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Het Leiderdorppanel over… 

Resultaten Resultaten Resultaten Resultaten peiling peiling peiling peiling 7777::::    WaterWaterWaterWater    

april 2013 

 

InleidingInleidingInleidingInleiding    
Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 7e peiling met het burgerpanel van Leiderdorp. In deze 
peiling stond de vraag centraal wat water betekent voor de leefomgeving van de inwoners en hoe ze hier 
gebruik van maken. De uitkomsten van dit onderzoek dienen als input voor het op te stellen 
waterstructuurplan.  
Deelnemers konden tussen 20 maart en 2 april 2013 de vragenlijst invullen. Aan de peiling hebben 429 
van de in totaal 681 panelleden deelgenomen. Een respons van 63 procent. 
Om onder- en oververtegenwoordiging te corrigeren zijn de uitkomsten gewogen naar leeftijd, geslacht 
en wijk. 

ResultatenResultatenResultatenResultaten    

Water meest gebruikt om langs te fietsen en wandelenWater meest gebruikt om langs te fietsen en wandelenWater meest gebruikt om langs te fietsen en wandelenWater meest gebruikt om langs te fietsen en wandelen    
De respondenten maken vooral gebruik van het water in Leiderdorp door er langs te wandelen of hard te 
lopen (82 procent) en te fietsen (76 procent). Een kwart van de respondenten vaart wel eens in 
Leiderdorp en ruim een vijfde (22 procent) geeft aan wel eens watervogels te voeren. Vissen, zeilen, 
kanoën en roeien zijn functies van het water waar minder respondenten gebruik van maken. Slechts een 
klein deel (6 procent) maakt helemaal geen gebruik van het water. 
 

Figuur 1    
Hoe maakt u gebruik van het water in Leiderdorp? (n=429) 
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Voldoende mogelijkheden om te fietsen en wandelen langs het waterVoldoende mogelijkheden om te fietsen en wandelen langs het waterVoldoende mogelijkheden om te fietsen en wandelen langs het waterVoldoende mogelijkheden om te fietsen en wandelen langs het water    
De respondenten is een aantal stellingen voorgelegd over het watersysteem (figuur 2). Om te beginnen 
de stelling ‘Ik vind het belangrijk dat oevers omgevormd worden voor meer variatie in groen bij water.’ 
Zes van de tien respondenten is het met deze stelling eens. Een vijfde geeft aan het hier zeer mee eens 
te zijn. Negen procent vindt het niet belangrijk dat de oevers worden omgevormd. Het overige deel 
(31 procent) is neutraal of heeft geen mening. 
De tweede stelling luidde: ‘Als ik door het dorp rijd of wandel, of ik moet iemand de weg wijzen, dan zijn 
de watergangen ook oriëntatiepunten.’ Ruim de helft (56 procent) is het met deze stelling eens, bijna 
een zesde (16 procent) gebruikt de watergangen niet als oriëntatiepunten. Het overige deel (28 procent) 
is neutraal. 
De derde stelling (‘Er zijn in Leiderdorp voldoende mogelijkheden om een stukje te fietsen of te 
wandelen langs het water’) krijgt het meeste bijval. Tweederde van de respondenten is het hier mee 
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eens en nog eens 12 procent is het hier zeer mee eens. Negen procent vindt de mogelijkheden om langs 
het water te fietsen of te wandelen onvoldoende en 13 procent is neutraal. 
 

Figuur 2    
Stellingen over het watersysteem (n=429) 
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Bergingscapaciteit belangrijkste functie van het watersysteemBergingscapaciteit belangrijkste functie van het watersysteemBergingscapaciteit belangrijkste functie van het watersysteemBergingscapaciteit belangrijkste functie van het watersysteem    
Het watersysteem in Leiderdorp heeft naast recreatieve en ecologische functies ook andere functies, 
bijvoorbeeld voor de veiligheid. De respondenten is gevraagd een rangorde aan te geven in de acht 
genoemde functies van het watersysteem. Daarbij stond een 1 voor de belangrijkste functie en een 8 
voor de minst belangrijke functie.  
De bergingscapaciteit om water op te vangen bij hevige regenval wordt door de respondenten als 
belangrijkste functie gezien. De helft van de respondenten plaatst deze functie bovenaan de rangorde en 
de gemiddelde score komt uit op 2,6.  
Het mooier maken van de leefomgeving (score 3,7) en de natuurwaarde (score 3,8) worden ook als 
belangrijke functies van het watersysteem gezien.  
Voor de respondenten is de functie als zwemwater duidelijk minder belangrijk (score 5,8). Het minst 
belangrijk is de aanwezigheid van voldoende visvijvers (score 6,5). Bijna de helft van de respondenten 
plaatst deze functie onderaan de rangorde. 

 

Figuur 3  
Welke functies van het watersysteem vindt u het belangrijkst? (n=429) 
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Informatie over waterInformatie over waterInformatie over waterInformatie over water    op website Leiderdorp voldoendeop website Leiderdorp voldoendeop website Leiderdorp voldoendeop website Leiderdorp voldoende    
Over de informatievoorziening op de website van gemeente Leiderdorp ten aanzien van het thema water 
heeft de helft van de respondenten geen mening. Van de respondenten die wel een mening gaf vindt zes 
van de tien de informatievoorziening voldoende en 7 procent vindt deze goed. Ruim een derde is 
negatief over de informatievoorziening: 30 procent vindt deze matig en 4 procent slecht. 
 

Figuur 4    
Hoe vindt u de informatievoorziening op de website van gemeente Leiderdorp ten aanzien van het thema 
water? (n=216) 
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Tot slot is de respondenten ruimte geboden opmerkingen te maken en suggesties te doen naar 
aanleiding van het onderwerp water. Deze antwoorden zijn ter beschikking gesteld aan de gemeente. 


