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Voorwoord 
 
 
In de periode april-mei 2016 heb ik voor mijn masterscriptie met groot genoegen gedragsexperimenten 
mogen uitvoeren in het Amsterdamse uitgaansgebied Rembrandtplein. Een bijzonder onderzoek met een 
minstens zo interessant onderwerp: wildplassen.  
 
In het uitgaansgebied Rembrandtplein draait vanaf juli 2015 een driejarige pilot 'Gastvrij en Veilig 
Rembrandtplein'. In deze pilot wordt veel aandacht geschonken aan het verminderen van probleemgedrag 
door positieve vormen van gedragsbeïnvloeding: allerlei initiatieven waarbij het stimuleren van goed 
gedrag centraal staat en minder de nadruk wordt gelegd op repressieve veiligheidsmaatregelen.  
 
Het onderzoek is een mooie samenwerking geworden tussen onderzoeksbureau DSP-groep, gemeente 
Amsterdam en de Universiteit Twente. Grote dank gaat uit naar Paul van Soomeren en Agnes van den 
Andel (DSP-groep) voor de bevlogen, nuchtere en kritische begeleiding. Zowel voor als tijdens het 
onderzoek. Een bijzonder dankwoord aan Karien Timmer, Laurien van Velzen, Pieter Walinga en Niek Knol 
(gemeente Amsterdam) voor het vertrouwen in het onderzoek en de geboden kans om het te kunnen 
uitvoeren. Tot slot wil ik mijn onderzoeksbegeleiders Peter de Vries en Mirjam Galetzka (Universiteit 
Twente) bedanken voor de begeleiding en reflectie op het onderzoek. 
 
Voor de dataverzameling tijdens de experimenten heb ik gebruik kunnen maken van camerabeelden.  
Een bijzonder leuke ervaring waarmee tevens de mogelijkheid werd geboden om heel nauwkeurig een 
grote hoeveelheid data te verzamelen. Hiervoor wil ik iedereen bedanken die heeft geholpen bij het 
beschikbaar stellen van de camerabeelden. Een laatste woord van dank gaat uit naar iedereen in de 
Centrale Cameratoezicht Ruimte voor de gastvrijheid tijdens het onderzoek. 
 
Leeswijzer 
Het onderzoeksverslag zal je aan de hand van veel visualisaties meenemen in de onderzoeksmethoden, 
resultaten en praktische toepasbaarheid van het onderzoek. In hoofdstuk 5 en 6 worden de resultaten 
samengevat en worden handvatten gegeven voor de praktische toepassing.  
 
Naast dit onderzoeksverslag wordt een masterscriptie geschreven als volledig wetenschappelijk 
onderzoeksverslag. Deze deel ik uiteraard graag en kan dan ook vrij opgevraagd worden per mail.  
 
Veel leesplezier! 
 
Randy Bloeme 
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1 Inleiding 
 
 
Dit onderzoek is een case study, waarbij het probleemgedrag wildplassen als uitgangspunt is genomen om 
een aantal toepassingen van gedragsbeïnvloeding te testen. De gedachte om goed gedrag te faciliteren 
en te stimuleren, zoals later uitgebreid beschreven wordt, kan echter ook op tal van andere vormen van 
probleemgedrag worden toegepast. 
 
Het onderzoek is uitgevoerd in het Amsterdamse uitgaansgebied Rembrandtplein. Twee stegen in het 
gebied zijn gebruikt als onderzoekslocatie. De Schapensteeg als experimentele locatie en de 
Paardenstraat als controle locatie. De Paardenstraat is als controle locatie gebruikt om te kunnen 
controleren voor algemene veranderingen in bijvoorbeeld het aantal wildplassers, drukte en 
weersomstandigheden1.  
 
De Schapensteeg verbindt twee drukke aanlooproutes, namelijk de Reguliersbreestraat en de 
Reguliersdwarsstraat. Aan de zijde van de Reguliersdwarstraat komt de Schapensteeg samen met de Korte 
Reguliersdwarsstraat, een drukke kroegenstraat. Op die plek bevindt zich een klein pleintje. Tijdens 
observaties vooraf zagen we veel mensen vanuit deze drie straten de Schapensteeg in lopen om te gaan 
plassen. Openbare wc-voorzieningen waren er in de directe omgeving niet te vinden. 
 
Het wildplassen in de Schapensteeg verloedert de omgeving en veroorzaakt overlast bij bewoners. Het is 
tevens een signaal van normloosheid. Bezoekers van het uitgaansgebied lijken zich hier niet aan regels te 
hoeven houden. Extra handhaving op zulke plekken is vaak erg lastig in verband met capaciteit. Het is 
onmogelijk om een locatie de hele avond in de gaten te houden en kansen op heterdaad zijn erg klein.  
 
In dit onderzoek is daarom geëxperimenteerd met een aantal interventies om wildplassen te verminderen 
door bezoekers van het uitgaansgebied (onbewust) te stimuleren gebruik te maken van een wc-
voorziening. Specifiek is onderzocht wat het effect is van het plaatsen van een wc en hoe potentiële 
wildplassers met licht, pijlen en afbeeldingen extra gestimuleerd kunnen worden om gebruik te maken van 
de wc.  
 
Mannelijke vs. vrouwelijke wildplassers 
Het onderzoek richt zich op mannelijke wildplassers. De experimenten zijn opgezet vanuit de gedachte 
overlast te voorkomen en dit wordt voor het grootste deel door mannen veroorzaakt. Daarnaast was het 
plaatsen van een tijdelijke wc voor mannen eenvoudiger dan eentje voor vrouwen. Het faciliteren van 
toiletten voor vrouwen is echter wel een belangrijk aandachtspunt. In het uitgaansgebied is namelijk geen 
enkele openbare wc-voorziening voor vrouwen te vinden. Het aantal vrouwelijke wildplassers is niet 
volledig geregistreerd aangezien dit in het begin nauwelijks gebeurde en als verwaarloosbaar werd 
ingeschat. Uiteindelijk wordt geschat dat er geregeld 1-3 vrouwen per avond wildplassen op beide locaties, 
met af en toe uitschieters van ongeveer 4-5 vrouwen per avond. 
 
1: Oorspronkelijk zou het onderzoek tegelijkertijd op vergelijkbare wijze in een ander uitgaansgebied in een andere stad in Nederland 
worden uitgevoerd, zodat de steden ook onderling als elkaars controle locatie zouden dienen. Het onderzoek is uiteindelijk niet in andere 
steden van de grond gekomen. 

      Uitgaansgebied Rembrandtplein. De rode lijnen: links: Schapensteeg, rechts: Paardenstraat 

 
Onder: Schapensteeg                                                            Onder: Paardenstraat 

   
Links- en rechtsonder: dataverzameling 
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2 Theoretisch kader 
 
 
Het onderzoek gaat uit van een omgevingspsychologisch perspectief op probleemgedrag in uitgaans-
gebieden. Probleemgedrag wordt daarbij benaderd als een gevolg van de samenkomst van kenmerken 
van gedrag, personen en de omgeving. De interactie tussen deze kenmerken wordt in uitgaansgebieden 
verder versterkt door de aanwezigheid van alcohol. 
 
 

 
 
Bovenstaand model is een eenvoudige weergave en dient als ondersteuning bij het theoretisch kader. De relatie tussen 
de drie componenten is in zijn volledigheid afhankelijk van een groot aantal processen en factoren.  
 
Het onderzoek is een vervolgstudie op een eerder verkennend onderzoek naar de totstandkoming en 
beïnvloeding van probleemgedrag in uitgaansgebieden¹. In het verkennende onderzoek zijn uitgaans-
gebieden beschreven als omgevingen waar bezoekers naartoe gaan om zich te vermaken, waar zij andere 
normen en waarden verwachten en waar zij geprikkeld worden door allerlei fysieke kenmerken. Geluid, 
licht, kleur, vervuiling en een hoge dichtheid aan mensen zijn voorbeelden van omgevingskenmerken die 
bezoekers waarnemen en die, voornamelijk onbewust, het gedrag beïnvloeden. Een uitgebreide 
theoretische onderbouwing is in dit verkennende onderzoek te vinden. 
 
Van een plasbehoefte naar wildplassen 
We nemen een persoon met een plasbehoefte als uitgangspunt en beschrijven hoe persoonskenmerken, 
omgevingskenmerken en zichtbaar gedrag een rol spelen in de keuze om een wc te gebruiken of wild te 
plassen.  

 
 

2: Het verkennende onderzoek, zelf uitgevoerd in de periode maart – juni 2015, is te downloaden via www.dsp-groep.nl en www.veilig-
ontwerp-beheer.nl (zoekterm en downloadlink: Gedragsbeïnvloeding in uitgaansgebieden) 

Personen 
Wildplassen begint bij een persoon met een plasbehoefte. Dit is echter niet de enige behoefte van 
deze persoon op dat moment. Andere behoeften in een uitgaansgebied kunnen bijvoorbeeld 
sociale contacten of een goede plek in een kroeg of discotheek zijn. Om sociale contacten of een 
goede plek niet kwijt te raken dient de plasbehoefte zo snel mogelijk vervuld te worden. Op dat 
moment gaat de persoon op zoek naar een geschikte plek om te plassen en gaan verschillende 
processen een rol spelen. 
 
Een belangrijk kenmerk van het uitgaansgebied is dat bezoekers vaak te maken hebben met een 
verhoogde arousal, ook wel beschreven als een hoge activatie van het zenuwstelstel. Bezoekers 
worden op allerlei manieren geprikkeld en hebben hierdoor een beperkte aandacht capaciteit. In 
het geval van wildplassen kan dit betekenen dat wc-voorzieningen en verwijzingen daar naartoe 
nauwelijks worden waargenomen, waardoor bezoekers op zoek gaan naar alternatieve plekken 
(wildplassen). De zoektocht naar alternatieve plekken kan tevens uit gemakzucht ontstaan, als de 
afstand naar wc te groot wordt ingeschat of als het simpelweg te druk is op de wc of de weg er 
naartoe. De kans op wildplassen wordt op dit moment versterkt door een beperkt gevoel voor 
eigen handelen. Van probleemgedrag zoals wildplassen is bekend dat wildplassers het wildplassen 
vaak zelf niet als problematisch en overlast gevend gedrag zien. 
 
Omgeving (o.b.v. observaties ter plekke) 
De Schapensteeg kan gezien worden als een kwetsbare locatie voor wildplassen. De Schapen-
steeg verbindt twee drukke looproutes en komt aan één zijde samen met een drukke kroegen-
straat. Daarnaast zijn er in de directe omgeving van de Schapensteeg geen openbare wc-
voorzieningen te vinden. In een omgeving waar veel personen met een plasbehoefte te ver-
wachten zijn en een voorziening ontbreekt, is een ietwat donkere steeg met kleine nisjes en 
randen, de Schapensteeg, een ‘goed’ alternatief. 
 
Gedrag 
Bij aanwezige gedragskenmerken spelen een hoop sociale gedragsprocessen een rol. In de 
Schapensteeg zijn vaak zichtbare sporen van wildplassen te vinden. Dergelijke sporen kunnen de 
indruk wekken dat het een plek is waar het vaker gebeurt (sociaal bewijs) en waar het minder erg 
is als er een persoon extra plast. 
 
Alcohol 
Ten slotte is alcohol een bijzondere factor. Het belangrijkste is dat alcohol zelf niet voor probleem-
gedrag zoals wildplassen of agressie zorgt. Niet voor niets gaat het grootste deel van het 
uitgaanspubliek netjes naar een wc. Alcohol versterkt echter wel de interactie tussen personen, 
de omgeving en zichtbaar gedrag. Het waarnemen en verwerken van grote hoeveelheden 
informatie wordt alsmaar lastiger naarmate een persoon meer alcohol heeft gedronken. De meest 
dominante signalen2 uit de omgeving en de herkenbaarheid van informatie bepalen dan ook 
grotendeels de stemming en het gedrag van een dronken persoon. 

 
 

3: Opvallende signalen die het straatbeeld domineren. Negatieve voorbeelden: veel afval, zichtbare vechtpartijen en lawaai. 
Positieve voorbeelden: lachende mensen, beleving (licht en geluid) en positief contact met/tussen anderen. 

http://www.dsp-groep.nl/
http://www.veilig-ontwerp-beheer.nl/
http://www.veilig-ontwerp-beheer.nl/
http://www.veilig-ontwerp-beheer.nl/publicaties/gedragsbeinvloeding-in-uitgaansgebieden
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3 Methode 
 

Het onderzoek heeft in totaal acht weekenden geduurd, van begin april tot eind mei 2016. Elk weekend is 
er op vrijdag- en zaterdagavond van 23:00 uur tot 06:00 uur data verzameld. Hiervoor zijn camerabeelden 
gebruikt die telkens na het weekend zijn teruggekeken. Er zijn drie extra camera's aangesloten bij 
bestaande camerapunten, twee bij de Schapensteeg (in de steeg en op het pleintje) en een bij de 
Paardenstraat. 
 
Met het gebruik van camerabeelden is het mogelijk om heel nauwkeurig absolute aantallen van een flink 
aantal variabelen te meten. Naast het aantal wildplassers op beide onderzoekslocaties is daarom ook 
gekeken naar het aantal passanten, sociale interacties, afval op straat, ongewenst gestalde fietsen, de 
algemene drukte in het gebied en de weersomstandigheden (temperatuur en regen). Deze variabelen zijn 
enerzijds gemeten om te onderzoeken of ze invloed hebben op het aantal wildplassers, bijvoorbeeld meer 
wildplassers als er veel afval op straat ligt, maar ook om te kunnen controleren voor externe invloeden op 
het aantal wildplassers, zoals mooi weer of veel mensen op straat (veel potentiële wildplassers). De 
variabelen zijn telkens per uur in absolute aantallen gemeten door aantallen te turven in een 
observatieformat. 
 
Vormgeving onderzoek 
De eerste twee weekenden zijn gebruikt als voormeting, op beide locaties is op deze manier een goed 
beeld gevormd van de oorspronkelijke situatie. Zoals eerder beschreven, is er een controle locatie gebruikt 
om te controleren op het natuurlijke verloop van variabelen tijdens het onderzoek zonder invloed van de 
interventies. Vervolgens is onderzocht wat het effect is van het plaatsen van een wc-voorziening en hoe 
potentiële wildplassers met licht, pijlen en afbeeldingen extra gestimuleerd kunnen worden om gebruik te 
maken van de wc-voorziening. Op basis van inzichten uit het theoretische kader zijn de volgende 
interventies ontwikkeld. 
 
Faciliteren  
Als eerste is onderzocht wat het effect is van het bieden van een keuzemogelijkheid, door 
het plaatsen van een wc-voorziening. Er is een plaszuil geplaatst die geschikt is voor vier 
personen tegelijk. Personen met een plasbehoefte hebben in deze situatie, in tegenstelling 
tot de oorspronkelijke situatie, wél de mogelijkheid om eenvoudig het juiste gedrag uit te 
voeren, namelijk gebruik maken van een wc.  De plaszuil is vervolgens het hele onderzoek 
blijven staan als noodzakelijke voorwaarde voor de volgende interventies². 
 
(Onbewust) stimuleren  
Op basis van het uitgangspunt dat bezoekers beperkte aandacht hebben voor de omgeving 
en alleen de meest dominante signalen waarnemen, zijn in elke aanlooproute pijlen met een 
wc-logo op straat geplakt. Bezoekers krijgen hiermee een duwtje in de rug (nudging) richting 
de wc-voorziening. Voor de pijlen is gebruik gemaakt van opvallend geel tape met daarop een 
sticker met de tekst ‘WC’.  
 
 
4: Hoewel er dus altijd sprake is van een interventie + een wc-voorziening, wordt er in de volgende paragrafen telkens alleen over de 
interventie gesproken. De aanwezigheid van de wc-voorziening om een keuzemogelijkheid te hebben is een constant gegeven. 

 

Beleving 
Met kunstzinnige lichtprojecties op de grond is de steeg weer bij het 
uitgaansgebied betrokken en heeft de steeg een levendige uitstraling 
gekregen. Voor de lichtprojecties zijn GOBO’s opgehangen die door de 
hele Schapensteeg speciaal ontworpen lichtprojecties op de grond 
projecteerden.  
 

Normactivatie 
Normactivatie gaat nog een stap verder dan beleving. Om sociale 
normen van potentiële wildplassers te activeren is de steeg vol ge -
hangen met afbeeldingen van intieme muziekconcerten om een 
gedragssetting te creëren waar men zich normaal gesproken netjes 
gedraagt. In eerdere onderzoeken werd op vergelijkbare wijze 
geëxperimenteerd met afbeeldingen van een bibliotheek in stiltecoupés om ‘stil zijn’ te 
stimuleren³. Met de keuze voor afbeeldingen van intieme muziekconcerten is een gedragssetting 
gekozen die beter aansluit bij het uitgaansgebied. De afbeeldingen zijn in kleur op posterformaat 
gedrukt en door de hele steeg aan weerszijden op ooghoogte opgehangen. 
 
Meer is beter? 
Tot slot is onderzocht of het combineren van de interventies tot 
een extra effect kan leiden4.    
 
Data-analyse 
De verschillende interventies zijn als losstaande experimenten geanalyseerd, waarbij elk weekend 
naar de verschillen tussen de experimentele en controle locatie ten opzichte van de voormetingen 
is gekeken. Er zijn verschillende manieren om dit te doen. Aangezien er in de voormetingen grote 
verschillen zaten tussen het aantal wildplassers op beide locaties is gebruik gemaakt van 
gestandaardiseerde scores (z-scores). Aan de hand van deze scores zijn verschilscores tussen de 
interventies en de voormetingen berekend. Op de gestandaardiseerde verschilscores van beide 
locaties is per weekend een independent sample t-test uitgevoerd en een effectgrootte (Cohen’s 
d) berekend. Met deze uitkomsten kan vastgesteld worden of de verschillen significant zijn (toe te 
wijzen aan de interventie) en hoe sterk het effect van de interventie is in statistische termen. 
 
Wildplassers kunnen de Schapensteeg via vier aanlooproutes bereiken. 
De belangrijkste verschillen tussen aanlooproutes 1, 2 en 3 en aanloop-
route 4 is de zichtbaarheid en bereikbaarheid van de wc-voorziening. 
Voor personen uit aanlooproute 1, 2 en 3 is het eenvoudig om de wc-
voorziening waar te nemen en kost het geen extra moeite om naar de 
wc-voorziening te lopen i.p.v. de Schapensteeg in te lopen. Personen uit 
aanlooproute 4 hebben geen direct zicht op de wc-voorziening en moeten ruim 65 meter lopen 
naar de wc-voorziening. Vanwege deze verschillen zijn er aanvullende analyses uitgevoerd waarbij 
aanlooproute 1, 2 en 3 en aanlooproute 4 als twee verschillende groepen zijn gebruikt.  
 
5: Zie: Aarts, H., & Dijksterhuis, A. (2003). The silence of the library: Environment, situational norm, and social behavior. Journal of 
Personality and Social Psychology, 84, 18-28. 
6:Afbeeldingen leken in een eerder weekend echter nauwelijks te worden waargenomen, waardoor ervoor gekozen is alleen een 
combinatie van pijlen en licht toe te passen. 
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4 Resultaten 
 
Wildplassen is vorm van overlastgevend gedrag dat onafhankelijk lijkt van externe invloeden. De 
behoefte om zo snel mogelijk ergens te plassen lijkt voor een wildplasser zo sterk te zijn dat de keuze 
voor wildplassen niet beïnvloed wordt door bijvoorbeeld weersomstandigheden of andere zichtbare 
overtredingen van sociale normen. Weersomstandigheden (regen en kou) en ongewenst gestalde 
fietsen blijken geen invloed te hebben op het aantal wildplassers5. 
 

4.1 Wildplassen in de Schapensteeg (voormetingen) 
Tijdens een normale uitgaansnacht wordt er gemiddeld 45 keer wildgeplast in de Schapensteeg. In de 
controle steeg, de Paardenstraat, ligt het aantal lager en wordt er gemiddeld 12 keer wildgeplast.  
 
Tijdstippen 
Het verloop van het aantal wildplassers per uur laat zien dat het aantal wildplassers toeneemt na 00:00. 
Tussen 02:00 – 05:00 is er sprake van een piek, met minimaal negen wildplassers per uur. Na 05:00 uur 
daalt deze piek, maar blijft het aantal ongeveer gelijk aan de aantallen per uur tussen 00:00-02:00. Deze 
tijdstippen zijn vrijwel gelijk in de controle steeg. 
 
Aanlooproutes 
Wildplassers kunnen de Schapensteeg via vier aanlooproutes bereiken. Vanaf de Reguliersdwarsstraat 
zijde Vijzelstraat (route 1) en zijde Rembrandtplein (route 2), vanaf de Korte Reguliersdwarsstraat (route 
3) en vanaf de Reguliersbreestraat (route 4). Het grootste deel van de wildplassers komt uit de 
Reguliersbreestraat (route 4) en de Korte Reguliersdwarsstraat (route 3).   
 
Observaties 
Naast het verzamelen van kwalitatieve data konden camerabeelden uitstekend gebruikt worden om het 
gedrag van wildplassers te observeren. De belangrijkste observatie is dat wildplassers in veel gevallen de 
steeg speciaal opzoeken om te plassen en niet per se passanten zijn die pas ín de steeg op het idee 
komen om te gaan wildplassen. Het volgende gedrag is veelvuldig waargenomen: 
x Wildplassers vanuit de Reguliersbreestraat lopen alleen het begin van de steeg in en lopen na het 

plassen weer terug.  
x Wildplassers uit de Korte Reguliersdwarsstraat lopen speciaal de kroeg uit de Schapensteeg in of 

lopen na het roken eerst de Schapensteeg in om te wildplassen alvorens zij terug naar binnen gaan.  
 

Verkeersruimte 
Op een normale uitgaansnacht (23:00-06:00) komen er ongeveer 480 mensen in de Schapensteeg.  De 
Schapensteeg wordt vooral gebruikt door doorgaand voetgangersverkeer en mensen die er hun fiets 
stallen. Er vinden gemiddeld 20 sociale interacties plaats. Er is sprake van een sociale interactie als 
mensen stoppen met lopen om met elkaar in gesprek te gaan. De meeste sociale interacties duren 
korter dan 1 minuut. De Schapensteeg heeft dus vooral een verkeersfunctie (mensen die er snel 
doorheen lopen), weinig mensen verblijven in de Schapensteeg. 
 
7: Hoewel het twijfelachtig is of het stallen van fietsen een overtreding is, kan het wel als ongewenst gedrag worden beschouwd in een 
smalle steeg. Afval op straat bleek onvoldoende vaak voor te komen om mee te nemen in de analyses. 
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4.2 Faciliteren 
 
Het plaatsen van een wc leidt tot een daling van bijna 40% in het aantal wildplassers per avond. Er wordt 
dan nog gemiddeld 28 keer per avond wildgeplast, ten opzichte van gemiddeld 45 wildplassers per avond 
zonder wc. Gecontroleerd voor veranderingen in de controle steeg is er sprake van een significante daling 
met een groot effect (zie tabel).  
 
Opvallend zijn de verschillen per aanlooproute: 
x De wc heeft een zeer groot effect op personen uit aanlooproute 1,2 en 3. Hoewel het aantal 

wildplasser uit al deze aanlooproutes daalt, is met name de daling vanuit aanlooproute 3 fors. Dalingen 
vanuit aanlooproute 1 zijn lastig te bepalen vanwege het lage aantal wildplassers uit deze 
aanlooproute in beide condities.  

x De wc heeft geen effect op personen uit aanlooproute 4. Het aantal wildplassers vanuit deze 
aanlooproute is nagenoeg gelijk aan de voormeting (zie grafiek ‘aanlooproutes wildplassers’). 

 
Wc-gebruik 
In totaal maken 317 mensen per avond gebruik van de wc. Opvallend is dat een groot deel van de wc-
gebruikers uit aanlooproutes 1 en 2 komen (zie grafiek ‘aanlooproutes wc-gebruikers’). Aangezien er 
relatief weinig wildplassers uit deze aanlooproutes komen wordt verondersteld dat de wc ook een flink 
aantal personen faciliteert die geen hoge nood hebben of normaal gesproken niet wildplassen. 
 
Observaties 
Hoewel er volop gebruik wordt gemaakt van de wc is er nauwelijks zichtbare overlast geobserveerd. 
Daarnaast zijn bezoekers bij een zichtbare wc bereid er enige moeite voor te doen. Zelfs als er veel fietsen 
rondom de wc stonden gestald (dit gebeurde ook in andere weekenden enkele keren), zochten gebruikers 
een weg tussen de fietsen door.   
 

 
 
  

        

WC-voorziening 
n = 28 

Verschil Z-score wildplassers per 
uur 
(gestandaardiseerde verschilscore 
interventie – voormeting) 

T  P 
 
(one-
tailed) 

Cohen’s 
d  
(effect-
grootte) 

Effect-
grootte 

Aanlooproute Schapensteeg Paardenstraat     

Alle routes -0,8 (SD 0,8) -0,1 (SD 0,5) -4,0 .000 1,07 Groot  
1,2 & 3 -1,1 (SD 0,9) -0,1 (SD 0,5) -5,2 .000 1,39 Zeer 

groot 
4 -0,1 (SD 0,9) -0,1 (SD 0,5) 0,2 .418 0,05 Geen 

 

 

 
 

    
 

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

Voormeting WC

Totaal aantal wildplassers per avond 

0

5

10

15

20

1 2 3 4

Aanlooproutes wildplassers 
(gem. per avond) 

Voormeting WC
0

20
40
60
80

100
120
140
160

1 2 3 4

Aanlooproutes wc-gebruikers 
(gem. per avond) 

Totaal per avond = 318 



 

 9 Onderzoeksverslag | Wildplas-experimenten in de Schapensteeg | DSP-groep 

4.3 (Onbewust) stimuleren 
 
Verwijzingen naar de wc hebben een groot effect en leiden tot een significante daling in het aantal 
wildplassers van ongeveer 51% (ten opzichte van de voormetingen). Van gemiddeld 45 wildplassers per 
avond tijdens de voormetingen tot 23 wildplassers na het plaatsen van pijlen met wc-logo’s.  
 
Kijkend naar de verschillen per aanlooproute valt het volgende op: 
x Er is een verdere daling zichtbaar van het aantal wildplassers uit aanlooproutes 1, 2 en 3. Het plaatsen 

van pijlen in deze aanlooproutes heeft een groot effect.  
x Het plaatsen van pijlen in aanlooproute 4 heeft een middelgroot effect op potentiële wildplassers. Er is 

echter geen sprake van een significant effect, waardoor het niet duidelijk genoeg is of de daling in het 
aantal wildplassers uit aanlooproute 4 wordt veroorzaakt door toeval of de pijlen. Aangezien het aantal 
wc-gebruikers uit deze aanlooproute ook gestegen is (zie hieronder) ligt het wel in de lijn der 
verwachting dat de pijlen een positieve invloed hebben op personen uit deze aanlooproute. 

 
Wc-gebruikers 
In totaal hebben 301 mensen gebruik gemaakt van de wc. Opvallend is dat het aantal wc-gebruikers uit 
aanlooproute 1 en 2 is gedaald terwijl het aantal wc-gebruikers uit aanlooproute 3 en 4 is gestegen.  
 
Het is moeilijk vast te stellen of het normaal gesproken potentiële wildplassers zijn die nu gebruik maken 
van de wc. Het aantal wc-gebruikers blijkt namelijk vooral afhankelijk te zijn van de algemene drukte in het 
uitgaansgebied (meer mensen op straat = meer wc-gebruikers). Vanwege het hoge aantal wc-gebruikers 
ten opzichte van het aantal wildplassers is het met de huidige data niet mogelijk om te achterhalen of 
dalingen in het aantal wildplassers leidt tot stijgingen in het aantal wc-gebruikers. 

 
 
 
 
 

  

 
Pijlen 
n = 14 

Verschil Z-score wildplassers 
per uur 
(gestandaardiseerde 
verschilscore interventie – 
voormeting) 

T  P 
 
(one-
tailed) 

Cohen’s 
d  
(effect-
grootte) 

Effect-
grootte 

Aanlooproute Schapensteeg Paarden-
straat 

    

Alle routes -1,0 (SD 1,3) 0,1 (SD 0,5) -2,9 .004 1,11 Groot 
1,2 & 3 -1,0 (SD 1,4) 0,1 (SD 0,5) -2,7 .006 1,03 Groot 
4 -0,4 (SD 1,0) 0,1 (SD 0,5) -1,5 .071 0,57 Middelgroot 
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4.4 Beleving 
 
Het plaatsen van lichtprojecties in de Schapensteeg heeft een groot effect en leidt ook tot een 
significante daling in het aantal wildplassers van ongeveer 51%. Ten opzichte van 45 wildplassers per 
avond in de voormeting zijn er nog 23 wildplassers per avond.  
 
De grafiek met wildplassers per aanlooproute laat zien dat: 
x De grootste daling ten opzichte van de voormetingen waarneembaar is op aanlooproute 1, 2 en 3. Het 

effect op personen uit deze aanlooproute is groot. Ten opzichte van de conditie met alleen de wc zijn 
de veranderingen beperkt. 

x Het aantal wildplassers uit aanlooproute 4 is licht gedaald, de lichtprojecties hebben op deze 
aanlooproute een klein effect gehad. Ook hier is echter geen significant effect gevonden in 
aanlooproute 4. Dit doet vermoeden dat de zichtbaarheid van de wc-voorziening een noodzakelijke 
voorwaarde is om een effect te bereiken. 

 
Wc-gebruikers 
In het weekend met de lichtprojecties hebben gemiddeld 323 mensen per avond de wc gebruikt. 
Wederom kwamen de meeste gebruikers uit aanlooproute 1,2 en 3. Opvallend is dat het aantal gebruikers 
uit aanlooproute 1 en 2 is gedaald, terwijl het aantal gebruikers uit aanlooproute 3 flink is gestegen.  
 
Observaties 
Op beide avonden met de lichtprojecties waren vrijwel de hele nacht (maar grotendeels aan het begin van 
de nacht) dansende en fotograferende mensen waar te nemen in de Schapensteeg. Zonder dat dit tot 
overlast leek te leiden. De lichtprojecties lijken daarmee de gehele gedragsetting van de Schapensteeg op 
een positieve manier veranderd te hebben. 

                   
 

Lichtprojecties 
n = 14 

Verschil Z-score wildplassers 
per uur 
(gestandaardiseerde verschilscore 
interventie – voormeting) 

T  P 
 
(one-
tailed) 

Cohen’s 
d  
(effect-
grootte) 

Effect-
grootte 

Aanlooproute Schapensteeg Paardenstraat     

Alle routes -1,0 (SD 1,4) -0,4 (SD 0,4) -1,7 .051 1,11 Groot  
1,2 & 3 -1,3 (SD 1,3) -0,4 (SD 0,4) -2,6 .007 1,00 Groot 
4 -0,12 (SD 1,2) -0,4 (SD 0,4) 0,7 .241 0,27 Klein 
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4.5 Normactivatie 
 
De Schapensteeg is het weekend waarin dit experiment werd uitgevoerd volgehangen met grote 
afbeeldingen van intieme muziekconcerten. Het doel was om een gedragssetting te creëren waar mensen 
zich normaal rustig gedragen, met respect voor de muzikanten. Er werd gemiddeld 43 keer wildgeplast, 
waardoor de afbeeldingen geen effect hebben gehad. De belangrijkste verklaring hiervoor is dat mensen 
op straat de afbeeldingen niet of nauwelijks leken waar te nemen. Zelden gingen mensen langzamer lopen 
of stoppen om de afbeeldingen te bekijken.  
 
Kijkend naar de aanlooproutes van wildplassers valt het volgende op: 
x Het aantal wildplassers uit aanlooproute 1, 2 en 3 is gedaald ten opzichte van de voormetingen, maar 

niet ten opzichte van de conditie met alleen de wc. Het grote effect op aanlooproute 1, 2 en 3 is dan ook 
toe te schrijven aan de wc. Mede doordat de afbeeldingen op deze aanlooproutes niet van afstand 
zichtbaar waren.  

x Het aantal wildplassers uit aanlooproute 4 is, tegen verwachting in, gestegen. Het is echter geen 
significante stijging, dus het betekent niet dat de afbeeldingen potentiële wildplassers aanmoedigen. 
Een verklaring voor het hoge aantal wildplassers uit aanlooproute 4 is niet gevonden. Er waren geen 
bijzonderheden dit weekend. 

 
Wc-gebruikers 
Het aantal wc-gebruikers lag dit weekend lager, met in totaal 274 gebruikers. Wederom kwamen de 
meeste gebruikers uit aanlooproute 1, 2 en 3. Met de verwachting dat de afbeeldingen buiten de 
Schapensteeg nauwelijks zichtbaar waren en er geen grote daling is in het aantal wildplassers lijkt het 
aantal wc-gebruikers dit weekend vooral bepaald te zijn door de drukte in het uitgaansgebied.  

 
 
 
 
 
 

  
 

 
Afbeeldingen 
n = 14 

Verschil Z-score wildplassers 
per uur 
(gestandaardiseerde verschilscore 
interventie – voormeting) 

T  P 
 
(one-
tailed) 

Cohen’s 
d  
(effect-
grootte) 

Effect-
grootte 

Aanlooproute Schapensteeg Paardenstraat     

Alle routes -0,1 (SD 1,3) 0,03 (SD 0,7) -3,4 .366 0,13 Geen 
1,2 & 3 -0,9 (SD 0,8) 0,03 (SD 0,7) -3,2 .002 1,19 Groot 
4 0,63 (SD 1,7) 0,03 (SD 0,7) 1,2 .122 0,45 Klein 
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4.6 Meer is beter? 
 
De lichtprojecties en pijlen met wc-logo’s zijn één weekend gecombineerd om te onderzoeken of de 
combinatie extra effect oplevert. De combinatie heeft een zeer groot effect, waardoor er een flinke daling 
zichtbaar is van ongeveer 67%. Van gemiddeld 45 wildplassers per avond naar gemiddeld 15 per avond. Dit 
betekent dat deze combinatie van wc, pijlen en licht de grootste daling in het aantal wildplassers heeft 
opgeleverd.  
 
Per aanlooproute valt het volgende op: 
x De pijlen en lichtprojecties hebben een zeer groot effect op potentiële wildplassers op de 

aanlooproutes 1, 2 en 3. Met name in aanlooproute 3, de drukke kroegenstraat waar normaal 
gesproken een groot deel van de wildplassers vandaan komt, is de daling naar slechts één wildplasser 
per avond opvallend.  

x De pijlen en lichtprojecties hebben een middelgroot effect op potentiële wildplassers uit aanlooproute 
4. Hier is echter geen sprake van een significante daling, waardoor het effect niet volledig kan worden 
toegeschreven aan de interventies (toeval kan een rol spelen). Op basis van de halvering van het aantal 
wildplassers uit deze aanlooproute ligt het wel in de lijn der verwachting dat de combinatie van 
maatregelen een positieve invloed heeft op personen uit deze aanlooproute.  

 
Wc-gebruikers 
Het gemiddelde aantal wc-gebruikers lag dit weekend op 274 per avond. De meest opvallende dalingen en 
stijgingen zijn het lagere aantal wc-gebruikers uit aanlooproute 2 en de stijging van het aantal wc-
gebruikers uit aanlooproute 3. Of de stijging in het aantal wc-gebruikers uit aanlooproute 3 een gevolg is 
van de forse daling in het aantal wildplassers uit aanlooproute 3 is, zoals beschreven in paragraaf 3, met de 
huidige data niet vast te stellen. 
 
Observaties 
Ook tijdens de combinatie van lichtprojecties en pijlen stonden er opnieuw de hele nacht geregeld 
mensen te dansen en foto's te maken in de steeg. 
 

 

          
 

 
Licht en pijlen 
n = 14 

Verschil Z-score wildplassers 
per uur 
(gestandaardiseerde 
verschilscore interventie – 
voormeting) 

T  P 
 
(one-
tailed) 

Cohen’s 
d  
(effect-
grootte) 

Effect-
grootte 

Aanlooproute Schapensteeg Paarden-
straat 

    

Alle routes -1,4 (SD 0,8) -0,2 (SD 0,4) -5,0 .000 1,90 Zeer groot 
1,2 & 3 -1,4 (SD 1,1) -0,2 (SD 0,4) -3,5 .001 1,31 Zeer groot 
4 -0,6 (SD 0,8) -0,2 (SD 0,4) -1,4 .084 0,54 Middelgroot 
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5 Samenvatting en interpretatie van    
de resultaten 
 
Het aantal wildplassers per avond per interventie ziet er als volgt uit: 
x Neutrale setting: 45 wildplassers per avond 
x Wc-voorziening: 28 wildplassers per avond (daling van 41%) 
x Pijlen met wc-logo: 23 wildplassers per avond (daling van 51%) 
x Lichtprojecties: 23 wildplassers per avond (daling van 51%) 
x Afbeeldingen: 43 wildplassers per avond (geen effect) 
x Pijlen en lichtprojecties: 15 wildplassers per avond (daling van 67%) 
Een verdere samenvatting en interpretatie van de resultaten volgt hieronder. 
 
Het effect van een wc-voorziening 
Het plaatsen van een wc nabij een wildplas hot-spot zorgt voor een daling van 41% in het aantal 
wildplassers per avond. Het aanbieden van de keuze om een wc te gebruiken heeft vooral effect gehad op 
personen uit aanlooproute 1, 2 en 3. Daar werd namelijk een zeer groot effect behaald, terwijl er geen 
effect is behaald op personen uit aanlooproute 4. De zichtbaarheid van de wc lijkt hiervoor de belangrijkste 
reden en dan met name de ónzichtbaarheid van de wc voor personen uit aanlooproute 4.  
 
Een duwtje in de rug en beleving 
Het effect van een wc kan versterkt worden door extra maatregelen in de directe omgeving te treffen. Het 
plaatsen van pijlen op verschillende aanlooproutes om personen een extra duwtje in de rug te geven of 
het plaatsen van lichtprojecties om een belevenisvolle steeg te creëren, leidt in beide gevallen tot een 
daling van 51% (ten opzichte van originele situatie zonder wc). De pijlen vergroten het bereik van de wc. 
Het aantal wildplassers zonder zicht op de wc (aanlooproute 4) neemt in deze conditie namelijk ook af. De 
lichtprojecties lijken het extra effect vooral te bereiken doordat de hele gedragssetting van de 
Schapensteeg in positieve zin verandert, getuige de fotograferende en dansende bezoekers.  
 
Interventies combineren 
Het combineren van interventies is het beste van twee werelden. De combinatie van een wc, pijlen die 
mensen stimuleren er gebruik van te maken en lichtprojecties die de alternatieve wildplaslocatie 
veranderen in een belevenisvolle plek, zorgt voor de grootste daling in het aantal wildplassers. Namelijk 
een daling van 67% in het aantal wildplassers per avond (ten opzichte van de originele situatie zonder wc 
en interventies). 
 
Gedragsbeïnvloeding is geen gegarandeerd succes 
Dat aanvullende interventies niet zomaar werken, blijkt uit de resultaten van de afbeeldingen. Hoewel de 
resultaten in deze conditie sterk beïnvloed worden door het onverklaarbare hoge aantal wildplassers uit 
aanlooproute 4, leveren de afbeeldingen ook zonder deze invloed geen extra daling op. Eerder is 
aangegeven dat tijdens observaties opviel dat passanten niet of nauwelijks aandacht besteden aan de 
afbeeldingen. De herkenbaarheid van de interventie lijkt hierbij een belangrijke rol te spelen.  
 

 
Interventie Algemeen Aanlooproutes 

1, 2 en 3 
Aanlooproute 4 

 Cohen’s d Effect-
grootte 

Cohen’s d Effect-
grootte 

Cohen’s d Effect-
grootte 

WC  
(n=28) 

1,07 Groot  
 

1,39 Zeer groot 0,05 Geen 

Pijl  
(n=14) 

1,11  
Groot 

1,03 Groot 0,57 Middelgroot 

Licht 
(n=14) 

1,11 Groot  1,00 Groot 0,27 Klein 

Afbeelding 
(n=14) 

0,13 Geen 1,19 Groot(n.v.t.
) 

0,45 Klein 

Pijl&Licht 
(n=14) 

1,90 Zeer groot 1,31 Zeer groot 0,54 Middelgroot 
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Conclusie 
 

Het blijkt mogelijk met relatief eenvoudige maatregelen iets te doen aan het probleem wild-
plassen. Alleen het neerzetten van een wc op de juiste plek helpt al enorm. 
 
Het uitgaanspubliek is echter een bijzondere doelgroep met veelal een beperkte aandacht 
capaciteit. Een deel van deze doelgroep heeft daarom een extra duwtje in de rug nodig om niet te 
gaan wildplassen. Stegen met hoekjes en nissen blijven echter kwetsbare plekken waar wild-
plassers zich niet druk lijken te maken over de gevolgen van het eigen gedrag. Het creëren van een 
belevenisvolle steeg kan ook een deel van deze groep overtuigen niet meer te wildplassen. 
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6 Van onderzoek naar praktijk 
 
De Schapensteeg is een kwetsbare locatie vanwege de ligging tussen twee drukke looproutes en een 
aangrenzende kroegenstraat. De steeg zelf is daarnaast een goed alternatief om de blaas te legen vanwege de 
afgesloten en ietwat verloederde uitstraling.  Het gaat dus om een specifieke situatie en het een op een 
overnemen van de interventies op andere locaties zal dus niet zomaar tot dezelfde resultaten leiden. Wel 
kunnen er een aantal uitgangspunten geformuleerd worden die, onderbouwd door de resultaten uit dit 
onderzoek, gehanteerd kunnen worden bij het vormgeven gedragsmaatregelen tegen wildplassen en ander 
vergelijkbaar probleemgedrag. 
 
1 Het verminderen van probleemgedrag in uitgaansgebieden begint bij het faciliteren van het juiste gedrag. 

Faciliteren van het juiste gedrag:  
x is ook een service waar veel mensen dankbaar gebruik van maken, getuige het aantal mensen dat 

gebruikt maakt van de wc-voorziening. Een dergelijke voorziening voorkomt aantoonbaar wildplassen, 
maar blijkt ook handig voor anderen met een volle blaas.   

x lijkt een voorwaarde voor de werking van maatregelen. Significante effecten in aanlooproute 4 bleven 
uit. Dit doet vermoeden dat de zichtbaarheid van de wc een noodzakelijke voorwaarde is. 

x verandert de hele gedragssetting op een locatie. Werd het pleintje eerder nauwelijks als verblijfsruimte 
gebruikt, met een wc op het pleintje is dit geregeld wel het geval. Veelal mensen die wachten op 
vrienden die gebruik maken van de wc. Zij gaan in gesprek met vrienden en andere wachtende mensen. 
Hoewel er niet of nauwelijks overlast is waargenomen, dient hier rekening mee gehouden te worden bij 
de plaatsing van een wc. Het geluidsniveau stijgt namelijk wel bij veel pratende mensen. 
 

2 Aanvullende interventies kunnen het effect van voorzieningen relatief eenvoudig versterken.  Hiervoor gelden 
een aantal voorwaarden: 
x Dominante signalen: interventies zoals de pijlen en de lichtprojecties waren vrijwel niet te missen door 

potentiële wildplassers, terwijl afbeeldingen nauwelijks werden waargenomen. Dit bevestigt het vooraf 
geschetste uitgangspunt dat mensen die gedronken hebben alleen de dominante (meest opvallende) 
signalen uit de omgeving waarnemen.  

x Passend in de lokale context: belevenisvolle lichtprojecties passen in een uitgaansgebied waar 
mensen veelvuldig geprikkeld worden door licht, geluid, etc. Bezoekers lijken hier ook behoefte aan te 
hebben, getuige het hoge aantal dansende en fotograferende mensen. Deze mensen produceren 
geluid, maar het lijkt niet meer te zijn dan normaal. 

x Informeren verhoogt het bereik: het aantal wildplassers zonder zicht op de wc-voorziening 
(aanlooproute 4) daalde het sterkst wanneer bezoekers met pijlen geïnformeerd werden over de wc-
voorziening. Daarnaast steeg het aantal wc-gebruikers uit deze aanlooproute ook het meest als er pijlen 
op straat waren geplakt. Het bereik van een faciliteit kan dus eenvoudig worden vergroot tot buiten het 
zichtveld door op een goede manier te verwijzen. 

x Eenvoudig is beter: het effect van pijlen met een herkenbaar wc-logo ten opzichte van afbeeldingen 
om sociale normen te activeren, toont aan dat informatie eenvoudig verstrekt moet worden. Het is 
belangrijk dat het past bij het doel van de bezoeker en het gedrag dat voorkomen moet worden. De 
potentiële wildplasser wil snel zijn blaas legen en trekt zich weinig aan van eventuele gevolgen voor de 
omgeving. Een pijl met een wc-logo sluit op dat moment beter aan bij de behoefte van de bezoeker en 
het voorkomen van wildplassen is op de betreffende locatie belangrijker dan bijvoorbeeld het vermaken 
van mensen. 

 
 


