeente Amsterdam, 2018).
Furthermore, three main conclusions are drawn about how the interactive governance
arrangement in Amsterdam leads to insufficient adaptation action among residents against urban
pluvial flooding in the Indische Buurt West. These conclusions can be underpinned by the governance
challenges ‘social complexity’ and ‘uncertainty’ discussed in part 2.2.1 of the theoretical framework.
Firstly, it is argued that the residents do not seem to feel the responsibility to adopt measures
because of the ambiguous division of responsibilities between the various private parties. The
residents perceive differences what measures actors are able to adopt in terms of house ownership,
floor level and whether they are businesses or residents. These differences are not explicitly defined
within the governance arrangement. The underlying governance challenge seems to be ‘social
complexity’, referring to the idea that when multiple sorts of actors are involved, this may lead to
ambiguous and fragmented responsibilities (Mees et al., 2014). In the case of Amsterdam, this social
complexity is clearly present because there are more types of private actors than is foreseen in the
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governance arrangement, which results in ambiguous responsibilities (Mees et al., 2014). Mees et al.
(2014) and Urwin and Jordan (2008) argue that in such circumstances, policy instruments are needed
that support a clear allocation and transparency of responsibilities for adaptation action (Meest et al.,
2014; Urwin and Jordan, 2008). However, in the case of Amsterdam, the communicative instruments
seem not to support this because the differences between private parties are not taken into account
when establishing and communicating the division of responsibilities.
Secondly, a lack of awareness and understanding about urban pluvial flooding and its
measures seem to lead to under-adaptation of the residents because they do not feel triggered by the
problem yet. This is in line with the governance challenge ‘uncertainty’. Here, high uncertainties
regarding climate impacts as well as the costs, benefits and effectiveness of the measures, resulting
from a lack of awareness, lead to a lack of adaptation action (Eraydin & Tasan-Kok, 2012; Mees et al.,
2014; Adger et al., 2009). It is therefore argued that in such circumstances, policy instruments and
steering strategies are called for that steer or even force people to adopt measures in order to gain
sufficient adaptation action (Mees et al., 2014). However, in the case of Amsterdam, the steering
strategy relies on the public-private network that does not include residents directly and therefore does
not actively steer them to adopt measures. Additionally, the soft policies do not force residents to
adopt measures.
Lastly, it can be concluded from the first and second conclusion that residents do not take the
initiative to adopt measures themselves because of ambiguity in the responsibilities and lack of
awareness. Additionally, the high amount of renters and diverse socio-demographic backgrounds
present in the neighbourhood seem to prevent people from participating in neighbourhood
development projects, which is in line with Fröding et al. (2011) and Putnam (1993). Furthermore, it is
argued that the residents expect more steering from the municipality by means of guidance in adopting
measures. On the contrary, the soft policy instruments and the steering through the public-private
network focus on the motivation of the residents themselves because they have to show initiative in
order to come in contact with the available knowledge and the network. It is therefore argued that this
steering strategy and policy instruments do not work sufficiently when the governance challenges
‘uncertainty’ and ‘social complexity’ are at stake, because conversely, these challenges ask for a more
active steering and for the clear communication of responsibilities.
9.1.2. Conclusion in terms of an analytic generalization
The relationship between the mode of governance and adaptation action among residents is examined
using a qualitative research strategy, which means that the conclusions cannot be generalised to the
neighbourhood Indische Buurt West or to the whole city of Amsterdam (Yin, 2008). However,
attempts could be made to generalize the findings to theoretical propositions about how interactive
governance arrangements works in practice (Yin, 2008). Therefore, the conclusions drawn in this
thesis may point to the idea that an interactive governance arrangement based on shared
responsibilities, soft policies and network steering does not lead to adaptation action among residents
against urban pluvial flooding because the governance challenges ‘social complexity’ and
‘uncertainty’ emerge (Mees et al., 2014; Eraydin & Tasan-Kok, 2012). According to the literature,
these challenges ask respectively for a governance arrangement based on instruments that provide a
clear allocation of responsibilities and a steering strategy that actively steers or even forces people to
adapt (Mees et al., 2014; Johnson & Priest, 2008; Urwin & Jordan, 2008; Adger et al., 2009). On the
contrary, the soft policies do not communicate the responsibilities clearly because the division of
responsibilities is not explicitly defined, and the network steering rests on indirect interaction with the
residents and is based on the initiatives of the residents themselves rather than steering them directly.
Though, this does not mean that the interactive governance arrangement has to be rejected. To the
contrary, it could also be further developed in clarifying the division of responsibilities, in increasing
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the communication of information, and in extending the network by parties that actively connect the
residents with the available knowledge of the issue.
9.2. Policy recommendations
This thesis has concluded that there are several reasons why the mode of governance in Amsterdam
leads to insufficient adaptation action among residents against urban pluvial flooding in the Indische
Buurt West. These barriers therefore allow suggesting recommendations that could contribute to the
increase of adaptation action among residents in the Indische Buurt West.
The main recommendation is to clarify the responsibilities between the various private actors,
and to communicate these clearly. From the interviews with the residents it became clear that they
perceive differences within the responsibilities between renters and homeowners, people living on
different floor levels and between (large) businesses and residents. These differences could be further
defined within the policy platform and clarified in the information and knowledge they communicate
through the website. When these responsibilities are clarified and communicated clearly this may
enhance the feeling of responsibility of the residents to adopt measures. When people know they are
responsible, they may also show more initiative in searching for knowledge about the issue, as argued
by Luca van der Putten (Interview). In this way, the chance is enhanced that they come in contact with
the information available online and with the network parties. The clarification of the division of
responsibilities and how these are communicated may thus also have a positive effect on the other two
barriers for adaptation action, as awareness is raised through increased knowledge and residents may
perceive more steering as they become more actively part of the public-private network.
From the interviews, it became clear that foremost renters do not know what measures they
can adopt. The clarification of the division of responsibilities can here be enhanced through
formulating what they can do. For example, in case they have a (front) garden they are still able to
adopt small-scale measures such as a rain barrel, or the removal of paved areas and the
implementation of vegetation. However, in some cases renters have to work together with other
residents in the complex because the garden is communal, or with their landlords because they bear
the responsibility for the roof. Then, suggestions could be made that the renters express to their
neighbours or landlord that they want to adopt measures (Interview resident 6 & 8). Then, if
necessary, services could be provided that enhance the communication between these different parties
in order to facilitate the process (Interview Luca van der Putten).
Furthermore, the communication of the clarified responsibilities may be enhanced using a
public information campaign that is more present in one’s daily life, and therefore may reach more
people that are reluctant in taking initiative themselves. This idea is derived from the World Health
Organization (2007) and Mees et al. (2014), where is argued that such a campaign may clarify the
responsibilities. This campaign could, for example, consist of information posters throughout the city,
perhaps in combination with other sustainable policy goals.
Thus, it is suggested that when the division of responsibilities is clarified and communicated
more clearly, this may result in more initiatives of the residents to adopt measures.
9.3. Limitations and future research
Within the findings of this thesis, the limitations of this study should also be considered. These
limitations may bring up several points for future research.
Firstly, because the relationship between the mode of governance in Amsterdam and the
adaptation action among residents in the Indische Buurt West is examined using a qualitative research
strategy based on the interviews with eight residents, the findings cannot be generalised to the
population (Yin, 2008; Bryman, 2012). There is chance at speculation: the conclusions drawn are
based on a small-n research, meaning that not all residents of the Indische Buurt West may feel the
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same about the questions that have been asked. Therefore, attempts to minimalize this chance have
been made through targeting a diverse group of residents, as discussed in the methodology part 3.5.
On the contrary, the qualitative strategy did allow examining the real world in depth and revealing the
underlying reasons of the concerning relationship. Here, future research can improve the current study
by interviewing a wide range of residents of the Indische Buurt West in order to minimalize this
chance at speculation.
Additionally, a clear definition of ‘steering strategies’ was absent in the existing literature
about various modes of governance. Therefore, an attempt was made to establish a definition based on
the personal understanding and the application of steering strategies in the literature. However, even
though the literature was studied thoroughly, the chance still exist that this own definition does not
encompass the complete meaning of steering strategies. Therefore, this provides opportunities for
future research based on the understanding and use of the concept ‘steering strategies’.
Furthermore, the maps that were used in order to measure the amount of adaptation action
against urban pluvial flooding in Amsterdam did not make a distinction between various actors. Also,
it was mentioned in the description that the data was still incomplete. This results in the fact that the
maps may not be representative and therefore influence the drawn conclusions. However, in order to
cope with this, the map of green roofs was combined with a layer of residential areas, and the projects
on the Amsterdam Rainproof map were observed individually. In this way, it could be seen which
adaptation action was taken by residents instead of other parties. These incomplete maps provide
opportunities for future research where a large-n study could be conducted towards the amount of
adaptation action against urban pluvial flooding adopted by residents or other parties in Amsterdam.
Lastly, the causes of some of the bottlenecks that represent the vulnerable locations for
extreme rainfall in Amsterdam could not be explained with complete certainty. This was due to the
limited open access of this particular knowledge from Amsterdam Rainproof. However, the policy
program did provide the full policy document ‘Rainproof Urban Development’ and cooperated in
terms of an interview (Gemeente Amsterdam & Waternet, 2018).
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10. Conclusion
This study examined how the interactive governance arrangement regarding climate adaptation present
in Amsterdam works in practice. It focussed on the uptake of measures among residents that make the
city more rainwater robust. In other words: How does the mode of governance regarding climate
adaptation in Amsterdam lead to action among residents against urban pluvial flooding in the
Indische Buurt West?
The findings of this study show that residents are reluctant to adopt measures in the Indische
Buurt West, which can be related to the interactive governance arrangement. This seems problematic
because the neighbourhood is among the most vulnerable for urban pluvial flooding, and adopting
measures on private property is of particular importance because of the limited public space. From the
perspective of the residents, the barriers for adaptation action result from an ambiguous division of
responsibilities, a lack of awareness and a perceived lack of steering by the municipality. These
barriers can be related to interactive governance arrangement.
First, the perceived differences between homeowners and renters, floor levels and (large)
businesses and residents in what measures they are able to adopt are not taken into account by the
division of the responsibilities of the municipality. Here, the responsibilities are not explicitly defined
and communicated. Secondly, a lack of awareness and understanding of the issue seems to result in
the idea that residents are not triggered yet by the problem, and therefore do not adopt measures. This
seems to relate to the governance arrangement in that the knowledge is not sufficiently communicated
to the residents yet. Also, the lack of a feeling of responsibility may retain residents from looking for
the available information online and from getting in contact with the network parties. In this way, both
the ambiguous responsibilities and lack of awareness result in the idea that residents themselves do not
take the initiative to engage in the issue and its measures. This is also underpinned by the statements
of the residents that it is the responsibility of the municipality to make sure adaptation action arises,
and therefore should provide more steering and guidance in how to do this. On the contrary, the
municipality uses a public-private network to steer and mostly communicative instruments that
assume some initiative of the residents themselves. It therefore seems that both the municipality and
the residents expect the initiative from each other, resulting in a lack of adaptation action
Thus, it seems that the interactive governance arrangement present in Amsterdam does not yet
lead to adaptation action among residents because, at this time, the division of responsibilities for
private actors is not sufficiently defined, the knowledge does not reach the residents enough, and the
residents are not yet actively involved in the public-private network.
These findings did hopefully not only contributed to the existing literature about how modes
of governance regarding climate adaptation against urban pluvial flooding work in practice from the
perspective of the residents, but also provided new insights in how to make Amsterdam rainproof.
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12. Appendices
Appendix 1: Interviews conducted with Irene Poortinga, policymaker of Amsterdam Rainproof, Luca
van der Putten, co-foudner of the Regenwacht, and the eight residents of the Indische Buurt West
Interview Irene Poortinga, community manager Amsterdam Rainproof
31 Oktober 2018, 13:00
Waternet, te Amsterdam
Vind u het goed als ik het interview opneem?
Ja, ja, helemaal goed
Ik wilde u vragen of u eerst wat wilde vertellen over uw functie hier, als community manager als ik het goed heb?
Ja, ja, nou misschien eerst even kort een aanleiding van Amsterdam Rainproof. Want wij zijn in 2014 begonnen als initiatief
vanuit Waternet. Waternet is het watercyclus bedrijf, dus die doet zuivering van water, oppervlakte water, drinkwater en
afvalwater. En ehm, eigenlijk kwam het na aanleiding van een hevige bui in Kopenhagen. Daar was extreem veel regen
gevallen, en er was heel veel schade, meer dan 1 miljard euro schade. En toen was er gekeken, nou als die bui zou vallen in
Amsterdam, wat gebeurt er dan? Een soort modelstudie gedaan, door een bui op Amsterdam te laten vallen, en gekeken waar
stroomt het water heen, en is dit dan erg, en kunnen we dan schade oplopen? Zijn we kwetsbaar eigenlijk? En kwetsbaar is
dat je niet meer kan rijden over straten, dat je niet meer bereikbaar bent en ook over kwetsbaarheid dat het in huizen loopt of
ziekenhuizen of de vitale infrastructuur zoals ze dat noemen. En toen kwamen we erachter ja, we zijn kwetsbaar, vooral als er
een hevige bui is. Dus wat er in Kopenhagen kon gebeuren, kon ook hier gebeuren. Maar vervolgens werd ook gekeken van
waar zitten dan de oplossingen? Dus vanuit de gemeente kijken we altijd, kan ik een straat aanpakken, kan ik de openbare
ruimte aanpakken? Kan ik daar alle maatregelen nemen? Ehm, maar toen zagen we dat als we idealiter echt alle oplossingen
in de openbare ruimte zouden doen, dat je dan in private ruimte nog steeds dingen moet doen. Hè dus je kan niet oplossen
door alleen in de openbare ruimte wat te doen. En toen kwam eigenlijk nou we moeten hier wat mee, mensen zijn er niet van
bewust. Maar we weten ook niet hoe ze moeten handelen. We gaan een publiek-privaat netwerk opzetten, dus van allerlei
partijen. Nou dus in 2014 hebben we gekeken welke stakeholder groepen zijn nou belangrijk om te benaderen? En eh, daarbij
werken we via een netwerk aanpak, dus dat is net iets anders dan één op één met bewoners. Wie hebben invloed op die
bewoners? Je kan wel iedereen gaan benaderen van joh je moet wat doen, maar er zijn allemaal redenen waarom bewoners
wel of geen actie ondernemen. En een daarvan is kennis, en hoe moet het dan? En hoe bereik je ze, hoe maak je ze bewust.
We hebben steeds gekeken van nou, hoe maak je ze bewust van dat het hard regent en dat ze zelf regenwater moeten
opvangen op hun eigen terrein, maar ook, dat ze zich moeten beschermen tegen water. Dus waterrobuust. En vervolgens hoe
ze daar dan naar kunnen handelen. Dus we hebben eigenlijk, dat noemen we dan intermediairs, gezocht, en dat zijn
bijvoorbeeld hoveniers of groene daken specialisten, maar ook verzekeraars, en de communicatie tak van de gemeente
bijvoorbeeld. Krantjes, lokale krantjes, media. Nou die hebben we allemaal in kaart gebracht, op welke stakeholdergroepen
zijn er dan. En toen zijn we gestart met het bellen van mensen. Van hè joh, het regent vaker harder, en ja, wist je dat, en weet
je wat jij kan doen? Nou en, dat heeft heel lang geduurd, want je hebt dan wel bijvoorbeeld een woningcorporatie, daarvan
denk je nou dat is wel een goede als die iets doet met regenwater. Maar die zijn heel groot, heel veel mensen werken er, en
welke afdeling moet je dan hebben, en misschien moet je wel meerdere afdelingen hebben. Zo zijn we eigenlijk gaan zoeken
in elke organisatie, waar zijn dan de sleutelfiguren, of ambassadeurs, of mensen die openstaan voor dit nieuwe vraagstuk, en
ook binnen de organisatie daaraan kunnen werken. Bij een hovenier is dat wat makkelijker want die zit over het algemeen al
meer in groen en planten, en zo, en die kan juist ons weer helpen van welke planten zijn nou geschikt. Dus die hoef je niet zo
veel meer uit te leggen, maar als het gaat om woningcorporatie of verzekeraar, dan is dat best een nieuw thema voor hun.
Daar zijn we ongeveer drie jaar mee bezig, en mijn taak is dan vooral voor het private netwerk alle stakeholders, eigenlijk de
mensen die we hebben gesproken en in ons netwerk zitten om die echt goed, ja, betrokken te houden. Dus zorgen, dat meet ik
ook, dus de betrokkenheid van of ze nog zijn aangehaakt, mensen gaan ook wel eens weg bij een organisatie. Dus eigenlijk at
het continu een relatie onderhoud noemen we dat. Relatie beheer. En aan de andere kant probeer ik ook nieuwe partijen
continu mee te krijgen. Dus te kijken van hé er is een actie daar, of er is een burendag, of iets, kunnen we daar op aanhaken.
Want zij zitten bijvoorbeeld ook in een waterknelpunt. Hoe kunnen we er nou voor zorgen dat zij ook op de hoogte zijn van
dat het harder regent, en dat ze zelf wat kunnen en ook moeten doen. Het andere deel van mijn team zit heel erg in de
gemeente, en binnen waternet, te kijken wanneer kan je wat regelen en aan het vraagstuk meenemen, wie moeten we
daarvoor hebben, daar zijn we ook een tijd mee bezig geweest. En ook in welk beleid moeten we dit inpassen? Welk beleid is
relevant voor fysieke aanpassingen in de stad. En ons doel is dus van heel Rainproof om in 2050 geen schade te hebben na
een hevige bui, geen schade en geen maatschappelijke ontwrichting. En die bui hebben we dan gedefinieerd als 60 mm per
uur. Dus eh, en daar hebben we al die kennis kaarten op gemaakt. Dus waar loopt het water nou heen, en wat betekent dat?
Dus de knelpunten. Maar ook per gebied zijn we nu bezig met van die oplossingen kaarten, om te peilen, waar moet het water
dan idealiter heen. Dus dat is eigenlijk de aanpak. Met dat netwerk zijn we aan het kijken van, wie kan er nou, als er iets
veranderd, wie is er dan aan zet zeg maar. Dus wie, stel er wordt een tuin aangepast, wie heeft daar allemaal invloed op en
daar gaan we mee in gesprek. En kijken of we dan iets kunnen bereiken.
Oké, duidelijk. En je zei, op een gegeven moment hebben we mensen opgebeld om te vragen van wat zou je doen als er
extreme regenval is. Wat voor reacties kreeg je hier op?
Nou we hebben vooral gezocht naar mensen, binnen een organisatie, van goh, dit thema speelt er. Dit betekent dat jullie ook
op eigen terrein regen moeten opvangen, kunnen we daar een keer een gesprek over hebben? Nou meestal is er wel een
iemand, en meestal hebben we ook via via vaak contact. Als je eenmaal binnen bent, bij een woningcorporatie bijvoorbeeld,
dan zeggen ze al, van die woningcorporatie moet je die en die hebben. Dus je komt best wel snel aan de namen. Maar het
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gaat meer om de gesprekken die je hebt. En bij het ene gesprek denk je, oké, we zitten al op een lijn en alles is geregeld. En
bij de ander kost het veel meer moeite, of moet het via het bestuur, of moet je veel meer stappen zetten om iets voor elkaar te
krijgen. Dus eigenlijk, opzich, het is best wel een probleem die begrijp baar is. We hebben in 2014 ook best een hevige bui
gehad, en dat heeft wel geholpen in, van oh ja, iedereen ging naar waternet toe van jullie moeten dit oplossen. Ja maar, dat
kunnen wij niet alleen, en die hele houding al, die is van oké, dan moeten wij misschien ook wat. Maar het gaat niet over dag
van hé ik pak de schep en, weet je wel? Het kost wel heel veel tijd, ook vertrouwen, wij kunnen dit voor jou betekenen, en
wat heb jij aan ons? Nou op die manier, en ook vooral met de gemeente waren we best wel een tijd bezig. Want je kan wel
tegen bewoners zeggen van je moet je tuin aanpakken, of je dak, of eh schotje voor je deur, zoiets. Maar als de gemeente niks
doet en er zit een groot versteend plein voor hun huis, dan zeggen ze, maar de gemeente doet ook niks. Hè dan moet je wel de
ingang hebben van ja, dit plein staat op de planning voor tweeduizend nog wat, en dan gaan we er wel wat aan doen. Je weet
nu dat je de komende tijd wel maatregelen moet gaan nemen. Of dat je gewoon mee kan doen, want de gemeente doet echt
wel wat. Dat was dus ook eerst een stap, de gemeente moet ook echt aan de slag. Het zijn wel zestien duizend mensen van de
gemeente, dus je hebt ze niet zo maar mee. Ja. Dus eerst heel veel zenden, en dan, als je bewust bent ga je nog niet handelen,
zeg maar, dus is het ook heel erg kijken van wat is er dan nodig, en wat moeten we dan maken? We hebben de website nu, en
allemaal folders, en een knelpunten kaart en oplossingen kaart. En ja, dat komt eigenlijk allemaal uit de gesprekken hè. Dus
we hebben gesprekken gehad, van, wat heb jij nou nodig om te vertellen aan een bewoner, of aan je klant dan he, het regent
vaak harder en jullie moeten ook wat doen in je tuin. En de hoveniers groep zeiden eigenlijk allemaal, we willen een folder,
want we komen eigenlijk altijd met een mapje binnen, en laten allemaal voorbeelden zien van steen, en van type planten en
type schuttingen en zo. Als we dan een folder hebben met voorbeelden hoe je dan water moet opvangen, of eh, op een andere
manier afvoeren, dan kan ik dat laten zien. Zo werk ik in mijn processen met bewoners. En toen hebben we dus een folder
ontwikkelt. En zo zijn we bezig met, wat hebben mensen nodig om te gaan handelen?
Ja, ik heb hier dan inderdaad de vraag opgeschreven, op welke manier worden bijvoorbeeld bewoners en andere
private actoren gemotiveerd, geïnformeerd en geactiveerd, dat is dan vooral door folders, door de website…
Ja, de folders, de website, en ook alle intermediairs, dus we doen het via de andere, dus de hoveniers, tuincentrum, we zijn nu
met het rode kruis aan het praten, stichtingen in de buurt, buurtinitiatieven, dus eigenlijk via andere mensen worden ze vooral
geïnformeerd, maar ook, laatst was er bijvoorbeeld een buurtinitiatief die heet: “I can change the world with my two hands”
in West, maar die hebben de binnentuin helemaal vergroend en allemaal dingen met water, een hele grote watertank, maar
ook kleine kratjes, en dat laten ze allemaal zien. Dus iedereen die daar komt, als bezoeker, die ziet wat ze allemaal kunnen
doen. Zo zie je dus hoe je mensen motiveert, informeert en ook laten zien van hier kun je het kopen, nou ja, het tuincentrum,
we zijn nu met Hornbach in overleg. Nou eigenlijk op die manier, en ehm, ja, en de regenwacht kan daar ook meer over
vertellen. Want die doen echt een op een. Wat we ook nu doen is op festivals staan, en markten die door anderen zijn
geïnitieerd, dus een groen markt, een duurzaam markt, en laats waren we in het Rembrandpark festival, dus gewoon een
festival voor de buurt, maar daar stonden we ook dan met een soort installatie, die je kunt afkoppelen voor kinderen, een
grappig ding om te doen zeg maar. En dan komen daar wel mensen heen, op die manier. Of het roof festival, dat is een daken
festival in Amsterdam, daar zitten we bij aangesloten. Dus we kijken eigenlijk, wie hebben we nodig zeg maar om bewust
wording, dat niet echt campagnes, we doen vaak met campagnes mee, of we sponseren het, proberen van iets ludieks of zo
regen onder de aandacht te brengen, het probleem. En aan de andere kant echt via de organisaties te kijken en te laten zien
wat de voorbeelden zijn.
Dus inderdaad, via organisaties en groepen die iets dichter bij bewoners staan, om die aan te spreken en het zo door te
laten rollen?
Ja, ja, ja, en het kan ook de gemeente zijn hè. Dus dat is niet alleen maar privaat op privaat, maar ook als er een straat open
gaat, als de riolering wordt vervangen of er gaan kabels open, dan proberen we met de gemeente, die projectgroep van de
straat, proberen we via de communicatie, nou bewoners krijgen een brief, uw straat wordt opengelegd, en dan proberen wij
altijd te zeggen van, sowieso moet danin dat project ook Rainproof worden meegenomen, dus op een regenbestendige manier
die straat in te richten, dat we dan dat altijd ook aangeven in de tekst. Wij doen dit namens de gemeente, de gemeente is nu
bezig met… het regent vaker en harder en dan vervolgens van dit doen wij, maar je moet ook zelf wat doen. Wij kunnen niet
garanderen dat het water niet naar binnen loopt. Hè dus je hebt zelf ook een verantwoordelijkheid, maar meestal zeggen we
“als je niet wilt dat het naar binnen loopt zou je ook zelf iets moeten doen”. Kijk waar je regenpijp zit, en weet je wel…
Want heb je het idee dat de meeste bewoners of bedrijven überhaupt weten dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor
regenval op hun eigen terrein?
Nee, dus op heel veel verschillende manieren proberen we dat wel te vertellen, maar dat is heel moeilijk om zo’n hele grote
doelgroep te bereiken. Dus we zeggen wel, wat we vaak doen is niet van, nou je bent verantwoordelijk, maar meer van, we
kunnen het niet alleen. En dat is echt nieuw, dat de overheid zegt, we kunnen het probleem niet alleen oplossen, voor water
he, voor dit specifieke probleem. Ja.
Dus meer misschien een, ehm, die partijen vragen mee te helpen in plaats van te zeggen jullie moeten dit doen. Dat het
dus meer een positief karakter krijgt.
Ja, ja, ja.
Oké. In meerdere beleidsdocumenten heb ik gelezen dat Rainproof onderzoek naar hoe de gemeentelijk rioolheffing
kan worden ingezet als positieve prikkel voor Rainproof handelen voor particulieren en bedrijven. Hoe werkt dat?
Ja, het idee was, maar daar zijn we voor in onderzoek, een idee is dat als je bijvoorbeeld je regenpijp afkoppelt, dus je laat het
water in je tuin afvoeren, of je doet de regenton erin ofzo, dat je dan korting krijgt op je rioolheffing. Dus je moet dat betalen
ieder jaar, en krijgt dan een rekening, de huiseigenaar krijgt de rekening, en dat is voor alle zuivering van het water eigenlijk,
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hemelwater en rioolwater, die zitten in één rekening. En wat als je die los kan koppelen, dus je moet voor je rioolwater
sowieso betalen want het is afvalwater en dat moet naar de zuivering, maar als je je hemelwater afkoppelt, dat hoeven we dat
ook niet meer af te voeren. Dus dan zou je daar een soort van korting op kunnen geven, op de heffing die je moet betalen.
Alleen ehm, daar zijn we nu in voor in onderzoek. Met de belastingdienst hebben we een verkennend onderzoek gedaan,
maar het moeilijke is, hoe ga je dit handhaven. Dus hè, wanneer heeft iemand een regenton, en is dat over drie jaar nog steeds
zo? En wat is nou echt een goede maatregel, wanneer krijg je nou wel of niet korting, en nou ja, dat maakt het allemaal een
beetje ingewikkeld.
Misschien ook de verschillende soorten huizen, als je in een blok woont en de regen valt niet echt op jouw
appartement, wie kan dan wel die maatregel nemen?
Dat is dan wel de huiseigenaar, de VvE of zo, dan zou de hele VvE een korting krijgen. Maar je kan, per persoon krijg je zo’n
heffing, ja, het is praktisch best moeilijk, en zeker in een stad als Amsterdam waar je heel veel appartementencomplexen
hebt. Dus niet een los huis waar je dan rioolheffing vraagt. Maar daar zijn we wel naar aan het kijken, maar het is niet iets
wat onze voorkeur heeft. Maar je wil eigenlijk kijken hoe je mensen kan stimuleren om regenbestendig te handelen. En dit is
dan een van de voorbeelden dat kan. Maar financieel is dat wel wat moeilijker. Ja.
Oké. Even kijken. Ik vroeg me nog af, er is expliciet gekozen voor het toepassen van meer kleinschalige maatregelen.
Waarom?
Ja, nou er zijn eigenlijk meerdere redenen. Belangrijkste is dat de stad niet in een keer opengaat. Dus je kan niet in een keer
allerlei grote maatregelen doorvoeren. Dus eigenlijk willen we gewoon mee gaan met hoe de stad open gaat, en meteen
regenbestendigheid meekrijgen. Verder is het kleinschalig omdat het heel lokaal is, dus je kan wel een heel groot waterplein
ergens aanleggen, maar dan moeten ook alle straten op dat plein afwateren. En dat is niet altijd mogelijk in de stad. Wij zijn
er van overtuigd dat je lokaal moet kijken, wat gebeurt er, en dan ook lokaal moet kijken van wat heb je nou echt nodig. En
het is ingewikkeld, je bent als water niet een van de enige onderwerpen. Je hebt verkeer, alle leidingen en kabels die onder de
grond zitten, we maken water leidend en we hebben daar ook miljoenen euro voor. Een waterplein kost gewoon miljoenen
euro’s en beheer is ook hartstikke duur. Je wilt niet dat het alleen voor water is, je wilt dat het integraal wordt aangepakt. Dus
op die manier kleinschalig.
Komt dat dan ook overeen met de uitspraak ‘werk-met-werk maken’? Omdat, de straat gaat sowieso al open, dus
waarom doen we dan niet meteen…
Ja, ja, precies. Dat noemen we ook wel ‘mee koppelen’.
Oké.
Misschien is ook wel nog een ding goed als je het hebt over sturingsmechanismen, verschillende typen overheid of sturing.
Met nieuwbouw zijn wij aan het kijken, dat hebben we nu bij centrum eiland IJburg gedaan, een nieuwe
gebiedsontwikkeling, of je die 60 mm, de norm die wij nu hanteren bij de openbare ruimte, dus dat je 60 mm per uur moet
vasthouden zo dat het niet tot schade lijdt, bij centrum eiland IJburg hebben we dat ook opgeled op particulier terrein. Dus
dat particulieren zelf ook 60 mm per uur moeten vasthouden, opvangen op hun eigen kavel. Dus op die manier leggen we het
dus op. Dus we doen een beetje regelgeving van bovenaf, dus ook in het beleid, en allerlei stukken van je moet het
meenemen. En van de andere kant kijken we vanuit onderaf van wat kan je nou allemaal doen, en waar kun je nou mee
werken. Dus vanuit de openbare ruimte kijken we naar fysieke aanpassingen, dus de straten die open gaan, maar ook met
stichtingen en alle lokale partijen die er zitten.
Ja, dus het is eigenlijk een beetje een mix?
Ja.
In de katern van Regenbestendige Ontwikkeling stond ook een heel deel bij het Juridisch Instrumentarium over een
aantal regels zoals de verordening die kan worden ingesteld. Die zijn er nog niet toch?
Nee, nee.
Denkt u dat dat gaat worden ingesteld? Is het nodig?
Nou we zijn nu aan het verkennen, of we die hemelwaterverordening gaan instellen. Dat is dan voor de hele stad, maar
specifiek voor nieuwbouw. Dus dat je op nieuwbouw het oplegt dat je die 60 mm gaat doen. Wat we nu doen is dat we bij elk
bestemmingsplan, als het relevant is voor regenwater he, dus sommige plekken is al heel veel groen, als daar een flat op
komt, dat maakt niet zo heel veel uit. Maar waar de knelpunten zitten, daar gaan we het standaard opleggen. Nu hebben we
dus, bij centrum eiland IJburg zit het in het bestemmingsplan, in de nieuwe gebiedsontwikkeling zit dan die eis. En de
hemelwaterverordening zit dan in de hele stad. En dat heeft te maken met hoe we dat nu doen, omdat ook de Omgevingswet
er aan komt, dus een omgevingsvisie voor de hele stad komt er aan. Daar moeten ook al die onderwerpen in komen. En dan is
het wel makkelijk als we vanuit zo’n hemelwaterverordening het regenwater vraagstuk meenemen. Ja.
Dus die verordening kan dan na de Omgevingswet worden ingesteld, of kan dat ook al nu?
Nee die wordt nu ingesteld, en die gaat dan mee met de Omgevingswet. Ja. En we zitten nu te kijken van moet dat ook op
bestaande bouw gaan opleggen, van hè je moet 60 mm gaan opvangen. En dat is nu de discussie, moeten we dat wel willen?
Want ja, het vraagt om een investering, en wie gaat die dan doen en zo? En moet je dat wel willen opleggen? Aan de andere
kant, ja er zijn wel problemen, en er moet wel wat gebeuren op privaat terrein. Maar kan het niet op een andere manier? Maar
voor nieuwbouw willen we het wel echt gaan opleggen. Omdat er toch nog gebouwd moet worden.
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Ja, precies. Want er werd inderdaad veel onderscheid gemaakt tussen nieuwbouw en bestaande bouw. Is er een
verschil in voorkeur tussen maatregelen nemen in nieuwbouw of bestaande bouw? Het is niet zo dat nieuwbouw
noodzakelijker is?
Nou eigenlijk moet het allebei, maar als wij nieuwbouw kunnen bereiken is het al super fijn. Maar om echt knelpunten op te
lossen, moeten we ook echt in bestaande bouw echt aan de slag. Nee, het moet allebei. Maar het kan op een andere manier
worden opgelegd. Nieuwbouw, daar is het nu ook acceptabeler om te zeggen, je bouwt iets nieuws dus vang dan ook
regenwater op. Terwijl mensen in bestaande bouw daar al jaren wonen en die moeten opeens regenwater gaan opvangen op
hun dak, terwijl hun dak bijvoorbeeld helemaal geen draagkracht heeft. Ja dan vraag je wel echt wat, dan vraag je wel echt
naar investering, terwijl de bouw er al is.
Oké. Even kijken. Hoe ervaart u nu op dit moment de effectiviteit van hoe bewoners worden gestimuleerd? Zijn er al
veel acties ondernomen?
Dat kunnen we niet zo heel goed meten. Dat is wel lastig. We hebben wel nu een onderzoek van een afstudeerder, [naam en
universiteit worden genoemd], in een bepaalde buurt, en redenen waarom mensen wel of niet actie ondernemen. Dat is haar
vraagstuk. Daar zitten allerlei andere dingen achter, bijvoorbeeld, heb ik er wel geld voor over, is er wel eens water overlast
geweest, mensen waar het water wel een keer naar binnen is gelopen, zijn natuurlijk veel meer, dat is de aanname, maar dat
weten we eigenlijk wel zeker, zijn veel meer bereid om maatregelen te nemen. Het ligt ook aan allerlei andere dingen,
bijvoorbeeld, als je naar een bouwmarkt gaat en als je vraagt aan die mensen, ik wil graag een groen dak, heeft u daar
informatie over? En dat die mensen dan zeiden, oh, wilt u groene panelen? Nee.. ik wil planten, weet je wel. Dus als de
informatievoorziening niet goed is en mensen kunnen je niet vinden, dan geven ze ook best wel snel weer op. Te
ingewikkeld, voor een groen dak zijn honderden mogelijkheden, wat is nou goed voor mijn huis? Dus op die manier zie je
wel dat de stappen naar handelen best wel veel is gevraagd. Dus ik denk wel dat het heel erg helpt, omdat we nu ook wel heel
erg bewustwording hebben gecreëerd, en die bui heeft ook wel geholpen, maar dat is ook al wel weer vier jaar geleden. Maar
wat je wel merkt is dat mensen wel weten van hé ja, ik moet iets met die regen. En nu het ook zo extreem droog was
afgelopen zomer, kan je dat er ook aan koppelen, het is extreem droog, je kan beter water opvangen want dat is ook
verkoelend en beter voor de planten. Door de extremen die er zijn, zijn mensen wel meer bewust, en we worden steeds beter
gevonden online, en via allemaal partijen die aanhaken en ook lokaal weer iets betekenen. Het helpt wel, maar als jij nu met
bewoners in gesprek gaat, weet denk ik 80% niet waar het over gaat. Amsterdam is heel groot, het wisselt heel veel. En het is
eigenlijk alleen relevant voor de begane grond, terwijl daarboven hebben mensen het dak. Dus het is wel een ingewikkeld
vraagstuk. En de een in de buurt weet meer dan de ander want die zijn onderwater gelopen, of daar zijn allerlei
werkzaamheden bezig waardoor zij al beter op de hoogte zijn. Dus ja, ik weet even de vraag niet meer, of mensen echt
handelen?
Ja
Ja, ik denk het wel, maar niet in de mate die we willen, maar het is, ja, het is nog te vrijblijvend eigenlijk. Het wordt niet
opgelegd, dus je hoeft het ook nog niet te doen. En het business model is heel lastig. Als jij water opvangt, voor wie doe je
het dan eigenlijk? Je doet het voor de maatschappij. Als je zonnepanelen implementeert, dan is het ook nog wel een lastig
model maar heb je het wel binnen 10 jaar terug verdiend. En je huis wordt meer waard, dus daar zitten wat meer
economische voordelen aan.
Oké. Dus u zegt eigenlijk dat door middel van zo’n verordening dat het wel echt effectiever gaat worden?
Ja, zeker voor nieuwbouw. En ik denk dat, we zijn nu ook bezig met veel woningcorporaties, die hebben heel veel vastgoed
in de stad. Heel veel huizenbezit, dus dat is ook interessant. Als zij al veel kunnen doen in de tuinen, of op de daken, of eh.
Of ook letterlijk in de kelders of zo, dus dat het water niet naar binnen kan. Nou ja, dat helpt gewoon heel veel.
Heeft u het idee dat er afgelopen jaren meer buurtinitiatieven gewoon zomaar zijn ontstaan, die zelfstandig bij
Rainproof of de gemeente aankloppen?
Hmm, ja, zeker. Ik denk dat het de eerste anderhalf jaar vooral zenden was. Echt op zoek naar alle initiatieven die er waren.
En nu zien we bijvoorbeeld dat het Rode Kruis, die hebben een sociaal plan, en ja dat regenwater, is toch wel een issue. Dus
die komen dan eigenlijk bij ons. Dus je ziet dat er steeds meer mensen naar ons komen, maar niet specifiek vanuit
regenwater. Nee initiatieven die alleen starten over dit onderwerp, het is meer we willen een groene buurt, of een mooie
wandeling langs allerlei dingen, of iets met de school. En op die manier haken we dan bij hen aan. Dus als ze een meer
leefbare buurt willen, kunnen we dan ook jullie thema daarin meenemen, of hoe zit dat dan? We hadden nu iemand, initiatief
nemer tegen uitbouw, er werd door de gemeente een vergunning verleend voor uitbouw te bouwen, maar dat is allemaal weer
extra verharding, nou en dan is een van de, een is dan van het is lelijk, we houden helemaal niks meer over, de achterkant is
allemaal schuurtjes en dingen. En aan de andere kant is het ook echt op water, als stad willen we niet dat dit gaat gebeuren
want nu komt er nog meer verharding, en water in de rioleering. Dan kloppen ze ook bij ons aan van hoe zit dat hier, is dat
een knelpunt? Dus het wordt wel steeds meer.
Aan de andere kant, naast zo’n verordening heb je ook nog de subsidies die worden gegeven voor groene daken,
groene gevels en groen in de buurt. Wat is daarvan het effect?
Ja, nou dat is vooral, nou het is ook voor schoolpleinen vooral die subsidie, en wat we daarin vooral doen is dus regenwater
meenemen. Dus bij een schoolplein bijvoorbeeld zeggen we er moet vergroening worden meegenomen, er moet zoveel
procent worden vergroend. Het gaat dan ook om meer beweging te stimuleren bij kinderen, vanuit gezondheid eigenlijk. Dan
is het derde thema dan Rainproof, je moet water zichtbaar afvoeren of opvangen, zo veel millimeter. En wat je merkt is dan,
dan wordt het gewoon meegenomen. Dus het gaat erom hoe die subsidie is ingericht en hoe makkelijk mensen het kunnen
vinden. En als ze die hebben gevonden, je krijgt eerder kans op subsidie voor een groen dak bijvoorbeeld, als je ook water
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opvangt. En dat werkt wel, subsidies. Dus hoe beter dat is georganiseerd, hoe meer je daar op kunt aanhaken en niks zelf
hoeft te doen.
Oké. Een ding wat ik niet helemaal begreep is dat in het juridisch instrumentarium staat dat privaatrechtelijke
instrumenten kunnen worden ingezet als middel om bekendheid van publiek rechtelijke regels en bewustwording over
de eigen verantwoordelijkheden van particulieren te stimuleren. Hoe gaat dit dan in zijn werk?
Nee, dat weet ik niet. Dat zou ik even moeten navragen. Zelf ben ik niet in dit onderzoek betrokken. Ik denk dat wat ze
bedoelen, is dat de verantwoordelijkheid is dat als je op je eigen kavel water opvangt, en je redelijkerwijs water mag afvoeren
naar het rioolstelsel. En het redelijkerwijs is lekker vaag, maar dat is altijd zo in juridische termen. Maar dat dat duidelijker
moet worden. Maar hoe je dat privaatrechtelijk inzet, dat weet ik niet. Dat moet ik even navragen.
Voor mijn casusselectie wil ik gaan kijken welke wijk relevant zou zijn om in gesprek te gaan met bewoners en meer
informatie… Eigenlijk een beetje hetzelfde als het onderzoek van [noemt naam student]. Daarom vind ik het ook
interessant om verschillen tussen wijken beter te begrijpen. Hier heb ik ook de kaarten vanuit de katern meegenomen
[legt de waterknelpuntenkaart, groene daken kaart en projecten kaart van Rainproof voor]. Wat zijn verschillen
tussen wijken in kwetsbaarheid die niet meteen met het blote oog te zien zijn op de waterknelpuntenkaart?
Nou ik zit even te denken, want, hoe wil je dat gaan doen? Wil je mensen gaan interviewen of wil je enquêtes afnemen?
Ik dacht er aan om eerst enquets te doen om te vragen of mensen uberhaupt eraan hebben gedacht om maatregelen te
nemen, of ze het willen dan wel niet willen. Om een meer algemeen beeld te krijgen van de wijk. Daarna op basis van
die enquetes met een aantal bewoners dieper in gesprek te gaan over meer de onderliggende redenen waarom mensen
wel of geen actie willen ondernemen. Maar ook hun houding tegenover wat wel zou werken voor hun. Bijvoorbeeld
zo’n verordening, wat zouden zij daarvan vinden?
Ja, want ik denk dus, je hebt niet zo heel veel tijd en als je dan twee wijken, en dat ligt dan ook nog heel erg aan de mensen
die er wonen, en hoeveel geld ze hebben en wat voor type mensen er ook wonen, of die meer milieubewust zijn of juist niet.
En, dus los van het knelpunt zeg maar, en of ze ook wel eens wateroverlast hebben gehad in huis. Ik zou eigenlijk, kijk de
Indische Buurt, dat is een knelpunt, dat is super leuk om daar, waar je dan ook woont, dat lijkt mij leuk, voor jou, om daar
onderzoek te doen. Want daar hebben we ook zelf nog niet zo heel veel kennis. De lokale bestuurders weten wel van
Rainproof en dat er wat moet gebeuren, maar er zijn best wel wat problemen, dat water naar binnen kan lopen en zo. En, er
zitten ook schoolpleinen, en een moskee geloof ik. Dus je hebt best wel een leuke casestudy om te kijken van nou vinden
mensen dit interessant. En van [noemt studentnaam] heb ik wel de enquete, zij heeft een enquete door de breivenbus gedaan
en gewoon aangebeld en gezegd, wil je deze invullen en dan kom ik over tien minuten terug. Maar ze heeft ook via de
facebook pagina en via de lokale buurtcentra het gewoon uitgezet, en het gewoon neergelegd, en daar kwamen best wel veel
reacties op. Zij heeft dat ook zo een beetje gedaan maar dan in een langer traject, want zij is aan het afstuderen voor de
master. En zij heeft ook focusgroepen, dus mensen uitgenodigd. Want aan het einde van de enquete had zij nog gezet, als je
mee wilt doen aan het onderzoek vul dan je e-mail in, want het is eigenlijk anoniem he. En mensen die dat dan hadden
gedaan had ze een mailtje gestuurd met ik ben dan en dan in een buurthuis, en dan wil ik graag een soort van groot interview,
een focusgroep, houden. Met wat stellingen en hoe mensen dan daarop reageerden. Maar dat is volgens mij best wel een
goede basis om te doen in de Indische Buurt. Want een van de dingen was ook wel van, waar woon je, dus, je kan wel zeggen
ik ben heel bewust, maar als je drie hoog woont en je hebt zelf geen last, dan ga je misschien minder snel iets ondernemen
dan dat je op de begane grond woont en meerdere keren wateroverlast hebt gehad. Dus dat zijn allemaal, misschien is dat wel
leuk om die er even bij te pakken. En dan zou ik eigenlijk gewoon op een wijk focussen waar dan verschillende type mensen
zitten bijvoorbeeld, verschillende culturen bijvoorbeeld. Dat is voor mij ook interessanter dan of ze daadwerkelijk in een
knelpunt zitten. Want bij de Rivierenbuurt is het vooral een knelpunt omdat er heel weinig oppervlaktewater is in die wijk,
dus al het water wat in de buizen komt, moet over een grote afstand worden afgevoerd. En het is echt wel een lastig omdat
het heel erg versteend is. En dat zijn eigenlijk twee redenen waarom we daar aan de slag zijn. Maar er zijn nu hele grote
rioolwerkzaamheden. Nou eigenlijk alle straten gaan open aankomende jaren, dus dat is het mooi moment om te kijken van
he, dat is een knelpunt, maar kunnen we er ook gelijk wat aan doen? In de openbare ruimte. Dus dat is ook wel een
interessante case, dat zou ook kunnen, maar daar zijn al werkzaamheden bezig, dus de mensen zijn op zich geïnformeerd.
Dus dat is misschien een beetje biased.
Ja, want ik dacht er zelf ook al aan om maar één casus te nemen in verband met de tijd. Op deze kaart [laat kaart zien
met aangelegde groene daken] is te zien waar al groene daken zijn aangelegd. Toen dacht ik inderdaad ook, bij de
Indische Buurt zijn er niet veel daken aangelegd. Dus dat is misschien wel interessant om daar informatie te halen
waarom mensen dat dan wel of niet zouden doen.
Ja en het is ook interessant he, want je hebt ook heel veel huurders daar, een deel is allemaal verkocht door de
woningcorporatie, opgeknapt en dat is privaat geworden. Maar je ziet ook een heleboel huurders. Dus wat kan je dan ook als
huurder, weet je wel. En heb je al wel eens wat gedaan? Dus ik denk dat dat wel… Het is een hele interessante mix van
mensen, en er is een probleem vanuit water. Het is gewoon een knelpunt. Dus dat is wel een interessante.
Wat zouden huurders dan ook kunnen doen? Wat voor maatregelen kunnen zij nemen?
Ja, nou ja kijk, als jij het al niet weet. Dat betekent dus dat dat nog niet helder is. Nou dat ligt dus aan de woningcorporatie,
als jij het huurt, ligt er aan of jij bij een huisbaas huurt of bij een woningcorporatie. En op welke plek jij huurt, op de derde
verdieping of op de begane grond. Op de begane grond kun jij best wel veel doen, er kan vaak een regenton… Het wordt ook
vaak gestimuleerd om die aan te leggen, en in je tuin kun je vaak veel doen, verharding eruit. Maar ook geveltuinen aan de
voorkant. En samen met de verhuurder kun je kijken voor je dak. Er zijn best wel veel mogelijkheden. Maar bijvoorbeeld een
regenwaterhergebruiksysteem, dus je wc’s doorspoelen of zo, ja dat gaat geen woningcorporatie aanleggen. Dat is niet vereist
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aan woningcorporaties, en het is hartstikke duur. Dus dat zijn wel opties die je niet snel zou doen. Maar vooral heel veel in je
tuin, als ze die hebben. En ook dus je vloer, we noemen dat waterrobuuste inrichting, dus als je een houten vloer hebt, en er
bestaat kans dat het water daar in komt, dan is je hele vloer stuk. Dus je kan beter iets als een zeil, of een ander type, wat je
naar buiten kan nemen en kan laten drogen. Zodat je minder schade hebt. Of bijvoorbeeld elektriciteitspunten die niet laag
zitten maar wat hoger, zo dat als er een laagje water ligt dat het niet in die elektriciteitspunten komt. Of, je meubels iets
verhogen, of niet de waardevolle spullen onderin maar bovenin, of zo. Dus er zijn heel veel mogelijkheden die je kunt doen
die niet per se grootschalige dingen vereisen, maar bewustwording alleen, wat ook heel veel mensen niet weten. Ja je kan dus
best wel veel doen. Om schade te voorkomen, maar ook om echt het mooier te maken natuurlijk.
Dus het zou ook voor jullie relevant zijn als ik in de Indische Buurt ga vragen naar waarom ze wel of geen actie
zouden ondernemen, en wat hun zou helpen om dat wel te doen?
Ja, ja, ja. En het is ook wel leuk om bijvoorbeeld naar de schoolpleinen of zo te kijken. Misschien zijn er ook al wel
schoolpleinen die subsidie krijgen, dat weet ik niet. Maar dan is de vraag van joh, jullie hebben een verhard schoolplein, hoe
zien jullie dat? Hebben jullie geen mogelijkheid… En de Meevaart zit daar, een buurtvereniging, dat is ook wel leuk, daar
komen heel vel verschillende culturen bij elkaar.
Denk je dan dat de culturen er iets mee te maken hebben?
Ja, dat denk ik wel ja. Nou ja, ik denk het wel qua wat je vind wat je moet doen voor de maatschappij. Ik heb daar geen
onderzoek naar gedaan dus dit is meer een beetje een aanname, maar ja, de Nederlandse cultuur is wat individualistischer.
Van nou, dit is mijn tuin en die knap ik op, en als ik dit omhoog zet, dan loopt het water naar de buren, maar, nou ja. Maar
misschien is een andere cultuur wel veel meer bezig van wat gebeurt er met de buren en de omgeving, of zit de familie dicht
bij? Heeft groen een hele andere waarde bijvoorbeeld? Je ziet in de Marokkaanse cultuur dat er veel mensen buiten in de
parken met elkaar verzamelen. Dus groen heeft dan een hele andere waarde dan een Nederlander die gaat picknicken of zo.
Dus een hele andere ja, beleving en ervaring. Dus ja, ik denk het wel. Maar daar hebben we nog geen onderzoek naar gedaan.
Ik vroeg me ook nog wat af over de knelpunten kaart. Hier is geen vitale infrastructuur in meegenomen toch?
Ja, jawel. Dus de regenwaterknelpunten, staat ook in het magazine, eerst eigenlijk het water, dus de hevige bui is
opgevangen, en toen gekeken van waar loopt het water nu heen, en toen hebben we met gebiedsexperts per gebied ongeveer
vijftien keer een sessie gedaan en hebben we gekeken van oke, in dit gebied komt het water zo hoog en is dat wel of niet erg.
Dus met de gemeente en waternet hebben we gekeken van hoe erg is het nou? En daar hebben we samen een soort en
getekend, van dit is nou erg. Maar technisch kan het ook niet weg, we kunnen water niet kwijt, maar ook het loopt echt te
hoog dat het naar binnen loopt. Of het is een hoofdweg, nou ja, een ambulance route, of er zit een trambaan, of een tunnel of
iets. We hebben wel op die manier gekeken. Maar een model is ook maar een model, we hadden bijvoorbeeld ergens ook een
bouwput en dan liep daar al het water heen. Maar daar werd nu al gebouwd, weet je wel. Dus het model klopt niet allemaal.
Dus we kijken met die gebiedsexperts van is het echt erg. En dat hebben we dan in die 97 knelpunten bepaald.
Even kijken…. Eigenlijk hebben we nu wel veel gecoverd van wat ik u wilde vragen.
Oké.
In ieder geval is het wel duidelijk voor mij dat de Indische Buurt een relevante buurt is om nader onderzoek te gaan
doen.
Ja. En waarom het voor ons ook helpt is vooral om de bewustwording te creëren. Want ik verwacht niet dat veel mensen daar
nou echt op de hoogte zijn. We hebben daar wel allemaal sessies gedaan en bewustwording. Dat hebben we allemaal gedaan
in de afgelopen jaren.
Ook in de Indische Buurt?
Ja, met de stadsdeel voorzitters en zo. Maar ja, dat betekent niet dat je iedereen bereikt. Het wisselt ook zo snel. Het is echt,
mensen gaan weer, en de huizenmarkt wisselt zo snel.
Wat voor sessies waren dat dan?
We hebben er eentje gedaan met het stadsdeel een aantal mensen en de woningcorporaties, van, wat kunnen we doen, en hoe
kunnen we nou bewoners die last hebben, hoe kunnen we die nou helpen? En het ging ook over grondwateroverlast. Dus, dat
het grondwater te hoog komt, en dat de kelders niet waterdicht zijn. Het water loopt gewoon naar binnen. Nou ja, en daar zijn
natuurlijk allemaal oplossingen voor. En dat hebben we dan allemaal besproken. En dan kwam het wel een keer in een
krantje of iets dergelijks. En we hebben wel eens met de Meevaart gezeten van kunnen we hier een sessie houden, of… Er
zijn ook meerdere initiatieven met geveltuinen en zo, en die hebben we wel geprobeerd te laten zien op allerlei manieren.
Maar eh, het is ook gewoon een grote buurt. En er gebeurt veel. Ik denk niet dat we nog voldoende mensen hebben kunnen
bereiken.
Nee, oké. Wordt er bij jullie nog onderscheid gemaakt tussen Indische Buurt Oost, en Indische Buurt West? Omdat er
dus een nieuwe buurtindeling is gemaakt sinds vorig jaar.
Oh joh, dat weet ik niet.
Ja, dat is het lastige met water natuurlijk. Want dat houdt zich niet aan grenzen.
Nee. We hebben eigenlijk, we hebben die knelpunten, bijvoorbeeld de Rivierenbuurt of Bellamybuurt, daar zit veel
oppervlaktewater om heen, dus, dat heten dan hydrologische eenheden. Dus wij doen het eigenlijk op een andere manier. We
doen het niet via de officiële buurtgrenzen die zijn bepaald door de gemeente. Maar organisatorisch moet dat natuurlijk wel.
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Dus we kijken vanuit de waterbril, waar zit het probleem, en waar zou je idealiter oplossingen willen. En vervolgesn kijken
we, wie gaat hierover, en wie is er verantwoordelijk, en welke partijen zitten hier? Volgens mij maakt het niet zo uit of het
oost of west is. Ik weet ook niet of je een hele buurt moet pakken of een straat of zo. Dat is een beetje aan jou natuurlijk, wat
je leuk vindt.
Oké. Heeft u verder nog opmerkingen of iets te zeggen naar aanleiding van dit gesprek?
Nou ik had wel, jij had het over die verschillende sturingsmechanismen, welke theorie hou je dan aan?
De verschillen tussen een bottom-up en een top-down strategie. Er zijn een aantal theorieën die zeggen dat een
bottom-up strategie goed werkt omdat je dan dichter bij de bewoners staat, en dat het lokaal is. Dus dat er meer
bewustwording en meer actie teweeg kan worden gebracht. En top-down, is effectiever omdat je een regelgeving
oplegt, en het moet, dus mensen doen wat. En dat daar discussie tussen is, van wat wekt het best. Maar dat ook een
combinatie daarvan goed zou kunnen werken. Wat ik wil doen is het beleid in Amsterdam daar in plaatsen. In
hoeverre zijn ze top-down of bottom-up, of is het een mix. Daarna wil ik kijken naar hoe werkt dit
sturingsmechanisme in de praktijk. Maar omdat er dus nog niet zo veel bewustwording is gedaan, of dat het dus nog
niet lang genoeg bezig is, moet ik daar nog even naar kijken. In hoeverre dat, dat ik die link kan leggen.
Ja, nou wat ik wel interessant vindt is dat als je daar vanuit de theorie, een mix is misschien… Want wij zien een mix als
beste hè, soms moet je het opleggen want anders gaat het niet gebeuren, maar we zijn eigenlijk vooral, van hoe kun je in een
netwerk samenwerken om een gebied mooier te maken en ook meer Rainproof. En wie heb je daar allemaal voor nodig, dus
dat is een beetje hoe wij er naar kijken. En dan soms heb je regelgeving nodig, en soms heb je een bewoners initiatief nodig.
Maar, waar ik wel, hoe werkt dat dan in de praktijk. Daar ben ik wel naar geïnteresseerd. Hoe bijvoorbeeld een bewoner dat
ziet. Gaat een bewoner nou handelen als zijn buren wat doen, of gaat hij handelen als er wat wordt opgelegd, van… zo veel
millimeter moet je opvangen. Of gaat hij handelen als hij op een andere manier, via de verzekeraar of zo… Hè, dus, ik vind
dat wel interessant. Dus, hoe komt het dat mensen gaan handelen? En waar ik wel van overtuigd ben, is dat als ik ga zeggen
van je moet wat doen, vanuit de overheid, nou veel mensen weten niet dat ik echt vanuit de overheid werk, maar vanuit een
platform zeg van jullie moeten echt wat doen. Maar als je vooral vanuit de gemeente wat zegt, dan is het vaak van, jullie
doen ook niks. Dus het is beter als een soortgenoot, dus als de bewoner naast je wat doet, dan ga je meestal ook wel
handelen. Van, het is blijkbaar nuttig, of als hij dat goed kan uitleggen. Dus als studiegenoten op de een of andere manier een
bepaalde aanpak doen, voor een bepaalde interviewmethode, dan denk je, dat is interessant, misschien kan ik dat ook wel
doen. En ja, dat gaat net zo als voor maatregelen nemen. Als het maar toegankelijk en makkelijk is, maar het moet wel
dichtbij. En niet opgelegd. Alleen ja, bij nieuwbouw zijn we er wel weer van overtuigd, dat is het moment, dat zijn grote
project ontwikkelaars. Als je het daar niet oplegt, ja dan wordt het gewoon gebouwd zonder regenopvang. En dat is niet
nodig. Dus het is heel wisselend bij wat voor partij je het beste kan doen.
Ja, dat dacht ik inderdaad ook, om daar naar te vragen bij bewoners, wat werkt wel, en wat zouden jullie fijn vinden
qua sturing, oplegging of juist meer, dat het vanaf onderaf gestuurd word.
Ja, ik denk dat het daarbij het belangrijkst is om eerst te weten, van, weten mensen het? En daarna de vraag van waar woon je
precies in je huizenblok? En dan, want dat is interessant he, als bijvoorbeeld iemand op de derde, waar we het dan ook al
over hebben gehad, ja. Die wil het liefst helemaal niks weet je wel. Dus ja, opleggen, of niet opleggen? Gewoon niet. Dus
niet opleggen. Die link is wel interessant natuurlijk. Dus hoe mensen reageren waar ze wonen, en of ze al een keer
wateroverlast hebben gehad, is ook wel een hele relevante. Ja.
Ja, dus dan, waar ze wonen, als in, een vrijstaand huis, een appartement, is het een beneden woning, bovenwoning…
Ja. Huur je of heb je het gekocht inderdaad. Ja. En als het nog kan… een andere cultuur, maar misschien moet je dat ook hè.
Dat is ook altijd best wel gevoelig natuurlijk. Maar ik vind dat echt heel relevant. Het gaat dan vooral om de culturele basis,
en dat je die verschillende culturen dan ook op een andere manier kan laten handelen. Bijvoorbeeld het verstenen van tuinen,
ja er is nu een soort van trend van we moeten allemaal verstenen, want dan kunnen we lekker relaxen en het is weinig
onderhoud. Maar ja, kun je dat op een of andere manier doorbreken. Zit dat heel erg in de cultuur. Dat vind ik heel
interessant. Maar dat is misschien ook meer een sociaal vraagstuk. Maar goed.
Ook natuurlijk heel relevant in mijn studie. Maar het is qua tijdsoverweging, dan moet ik wel een keus maken, want
anders wordt het te groot. Oké, ik denk dat ik het wel heb zo.
Mooi!
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Interview Luca van der Putten, namens de Regenwacht
6 november 2018, 14:45
Universiteitscafé CREA, te Amsterdam
[halverwege introductie ingevallen]
De vraag is dan, ik weet zeker dat het effectief zal zijn, de vraag is alleen, hoe verhoudt het platform als Rainproof zich
daartoe. En ik verwacht het eigenlijk wel, als de noot aan de man is dat de overheid echt wel verantwoordelijkheid neemt en
dat dan ook echt wel oplegt. Dat doen ze eigenlijk al. Ook het waterschap, de overheden maken het al verplicht om een
bepaalde hoeveelheid regen op te vangen op eigen kavel of perceel. Het interessante is dan, hoe doe je dat voor de bestaande
stad? En, het is volgens mij wel heel complex en ingewikkeld en een lang project, als je dat top-down gaat opleggen. Op de
bestaande stad met bestaande regels. Daar vraag ik me wel af of die aanpak wel zo effectief zou zijn.
Waarom zou dat dan niet effectief zijn?
Nou omdat je misschien ook wel procedures krijgt en vertraging daardoor. Het zou misschien wel samen op moeten gaan. Ik
denk namelijk wel dat duidelijkheid scheppen over wie waar verantwoordelijk is, dat dat echt wel gaat helpen. En dat dat nu
natuurlijk het best ongelijk verdeeld is van goh, wie moeten de maatregelen treffen, of wie zijn er in ieder geval degene met
het water aan de lippen. Dat zijn de mensen die niet het geld hebben om maatregelen te treffen, die op een kwetsbare plek
wonen in de stad. Vaak zijn dat plekken vanwaar uit de geschiedenis ook niet de meeste rijke buurten zijn. Rivierenbuurt is
ooit snel aangelegd als uitbreiding van de stad in naoorlogse wijken. Daar zijn we met zijn allen vergeten om het maaiveld op
te hogen. En degene die op de begane grond wonen met een keldertje, en daar vanwege de woon-druk ook nog eens slapen,
en dat raakt overstroomt, en ze zitten in de bijstand ofzo. Wie gaat hun helpen? En dan denk ik dat een soort participatieve
samenwerking zoals ‘ik ga je even helpen hoe het moet’, helemaal niet helpt. Dan zullen zij misschien weten hoe het moet,
maar ze weten niet hoe ze het moeten betalen. Los van nog, misschien dat kennis ook geïnterpreteerd moet worden, en dat je
daar ook wat mee moet.
Dus dan bedoel je dat regelgeving van bovenaf niet werkt omdat…
Nou ja, in die zin, is een belangrijk aandachtspunt van, de rol van de overheid zou daar in zijn, hoe bescherm je nu deze
kwetsbare. Ik denk dat het heel goed helpt om woningbouw corporaties, of eigenaren van panden, of de overheid zelf tot
verantwoordelijkheid te roepen. Als een wegbeheerder of ontwikkelaar bepaalde verantwoordelijkheden heeft om klimaat
adaptief te zijn, dat dat sneller werkt dan wanneer we bewoners vertellen van je moet een regentonnetje aanschaffen. Ik denk
wel voor het draagvlak, dat dat goed is. Dat iedereen iets doet waarvoor Rainproof bedacht is. Iedereen draagt zijn druppeltje
bij. Maar als je echt liters wil gaan maken, dan zul je het toch over een andere boeg moeten gooien. Dus ik denk wel dat
dat… en dan zit ik alleen met je mee te denken in hoeverre dat op een buurt als de Indische buurt dat betrekking zal hebben.
Het is des te interessanter vind ik juist, want in de Indische buurt is veel ontwikkelt en gerenoveerd, en dat is nu af. Dus hoe
ga je nu iemand motiveren, als een woningbouw corporatie al miljoenen heeft gespendeerd in het klimaat adaptief maken van
een buurt die in zekere zin al af is. Los van dat er relatief weinig openbare ruimte is, weinig groen ook.
Kun je nog wat vertellen over de regenwacht zelf en de werkzaamheden van de regenwacht?
De regenwacht is ontstaan uit een samenwerking van drie onafhankelijke partners van Rainproof. Dat ben ik zelf, en dat is
via een initiatief wat ik heb opgezet in Amsterdam West. Dat is Ivo Tanis, en hij is een ontwerper van openbare ruimte, en hij
is een initiatief nemer in Amsterdam West. En Lex de Jong, en hij heeft een achtergrond in geografische informatie
systemen. Hij doet veel met place-making, van hoe maak ik nou van een plaats een plek. Dus dat je daar echt meer water aan
toevoegt. Mijn achtergrond is wegbouw bouwkundige. En ik heb heel veel in die openbare ruimte gewerkt. Dus ik weet
technisch aardig wat, maar ik weet ook wel hoe in de stad dingen werken, waaronder bij waternet zelf. Wij drie waren
individueel partner en we merkte met zijn drieën, dat ondanks alle bewustwording die bereikt werd, maar echt niet bij
iedereen bereikt werd in Amsterdam, dat ook de vraag hoe ze het dan moesten doen, dus de volgende stap tot actie, dat dat
iets wat wat relatief achterbleef. Dus heel veel kennis en ‘know-how’ was beschikbaar, alleen het ‘hoe moeten ze dat dan
doen’ leek erg achter te blijven. Maar dat sloot ook aan op wat we al deden met die stedelijke experimenteer tuinen, dat we
gingen testen en dat dan laten zien, en dat delen. En toen riep Ivo ons bij elkaar, want hij had het idee om in de openbare
ruimte zo’n testlab te maken. En toen kwamen wij al snel tot de conclusie om precies één plek uit te kiezen voor zo’n
experimenteer tuin, dat dat eigenlijk te kort zou doen aan alle Amsterdammers die al aan het experimenteren zijn, waaronder
wijzelf. Toen hebben we de Regenwacht bedacht. Net zoals de wegenwacht, we schieten Amsterdammers te hulp. Je loopt
vast met je initiatief, en wij kunnen het misschien ter plekke wel oplossen. Omdat we technisch zijn of zo iets al hebben
gedaan. Maar ook misschien omdat we het kunnen verbinden aan een ander initiatief in de buurt. Een bewoner die hetzelfde
al heeft meegemaakt. Maar ook vooral omdat we in staat zijn om het te agenderen bij een institutie. Zoals de gemeente zelf,
of bij Waternet. Dus, door eigenlijk een bewoner te volgen in zijn initiatief, waar loopt hij dan tegenaan, en dat dan aan te
geven van hé, volgens mij is dit iets waar heel veel Amsterdammers tegenaan lopen. Alleen zij gaan het niet oplossen, en wij
ook niet, dus volgens mij moeten jullie dit oplossen. En dat is eigenlijk de toegevoegde waarde geweest en tot op heden van
de Regenwacht. Los van het feit dat je individuele Amsterdammers net een stapje verder helpt. Uitleggen hoe je een regenton
aanlegt. Of je geeft een workshop hoe je met zijn allen regentonnen kan instaleren. En ook, vanuit de filosofie, dat we dus
niet de waterprofessional zijn die zeggen, we moeten grote stappen maken, maar dat we heel erg geloven dat door zelf
bewust te worden en daar aan te werken, dat je ook bewust wordt van de grote maatregelen die genomen moeten worden. En
niet alleen om daar een maatschappelijk politiek draagvlak voor te krijgen, maar ook gewoon dat je het oké vind ofzo. Nou
eigenlijk is dat wel draagvlak, maar misschien ook zodat je het wel kan aanjagen juist. Om dat toch… Amsterdam is een
veelkoppig monster, iedereen kijkt naar elkaar. En daarom is die sturing van bovenaf niet eens zo verkeerd. Met name om de
eigen organisaties een keer op een lijn te krijgen. Maar, ik merk ook wel dat je invloed als individuele bewoner best groot is
deze tijd. Het is een soort doe-democratie, en dat leidt dan tot het doen van anderen. Dus neem die regenton. Als jij die in je
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voorgevel neemt, dan zien andere dat en die willen dat ook. En daarin hebben wij een overtuiging. Maar ook omdat we een
beetje dwars zijn. Maar we vinden het ook heel leuk om het zo te doen. En dat is hoe de regenwacht is ontstaan. Daar zijn we
nu een kleine twee jaar mee bezig. We merkten dat er een paar verschillende degradaties van hulpbehoevende hebt. Dat
klinkt zwaar, maar, je hebt mensen die zelf al heel bewust zijn en het gewoon tof vinden om te gaan doen. Alleen die delen
die kennis nog relatief weinig, die doen het gewoon. En die regelen het gewoon, hoe complex het ook is. Een voorbeeld is
een man die een regenton wilde installeren in de geveltuin, alleen hij moest wel toestemming hebben van de wegbeheerder in
de openbare ruimte, en toestemming van de woningbouwcorporatie. En hij moest nog even weten hoe het geïnstalleerd werd,
daar hielp ik hem mee, maar al het andere deed hij zelf. Dat vonden we interessant, omdat reisje, wat hij heeft gedaan, omdat
mee te nemen naar de woningcorporatie en gemeente zelf, van waarom moet hij nou drie loketten langs? Doe daar wat mee.
En dan gaan we weer verder. En dan heb je mensen die nog onbewust waren, de mensen die eigenlijk nog geen problemen
hebben, maar bijvoorbeeld door zo’n knelpunten kaart er opeens achter komen dat er een probleem is, of een potentieel
probleem is, en dan zich afvragen, wat kan ik hier dan mee? Die hebben de tijd, die kunnen oriënteren. En op die groep richt
zich heel veel van de partners van Amsterdam Rainproof. Bewust, maar geen paniek. En dan heb je de mensen die het water
aan de lippen hebben. Mensen in een souterrain, of die hebben een keer een overstroming meegemaakt. Waterschade. Zij
zoeken een soort 112. En dat is niet de regenwacht in principe, maar we herkennen die groep. Dat zijn ook de mensen, van
wie zijn nou heel snel bereid om actie te nemen, dat doe je op het moment dat het water naar binnen loopt. Daar in zie je dus
dat een netwerk van Rainproof nog niet heel erg op ingericht is. Sterker nog, zelfs de eigen organisatie van Waternet is daar
nog niet op ingericht. En dit is een boute uitspraak. Dus als jij melding doet in de openbare ruimte bijvoorbeeld, wat eigenlijk
goed geregeld zou moeten zijn, dat zelfs die meldingen niet helemaal vlekkeloos lopen. De interactie met de melder is er nog
niet, en je weet niet of het effect heeft gehad. En dat is wel interessant ook voor de Indische Buurt. Er is een punt, als je die
3D kaart ziet met die blauwe vlekken, is er één punt onder het viaduct bij de Zeeburgerdijk, die staat donkerblauw, en dat is
gewoon een hel. Ik heb het aangegeven, maar er gebeurt niks. Ik verlies dan het vertrouwen in de overheid. En tegelijkertijd
zie je dat de kwetsbare in het verkeer, de fietsers, die zijn de dupe. Dus je ziet hier heel duidelijk, welke verantwoordelijkheid
neem je nou? Dus dat is zo intrigerend bij die besturing van bovenaf, het is misschien ook wel een keiharde spiegel
voorhouden. En dat is misschien meer, ik geloof ook heel erg uit, goed voorbeeld doet volgen. En duidelijk
verantwoordelijkheid afspreken over de openbare en private ruimte, want die is er. Er is een grens, hier ben jij
verantwoordelijk, en daar is iemand anders verantwoordelijk. Als je het hier niet voor elkaar krijgt, dan ga je de anderen niet
inspireren. En hoe ga je iemand anders aanspreken op zijn verantwoordelijkheid zonder dat jij hem neemt. Je merkt dat nu al,
dat zou heel interessant zijn, ik wil je nu niet…, om te kijken waar de overheid nu maatregelen neemt in de openbare ruimte,
of dat daadwerkelijk effect heeft in handelen in de private ruimte. Daar zijn buurten, die daar al actief in zijn, dat is
bijvoorbeeld Betondorp, daar zie jdat dat effect heeft in de private ruimte. Voortuintjes, woningbouwcorporaties die als
eigenaar een rol gaan nemen. En dat heeft natuurlijk wel een wisselwerking met andere delen van de stad. Ik zie daar wel een
momentum ontstaan doordat je ergens een soort… want het heeft natuurlijk heel veel nevendoelen of nevenwinst, op het
moment dat je samen met bewoners iets gaat doen. Natuurlijk sociale cohesie, dat vertrouwen dat weer groeit. Dus het niet
alleen maar klimaatbestendig worden, maar het heeft heel veel meerwaarde. En die belangen van de stakeholders die daar
mee van doen hebben, dat is ook niet nu al helemaal spits. Ik zie wel dat, Rainproof doet het eigenlijk vanuit een belang: het
klimaat bestendigen. Ik zie heel veel raakvlakken met dingen die we doen vanuit de regio, maar dat er ook heel veel sociale
aspecten aan kleden. Het waterschap, primair is dat niet hun eerste verantwoordelijkheid. En dat is natuurlijk bij de gemeente
wel meer zo, of bij een woningbouwcorporatie. En dat is iets waar misschien ook wel, ook meer uit te halen valt op het
moment dat het duidelijker wordt wat voor waarde het nou oplevert om in dit soort samenwerkingen aan te gaan. Ik denk dat
vergelijkingen ook heel erg liggen in bijvoorbeeld aardgasloos gaan, of dat soort transformaties. Maar dat is waar de
regenwacht nu zit. En de regenwacht agendeert ook veel bij Rainproof zelf. Bijvoorbeeld de meldingen waar ik het over had,
van, er is nu een kaart van waternet waar ze storingen melden. Maar dat zijn storingen, van drinkwater, en dat is in der tijd in
ieder geval niet zichtbaar voor de buitenwereld. Maar dat heb je bijvoorbeeld bij andere apps, ‘verbeter de buurt’, als jij in de
openbare ruimte iets ziet wat verbeterd moet worden, zoals iets dat stuk is, dan heb je daar een app voor. Dat is dan
gekoppeld met de gemeente. En waternet heeft dat nog niet. Wateroverlast melden in de openbare ruimte kun je al nauwelijks
doen, en dan krijg je een mailtje terug, we hebben het doorgegeven aan Waternet, maar je krijgt er nooit meer terugkoppeling
van. Dus, dat hebben we op de agenda gezet. Irene is daarmee aan de slag gegaan om een soort protocol te maken. Over het
omgaan met meldingen, en dit beschouwen als data, omdat het wat zegt over de beleving van bewoners, wanneer vinden we
iets nou overlast, maar ook over je eigen asset, of je eigen systeem werkt zoals het zou moeten werken. Dat is de manier
waarop de regenwacht werkt. Heel erg vanuit vragen van bewoners, hen helpen waar kan. En waar je vastloopt helpen, maar
niet meer dan 2 á 4 uur per bewoner. En netwerken ontwikkelen tussen bewoners en partners in de stad. Natuurmilieu team
zuid, in de Pijp, begonnen met het guerrilla geveltuinen aanleggen. Ze trokken gewoon tegels uit de stoep en legden daar
geveltuintjes aan. En die zijn iets minder anarchistisch geworden, maar zijn nog steeds op een groene tour. En die richten dat
soort workshops op, over groen, over regentonnen, over composteren. Maar dit soort elementen kun je wel embedden in een
programma van een partij die al vrijwilligers heeft, subsidie ontvangen. En dat zijn de manieren waarop wij proberen
verbindingen te maken met wat er al is. En niet zozeer helemaal vanaf scratch iets op te bouwen wat dan nog overgenomen
zou moeten worden, hoe graag we dat ook zouden willen, maar daar hebben we de tijd en financiering niet voor, en geloven
we daar ook niet heel erg in. Maar we merken wel soms dat daar andere verwachtingen van zijn. Vooral bij waternet denken
ze dan dat dat allemaal vanzelf gaat. En in die zin is ook wel, men heeft het vaak over gelijkwaardigheid, maar een bewoner
of een burger is niet gelijkwaardig met een gemeente of waterschap. Die kunnen misschien wel gelijkwaardig zijn, maar daar
zit heel veel kennis en middelen en macht en invloed, en een bewoner, wat kan die nou veranderen aan de grondwaterstand.
Wat kan die nou veranderen aan klimaat. Een heel klein beetje, of… of dat een dak sterk genoeg is om gras op te dragen. Er
zijn heel veel dingen die echt wel beleidsmatig zullen moeten worden aangevlogen, door harde sturing, de vraag is alleen…
wie ga je sturen. Ik denk niet dat de bewoners die sturing nodig hebben, ik denk dat dat meer zit in andere partijen die een
grote verantwoordelijkheid daarin hebben, alleen dat misschien nog niet weten. Ik denk dat heel veel private woning
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eigenaren nog niet weten wat hun verantwoordelijkheden zijn. Maar ik denk ook dat de wegbeheerder het niet weet, of niet
wil weten. Maar goed, dat is, ik wil niet zeggen een cynische ondertoon, maar de complexiteit van het vraagstuk.
Dus je maakt onderscheid tussen de bestaande bouw en grote nieuwe projecten zoals nieuwbouwprojecten, dat het
daar misschien makkelijker is om het vanuit daar op te leggen omdat het er nog niet is. En dat het bij bewoners in de
bestaande bouw veel meer een proces is, van als er veel om je heen gebeurt, dat dat bij de bewoner losmaakt van hé
misschien moet ik ook wat gaan doen. En dat daar dus vooral de complexiteit ligt, omdat daar de top-down structuur
niet per se werkt, maar meer samenwerking en…
Nou, ja goed, ja het interessante was ook toen ik die analyse maakte van die Rainproof kaart, dat noemen we dan
meekoppelen, dus je koppelt mee in dingen die al gebeuren, dat is dan het interessante juist in de Indische Buurt, bij toeval,
Betondorp aangepakt samen met woningbouwcorporaties, maar vooral omdat daar een klimaat vraagstuk lag. Dus die
openbare ruimte is ook bewust aangepakt. Hetzelfde gebeurt nu in Middenmeer-Noord. In de Zuidas zijn grote belangen
omdat daar veel verdicht is, grote belangen ook, dus daar wil en kun je het ook financieren. Dat was wel mooi voorbeeld van
een polder-dak wat daar ligt, door dat dak zou je theoretisch grond kunnen compenseren als bouwgrond, omdat je immers
water hebt kunnen vasthouden. Nou, dus dan zijn er ook soort van financiële modellen. Wat zijn nu de buurten waar het
spannend word, zijn de buurten waar stedelijke vernieuwing of renovatie niet plaatsvind, waar de openbare ruimte misschien
al af is, waar misschien ook problemen zijn qua bodemhuishouding, maar ook qua sociale achtergronden, sociaal
economische achtergronden, en hoe ga je het daar dan aanpakken? En past die sturing daar dan bij? Ik ben wel benieuwd. Ik
zou wel… dat is denk ik een soort gewetensvraag, van als je al die verschillende buurten afpelt, IJburg wordt bijvoorbeeld al
zo’n regenwaterriool aangelegd. Dus daar loopt het wel los, en daar wordt ook tegen ontwikkelaars gezegd van hé, het is
jouw pakkie an. Dus je weet in zekere zin wat je krijgt. Maar ik zie ook wel in buurten waar dat dan nog niet zo makkelijk is,
hoe zou dan, wat werkt daar dan bij? Maar goed wat mij wel aansprak in je hypothese, als die verantwoordelijkheden maar
duidelijk worden. Ik denk dat dat al… los van de sturing, hoe je het gaat doen, en misschien is het wel duidelijk, maar het is
echt niet voor iedereen duidelijk. En ik merk ook wel dat dingen binnen het platform van Amsterdam Rainproof, is het ook
een soort pink elephant in the room, nergens staat expliciet aangegeven wat nu jouw verantwoordelijkheid is, wat die van de
huiseigenaren is, wat die van waternet zelf is, wat die van het rijk is. En tuurlijk als je er naar vraagt zul je wel ergens een
filmpje of een linkje krijgen, maar ik denk dat dat wel, in ieder geval, voedsel voor discussie is. En ik weet ook zeker dat dat
bij herontwikkeling, dus nieuwbouw, bij renovatie, of wanneer je dak toch vervangen moet worden, of wanneer je tuin
moeten worden opgehoogd, dat dat dan meegenomen kan worden. Een grote ontwikkelaar is Amsterdam Blauwhoed, die
sprak ik op een beurs, en die vroeg ik van, goh wanneer ga jij nou een groen dak ontwikkelen? En die zei dan, pas als dat
gereguleerd wordt. Voor mij is dat gewoon het eerste wat we wegstrepen als we ergens op moeten knijpen, is dat het. Ik
bedoel, ik doe wat mij verplicht wordt te doen, en… of het moet beter verkopen, maar goed, een groen dak boven het hoofd
van iemand die het niet kan zien… Dus dat zijn natuurlijk wel dingen die eh…
In de theorie is ook wel vaker teruggekomen dat een groen dak kan zorgen voor meer esthetische waarden, of dat
mensen het mooi vinden. Maar je hebt niet het idee dat dat een sterke reden is waarom mensen een groen dak nemen?
Ik denk ook wel dat… Niet Rooftop Solutions maar, nou misschien ook wel, Revolution Rooftop, in ieder geval van de
Gezonde Stad is het een samenwerking. En die hebben een soort crowdfunding opgestart waarin de belangen van een ieder
worden bepaald. Soort esthetisch kijkgroen, tot aan hogere isolatie waarden of langere leef waarde van het dak. En op die
manier kun je eigenlijk verschillende stakeholders met ieder een eigen belang rondom één project krijgen, en dat op die
manier te financieren. Vind ik een super goed initiatief. Alleen daar waar je geen zicht hebt op dat groen… Of neem nu hitte
stress, waar is onderzocht dat een groen dak weldegelijk verkoeling biedt voor een omgeving. Maar wie betaald voor die
waarde… Dat zou een ziekenfonds verzekering kunnen zijn waardoor ouderen minder verhit raken. Het complexe is
natuurlijk, er zit genoeg waarde in, maar dit kunnen we nog niet hard maken. We kunnen nog niet met de pet rond bij al die
partijen, en wie gaat dat dan ook doen? Dus, we leven ook in een tijd dat klimaatverandering misschien wel sneller gaat dan
dat wij kunnen bijbenen met creatieve oplossingen. Dus… van bovenaf, is misschien wel iets… De overheid is er natuurlijk
voor ons allemaal, dus zij komen ook op voor de zwakkere in de samenleving. En ik denk dat in die zin, een
verantwoordelijkheid daarin explicieter gaan dragen, en dat niet versnipperen over verschillende partijen, dat dat wel in ieder
geval wenselijk is voor degene die nu aan het kortste eindje zullen trekken. Waarmee ik niet wil zeggen dat andere
sturingsmodellen ook erg zouden passen of zouden kunnen helpen. Waarmee het… het een loopt niet los van het ander. Ik
zou ook zeker Rainproof, zo’n netwerk organisatie, of zo’n hybride sturingsmechanisme, zou ik niet overboord gooien omdat
het niet genoeg werkt. Want ik geloof ook wel van, los van het draagvlak, er zit natuurlijk ook echt wel energie in mensen
om iets te doen.
Maar of dat genoeg is voor de tijd die we nu hebben dat…
Ja, ja, en zeker voor de punten die we nu ook als knelpunten definiëren, denk ik niet dat dat het in de tijd… Net als ik
vertelde over dat crowdfunding model om een groen dak te realiseren, dat zijn natuurlijk die, die waren er tien jaar geleden
niet. Dus het zijn dingen die wel in ontwikkeling zijn. Bijvoorbeeld een binnentuin heeft ook vaak overlast, ik heb ook al
vaak gedroomd over een soort polder. Weet je, onze waterschappen zijn gevormd uit polders, die met elkaar het niet konden
regelen, nou toen hebben die boeren gezegd, we gaan de waterschappen oprichten. Als je nou zo iets zou kunnen doen op een
soort micro niveau, op een bouwblok niveau, waarbij je zegt, die kennis en know-how in hoe je dat regelt, dat wordt een slim
model, of dat bieden we aan als overheid om daar in te faciliteren, dan doe je in ieder geval iets… in plaats van misschien nu
wel niets. Nu zegt misschien de overheid van, daar ga ik niet over. Maar… zij weten het niet te organiseren, ze weten niet
eens hoe ze het moeten doen. Dus dat is denk ik wel iets waarin alleen maar zeggen dat ze het moeten doen, denk ik goed is
om die verantwoordelijkheid te bespreken. Misschien ook wel een deurtje te openen, van oké, we moeten er inderdaad wat
mee. Kun je me dan helpen? In die zin moet het wel naast elkaar lopen.
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Bedoel je dat eigenlijk wel vanaf bovenaf gezegd word: dit moet je regelen, maar dat er dan ook erg wordt
gestimuleerd door de overheid, dat er organisaties zijn die echt helpen om dat voor elkaar te krijgen? Misschien een
beetje een mix dus.
Ja, en nou, heel veel, aan deze kant zit natuurlijk heel veel kennis. Als jij een watershcap bent en je bestaat al 400 jaar en je
weet alles over de bodem, de grondwaterstroming, alles over het klimaat, dan lijkt het mij misschien wel meer dan logisch,
dan is het gewoon je verantwoordelijkheid vind ik, dat je dat deelt met je bewoners. Alleen, zijn zij niet altijd in staat, of
hebben ze een bepaald beeld van de bewoners, om, eh, heel veel, zijn ze wel in staat om dat te interpreteren, zowel als open
data, hoe zullen ze erop reageren? Dus heel veel dingen waardoor het niet gebeurt. Maar als je uiteindelijk zegt, het is wel je
plicht. Dan zadel je eigenlijk al die partijen op met een verantwoordelijkheid zonder dat ze weten hoe ze het moeten
oplossen. Hier zit natuurlijk niet alleen kennis over het ‘wat’, maar ook ‘hoe’, en zij hebben dit allemaal al heel veel
geregeld. En dan geloof ik ook natuurlijk dat er nog heel veel kennis ontbreekt he, vooral op dat microniveau
watermanagement. Ik heb wel eens gekscherend gezegd, ik ben zelf wegwaterbouwkundige, en vroeger had je Lelie, en die
had de afsluitdijk bedacht, en Leegwater was degene die de Molens had bedacht en het water weg pompte, maar misschien is
nu wel de nieuwe waterbouwkundige ingenieur, de nieuwe buurvrouw beneden in de achtertuin, die daar weet op te lossen
hoe haar tuin klimaat adaptief is. Alleen hoe wordt zij nou die nieuwe Lelie? En hoe worden zij eigenlijk, hoe gaat die kennis
dus eigenlijk rond, van hé die bewoner loopt ergens tegenaan, en deel jij je kennis nou eens, en wordt jij misschien ook wel
rijker in wat jij nou eigenlijk biedt. En, een vies woord is dan misschien wel iets als ‘service’ of zo. Wat een overheid dient te
leveren. Maar goed, wat ik zeg, het is een heel gevaarlijk woord, want ze willen dat vooral niet. Maar ik vraag me wel af bij
dit soort opgaven, van, wat dan wel werkt. Ik weet niet of dwang nou de manier is.
Er is dus een gat in, hoe brengen we nou de kennis van de experts naar de bewoners? En hoe brengen we dan ook
weer de eigen organisatie, de lokale kennis, terug naar de experts?
Ja. En er zijn natuurlijk al heel veel ontwikkelingen, ik bedoel, alleen al open data helpt natuurlijk al heel erg veel. De
kaarten die je overal ziet, en dat je opeens inzicht krijgt in… ik sta hier onderwater als de dijk door breekt of heel hard gaat
regenen. Maar je hebt natuurlijk ook initiatieven als Amsterdam Rainproof. Je hebt al veel meer, je hebt ook heel veel
marktpartijen die hier rollen in gaan nemen, de ingenieurs bureaus, die staan ook niet stil. Dus je ziet wel beweging. Alleen
hij is nog niet uit ontwikkelt. Het is nog niet een vanzelfsprekendheid dat onze dijken zijn. Niemand maakt zich ooit druk of
die dijken er nog liggen of niet. Dat hebben we met elkaar geregeld. Alleen dit hebben we nog niet geregeld. En, dat zal heel
veel, dat zal verschillende manieren vergen. Daarom is het ook heel goed om je vast te houden aan één ding. Dus ik ben je
niet van plan om je weer helemaal van de kaart te gooien, om te kijken van goh, wat moet er allemaal wel niet gebeuren om
dit voor elkaar te krijgen. Natuurlijk, dwang zal ook wel, en dat is natuurlijk ook hoe onze democratie werkt. Als zij het
gevoel hebben dat ze gedwongen worden, en een hulpvraag hebben, zullen ze zich richten naar de politiek. En die zal dan
zeggen, van goh, moet het allemaal nou zo streng. Kunnen wij niet iets doen? Het is ook een kwestie van die beweging
krijgen. In die zin, doe iets.
Dus ook.. uitproberen? Wat gebeurt er als het beleid een bepaalde regel invoert? En daar weer op inspelen?
Nou je hebt een aantal voorbeelden, en dat is misschien wel leuk om mee te nemen. In Laren heeft de lokale overheid het
verplicht om te ontkoppelen. Een collega van Irene, Kasper Spaan, is ook interessant voor jou om mee in gesprek te gaan.
Dat was namelijk echt top-down gedaan. Er is een probleem, wij kunnen het niet oplossen als overheid, u moet gaan
ontkoppelen. Politiek drama. De wethouder kon bijna opstappen. Maar dat was sturing van bovenaf. Een ander is de tegel
tax, die zeiden van goh, u heeft een huis en een tuin. Maar uw tuin zit helemaal vol met tegels. Dat kunnen we op de een of
andere manier meten, maar dat doet er niet toe, want het ballonnetje werd opgelaten, u moet tegel taks gaan betalen. U krijgt
te maken met heffingen. Die zijn wel vermijdbaar, maar eerst gaat u aantonen of dat u minder tegels hebt. Dat is ergens in
Brabant geweest. Dit ging door het hele land! Dus, het doet iets met de politiek, met bewoners, met hé hoeveel tegels heb ik
dan in mijn tuin? Dus je merkt wel dat het zeker een mechanisme is wat in ieder geval tot… actie wil ik niet zeggen, maar,
actie… ergens tegen strijden is ook actie vind ik. En dat is iets waarvan je, het altijd een effect heeft. De vraag is alleen, in
deze situaties, heeft het meer vertrouwen in de overheid opgeleverd? Vertrouwen wat je nodig hebt om dit te bereiken.
Mensen gaan elkaar alleen maar kennis uitwisselen als we elkaar vertrouwen. En als we dat niet doen, omdat ze het gevoel
hebben dat ze toch iets niet moeten, dan is de vraag van goh, hoe krijg je het voor elkaar? En een gegeven is, het is niet zo als
het.. zoals de deltawerken. Het is niet de zee, en de rivieren. Het is in elk tuintje van het land. Dus overal is de strijd tegen het
water, zo gezegd, of het leven met het water, dat moet je wel op een andere manier gaan organiseren. Of we zeggen, nou
overal waar we knelpunten zien, onteigenen we de grond, en u gaat maar in de Veluwe wonen, want hier is geen woning
meer. Dus dat.. zo ver is het nog niet. Maar er zijn nu al stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten die zitten nu al zo
met die scenario’s… Op de lijn Lelystad en Rotterdam, links daarvan moet je gewoon helemaal niet meer wonen. En dat…
Nou ja, dat zal effecten hebben. Ook daar weer, het zal effecten hebben in de oren van huiseigenaren, projectontwikkelaars.
En ook nog wel een leuke, dat heet Waterlabel, en die… je hebt dat energielabel dat je op een huis hebt, dat is nu verplicht.
Dus je hebt A tot en met F, van goed tot minder goed. En het waterlabel doet precies hetzelfde op basis van in hoeverre men
water opvangt op eigen perceel. En dat is natuurlijk, ja weet je als jij dat onder ogen krijgt. Je eerste reactie is shit, m’n huis
prijs gaat er aan. Dat zijn natuurlijk een soort triggers, of dat doet m’n boom schudden. Omdat het niet zo zeer gaat om die
lekkage, maar het gaat over je pensioen, of zo. Er zijn heel veel manieren om discussie te ontlokken, en ik denk dat één van
de manieren, los van de effectiviteit, dus als je de effectiviteit gaat bestuderen of onderzoeken, dan is het natuurlijk de
effectiviteit van, er worden wel meters gemaakt bij de partijen die er ook de capaciteit toe hebben. Grote ontwikkelaars, of
grote woningbouw corporaties, en aan de andere kant zal het heus wel iets doen opschudden tot op de haarvaten van de
samenleving. Van hé, welke knijpende situaties komen dan bovendrijven, letterlijk en figuurlijk. En, hoe gaan we daar dan
als maatschappij mee om?
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Je zei net, de waarde van huizen gaat omlaag als je een slechter waterlabel hebt. Dit maakt waarschijnlijk ook
verschil of je in een huurhuis of een koophuis woont, en verschillende verdieping; degene op de onderste verdieping
heeft waarschijnlijk meer overlast dan die daarboven. Hoe zou je daar mee omgaan?
Kijk, op zich is dat energielabel is bijvoorbeeld verplicht geraakt. Stel dat je dit ook verplicht maakt, dan is dat iets wat bij de
transactie van het huis gemeld moet worden. De vraag blijft altijd, jij vraagt mij, hoe interpreteer ik het, maar hoe zou een
gemiddelde koper het interpreteren? Relevant is ook, hoe zou een bank het interpreteren? Want immers wordt het zijn of haar
risico. Dat zijn natuurlijk zachte manieren van sturen van bovenaf. Waarbij nog niet expliciet wordt gemaakt wiens
verantwoordelijkheid het nou is. En ik denk dat dat wel goed is om, nou voorbeelden ook te bekijken van, Duitsland, of
België, waar deze regelgeving compleet anders is dan in Nederland. In België ben je… iedereen is verantwoordelijk voor het
de regenwater opvang. Je loost helemaal niet via het riool. Of Duitsland, die hebben ook hele andere manieren van
overheidssturing. Waardoor heel veel explicieter is wat je eigen verantwoordelijkheid is. En dat… Nou goed, mijn vriendin
komt uit Duitsland, jouw stoep schoon houden, dat is daar gewoon je eigen verantwoordelijkheid! Ik weet niet eens hoe het
hier is geregeld. Maar als iemand zijn nek breekt bij jou voor de deur, dan wordt jij aansprakelijk gesteld. Dus dat zijn
gewoon dingen die wij in Nederland niet weten, niet kennen, of dat niet verplicht is gesteld. En ik denk soms ook wel dat we
het eigenlijk niet meer weten. En in die zin zou het ook al een soort sturingsmechanisme zijn van, goh, misschien moeten we
wel verplicht worden om dat nadrukkelijker te communiceren. Van goh, waterschap, als blijkbaar al heel lang bekend is dat,
waar heel veel panden nu ook last van hebben zijn aansluithoogtes van het riool. [Respondent tekent] Als je hier een huis
hebt en de fundering, dan zit hier de aansluithoogte van het riool, en dat mag volgens het nieuwe besluit nog maar 80 cm zijn.
Maar oude huizen hebben nog een oud besluit, ooit gebouwd, is dat misschien nog wel 1,20 of zo. En dan deze rioolbuis
waar eigenlijk volgens theoretisch die buis op zou zitten, helemaal vol komt te lopen, maar er is nog een oude aansluiting…
dan loopt het bij diegene terug de kelder in. En dit gebeurt heel veel op de grachtengordel in Amsterdam. Hele oude panden
waar natuurlijk in de bouw besluiten in die tijd, dat ding omhoog is gehaald, en nu waarschijnlijk nog meer omhoog wordt
gehaald, niemand heeft dat heel expliciet gecommuniceerd. Het is net als de belastingdienst. Jij moet je gaan, kennis nemen,
van de huidige wet en regelgeving, wij gaan dat niet elke keer doen. Maar het is wel de vraag van goh, is dat misschien in
deze situatie niet wel zo makkelijk. Het is natuurlijk niet iets wat, net als in de belastingdienst elke keer wordt veranderd. Het
is misschien een paar keer, maar dan heb je in ieder geval een paar achterstanden heb je expliciet gemaakt, en gezegd, van,
joh ik heb het dan en dan gemeld. En als er daarna wateroverlast is, dan hebben we deze discussie niet meer. En nu hebben
we nog heel vaak wel zo’n discussie, waarbij er minder wordt geschikt, of er altijd nog wel een verantwoordelijkheid is van
de gemeente, of dat kunnen we niet helemaal verhalen op die. Dus daarin duidelijkheid creëren, van waar ligt nou die
verantwoordelijkheid, en communiceer die nou heel goed, daar zie ik wel een kans. Maar dat dat dus ook verplicht wordt, om
het te communiceren.
Je vertelde ook nog over die drie groepen, degene die wel initiatief nemen, degene die dat wel willen maar niet weten
hoe, en degene met water aan de lippen. Heb je van hen ook soort van feedback gekregen van wat zij van bepaalde
beleidssturing vinden?
Dat mensen niet weten wat hun verantwoordelijkheden zijn, is in de hele lijn zo. De eerste groep die het gewoon al doet, die
neemt zijn eigen verantwoordelijkheid, die doet het gewoon. En die zegt joh, ik heb je niet nodig, de overheid. Maar
schrijnend zijn de situaties voor die die het niet weet, of niet wilde weten, dit zitten er natuurlijk ook tussen. En die dan na
Waternet toegaan en zeggen, joh ik heb dit probleem. En waternet zegt dan dat is niet mijn probleem, het is jouw probleem.
Maar wat moet ik nu dan? En dat is nu wat we binnen de regenwacht ook doen. Dit netwerk uitbreiden, wat nu nog een
relatief zacht netwerk is van aardige dingen, naar meer calamiteiten netwerken waarbij… Oké die verantwoordelijkheid ligt
dus niet bij Waternet, die is nog steeds niet expliciet gemaakt, maar die ligt niet bij Waternet. Maar wie zijn dan die
marktpartijen die daar wat mee kunnen doen? Dat is iets waar, wat ik merk, dat daar behoefte aan is. Omdat de markt er ook
nog niet klaar voor is. Dus de markt is misschien nog wel van, hé er is een overstroming, ik kom je kelder leegzuigen. En
misschien ook nog wel een beetje kelder dichting, maar de relatie tussen extreme neerslag en de oplossingen, een soort
intermediair functie daarin, die is nog klein. Maar, dat is een beetje onze voorlopige conclusie. En wat ik al zei, het mist aan
verbinders… Toevallig laats een college gehad over boundary spanners…. Je hebt allemaal netwerken… [tekent netwerk op
papier], en dit zijn de boundaries, de grenzen van een netwerk, dat zouden dan bewoners kunnen zijn, en dit bedrijven… ga
zo maar door. En dat er personen zijn die zeggen hé, ik zit aan het randje van mijn grens, waardoor ik niet alleen contact heb
met mijn eigen netwerk of achterban, maar ook juist met hen [wijst naar ander deel van het netwerk]. En dit zijn de boundary
spanners die in staat zijn om dus hierin een rol te betekenen. En ik zie gewoon dat Amsterdam Rainproof, dat is een boundary
spanner. Iedereen die daar zit die heeft zijn haarvaten ook in en met anderen. Maar dat zijn er nu…. Dat zijn er maar vijf. Het
zijn vijf mensen binnen die hele organisatie. Dus de behoefte is heel erg om… dat slaat ook wel weer heel erg op de kaarten
van Rainproof, waar ik zie dat veel initiatieven worden genomen, daar is bijvoorbeeld een projectleider van de gemeente in
de publieke ruimte actief. En die snapt wat Waternet wil, maar die heeft ook een verbinding met bewoners groepen. Dáár zie
je gewoon dat er snel iets loskomt van actie. Ik denk dat dat… hoe kwamen we hier nou op, die bewoners? Jij had het over de
verschillende gradaties van bewoners… En ik denk dat ook wel heel erg effectief is gebleken, en daar zijn nu ook al
projecten dat je een woonblok hebt, en daar zijn nu allemaal souterrains die ze hebben, en in dat woonblok zoekt iedereen
individueel uit hoe ze het probleem moeten oplossen en ze zijn niet in contact. En als je dan de verbindende rol kan spelen,
zeg, volgens mij hebben jullie allemaal je problemen, dat schat ik in omdat jullie in een knelpunt zitten, en volgens mij
hebben deze mensen binnen het woonblok het grootste probleem, ik nodig jullie uit om een keer een workshop te volgen
waar een markt partij uitlegt hoe je een kelder dicht kunt maken. Dat is heel effectief gebleken. Waarbij de bewoners werd
uitgelegd van, met die moet je samenwerken, met die niet. Dus, ook communities die elkaar daarin helpen, maar ook een
soort methodiek die dit mogelijk maakt. Die moeten nog ontwikkelt worden. En die zijn wel in ontwikkeling, maar dat… het
zou dus ook opnieuw heel erg helpen, want dat is een beetje het probleem… Dat ervaar ik ook als regenwacht, ik ben ook
zelfstandige, van ja… wie gaat ons nou betalen? Wie gaat nu de organisator van zoiets, wie gaat dat nou betalen? En het zou
natuurlijk wel helpen als er wordt gesteld van, nou… beste overheid: het is uw plicht om dit te doen. Uiteindelijk moeten zij
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de maatregelen wel betalen, maar u bent verplicht om de kennis te delen, of om mensen bij elkaar te brengen, waarbij je dus
niet gaat subsidiëren wat die maatregelen zijn, maar misschien wel gaat betalen, of gaat organiseren dat dit plaats vind.
Dus eigenlijk misschien subsidies voor groene daken of iets dergelijks juist verschuiven naar investeringen in
bemiddelaars?
Ja, ja. En duidelijke verantwoordelijkheden daarin te benoemen, waarin je misschien wel zegt van goh… en uiteindelijk blijft
ook wel… ik denk dat het ook een soort drietrapsraket is, als duidelijk is wie nou de verantwoordelijkheid draagt, dan kun je
daarna… dan zal er iets gebeuren waarbij mensen zeggen van ja maar, wij hebben die kennis helemaal niet. Ik voel die
verantwoordelijkheid, maar ik heb de kennis niet. Kun je mij daarbij helpen? Dan is in ieder geval de deur geopend om
middelen die binnen onze verantwoordelijkheid passen, bemiddelen, het delen van kennis, toch overheidsplicht, transparant
te zijn. En dat daar dan weer een investering in volgt, om dat voor elkaar te krijgen. Dus het een volgt altijd aan het ander. Ik
geloof nooit dat het patsboem het systeem zo bestaat.
Oké. Ik denk dat ik het zo wel heb! Heeft u nog vragen of opmerkingen naar aanleiding van het gesprek?
Ik was wel benieuwd… want je hebt geen opdracht gekregen hè? Het is gewoon voor je studie, voor jezelf?
Ja klopt.
Nee want.. het zou natuurlijk best toegepast kunnen zijn, zeker nu dat je de Indische Buurt neemt, omdat daar, nou goed.. het
is een bestaande buurt, het is al af. Dat je in die zin ook… als je dat neemt as casus, er zijn natuurlijk een aantal
woningbouwcorporaties die daar zitten. En er zijn natuurlijk ook veel particulieren die daar zitten… Ik ben wel benieuwd hoe
men daarop zou reageren. Stel er wordt een verordening ingevoerd, al is het een concept, hoe reageren mensen daar dan op?
En ik denk dat dat wel iets is waar je uiteindelijk ook wel enig draagvlak uit moet hebben. Maar goed dat… Of in ieder geval,
een soort pols van, hoe sta je hier nou tegenover? Wat voor bezwaren ziet u? Of wat voor problemen, praktische knelpunten?
Maar dat is wel heel typisch voor de Indische Buurt, de problematiek. Maar ook bijvoorbeeld de bevolkingssamenstelling. Ik
merk wel, er is nu ook zo iets als duurzame gebiedsontwikkeling. En dat is ook zo iets, daar is Rainproof ook een component
van, en opnieuw… deze richt zich alleen op buurten. We hadden een gast college van ene [noemt naam], en die is nu
programma manager van dat programma. Maar… nou ik heb het er niet uitvoerig met haar erover gehad, maar je merkt wel
vaak dat juist de bestaande stad, die lijkt niet per se vergeten, maar dat is gewoon heel ingewikkeld. Maar dat is natuurlijk
wel 90% van wat de stad is. En hoe ga je er nou mee om als je niet kunt meekoppelen? En misschien kan daar ook wel focus
op liggen. Ik kan me voorstellen dat je begint beneden, of misschien wel op het dak. Maar misschien dat je ook wel… ik
bedoel, het klimaat veranderen gaat niet lukken, niet zo snel. Maar het zijn wel dingen die… Interessant. Ik vond het sowieso
wel heel leuk, ook je eerste opzet al interessant! Wat dat is wel iets waar wij zelf ook wel zoek naar zijn. Wij hebben ook een
soort onderbuik gevoel van… wat heeft het nou werkelijk zin wat we doen… maar het voelt natuurlijk goed, maar je wilt ook
wel het effect meten.
Snap ik.
[Er wordt bedankt, gegevens uitgewisseld, en einde van het gesprek]
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Interview Bewoner 1 Indische Buurt West
21 november, 16:15
Algemene gegevens
Respondentnummer: 1
Datum en tijd: 21 november 2018, 16:30
Leeftijd: 26
Opleiding: Amsterdam University college
Werk: Model
Welke verdieping: 3 en 4
Tuin/dak aanwezig: dak
Eigenaar of huurder: eigenaar
Straat: Tweede Atjehstraat
[Introductie: wie ben ik, wat houdt mijn scriptie in?]
Zou ik het gesprek mogen opnemen?
Zeker, je mag alles opnemen.
[vult algemene gegevens in]
Ervaart u na een hevige bui wel eens wateroverlast in uw woning?
Ja, er is een lekkage plek aan de schoorsteen. Maar dat is aan de andere kant van waar het groene dak ligt. En dat komt
waarschijnlijk door de schoorsteen tussen mij en de buren.
Oké. Ervaart u ook wel eens wateroverlast in uw buurt?
Niet echt, nee.
Waar liggen volgens u de verantwoordelijkheden voor het aanpakken van wateroverlast in uw eigen woning?
Als het ware lekkages, of heftige regenval, die van het dak afstroomt richting het riool?
Beide.
Het is lastig… want wateroverlast is deels VVE, deels mijn verantwoordelijkheid. Dus, ik doe dat meestal, ik ben ook
voorzitter van de VVE hier. Op het riool is het fijn denk ik als mensen meehelpen, maar is het in principe wel de
verantwoordelijkheid van de gemeente.
Oké, en de verantwoordelijkheid van aanpak van wateroverlast in uw buurt?
Ook de gemeente denk ik. Maar het is ook leuk als de buurt daarbij in betrokken wordt.
Dus je zou eigenlijk zeggen dat het een gezamenlijke verantwoordelijkheid is?
Ik denk het wel ja, uiteindelijk wel. Als je er last van hebt wil je het ook graag oplossen denk ik.
Heeft u nagedacht om maatregelen te nemen voor het voorkomen van waterschade of het opvangen van water in uw
woning of buurt?
Ja, ik heb dus een groen dak aangelegd, mede om die reden.
Hoe ben je hierop gekomen?
Ehm… ik wilde een dakterras aanleggen, en toen was ik een beetje aan het zoeken.. Ik vind sowieso vergroening van steden
heel belangrijk, en biodiversiteit. Toen kwam ik de Dakdokters tegen, een bedrijfje in Amsterdam, die groene daken
aanlagen. Toen ben ik eigenlijk door hen te weten te komen dat het ook heel handig is voor de druk op het rioolsysteem. Dat
was voor mij een minder zware overweging, maar het telde uiteindelijk wel mee.
Dus de meest zware overweging was voor jou…?
De vergroening, en ook de voordelen voor mezelf, dus minder hitte generatie voor mijn huis. Ik slaap onder het dak, dus ik
merk wel echt voor mezelf dat dat een heel stuk mee helpt. En ook omdat het er mooi uitziet. Dus esthetisch, biodiversiteit,
en een soort van milieu voordelen.
Hoe ben je bij de dakdokters gekomen?
Volgens mij letterlijk door googelen. Ik was opzoek naar een dak… En had een aantal mensen die langskwamen voor een
offerte, en zij waren de enige die ook een groen dak aanboden. En toen ik erover nadacht, was dat ook eigenlijk wel iets wat
ik graag wilde hebben.
Dus er zijn echt mensen langs geweest bij je deur om te vertellen over het groene dak?
Ja, zij hebben toen wel echt verteld waarom zij dat doen. Dat staat ook allemaal op hun website.
Maar nadat jij hen hebt gecontacteerd?
Ja
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Oh oké. Heb je er aan gedacht om in de toekomst nog andere maatregelen te nemen tegen extreme regenval?
Hmm.. nou ik heb wel tegengehouden dat mijn onderburen hun geveltuintje wilde betegelen. Dat vind ik eigenlijk onzin…
het kan juist makkelijk water weg laten stromen. Verder… ik weet niet wat voor mogelijkheden… ik heb een tijdje zitten
kijken naar zo’n waterton. Maar ik hoef niet echt te sproeien op mijn dak, want ik heb dan niet echt iets waar het heen kan.
Ehm… dus nee niet echt. Ik wist ook niet echt iets wat ik kan doen. Dus als jij nog iets weet dan hoor ik het graag! Dit is
volgens mij al een beetje de max die ik kan doen.
Een groen dak is ook al best wat! Je zei dat je het geveltuintje had tegengehouden?
Ze wilden het tegelen, terwijl het nu openligt. Ze wilden het dichtgooien en er potten op zetten. Maar ik snap het nut daarvan
niet helemaal, dus dat heb ik tegengehouden.
Denk je dat andere mensen in de buurt er een beetje hetzelfde in staan als hoe jij erin staat?
Ehm… ik denk niet dat veel mensen zich echt bezig houden met wat er boven hun hoofd zit. Dat merk ik al aan het dak van
mijn buren dat bijvoorbeeld sinds 1900 nooit is vervangen. Er is ook nog wel veel…. Er zijn niet veel mensen die zich echt
eigenaar voelen van hun dak. Er zijn weinig dakterrassen, en weinig leven op de daken. En ik denk… om als VVE te
besluiten dat we het dak gaan vergroenen, dat dat best wel een stap is. Dan moet er wel iemand wonen die denkt, laten we
daar geld aan uitgeven. Het is ook best wel een investering. Het is handig als het samen valt met het noodzakelijk vervangen
van je dak, of ook wel de bitumen. En dit was bij mij ook wel echt het geval. Dus dan komt het ook allemaal mooi uit. Maar
om dan als VVE echt te besluiten om nou een groen dak op te pakken denk ik dat dat wel… wat is. Het is anders als je
misschien ergens buiten de stad woont waar je misschien zeggenschap hebt over je hele huis. Wel een ander soort ervaring
van wonen denk ik.
Dus jij hebt als voorzitter van de VVE dit voorgesteld aan de rest van de bewoners?
Nou… ja… ik wilde dit graag doen als huiseigenaar, en dan is het makkelijk dat ik ook in de VVE vrij actief was, dan krijg je
dat er ook wel makkelijker door heen. En het komt van mij vanuit een environmental overweging. Dus ik kon ook alle
argumenten aandragen waarom ik het wilde doen. En ik heb het zelf betaald, niet mijn VVE. Dat kwam allemaal voor mijn
rekening, dat was omdat ik er het meeste voordeel uit haalde.
En wat waren verder de reacties van anderen van de VVE?
Zij vonden het prima, zolang het dak maar niet instortte, haha. En zolang ik het zelf zou betalen.
Meer gericht op het beleid nu… Wat zou volgens jou nog meer instrumenten zijn die bewoners kunnen stimuleren om
maatregelen te nemen?
Nou er is dus subsidie, ik weet niet of die er nog steeds is, daar heb ik ook gebruik van gemaakt. Dat is 30 euro per vierkante
meter, dat scheelt een heel stuk. Verder denk ik een voorbeeld functie nemen, dat dat al heel erg helpt. Bijvoorbeeld, je hebt
hier het nieuwe gebouw, dat is drie jaar geleden opgeleverd. Dat is deels sociale huur, deels gemeenschappelijk wonen. En ik
denk dat als een grote projectontwikkelaar gestimuleerd zou kunnen worden door de gemeente heeft dat A veel meer impact
dan als individuen dat gaan doen, en geeft het een idee van een voorbeeldfunctie, er zijn dan grotere gebieden die er dan mee
bezig zijn. Want… wat lastig is blijft in een appartement is dat A in de VVE mensen overgehaald moeten worden, en het
voor één persoon best wel een prijzig iets is om aan te leggen. Hoewel in zo’n flatgebouw, gemeenschappelijk gebouw,
kunnen er meer mensen gebruik van maken, en zijn het ook meteen grotere oppervlakte. Want ik heb 35 vierkante meter. Dat
is natuurlijk fijn, ik zie een heleboel bijen en bloemen en zo, dat is natuurlijk helemaal leuk. Maar qua impact… lijkt het mij
handiger als de gemeente meer projectontwikkelaars stimuleren om dit te gaan doen. Ik weet niet of dat ze dat nu doen… Ik
weet niet of 30 euro per vierkante meter genoeg is voor hun, of dat dat op een andere manier zou moeten. Of meer een soort
voorwaarde van… je mag minder sociale huur bouwen als je een groen dak neemt of zo iets, haha. En dan doen de
dakdokters ook weer polderdaken. Dat zijn een ander soort daken, voor commerciële gebouwen, en die nemen veel meer
water op dan dat van mij. Omdat je meer substraten neer legt. Ze zijn nu ook met Ymere aan het praten daarover geloof ik.
Dus ik denk qua impact voor een groenere stad.. is dat sneller.
Ja.. in plaats van dat elke bewoner zelf wat moet gaan doen.
Ja dat is logistiek wat lastiger.
Dus je zei in ieder geval subsidies… en wat denk je van bijvoorbeeld regulering van bovenaf, het wordt bijvoorbeeld
verplicht dat je wat moet gaan doen. Wat voor effect zou dat hebben?
Maar… verplicht wat gaan doen, zou dat dan kunnen zijn dat je een regenton neerzet?
Bijvoorbeeld ja.
Ik denk dat wat in Amsterdam lastig blijf is… wat doe je dan met het water? Er zijn hierachter wel tuinen, maar ik weet niet
of dat in de hele stad zo is. Dat je het meer… meer afwater plekken hebt dan. Waar je het water later zou kunnen deponeren.
Kijk.. ik had de financiële middelen om dit aan te kunnen leggen. En ik weet niet of verplichten… dat mensen al gestrest
genoeg zijn over het gas wat verplicht weg gaat straks. En dan ook nog een groen dak… dat is dan weer een stapje verder
buiten, letterlijk buiten je huis. En buiten een soort van je noodzaak. Dus dat is denk ik best lastig om te doen. Ik denk dat je
daar wel veel protest over zou krijgen. Ehm…
[stilte]
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Ik weet ook niet of alle daken er geschikt voor zijn. Zowel qua gewicht, qua… als het een schuin dak is, is het ook al weer
lastiger. Maar… je zou kunnen stimuleren om meer geveltuintjes te doen. Bij ons in de straat heeft bijna iedereen het wel.
Maar er zijn vast straten die het nog niet hebben. Dat scheelt… regentonnen misschien… Ik denk echt verplichten, dat dat
lastig is.
En meer communicatieve methoden? Zoals informatie of workshops geven?
Ja… misschien wel. Ik denk dan vooral kleine workshops over bijvoorbeeld waarom je wel een geveltuin moet doen, en het
voordeel van een regenton of zo kan best handig zijn. Ik denk ook… nou het zou best leuk zijn als je misschien via de
makelaars of zo meer informatie verstrekt over groene daken, als gemeente. Ehm… ik zit even te denken wat de makkelijkste
informatie stroom is, maar ik denk dat dat bij aankoop is. Want dan zijn mensen nog het meest geneigd iets te gaan doen aan
hun huis. Dus ik denk… als ik op dat moment, als ik toen die informatie had gehad, had dat wel… dan had ik mijn keuze nog
sneller gemaakt. Ja… misschien informeren. Ik denk inderdaad dat mensen er niet veel over nadenken. Dus dat informatie
een goede eerste stap zou zijn. Maar je moet er wel een beetje voor open staan. Dus dat is ook lastig
Ik kijk ook nog naar verschillende soorten sturing van het beleid, daarom zou ik je eerst de open vraag willen stellen,
wat denk jij dat een goede beleidssturing zou zijn? Denk bijvoorbeeld aan regelgeving, controle door de overheid, of
meer samenwerking tussen verschillende partijen, of helemaal overlaten aan de markt.
Er is een rooftop festival in Amsterdam. Dan ga je verschillende groene daken op en dat soort dingen. Ik denk dat dat soort
dingen stimuleren en subsidiëren goed zou zijn. Dus dat je het meer vanuit een grassroot, bottom-up approach laat gebeuren.
Dus dat je dat informeren iets interessanter maakt dan een leaflet door je bus krijgen. Dat zou wel helpen. Dus
buurtinitiatieven kunnen supporten die dat willen initiëren in hun buurt. Ik denk dat dat wel goed zou zijn. Is dat een beetje
wat je bedoeld?
Ja, klopt.
Dus als je hoort van dat soort dingen daar misschien wat meer hulp of sturing bij geven. De regelgeving ja… ik denk dat
mensen daardoor snel een reactie zullen krijgen van laat maar zitten. Moeilijk, of geen zin in, of ze laten ons al zo veel doen.
Dat soort reacties.
Dus toch meer gebruik maken van het netwerk, en daar juist op inspelen.
Ja. Van initiatieven die er al komen of zijn, en daar juist op inspelen. Samenwerken met de dakdokters, bedrijven die daar
eigenlijk mee bezig zijn. Dat rooftop festival, dat soort dingen stimuleren en helpen.
Heb jij misschien nog vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit gesprek?
Nee… zijn er zelf nog dingen… want jij kijkt naar beleid dus? Zijn er zelf nog dingen die je bent tegengekomen die je
interessant vindt?
Ken je Amsterdam Rainproof? [geeft uitleg over het platform en de site, waar je informatie kan vinden etc.] [geeft
hierna nog eens uitleg over hoe mijn scriptie precies wordt uitgevoerd, nadruk op moeilijkheden binnen het
onderwerp die door het interviewen van bewoners naar boven worden gebracht]
Nou wat ook wel lastig was volgens mij, is dat ze eigenlijk een te hoge hoeveelheid substraat willen hebben, die eigenlijk een
heleboel van de oude daken niet kunnen dragen. Dus hun voorwaarde is dat je een biodivers dak hebt, en met zoveel
verschillende soorten planten. Alleen dat kan maar net op mijn dak. Dat is de voorwaarde voor subsidie, anders krijg je hem
niet. En dan dus een minimaal oppervlakte van 30 vierkante meter, anders ook niet. Ik heb nu een dakhuisje waar ook nog
een stukje groen dak op zit om dat op te lossen. Omdat ik eigenlijk anders niet genoeg vierkante meters had. Maar vooral het
substraat en de biodiversiteit is lastig. Daar had ik het met de dakdokters ook veel over, dat zij daarom ook niet altijd
helemaal uitkwamen. Omdat dat dus op de oude gebouwen moeilijk is. Kijk bij een nieuw gebouw, daar kunnen ze rekening
houden met de bouw, maar dat kan bij ons natuurlijk niet. Dus dat zou nog wel dingen zijn wat de gemeente zou kunnen
doen. Misschien meer in gesprek met aanleggers gaan van, luister, zijn onze subsidies wel in realistische voorwaarden
verbonden? Want, voor mij was het uiteindelijk helemaal doorslaggevend. Ik had het ook wel gedaan als ze me geen subsidie
hadden gegeven, maar het helpt wel mee.
Oké goede!
[einde gesprek]
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Interview Bewoner 2 Indische Buurt West
22 november, 12:30
Algemene gegevens
Respondentnummer: 2
Datum en tijd: 22 november 2018, 12:30
Leeftijd: 50
Opleiding: European Tourism Management
Werk: Tour guide
Welke verdieping: 1
Tuin/dak aanwezig: dak
Eigenaar of huurder: Sociale huurwoning
Straat: Padangstraat
[Introductie: wie ben ik, wat houdt mijn scriptie in?]
Eerst wat algemene gegevens, mag ik uw huidige baan weten?
Hier in de buurt organiseer ik tours, op de fiets, step, skate en wandelend. Daarnaast ben ik er mee bezig om ook… het heeft
allemaal met bewegen te maken. Daarnaast ben ik bezig om bijvoorbeeld voor de gemeente of andere instellingen een project
te gaan doen met als titel ‘meer en leuker bewegen’. Ik promoot dat zelf al wel met tours, bijvoorbeeld step tours, wat ik denk
dat hartstikke leuk is om te doen. Dat heb ik zelf als doelstelling. En als het niet genoeg geld is, dan verdien ik er hier en daar
nog wat bij. Maar ik werk sinds ’98 in mijn eigen bedrijf.
Leuk! Op welke verdieping woont u?
De eerste. Dit is nummer 9 gewoon, het is gewoon 1 huis. In het kader van jouw onderzoek hoog en droog.
U heeft dus ook een dak boven u?
Zeg maar je hoor. Ja hierboven zijn twee kamers, en daarboven is het dak.
Ben je eigenaar of huurder van de woning?
Huurder.
Nu zou ik graag dingen willen vragen over wateroverlast. Ervaart u wel eens wateroverlast na een hevige regenbui in
uw woning?
Nee. Het is helemaal gerenoveerd hier. Dat was waarschijnlijk wel zo vroeger. Maar ik ben hier gekomen, in de ideale
situatie dat de hele… al die straten hier om heen helemaal gerenoveerd zijn. Ik heb er dus totaal geen last van nee.
En in uw buurt?
Ehm… is mij niet bekend.
[Refereert naar eerdere opmerking dat de straat naar beneden loopt] Dus als het water in uw straat naar beneden
loopt, is het niet dat het zich aan het einde ophoopt?
Nee dat is me eigenlijk niet opgevallen.
In hoeverre ervaart u extreme regenval als een probleem voor de toekomst?
Enorm, een enorm probleem. Sowieso de hele milieu problematiek.
Nu even over verantwoordelijkheden… Waar ligt volgens u de verantwoordelijkheid voor de aanpak van
wateroverlast in u woning?
In mijn woning?
Ja.
Dat is degene… dat is natuurlijk per Eigen Haard. Dus degene van wie ik het huur. Wie zou het anders moeten zijn dan? Ja
zeg het maar. Misschien dat ik het verkeerd zie maar…
Nou, bij een eigenaar van een woning is het inderdaad vaak wat duidelijker, maar bij een huurder kan het wat
complexer zijn. Daar krijg ik gemengde antwoorden op. Een van de doelen van het gemeente beleid is om die
verantwoordelijkheid duidelijk te maken, daarom vraag ik er naar. In hoeverre mensen het idee hebben dat zij ook
echt verantwoordelijk zijn.
Oké
Waar ligt volgens u de verantwoordelijkheid voor aanpak van wateroverlast in de buurt?
Bij de gemeente. En natuurlijk ook wel… iedereen heeft zijn eigen kleine verantwoordelijkheid voor zover we dat kunnen
hebben. Ze zeggen ook altijd, een beter milieu begint bij jezelf. Dat is natuurlijk wel beperkt. Het is natuurlijk belangrijk om
een goed kader te scheppen, en als dat de gemeente is… Samenwerking met de woningcorporatie bijvoorbeeld.
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Oké. Heeft u er wel eens over nagedacht om zelf maatregelen te nemen tegen waterschade of het opvangen van water
in uw woning?
Nee. Het is net gerenoveerd. Het is gewoon de nieuwste… hier is hard gewerkt.
Dus de reden is eigenlijk dat het gewoon niet nodig is?
Dat weet ik natuurlijk niet. Ik weet natuurlijk niet hoe erg het is. Je ziet de gekste dingen op TV. Wat er nu in Italië is
gebeurd, dat kan gewoon niet waar zijn weet je. Heb je dat gezien? Gewoon een heel dome met allemaal bomen totaal
omgegaan. Ja… ik weet het niet. Ik kan dat niet inschatten. Wie wel?
[stilte]
Mijn broertje woont in Hong Kong. Als je ziet wat daar gebeurt een paar maanden geleden. Dat is gewoon niet normaal.
Wat voor impact hebben deze gebeurtenissen dit op u?
Nou… op dit moment voel ik niet de behoefte om maatregelen te nemen. Wat betreft mijn huis.
En in uw buurt?
Nee.. nee… daar heb ik eigenlijk niet over nagedacht.
Oké. Verder in uw buurt… wat denkt volgens u de meest voornamelijk redenen dat mensen geen actie ondernemen?
Ik denk dat mensen het zien als een externe factor. En dat ze hopen dat… ja… de gemeente, en ook de woningcorporatie, dat
die zich daar mee bezig houden. Dat zij dat gaan regelen. Dat denk ik.
Even kijken, nu iets meer gericht op het beleid. Hoe ervaar je het huidige beleid van de gemeente tegen extreme
regenval?
Nou ik zou eerlijk gezegd niet zo goed weten wat het beleid is.
Heeft u misschien wel uw kijk op uw rol als bewoner in het beleid? Welke rol speelt u?
Nee… ik heb echt geen idee.
[stilte]
behalve dan… dat je gewoon moet proberen, maar dat staat eigenlijk een beetje los van de directe maatregelen… maar ja, dat
je moet proberen zo milieu vriendelijk mogelijk moet zijn. En daar ben ik vooral mee bezig met mijn werk weet je. Ik
stimuleer om meer te bewegen. Nu kom je uit bij milieu. Maar als ik het op mijn hoofd zou hebben zou ik de haren uit mijn
hoofd trekken dat mensen met de auto naar de sportschool komen. Dat vind ik gewoon heel raar. Dat zijn dingen waar… ik…
ja… ik vind dat wel… Ik besef me wel dat wat jij hebt, dat is een heel concreet onderwerp als het gaat om, je huis en dat
soort dingen, en het milieu. Maar ik heb me wel aangemeld als vrijwilliger bij Green Peace. Omdat ik toch… ik maak me
gewoon zorgen weet je. Over diverse milieu dingen. Dan voel je je ook een beetje machteloos. Dus daarom.
Dus als ik het zo hoor is het meer dat u wel heel erg bezig bent met het milieu, en daar ook veel waarde aan hecht,
maar dat dit misschien een te abstract onderwerp is, dat het niet per se uw eerste gedachten zou zijn geweest, maar
dat het wel erg belangrijk voor uw is.
Ja dat denk ik wel ja.
[stilte]
Ik organiseerde vroeger bijvoorbeeld vliegreizen, dat organiseerde ik zelf. Daar stond ik helemaal niet bij stil, en dan nam ik
heel veel mensen mee. Maar dat zou ik nu nooit meer doen. Ik vind dat mensen gewoon een vliegtuig moeten pakken op het
moment dat het nodig is. Ik denk wel dat we zo ver zijn. Dat is mijn mening.
Dan heb ik ook nog een aantal vragen over hoe het beleid volgens u het beste kan worden ingericht. Wat zou volgens u
een goede sturing zijn om bewoners actie te laten nemen?
Ik heb geen idee.
En als u denkt aan… regelgeving van bovenaf, u moet gewoon maatregelen gaan nemen, of misschien meer een
samenwerking tussen bewoners, de markt en de overheid, meer een soort van netwerk. En de laatste is het volledig
overlaten aan de markt en bewoners zelf. Kunt u er misschien nu wat over zeggen?
Nee, ik denk dat… dat er een belangrijke rol van de overheid is, zowel de nationale als de lokale overheid, en vooral de
woningbouw vereniging, om initiatief te nemen. Absoluut. De woningbouwvereniging is natuurlijk een vorm van markt. En
daar is natuurlijk inspraak van allerlei kanten, die dan worden uitgenodigd… stadsdeel oost nodigt bewoners ook uit, ik weet
niet over dit onderwerp, om te discussiëren, dat doet Eigen Haard ook.
Dus zo’n betrokkenheid van verschillende partners zou wel een goede sturing zijn?
Ja… dat is ook gewoon een beetje het nederlandse model. Hoe dat gaat. Ik denk dat dat goed is ja.
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En daarbij passen ook weer beleidsinstrumenten. Regels om te verplichten dat men water opvangt, het nemen van een
groen dak bijvoorbeeld. Hoe denkt u dat dat zou werken?
Verplichtingen werken over het algemeen best wel moeilijk. Maar ja.. aan de andere kant. Een verplichting is een
verplichting. Als aantoonbaar is dat dingen een belangrijke bijdrage leveren, dan moet je het denk ik wel verplichten.
Oké. En meer financiele prikkels, zoals subsidies, of kortingen bij bouwmarkten bijvoorbeeld?
Zeker, zeker, net als met auto’s weet je. Absoluut. Dus… ik merk toch wel dat veel mensen eigenlijk alleen… op dit soort
vlakken alleen met hun portemonnee met zichzelf communiceren helaas. Dus dan is het wel belangrijk. Uiteindelijk, het doel
heiligt de middelen. Dus daar ben ik wel echt voor ja.
En, meer communicatieve prikkels, zoals workshops en meer informatie verschaffen.
Tuurlijk.
[stilte]
Als u deze drie zo bekijkt, welke denkt u dat het beste zou werken?
Ik denk dat financiële prikkels het best zou werken. Alhoewel, verplichten werkt natuurlijk nog beter omdat het dan echt
gebeurt. Dat werkt denk ik altijd het beste. Behalve dat je natuurlijk wel tegenwerking krijgt, maar het is wel verplicht. Dus
dan denk ik dat het toch nummer 1 is. Maar intrinsiek, vanuit de mens gezien, qua prikkel, werkt financieel denk ik het beste.
Dat denk ik ja.
Laatste vraagje, het beleid heeft ook vaak onderliggende redenen, waarom ze een bepaalde sturing kiezen.
Bijvoorbeeld efficiëntie: zo min mogelijk kosten uitgeven, zekerheid: zeker zijn dat er actie ontstaat en duidelijk
maken wat de verantwoordelijkheden zijn. En gelijkheid: gelijke kansen voor iedereen in de hele stad. Hoe kijkt u
hierop?
Nou.. ik denk dat de onderliggende waarde veiligheid moet zijn. Veiligheid.
[stilte]
Zorgen dat mensen veilig zijn als er in de toekomst extreme regenval ontstaat?
Ja. Ja. Ik denk dat dat het aller belangrijkste is.
En waarom?
Omdat veiligheid sowieso vanuit de mens misschien wel de belangrijkste waarde is. Dat zit nou eenmaal in ons gebouwd.
Ons hele stress-systeem is gebaseerd op… nou tegenwoordig gaat alles over stress, maar de origine van stress is dat je gaat
rennen voor onheil. En… we reageren altijd eerder op onveilige dingen, dan op dingen die ons plezier geven weet je. Dus…
veiligheid is gewoon voor de meeste mensen onbewust de allerbelangrijkste waarden in ons leven. Daarna komt al het andere
denk ik. Als je je niet veilig voelt, dan… kijk als je in Los Angeles woont en je bent bang dat het plafond het niet houdt
vanwege aardbevingen, die mensen slapen nooit goed. Dus dat heb je ook als je onveilige toestanden krijgt als gevolg van dit
probleem. Ik denk dus dat veiligheid onbewust absoluut een topwaarde is voor de meeste mensen in hun leven. Gewoon
omdat de natuur zo is. Haha. Ja. Dat denk ik. Bijvoorbeeld een andere waarde is bijvoorbeeld presteren of zo, of vriendschap.
Dat zijn ook super belangrijke waarden. Maar ik denk dat veiligheid nog hoger in de hiërarchie staat. Alleen het is wel vaak
zo dat mensen zich er pas van doordrongen zijn op het moment dat ‘the going get stuff’… als het echt mis is. Dat vind ik dat
je dat ook merkt. Mensen zien het ook wel, op TV, wat er allemaal aan de hand is… maar ja.
Dus je denkt dat mensen eigenlijk pas echt geneigd zijn om actie te ondernemen als het eigenlijk al zo ver is?
Ja. Dat is een algemene opmerking natuurlijk. Voor ieder mens is dat anders. Maar voor veel mensen zal het wel gelden ja.
Oké. Heb je zelf nog vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit gesprek?
Nee hoor. Ik vond het wel prettig.
Gelukkig.
[einde gesprek]
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Interview Bewoner 3 Indische Buurt West
22 november, 13:15
Algemene gegevens
Respondentnummer: 3
Datum en tijd: 22 november 2018, 13:15
Leeftijd: Anoniem
Opleiding: Anoniem
Werk: AOW
Welke verdieping: 1
Tuin/dak aanwezig: Nee
Eigenaar of huurder: Particuliere huurwoning
Straat: Djambistraat
[Introductie: wie ben ik, wat houdt mijn scriptie in? Vragen of ik het gesprek mag opnemen]
Mag ik wat algemene gegevens van u hebben? [vraagt algemene gegevens]
Ik heb liever dat het anoniem blijft.
Dat mag natuurlijk! Dan laten we het anoniem.
Ik ben een AOW’er, ik werk niet meer, dat mag je wel weten. Dus mijn beroep is een babylever. Eten, drinken, slapen. Net
zoals een baby. Haha. Maar ik heb in mijn leven hard gewerkt hoor.
Dat geloof ik! Bent u eigenaar of huurder van deze woning?
Huurder.
Dan wil ik u graag wat vragen stellen over wateroverlast. Ervaart u wel eens wateroverlast in uw woning?
Nee, nee. Ik pas zelf op dat ik niet genoeg water gebruik. Ik leef milieu vriendelijk. Misschien komt die vraag nog, maar ik
doe alles apart, die plastic, enzo, en dit en zo en dat en zo. Ik scheidt huisvuil, he, ik ken dat woord niet. Ik separeer.
Afval scheiden misschien?
Ja, ik scheidt ze ja. Dus ja ik ga volgens de milieu vriendelijkheid. Het is voor mij gezondheid ook goed.
Ja, precies. En ervaart u na een hevige regenbui wel eens wateroverlast in uw buurt?
Nee, hier niet hoor. Niet dat ik weet hoor. Ik hoef daar niet over te klagen. Wel over stank overlast. Als de lente aanbreekt,
dan is het broeierig. En dan komt er stankoverlast uit de riolering, anders niet.
Oké. In hoeverre ervaart u extreme regenval als een probleem in de toekomst?
Hier niet. Ik heb er geen weet van hoor. Ik heb er geen denken aan ook.
Waar ligt volgens u de verantwoordelijkheid voor het aanpakken van wateroverlast…
[onderbreekt] Bij de staat.
Voor uw woning?
Van de woning?
Ja.
Dan moet u bij de huisbaas zijn. [klapt in handen]. Daar is de huisbaas voor verantwoordelijk. En die doet heel weinig hoor.
Deze mensen doen alleen maar pikken pikken pikken, en de rest stikken stikken stikken. Ze wonen daar boven in Frankrijk,
maar het licht zelf willen ze niet aanpassen.
En de verantwoordelijkheid in uw buurt?
Dat is van de gemeente toch? Ja, zo ver ik weet.
Heeft u zelf wel eens nagedacht om maatregelen te nemen tegen extreme regenval?
Nou… ik weet niet, nee nooit.
[stilte]
Ja… als het moet, dan moet het. Als het moet, dan ga ik er aan. Want ik ben in Suriname geweest daar was er wateroverlast
… [niet goed te verstaan] die was gezakt, enne, al het water kwam daar. En dan moest ik maar een… een… ik heb een stok
genomen, en moest ik de boel daar … [niet goed te verstaan] en heb ik een koker open gemaakt… Ja als het moet, dan moet
het. Als het moet, dan steek ik mijn handen uit de mouwen.
Oké. En wat zijn volgens u redenen waarom andere mensen in de buurt wel of geen maatregelen nemen?

81

Geen idee. Geen idee. Ik heb ze er nooit over gesproken. En we hebben hier geen wateroverlast. Dus het komt nooit voor.
Hier is het altijd lekker droog. Al regent het nog zo veel. Pats pats weg is het. Het is net als in Suriname. Het regent meer en
meer, en over een uur is al het water weg. Ja.
Even kijken. Heeft u weet van het beleid van Amsterdam tegen extreme regenval?
Nee, ik heb niets te klagen in ieder geval.
Oké. Hoe ervaart u uw rol als bewoner in beleidsmaking?
Ik doe zoals het hoort hoor. Als een normale burger ga ik om met alles. Ik maak me niet gek. Ik laat me niet gek maken. Ik
doe zoals het hoort. Dat is alles. Het is niet dat ik mij niet… niet om gek maak. Maar ik doe als het hoort. Als het moet zijn
dat ik mijn handen moet uitsteken, dan steek ik ze uit. Zo radicaal ben ik. Oké dan.
Nu iets meer over de beleidssturing. Wat denkt u dat een goede sturing vanuit het beleid, de gemeente kan zijn, zodat
bewoners meer actie ondernemen?
Ja… de buurten… zij moeten verantwoordelijkheid nemen. Maar hier in de buurt moeten ze tegen 50 man zeggen voordat er
wat komt hoor. Want iedereen denkt, ‘ja, ik heb een gemakkelijke woning, dus daar wil ik geen probleem mee hebben’. Je
moet met tien man spreken voordat er eentje aanstoot neemt om wat te veranderen. Hier in de buurt, het komt niet veel voor,
met problemen en zo. Ik had een tijd een beetje last van een paar pubers, die gingen puberen, veel overlast. Je weet wel hoe
dat gaat. Maar we hebben geen last van dergelijke dingen. Een tijd geleden, maar die gasten zijn weg.
Dus u denkt dat mensen wel actie ondernemen, als de verantwoordelijkheden wat duidelijker zijn?
Ja, als de verantwoordelijkheid daar is… want ik heb het meegemaakt met mijn buren. De politie kwam… onder elkaar werd
er gesproken, en de verantwoordelijkheid wordt aangenomen. Het is geen probleembuurt, dat is het helemáál niet. Noch bij
water, noch bij dit, noch bij dat. Het is een heel rustige buurt. Iedereen die hier komt te wonen wilt niet weg.
Wat zijn bepaalde instrumenten waarvan u denkt, dat motiveert mij echt om actie te ondernemen? Denkt u
bijvoorbeeld aan verplichtingen, financiële prikkels zoals subsidies, of juist meer informatie verstrekken?
Ik denk dat… als het bestuur een beetje meer radicaler wordt, het bestuur, de wethouder en dergelijken, en ze het volk er
meer bij betrekken, aanspraak geven, dan gaat het beter. Want vroeger was er hier… ex-verslaafden, die gingen hier papier
prikken om de buurt schoon te maken. Maar ze hebben in het beleid te kort, ze zeggen ‘ja, vanwege financiële middelen…
we betalen die jongens per uur twee euro. En vijf euro is te veel.’ Dus de buurt wordt niet meer schoongemaakt met prikkers
en dergelijke. Maar… het hangt van het financiële af, het beleid.
Wat bedoelt u daarmee?
Ja, als ze kunnen doen zonder een financiële… met vrijwilligers kunnen doen, dan doen ze het alleen om geen geld uit te
hoeven geven.
Dus u denkt dat het beleid vooral gericht is op…
Financiële. Zo veel mogelijk weggeven, en zo veel mogelijk innen. Haha.
Op het begin zei u, als het beleid wat radicaler wordt, dan ga ik wel actie ondernemen.
Zeker weten. Zowel als het om mijn gezondheid gaat.
En wat bedoeld u dan precies met ‘als het beleid radicaler wordt?’
Als het beleid, het volk, de bewoners er meer bij betrekken, bij de beslissingen. Want ze zeggen wel mensen bla bla hier, bla
bla daar, maar als het erop aan komt, ze moeten zien dat er wat gedaan wordt. Mensen komen wel kennismaken met de buurt
en dergelijke, maar ze geven niet snel toe. Mensen moeten bij elkaar komen, waar. Ze moeten dat bureaucratisch vragen. Ze
moeten bij die [langs]gaan en die gaan en die gaan. Het gaat meer om het financiële beleid. Ik heb er geen ander woord voor.
Zou u dan zeggen dat vertrouwen een grote rol speelt voor u in het beleid?
Dat zou meer bij de aankomende jongeren zijn hoor, want ik ben al over de 70, ik laat het maar op mij afkomen. Maar dat het
mij niet overrolt. Dat is het belangrijkste. Wat kan ik meer doen, als ze alleen maar praten en geen wijziging geven? Want de
handen uit de mouwen steken kan ik niet zo veel meer. Ik kan alleen maar babbelen, en dat kan ik goed hoor, ik kan alleen
maar babbelen.
Gelukkig haha.
Dat is mijn enigste wapen haha.
U zei, als het mij overrolt, dan doe ik juist niks.
Nee, dan doe ik niet mee, nee. Ik zal zorgen dat het mij niet overrolt.
Dus zouden… stel de gemeente zegt, vanaf nu wordt het verplicht, u moet een bepaalde maatregel nemen…
Hè hè. Dan mogen zij het maar komen zetten hoor. Dat zou de gemeente zelf in de handen moeten nemen. Maar als ze alles
aan de particulier moeten geven, dan denk ik niet dat het voor elkaar komt hoor. Dus… pas als het ziekenhuis aan bedrijven
wordt gegeven, dan met zieken winst maken… nee. Ik kijk wel uit hoor, ik zal wel zorgen dat het mij niet over de kop gaat.
Dus, zou u kunnen zeggen dat het beleid zich meer bezig houdt met efficiëntie, geld, zo min mogelijk geld uitgeven…
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Meer met de efficiëntie. Ze betrekken het volk er niet bij. Dat moet er gedaan worden. Dat is overal zo. Je moet eerst
demonstreren, een heleboel kabaal maken. En als er verkiezing is, dan bla bla bla, dan komt het erop aan, en dan… ik zit
warm op mijn kont. Bekijk jij het waar. Ik maak me niet druk met politiek hoor. Ik lees het, ik geef mijn antwoorden, maar ik
maak me niet druk. Wat kan ik meer doen. Ik zorg wel dat het water mij niet boven de lippen komt.
Dus u zou misschien zeggen dat het een betere voorwaarde voor de gemeente kan zijn om zich meer te focussen op
gelijkheid, wat hebben de bewoners nou echt…
Nodig. Ja, dat is met alle consequenties van dien.
Oké. Heeft u misschien zelf nog vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit gesprek? Dingen die u graag kwijt
wilt?
Wat is deze studie, is het een omgeving of is het algemeen?
[Legt kort de inhoud van de studie sociale geografie en planologie uit, en het doel en inhoud van mijn scriptieproject.]
Nou… als ik wat moet zeggen, met riolering moeten ze goed oppassen daarmee. Zorgen voor de riolering dat het water goed
wegstroomt, naar de beken en de grachten en dergelijken. Riolering is echt een.. van essentiële belangen. Dus in het geval
van overstroming. Want [spreekt Surinaams] … is niet hoor. De riolering is prima donna. Daar hebben we geen
moeilijkheden mee.
Ja, het punt is, dat als het echt extreem hard regent, de riolering het niet meer aankan.
Dat heb ik nog niet mee gemaakt hier hoor. Nee, hier in de buurt niet.
En stel dat zou in de toekomst gebeuren?
Ik denk het niet hoor, want de riolering is heel prachtig. Ik denk het niet hoor, ik heb er geen denken aan. Want er is voor een
jaartje of… even kijken… nog laatst, 2000, is de riolering nog aangepast. Daar heb ik geen problemen mee.
Oké.
[einde gesprek]
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Interview Bewoner 4 Indische Buurt West
22 november, 15:30
Algemene gegevens
Respondentnummer: 4
Datum en tijd: 22 november 2018, 15:30
Leeftijd: 62
Opleiding: Universiteit
Werk: Journalist bij groene Amsterdammer, nu raadsadviseur bij gemeente Gooise meren
Welke verdieping: derde, bovenste
Tuin/dak aanwezig: dak, maar kan er niet op
Eigenaar of huurder: Sociale huurwoning
Straat: Menadostraat
[Introductie: wie ben ik, wat houdt mijn scriptie in? Vragen of ik het gesprek mag opnemen]
[Vraagt naar algemene gegevens]
Eerst wat over wateroverlast. Ervaart u na een hevige regenbui wel eens wateroverlast in uw woning?
In de woning niet. Een enkele keer… maar dat is geen wateroverlast, meer het afvoerputje van het balkon wat verstopt was
geraakt door planten. En dan staat er plotseling een hoop water op het balkon. Maar dan moet ik gewoon het putje even
ontstoppen, dus geen overlast.
En in uw buurt?
Nee… af en toe wel, merk ik in bepaalde parken, maar dat heeft ook wel echt met het parken beleid te maken. Dat, eh, dat het
een hele tijd wel extreem drassig is. Dat geld wel voor het Oosterpark, wat hier net buiten ligt. Het Flevopark wat minder.
Maar het Oosterpark waar ik wel regelmatig kom, dat is echt een modderpoel. Dat is ook juist na de renovatie van het park,
dus de water huishouding is juist slechter geworden.
Vervelend… oké. In hoeverre ervaart u extreme regenval als een probleem voor de toekomst?
Ja.. maar dan denk ik over het hele land. En dan denk ik wel dat dat een probleem kan zijn. En dat heeft dan ook te maken
met hoge waterstanden. En dan denk ik niet eens zo zeer aan de zee, maar als de zee ook hoger komt, dan worden ook alle
rivieren worden lastiger. Dus ik denk meer dat het een algemeen probleem voor het hele land wordt. En dat is meer, nou ja,
dan liggen wij hier onder het water. Ik woon op drie hoog. Dus ik heb een honkbalknuppel, als mensen zich vast houden hier
op mijn balkonnetje dan kan ik ze weg slaan. Haha. Maar dat is dan ook geen directe overlast, maar haha… Maar dat…
kijk… heel direct verwacht ik het niet. Ik had, destijds een latrelatie met iemand in Enschede, die wilde hier niet komen
wonen, omdat zij bang was dat het water hier wel ooit zou komen. Ja.
Want u heeft het nu over het land. En in de stad?
In de stad… Ik merk het hier nog niet zo erg. Af en toe staat er wel eens extreem veel water op straten. Ik weet wel
bijvoorbeeld de stad waarin ik werk, Bussum, daar is het echt een probleem. Dat is hier in Amsterdam de waterafvoer net wet
wat beter. Met fietsen merk je dan wel eens wat water, maar dan eigenlijk alleen op dat niveau, dat je daar wat water op straat
hebt. Maar meer niet moet ik zeggen.
[stilte]
Ik moet wel zeggen, je moet een beetje genuanceerd zeggen. In Suriname heb je natuurlijk veel meer die tropische
regenbuien in de zomer. En dan staat je auto op straat half onder water. En dat is normaal, en dat zouden wij niet normaal
vinden. Maar misschien dat het wel normaal gaat worden hier. Ik denk dat de extremen ook harder en groter gaan worden.
Dan kun je dat ook misschien wel krijgen te hier.
Dus het heeft ook met bewustzijn en acceptatie te maken?
Ja. Nederland is zich altijd bewust geweest van water omdat wij laag liggen. Misschien dat we daarom hier ook niet veel last
hebben. Maar het is wel met bewust… ik wees ook net al even op die tuinen, als die betegeld worden, dan weet je gewoon
dat daar minder gaat wegstromen. Dat vind ik te dom voor woorden dat ze dat nog steeds zo toestaan. Maar blijkbaar gaat
daar de woningbouw corporatie over, en niet de stad. Je moet je afvragen of de stad dan misschien niet stringenter zou
moeten uitgaan van het opleggen van… begin in ieder geval met het niet betegelen van tuien. Maar blijkbaar is dat nog geen
regel hier in de stad.
Dus je zou dat wel zien als een effectieve…
Nou op zich mogen mensen wel zelf een beetje doen wat ze met hun eigen tuin willen, helaas. Maar ik denk niet dat je zo ver
moet gaan… misschien wel hoor, dat weet ik niet. Maar, ik denk wel dat je als stad beginvoorwaarde kunt creëren. Zoals bij
nieuwbouw, in ieder geval geen betegelde tuinen. Dat is in ieder geval standaard. Dat zou je kunnen afspreken met de
bouwers. En ik zou er ook niet op tegen zijn als je een belastingmaatregel doet voor betegelde tuinen. Dan moet namelijk de
overheid meer doen om water af te voeren, gaan jullie daarom maar extra mee betalen. Dus een soort van ‘de vervuiler
betaald’ idee. Maar ik denk niet dat we al zo ver zijn haha.
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Oké. Nu iets meer richting het beleid. Waar ligt volgens u de verantwoordelijkheid voor ofwel het opvangen van
water, of het voorkomen van waterschade in uw eigen woning?
Nou ja, dit is een huur woning. En ik heb natuurlijk een eigen verantwoordelijkheid, dat ik zelf geen domme dingen doe.
Maar als er echt dingen zijn met de bouw van de woning, dan moet ik echt de huurder kunnen aanspreken, dan is de huurder
verantwoordelijk. Ja. Er is altijd een eigen verantwoordelijkheid van huurders dat ze geen domme dingen gaan doen. Ik kan
ook dingen op mijn balkon zetten dat het water helemaal niet meer weg kan lopen, en dan moet ik niet gaan klagen dat eh…
Nee. Er is altijd een gedeelde verantwoordelijkheid, maar ja, als het structureel in de huurwoning met de kwaliteit van de
woning te maken heeft, dan is ook de verhuurder juist verantwoordelijk.
Oké. En hoe zit dat in uw buurt?
Ik denk op die manier. Ik denk dat het merendeel de corporaties bepalen, die het grootste deel bezitten. In dit trappenhuis zijn
ook twee woningen die zijn verkocht door de corporatie. Maar de corporatie blijft natuurlijk in de VVE de meeste
zeggenschap hebben. Dus die zal toch de meeste te vertellen hebben over de staat van woningen. Dus het zijn vooral de
corporaties die de belangrijkste rol hebben. Hierbij sluit ik aan… ik weet hier niet de details van… maar ik geef bij voorbaat
al de schuld aan hen dat de tuinen betegeld zijn.
En de rol van de gemeente?
Ik vind eigenlijk dat de gemeente meer regels moet geven dat het water beter weg kan gaan. En dat eigenaren van woningen
daar maatregelen voor moeten nemen. Dus vooral tegen betegelen. En dat is misschien ook wel soms met de goede afvoer
van daken. Kijk, je moet natuurlijk ook verantwoordelijk zijn als eigenaar dat er een goede goot is. Want alles wat hierop
komt dat moet natuurlijk wel goed afgevoerd worden. Soms heb je wel eens natte goten waar in je Amsterdam langs loopt
waar er prachtig gekletter is van regen. Maar dat is niet de bedoeling natuurlijk. Daar zit de verantwoordelijkheid wederom
van de huurder bij. Maar ik vind dat de gemeente echt een verantwoordelijkheid heeft voor al het regen regelgeving. Die
moet kaders stellen aan de woningbouwverenigingen.
Oké. Nog even over maatregelen, heeft u ooit nagedacht om zelf maatregelen te nemen tegen extreme regenval in uw
woning?
Nee. Nee. Dat heb ik toch als huurder niet.
Als huurder in, dat is niet mijn…
Nee nee, ehm, ook omdat ik hier eigenlijk op drie hoog minder mee te maken heb. Als ik gelijkvloers zou wonen zou het
misschien een ander verhaal zijn. Dan heb ik ook een deel van de… dan ben ik een beetje bij het trottoir en dat soort dingen.
Maar als drie hoog bewoner voel ik mij niet… nee nee.
Is het ooit in uw VVE besproken?
Nee, ik heb daar niks mee te maken, omdat ik geen eigenaar ben van de woning. Ik mag niet eens meepraten. Alleen de
woningbouwcorporaties praat meteen namens mij. Ik zou lid kunnen worden van de verhuurdersvereniging, maar dat moet ik
nog eens doen.
Oké. Denkt u dat deze redenen ook gelden voor andere bewoners van de Indische Buurt om geen maatregelen te
nemen?
Ja. Ik maak dus wel een verschil tussen mensen die gelijkvloers wonen en die op hogere etages wonen. Ik denk dat dat
nauwelijks een rol speelt in wat zij kunnen uitoefenen. Als ik ergens zou horen wat huurders zouden kunnen doen, zou ik dat
interessant vinden. Maar ik weet niet eens wat. Dus als ik ergens verantwoordelijk voor zou kunnen zijn als etagebewoners,
dan zou daar een mooie campagne bij horen want ik weet van niks.
Want het is natuurlijk wel… degene op de hoogste verdieping heeft wel het dak boven zich…
Ja, nou ik heb er ook wel eens over nagedacht van hee, moe tik niet hier een trapje maken, maar net buiten zit er een aantal
panden verderop en die zijn hoger. Dus dan heb je net zo iets van, dan ga je plotseling bijna de privacy van die mensen… als
je plotseling boven hun neus gaat liggen zonnebakken bijvoorbeeld. Ik heb vroeger wel op een pand op de Herengracht
gezeten, en dat was wel erg mooi als je daar over de stad kon uitkijken. Maar daar deden we ook weinig met regen opvang.
Het enige wat ik hier aan wateropvang doe is dat ik een standaard zwembad heb voor de vogels haha. Dat is van een ander
niveau.
Oké. Dus u zei, de redenen voor anderen in de buurt is waarschijnlijk ook omdat ze niet zo goed weten wat ze kunnen
doen.
Nee, nee. Klopt. Ik denk dat mensen die niet gelijkvloers wonen geen enkel idee hebben wat ze kunnen doen.
Is dat in het algemeen ook zo, dat het toch nog een niet zo bekend probleem is?
Klopt. Je hoort natuurlijk van iedereen, die weet wel van wateroverlast, dat het in de grond weg moet kunnen lopen. Daarom
heb ik het wel over betegeling. Maar dat is het enige wat ik op dit moment zou kunnen verzinnen. Verder zijn er standaard
maatregelen, maar dat zijn misschien andere dingen van het echte stadsbestuur. Dat weet ik niet eens, hoe je asfalt krijgt wat
meer water door laat. Andere maatregelen die zorgen dat water weg kan lopen. Maar ik weet niet precies wat daar de
mogelijkheden voor zijn. Maar ja, er is natuurlijk heel veel asfalt en stenen. Zou goed zijn om te kijken hoe je dat daar weg
krijgt. Ik vind het ook wel leuk, als je dan kijkt… ik ben een fanatiek fietser. Op asfalt blijft water langer staan dan waar het
betegeld is, je ziet dus wel dat de voegen van de tegels wat water door laten. Je ziet dat daar ook al verschillen in zijn. Ik rijd
wel liever op asfalt natuurlijk. Maar voor water afvoer zijn stenen eigenlijk beter dan asfalt.
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Dus daar zit misschien ook al een oplossing…
Ja ik weet niet wat voor oplossingen er al zijn om asfalt te gebruiken wat wel doorlaatbaar is. Ik weet niet wat de technische
mogelijkheden al zijn. Er is vast knap onderzoek al gedaan tegenwoordig. Maar ik ben er niet helemaal in thuis. Ik ben
geïnteresseerd in natuur, maar ik weet er toch te weinig vanaf.
Dan weer terug naar het beleid. Hoe ervaart u het huidige beleid van de gemeente Amsterdam tegen extreme
regenval?
Ik hoor er weinig van, behalve dan in algemeen zin als het gaat over groen, betegelen, et cetera. Ik zie daarin wel mooie
woorden, ik denk dat ze dat menen. In de praktijk zie ik bijvoorbeeld dat er veel meer bomen worden gekapt dan er
bijgeplant worden. En dat zie ik met name in parken en binnentuinen. En de laatste tijd gaan er echt heel veel bomen weg. En
bomen zijn natuurlijk enorme waterslurpers. Dus ik heb zo iets van, ik zou heel graag een fanatiek actiever beleid willen op
het planten van bomen en het aanplanten, ook om andere redenen, dat ik van vogels houdt. Maar überhaupt als je naar water
kijkt, zijn bomen de grootste hulpmiddelen die er zijn. Althans, in de zomer natuurlijk, in de winter slapen ze. Maar bomen
zijn natuurlijk fantastisch. En die verdwijnen in Amsterdam in hoog tempo. Ik houdt het een beetje in de buurt hierbij. En dan
staat er altijd op papier, er zijn net weer daar en daar bomen gekapt, en dan staat er altijd bij, er wordt geherplant, maar ik heb
nog nooit die herplanting gezien. Dan staat er wel de kapvergunning bij, maar de herplanting kom ik nooit tegen.
En dat wordt ook niet aangegeven waar u dat wel kunt vinden?
Nee, nee. Er staat wel altijd een kapvergunning, waarom de bomen weg moeten. En dat kunnen goede redenen zijn. Maar de
herplanting zie je nooit. En omdat ik er een beetje weet van heb, als ze een herplanting doen moeten ze daar voor een bepaald
bedrag in een gemeentelijk fonds stoppen, maar dat wordt niet gebruikt, heb ik de indruk, voor herplant. Dus… ik denk dat
daar nog wel veel te halen is. Er is veel te halen in actiever bomen en struiken beleid.
Oké. Hoe ervaart u uw rol als bewoner in het beleid?
Zoals ik dat met al het beleid heb. Ik ben graag kritisch moet ik zeggen, ik ben wel iemand die de politiek volgt, en ik vind
dat ik dan altijd kritisch moet zijn. Ik ben wel met bomen en parken wat actiever, en maak ik me daar wat meer druk om.
Maar ikz ie ook wel dat ik de kap nie tegen kan houden. Of het zin uithaalt, dat weet ik niet.
En u kunt de kap niet tegen houden omdat…
Ja… omdat het bij de politiek toch te vaak met mooie beleidsnota’s blijft, waar het prachtig in staat, maar de uitvoering niet
overeenkomt met de beleidsnota’s. Dus de praktijk is niet hetzelfde als het mooie beleid. In het beleid zeggen ze allemaal
meer bomen etc. Maar in de praktijk zie je het omgekeerde.
Heeft u het idee dat u als bewoner, als de inspraak wordt vergroot, dat er iets kan worden veranderd?
Ik vind de formele inspraak best aardig geregeld, moet ik eerlijk zeggen. Ik vind dat er best mogelijkheden zijn voor
bewoners om wat van zich te laten horen. Maar of ze daar wat mee doen is natuurlijk een ander verhaal. Dat is een beetje het
probleem. Dat kunnen ook goeden redenen zijn, je kunt niet insprakers zomaar gelijk geven, maar… er is hier toch wel… je
merkt er in de praktijk toch wel erg weinig van. Er zijn redelijk wat initiatiefjes…dat er wel wat bewoners initiatieven
mogelijk zouden kunnen zijn, daar wordt dan vaak wel naar geluisterd. Maar dat zijn zulke trajecten, daar zou je als bewoner
bijvoorbeeld zeggen… wij willen meer bomen planten… dan hoor je ze zeggen ‘ja.. eh… daar gaat de woningcorporatie
over, of dit park, daar eh… dan is het tegen de zichtlijnen die we willen hebben’. Er zijn altijd goede redenen om bomen te
kappen, maar nooit om bij te planten bij de overheid.
Dus, omdat je zo zegt, die partij wil weer dat, en die partij wil weer iets anders, dat…
Ja het is heel moeilijk om daar zelf wat te doen als bewoner. Bij inspraak ben je de sluitpost. Dan gaat het over de… bij
nieuwbouwprojecten de projectontwikkelaars die het doen. En dan worden de bewoners altijd wel even gehoord, maar verder
nauwelijks eigenlijk. Die worden alleen even gehoord maar verder niks mee gedaan. Als die vooraan het project zouden
zitten zouden die misschien meer invloed kunnen hebben. Als je zegt van, hé, wij gaan het helemaal renoveren, en de mensen
die aan zo’n tuincomplex zitten hebben ook wat inspraak in wat daar mee gebeurt. Dan zou er misschien toch minder
acceptatie zijn voor betegeling. Maar nu wordt er niet eens iemand gehoord. Dan gaat het alleen maar over het passen binnen
het bestemminsplan, en verder gaan ze niet.
Dus als de bewoners eigenlijk op het begin al worden betrokken is dat effectiever dan op het einde?
Ja, als bewoners helemaal op het begin van zo’n project kunnen meepraten, dat wil niet zeggen dat ze altijd gelijk moeten
krijgen, maar dan kunnen ze wel kijken welke leuke creatieve en gekke ideeën daar misschien bij zitten. En dan zijn er
natuurlijk direct betrokkenen en minder direct betrokkenen. En als je dan in de binnentuin zit dan moet je natuurlijk mee
praten, en als je dan er wat verder vanaf zit dan moet je ook de mogelijkheid krijgen om met dingen die met de buurt te
maken hebben mee te kunnen praten. Daar heeft iedereen mee te maken. Daar zou ook best een wat breder iets mogen zijn.
Maar direct betrokkenen moeten er altijd bij worden betrokken. Dus als er iets in de straat gebeurt, dan moeten de bewoners
uit de straat daar direct bij betrokken worden.
Ook kijk ik naar verschillende soorten sturing van het beleid. Wat zou volgens u een juiste beleidssturing zijn om
bewoners te stimuleren om actie te ondernemen?
Pfoe. Dat is een lastige. Het heeft er altijd mee te maken dat je goed communiceert naar bewoners als er daar wat gebeurt, en
dat je daar in, dat heet dan verwachtingsmanagement, doet, dat je dan ook de bewoners iets laten kunnen betekenen. Dus veel
mensen hebben zo iets van, ik praat niet mee want dat heeft toch geen zin. Dat snap ik wel. Ik denk dat het wel zin zou
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kunnen hebben. Maar je zou eigenlijk als overheid niet alleen maar moeten zeggen, wij gaan hier iets doen, maar ook, kom
maar langs en kom mee praten, en ook wat dit voor gevolg kan hebben. Dus je moet een beetje doen aan
verwachtingsmanagement voor de bewoners.
Zou u zeggen dat het dan een meer soort van samenwerking moet zijn tussen de overheid, bewoners en de markt, of
dat het misschien toch wel…
Vooral in dat voor traject ja. Daar moet het wel… in die tekenfase, daar moeten bewoners bij betrokken worden.
Dus, aan de andere kant heb je ook regelgeving van bovenaf, we gaan het zo doen, kan misschien effectiever zijn of
niet…
Ja het is effectiever. Een dictatuur is altijd effectiever dan een democratie. Dat wil niet zeggen dat we een dictatuur willen.
Ja, dan hebben we ook nog aan het andere uiterste, alles overlaten aan de markt en de burgers en…
Ja… ik heb ook een beetje… lang geleden ben ik hier in de buurt zelf actief geweest. Toen heb ik het ook een beetje
meegemaakt met de deelraad. Daar is ook wel winst mee te halen als de bewoners daar een beetje bij betrokken worden. Daar
was echt het verschil tussen de Indische Buurt, en het Oostelijk Havengebied. Dat was allemaal nieuw, nieuwe mensen. Als
er hier in de buurt iets gebeurde, dan was er een bewoners avond, en dan stonden daar de mensen ‘WAT!’, en dan kregen de
bestuurders echt een berg bar over zich. Daarna was het over. Maar bij het Oostelijk Havengebied hadden mensen allemaal
kritiek, maar op een heel nette manier. En dan was het afgelopen, en dan gingen de mensen naar de rechter toe tot aan de raad
van staten. En daar had de overheid veel meer last van. Dus, op zich denk ik ook, dat als de mensen vanaf het begin af aan
steeds meer gehoord worden, zeker de betrokkenen, die hebben dan geen reden om naar de rechter te stappen, want die
voelen zich al tevreden. En een project bij de rechter, dat kan nog wel jaren doorgaan.
Ligt dat dan ook aan communicatie van de gemeente?
Ik denk het wel, maar dat heeft ermee te maken als je bewoners vanaf het begin af aan betrekt. Ik denk dat de overheid te
bang is voor bewoners. Ze hebben bewoners tegen zich. Die gaan dan kritisch doen, van ‘wat gaat er nou weer gebeuren’,
maar dat is denk ik een gezonde houding. Maar ik denk dat als je dan veel dingen gaat uitleggen van waarom we dit zo gaan
doen, dat dan bewoners het wel meer gaan snappen. ‘Het is lastig, maar het moet nou eenmaal’. Ik denk dat bewoners er
altijd wel mee akkoord gaan als je het goed kunt uitleggen. En ik denk dat de overheid heel veel dingen goed zou moeten
kunnen uitleggen, en ik denk dat er dan geen probleem is. Maar het is meer die houding, het echt goed kunnen
communiceren. En dat is toch iets meer dan alleen een zinnetje plaatsen op een website, en zeggen ‘wij hebben toch met de
bewoners gecommuniceerd’.
Dus toch, zowel in informatie verschaffen, of workshops geven, dat je echt letterlijk met elkaar in contact bent
gekomen.
Ja, en ik denk het ook echt projectmatig gaan bekijken. Kijk als je hier in de Molukkenstraat iets doet, dan hoef je niet
stadsdeel Oost te informeren. Dan moet je wel de direct betrokkenen van de Molukkenstraat erbij betrekken. Je moet juist
veel kleinschaliger gaan kijken, naar wat direct met de mensen te betrekken heeft. En ik denk dat mensen dan ook veel
makkelijker mee willen praten, als ze direct betrokken zijn. Als ik iets lees van IJburg, dat is zowaar Oost, maar dat
interesseert mij niet, daar ga ik me niet mee bemoeien. Ik denk dat die mensen dat zelf wel doen. Dus veel meer lokaal. En
zeker met projecten in de openbare ruimte. Dat gaat heel veel mensen aan, dat soort projecten.
Dan beleidsinstrumenten. Wat zou u zelf motiveren qua instrumenten om actie te ondernemen?
Nou ja, ik zou het in eerste instantie graag informatie bijeenkomsten hebben waar je open kunt praten over plannen. Niet
waar plannen al in kan en kruiken is. Binnenkort in het van Swindenstraat, dat is net niet Indische Buurt natuurlijk, maar daar
worden binnenkort alle bomen gekapt. Maar daar is ook zogenaamd ‘met de buurt gepraat’, maar daar is alleen maar met een
aantal ondernemers gekeken naar de bobbels die in het fietspad liggen. En die bobbels gaan weg als de bomen ook weg gaan.
En dat is toch niet de manier waarop je alleen met alle betrokkenen gaat praten. En dan is de manier waarop een conclusie
wordt gevormd in de participatienota, ja, ‘de bewoners willen dat de bomen weggaan’. Nee, nee. Dat is weer een hele
beperkte visie natuurlijk. Dus ik wil eigenlijk dat je vooral in het begin van het traject, open, met alle betrokkenen bent, en
niet alleen met de ondernemers die het aanraden. Die worden er altijd al wel bij betrokken. De gewone bewoners niet.
Wat dacht u van bijvoorbeeld financiële prikkels, zoals een subsidies, of een korting bij een bouwmarkt voor
regentonnen bijvoorbeeld?
Mwa… ja.. dat hoeft van mij niet zo erg. Misschien voor woningeigenaren… nee… ik vind dat het eigenlijk standaard zou
moeten zijn. Het moet ook niet zo zijn dat als mensen afval gaan scheiden dat dan de gemeente zegt dat ze alle afvalbakjes
voor in de keuken gaan leveren. Wel misschien als er mensen wonen beneden met grotere dingentjes. Maar mensen kunnen
ook bij de Blokker kleine vuilnisbakjes kopen voor vier, vijf euro. Als overheid dit subsidiëren, dat gaat te ver. Ik denk wel,
dat je inderdaad dingen moet afremmen, zoals betegelen. Dat je als overheid wel de taak hebt om dit te regelen. Dus als je
bijvoorbeeld dat niet doet, dat er dan een bedrag op komt. Dus, het is altijd populair om te zeggen, je moet mensen belonen.
Dus door geld te geven. Maar je moet ook wel degelijk bij dit soort zaken straffen. En dat is gewoon met geld. Mensen zijn
toch gevoelig met geld.
En als het dan bijvoorbeeld gaat over een groen dak aanleggen?
Nou ja kijk, ik zou dingen als groene daken en zonnepanelen wel subsidiëren. Zonnepanelen vooral omdat het in het begin
investeren is, en daarna kunnen ze het later terug betalen. Dan zou vooral de begin investering goed zijn. Ik zou ook erg… ik
denk dat de overheid best een goede rol zou kunnen spelen voor huurders. Ik zou best willen meedoen aan een project,
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allemaal platte daken, gooi ze allemaal vol met zonnepanelen. Om daar iets mee te doen. Maar als huurder mag dat niet, daar
gaat alleen de corporatie over. Dus als overheid kun je in je beleid ook best tegen corporaties zeggen van, maak dit mogelijk
voor bewoners. En als ze niet willen, dan willen ze niet, maar zorg dat daar per blok met mensen een avond hebt van hé,
willen jullie geen zonnepanelen? En dan moet je dat misschien na zoveel jaar afbetalen, maar wij betalen het in de eerste
instantie. En daarna heb je zelf er profijt van, want je krijgt zelf het gebruik ervan. Dus je eigen energie verbruik gaat er ook
nog omlaag van en bla bla bla. Alleen de begin investering… ik ga als huurder geen zonnepanelen neerzetten. En ik denk dat
daar heel veel winst te halen is. Zeker omdat het bijna allemaal corporatie woningen zijn in die buurt. En dat geldt voor
water, dan denk ik minder. Zoals ik al eerder zei, ik denk dat 1, 2, 3 hoog weinig te maken heeft met overlast dan
gelijkvloers. Alleen eventueel als er problemen zouden zijn met de afvoer van het dak. En dan alsnog ga je naar de
corporatie, en niet naar… voor eigenaren woningen is het weer een ander verhaal. Die zijn wel weer verantwoordelijk voor
hun eigen dak.
Dus, informatie werkt wel, financieel, grote maatregelen wel, kleine niet.
Ja.
En stel, de gemeente stelt, het wordt vanaf volgende maand verplicht voor elke bewoner om iets te doen. Wat denkt u
dat daar reacties op zouden zijn?
Prima. Ik denk dat als het wordt opgelegd, dan werkt het altijd. Je krijgt wat gemonkel, maar als het goede maatregelen zijn,
denk ik ook dat heel veel mensen het zullen steunen. Maar eh, dan nog, ik denk dat veel mensen wel geneigd zijn om dingen
te doen. Het wordt wat anders, zeker als je vind dat dat geld gaat kosten, zeker voor de mensen die een minimum inkomen
hebben. Dan heb ik zoiets van, niet mensen met een minimum inkomen, want die moeten op een andere manier al de eindjes
aan elkaar knopen. En dat is al een ander probleem. Maar ik denk dat huiseigenaren iets opleggen, dat moet wel kunnen.
Want dat is ook hun eigen belang van de huiseigenaren, dat hun kwaliteit van de woning beter wordt. Dus als je dan iets
oplegt van de gemeente, ja prima.
Oké. Een beleid heeft ook vaak onderliggende overwegingen. Wat zou u een meest belangrijke overweging vinden
waar het beleid zich aan zou moeten doen.
Dat is een moeilijke vraag. Ook omdat ik hem niet helemaal snap. Overwegingen… ja ik denk dat een overweging zou
moeten zijn, ze willen gewoon een goed groen beleid hebben. Dus je zou moeten kijken van, wij willen een groen beleid, dan
zou ik als overheid willen, je moet daarin stappen maken wat mogelijk is. Dus dan zou ik daar een soort gradaties in maken.
Uitvoerbaar in tak tak tak tak. En dat gaat van een hoog niveau tot een laag niveau. Van investeringen tot, weet ik veel wat,
kleine dingentjes voor huurders, tot verboden voor betegelen. Als je dat bedoelt tenminste.
Ja, denk bijvoorbeeld aan dat het beleid efficiëntie nastreeft, of dat de hele stad als gelijk wordt gezien, gelijkheid
nastreven…
Ik zou eigenlijk, ja dit vind ik wel een leuke, maar dan zou ik eigenlijk toch de nadruk willen leggen dat het beleid wat al is
vastgesteld, wat erg slecht is, dat dat ook echt daadwerkelijk uitgevoerd wordt. Als er in de beleidsnota staat: ‘meer groen’,
dan moeten er ook echt minder bomen gekapt worden. Of, alternatief, herplanting. Het zou heel goed zijn als ergens in het
beleid een veiligheidsklep zit wat mensen verplicht om het beleid ook te checken of het wel gevolgd wordt, of het effect
heeft. Gewoon, dit is onze beleidsnota, prachtige woorden, en wat is er over een jaar gebeurt? Dat er instaat ‘hoe ver zijn we
nu over een jaar?’. Als er staat wij willen meer groen, dan wil ik ook echt weten hoeveel bomen er bijgekomen zijn. Je kan
dat best makkelijk bijhouden. Wel lastig om een nulmeting te maken op dit moment. Maar… er wordt altijd gezegd dat
Amsterdam groen is. Maar dat zit allemaal in de binnentuinen, dat zie je niet als je over straat loopt. Het groene van
Amsterdam is niet zo groen. Althans, niet voor de bewoners. Ik zou het wel goed vinden als het beleid ook echt uitgevoerd
wordt, wat ze met hun mooie woorden zeggen. Checken, of het wordt uitgevoerd. Zelf als overheid checken of de
doelstellingen gehaald worden.
[stilte]
Meeste bewoners willen ook meer groen. Niet allemaal hoor, je krijgt natuurlijk nooit 100% mensen mee. Als je hier kijkt, ik
heb een mooie boom voor mijn raam staan. Dat vind ik leuk, vogeltjes en zo. Maar de mensen onder mij hebben minder zon.
Dus die kijken er misschien anders tegen aan. Dus je hebt natuurlijk veel verschillende belangen natuurlijk.
Oké.
[einde gesprek]
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Interview Bewoner 5 Indische Buurt West
22 november, 16:30
Algemene gegevens
Respondentnummer: 5
Datum en tijd: 22 november 2018, 16:30
Leeftijd: 23
Opleiding: Universiteit
Werk: Student
Welke verdieping: Tweede
Tuin/dak aanwezig: Nee
Eigenaar of huurder: huurder
Straat: Riouwstraat
[Introductie: wie ben ik, wat houdt mijn scriptie in? Vragen of ik het gesprek mag opnemen]
[Vraagt naar algemene gegevens]
Ervaar je na een hevige regenbui wel eens wateroverlast in je woning?
Nee. Alleen op het balkon valt er regen, maar dat is normaal.
En in de buurt?
Niet echt dat ik het bewust… dat het mij is opgevallen. Dat de straten helemaal onder water staan?
Ja.
Nee, behalve gewoon plassen zeg maar, is me nooit iets specifiek opgevallen.
In hoeverre ervaar je extreme regenval als een probleem voor de toekomst?
Ja, ik denk wel dat het een reëel probleem is. Vooral in stedelijke gebieden. Als het water niet goed kan wegstromen. En
natuurlijk in Nederland is er gewoon heel veel stedelijk gebied. En ik heb ook wel het idee dat het met klimaat verandering
wel een van de grote problemen voor Nederland wordt. Met wind en storm en dat soort dingen samen. Dat er wel meer
extremen in het weer komen.
Wat voor problemen levert dit dan op?
Nou, net als vorig jaar, toen met die enorme storm dat er heel veel bomen omvielen, en dat heeft super veel overlast gegeven.
Ik denk een beetje op diezelfde manier dat regenval dat ook kan doen. Dat het ook verkeershinder en gevaarlijke situaties kan
opleveren.
Heb je zelf wel eens nagedacht om maatregelen te nemen tegen extreme regenval?
Nee, eigenlijk niet. Ik zou ook niet zo goed weten… nou behalve dan bijvoorbeeld, als je een tuin hebt dat je het niet
helemaal betegeld, maar dat als je een tuin hebt dat je zorgt dat er grond is om regen te absorberen. Maar ik heb nooit bewust
nagedacht dat als je in een tussenwoning zit je er überhaupt iets mee zou kunnen doen. Ik zou ook niet zo goed weten wat je
er aan zou kunnen doen.
En, dingen om water op te vangen?
Nee… bijvoorbeeld, toen ik nog niet hier woonde maar bij mijn ouders thuis, hadden we een schuurtje en daar vingen we
regenwater op om in de zomer weer in de tuin te gebruiken. Dus, dat hadden mijn ouders bedacht. Maar zelf ben ik er nooit
erg bij betrokken geweest. Niet dat ik er totaal niks van af weet, maar ben er zelf nooit zo bewust mee bezig geweest.
Nu wat vragen over beleid. Hoe ervaar je het huidige beleid van de gemeente voor klimaat adaptatie strategieën?
Nee, ik weet eigenlijk niet zo goed wat ze doen.
Geeft niet! Hoe zou je jouw rol als bewoner in het beleid willen zien?
Nou stel ze zouden maatregelen nemen, dan lijkt het mij handig, als het echt in het straatbeeld is, dat bewoners daar inspraak
in hebben. Of dat er een beetje draagvlak is, zodat mensen daar wel aan mee kunnen helpen. Want ik heb altijd het idee… in
deze straat zitten heel veel huurders, en dat mensen wel een beetje laks met hun woningen omgaan. Als ik dat vergelijk bij
mijn ouders [in Oud-Zuid] waar wel heel veel koopwoningen zijn. Dus ik heb niet het idee dat als de gemeente beleid zou
maken, en dat als mensen er niet van op de hoogte zouden zijn, dat het goed zou werken. Ik denk dat er best wel een snelle
omloop is van mensen die hier wonen, en dat het wel slim is als mensen dan echt actief betrokken worden erbij. Ik denk niet
dat het snel uit de bewoners zelf zou komen. Want bijvoorbeeld ook hier, wij zijn super jaloers op alle mensen die hier een
tuin hebben, maar niemand zit er ooit. Dus ik heb het idee… wij zijn best gefrustreerd dat wij niet die binnentuin in mogen,
terwijl we nog nooit iemand daar buiten hebben gezien. Ik heb wel het idee dat mensen hier niet erg betrokken zijn. Dus ik
weet niet wat de gemeente daarin doet.
Want die binnentuin hoort bij…
De woningbouw vereniging. En de mensen die hier beneden wonen hebben gewoon een tuintje daarin. En daartussen zit een
mooi grasveld met bomen, wat ook onderhouden wordt door de woningbouwvereniging. En daar tussen zitten allemaal
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deuren die dicht zijn getimmerd. Dus het is best een mooie tuin, een soort grasveld, en dat wordt ook onderhouden en er staan
ook bankjes en zo. Maar we kunnen er gewoon niet in. Misschien omdat er ooit inbraken zijn geweest. Overlast of zo.
Maar… ja. Je kan er dus ook geen bijdrage leveren aan wat daar gebeurt, want je kan er niet bij. Je hebt er niks mee te
maken.
Waar ligt volgens jou de verantwoordelijkheid van aanpakken van wateroverlast in jouw woning?
Nou, in het geval van dit huis ligt dat wat mij betreft denk ik bij degene van wie ik het huur. Als in, als er schade zou zijn,
zou ik verwachten dat ik daar niet per se iets mee hoef, maar dat zij wat zouden doen. Dat is niet mijn eigen
verantwoordelijkheid. Behalve als wij natuurlijk iets actief open hebben laten staan, of iets doms hebben gedaan. Maar het is
natuurlijk ook wel een beetje de verantwoordelijkheid van de gemeente of de overheid om hier in de buurt… als zij iets
zouden kunnen doen, dat zij ook hun verantwoordelijkheid hierin nemen. Maar.. het is wel een koopwoning, dus ik vind dan
wel dat degene die dit gekocht heeft hier eindverantwoordelijke voor is.
Wie gaat er over het dak?
Er is een VVE, en volgens mij is het een gezamenlijk ding van hun. Want deze hele ring is soort van van de
woningbouwvereniging maar die hebben weer dingen verkocht aan kopers. Maar volgens mij doen ze het onderhoud gewoon
met de VVE.
Oké. En je zei dat de verantwoordelijkheid in de buurt meer bij de gemeente ligt?
Ja, voor de publieke ruimte. Maar, kijk, ik vind wel dat het goed is als de gemeente bewoners er actief bij betrekt. Maar ik
vind wel dat het initiatief bij de gemeente ligt. Ik zie zoiets wel als iets waar bewoners niet snel zelf… omdat het best wel een
ver van je bed show is, het is niet zoiets als hoe het met het vuilnis ophalen gaat. Het is best wel een abstract idee. Ik vind wel
dat je kan verwachten dat bewoners hun bijdrage kunnen leveren als daarom gevraagd wordt. Of, als de gemeente daar het
initiatief voor neemt. Vooral dus omdat hier veel mensen wonen die sociale huur zijn, en ook niet heel veel middelen hebben
om daar zelf iets mee te doen. Ik denk dat het wel echt anders is dan als je allemaal koopwoningen hebt.
Dus als je eigenlijk een beetje kijkt naar beleidssturing, van top-down naar samenwerking naar bottom-up, wat denk
je dat in dit geval bewoners het meest zou stimuleren?
Ik denk dat die laatste optie hier niet echt zou werken, het overlaten aan de markt en bewoners zelf. Ook door gebrek aan
kennis en bewustzijn. Maar ik denk dat iets in het midden het beste is. Het is belangrijk dat het initiatief van de gemeente
komt, maar als er echt maatregelen worden genomen die echt het straatbeeld aan gaat, of bijvoorbeeld meer groen komt. Dat
soort dingen. Dan is het ook handig als er wordt gedacht vanuit de bewoners. Ik denk dat je goed maatregelen kunt nemen
waar iedereen van profiteert, en niet alleen voor de regenval. Maar ik denk gewoon dat, ik weet niet of mensen er heel erg
door getriggerd worden, door dit probleem. Omdat ik het zelf ook niet, ik vind het moeilijk in te schatten, omdat ik zelf het
probleem niet echt heb ervaren. Dus op momenten dat mensen het heel erg als een probleem ervaren zijn mensen natuurlijk
meer bereid om actie te ondernemen. Ik denk dat dat misschien het probleem is. Ik weet niet hoe dat uit je onderzoek straks
komt, maar als het blijkt dat veel mensen overlast ervaren zijn ze denk ik eerder bereid om mee te werken aan veranderingen.
Maar ja… als je dat niet hebt.
Dat is inderdaad wel een beetje het ding… klimaat verandering gaat natuurlijk zo geleidelijk…
Ja, dat het pas in de toekomst een probleem is. En dan is het misschien opeens te laat. Net zoals vorig jaar met die bomen die
omvielen of zo. Dan is het meteen heel heftig. Dat het dak van Science Park eraf lag. Ja dus hoe krijg je mensen zover dat ze
dat inzien. Dat het nu eigenlijk al aangepakt moet worden.
En hoe denk je dat je mensen dat kan laten inzien?
Nou ja, ik denk dus wel, bij mij spreekt zo een concreet voorbeeld heel erg aan. Ik bedoel, het gaat dan niet alleen over regen,
maar ik weet nog wel dat juist dat mij heel erg triggerde van, Jezus hé, het is niet alleen maar alle bosbranden in California.
Het is altijd goed als dingen dicht bij huis komen volgens mij. Niet als een soort dreigement, maar ik denk wel dat voor heel
veel mensen… Kijk als je geografie studeert zie je klimaat verandering in heel veel complexe aspecten, maar voor de leek is
het gewoon, extreem weer is één ding. Het is niet al die kleine dingetjes. Dus ik denk, om dit probleem aan te pakken kun je
best gebruik maken van andere dingen die te maken hebben met klimaat verandering, zoals de enorme droogte dit jaar, of de
enorme stormen. Dat zijn denk ik ook al goede voorbeelden om mensen er bewust van te maken. Dat mensen inzien dat er
ook in je eigen buurt al dingen moeten worden veranderd om daar een bijdrage aan te kunnen leveren. Maar hoe je dat dan
echt concreet… In ieder geval is het krachtiger om een scenario wat al gebeurt is te gebruiken dan iets wat… dat de straten
helemaal blank staan maar wat hier nog niet per se gebeurt is. Dat spreekt meer aan denk ik. Maar je wilt het nooit als een
dreigement brengen, meer van, we maken ons er zorgen over en willen er alvast op voorbereid zijn.
Hoe zou je dat het beste kunnen overbrengen naar de bewoners?
Door welk medium?
Ja.
Nou wat ze hier in de buurt vaak doen als ze iets gaan veranderen, dan sturen ze een brief met uitleg erin en een soort flyer of
weet ik veel wat. Wat ik altijd best wel braaf lees. Maar ik weet niet of dat het beste middel is. Wat ook heel efficiënt is, er
was een tijdje heel veel woninginbraken in de Indische Buurt, en toen hadden ze gewoon van die grote politie schermen
neergezet met ga naar deze site om tips te krijgen, en zeg maar best fysieke promotie. Maar het werkte wel heel erg. Want
iedereen die ik ken in de Indische Buurt was echt super getriggerd om deuren op slot te doen, dat soort dingen. Best radicaal.
Maar ik denk dat dat best goed werkt. Want ik heb het idee dat mensen hier best wel op straat leven, relatief veel meer dan in
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west of waar ik vroeger wonen. Iedereen komt op de Javastraat. Dus als er echt iets fysieks of concreets daar buiten is, dat dat
wel echt goed werkt in deze buurt. En gewoon, niet al te ingewikkeld, aangezien er ook wel heel veel verschillende klassen
wonen denk ik. Veel buren waar ik toch wel een taalbarrière mee heb. Gewoon heel veel verschillende culturen. Dus het
moet iets zijn wat iedereen wel aanspreekt. Wel lastig natuurlijk.
Wat zou je denken van echte harde regelgeving. Stel de overheid verplicht mensen iets te doen. Wat denk je dat dat
voor impact zou hebben?
Ligt er een klein beetje aan wat het iets is, maar… ja… ik weet niet. Ik heb zelf altijd iets van, als het nodig is, dan is het
nodig. Maar, ik weet niet zo goed waar ik dan aan moet denken. Ga je dan soort van zeggen van, iedereen moet een regenton
neerzetten?
Ja, bijvoorbeeld. Of tegels eruit halen of zo.
Ja, ik vind het een beetje lastig, omdat ik zelf niet echt in een positie zit dat ik dat zou moeten doen. Want stel ik zou hier zelf
een boven verdieping hebben, en de overheid zou zeggen, over een half jaar moet iedereen een groen dak, dan zou ik dat
denk ik best wel heftig vinden als ik dat ook zelf allemaal zou moeten betalen. Dus, daar zit ook een verschil in. Of je een
soort van geholpen wordt, of het voor je wordt gedaan en je het soort van maar moet slikken zeg maar, of dat je het ook nog
zelf het initiatief daarin moet tonen. Dat vind ik een best wel groot verschil. Ik vind dat altijd een beetje een levensvraag… in
hoeverre mag je er zelf… ik vind ook wel, sommige dingen moeten gewoon. Als het echt nodig is, het is wel gewoon een
reëel probleem. Dus, als je dat een beetje aan de mensen overlaat, daar geloof ik echt in, als je het hier aan de mensen
overlaat, dan gaat er gewoon niks mee gebeuren. Dus in dat opzicht vind ik het wel een goed idee. Maar dat is natuurlijk wel
makkelijk gezegd vanuit de positie waarin je het huurt, waarin je niet echt de verantwoordelijkheid draagt. Of in ieder geval
vanuit mijn perspectief niet echt draagt. Dus het ligt eigenlijk een beetje aan de maatregel.
En het gebruik van financiële prikkels? Bijvoorbeeld subsidies, heffingen of kortingen bij een bouwmarkt?
Dat vind ik wel goed. Ik ben zelf sowieso tegen tegels in je tuin. Je kan ook zeker een beetje inkomensafhankelijk, of iets
daarin doen. Want ik denk dat er best wat mensen zijn die bereid zijn om mee te werken, maar die het financieel niet echt
kunnen betalen. En er zijn hier best wat woningbouw verenigingen, als er dan vanuit de gemeente ook juist meer stimulatie
die kant op gaat… als ze de woningen opknappen of als er weer wat gerenoveerd wordt dat er dan altijd iets aan gedaan moet
worden. Dat is misschien minder extreem dan als dat je iedereen subsidie geeft voor iets, maar dat je wel meer gaat
stimuleren dat stel er wordt hier een blok verbouwd, dat ze dan ook meteen nog iets anders doen. Net als dat je zonnepanelen
subsidieert. En dan is het nog een verschil dat je uiteindelijk zelf ook profiteert van je zonnepaneel, maar een groen dak.. dat
is niet iets wat energie oplevert, maar meer echt een altruïstische daad. Dat is weer ietsje anders. Je kan het niet terugwinnen
zeg maar. Ik bedoel, je kan het leuk vinden dat je tuin geen tegels heeft, maar je kan het niet financieel terug winnen. Dus als
je als bewoner investeringen moet doen, vind ik dat wel anders dan als je verplicht zonnepanelen moet aanleggen op je dak.
Want dan haal je het er uiteindelijk misschien zelfs uit.
Dus in die zin ligt de verantwoordelijkheid toch wat meer bij de overheid…
Ja, precies ja. Natuurlijk uiteindelijk heb je als hele buurt een soort verantwoordelijkheid voor de leefomgeving. Maar
misschien heb jij er ook helemaal niet bewust voor gekozen om hier te komen wonen. Als jij toevallig in een buurt woont
waar niet genoeg groen is, of waar het lastig is, dan vind ik niet dat dat jouw schuld is. Dus dan is in de eerste plaats de
gemeente wel degene die daar wat aan moet doen en stimuleren. En dan is dat ook financieel. En ik denk dat je er erg
rekening mee moet houden van, wat voor soort bewoners wonen hier. Als je zoiets in Blaricum doet is dat anders dan dat je
het in de Indische Buurt doet. En er zijn natuurlijk gewoon veel verschillen, want de ene straat is helemaal GroenLinks [wijst
naar straat], terwijl die kant [wijst naar andere straat] was helemaal voor die vrouw van Denk. Dus er zit best wel… alle
lelijke huizen, daar schaar ik overigens deze ook onder, daar zit best wel een groot verschil in met de mooie huizen, een paar
straten verderop. Dus politiek zijn er ook best wel veel verschillen. Wel best wel links allemaal… maar daar moet je ook wel
rekening mee houden met je beleid. Je kan niet denken dat iedereen hier GroenLinks stemt.
Ik kijk bij het beleid ook naar meer onderliggende belangen voor de keuzes binnen het beleid. Dat kan dan
bijvoorbeeld gericht zijn op efficiëntie, gelijkheid, of zekerheid dat er sowieso actie ontstaat. Wat is volgens jou een
van de belangrijkste overwegingen die het beleid zou moeten nastreven op dit onderwerp?
Nou… ik denk dat als je kijkt naar de gehele gemeente Amsterdam, om dan eerst te kijken naar de gebieden die de meeste
risico lopen, of het grootste knelpunt vormen. Een meer pragmatisch standpunt, daar kunnen we de meeste winst halen, en is
het het belangrijkst dat we daar ook echt wat doen. En ik denk dat juist bij zo’n lang termijn probleem, dat je ook
maatregelen neemt die ook echt voor de lange termijn wat doen, en niet korte termijn oplossingen zijn. Want ik heb altijd het
idee dat er best kortzichtig wordt gedacht. Misschien niet per se in het gemeentebeleid, maar wel in de nationale overheid.
Van, ‘we hebben dit de afgelopen vier jaar gedaan, dus het probleem is nu opgelost’. Terwijl… juist bij klimaat verandering,
en dit soort grote dingen, die niet over een aantal jaar opgelost zijn, is het wel heel belangrijk dat je maatregelen neemt die
ook zelf duurzaam zijn. Ik bedoel, regentonnen overal plaatsen vind ik niet per se echt een duurzame maatregel. Terwijl… als
je bij het vervangen van straten, want dat moet elke tien jaar vervangen worden, dat je dit meteen erg meeneemt… en je kan
dat er soort van inbouwen, dan heb je eigenlijk beter beleid gemaakt. Dan duurt het wel langer voordat het helemaal
geïmplementeerd is, maar dat zou ik dan minder erg vinden.
Dus dat het echt… dat het long-term thinking meeneemt. Het maakt niet uit dat het wat langer duurt, maar dat het
juist op lange termijn maar effectief is.
Ja, precies. Dat het echt blijft staan, ook al gaan mensen weer weg, of worden die huizen uiteindelijk verkocht. Het is gewoon
een grote stad waar mensen veel weggaan en weer komen. Dus ik denk dat het gewoon belangrijk is dat je daar goed over na
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denkt. Niet een soort van snelle stappen, dat je snel thuis bent, maar er vervolgens niet zo veel aan hebt. En, het is gewoon
heel moeilijk om mensen achter zoiets te krijgen, omdat het best wel een abstract idee is. Je denkt gewoon, het is hier
allemaal veilig en goed geregeld. Dus je gaat er ook vanuit dat dat ook allemaal zo is. Ik was bijvoorbeeld laatst best wel
verbaasd dat ze bij de Ringdijk opeens palen in de dijk aan het slaan waren, omdat blijkbaar de dijk met hoge waterstanden in
gevaar komt. Dan denk ik echt van, ‘huh, hoezo?’. Dat zijn best wel dingen waar je gewoon niet echt over nadenkt, en zeker
als je gewoon ‘even’ huurt. Dus… ik vind het wel goed als de gemeente daar al mee bezig is, en daar over nadenkt.
Goeie ja. De taak als gemeente om vooruit te denken voor de hele stad, omdat huurders daar niet zo mee bezig zijn.
Ja, het is heel anders dan bij mijn ouders. Die wonen ook in Amsterdam, maar als je in een straat woont waar iedereen
koopt… iedereen zit daar gemiddeld gewoon twintig tot dertig jaar. En dat is zo’n andere situatie. Ik vind dat je daar veel
meer verantwoordelijkheid kan verwachten van bewoners, en ook meer initiatief zeg maar. Bijvoorbeeld naar het vondelpark
toe, waar ze naast wonen, dat je daar meer initiatief mag verwachten omdat mensen daar gewoon omheen wonen. Maar hier
kan dat gewoon niet echt.. ik vind niet dat je dat echt mag verwachten van mensen die ergens maar kort zitten. Ja… wij zitten
ook… iedereen die hier woont heeft ook het nadeel ervan, dat ze de onzekerheid hebben dat je huurt. En dat je er bij wijze
van spreken zomaar eruit gezet kan worden. Dus dan kun je ook niet zo veel verwachten dat je terug doet voor de buurt. Ja…
Heb je zelf nog vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit gesprek?
Ik ben wel benieuwd of de gemeente al dingen aan het doen zijn hiermee…
[Legt het beleid kort uit, en introduceert Amsterdam Rainproof]
Ah ja. En is er veel geschreven over de wetenschap, in hoeverre maatregelen helpen?
[Legt maatregelen uit, in hoeverre verschillende groene daken helpen].
Ja… dat is natuurlijk ook altijd wel een slimme, dat als bijvoorbeeld een groen dak helpt bij dit probleem, maar het helpt ook
bij andere dingen… Bijvoorbeeld de extreme hitte van dit jaar vond ik het ook echt niet te doen in de stad. En waar ik eerst
woonde hadden we dan een plat dak, en dat was echt verschrikkelijk. Ik sliep dan bij mijn ouders omdat het bij mij gewoon te
heet was. En als dat dan een soort van twee vliegen in een klap is, dat een groen dak daar ook wel bij helpt, dat zijn altijd wel
mooie dingen. Omdat mensen dan waarschijnlijk meer bereid zijn om wat te doen. Als een maatregel dan meerdere
problemen ondervangt, en het dus voor meer dingen effect heeft. Maar ja.. hoe krijg je mensen zo ver om dat daadwerkelijk
te doen. Soms zijn mensen zich ook heel erg bewust van een probleem, en doen ze er alsnog geen ruk aan.
[Einde gesprek]
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Interview Bewoner 6 Indische Buurt West
22 november, 16:30
Algemene gegevens
Respondentnummer: 6
Datum en tijd: 22 november 2018, 17:15
Leeftijd: Anoniem
Opleiding: Anoniem
Werk: Anoniem
Welke verdieping: Eerste verdieping
Tuin/dak aanwezig: Dak
Eigenaar of huurder: Sociale huur
Straat: Lampongstraat
[Introductie: wie ben ik, wat houdt mijn scriptie in? Vragen of ik het gesprek mag opnemen]
[Vraagt naar algemene gegevens]
Ervaar je na een hevige regenbui wel eens wateroverlast in je woning?
Er zit een vochtplekje, maar de woning is net nieuw opgeleverd toen wij nieuw kwamen, dus waarschijnlijk is er iets gewoon
niet goed omgevouwen of in die richting. En voor de rest, nee. Afwatering is heel goed. Het is ook een schuin dak natuurlijk.
En in de buurt?
Niet in mijn directe buurt geloof ik, ik woon hier ook nog niet zo lang. Maar er staan wel eens plassen op straat natuurlijk. Ik
forens naar west, buurt Sloterdijk, zeg maar 8 kilometer. En dan kom je absoluut wel grote waterplassen tegen.
Vooral in je buurt, of overal?
Overal, meer in het centrum eigenlijk. Echt in het centrum centrum.
In hoeverre ervaar je extreme regenval als een probleem voor de toekomst?
Nou, ik dacht er niet over na totdat iemand me erop wees dat een stad er niet op gebouw is om regen te bewaren, regen op te
vangen. En gezond bos, of een natuur situatie wel. Of, dat houd elkaar in stand zeg maar. En doen dacht ik wel, oh ja. Ik weet
het niet. Ik vind het geen probleem geloof ik. Ik heb er gewoon te weinig verstand van. Ik heb wel eens gehoord van groene
daken, en dat lijkt me een fantastisch idee. Dat zou overal moeten, ziet er ook gezellig uit vanboven.
Zou u ook wel een groen dak willen?
Ja, absoluut. Zo veel mogelijk. Ik snap dat je dat met bepaalde monumenten niet kan doen, maar alles wat een plat dak heeft
zo veel mogelijk beleggen met groen, met mos.
Zou het ook op uw dak kunnen?
Ja waarom niet. Ook al is het schuin.
Wat houdt u dan tegen?
Ik ben huurder, en het is een gemeente monument. De buitenkant is een beschermd aangezicht.
Dus een groen dak mag gewoon niet vanwege de regelgeving?
Daar ga ik vanuit. Ik heb het nooit gevraagd. Maar mocht ik gaan kopen, dan ga ik het zeker in overweging nemen.
Oké. Wat motiveert u dan zo erg om een groen dak te nemen?
Het is een goed idee. Het isoleert, het houd lekker koel, zeker met platte daken, dat kan enorm heet worden. Ik vind het
vrolijk, haha. En ik vind het zo’n goede oplossing voor wateroverlast, om dat wat langer op te vangen. En daar mee wat te
gaan groeien. Dus je hebt meer groen, ja, perfecte oplossing.
Heeft u verder nog over andere maatregelen nagedacht?
Nee. Behalve een regenton voor de plantjes, maar dat is geen maatregel.
Nou, hoort er eigenlijk ook wel bij.
Nou, een regenton dan, voor de plantjes.
En dat heeft u nog niet?
Nog niet nee, maar dat heeft andere oorzaken. Dat is gewoon rommelig. Omdat we niet weten welke we willen, en willen iets
aan een groot ding vasten, we hebben niet zo veel ruimte daar in de hoek namelijk.
Zou er iets helpen omdat makkelijker te laten gaan?
Nee… ik weet zeker dat er honderden regentonnen zijn die perfect zijn voor ons. Maar we zijn er gewoon niet aan
toegekomen.
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Ik kijk dus ook meer naar beleid. Hoe ervaart u het huidige beleid in de gemeente?
Niet, geen idee. De Nassau kade is ingestort en dat vonden ze een probleem. Dat is het hele beleid wat ik heb meegekregen
van de gemeente.
Hoe ervaart u uw rol als bewoner in het beleid, of zou u deze graag willen zien?
Nou… goede vraag. Ik denk als huurder niet zo groot. Dan heb je eigenlijk alleen te maken met ofwel de eigenaar van het
pand, ofwel de woningcorporatie. En die vind ik, dat die het voortouw moeten nemen. En als eigenaar moet jij het voortouw
nemen. Vind ik.
Waar ligt volgens u de verantwoordelijkheid voor het aanpakken van wateroverlast en het opvangen van water in uw
woning?
Bij de pandeigenaar. Dus ik vind iets structureels. Ik wil heel graag helpen, daar niet van, en als een pand eigenaar zegt tegen
mij van, joh, je betaald dit in tien jaar in de huur erbij of zo, iets in die richting. Dan super, dan ga ik mee. Het initiatief zou
bij de eigenaar moeten liggen.
En waar ligt de verantwoordelijkheid voor het aanpakken van wateroverlast en het opvangen van water in de buurt?
Bij de gemeente, bij het stadsdeel. Ik weet niet of het zo werkt hoor, ik heb er niet veel verstand van, maar zo zou het niet
moeten werken denk ik. Wat ik wel weet is dat de wet van je eigen stoep vegen is afgeschaft een aantal jaar geleden. Die was
ook een soort van vergeten. Maar… dat vind ik niet, ik vind dat je dat met zijn allen organiseert. We zijn zo’n georganiseerde
en gestructureerde samenleving, ik denk dat dat zou moeten kunnen.
Speelt dan dus de rol van bewoners juist een rol hierin?
Ja, heel groot. Ik denk dat je een goede bewoner bent als je aan je huisbaas kenbaar maakt dat een groen dak een goed idee is.
En misschien dat ik dat ook wel bij Eigen Haard zou gaan willen doen. En voor de rest ligt het echt bij de eigenaar. Of hij
nou bewoner is of niet.
Dan kijk ik ook een beetje naar sturing vanuit het beleid. Van top-down naar samenwerking naar bottom-up, wat
denk je dat in dit geval bewoners het meest zou stimuleren?
Ik denk… zeker ook gezien de stress op de woningmarkt, dat je het een combinatie van de gemeente en private partijen moet
doen. Dus de gemeente stelt een beleid uit, stelt bijvoorbeeld ook een maxima aan wat het mag kosten, en wat het voor
overlast mag brengen en dergelijke voor de omwonende. En vervolgens is het aan de private partijen, en de pandeigenaar, en
een leverancier van groene daken om dat in te vullen, om dat uit te voeren. Ja ik denk dat het beleid uitgestippeld moet
worden door de gemeente, door de overheid, en ingevuld door private partijen.
[onderbreking, vriendin komt thuis]
We waren bij welke sturing het best werkt om bewoners te stimuleren om actie te nemen.
Ja. Subsidie werkt natuurlijk reten goed. Als huiseigenaren subsidie zouden krijgen van de gemeente, en dat ook kenbaar
maken aan hun bewoners, als woningcorporatie of als privaat, of als zelfbewoner… ja… kijk naar alle zonnepanelen, dat is
gigantisch. Dat gaat heel goed.
Dus dat zal ook goed werken voor groene daken?
Ja, absoluut.
Beter dan informatie verschaffen, of workshops geven, of misschien gewoon harde regelgeving?
Ik denk dat je het met harde regelgeving niet voor elkaar krijgt. Ik denk dat het daar een te zachte maatregel voor is zeg maar.
En.. workshops… het is natuurlijk niet gek als er een groen dak in de publieke ruimte te bezichtigen is. Dat je er naar kan
kijken, en dat er een mooi informatie bord staat met, dit scheelt 7 graden Celsius in je woonkamer in de zomer, en 7 in de
winter. En het doet dit en dit en dit. En dan niet zo tuttig, maar dan gewoon lekker, weet je wel, hier wonen zo veel wurmpjes
en zo veel vliegjes, niet dat je al die getallen gaat noemen. Maar gewoon de structurele voordelen voor een huis en voor een
omgeving. Dat lijkt me harstikke goed, ik denk dat mensen er dan wel over zouden gaan nadenken.
Dus als mensen echt een voorbeeld zien en, denk je dan ook, dat het meespeelt dat een groen dak zowel voor
verkoeling zorgt als dat het regen opvangt, dat het meerdere voordelen heeft, dat dat ook meespeelt?
Ja, zeker. Absoluut. Het is een meervoudige oplossing zeg maar. Dus natuurlijk.
Ik kijk bij het beleid ook naar meer onderliggende belangen voor de keuzes binnen het beleid. Dat kan dan
bijvoorbeeld gericht zijn op efficiëntie, gelijkheid, of zekerheid dat er sowieso actie ontstaat. Wat is volgens jou een
van de belangrijkste overwegingen die het beleid zou moeten nastreven op dit onderwerp?
Vriend: Dat is een moeilijke vraag… ehm… jeetje. Daar heb ik niet echt een antwoord op geloof ik. Ik bedoel, net als
dubbele beglazing, en zonnepanelen, het is beter voor het milieu, op een afstand zeg maar. En dit is wat directer, maar alsnog
is het een zachte maatregel. Dus ik zou niet weten wat voor maatschappelijk belang het zou kunnen dienen. Ja, de Nassau
kade stort er wat minder makkelijk van in. Dat is een heel direct voorbeeld zeg maar.
Vriendin: Het gemeentelijk belang van groen?
Vriend: van groene daken
Vriendin: gezondheid! biodiversiteit!
Vriend: goeie, het vangt natuurlijk ook heel veel fijn stof op, dat is waar.
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Vriendin: en isolatie.
Vriend: ja, recht op gezonde lucht! Ja, nee dat is wel een. Zeker in een stad, Amsterdam is gewoon vies.
Vriendin: Ja, en biodiversiteit, dat draagt ook weer veel bij op een grotere manier.
Vriend: Ja. Dat is waar. Maar direct vangt het natuurlijk heel veel fijn stof op.
Vriendin: En verse zuurstof.
Vriend: Ja. Recht op schone lucht. Dat zou het belangrijkste onderliggende belang moeten zijn. En Amsterdam is te vies, naar
elke maatstaf.
Vriendin: Amsterdam heeft de verantwoordelijkheid om het schoner te maken, en ook om water op te vangen. Dat is
misschien een mindere vorm van… het riool wordt er een beetje van ontzien. En dat is voor iedereen weer fijn.
Vriend: Ja het is een beetje op afstand van… Ja. We hebben twee jaar op de wallen gewoond op twee verschillende plekken,
en daar is het riool echt uit de middeleeuwen ongeveer. En dunne steegjes, daar heb je bij hele harde regen gewoon echt een
rivier. En dan bedoel ik niet een spreekwoordelijke, maar eentje van zes, zeven centimeter hoog, en het kolkt, en het stroomt.
Omdat de riolen het gewoon niet aankunnen. Dus dan in een keer dan stroomt het riool over, en dan komt er eigenlijk meer
water uit dan wat er eigenlijk vanuit de daken af komt. Dat is echt ongelooflijk. Het spuit zo aan de zijkant van de deuren…
Dus ja, dat is zeker een probleem. Ik denk dat iedereen die in de binnenstad een kelder heeft, dat die wel eens blank heeft
gestaan.
Dus je denkt eigenlijk dat de binnenstad erger is dan hier in de Indische Buurt?
Vriend: Ja, maar ik denk dat dat met de riolering te maken heeft.
Vriendin: bij water opvang?
Vriend: Nee, bij wateroverlast, bij extreme regenval.
Vriendin: ja… ik weet niet… misschien wel. Het is sowieso een ouder systeem, en ze kunnen minder makkelijk graven. En
het is duurder allemaal.
Hebben jullie zelf nog vragen of opmerkingen naar aanleiding van de onderwerpen besproken in dit gesprek?
Vriend: Nee. Ik geloof het niet. Ik zou een groen dak bezoeken heel leuk vinden. In een park of zo, als je, weet ik veel, blauw
tegels is meer een gemeente monument, als er een bouwketen is met een grote trap er naast.
Een soort prototype, dat je letterlijk het gewoon echt kan zien…
Vriend: Ja, ja. En aanraken, en er op lopen, of niet op lopen, weet ik veel. Of eh, ja. Lijkt me super.
Zou je dat ook helpen om…
Vriend: Ja, zeker. Het is namelijk een beetje een abstract idee. En daarom dekn ik dus ook dat een huiseigenaar het moet
doen. Omdat het eigenlijk een structureel ding is. Je gaat iets veranderen aan je dak. Dat is een beetje eng. Dat kan argwaan
veroorzaken zeg maar. Dus je moet echt wel weten wat je doet. De eerste gedachte is vaak, straks hangen er wortels in mijn
slaapkamer. En planten zijn heel sterk, die kunnen van alles op zij duwen. Ik kan me heel goed voorstellen dat daar
vooroordelen over zijn. Dus als je laat zien dat het goed kan, en dat het heel… vooral dat het er vriendelijk uit ziet. Ik denk
namelijk dat dat zo is. Dan ja. Dat zou zeker helpen.
Vriendin: Misschien dat ook de afvalplaatsen groene daken hebben. Dat je het ook een beetje op meer gemeenschappelijke
plekken neer zet. Dat het een minder ver van je bed show wordt.
Dus dat als het hier in de buurt, echt lokaal wordt gedaan, dan heeft het meer impact.
Vriend: Ja, dan komt het in je dagelijks leven. En dan ga je het meenemen als iets redelijks. Dan wordt het toegankelijk. Je
hebt nu ook… ik bedoel je hebt nu voor in je tuin koop je lampjes met een klein zonnepaneeltje erop. Tien jaar geleden had je
dat echt niet. Als je dan zonnepanelen had was je echt technisch bezig weet je wel. En nu koop je ze gewoon bij Intratuin, en
dat maakt het dat het er veel meer zijn.
[Einde gesprek]
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Interview Bewoner 7 Indische Buurt West
22 november, 16:30
Algemene gegevens
Respondentnummer: 7
Datum en tijd: 28 november 2018, 16:30
Leeftijd: 47
Opleiding: Kunstacademie
Werk: Webdesigner
Welke verdieping: Begane grond
Tuin/dak aanwezig: Tuin
Eigenaar of huurder: Sociale huur
Straat: Tweede Atjehstraat
[Introductie: wie ben ik, wat houdt mijn scriptie in? Vragen of ik het gesprek mag opnemen]
[Vraagt naar algemene gegevens]
Ervaar je na een hevige regenbui wel eens wateroverlast in je woning?
Dat was eerst wel zo. Ik ben hier in 2001 komen wonen, en het was een keer gerenoveerd in de jaren 80, en de muren waren
gewoon zwaar opgetrokken met water. En als ik een nieuw boek had gekocht, en ik legde het neer, dan ging het al heel snel
bubbelen. En het was altijd heel snel koud en kil. Dus ja. En in 2010 ben ik weer terug gekeerd, en toen hebben ze het
gerenoveerd. Omdat ik graag een tuin wilde heb ik het weer terug. En sinds dien heb ik het niet meer in huis, en ze hebben de
tuin achter hebben ze opgehoogd. Dus de wateroverlast in de tuin is minder. Maar het was eerst… dan stond het af en toe
gewoon blank.
Dus omdat de tuin om hoog is gehaald is dat niet meer…
Ja, ze hebben een laagje erop gedaan. Dus dat scheelt. Maar om dat toch nog een beetje tegen te gaan heb ik een kuil
gegraven, zodat het daarin kan… ik had het idee om daar een vijver van te maken. Maar toen dacht ik eigenlijk al snel, nou,
een kuil is ook goed. En ik heb zelf een terras gemaakt, maar dat is veel heen en weer sjouwen. En die is eigenlijk wat te
laag, dus als het veel regent dan staat daar ook een plas. Maar dat zakt op een gegeven moment wel weer weg. Het was niet
zo erg meer dan als het vroeger was gelukkig.
Ervaart u ook wel eens wateroverlast in uw buurt?
Nee, nee. Nog niet. Nee wel op foto’s ergens anders in de stad gezien, maar hier niet nee.
Oké. In hoeverre ervaart u extreme regenval als een probleem voor de toekomst?
Ehm… weet ik niet precies. Nou, we liggen natuurlijk best wel laag in Nederland. Dus als het water bij ons stijgt, dan kan het
wel heel problematisch zijn. Daar ben ik wel bang voor. Nou, niet bang als in… Nou, ik ben wel blij dat we daar op gericht
zijn, in Nederland.
Bedoelt u dan wij als Nederland…
De dijken, en dat daar goed toezicht op is. Daar ben ik wel…
En in het geval van regenval?
Ehm… ja. Ik heb het hier zelf nog niet meegemaakt. Maar het lijkt me wel problematisch als het water het huis in komt,
haha. Maar nee, nog geen ervaring mee.
Dan nu iets meer over verantwoordelijkheden. Waar ligt volgens u de verantwoordelijkheid voor het aanpakken van
wateroverlast en het opvangen van water in uw woning?
En dan bedoel je… stel het regent zo hard dan moet de schade gedekt worden door de verzekering. Daar vind ik de
verzekering nu eenmaal wel voor, omdat je je daarvoor verzekert. En ik denk dat de overheid een soort beleid moet gaan
voeren om wateroverlast te voorkomen. Dus door meer groen aan te gaan leggen, en niet alles zo te betegelen. En ik vind ook
dat je, wat je ook heel veel ziet in binnentuinen is dat het maar betegelt wordt. Dat is lekker makeklijk en onderhouds
vriendelijk. Maar ik vind dat daar een beleid op moet komen. Dat vind ik echt.
Want… ik maak zelf een onderscheid tussen verantwoordelijkheid in de woning en in de buurt. Dus dan zou het
tweede meer, zou de overheid ook op privaat terrein een rol moeten spelen?
Ja, dat vind ik wel… want als je een schuurtje neer wilt zetten dan moet je ook een vergunning aanvragen, het mag namelijk
niet te hoog. Daar zijn ook allemaal regels aan verbonden. Een pergola mag je bijvoorbeeld tot een bepaalde hoogte. En dat is
ook op je eigen terrein, en ook ter voorkoming dat je buren overlast krijgen. Maar, het is hetzelfde als je de hele boel
betegeld. Het water gaat dan naar je buren toe. Dus in die zin vind ik wel dat dat aan banden gelegd moet worden. Zeker 50%
groen.
En waar ligt de verantwoordelijkheid voor het aanpakken van wateroverlast en het opvangen van water in de buurt?
Vind ik ook de gemeente die daar wat tegen moet doen. Ik denk niet dat bewoners zelf… misschien in een dorp dat er dan
nog wel wat gebeurt. Maar we leven hier te anoniem. Dus ik denk dat het dan… En de straten, dat is ook van de gemeente
dus ja. Meer plantsoen.

96

En in het geval van maatregelen… heb je er wel eens over nagedacht om maatregelen te nemen tegen het voorkomen
van waterschade of het opvangen van water?
Ja, ja, ja. En dat doe ik vooral voor mijn planten, dat water opvangen. Dus in het begin was ik vrij verrast dat mijn dak zo
veel water opvangt, het dak van mijn kas. Dus dat zou eventueel ook aan de voorkant, maar dat is meer aan de straat kant.
Aan de achterkant heb ik geen regenpijp lopen, die mensen daar wel [wijst naar de overkant]. Dus ja daar kun je iets mee.
Dus dat is wel heel erg leuk. Ja, dus ik probeer het op te vangen. Maar ja, van de zomer was het toch leeg op een gegeven
moment.
Hoe bent u bij deze maatregelen gekomen?
Het zijn niet per se maatregelen, ik vind het gewoon prettig… ik heb af en toe wel eens van die jonge plantjes. En dan wil ik
gewoon regenwater omdat dat beter is dan kraanwater. Maar niet zozeer een vooruit ziende blik op wateropvang.
Nee, oké. En waar komt uw belang voor meer groen in de tuin vandaan?
Ik hou van groen, van plantjes en van beestjes. En ik denk at het al belangrijker wordt. Dat er veel meer planten komen waar
bijen en vlinders terecht kunnen. Omdat er best wel veel gif wordt gebruikt. Maar het is ook vooral veel plezier, en ik maak
mijn beroep ervan. Dus dat is ook leuk. Ja… het is rust… groen… het is goed voor je. En ik vind het gewoon heerlijk om in
de tuin te zitten en een boekje te lezen.
Dus het is eigenlijk vooral dat het niet per se maatregelen zijn, maar dat het eigenlijk toeval is dat het ook goed is om
regenval mee op te kunnen vangen.
Ja.
Heeft u verder ooit aan dan wel maatregelen gedacht, het opvangen voor regenwater?
Ehm… Nee… ik zou niet weten waar ik dat water moet bergen.
Nee, oké. Iets meer over beleidssturing nu. Hoe ervaart u het huidige beleid van de gemeente Amsterdam tegen
extreme regenval?
Ik merk daar niets van. Nee.
Is het meer dat u er niets van merkt omdat het niet zo aanwezig is?
Nou ehm ja, waar we natuurlijk wel veel gemerkt van hebben is de droogte. Dan komt het heel dichtbij. Dan merken ook
mensen het die er normaal gesproken heel weinig mee hebben. Maar ja… van regenval, het is nog niet hier binnen gekomen.
Het zou wel heel erg zijn als dat zou gaan gebeuren. Ze hebben hier in ieder geval de riolering van de straat vervangen. En ik
weet dat de gemeente daar mee bezig is. Dus.. ik zou niet zo snel weten hoe je anders, behalve dan het meer aanleggen van
groen, hoe je dat kunt doen. Wat ik wel zag is dat, er is een nieuwe wijk bijgekomen, waar vroeger het oude dierenasiel was.
Dat is aan de andere kant van het spoor door hier. En je volgt het spoor, dan kom je bij Poesiat & Kater hier, een
bierbrouwerij. En dat was voorheen het oude dierenasiel. En daarachter is een nieuwe wijk ontstaan. Net als bij
Westergasfabriek was dit dan Oostergasfabriek. En als je daar kijkt en door heen loopt is echt alles bestraat. Waar de straat
heel erg breed is, is maar een hele kleine strook groen aangelegd. Ik snap dat niet. Dan denk ik ja. Dat hadden ze mooi mee
kunnen nemen in het rainproof maken van de wijk.
Weet u toevallig hoe lang geleden deze wijk is aangelegd?
Ze zijn denk ik net klaar, dit jaar net klaar. Dat hadden ze mee kunnen nemen ja.
Ja, vooral omdat het nog niet gemaakt is, dan is het makkelijk om dat mee te nemen in de bestaande bouw.
Ja. En nou, waar de gemeente ook wat aan kan doen, is natuurlijk de daken meer voorzien van sedum. Zodat je daar ook
langer water op kunt vangen. Je hebt heel veel schoolgebouwen waar je dat kunt doen. Daar kun je dan ook nog
zonnepanelen aan toevoegen, zelfvoorzienend zijn. En er zijn heel veel woningbouwverenigingen… dit is wel allemaal koop,
maar daar zouden ze meer op kunnen subsidieren. Er wordt al wel subsidie op gegeven… maar ik denk vooral
overheidsgebouwen, dat dat nog beter is omdat soort dingen te doen. Dus omdat het op de grond niet lukt, dat je het wel op
de daken ook doet.
Want u denkt dat subsidie wel een goede prikkel is voor het stimuleren van mensen?
Ja, dat denk ik wel, want het zijn vaak behoorlijke kosten. En als je een koopwoning hebt zit je vaak in een club met de
Vereniging van Eigenaren en dan moeten ook alle neuzen wel dezelfde kant op staan. En dan zijn vaak kosten… niet
iedereen heeft het breed. Dus dan helpt dat denk ik. Ik denk ook dat het vooral belangrijk is, dat als het meer gaat regenen,
dan zijn dat wel de plekken.
Ja, dus vooral juist de grote gebouwen zoals schoolgebouwen en gebouwen van de gemeente…
En de bibliotheek en al dat soort instanties. Ben je wel eens bij de Rooftop Revolution geweest?
Nee, ik heb er wel veel over gehoord inderdaad.
Ja, die zijn er enorm mee bezig. Het wordt er ook heel erg leuk op. Het is niet alleen sedum, je maakt een mooi uitzicht. Het
is ook heel goed voor allemaal insecten. Het is ook juist heel erg leuk om naar te kijken in plaats van zo’n lelijk plat dak.
Veel meer leven..
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Ja, het is echt een win-win situatie. En ook nog eens verkoelend in de zomer.
Dus u denkt eigenlijk dat kosten mensen er veel van weerhouden een groen dak aan te leggen?
Nou ja, ik denk dat… ik weet ook niet of iedereen er van weet. Ik was laatst naar een lezing in Hortus, en dat was een
architectenbureau in Rotterdam, en die nemen al heel veel groen mee in hun ontwerpen. Dus een groen dak of een groene
muur. En ik had van een aanwezige begrepen dat dat nog niet mocht in Amsterdam, maar dat dat inmiddels mag. Dus dat het
inmiddels wel mag, maar vaak nog wel hartstikke duur is. Dus ja… Mensen willen wel, mensen willen al wel meer naar
duurzaamheid. Maar ik denk dat de kosten nog best wel hoog zijn. En voor heel veel mensen zullen zich er ook niet bewust
van zijn… Als je gaat zoeken op Facebook of als je er in gaat graven dan kom je vanalles tegen, allemaal leuke dingen en
projecten. Maar als je daar niet mee bezig bent dan is het een hele wereld die naast je deur leeft, waar je geen weet van hebt.
Daar mag nog wel wat in gebeuren denk ik.
Dus eigenlijk weten mensen nog niet zo… dus als je betegeld, wat dan de gevolgen daarvan zijn.
Ja, ja. Maar ik denk ook veel meer voorlichting op scholen. Soms zie je wel eens van die projecten dat kinderen dan met een
moestuin bezig gaan, en ik denk dat dat heel erg goed is. Zodat ze ook snappen dat melk niet echt uit een pak komt, en een
appel niet uit de supermarkt. Maar dat dat moet groeien, en dat je daar de aarde en water voor nodig hebt. En ik denk dat dat
ook meegenomen mag worden in lessen. Kinderen zijn de toekomst natuurlijk. Begin vroeg zou ik zeggen. Er wordt nu nog
best wel makkelijk mee omgegaan. Ook als het zomer is, dan gaan ze maar badjes vol laten lopen met water terwijl er boeren
niet kunnen beregenen. En mensen worden gezegd liever niet bad te gaan, dan worden dat soort dingen toch nog gedaan.
Dus echt die bewustwording…
Ja, ja absoluut.
Dus u denkt eigenlijk dat… mensen staan er wel voor open, maar als ze het maar weten.
Ook, maar ook kosten. En de overheid zou een voorbeeld kunnen geven door overheids gebouwen te laten beplanten en
zonnepanelen erop zodat ze zelfvoorzienend zijn. Dat lijkt me een goede stad. Als voorbeeld, maar ook dat het zichtbaar
wordt. Het zijn vaak lage gebouwen en ook openbaar. Maak er dan een terras bij dat mensen dat ook kunnen zien.
Iets meer gericht op de buurt zelf, heb je het idee dat de redenen die je net noemde ook hier in de buurt heel erg
speelt, of is het meer algemeen? Dat de kosten te hoog zijn, en dat mensen er niet zo veel weet van hebben?
Nou, dat weet ik niet precies. Toen ik hier kwam wonen in 2001 was de buurt samenstelling heel erg anders. Beetje een
shabby buurt, een goochelaar wijk. En toen zat het vol met types die geen cent te makken hadden. Die niet zo veel gaven om
de buurt, of het een beetje uitzichtloos was om er wel iets om te geven. En na de verbouwing is er een heel gemengd publiek
gekomen. Het is ook vrije sector en koop. Het is nu heel erg gemengd. De mensen hier, dus je bent ook via die Facebook
groep gekomen. Die is veel meer begaan. We krijgen een wormenhotel, dus daar leeft veel meer. Het wordt een beetje meer
een samenhorigheid. En dat vind ik wel heel prettig, en als dat gaat leven, dan ontstaan er andere dingen. En meer
bewustwording en… maar dat komt nog een beetje op gang. Maar sommige mensen zijn gewoon druk, hebben kinderen en
een drukke baan. En die denken dan… dat mogen anderen doen. Dus het komt niet zo snel van de grond. Maar stimulering
mag. Want ik geloof dat de wormenhotels heel populair zijn, maar er zijn er maar een x aantal. En dan denk ik ja, zo jammer!
Een project wat dan zo goed gaat. En laat het dan niet instorten doordat het… ja op is op.
Dus de saamhorigheid heeft eigenlijk te maken met in hoeverre er buurtinitiatieven…
Ook, en ook door een gemixte buurt. Mensen die graag iets willen maken van hun buurt, en daar willen blijven. Vroeger
wilde iedereen alleen maar weg, maar de prijzen zijn nu sky high. Mensen willen alleen maar komen. Er is heel veel leuke
horeca gekomen. Het is echt een leuke buurt nu. En dan willen mensen er iets van maken.
Misschien een beetje een doorrollend effect, het wordt leuker… en dan zijn mensen alleen maar meer geneigd om het
nog leuker te maken.
Ja, ja, maar leuker geeft ook een veiliger gevoel. En dat is denk ik ook wel belangrijk in de stad. Zeker als je hier ook met
kinderen woont. Dan wil je dat wel houden.
Iets weer terug naar de sturing. Hoe ervaart u uw rol als bewoner in het beleid?
Ja… ik heb als bewoner weinig regels daarvoor. Merk ik eigenlijk niet zo veel van.
Op het begin vertelde ik over verschillende soorten sturingen die het beleid kan hebben. Van top-down naar bottomup [legt dit wat beter uit]. Wat deknt u dat in dit onderwerp een juiste sturing kan zijn?
Nou ik weet dat er… ik denk dat de stimulans wel gegeven mag worden door de overheid, door bijvoorbeeld subsidies te
verstrekken en daarmee ook kennis. Dus ik denk dat dat wel een goede is, maar ik denk ook dat als bewoners initiatieven
hebben, dus als ze zelf een dakterras willen, of een nieuw huis willen laten bouwen, dat daar dan groen voorzieningen al in de
tekening mee te nemen. Dat ze daar ook wat makkelijker naar kijken. Dat werd voor kort nog afgestoten. Ik had laatst ook
begrepen dat heel veel mensen wel duurzaam willen, maar dat de kosten zo ontzettend hoog zijn dat het wordt afgeketst. En
dat is gewoon jammer.
En waar had u dit vandaan?
Een bron haha.
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Nee, oké. Dat snap ik. Ik hoef natuurlijk geen namen te weten. Maar ik dacht, als het toevallig hier in de buurt
besproken wordt is dat wel relevant.
Nee, nee. Maar die bijeenkomst met die architecten, dat is wel heel erg grappig. Maar het geld komt er altijd bij kijken. Maar
dat is dan bijvoorbeeld een project in Rotterdam, dan hebben ze een soort, een stuk spoor, dat door een wijk ging. En die trein
gaat niet meer. Maar de gebouwen hebben ze laten staan, het is een soort plat dak, wat lager is. En de buurt heeft daar,
waaronder die architect ook woont, daar kunnen we gewoon iets moois van maken, iets groens, iets leuks voor de buurt. En
er waren alleen maar plussen, mensen die meer in contact met elkaar komen, en dat groen daarin een verbindende factor
heeft. Dus ze hebben een plan ingediend… maar… ja, waarschijnlijk is dat… wil de overheid veel meer geld daarvoor
hebben. Dus krijgt de buurt dat als project niet. Dat zou wel zonde zijn.
Dus er komt eigenlijk een heel goed idee, maar dat wordt dan niet voortgezet?
Nee, nee. Want dan moet er meer geld op tafel komen. Ja, en dat kan de buurt dan niet betalen. En dan zou je dus kunnen
kijken van, hoe dicht is de verstedelijking daar, waar is het dichtstbijzijnde park of groenstrook. Dat zou ik daar dan wel in
meenemen. Ja.
Dus dan komt het er misschien toch meer aan op een samenwerking, dat initiatieven in ieder geval gefaciliteerd
moeten worden.
Nou, ja, of je het samenwerking zou moeten noemen dat weet ik niet. Maar dat de overheid open staat voor buurtinitiatieven.
En daarin misschien faciliteert. Ik denk dat dat een goed idee is.
Ik kijk ook naar beleidsinstrumenten, dat hoort een beetje bij de sturing. Dan heb je de meest voorkomende is
regulering, of financiële prikkels (subsidies), of meer communicatief. Wat denkt u dat het best zou werken?
Weet ik niet precies… ik denk voor sommige dingen misschien wel harde regels. Communicatie is altijd goed. Subsidies ook,
maar ja… daar moet wel goed naar gekeken worden. Maar ja, ik denk dat dat… daar kun je voorwaarden voor scheppen
natuurlijk. Ja, absoluut.
Beleid heeft vaak ook, moeilijk gezegd, een aantal onderliggende voorwaarden, waarom ze kiezen voor regelgeving,
omdat ze bijvoorbeeld sowieso willen weten dat er actie ontstaat. Of ze doen het meer op een efficiëntere manier om
kosten te besparen bijvoorbeeld… Wat denkt u dat een belangrijke onderliggende waarde zou moeten zijn van het
beleid op dit moment?
Ja... lastig… Nee weet ik niet zo goed.
Ja… dat waren mijn vragen dan eigenlijk. Nog even denken, had ik nog niets… Nee. Heeft u misschien zelf nog
vragen of opmerkingen?
Nou ja… de klacht is natuurlijk altijd dat er te veel regelgeving is, en dat er te veel wordt gestuurd. Maar ik denk wel dat er
een nieuwe kijk moet zijn ook naar de toekomst. En net zoals het gas uit Groningen, dat kan gewoon niet meer. Dus met die
zonnepanelen en windmolens, daar moet toch echt wel vaart mee gemaakt worden. En hetzelfde met wateroverlast of
droogte. Ik denk dat daar wel op een gegeven moment regels naar toe moeten. Het is ook een beetje bespottelijk dat we de wc
doorspoelen met schoon water. Eigenlijk van de zotte. Dus… ja. En er zijn natuurlijk heel veel mensen die zoiets hebben van,
‘dat doen de buren maar, dat doen anderen maar, maar ik niet’. Ja, ik denk dat daar wel meer regels voor moeten komen.
Dus dat je mensen eigenlijk echt moet gaan verplichten om wat te gaan doen, omdat het anders niet snel genoeg gaat?
Ja, net zoals dat ze nu verplichten… dit huis is in 2010 gerenoveerd, maar ik heb nog steeds gas. Dus dat alles wat
nieuwbouw is, of gerenoveerd wordt, dus dat je niet hoeft te wachten tot 2030, maar dat je nu al zegt, geen gas meer. En
bouw met, nogmaals, zonnepanelen etc. Dus dat je veel meer in dat soort oplossingen gaat denken. Maar… niet laten gaan.
Dus, ook met de ogen op de toekomst, dat je gewoon duurzamer bezig gaat, en daar niet mee wacht.
En daar hebben we dus eigenlijk regelgeving voor nodig.
Ja, nou er zijn al heel veel regels, maar ik denk dat je gewoon sommige regels gewoon moet bijsturen. Ik weet niet of er dan
meer bij moet, maar soms mag het wat soepeler. Uiteindelijk, als jij een nieuw huis wilt neerzetten. Dan vind ik wel dat daar
basis regels voor zouden moeten komen. Ja, die meer op de toekomst gericht zijn. En niet meer gas. En niet meer de tuin vol
betegelen. Dat soort simpele dingen.
Ja, ze zijn inderdaad in het beleid nu ook bezig met dat soort regels opstellen voor nieuwbouw en uitbouw en
renovatie. Toen vroeg ik dus ook, is het genoeg als alleen de nieuwbouw wordt aangepakt. En toen werd er wel
gezegd, nee ook in de bestaande stad moeten gewoon dingen gebeuren. Maar dat daar misschien een verschil in zit.
Want je kan veel makkelijkere regelgeving opleggen op nieuw gebouwde dingen dan dat je dat op een bestaande stad
doet natuurlijk.
Ja, dat is absoluut waar, want ja, het enige wat nog op te lossen is zijn natuurlijk de daken en de tuinen. Daar zou je een regel
op… en opvang van de dakgoten, of ik bedoel de regenpijp, dat je daar een soort reservoir maakt. Dat zou je kunnen doen,
maar dat ik zie ik niet zo snel voor me hoe dat dat in de straat eruit ziet. Dus dat soort dingen zijn wel lastiger.
Maar u denkt dus dat daar vooral de overheid een grotere rol in moet spelen?
Ik denk dat het vooral bij nieuwbouw makkelijker is, en dat we niet moeten wachten tot 2030, maar dat het eerder was.
[Einde gesprek].
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Interview Bewoner 8 Indische Buurt West
10 december, 20:30
Algemene gegevens
Respondentnummer: 8
Datum en tijd: 10 december 2018, 20:30
Leeftijd: 49
Opleiding: HBO
Werk: Bouwdossiers
Welke verdieping: Tweede verdieping
Tuin/dak aanwezig: Tuintje op balkon
Eigenaar of huurder: Sociale huur
Straat: Javaplein
[Introductie: wie ben ik, wat houdt mijn scriptie in? Waar gaat het interview over? Vragen of ik het gesprek mag
opnemen]
[Vraagt naar algemene gegevens]
Ervaart u na een hevige regenbui wel eens wateroverlast in uw woning?
Nee… nou in het verleden… ik woon hier vrij lang. Ik denk 15 jaar geleden of zoiets, was hier een extreme lekkage in de
woning. Maar op de gang. Dat was zo extreem dat na een paar dagen hele uitgerekte schimmels op de muur stonden. Dat was
wel heftig. Maar in mijn woning niet.
En verder in het complex?
Nee, verder niet. dat is het enige wat ik mee gemaakt heb. En een enkele keer een wasmachine die lekte, dus dan kwam het
hierboven een klein beetje naar beneden.
Maar niet per se door regenval dus?
Nee, nee.
Ervaart u wel eens wateroverlast in uw buurt?
En bedoel je dan jouw onderzoeksgebied?
Ja.
Nee… ik rij in dat gebied bijna alleen in de Javastraat, en daar wordt het wel redelijk afgevoerd. Nee… jawel in Amsterdam
waar ik af en toe kom… maar zover ik weet in dit gebied niet nee.
En waar in Amsterdam is dat wel heel erg?
Nou wat hier vlakbij is, is bij het Tropenmuseum, daar ligt veel water. Dan weet je eigenlijk al, als het hard regent dan heb je
daar wateroverlast. En in zuidoost, daar zit mijn werk, daar zijn ook bepaalde plekken waar water blijft liggen. Dat verbaast
me in ieder geval bij het Tropenmuseum… dat is al meer dan vijf jaar. En daar is nog steeds geen oplossing voor. Dat hele
wegdek hebben ze drastisch gerenoveerd, maar dat niet.
Bedoel je dan dat fietspad?
[legt de plek uit] Ja… ik houd daar altijd rekening mee. Als auto’s daar rijden, dan ga ik gelijk de stoep op.
In hoeverre ervaart u extreme regenval als een probleem van de toekomst?
Nou… Ik ervaar het niet zozeer als een probleem, maar ik vind wel dat we er meer rekening mee moeten houden. En dat
speelt al een beetje. Maar er moeten echt wel stappen genomen worden. Zodat het beter opgeslagen wordt of afgevoerd. Er is
wel ander beleid nodig. Mensen moeten zich wel… ook langere droogte, zoals afgelopen zomer. Ja, het is wel belangrijk.
Maar de vraag… in welke mate ervaar ik de storm? Of extreme regenval? Ja… ik ervaar het als een feit.
Je zei dus… er moet strenger beleid op komen?
Nou, niet zozeer strenger beleid. Maar… ten eerste: je wilt niet dat de rioleringen overstromen. Dus dat moet je aanpassen.
Bij het Javaplein zou je ook een soort waterplein van kunnen maken. Dat er een soort buffers inkomen, een soort opslag. En
dat je inderdaad meer gras, en meer tegels eruit. Dat lijkt me handig. En ook burgers zelf. Als je een tuintje hebt, laat mensen
zich bewust worden hoe ze daar mee kunnen helpen.
Dus eigenlijk wat meer informatie verschaffen…
Ja… ook. Ik denk dat het twee stappen zijn, ‘en en’. Als de overheid zelf stappen ondernemen, maar ook de burger
stimuleren. En de daken bijvoorbeeld, daar ligt altijd water op, dat zou ook super handig zijn.
Oké. Nog eerst even over verantwoordelijkheden. Waar ligt volgens u de verantwoordelijkheid voor het aanpakken
van wateroverlast en het bergen van water in uw woning?
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Nou, ik ben huurder. Dus dan ligt het eigenlijk altijd bij de gemeente. Maar ik denk wel dat dat het antwoord is. Kijk, als ik
last heb van wateroverlast kan dat niet van mezelf komen. Of er moet iets knappen. Maar, als ik last van de buren heb, is dat
de verantwoordelijkheid van de buren. En mocht er iets met water zijn, dan is dat de verantwoordelijkheid van de verhuurder.
Oké. En de verantwoordelijkheid in de buurt?
Ja… ik denk toch ook wel voor een groot deel van de gemeente. Want zij hebben de infrastructuur opgezet. Mocht je
wateroverlast hebben, dan komt dat door een groot deel door de infrastructuur van de buurt. En je kan wel een paar dingetjes
aanpassen, tegels eruit, maar als burger mag je dat ook niet zomaar doen.
En qua maatregelen… heeft u er zelf wel eens over nagedacht om maatregelen te nemen tegen extreme regenval en
het opvangen daarvan?
Nou... dit is een 400 vierkante meter dak. En dan niet zozeer als maatregel tegen extreme regenval, maar meer omdat ik het
mooi vind… zou leuk zijn als je daar zo’n groen dak hebt. Daar ben ik wel mee bezig geweest. Je hebt ook Dakdokters of zo
iets. En sterker nog, nou ik heb een prijs gewonnen, want je moet eerst zo een dak-scan laten maken. En daar vervolgens heel
lang niks meer van gehoord. Dus dat is op dit moment vergeten met andere dingen… dat staat nu stil. Maar dat is wel iets…
mijn bovenburen zijn daar ook enthousiast over. Dus dat qua maatregelen… voor de rest, vlakbij is ‘ambas tuin en ruigte?’,
en daar zijn we ook met permacultuur, dat is een grote tuin, met water bezig. Maar dat is niet dit gebied.
Maar.. het groene dak is er dus nog niet.
Nee nee, er zijn heel veel eigenaren. Al die winkels en zo, en dat zou wel iets van een lange termijn moeten zijn.
Zou er dan iets zijn wat dat makkelijker zou maken? Dat dat sneller kan laten gebeuren.
Ja, iemand die dat aanstuurt. Want uiteindelijk moet je een aantal stappen nemen, en een aantal mensen enthousiasmeren, die
moeten werk daarvoor doen. En dat moet je voor elkaar krijgen.
Dus… misschien leiderschap, of een iemand die het voortouw neemt?
Ja, precies. Dan gebeurt het wel. Er zijn heel veel verschillende partijen, met allemaal verschillende belangen. Ja, het zou
handig zijn.
Kun je die verschillende partijen en belangen misschien toelichten?
Nou, je hebt natuurlijk het uitzicht. Goh, het ziet er leuk uit, plantjes en groen. Je hebt de huurders van de winkels eronder
die… zolang ze er geen last van hebben, die zien het niet. Het maakt ze weinig uit. Ze huren of pachten het van een
consortium. Bijvoorbeeld de Etos of de winkel ernaast heeft vier verschillende partijen die het huren. Dus ze hebben het
opgesplitst. En dan kom je al bij een groot ‘consum’. En dan moet je al vier verschillende partijen aanspreken. En dan heb je
de Albert Heijn, dat is een grote partij. En die hebben ook een groen imago. En als je die zover krijgt, kun je ook weer
anderen erbij betrekken. En… daarnaast heb je dan nog… geld is een belangrijk onderdeel. De eigenaren moeten dat betalen.
De gemeente zal de helft wel bijbetalen. Ja, de mensen die er van genieten zou ik maar zeggen, daar zou je wel een bijdrage
aan kunnen vragen. Nou het is heel veel werk eigenlijk, heel veel organisatie werk.
Zijn er ook mensen die het niet zien zitten?
Nou… wat is het voordeel van de huurders, van de panden, niet zo veel. Want zij hebben geen last van wateroverlast. Dat is
allemaal wel goed weggestopt. En het zelfde geld voor degene van de eigenaren van de panden. Het enige pluspunt is dat de
waarde van de panden toeneemt. Dus... ja.
Oké. En je zei ook dat de gemeente ook de helft betaald…
Ja, de subsidie inderdaad.
Oké. Heb je ooit nog over andere maatregelen gedacht naast een groen dak?
Nou, kijk. Nogmaals, ik heb op zich niet echt last van… het is meer wat ik echt leuk zou vinden. Een soort waterplein,
Javaplein, niet dat het realistisch is want het is een heel druk doorgaand plein. Volgens mij moet je dat niet kiezen. Maar die
gedachte is wel eens bij me opgespeeld. Of dat plein hierachter. Dat zou je kunnen gebruiken. Ik heb in Rotterdam dat wel
eens gezien, een soort speeltuin achtig iets met een soort basin.
Zijn er denk je in de buurt redenen die mensen tegenhouden om maatregelen te nemen?
Nou, dat is gewoon gedoe. En geld. Dus je moet mensen wel stimuleren, of enthousiasmeren. Werk uit handen nemen. En ik
denk dat het niet allen subsidie is, want dat is ook wel heel aantrekkelijk, maar als je een aanspreek persoon hebt, of
aanspreekpunt, dan scheelt dat jou als persoon al heel veel werk. En dat… het kan volgens mij alleen maar met mensen met
koopwoningen en een dak. Want als je geen dak hebt… ja. Dus ik denk eigenlijk als particulieren, dat zullen er niet zo veel
zijn. En ik denk dat veel mensen ook iets hebben als, het is mijn taak niet. Het is de taak van de gemeente.
Dus… vooral werk uit handen nemen…
Ja. En ook van, het benadrukken van de positieve stimulans. Dat je goed doet voor de buurt en de wateroverlast. En extra’s
als een groenere buurt… zoiets.
Dus dat er eigenlijk wordt gepromoot wat allemaal wel niet de voordelen zijn van het nemen van maatregelen?
Ja. En de nadelen ervan als je het niet doet.
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Oké. Hoe zou je zoiets voor je zien? Bijvoorbeeld een campagne of…
Ja dat is heel lastig. Want voor mij zou het dan eerst zijn… goh, wie is je doelgroep? En dan zijn dat waarschijnlijk alleen
maar mensen met een koopwoning en een dak. Want dat is het enige volgens mij… er zijn er niet zo veel met een terras. En
wat je eventueel nog kunt doen… Want dat is wel heel belangrijk van, wie heb je voor je? Misschien ook wel mensen met
een balkon, dat je water af kan tappen. En mensen met een tuintje, die kunnen ook water opslaan. En als mensen een tuintje
hebben, dan zou je iets van individueel een soort van schetsje wat je met je tuin kan doen. En dan gaat het leven. En die kan
dan mensen weer doorverwijzen naar tuinbedrijven zoals de Intratuin. En dat gaat dan gewoon weer geld kosten. Maar dat je
gewoon een klein stapje gemaakt hebt, dat je een richting gegeven hebt of zo iets.
Dus misschien dat iemand dus het idee voorlegt, of het in je hoofd plant om het zo te zeggen…
Ja, precies! Kijk, mensen hebben vaak ook geen idee. En als er dan iemand is die jou dan een bepaalde richting op kan sturen,
en ook vertellen waarom.
En dan kan die persoon vervolgens zelf actie ondernemen?
Mwah ja. Vaak gaat het erom om mensen een klein duwtje te geven in de rug van, denk daar eens aan. En wat je eventueel
ook wel kan doen is om de mensen die dat duwtje krijgen, een soort van bijeenkomst… Tenminste als daar behoefte aan is
dan. Want als er iets georganiseerd wordt en er komt niemand… Om dan te kunnen peilen van goh, hoe is het? Zijn jullie er
nog mee bezig geweest?
Ja, ik kijk dan dus ook naar beleid. Daar hebben we het nu al een beetje over. Even weer terug naar het algemeen.
Hoe ervaar je het huidige beleid van de gemeente tegen regenval?
Nou, die realiseren zich zelf ook wel van, er moet iets gebeuren. Volgens mij waren ze ook in West in de Bellamybuurt veel
bezig met daktuinen. Maar het kost heel veel geld natuurlijk. Dat is een beetje het probleem. En wat je af en toe wel ziet…
niet zozeer de algemene tuinen, daar kan je een soort van … van maken, of een soort wateropslag. Daar worden wel proeven
mee ondernomen. En ja dat is het enige volgens mij wat ik… en wat ik natuurlijk heel kenmerkend vind, de wateroverlast bij
het Tropenmuseum, volgens mij is dat al 10 jaar overlast. Dus ik heb zoiets van, dat mag wel bekend zijn. En ik vind het heel
raar dat als dan het hele asfalt vervangen wordt, dat dat niet wordt meegenomen. Daar sta ik van te kijken.
Hoe ervaart u uw rol als bewoner in het beleid?
Ja, ik ben onderdeel daarvan. Ja, dat is eigenlijk het enige.
Hoe ben je daar onderdeel van?
Omdat je je verplaatst door gemeenschappelijke ruimte. Als het dramatisch is, en ervaart als dramatisch, als het regent… als
mensen er totaal niet mee bezig zijn, hebben ze het ook niet door.
En zou je je rol als bewoner in het beleid anders willen zien?
Ja dat is ehm… Meer inspraak klinkt natuurlijk wel heel mooi, maar in welke mate… ik weet niet of het realistisch is. Het is
al heel lastig om nu een beleidswisseling voor elkaar te krijgen in de politiek. Als je dan als bewoner… het is wel goed dat je
inspraak dingen hebt. Maar volgens mij is dat meer om het te laten leven bij de bewoners. Van goh, dit is een mogelijkheid,
wat vinden jullie daarvan dat je feitelijk… Ik vind dit een interessant onderwerp. Daarom dat ik ook heb gereageerd. Maar
heel veel mensen zijn er ook helemaal niet mee bezig. Vooral omdat je er niet echt last van hebt.
Dus inspraak zou wel..
Nou, het is meer toelichting. Meer van goh, ‘dit zijn we van plan’, of ‘dit zijn een aantal mogelijkheden’. En hoe kijken jullie
als bewoners hier dan tegenaan? En dat zou een democratisch iets moeten zijn, met stemmen… Maar voor mij wordt dat veel
te groot. Mensen zijn allang blij als je minder last hebt.
Dus toelichting en juist de bewustmaking?
Ja, ja.
Ik kijk ook naar bepaalde beleidssturingen. [Legt deze uit].
Ehm… Ik denk sowieso dat de overheid een belangrijke partij moet zijn. Het is hun taak ook, de openbare ruimte. En het is
vooral de openbare ruimte, behalve de tuintjes en de daken. Maar ook daar… Dan kan je ook private partijen, de
particulieren… en dan sowieso al een doel uitstippelen. Van hier zijn we, en daar willen we heen. Maar dat hoeft niet
allemaal ingevuld te worden van ‘zo moet het’. Nee dat kunnen particulieren en bedrijven prima zelf.
Dus bedoel je meer dat het duidelijk wordt gemaakt van wie wat verwacht wordt, en een soort doel van…
Nou, de grote lijnen, die stippelt de overheid uit. Van, ‘hier zijn we’ en ‘daar moeten we heen’. En je kan een aantal modellen
aanbieden, van dit is een mogelijkheid en dit ook. Particuliere bedrijven zijn daar slim genoeg voor. En bewoners… die moet
je volgens mij vooral enthousiasmeren. Wat het aantrekkelijke er aan is. Dus een aantal voorbeelden… Voor een aantal
mensen wordt het tegen een minimaal bedrag wordt het aangelegd. En dan kunnen andere buurtbewoners dat bekijken en
toelichting krijgen. Zo iets. ]
Dus meer voorbeelden geven, dat mensen het echt kunnen zien?
Ja, en wat je daarmee bereikt.
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Oké. Bij zo’n sturing zitten ook vaak beleidsinstrumenten. [legt verschillende instrumenten uit met voorbeelden]. Wat
denk je dat bewoners zou stimuleren om maatregelen te nemen?
Ik ben over het algemeen meer voor belonen en stimuleren dan boetes en heffingen opleggen. Want dan krijg je een beetje
een negatieve spiraal van ‘goh het moet’. En je krijg meer voor elkaar als je mensen enthousiasmeert. En als dan een aantal
mensen het doen dan degene die overblijven, als die groep maar klein genoeg wordt, dan gaan die op een gegeven moment
automatisch ook wel mee. Of niet natuurlijk. Dus ik denk meer voor stimuleren.
Dus positieve beloningen en meer informatie en communicatie misschien?
Ja, en ook sturing. Dus van goh, hier zijn we nu, en die kant willen we op. Dan en dan komt die persoon toelichting geven.
Kijk, mensen moeten wel ook zelf dingen doen, maar je moet het ze makkelijker maken.
En als je je dat een beetje inbeeld, dan komt er iemand hier spreken in het buurthuis?
Ja, bijvoorbeeld. Nou, ja, je moet eerst weten, hoe kijken mensen er nu tegenaan? Welke mogelijkheden zijn er bijvoorbeeld?
Welke woningen? En dat je dan heel gericht op die mensen kan focussen. Als mensen… je kan wel algemeen schieten, maar
als de helft niet nodig is, dan heb je er ook weinig aan.
Ja. Dus focussen op de specifieke doelgroep die ook echt maatregelen kan nemen?
Ja. Ja.
Nog een lastige vraag… het beleid kan ook gekozen worden met onderliggende maatregelen [legt dit verder uit met
voorbeelden]. Wat denk jij dat belangrijk zou moeten zijn in het maken van het beleid?
Dus wat de onderliggende gedachte zou moeten zijn bij het maken van keuzes in het beleid?
Ja.
Ik denk van… het is nodig. En dat je laat zien dat het beleid bijvoorbeeld succes heeft. Van, ‘dit is gebeurt, en nu is het zo’,
dus het werkt. En ‘hier zouden we het ook kunnen doen, en dan wordt het zo’.
Dus als je duidelijker laat zien aan iedereen, we hebben deze stappen gemaakt en zo gaan we de goede richting in…
Ja. Het is heel belangrijk om te communiceren. Als je dingen voor elkaar wilt krijgen is he theel belangrijk dat je
communiceert van, ‘dit hebben we gedaan’, en ‘daarom hebben we het gedaan’, en ‘hier kunnen we dat ook doen’. ‘Maar dan
hebben we wel jullie hulp nodig’. Vaak willen mensen vaak wel, maar hebben ze duizend en een dingen aan hun hoofd. En
ja… maar als jij uit kan leggen van… En een financiële prikkel werkt ook altijd.
Dus je denkt eigenlijk dat iedereen er toch wel voor open staan, maar…
Ze moeten het voordeel ervan inzien. Ja, desnoods haal je een voorbeeld van dertig jaar geleden aan. Misschien was er hier in
de buurt wel eens wat dramatisch. Of niet per se hier in de buurt, maar in het centrum, of ergens in Amsterdam. En misschien
kan je er ook wel een soort uitje… maar, mensen hebben het natuurlijk wel druk… Maar dat je daar heen kan gaan. Maar wat
misschien wel mooi is, maar wel lastig, dan ben je wel heel erg… je moet het ze ook weer niet te makkelijk maken.
Niet te makkelijk maken als in?
Je moet het mensen niet uit de handen nemen. Je moet wel de eigen wil blijven behouden, want daar krijg je wel het meest
mee voor elkaar.
Oké. Duidelijk.
Weet jij of ze dan ergens echt drastische veranderingen hebben gedaan?
Nou ze zijn nu bezig met het stimuleren van het aanleggen van groene daken, en zelf hebben ze dan ook bij gemeente
gebouwen gedaan.
Oh ja, is er ook niet bij de Zuid-as een groot project geweest? Dat ze van die slootjes, een halve droge sloot, met drastisch
weer loopt deze sloot dan vol.
Ja, klopt, er zijn op de Zuid-as wel veel projecten geweest. Ook een bedrijf wat op hun dak een soort dak-park heeft
aangelegd. Maar, dat heeft misschien denk ik zelf ook er mee te maken dat op de Zuid-as veel bedrijven zitten met
geld, en dat als de gemeente daar bedrijven mee krijgt, het misschien wat makkelijker gaat.
Nou.. ik denk dat grote bedrijven, weet je, die vinden het wel positief natuurlijk. Maar die hebben ook andere belangen. En
want ik zelf zie… ik onderhoud dan een moestuin van een hectare groot op Science Park. En wat ik daar heb aangelegd is een
soort greppel om die moestuin heen, zodat het regenwater kan worden opgevangen om de plantjes water te kunnen geven. En
afgelopen zomer was dat continu droog. Maar nu staat het continu vol. Dus dat is ook weer een voorbeeld van dat het werkt.
Waar ligt het moestuintje?
[Legt uit waar het ligt]
Heb je zelf nog opmerkingen naar aanleiding van dit gesprek?
Ja, wat gaat hier mee gebeuren?
[Legt nog eens uit dat het voor mijn bachelor scriptie is, en op welke manier ik de interviews ga analyseren.]
[Einde gesprek].
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Appendix 2: Maps regarding the vulnerabilities for urban pluvial flooding and the opportunities for
adaptation action among residents in Amsterdam

Map 5: Surface level of Amsterdam (AGV, 2018).

Map 6: groundwater nuisance in Amsterdam. Red indicates that the level is too high for rainwater to infiltrate
easily into the ground. Orange indicates that infiltration is still possible. (Gemeente Amsterdam & Waternet,
2018)
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Map 7: The land-use pattern of Amsterdam. Blue colours indicate water, green colours indicate vegetation, red
indicates residential areas, other colours also indicate paved infrastructure (Gemeente Amsterdam, 2017).

Map 8: Rainproof project map, green drops mean that the projects are achieved, orange means that
they are in development, and blue means that they are planned (Amsterdam Rainproof, 2017)
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Map 9: Water label in Amsterdam (AGV, 2018)

Map 10: Residential area in combination with the green roofs (Municipality of Amsterdam, 2018)
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Appendix 3: Codes in Atlas.ti, interviews with the eight residents of the Indische Buurt West
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