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Management samenvatting 

1.1 Inleiding 
Een gezellig uitgaansgebied met een florerende horeca vormt een aantrekkelijke en gastvrije omgeving 

voor bezoekers die op zoek zijn naar vertier en vermaak. Helaas gaan recreatieve activiteiten in 

uitgaansgebieden regelmatig gepaard met geluidsoverlast, vandalisme/vernielingen, baldadigheid, 

drinken op straat en incidenten op straat. Met de invoering van het rookverbod in de horeca is het de 

verwachting dat dit probleem alleen maar zal toenemen als de rookruimtes in de horeca binnenkort 

helemaal verboden worden. Het WODC, op aanvraag van de Directie Veiligheid en Bestuur (DVB) van het 

ministerie van Justitie en Veiligheid heeft de Universiteit Twente gevraagd te komen met een voorstel voor 

onderzoek naar een of meerdere gedragsinterventies op het gebied van uitgaansoverlast. 

Om de geluidsoverlast het hoofd te bieden is een interventieaanpak ontwikkeld waarmee geluidsoverlast 

in uitgaansgebieden kan worden teruggedrongen. Deze aanpak bestaat uit vijf fasen, namelijk 1) een 

context- en probleemanalyse, 2) het bepalen van doelgedrag, 3) het nader bepalen van probleem- en 

doelgedragingen,4) het ontwikkelen van een specifieke, contextgerichte gedragsinterventie, en tot slot 5) 

de implementatie en monitoring van eventuele effecten. De eerste vier fasen zijn uitgewerkt aan de hand 

van een casus, namelijk het uitgaansgebied in de Smedestraat in Haarlem. In het rapport worden de 

uitkomsten van dit onderzoek op een rij gezet. 

 

 

 

1.2 Keuzearchitectuur 
De voorgestelde interventieaanpak gaat ervan uit dat gedragsinterventies kunnen worden ontworpen op 

basis van een keuzearchitectuur. Keuzearchitectuur betreft het design van de omgeving op een manier dat 

gedragsopties worden aangeboden zodanig dat de meeste mensen voorspelbaar zullen kiezen, zonder dat 

ze daartoe verplicht worden. Keuzes ontstaan in een context; fysieke en sociale cues in de omgeving 

waarin keuzes worden gemaakt sturen gedrag. Omdat gedragskeuzes van uitgaanders doorgaans 

spontaan tot stand komen, ontstaat gevoeligheid voor keuzearchitectuur. Door uitgaanders alternatieve 

gedragsopties aan te bieden -of nog beter aantrekkelijker, makkelijker uitvoerbaar, zichtbaar en socialer te 
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maken- worden ze verleid tot gewenst gedrag. Inzet van keuzearchitectuur in de context van het uitgaan 

kan zich richten op onderstaande psychologische mechanismen: 

 Normactivatie - In de context van uitgaansgebieden kunnen aantrekkelijke afbeeldingen die wijzen 

op de aanwezigheid van omwonenden de sociale norm activeren om het zich minder luidruchtig te 

gedragen. 

 Zelfbewustzijn - Via dit mechanisme kunnen afbeeldingen met projecties van ogen, heldere 

verlichting, de aanwezigheid van camera’s of spiegels leiden tot een verhoogd zelfbewustzijn onder 

uitgaanders. Dit draagt bij aan rustiger en minder luidruchtig gedrag op straat. 

 Sfeerbeïnvloeding - Stemmingsverhogende afbeeldingen, geuren en geluid dragen bij aan mentale 

ontspanning, en kan daardoor bijdragen aan prosociaal gedrag. 

 Zichtbaar, eenduidig, toegankelijk en aantrekkelijk design - Een overzichtelijk omgeving kan ervoor 

zorgen dat rokers (en omstanders) ervoor kiezen in het rookgebied te blijven, en niet doorlopen 

naar risicoplekken zoals donkere steegjes en onverlichte hoeken. Een eenduidige en duidelijke 

zonering van het rookgebied (eventueel ondersteund door een kleurzonering en bewegwijzering) 

maakt duidelijk waar wel en waar niet te roken. Een aantrekkelijke design van de rookzone door 

middel van afbeeldingen zorgt er bovendien voor dat uitgaanders zich ook ‘aantrekkelijk’ (minder 

luidruchtig) gedragen. 

 ‘Embodied cognition’ en zintuigbeïnvloeding- Toegepast op de context van uitgaansgebieden, kan 

de fysieke ervaring van rust geassocieerd worden met mentale rust (een ‘chill-modus’ in plaats van 

de ‘tetter-modus’). Door een rustgevend design, ofwel een ‘stilte-douche’ (en eventueel 

aanvullende rustgevende afbeeldingen) kan worden geprobeerd de uitgelaten ‘tettermodus’ waarin 

mensen de club verlaten te verandert naar een ‘chill-modus’ die gezellig is voor zowel rokers, 

omstanders en omwonenden. 

 

1.3 Casus Haarlem 
Het voorliggende onderzoek is uitgevoerd in de 

Smedestraat in Haarlem. De Smedestraat ligt in de 

binnenstad van Haarlem en grenst aan een zijde aan de 

Grote Markt. In de directe omgeving zijn meerdere 

horecastraten en pleintjes te vinden, maar de 

Smedestraat kan met haar horeca aanbod als echte 

uitgaansstraat worden beschouwd; tegelijkertijd is de 

Smedestraat ook een straat waar gewoond wordt en 

juist die combinatie is interessant omdat die zich in 

Nederland in centrum gebieden eigenlijk bijna overal 

voordoet. 
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1.4 Context- en probleemanalyse 
In fase 1 van de interventie, is door middel van gesprekken met diverse stakeholders (waaronder politie, 

gemeente, omwonenden en horecaondernemers), bestudering van relevante documenten en literatuur, 

geluidsmetingen en observaties in het uitgaansgebied inzicht verkregen in de context waarbinnen een 

interventie zou kunnen worden uitgevoerd in de Smedestraat in Haarlem. Om meer zicht te krijgen op de 

fysieke en sociale context waarin het probleemgedrag plaatsvindt werden in het najaar van 2018 

nachtelijke observaties, passantentellingen, en geluidsmetingen verricht door een team van onderzoekers. 

Ook werd in kaart gebracht wat de sfeer was op straat. Hieruit werd duidelijk welke actoren zich 

gedurende de nacht in een uitgaansgebied bevinden, welke indicatoren (en kwetsbare plekken) aan te 

wijzen zijn voor het ontstaan van uitgaansoverlast, en welke gedragingen bijdragen aan het ontstaan van 

uitgaansoverlast. Er kan worden geconcludeerd dat: 

 Ondanks een pakket aan maatregelen die in het verleden zijn genomen vraagt bestrijding van 

uitgaansoverlast constante aandacht en innovaties blijven welkom. 

 Vooral geluidsoverlast blijkt een probleem. 

 Geluidsniveaus variëren van structurele geluidsoverlast (pratende mensen die zich vanuit de clubs 

op straat begeven en dreunende bastonen die vanuit de uit clubs buiten goed hoorbaar zijn) tot 

incidentele geluidsoverlast (geschreeuw, vallende fietsen, glaswerk, taxi’s en hulpdiensten). 

 Het type geluidsoverlast hangt sterk af van de specifieke locatie in het uitgaansgebied. 

 Uitgaanders komen in een uitgelaten toestand naar buiten, en vertonen met name later in de nacht 

luidruchtig, baldadig en zelfs agressief gedrag. 

 Hoewel er meerdere vormen van uitgaansoverlast zijn geconstateerd is geluidsoverlast door 

pratende en rokende mensen op straat een duidelijk en constant probleem. Dit probleem is 

verergerd sinds de invoering van het rookverbod in de horeca en zal alleen maar toenemen als de 

rookruimtes in de horeca binnenkort helemaal verboden worden. 

 

1.5 Bepalen doelgedrag 
Het doelgedrag dat geformuleerd is in fase 2, is het volgende: 

 Uitgaanders die op straat staan minder geluid laten produceren 

 Roken in de rookzone 

Uiteindelijk doel is minder geluidsproductie en minder geluidsoverlast. Bij het nader bepalen van 

doelgedragingen (fase 3), is het van groot belang te weten hoe het doelgedrag tot stand komt: 

 Uitgaansoverlast en normoverschrijdend gedrag in het uitgaansleven worden beïnvloed door een 

combinatie van alcoholgebruik, arousal en sterke emoties. Spontane impulsieve processen (‘system 

1’) spelen hierbij een belangrijke rol (in tegenstelling tot gecontroleerde bewuste processen - 

‘system 2’). Vooral als cognitieve capaciteiten beperkt zijn (bijvoorbeeld door sociale druk of 

alcoholgebruik) komt gedrag spontaan of impulsief tot stand. 
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 In het uitgaansgebied leidt de combinatie van alcoholgebruik, de sociale en de fysieke omgeving 

dan ook regelmatig tot vrolijkheid en sociaal gedrag, maar tegelijkertijd ook tot baldadigheid en 

luidruchtig gedrag. Drukte in het uitgaansgebied en de aanwezigheid van rommelige elementen 

(zoals grafitti en rommel op straat) verhogen de kans op norm-overschrijdend gedrag (‘broken 

windows theory’). Ook minder tastbare elementen zoals zintuiglijke omgevingsstimuli 

(temperatuur, luide muziek, prikkelende geuren) blijken van invloed. Dergelijke omstandigheden 

kunnen resulteren in verhoogde fysiologische arousal en zelfs psychologische stress. 

 Niet iedereen reageert hetzelfde op een situatie. Persoonlijke kenmerken als geslacht en leeftijd zijn 

van invloed op het ontstaan uitgaansoverlast. Zo zijn mannelijk adolescenten vaker betrokken bij 

agressie en geweld, en laten jongeren zich sterker beïnvloeden door hun sociale omgeving, 

waardoor ze sneller risico’s nemen.  

 

1.6 Ontwikkelen van een interventie-palet 
Fase 4 van de interventie richt zich op het ontwikkelen van specifieke en contextgerichte 

gedragsinterventies. Er van uit gaande dat alcoholgebruik en de fysieke omgeving via emoties en arousal 

een belangrijke rol spelen in het ontstaan van geluidsoverlast, stellen wij een interventie voor die inzet op 

het beperken van luidruchtig gedrag, via een tweetal psychologische mechanismen, het verminderen van 

arousal-niveaus (door een stilte-douche en andere rustgevende elementen) en het beïnvloeden van 

emoties (door afbeeldingen). Het aanpakken van geluidsoverlast vraagt om: 

 Een keuzearchitectuur voornamelijk gericht op reductie van incidenteel geluid van rokers en 

omstanders (o.a. gejoel, schreeuwen). Zij worden door middel van gedragsbeïnvloedende 

afbeeldingen en een stilte-douche verleid zich minder luidruchtig te gedragen.  

 Een technologische aanpak voornamelijk gericht op absorptie van structureel geluid (praten en 

muziek uit clubs), en afvangen van geluid dat op straat wordt geproduceerd door gebruik te maken 

van geluidsabsorberende materialen. 

De twee aanpakken (reductie en absorptie) kunnen in drie interventievarianten worden gecombineerd: 

1. geluidsbeperkende ‘zwevende’ kunst 

Deze variant bestaat uit geluidsabsorberende materialen met daarop aangebrachte rustgevende 

foto’s die zorgen voor een vermindering van de geluidsoverlast. Naast – of misschien zelfs ook in 

plaats van – hangende geluidsabsorberende elementen kunnen ook verticale panelen langs/tegen de 

muren worden toegepast. 

2. een geluidsbeperkend poortje 

Deze poort, geplaatst voor de ingang van een uitgaansgelegenheid, absorbeert het geluid dat hieruit 

afkomstig is. De ervaring van relatieve rust (en andere rustgevende stimuli) die hiervan het gevolg is 

als bezoekers door de poort naar buiten lopen leidt naar verwachting tot een lager niveau van 

‘arousal’, en minder geluidsproductie. 

3. een geluidsbeperkende rookplek. 
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Dit betreft een gebied dat is afgeschermd met panelen voor absorptie van geluiden uit de clubs/cafés 

en van rokers en omstanders vóór de club. Bovendien treedt hierdoor het effect op dat mensen die het 

gebied betreden worden geconfronteerd me relatieve rust, met geluidsreductie tot mogelijk gevolg. 

Ook hier kunnen aanvullende, ‘arousal’-verlagende stimuli. 

De uiteindelijke uitwerking van de varianten heeft vanwege praktische (en financiële) redenen in de 

Smedestraat binnen dit onderzoek niet plaats kunnen vinden.  

 

1.7 Implementatie en monitoring 
Op basis van de theoretisch uitgewerkte interventies voor Haarlem is een voorstel gedaan voor 

implementatie en monitoring (fase 5 van de interventie) voor andere uitgaansgebieden in Nederland. Op 

dit moment wordt daarover tussen de diverse genoemde betrokkenen ook met andere gemeenten 

gesproken. Een vervolg van dit project wordt uitgevoerd door De Universiteit Twente en DSP en 

geadviseerd door het ministerie van Justitie en Veiligheid. Wij stellen een aanpak voor, voortvloeiend uit 

een keuzearchitectuur., waarmee we gemeentes een effectieve tool bieden om probleemgedrag te kunnen 

aanpakken. Wel moet het duidelijk zijn dat de specifieke invulling van een gedragsinterventie context-

afhankelijk is. 

 Het effect zal voor ieder van deze varianten afzonderlijk moeten worden gemonitord. Voorafgaand 

hieraan zal gedurende twee weken een nulmeting worden verricht waarmee de effecten gevonden 

in de weken erna vergeleken kunnen worden. Na het testen van de afzonderlijke onderdelen zal het 

effect van alle onderdelen tezamen worden getest en ingezet. 

 Tevens worden, indien mogelijk, metingen verricht op een controlelocatie waar juist geen 

interventie plaatsvindt (gelijktijdig met de metingen voor, tijdens, en na de interventies). 

 Indicatoren om de omvang van het probleem en het doelgedrag te meten zijn behalve objectieve 

geluidsmetingen (door middel van decibelmeters) ook subjectieve geluidsbeleving onder 

omwonenden. Daarnaast vormen het aantal rokers dat zich naar de rookzone begeeft een indicatie 

dat de keuzearchitectuur het gewenste effect heeft. 

 Gedurende de gehele looptijd (dus inclusief de nulmeting) en zowel op de interventie- en de 

controlelocatie, worden objectieve geluidsmetingen uitgevoerd. 

 Omwonenden worden gevraagd deel te nemen aan een vragenlijstonderzoek waarmee de 

subjectieve beleving wordt gemeten. Aanvullend worden bij de politie registraties van 

overlastmeldingen en incidenten opgevraagd, en kunnen met behulp van camerabeelden in het 

cameratoezichtcentrum van de politie druktemetingen worden uitgevoerd. 

 
Op basis van de casus Haarlem valt een aantal lessen te leren over hoe een dergelijke interventie tot stand 

komt en kan worden geïmplementeerd en gemonitord.  

 Ten eerste is het relevant om te zorgen voor een breed draagvlak voor de interventie met alle 

betrokken partijen. Verwachtingen dienen helder te zijn en te worden uitgesproken. 
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 Afspraken dienen schriftelijk te worden vastgelegd. Dit betekent dat er een afspraak moet zijn 

tussen betrokken gemeenten (bijvoorbeeld OOV) en onderzoekers/ontwikkelaars.  

 Er dienen voldoende financiële middelen beschikbaar te zijn voor het realiseren, onderhouden en 

monitoren van de interventie, in mankracht en productiekosten. 

 Om zo goed mogelijk te kunnen achterhalen in hoeverre de interventie is geslaagd is monitoring en 

evaluatie nodig. De te meten indicatoren dienen betrekking te hebben op de context, het 

probleemgedrag, implementatie, output (doelgedrag) en – als dat kan – outcome (verminderd 

ervaren uitgaansoverlast). 

 

1.8 Slotconclusie 
In het rapport is naar voren gekomen dat luidruchtig gedrag van rokers (en omstanders) een probleem is in 

uitgaansgebieden waar woon- en horecafunctie samenkomen. Met het huidige en toekomstige rookbeleid 

in Nederland staan gemeenten nog meer dan voorheen voor de uitdaging om gezellig uitgaan te 

combineren met een toenemend aantal rokers (en omstanders) op straat. “Rookbeleid heeft voor veel herrie 

gezorgd” wordt door een van de bewoners in het uitgaansgebied van Haarlem opgemerkt. Op grond van 

het onderzoek is een interventieaanpak ontwikkeld speciaal bedoeld voor uitgaansgebieden die 

geconfronteerd worden met deze problematiek. Daarmee hopen we -in samenwerking met het ministerie 

van Justitie en Veiligheid- in meer gemeenten verder te kunnen experimenten om beter te leren wat wel en 

wat niet werkt en wat veelbelovende aanpakken zijn. Op basis van onderzoek in het uitgaansgebied van 

Haarlem en bestudering van gedragsliteratuur kan geconcludeerd worden dat deze aanpak kan leiden tot 

het terugdringen van geluidsoverlast.  

 

 

 



 

 

DSP-groep BV 

Van Diemenstraat 410 

1013 CR Amsterdam 

+31 (0)20 625 75 37  

 

dsp@dsp-groep.nl 

KvK 33176766 

www.dsp-groep.nl 

 

DSP-groep is een onafhankelijk bureau voor onderzoek, advies en 

management, gevestigd aan de IJ-oevers in Amsterdam. Sinds de 

oprichting van het bureau in 1984 werken wij veelvuldig in opdracht van de 

overheid (ministeries, provincies en gemeenten), maar ook voor 

maatschappelijke organisaties op landelijk, regionaal of lokaal niveau. Het 

bureau bestaat uit 40 medewerkers en een groot aantal freelancers. 

 

Dienstverlening 

Onze inzet is vooral gericht op het ondersteunen van opdrachtgevers bij 

het aanpakken van complexe beleidsvraagstukken binnen de samenleving. 

We richten ons daarbij met name op de sociale, ruimtelijke of bestuurlijke 

kanten van zo’n vraagstuk. In dit kader kunnen we bijvoorbeeld een 

onderzoek doen, een registratie- of monitorsysteem ontwikkelen, een 

advies uitbrengen, een beleidsvisie voorbereiden, een plan toetsen of 

(tijdelijk) het management van een project of organisatie voeren.  

 

Expertise  

Onze focus richt zich met name op de sociale, ruimtelijke of bestuurlijke 

kanten van een vraagstuk. Wij hebben o.a. expertise op het gebied van 

transitie in het sociaal domein, kwetsbare groepen in de samenleving, 

openbare orde & veiligheid, wonen, jeugd, sport & cultuur.  

 

Meer weten?  

Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie of om 

een afspraak te maken. Bezoek onze website www.dsp-groep.nl 

voor onze projecten, publicaties en opdrachtgevers. 
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