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Abstract 

Deze masterproef vormt een casestudy, waarbij inzichten uit de gedragseconomie als 

vertrekpunt worden gebruikt om binnen de context van een Gentse uitgaansbuurt verschillende nudges 

te ontwerpen en experimenteel te testen met het oog op een reductie van een specifieke vorm van 

uitgaansoverlast: wildplassen. Uitgaande van een eerder beschreven theoretisch raamwerk werden  

drie determinanten voor uitgaansoverlast geïdentificeerd: fysieke omgeving, sociale omgeving en 

alcohol. Alle onderzochte interventies spelen in op de factor ‘fysieke omgeving’, terwijl voor de andere 

factoren controlematen werden opgenomen. Overheen een periode van dertien opeenvolgende weken 

werden de nudges sequentieel getest met behulp van vier cameratoestellen die heel de uitgaansbuurt 

in beeld brachten. In totaal werd 8832 uur aan data verzameld en geanalyseerd. De centrale 

onderzoeksvraag die voor elke experimentele conditie onderzocht werd, luidt: “In welke mate 

beïnvloedt het implementeren van de nudge het wildplasgedrag in een Gentse uitgaansbuurt?”. 

Bijkomend formuleerden we ook een antwoord op de vraag: “Zorgen de verschillende nudges voor een 

toename in het correct wc-gebruik?”. Het voorzien van extra wc-faciliteiten heeft niet geleid tot een 

statistisch significante daling in het aantal wildplassers, terwijl we met het aanbieden van een 

combinatie van verschillende nudges significante reducties in het aantal wildplassers hebben 

vastgesteld tot wel 83,73%. De resultaten in deze studie dragen bij aan de schaarse literatuur rond 

uitgaansoverlast. Daarnaast worden er in dit onderzoek nog niet eerder onderzochte nudges 

bestudeerd die een bijdrage leveren aan de literatuur van de gedragspsychologie. 

 

 

 

 

  



 

 

3 

Voorwoord 

Voor u ligt de masterproef ‘Thou shalt not pee in public. Een case study naar nudges tegen 

wildplassen in een Gentse uitgaansbuurt‘. In de periode van september–december 2019 heb ik het 

geluk gehad om een reeks gedragsexperimenten te mogen uitvoeren in het kader van mijn 

masterproef, op vraag van Stad Gent. Zij presenteerde ons een interessante case met een atypisch 

onderwerp: wildplassen.  

Stad Gent kampt, net zoals heel wat andere grootsteden, de laatste jaren in toenemende mate 

met wildplasoverlast. Alhoewel deze jonge, hippe stad reeds heel wat acties ondernomen heeft, laat 

een daling in klachten en vaststellingen op zich wachten. De studie bestaat uit twee grote delen. 

Enerzijnds wordt de geschiedenis, context en het wettelijk kader rond wildplassen in beeldgebracht. 

Anderzijds worden de verschillende experimenten die uitgevoerd werden beschreven.  

Dit onderzoek is een mooie samenwerking geworden tussen de Universiteit Gent, de Stad Gent, 

de Politie Gent en verschillende externe partners. Ik wil eerst en vooral mijn promoter, Prof. dr. Wouter 

Duyck bedanken voor het vertrouwen en de steun die ik twee jaar lang heb gekregen. Ook bij de 

verschillende praktische hindernissen die op ons pad zijn komen te liggen, kon ik steeds op u rekenen. 

Het was dan ook geen sinecure om deze studie effectief in de praktijk uit te rollen, zelfs al kwam deze 

masterproef er op vraag van Stad Gent. Een bijzondere vermelding is echter op zijn plaats voor Natalie 

Troch en Thomas De Vos van de dienst Preventie voor Veiligheid (Stad Gent) om alle communicatie 

binnen de verschillende stadsdiensten steeds in goede banen te leiden.  

 

 

 

 

 

 Vervolgens wil ik graag het bedrijf FORMA-RENT bedanken voor het gratis voorzien en 

wekelijks onderhouden van een urinoir voor de looptijd van het onderzoek. Aansluitend wil ik graag de 

horeca-uitbaters van de regio Vlasmarkt bedanken voor hun enthousiaste medewerking en het 

aanleveren van heel wat gevoelige data. Verder wil ik in het bijzonder Niels Vanhasbroeck bedanken 
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Inleiding 

Mensen die het uitgaansleven opzoeken, worden geconfronteerd met de penetrante urinelucht 

die er vaak in deze uitgaansbuurten hangt. Voor velen is deze geur reeds ‘normaal’ geworden en hoort 

dit bij het uitgaansleven. Echter, wanneer de cafés hun deuren overdag sluiten, blijft deze 

onaangename geur aanwezig. Dit zorgt bij omwonenden en passanten voor de perceptie dat de buurt 

niet proper en daarnaast ook onveilig is (Mart, 2018).  

In een bredere internationale context, zien we gelijkaardige patronen. Er wordt volop 

geëxperimenteerd met lucratieve interventies en steden geven veel geld uit aan preventiecampagnes 

met als doel de wildplasproblematiek terug te dringen. Internationaal wordt er ook zeer verschillend 

omgegaan met overtredingen. In de meeste landen wordt wildplassen gezien als een ‘kleine 

overtreding’, welke niet is opgenomen in een federaal wettelijk kader. Dit zorgt ervoor dat steden en 

gemeenten zelf kunnen beslissen of en hoe zij wildplassen sanctioneren of niet. Het merendeel van de 

steden en gemeenten in België beperken zich tot een aanzienlijke boete tot 350 euro voor volwassenen 

en 175 euro voor minderjarigen tot veertien jaar (BelFed, 2013), terwijl andere landen hier naast een 

financiële sanctie ‘creatiever’ mee omgaan.  

Zo worden in Calcutta (India) waterkanonnen ingezet tegen de wildplassers (Tandon, 2012; 

YouTube, 2014), worden de muren in uitgaansbuurten in Hamburg en San Francisco bespoten met een 

hydrofobe coating, zodat de muur ‘terugplast’ (Janet, 2016; Smith, 2015) en is een wildplasovertreding 

in sommige Amerikaanse staten zelfs voldoende om geregistreerd te worden als een ‘sex offender ’ 

(California Legislation on the offence of public urination, 2006). Tot op heden laat een duurzame 

oplossing echter nog op zich wachten en komt er geen halt op de stijgende toename aan geregistreerde 

overtredingen. De meeste van deze initiatieven doen voornamelijk aan symptoombestrijding, terwijl er 

weinig tot niet gekeken wordt naar de kern van het probleem: het beslissingsgedrag van de potentiële 

wildplasser (Cornish & Clarke, 2017). 

Gedragseconomisch onderzoek toonde reeds overtuigend aan dat duurzame 

gedragsverandering kan worden bewerkstelligd door het strategisch inrichten van de omgeving en 

door in te spelen op mensen hun beslissingsproces (Beckenbach & Kahlenborn, 2015; Hummel & 

Maedche, 2019). Het beïnvloeden van beslissingsgedrag gebeurt binnen dit onderzoeksgebied veelal 

aan de hand van ‘nudges’. Dit zijn kleine duwtjes in de goede richting die het gewenste gedrag 
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aantrekkelijker of het ongewenste gedrag minder aantrekkelijk maken, zonder hierbij de 

keuzemogelijkheden in te perken (Thaler & Sunstein, 2008).  

Onderzoek naar wildplassen is echter zeer schaars. Slechts twee studies onderzoeken de 

mogelijkheid om nudges in te zetten tegen uitgaansoverlast, waarvan één van beide studies specifiek 

nudges, in de vorm van een case-studie, inzet om wildplasoverlast in een Amsterdamse uitgaansbuurt 

tegen te gaan (Bloeme, 2016; Galetzka, Van Hoof, & De Vries, 2016). Resultaten uit deze case-studie zijn 

alvast veelbelovend, aangezien de onderzoekers een daling in aantal wildplassers tot wel 67% 

vaststellen. De vraag rijst of dit eveneens het geval is voor andere uitgaansbuurten, meer bepaald op 

de Gentse Vlasmarkt waar het stadsbestuur van Stad Gent haar bezorgdheden over uit.  

De overlast, veroorzaakt door wildplassers in deze uitgaansbuurt, centreert zich rond twee 

aangrenzende ‘wildplas-hotspots’: de monumentale Sint-Jacobskerk en een struikgewas aan de andere 

kant van de uitgaansbuurt. Hoewel er zich binnen wandelafstand van beide hotspots een gratis publiek 

urinoir bevindt, blijken de bezoekers van deze uitgaansbuurt zich niet aan de regels te houden. Dit 

heeft ertoe geleid dat de situatie niet langer houdbaar is voor omwonenden, alsook voor de horeca-

uitbaters van deze uitgaansbuurt.  

Gezien de materie lokale bevoegdheden betreft, en dus niet in het Belgisch strafwetboek is 

opgenomen, zorgt dit ervoor dat handhaving voor dergelijke problematiek niet eenvoudig is; dit 

enerzijds door beperkte capaciteit van lokale politie en gemeenschapswacht en anderzijds door de 

kleine pakkans om op heterdaad betrapt te worden. Hierdoor heerst bij het uitgaanspubliek een zeker 

gevoel van normloosheid, wat in de hand gewerkt wordt door overtollige alcoholconsumptie, wat 

kenmerkend is voor uitgaansbuurten. 

Deze masterproef vormt een case-study, waarbij we in een eerste fase een zo volledig mogelijk 

beeld zullen schetsen van de geschiedenis, context en het wettelijk kader rond wildplassen. Vervolgens 

zullen we in een tweede fase het effect nagaan van verschillende nudges op wildplassen, in de Gentse 

uitgaansbuurt ‘Vlasmarkt’. Er werd geëxperimenteerd met zes verschillende interventies met het oog 

op het inspelen op het keuzeproces van potentiële wildplassers door hun (onbewust) naar de gewenste 

alternatieven te sturen, zonder daarbij de keuzemogelijkheden in te perken.  
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Specifiek werd, naast een baseline pre-en postmeting, onderzocht wat het effect is van het 

plaatsen van een extra mobiel urinoir. We bestudeerden bijkomend of potentiële wildplassers door 

middel van voetjes, pijlen, borden of een combinatie van deze condities dat duwtje in de goede richting 

krijgen, waardoor minder wordt gewildplast in de uitgaansbuurt.  

Voor deze masterproef hebben we met behulp van vier cameratoestellen, over een periode 

van dertien weken, 8832 uur aan data verzameld en geanalyseerd. Deze camera’s dienden louter als 

technisch hulpmiddel om een nominale telling van het aantal wildplassers in de uitgaansbuurt 

mogelijk te maken. In deze studie wordt gecontroleerd voor het aantal passanten in de uitgaansbuurt, 

temperatuur, neerslag, het aantal correctplassers en een aggregaat van omzet van vier cafés op de 

testlocatie. Dit komt verder uitgebreid aan bod in de methodesectie. 
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Theoretisch kader 

Wildplassen 

Geschiedenis. 

Wildplassen kent een lange geschiedenis en is geen nieuw fenomeen. Elk tijdperk heeft haar 

eigen sociale normen en bijhorende plasrituelen. De uitdrukking “je zaken doen” komt bijvoorbeeld van 

de Oude Grieken. Zij hadden collectieve ruimten waar ze lazen en gewoon zaken deden, maar ook in 

het bijzijn van anderen hun behoeften deden. In het paleis van Versailles had de adel zelfs bedienden 

wiens taak eruit bestond de ontlasting op te kuisen in de gangen van het paleis (Cowan & Steward, 

2007). Ingebouwd sanitair was geen grote prioriteit in de 17e -18e eeuw. Wildplassen was toen zelfs 

heel normaal in West-Europa (Cowan & Steward, 2007). 

Overlast veroorzaakt door wildplassen is echter bijna zo oud als de moderne beschaving zelf. 

Toen de Romeinse keizer Vespasianus in 74 AD de, naar geloven, eerste publieke toiletten (enkel 

toegankelijk voor mannen) liet bouwen, maakte hij het gebruik ervan ook verplicht. Niet alleen voor 

hygiënische redenen, maar om een zogenaamde ‘vectigal urinae ‘ of ook wel ‘urinetaks’ te kunnen 

invoeren om de staatskas te voeden (Handwerk, 2016). Urine was destijds een belangrijk product dat 

verhandeld werd voor haar sterke chemische eigenschappen. De urinetaks werd dan ook betaald door 

de kopers van de urine. Zo werd de urine ondermeer gebruikt bij het schoonmaken van kledij, het 

behandelen van lederwaren, het bleken van tanden en makers van kleurstoffen. De invoering van de 

urinetaks werd echter niet goed onthaald bij de Romeinen, die op hun beurt de publieke toiletten 

“Vespasians ” noemden. Vandaag worden betalende publieke toiletten in Frankrijk nog steeds 

“Vespasiens ” genoemd. Desondanks de onpopulaire heffing, werd het Romeinse Colloseum nagenoeg 

volledig gefinancierd door middel van deze urinetaks (Hill, 2015) en hebben we de uitspraak ‘Pecunia 

non olet.', wat vrij vertaald ‘geld stinkt niet’ betekent, te danken aan de urinetaks (Suetonius, 2010). 

Met de val van het Romeinse rijk, verdween het gebruik van publieke toiletten ook voor circa  

1000 jaar uit de Westerse samenleving. Gaande van helemaal geen toiletvoorzieningen, tot centrale 

mesthopen en ontlastingsputten (Kira, 2013).  

 De notie dat wildplassen opnieuw aanzien werd als sociaal onacceptabel, zien we echter pas 

wederom opduiken in de 1840’s te Parijs, waar het Vespasiaans concept van het publiek toilet opnieuw 

geïntroduceerd werd (Ress, 2006). 
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Deze herintroductie van publieke toiletvoorzieningen kwam er vooral als reactie op het 

stijgend aantal ziektes en gezondheidsproblemen, welke veroorzaakt werden door open rioleringen en 

de sociale normen in tijden waar publiekelijk ontlasten als normaal aanschouwd werd. Deze publieke 

toiletten waren echter enkel toegankelijk voor mannen die van en naar het werk onderweg waren 

(Rosen, 2007). Kort daaropvolgend werden publieke toiletten over heel Europa in een sneltempo 

geïntroduceerd in stadscentra, parken en andere publieke ruimtes (Wilson, 2011).  

Tegenwoordig is publiek sanitair niet meer uit het straatbeeld weg te denken en wordt 

wildplassen nergens meer sociaal aanvaard in West Europa. Desalniettemin kampen heel wat steden 

en gemeenten wereldwijd vandaag in toenemende mate met overlast door wildplassers (Grimm, 2015; 

Hai, 2016; Ramekers, 2009; Tandon, 2012).    

Definiëring. 

In een bredere context valt wildplassen naast een verscheidenheid aan andere zichtbare (en 

hoorbare) indicatoren van buurtverval, zoals sluikstorten, verkrotting, zwerfvuil, wildplakken, graffiti, 

vernieling en geluidsoverlast onder de bredere noemer van ‘overlast’. Overlast wordt in artikel 119bis 

en 119ter van de Nieuwe Gemeentewetewet gedefinieerd als: 

“de openbare overlast heeft betrekking op, voornamelijk individuele, 

materiële gedragingen die het harmonieuze verloop van de menselijke 

activiteitein kunnen verstoren en de levenskwalitiet van de inwoners van een 

gemeente, een wijk, een straat, kunnen beperken op een manier die de normale 

druk van het sociale leven overschrijdt.” (BelFed, 1988) 

Voor België wordt overlast dan ook beschouwd als een lichte vorm van verstoring van de 

openbare rust, veiligheid, gezondheid en zindelijkheid. Echter, hiermee is niet duidelijk wat nu wel en 

niet aanzien wordt als wildplassen. Volgens de definitie in artikel 2 bis uit de codex van het Gentse 

politiereglement wordt wildplassen gedefinieerd als:  

“Het is verboden te urineren of zich te ontlasten op openbare plaatsen, 

uitgezonderd in het publiek sanitair.” (PZGent, 2019) 

Enkele strafbare voorbeelden zijn: het ontlasten tegen een boom, een straatlantaarn, een 

gevel van een gebouw, op straat…  
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Verder bestaat er enige onduidelijkheid over de strafbaarheid van urineren in de vrije natuur, 

bijvoorbeeld in een bos buiten de bebouwde kom. Dit wordt doorgaans ook als wildplassen gezien, 

maar op locaties buiten de bebouwde kom is het feit meestal niet strafbaar; dit in tegenstelling tot 

wildplassen binnen de bebouwde kom. Deze onduidelijkheid in de wetteksten laat heel wat ruimte ter 

interpretatie, waardoor de optredend handhaver vaak zelf beslist of iemand in overtreding is met de 

lokale wetgeving of niet.  

De voornaamste reden waarom wildplassen als onaanvaardbaar wordt beschouwd, is van 

sociale en hygiënische aard. Het leidt vaak tot een doordringende geuroverlast bij omwonenden. Verder 

heeft wildplassen ook nog een afkeurend karakter gezien het sociaal niet aanvaard wordt om 

genitaliën te ontbloten op publieke plaatsen. Om die redenen zijn er wettelijke verordeningen die het 

gedrag strafbaar maken (Stone, 2017). 

Wettelijk kader. 

In België wordt wildplassen, net als de andere bovenvernoemde vormen van overlast, niet 

opgenomen het strafwetboek of een andere nationale wetgeving (Gemeentewet 119BIS, 2005). Het 

betreft ook geen regionale noch provinciale materie, waardoor een eenduidig wettelijk kader 

ontbreekt. Het zijn de gemeenten of steden die zelf kunnen beslissen of zij deze ‘lichte’ vormen van 

verstoring van openbare orde strafbaar maken of niet (FOD Binnenlandse Zaken, 2015; Stad Brussel, 

2020; Stad Gent, 2014). Zo zijn er verschillende steden en gemeentes die wildplassen niet bestraffen 

(BelFed, 2014). Vele van de overlast gerelateerde overtredingen werden voor een lange tijd steevast 

geseponeerd, waardoor er bij de ‘daders’ een gevoel van straffeloosheid ontstond, met een ontsporing 

aan de hoeveelheid ‘kleine’ overtredingen, alsook het onveiligheidsgevoel als direct gevolg. Door dit 

hiaat in de wetgeving werd op 13 mei 1999 een nieuw artikel (119bis) ingevoegd in de gemeentewet 

(BelFed, 2006). Dit heeft geleid tot de geboorte van de gemeentelijke administratieve sanctie (GAS) 

wetgeving, die een oplossing moet bieden voor het merendeel van deze overlastgerelateerde 

inbreuken. Gent was één van de eerste Vlaamse steden die wildplassen in 1999 reeds liet opnemen in 

de lokale GAS-wet (BelFed, 1999). Wie vandaag door een gemeenschapswachter of stadsambtenaar in 

Gent betrapt wordt, kan rekenen op een GAS-boete van 60 euro. 
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Een Gemeentelijke Administratieve Sanctie is een voor België unieke maatregel1, vaak in de 

vorm van een boete, die een gemeente kan opleggen als gevolg van een inbreuk op het 

gemeentereglement. Het moet op die manier een oplossing bieden voor de gemeentelijke 

problematieken van openbare overlast die voorheen onbestraft bleven door het ontbreken van een 

wettelijk kader. De overtredingen worden als gevolg van deze regelgeving niet langer doorgestuurd 

naar het parket, maar afgehandeld door een gemeentelijke, provinciale of gewestelijke ambtenaar, op 

lokaal niveau. Deze kan bemiddelen, boetes opleggen of taakstraffen uitdelen, afhankelijk van 

gemeente tot gemeente. Een verstrenging in de wetgeving in 2012 heeft gezorgd voor een explosieve 

toename aan GAS-vaststellingen, zoals ook blijkt uit interne verslagen2 van Stad Gent (Stad Gent Dienst 

preventie voor veiligheid, 2017). 

Artikel 52 van de GAS-wet bepaalt tevens dat de minister van Binnenlandse Zaken 

tweejaarlijks verslag dient uit te brengen aan het federaal parlement over de toepassing van de GAS-

wet (BelFed, 2013). Gezien de politieke complexiteit die België met zich meebrengt, is dit verslag voor 

de eerste, en meteen ook laatste, keer uitgebracht in 2015 en laat een geactualiseerde versie van de 

nationale stand van zaken op zich wachten (FOD Binnenlandse zaken, 2015). Het verslag van 2015 geeft 

echter wel een globale indicatie van welke problematieken van overlast steevast terugkomen in België. 

In de zomer van 2015 kregen alle lokale besturen in België in het kader van dit tweejaarlijkse 

verslag een vragenlijst toegestuurd. Van de in totaal 589 gemeenten die België telt, hebben 333 

gemeenten de vragenlijst ingevuld en teruggestuurd. Uit het rapport valt af te leiden dat wildplassen, 

geluidsoverlast, sluikstorten en vandalisme steevast naar boven komen als meest voorkomende 

vaststellingen, zowel in Vlaanderen, Wallonië als Brussel (FOD Binnenlandse Zaken, 2015). 

Invloed van urine op beton. 

Naast ernstige geurhinder, sociale overlast en imagoschade voor de stad, leidt wildplassen 

ook tot fysiek buurtverval. De meest geliefkoosde plaatsen waar er gewildplast wordt, bevinden zich 

 

1 Andere landen gebruiken vaak gelijkaardige systemen. Zo is er in nederland de Algemeene Plaatselijke 
Verordening (APV) om problematiek van overlast te reguleren. 

2 Deze interne verslagen (GAS-verslagen 2015-2017) zijn niet publiek toegankelijk. 
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op weinig belichte en/of afgeschutte plaatsen, waar de wildplasser ongezien zijn behoefte kan doen. 

Dit zijn dan vaak ook gevels van gebouwen, bomen, struikgewassen, steegjes en muurtjes, die meestal  

niet gemaakt zijn om systematisch blootgesteld te worden aan urine. Urine wordt chemisch 

geklasseerd als matig agressief, met een zuurtegraad tussen 5,5 en 7, wat dus als mild zuur kan 

omschreven worden (Betoniek, 2014). Er treden voornamelijk twee chemische reacties op: een 

oplossingsreactie en een uitwisselingsreactie. 

Oplossingsreactie door zuren. 

Cementsteen (beton) bestaat voornamelijk uit een keten van calciumoxide (CaO), 

siliciumdioxide (SiO2) en water (H2O) verbindingen. Samen vormt dit calciumsilicaathydraat 

(3CaO.2SiO2.3H2O) ook wel CSH genoemd. De poriën van de cementsteen zijn gevuld met een verzadigde 

oplossing van calciumhydroxide (Ca(OH)2). Wanneer urine in aanraking komt met cementsteen, treedt 

er eerst een reactie op met calciumhydroxide. Daaropvolgend zal het calcium uit de cementsteen 

beginnen oplossen. Hierdoor gaat de samenhang van de cementsteen verloren, met sterkteverlies als 

rechtstreeks gevolg (Betoniek, 1974). 

Uitwisselingsreactie door zouten. 

Zouten worden gewoonlijk gevormd als reactieproduct van een zuur en een base. Wanneer 

urine opdroogt, breekt het af in verschillende zouten en mineralen en wordt er ondermeer ureum 

((NH2)2CO) , fosfaat (PO4
3−), zwavel (S) en ammoniak (NH3) gevormd, welke samen voor de typische, 

penetrante en lastig verwijderbare geur zorgen. Sommige zouten, zoals aanwezig in urine, vormen 

graag en makkelijk nieuwe verbindingen met de oppervlaktes waar ze op terechtkomen. Cementsteen 

kan ook gezien worden als een zout waar urine makkelijk mee verbindt. Ook door uitwisselingsreacties  

wordt de samenhang van cementsteen aangetast met sterkteverlies als gevolg. 

Betonschade aan gevels van gebouwen komt dan ook niet als een verassing wanneer er jaren 

lang op dagelijkse basis beschadigende stoffen uit urine via microporiën het poreuze beton indringen. 

Hierdoor kan scheurvorming en afbrokkeling ontstaan. In het geval van gewapend beton kan het staal 

zelfs gaan roesten met instabiliteit en betonrot als gevolg. Naast het sociale probleem dat wildplassen 

met zich meebrengt, kan er dus ook van een maatschappelijk probleem gesproken worden. 

Voornamelijk wanneer de gebouwen waar er tegen geplast wordt een monumentale waarde hebben, 

kan de herstellingskost hier wel eens hoog van oplopen. Zo zien we bijvoorbeeld in Duitsland dat de 
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hoogste kerk ter wereld (Ulm Minster) significante schade heeft opgelopen door jarenlange 

blootstelling aan urine van feestgangers (BBC, 2016). De lagere buitenmuren van de kerk eroderen 

namelijk stelselmatig weg, waardoor renovaties onvermijdelijk en tevens een zeer kostelijke affaire 

zullen worden. Ook hier heeft het optrekken van de boetes voor wildplassen van 50 euro naar 100 euro 

niets opgeleverd en blijft het probleem vandaag nog steeds actueel voor de Ulm Minster (Morris, 2016). 

Er kan worden aangenomen dat de Ulm Minster kerk zeker niet de enige is. Ook in de Oost-Vlaamse 

hoofdstad Gent zijn er enkele monumentale gebouwen waar het stadsbestuur zich zorgen over maakt.  

Contextanalyse Gent 

Uit een recente enquête van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG, 2018)3 

onder 207 Vlaamse gemeenten en steden blijkt dat bij 28% wildplassen bij de meest gesanctioneerde 

inbreuken staat in hun gemeente of stad. Desondanks de vaak dure preventie- en 

sensibilisatiecampagnes, blijft de problematiek echter toenemen. Naast materiële en imagoschade eist 

deze vorm van sociale overlast ook zijn tol in termen van het veiligheidsgevoel van omwonenden en 

passanten in een stad (FOD Binnenlandse Zaken, 2006). In een meer globale context kan wildplassen 

dus gezien worden als een universeel probleem van anti-sociaal gedrag waar nagenoeg elke stad in 

België mee te kampen heeft. 

Gent, de jonge en hippe hoofdstad van Oost-Vlaanderen, die met haar 263.608 ingeschreven 

inwoners (Bevolkings- en vreemdelingenregister Stad Gent, 2020) in januari 2020 de op één na 

grootste stad van België is, dient voor veel Belgische steden als voorbeeldstad om belangrijke 

beleidsbeslissingen op af te stemmen. Gent wordt dan ook aanzien als een progressieve stad die 

trekker is op gebied van allerhande actuele domeinen. Er kan dus gesteld worden dat wat er in Gent 

gebeurt op beleidsvlak vaak verstrekkende gevolgen heeft op nationaal niveau, waarbij andere steden 

de voetsporen volgen (Stad Gent, 2018b). Sinds 2006 pakt Stad Gent elke zes jaar uit met een 

grootschalige omgevingsanalyse die een globaal overzicht moet bieden van alle mogelijke denkbare 

data die de stad verzameld. In 2018 publiceerde Stad Gent haar laatste nieuwe versie van deze 

omgevingsanalyse (Stad Gent, 2018). Dit vormt een actuele inventaris van de stand van zaken die het 

 

3 Bron afkomstig van het intranet (niet publiek toegankelijk) van VVSG 
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bestuur de tools moet bieden om meer gerichte beleidsbeslissingen te kunnen maken die gebaseerd 

zijn op data, waarneembare evoluties en tendensen. Dit omvangrijke bestand verschaft, samen met de 

database ’Gent in cijfers’ (Stad Gent, 2018b), een duidelijker inzicht in de huidige problematieken waar 

Stad Gent vandaag mee te kampen heeft (Stad Gent, 2018a).  

Ook voor het Gentse stadsbestuur staat het veiligheidsgevoel van de Gentenaren hoog op de 

agenda. Hoewel het onveiligheidsgevoel in de stad is afgenomen, van 10% in 2014 naar 7% in 2017, 

blijken er nog een aantal knelpunten te zijn waar ruimte voor verbetering mogelijk is (Stad Gent, 

2018a). Uit interne verslagen4 van Stad Gent blijkt een, in grote lijnen, gelijklopend beeld terug te 

komen betreffende GAS-vaststellingen wanneer deze naast de nationale bevindingen worden gelegd 

(FOD Binnenlandse Zaken, 2015).  

In Gent is tussen 2006 en 2017 het aantal GAS-vaststellingen gestegen van 1296 naar 4567 op 

jaarbasis. Dat is een stijging van 252%. De redenen voor deze sterke toename in de voorbije jaren zijn 

divers en dienen genuanceerd te worden. De stijging doorheen de jaren heeft ongetwijfeld te maken 

met de, zoals eerder vernoemde, toename van de hoeveelheid verbodsbepalingen in de reglementen 

van stad Gent die gesanctioneerd worden met een GAS-boete. Bovendien is de toename in het aantal 

vaststellingen mede te verklaren door de sterk verhoogde inzet van gemeenschapswachten, 

ambtenaren met vaststellingsbevoegdheid (inz. Dienst Administratie, Dienst Gemeenschapswachten, 

Dienst Milieutoezicht, Groendienst) en van verbalisanten (Stad Gent, 2014). In Figuur 1 wordt een 

overzicht gegeven van de evolutie van het aantal GAS-verslagen in Stad Gent overheen de periode 2006 

– 2017.  

 

4 Bron afkomstig van het intranet (niet publiek toegankelijk) van Stad Gent 
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Verder geven de interne GAS-verslagen5 (Stad Gent, 2017) van stad Gent nog een gedetailleerd 

beeld van de onderverdeling in deze vaststellingen. Voor 2017 zijn de top drie meest voorkomende 

overtredingen in Gent respectievelijk wildplassen, sluikstorten en nachtlawaai. Wildplassen is hierbij 

veruit koploper met 48% van het totaal aantal vastgestelde overtredingen. Er vond zelfs een stijging 

 

5 Deze interne verslagen (GAS-verslagen 2015-2017) zijn niet publiek toegankelijk  

Figuur 2. Top 10 GAS boetes in Gent 2017  

Figuur 1. Evolutie aantal GAS-vaststellingen Stad Gent 2006-2017 
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van 33% in wildplasdelicten plaats tussen 2016 en 2017. In Figuur 26 wordt een overzicht weergegeven 

van de top tien meest gesanctioneerde gasboetes in de stad. 

Deze tendens is ook niet onopgemerkt gebleven bij Stad Gent. Zo lanceerde dienst Preventie 

voor Veiligheid in 2018 nog een campagne “Propere plassers krijgen een beloning ” (Stad Gent, 2018d). 

Daarnaast werden eveneens verschillende sensibilisatieborden in de uitgaansbuurten geplaatst, die de 

Gentenaren attent moesten maken op de mogelijke gevolgen van wildplassen, “Wildplassen = boete 

€60 ”. Tijdens de Gentse Feesten trok de stad de GAS-boete zelfs op naar €120.  

Hoewel Stad Gent reeds jaren actief inzet op sensibilisatie, verhoging van de boetes en 

verschillende andere acties, is het beoogde resultaat tot op heden nog niet bereikt op gebied van 

wildplasoverlast. Dit geeft een duidelijk signaal dat er dringend nood is aan een duurzame oplossing.  

 

Evaluatie innitiatieven Stad Gent. 

Publiek sanitair.  

Om ervoor te zorgen dat mensen niet wildplassen, is het natuurlijk wel noodzakelijk dat er een 

alternatief voorhanden is. Het meest voor de hand liggende alternatief lijkt het plaatsen van gratis 

toegankelijke openbare toiletten/urinoirs. Momenteel zijn 62 strategisch geplaatste openbare 

toiletten, verspreid over de binnenstad van Gent, aanwezig (Stad Gent, 2017). In bijlage 1 werd stad 

Gent haar ‘plasplan’ toegevoegd, waarbij de spreiding van deze voorzieningen overheen Gent wordt 

weergegeven. 

Verder is het ook belangrijk om te vermelden dat het gebruik van wc-voorzieningen van de 

meeste café’s in de Gentse uitgaansbuurten niet gratis zijn.  

Preventie- en sensibilisatiecampagnes. 

Stad Gent heeft een volledige dienst (Preventie voor Veiligheid) die instaat voor de beheersing 

van lokale veiligheids-, leefbaarheids- en samenlevingsproblemen. Zij focussen zich aan de hand van 

gerichte sensibilisatieacties op specifieke problemen van sociale overlast, waar wildplassen één van 

 

6 Deze figuur werd integraal overgenomen uit niet publiek torgankelijke documenten van Stad Gent. 
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is. Klassiek worden hiervoor sensibilisatiecampagnes gebruikt. Zo experimenteerde Gent reeds met 

affiches, graffittitags en bedrukte bierviltjes. 

In november 2018 lanceerde deze dienst nog een actie in de drukste uitgaansbuurt van Gent 

(Overpoortstraat) waarbij niet-wildplassers beloond werden met een pakje frieten. “Propere plassers 

krijgen een beloning” (Stad Gent, 2018d), een knipoog naar een eerdere sensibilisatiecampagne waarbij 

voorbijgangers aan de hand van ludieke borden attent werden gemaakt op de mogelijke gevolgen van 

wildplassen: “Boete wildplassen = 60€” (Stad Gent, 2018c). Dit alles met het doel om een blijvende 

gedragsverandering bij de potentiële wildplassers te bekomen. Deze acties werden echter niet aan de 

hand van een wetenschappelijke methode onderzocht. Er kunnen bijgevolg ook geen uitspraken 

gedaan worden over de effectiviteit. 

Politieaanwezigheid. 

Uit rondvraag bij sleutelinformanten en verschillende Gentse horeca-uitbaters blijkt dat de 

zichtbare aanwezigheid van de lokale politie een cruciale rol speelt in de vermindering van 

overlastincidenten. De politie treedt hier voornamelijk preventief op. Naast een ontradend gevoel bij 

overlastveroorzakers, creeërt het ook een gevoel van verhoogde veiligheid bij de buurtbewoners en 

het uitgaanspubliek. In de wetenschappelijke literatuur is echter weinig tot geen evidentie te vinden 

die de effecten van de aanwezigheid van politiediensten met een daling van het aantal 

wildplasincidenten in kaart brengt. Het onderzoek dat te vinden is, kijkt voornamelijk naar agressie en 

algemene overlast in het kader van de uitgaanscontext. Zo blijkt dat algemene uitgaansoverlast en 

criminaliteit daalt wanneer er verhoogd politieoptreden plaatsvindt (Devroe et al., 2014). 

Gemeenschapswacht. 

Naast politietoezicht, wordt ook sterk ingezet op gemeenschapswacht in Gent. Hoewel ze net 

als de politie GAS-boetes kunnen uitschrijven, bezitten deze stadsambtenaren verder geen enkele 

politionele bevoegdheden. Hun opvallende paarse uniformen hebben daarnaast een preventieve 

functie in het voorkomen van hinderlijk gedrag. Ze spreken personen aan op wanneer er onwenselijk 

gedrag gesteld wordt en treden bemiddelend en sensibiliserend op in het straatbeeld en op 

evenementen.  

Wetenschappelijk onderzoek naar de werking van gemeenschapswachten is schaars. Daarom 

werd in 2018 aan de UGent een registratietool ontwikkeld met als doel de werking van de 
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gemeenschapswachten in kaart te brengen (Hardyns et al., 2018). Deze studie toont aan dat de 

bekendheid bij de Gentse bevolking slecht is. Daarnaast is de gemeenschapswacht ook grotendeels 

afwezig in het straatbeeld op latere tijdstippen, wanneer de overlast tengevolge van wildplassen 

eigenlijk het ergst is, volgens de Gentse horeca-uitbaters. Verder blijkt uit de studie van Hardyns en 

collega’s (2018) ook een beperkte samenwerking te zijn met de politie.  

Zoals vastgelegd in het Koninklijk besluit betreffende strategische veiligheids- en 

preventieplannen van de dispositieven gemeenschapswachten (BelFed, 2013), ontvangt de Stad Gent 

van de FOD Binnenlandse Zaken in het kader van hun strategisch veiligheids- en preventieplan elk jaar 

subsidies om de verschillende projecten rond lokale veiligheids-, leefbaarheids-, en 

samenlevingsproblemen te steunen. Het meest recente preventieplan (SVP) van de Stad Gent werd in 

2014 voorgelegd, voor een periode van drie jaar. Ditzelfde plan werd vervolgens in 2018 verlengd voor 

twee jaar. Hiervoor kreeg de stad van de FOD Binnenlandse zaken een jaarlijks budget van 2.428.119,29 

euro. Dit budget werd voor de nieuwe periode 2018-2019 verhoogd met 78.052,22 euro als subsidiëring 

van veertien nieuwe gemeenschapswachten (Stad Gent, 2014a, 2018e).  

Horecacoaches. 

Sinds 2001 beschikt Gent over een nieuwe functie in haar preventieteam: de horecacoaches. 

Deze stadsambtenaren vormen het centrale contactpunt tussen de horeca en de stad. De nadruk van 

het takenpakket van de horecacoach ligt op het het stimuleren van het harmonieuze samengaan van 

wonen en uitgaan. Zij zijn de ogen en oren van de stad in de horecasetting. Ze bemiddelen in het kader 

van overlast tussen uitbaters en buurtbewoners, ze werken informatie- en sensibilisatiecampagnes 

met betrekking tot uitgaansoverlast mee uit en zorgen voor de beleidssignalen naar het stadsbestuur.  

De horecacoaches bleken in het verleden een cruciale rol te spelen in een transparante 

wisselwerking tussen de uitbaters en omwonenden. Het is vaak via dit kanaal dat de stad beslist om 

gerichte campagnes op poten te zetten, op maat van de specifieke problemen die een bepaalde 

uitgaansbuurt met zich meebrengt. Door deze link tussen stad en horeca kunnen uitgaansproblemen 

snel, efficiënt en doelgericht aangepakt worden wanneer deze zich presenteren (Stad Gent, 2019). 
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Karakteristieken uitgaansbuurt , -publiek en -context 

Uitgaansbuurt. 

In deze masterproef zullen uitgaansbuurten gezien worden als die delen van de openbare 

ruimte, waar een sterke concentratie aan uitgaansgelegenheden gevestigd zijn en de deuren 

kenmerkend pas openen na de collectieve Vlaamse arbeidstijden, dus buiten de normale werkuren. 

Daarnaast bevinden deze gebieden zich niet op afgelegen terreinen, maar midden in de stad. Deze 

gebieden worden gekenmerkt door de hoge mate van alcoholconsumptie (Glorieux et al., 2006).  

In Gent zijn de bekendste en meest populaire uitgaansgebieden de Overpoortstraat en de 

Vlasmarkt. Uit gesprekken met verschillende Gentse horeca-uitbaters blijkt dat beide uitgaansbuurten 

echter een zeer verschillend publiek trekken. Daar waar de Vlasmarkt eerder de vaste inwoners van 

Gent aantrekt, bestaat het cliënteel van de Overpoortstraat voornamelijk uit studenten.  

Uitgaanspubliek. 

Uitgaansbuurten trekken over het algemeen veel mensen aan. Verschillende antropologische 

studies zoals Fox (2015) en Smart (2004), alsook de Gentse café-uitbaters beschrijven het 

uitgaanspubliek voornamelijk als jongeren en jongvolwassenen. Fox (2015) maakt hier nog verder een 

onderscheid in de samenstelling van het uitgaanspubliek. Zo wordt de doelgroep die uitgaat tussen 

20:00 en 23:00 omschreven als mensen die ontspannen na hun werkdag, tussen 23:00 en 3:00 komen 

voornamelijk de studenten en feestende jongeren en jongvolwassenen. De groepen die aanwezig zijn 

tussen 3:00 en 6:00 worden geclasseerd als zware clubgangers (Fox, 2015). 

Dat Gent een jonge, hippe stad is, wordt bevestigd door haar explosief stijgende 

studentenpopulatie. Gent is zodanig populair dat ze met haar 75.105 studenten hoger onderwijs in het 

academiejaar 2016-2017 de grootste studentenstad van België is (Stad Gent, 2018g). Echter brengen 

deze studenten ook de nodige problemen met zich mee in de uitgaanscontext. Uitgaansoverlast is daar 

één van de duidelijke gevolgen van. 
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 Uitgaanscontext. 

Wanneer de politie een vaststelling doet, worden heel wat gegevens verzameld. Voor deze 

masterproef heb ik het geluk gehad om partiële inzage te krijgen in enkele van deze datasets7 via de 

politie van Gent, meer specifiek de dataset betreffende wildplasvaststellingen in Gent van de periode 

2017-2018. Uit Figuur 3 blijkt ondermeer dat 90% van de wildplasvaststellingen door de politie ‘s nachts 

gebeuren, meer bepaald tussen 03:00 u en 05:00. In Figuur 4 wordt een grafische weergave 

gepresenteerd. 

Uit deze dataset valt tevens af te leiden dat de doelgroep, waarvoor er wildplas GAS-boetes 

uitgeschreven worden, voornamelijk uit jongvolwassenen bestaat, zoals blijkt uit Figuur 5. Dit is in 

overeenstemming met bevindingen uit de internationale literatuur (Grazian, 2009). Onderstaande 

grafiek duidt daarnaast op een leeftijd tussen 19 en 29 jaar voor de gemiddelde Gentse wildplasser. 

Ook dit ligt in lijn met wat er gevonden wordt in wetenschappelijke publicaties (Eldridge, 2010).  

 

 

 

 

 

 

7 Datasets van politiezone Gent werden in vertrouwelijkheid verkregen en zijn niet publiek toegankelijk.  

Figuur 4. Verdeling per uur wildplasvaststellingen PZGent 2017- 2018. Figuur 3. Verdeling Dag-Nacht wildplas 
vaststellingen PZGent 2017-2018. 

Figuur 5. Verdeling leeftijd wildplas vaststellingen PZGent 2017-2018. 
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Verder kan uit deze dataset nog afgeleid worden dat boetes voor wildplassen meer 

uitgeschreven worden naarmate het weekend nadert. Dit is een onverwachte observatie gezien het 

merendeel van de Gentse studenten (86%) pendelt of op kot zit (Stad Gent, 2018f), wat wil zeggen dat 

het merendeel van deze studenten in het weekend naar huis gaat buiten Gent en dus niet voor overlast 

kan zorgen in Gent. Een visuele weergave van het gemiddeld aantal wildplasfeiten per weekdag kan 

worden teruggevonden in Figuur 6. 

Er blijkt naast een tendens in weekdagen ook een seizoensgebonden invloed te zijn. In de 

zomermaanden gebeuren namelijk meer vaststellingen dan in de wintermaanden. Ook het gemiddeld 

aantal wildplasvaststellingen per maand kan voor de periode 2017-2018 worden teruggevonden in 

Figuur 7. De correlatie tussen andere vormen van anti-sociaal gedrag en seizoen werd reeds veelvuldig 

bevestigd in eerder onderzoek (Anderson, 1989; Falk, 1952). Specifiek voor wildplassen werd hier tot op 

heden weinig tot geen wetenschappelijk onderzoek naar gevoerd.  

Waarom mensen wildplassen 

Om onwenselijk gedrag te kunnen aanpakken is er eerst een duidelijk zicht nodig op de 

redenen waarom iemand bepaalde gedragingen stelt. Wetenschappelijke literatuur die dit in de context 

van wildplassen onderzoekt, is schaars. Echter, in 2016 verscheen een verkennend onderzoek naar de 

determinanten van uitgaansoverlast in Nederland (Galetzka et al., 2016). Deze studie schetst een 

theoretisch kader dat in kaart brengt welke factoren een bepalende rol spelen in het tot stand komen 

van anti-sociaal gedrag in de uitgaanscontext. In deze masterproef zal hetzelfde theoretisch raamwerk 

gehanteerd worden om determinanten van wildplasgedrag te bestuderen in een uitgaanscontext. 

Figuur 6. Verdeling wildplasfeiten per weekdag PZGent 2017-
2018. 

Figuur 7. Verdeling aantal wildplasfeiten per maand PZGent 2017-2018. 
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Voor een meer uitgebreide uiteenzetting van bovenstaand schema en haar deelcomponenten, 

verwijzen we graag naar het basisartikel van Galetzka en collega’s (2016). In onderstaande wordt elke 

deelcomponent kort besproken ter globale verduidelijking. 

Rol van normen. 

Normen blijken als katalysator te werken in het tot stand komen van uitgaansoverlast. 

Verschillende onderzoeken toonden dit ook overtuigend aan. Zo geeft een recent onderzoek van Farrow 

en Romaniuc (2019) weer hoe ’sticky ’ normen wel zijn. De impact van de norm wordt hierbij vaak 

onderschat in het verklaren van gedrag. Dergelijke studies over de invloed van normen bieden in het 

kader van wildplassen een intuïtieve verklaring voor het anti-sociaal gedrag. Wanneer we anderen zien 

wildplassen, zet dit een descriptieve norm, wat ervoor zorgt dat dergelijke gedragingen die we in 

andere contexten afkeuren, plots als aanvaardbaar worden gezien. Een studie die voortvloeide uit één 

van Dan Ariely’s onderzoeken rond besmetbaar onethisch gedrag benoemde dit fenomeen meer 

specifiek als ‘contagious unethical behavior’ (Gino et al., 2009). Deze studie toonde ondermeer aan dat 

zelfs de braafste burgers verleid kunnen worden tot het vertonen van normoverschrijdend gedrag. 

Rol van alcohol. 

Wanneer we aan uitgaansbuurten denken, denken we automatisch ook aan 

alcoholconsumptie. Het consumeren van alcohol wordt maatschappelijk aanvaard. Alcohol is dan ook 

de meest gebruikte legale drug in Vlaanderen/België. Er kan gesteld worden dat alcohol een deel van 

onze cultuur is geworden, al is het geen ongevaarlijk product. Ontelbare studies toonden reeds de 

nefaste effecten van alcohol op cognitieve capaciteiten aan (Hoaken et al., 1998). De stof heeft een 

verdovende werking op de hersenen. Voornamelijk de hersendelen die het gedrag en de gevoelens 

reguleren worden beïnvloed door alcohol. Zo zal een kleine hoeveelheid alcoholconsumptie bij de 

Fysieke omgeving 

Sociale omgeving 

Alcoholconsumptie 

Normen Uitgaansoverlast 

Figuur 8. Theoretisch raamwerk: factoren die uitgaansoverlast beïnvloeden. Aangepast van “Verkenning 
beleidsexperimenten lokale veiligheid: inzet van psychologische inzichten ter voorkoming van uitgaansoverlast”, door 
Galetzka, M. e.a, 2016, p. 2, Universiteit Twente, in opdracht van het WODC. 
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meesten voor een stoutmoedig, actief gevoel zorgen. Bij een grotere geconsumeerde hoeveelheid 

vermindert het reactievermogen. Wanneer er sprake is van overmatige alcoholconsumptie, zijn de 

voornaamste symptomen een vermindering van de controle over de bewegingen en het 

coördinatievermogen. Bij overmatig gebruik, wordt alcohol aanzien als één van de meest schadelijke 

middelen. 

Vandaag is alcohol door de fysieke, economische en juridische beschikbaarheid echter zodanig 

sociaal aanvaard, dat het in de volksmond niet meer als drug wordt benoemd. Verscheidene actuele  

rapportages, waaronder een recente Pano rapportage werpt een licht op de huidige situatie rond 

alcoholconsumptie in België (Teetaert et al., 2016). Zo blijkt dat 10% van de 17- en 18-jarigen wekelijks 

zou ‘bingedrinken’ (op één, 2020). Wanneer we naar de wereldranglijst alcoholconsumptie kijken, staat 

België ook mee bovenaan, op de vijftiende plaats (De Doncker et al., 2015). De gemiddelde Belg, ouder 

dan vijftien jaar, drinkt 12,1 liter pure alcohol per persoon per jaar. Dat komt neer op vijftien glazen wijn 

of negentien pinten bier per weekper persoon (WHO, 2018) .  

In in een Vlaamse uitgaanscontext heeft alcohol dus duidelijk een negatieve invloed op 

problemen van overlast. Het zorgt ervoor dat we in mindere mate in staat zijn om weloverwogen 

keuzes te maken, onze impulsen te beheersen of situaties juist in te schatten. Wanneer mensen uitgaan, 

heerst er tevens een zekere ‘peer pressure’ om te drinken, met een zelfvoedende vicieuze cirkel van 

overlast als gevolg (Sun et al., 2018). Er kan bijgevolg worden gesteld dat alcohol de drempel naar 

normoverschrijdend gedrag verlaagt, en de problematiek van overlast mee in de hand werkt. 

Rol van sociale omgeving. 

In de uitgaanscontext functioneert een individu niet alleen. Zoals eerder vermeld, staan 

uitgaansbuurten net bekend voor de grote concentratie aan mensen, luide muziek, aanwezigheid van 

alcohol en een losse sfeer. De wetteloze sfeer die er tijdens het uitgaan heerst, zorgt er tevens voor 

dat individuen zichzelf minder aan hun persoonlijke standaarden zullen houden en zich meer zullen 

identificeren in termen van de groep of menigte waarin ze zich in bevinden (Sussman et al., 2000), met 

verhoogd normoverschrijdend gedrag als gevolg. Dit verlaagde gevoel van persoonlijke 

aansprakelijkheid in de uitgaanscontext brengt een zeker gevoel van anonimiteit met zich mee. Dit 

speelt mee een rol in de verklaring waarom mensen bepaalde gedragingen stellen, zoals wildplassen, 

die ze in andere situaties niet zouden vertonen (Challenger et al., 2009). Een recente Nederlandse 
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studie heeft ingespeeld op die perceptie van anonimiteit door het plaatsen van spiegels. Dit zou ervoor 

zorgen dat individuen zich meer bewust worden van hun eigen normen en waarden, waardoor anti-

sociaal gedrag (met name agressie) afneemt (Van Gestel et al., 2016). 

Rol van fysieke omgeving. 

We zijn in deze masterproef eerder ingegaan op de ervaren veiligheidsgevoelens. Fysieke 

omgeving speelt daar een centrale rol in. Wanneer de omgeving er onverzorgd bijligt, voelen mensen 

zich over het algemeen minder veilig. Volgens de ‘broken windows theory’ (Kelling & Wilson, 1982) zal 

een buurt in een verloederde en onverzorgde staat anti-sociaal gedrag in de hand werken en de kans 

op normovertredend gedrag verhogen. De wildplasser heeft in dit geval niet het gevoel dat hij een 

invloed uitoefent op de omgeving, gezien deze er toch al onverzorgd bijligt. Bijgevolg evalueert hij zijn 

gedrag niet als normoverschrijdend. Verder spelen verschillende zintuigelijke stimuli uit de fysieke 

omgeving ook een rol in het tot stand komen van normovertredend gedrag. Uit de wildplasgegevens 

van de politie van Gent (Figuur 7) kan afgeleid worden dat er in warme maanden meer vaststellingen 

gebeuren dan in de koude, natte maanden. Enkele sleutelfiguren uit de Gentse horeca wisten daar nog 

aan toe te voegen dat de plaatsen waar er gewildplast wordt, vaak de weinig verlichte en beschutte 

plaatsen zijn. Dergelijke plaatsen werken het anonimiteitsgevoel verder mee in de hand. 

Rekening houdend met alle bovenvernoemde factoren die een belangrijke rol kunnen spelen 

in de manifestatie van uitgaansoverlast, is het al snel duidelijk dat er heel wat factoren zijn die het 

uitgaanspubliek op het foute pad kunnen brengen richting een overtreding. In de praktijk presenteren 

bovenstaande factoren zich vaak samen en vormt de combinatie van deze verschillende elementen de 

perfecte cocktail tot het stellen van anti-sociaal gedrag.  

Gedragsbeïnvloeding 

Gedragsbeïnvloeding in beleid. 

De laatste jaren blijkt al maar vaker dat de klassiek sturende maatregelen van overheden 

(financiële incentives, sensibiliseringscampagnes,…) onvoldoende effectief zijn om het gedrag van 

burgers op een duurzame manier te sturen. Verschillende onderzoeken toonden reeds aan dat 

preventieve aanpakken, zoals het verreiken van kennis door middel van sensibiliseringscampagnes, 

niet automatisch leiden tot een verandering van gedrag. In de literatuur spreekt men ook wel van een 

‘attitude-behaviour gap’ (Kollmuss & Agyeman, 2002; Padel & Foster, 2005). Daarnaast werd ook 
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aangetoond dat repressieve aanpakken zoals het verhogen van boetes, niet altijd de juiste strategie 

vormen om gedragsmatige problematieken te bestrijden (Gneezy & Rustichini, 2000). 

Beleidsmakers gaan er (ten onrechte) van uit dat burgers steeds rationele keuzes maken en 

negeren daarbij inzichten uit de psychologie en gedragseconomie die aantonen dat het rationele, 

economische keuzemodel zich niet altijd vertaalt naar de praktijk (Klick & Mitchell, 2006). De vaak 

paternalistische beslissingen van overheden gaan eerder uit van wantrouwen dan vertrouwen in 

burgers, terwijl dit door burgers als restrictief en betuttelend ervaren wordt (Grand & New, 2015; WRR, 

2017). In een recent rapport van de Europese Unie (2015) wordt deze problematiek erkend en worden 

beleidsmakers geadviseerd om te streven naar een geïntegreerde aanpak van beleidsvoering. Hierbij 

worden overheden aangezet om op een transparante wijze zowel preventieve als repressieve 

technieken te verbeteren of aan te vullen met wetenschappelijk advies, om zo een meer performant 

beleid te garanderen. In het kader van uitgaansoverlast zal er dus nagedacht moeten worden over de 

meest effectieve combinatie van preventieve tools, repressieve tools en wetenschappelijke inzichten 

om uitgaansoverlast tot een minimum terug te dringen of zelfs helemaal te voorkomen. 

De twee mentale systemen.  

De gedrageconomie vertrekt van de idee dat mensen in de praktijk vaak minder rationeel 

handelen dan ze denken. We maken suboptimale, irrationele keuzes, en dit op een voorspelbare manier 

(Ariely, 2008).  

In het boek ‘Thinking, fast and slow ’ beschrijft Kahneman (2011a) dat er twee cognitieve 

systemen actief zijn in het menselijk brein die onze keuzes beïnvloeden.  

Het eerste systeem is snel, intuïtief en automatisch (systeem 1: ‘thinking fast’ ). Dit systeem 

kan onze automatische piloot genoemd worden, die snel en impulsief reageert op basis van emoties 

en gewoontes. Het gebruik van systeem 1 kost weinig mentale energie en voldoet in de meeste 

routineuze of makkelijke situaties om tot de juiste beslissing te komen. Voor het grote merendeel van 

de keuzes die we dagdagelijks maken, gebruiken we systeem 1 zonder het zelf te beseffen. Hierbij 

vallen we terug op wat Kahneman ‘heuristieken’ noemt (Kahneman & Tversky, 1982; Morvan & Jenkins, 

2017). Heuristieken kunnen gezien worden als cognitieve short-cuts  die systeem 1 gebruikt om mentale 

energie te besparen. In de volksmond spreekt men ook wel van intuïtie of buikgevoel. Wanneer we 

gepresenteerd worden met een situatie toetsen we deze nieuwe informatie af aan onze eerdere, 
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soortgelijke ervaringen. De beslissingsstrategie die in een eerdere situatie tot een juiste keuze heeft 

geleid, wordt dan ook zonder veel nadenken opnieuw toegepast op de nieuwe situatie. In simpele 

situaties loopt dit vaak goed en maken we opnieuw de juiste keuze. Naarmate situaties en keuzes 

complexer worden, werkt deze beslissingsstrategie echter niet meer optimaal. Hierdoor faalt systeem 

1 om de juiste keuzes te maken, waardoor we vaak ten prooi vallen aan denkfouten en suboptimale 

keuzes maken.  

 Het tweede systeem daarentegen werkt traag, is rationeel en lui en vereist onze bewuste 

aandacht (systeem 2: ‘thinking slow’ ). Het kan onze rationele controleur genoemd worden, die 

analytisch en beredeneerd te werk gaat. Dit systeem is echter lui en kost veel mentale energie 

waardoor we het liever niet gebruiken, tenzij het noodzakelijk is. In Tabel 1 wordt een schematisch 

overzicht van beide systemen weergegeven. 

Tabel 1. Overzicht van de twee cognitieve systemen (Kahneman, 2011) 

Systeem 1 Systeem 2 

Onbewust 
Snel 

Emotioneel 
Impulsief 

Bewust 
Traag 

Rationeel 
Overwogen 

 

Beide systemen komen met hun eigen voor- en nadelen. Samengevat kan worden gesteld dat 

systeem 2 slaaf is van systeem 1. Desondanks dat systeem 1 snel en intuïtief werkt, worden we misleid 

door emoties, context en irrelevante informatie. Daarbijkomend is het koppige systeem 2 er ook sterk 

van overtuigd dat we helemaal niet beïnvloed worden en al onze keuzes volkomen rationeel maken. 

Dit maakt ons blind voor wat ons allemaal beïnvloedt en ons gedrag in realiteit bepaalt (Kahneman, 

2003). 

Nudging. 

Psychologen trachten met kennis van deze cognitieve systemen in te spelen op mensen hun 

keuzegedrag aan de hand van ‘nudges’. Vrij vertaald kan worden gesteld dat een nudge een duwtje in 

de goede richting is, dat het voorspelbare (irrationele) keuzegedrag van mensen tracht te beïnvloeden, 

zonder daarbij de vrije keuzemogelijkheden in te perken. Thaler en Sunstein (2008), de grondleggers 

van de gedragseconomie definiëren een nudge als:  
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“A nudge is any aspect of the choice architecture that alters behavior in 

a predictable way without forbidding any options or significantly changing their 

economic incentives. A nudge must be easy and cheap to avoid.”  

(Thaler & Sunstein, 2008) 

Gedragsbeïnvloeding door middel van nudging is een sterk aan populariteit groeiende 

techniek die de laatste jaren regelmatig opduikt in overheden en beleidsorganen. Verschillende landen 

installeerden reeds een ‘raad der wijzen’, ook wel ‘nudge-units’ genoemd, die als centraal evidence-

based adviesorgaan fungeren in overheden. Het Britse BIT (Behavioral Insights Team) en het 

Amerikaanse ‘Social and Behavioral Science Team ’ zijn daar enkele succesvolle voorbeelden van. Ook 

bij de Vlaamse Overheid is deze snel groeiende, jonge wetenschapstak niet onopgemerkt gebleven. In 

2015 publiceerde Vlaams Parlementslid in de commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Freya 

Saeys (Open VLD) een conceptnota ‘Introductie nudging in de Vlaamse Overheid’ om het debat In 

Vlaanderen op gang te trekken (Saeys, 2015).  

Enkele jaren later zien we dat de eerste Vlaamse vruchten geplukt worden met een eerste 

aantal succesvolle cases. Eén van deze Belgische succesverhalen komt van de Federale Overheidsdienst 

Financiën. Zij wisten door middel van het toepassen van enkele nudgingtechnieken 18,7 miljoen euro 

achterstallig belastinggeld te innen door simpelweg de aanmanningsbrief die de achterstallige 

betalers in de bus krijgen te herontwerpen aan de hand van gedragsinzichten.  

Door de brief eenvoudiger en persoonlijker op te stellen, daalde het percentage achterstallige 

betalingen van 44 naar 35 procent. Een return on investment  van enkele miljoenen euro’s, en dat louter 

door het strategisch aanpassen van de verwoording op een brief (De Morgen, 2016; De Neve et al., 2017). 

In de Vlaamse praktijk lijkt het voorlopig echter niet altijd even eenvoudig, om zoals in bovenstaande 

case, de effecten van nudging systematisch te evalueren. Hierdoor is het in vele gevallen moeilijk om 

goed onderbouwde uitspraken te doen over de effectiviteit van de manipulaties, gezien het gebrek aan 

systematische evaluatiemethoden. Het is bijgevolg vooral belangrijk om het methodologisch belang 

van juiste evaluatiemethoden extra te benadrukken.  
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Nudging in de uitgaanscontext. 

Onderzoek naar beslissingsstrategiën onder invloed van alcohol toont aan dat mensen meer 

gebruikmaken van heuristieken (systeem 1) wanneer er alcohol geconsumeerd wordt (MacDonald et 

al., 1995). Daarnaast wijst onderzoek op het onvermogen van mensen om nieuwe informatie te 

verwerken en op te nemen in situaties waar cognitieve- en aandachtsprocessen beperkt zijn, zoals 

ondermeer in uitgaansbuurten (Thaler & Sunstein, 2008). Er kan dus worden gesteld dat potentiële 

wildplassers, die mogelijk ook alcohol hebben genuttigd in een uitgaanscontext waar cognitieve- en 

aandachtsprosessen beperkt zijn, een goede doelgroep vormen om te onderwerpen aan nudges.  

Bovendien wijzen verschillende studies uit de motivatieliteratuur op het beperkt vermogen 

van mensen om zich aan hun lange termijn doelstellingen te houden (Latham, 2004; Stratton, 2005). 

Dit komt bijvoorbeeld tot uiting in het grote aantal fitnessabonnementen die begin januari gekocht 

worden ter vervulling van de nieuwjaarsresoluties, maar na enkele maanden weer worden stopgezet 

(Kotter, 1995). In de context van wildplassen kan bijgevolg worden verklaard waarom personen die de 

intentie hebben om zich niet anti-sociaal te gedragen tijdens het uitgaan, toch zullen wildplassen 

wanneer die optie de makkelijkere keuze is en de alternatieven meer energie vereisen. Op dat moment 

kan een duwtje in de juiste richting volstaan om alsnog het gewenste gedrag te stellen. 

Op internationaal vlak is het onderzoek naar gedragsbeïnvloeding in de uitgaanscontext 

echter nog zeer schaars. Een verkennend onderzoek naar de totstandkoming en beïnvloeding van 

probleemgedrag in uitgaansgebieden aan de Universiteit van Twente schetst wel een duidelijk beeld 

van de uitgaanscontext en de problematiek die deze setting met zich meebrengt (Galetzka et al., 2016).  

Dit basiswerk van Galetzka et al. (2016) bevat een aantal voorstellen voor 

beleidsexperimenten en mogelijke interventies (invloed van: wc-voorzieningen, pijlen, lichtprojecties, 

normatieve afbeeldingen, camerabeelden, projectie ogen en vermindering alcoholgebruik) die erop 

gericht zijn uitgaansoverlast te voorkomen met behulp van verschillende nudges, op basis van 

beschikbare kennis uit wetenschap en praktijk. Deze voorstudie heeft dan ook meteen vrucht gegeven 

aan een eerste interventiestudie van Bloeme (2016b) gericht op het reduceren van wildplasoverlast in 

een Nederlandse uitgaansbuurt.  

Deze interventiestudie bestudeerde specifiek de invloed van: wc-voorziening, pijlen met een 

wc-logo, lichtprojecties, afbeeldingen en een combinatie van pijlen met licht op wildplasoverlast. Over 



 

 

33 

een periode van acht opeenvolgende weekends werden de verschillende condities getest en werd 

bevonden dat het plaatsen van een wc nabij een wildplas-hotspot al voor een daling van 41% in het 

aantal wildplassers per avond zorgde. Lichtprojecties en pijlen met een wc-logo zorgde in beide 

gevallen voor een daling van 51% in het aantal wildplassers per avond. De afbeeldingen hadden geen 

effect en de combinatie van de pijlen en de lichtprojecties zorgde voor het grootste effect, met een 

daling van 67% van het totaal aantal wildplassers per avond. 

Resultaten van dit onderzoek zijn alvast veelbelovend en tonen aan dat het keuzeproces in de 

uitgaanscontext het best beïnvloed kan worden door het faciliteren en bevorderen van de visibiliteit 

en bruikbaarheid van het alternatief, dat het gewenst gedrag mogelijk maakt. Het onderzoek wijst de 

lezer er echter wel op dat ontwikkelde maatregelen uit het ene uitgaansgebied niet noodzakelijk 

werken in andere uitgaansgebieden, gezien de vele variabelen die elke uitgaansgebied uniek maken. 

Het is bijgevolg noodzakelijk om op lokaal niveau te experimenteren met verschillende zaken waar de 

context van elke specifieke uitgaansbuurt zich toe leent. Ook dit onderzoek benadrukt de noodzaak van 

het hanteren van de wetenschappelijke benadering om de effectiviteit van interventies eenduidig in 

kaart te kunnen brengen (Bloeme, 2016b; Galetzka et al., 2016). 

Bovenstaande studies tonen aan dat ondanks de complexe situatie die een uigaansbuurt met 

zich meebrengt, nudging een effectieve tool kan zijn om de wortels van het anti-sociale gedrag van 

het uitgaanspubliek te beïnvloeden. Dit door het aanbieden van strategisch ontworpen, subtiele 

aanpassingen in de omgeving.  

 

Het huidige onderzoek. 

Dit onderzoek vormt een case-study waarbij op een exploratieve wijze verschillende 

technieken van gedragsbeïnvloeding experimenteel getest worden in een Gentse uitgaansbuurt met 

een reductie van het aantal wildplassers als beoogde resultaat. Elk van deze interventies tracht in te 

te spelen op het keuzeproces dat optreedt bij mensen met een plasbehoefte, waarbij de keuze gemaakt 

wordt tussen wildplassen of het gebruik van toiletvoorzieningen.  

De volgende interventies werden met deze studie onderzocht: wc-voorziening, voetjes, pijlen, 

borden, voetjes + pijlen en voetjes + pijlen + borden. In wat volgt worden elk van deze interventies kort 

besproken.  
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Wc-voorziening. 

Onderzoek toont aan dat openbare toiletten gemeden worden wanneer het kan. Er heerst de 

perceptie dat ze vies, stinkend en onhygiënisch zijn, terwijl dit vaak niet het geval is. Acceptatie 

ontbreekt, waardoor de potentiële wildplasser het gevoel krijgt dat er weinig andere opties zijn dan 

ophouden of zich publiekelijk te ontlasten (Barcan, 2005; Eldridge, 2010; McDermott & Kernohan, 2012). 

Om ervoor te zorgen dat er de mogelijkheid is tot het stellen van correct gedrag (gebruik maken van 

het openbaar toilet), is het natuurlijk noodzakelijk dat er voldoende accepteerbare alternatieven zijn. 

Eerder werd reeds toegelicht dat de aandachtspanne van de potentiële wildplasser al sterk verkort is 

ten gevolge van alcoholgebruik en andere invloeden uit de uitgaanscontext. Daarom is het belangrijk 

dat dit alternatief makkelijk en snel bereikbaar is en zich binnen het gezichtsveld van de potentiële 

wildplasser bevindt op het moment dat de afweging wc of wildplassen gemaakt wordt. Verschillende 

sociaal-psychologische studies wijzen op het zogenaamde ‘attitude-behaviour gap’ (Bickman, 1972; 

Kutner et al., 1952; LaPiere, 1934). Vertaald naar de context van wildplassen kan er dus worden gesteld  

dat hoewel mensen negatieve attitudes tegenover wildplassen kunnen hebben, ze alsnog zullen 

wildplassen wanneer de nood hoog genoeg is, de negatieve gevolgen niet tastbaar zijn en de kosten 

van het correcte gedrag hoger geschat worden dan de baten van het slechte gedrag. Wanneer er lange 

wachtrijen zijn, of de wc-voorzieningen slecht zichtbaar zijn, kan bijgevolg worden verwacht dat 

mensen met een plasbehoefte toch zullen wildplassen, ook al keuren ze het gedrag zelf af. 

Om de maximale werking van de hieropvolgende nudging en priming toepassingen te 

garanderen, zullen goed zichtbare en makkelijk bereikbare toiletvoorzieningen een basisprerequisite 

vormen. 

Voetjes. 

Een studie aan de universiteit van Kopenhagen (2012) toonde aan dat het aanbrengen van 

voetjes nabij vuilnisbakken het zwerfvuil dat op straat belandde met maar liefst 46% liet dalen. De 

nudge zorgde ervoor dat de vuilbakken makkelijker vindbaar werden. De voetjes fungeerden daarnaast 

ook als een ‘prompt ’ of ook wel een omgevingssignaal dat direct en vaak onbewust aanzet tot gedrag. 

Door het aanbrengen van voetstappen nabij de toiletvoorzieningen wordt het correcte gedrag 

op een transparante manier salliant gemaakt, zonder daarbij de keuzemogelijkheden in te perken. Er 
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wordt verwacht dat net als bij zwerfvuil, de voetjes er ook voor kunnen zorgen dat mensen minder 

zullen wildplassen. 

Pijlen met tijdsaanduiding tot wc 

Net als de voetjes vormen pijlen een omgevingssignaal dat direct (onbewust) aanzet tot het 

stellen van het juiste gedrag. Ook meubelgigant IKEA gebruikt deze nudgingtechniek om klanten 

(onbewust) de langst mogelijke weg door de (gemiddeld 32.500 m2 grote) winkel te laten volgen aan 

de hand van op de grond geprojecteerde pijlen. Consumenten worden op geen enkele manier verplicht 

om deze pijlen te volgen en alternatieve, snellere routes zijn beschikbaar. Door het toepassen van deze 

nudge spendeert de gemiddelde IKEA-consument tweeënhalf tot drie uur in de winkel. De pijlen 

activeren daarnaast ook een zekere heuristiek of ‘sociale cue’ waarbij mensen zonder bewust een keuze 

te maken, de menigte volgen. Volgende gedachte speelt: “Als andere mensen het doen, zal het wel juist 

zijn zeker?” (Cialdini & Griskevicius, 2010). 

Gezien mensen in een uitgaanssetting en onder invloed van alcohol over een beperkte 

cognitieve capaciteit beschikken, is het cruciaal om de aandacht van de potentiële wildplasser op het 

juiste moment te grijpen. Dit op het moment dat er een plasbehoefte is, maar nog voor dat de beslissing 

werd gemaakt om te wildplassen. Het strategisch plaatsen van deze pijlen is hierbij dus van cruciaal 

belang.  

Het is één ding om de aandacht van de wildplasser te grijpen, maar daarnaast is het ook 

belangrijk om deze aandacht lang genoeg vast te houden. Kahneman (2011a) toonde aan dat mensen 

in normale omstandigheden reeds moeite hebben met het maken van tijdsinschattingen, het 

verwerken van statistische informatie en het maken van kansberekeningen. In een uitgaanscontext kan 

worden gesteld dat dit extra moeilijk wordt. Kahneman ontdekte dat je door het toepassen van een 

principe, dat hij met het acroniem ‘WYSIATI’ (What You See Is All There Is ) benoemde, deze moeilijke 

inschattingen en complexe informatie kan vermakkelijken en op een hapklare manier kan presenteren 

zodat mensen alsnog overtuigd worden om het gedrag te stellen.  

Dit fenomeen werd ondermeer bevestigd in onderzoek naar gepercipieerde versus eigenlijke 

wachttijd in openbaar vervoer. Wanneer er geen informatie voorhanden is, schatten reizigers in dat ze 

50% meer gewacht hebben dan de tijd die ze in realiteit gewacht hebben (Kumar et al., 1997; Tang & 

Thakuriah, 2012). Wanneer reizigers echter gepresenteerd worden met een verwachtte aankomsttijd, 
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hetzij via real-time tracking (een stipje op een scherm dat relatieve positie van de tram/bus aangeeft 

op haar route), dan schatten ze hun wachttijd 30% minder dan de eigenlijke wachttijd en rapporteren 

ze meer tevreden te zijn over het openbare vervoer (Badger, 2014; Watkins et al., 2011).  

Tot slot kan WYSIATI in deze context ong op een derde manier toegepast worden. Wanneer we 

er vanuit gaan dat de potentiële wildplasser een al dan niet bewust keuzeproces doorloopt waarbij 

wildplassen wordt afgewogen aan andere beschikbare alternatieven. Hier kan bijvoorbeeld op 

ingespeeld worden door twee pijlen naast elkaar aan te bieden, de ene naar links “wc 10 sec” en de 

tweede naar rechts “wc 60 sec”. Bij een dergelijke toepassing kan verwacht worden dat het 

keuzeproces zal verschuiven van “wc vs. Wildplassen” naar “wc links vs. wc rechts”.  

Toegepast op de pijlen in de uitgaansbuurt zal het aangeven van een ‘tijd tot aankomst bij het 

wc’ er dus voor kunnen zorgen dat mensen deze kostenverslindende inschatting niet langer zelf dienen 

te maken. Door het combineren van deze makkelijk verwerkbare en hapklare informatie met pijlen en 

een verschuiving van de keuze-alternatieven, kunnen we dus spreken van een drievoudige nudge: drie 

voor de prijs van één. Deze combinatie van pijlen met tijdsaanduidingen en het verschuiven van de 

keuze werd eerder in de literatuur nog niet onderzocht. 

Sensibilisatieborden. 

Wanneer beleidsmakers vandaag het gedrag van burgers wensen te beïnvloeden, doen ze dit 

aan de hand van twee mechanismen: repressie (e.g., boetes) en preventie (e.g., sensibilisatie). In het 

kader van het bestrijden van wildplasoverlast zien we dan ook dat er vaak gereageerd wordt met een 

verhoging van boetes (Grimm, 2015; Hai, 2016) of door burgers aan de hand van 

sensibilisatiecampagnes attent te maken op de mogelijke gevolgen van wildplassen: “Boete 

wildplassen= 60€”, zoals duidelijk blijkt uit Figuur 9 (Stad Gent, 2016).  
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Bij dergelijke campagnes wordt er (ten onrechte) van uitgegaan dat burgers steeds rationele 

en weloverwogen keuzes maken. Zoals reeds uitgebreid aan bod kwam, zijn mensen minder rationeel 

dan ze denken en vallen ze makkelijk terug op heuristieken. Eén van die mentale shortcuts werd door 

Kahneman (1982) beschreven als de beschikbaarheidsheuristiek. De theorie stelt dat we onze 

beslissing of oordeel sterk laten beïnvloeden door het gemak waarbij we voorbeelden of eerdere 

situaties waarbij het goed/fout liep voor de geest kunnen halen. Mensen die bijvoorbeeld nooit eerder 

een GAS-boete hebben ontvangen voor wildplassen, zullen de kans om deze keer gepakt te worden 

bijgevolg ook lager schatten dan mensen die wel al gepakt werden. Andersom zullen mensen die wel 

al een boete kregen voor wildplassen in het verleden de pakkans veel hoger schatten. 

Mensen hebben geen houvast of objectieve criteria om de waarde van een dergelijke boete in 

te schatten, waardoor er weinig voeling is met met het bedrag dat op een sensibilisatiebord staat zoals 

weergeven in Figuur 9 (Enke, 2020; Kahneman, 2011a).  

Een mogelijk hulpmiddel om dergelijke sensibilisatieborden effectiever te maken, kan worden 

gevonden in onderzoek van Thaler (1999) over ‘mental accounting ’. Thaler (1999) toonde aan dat 

mensen eerder in relatieve dan in absolute termen denken over financiële waarde. Bijgevolg 

behandelen mensen financiële bedragen anders, afhankelijk van verschillende factoren zoals de 

oorsprong en het bedoelde gebruik van het geld. Thaler (1999) wijst erop dat wanneer een financiële 

Figuur 9. Klassiek sensibilisatiebord tegen 
wildplassen (Stad Gent, 2016) 
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incentive een label of categorie toegewezen krijgt, dit in ons brein vertaald wordt naar iets dat wel 

concreet en tastbaar is. Hierdoor kan worden verwacht dat mensen meer voeling zullen krijgen met 

het financiële risico dat er bijvoorbeeld verbonden is aan het stellen van een overtreding.  

Op basis van bovenvernoemde inzichten werden in samenspraak met de dienst Preventie Voor 

Veiligheid van Stad Gent enkele campagnebeelden ontwikkeld waar de principes van mental 

accounting op toegepast werden. In Figuur 10 kan een overzicht worden teruggevonden van enkele van 

deze nieuw ontworpen campagnebeelden. Deze beelden werden reeds ingezet in een guerilla-actie van 

de stad in één van de probleembuurten, de Overpoortstraat (Stad Gent, 2018d). 

 

Voetjes + pijlen (+ borden). 

Is meer beter? In een uitgaanscontextis, zoals eerder aangehaald, de cognitieve capaciteit 

sterk ingeperkt. Met de laatste twee condities zal worden onderzocht of het combineren van subtiele 

signalen uit de fysieke omgeving meer invloed kan uitoefenenop het beslissingsproces dan wanneer 

deze appart gepresenteerd worden.  

De combinatie ‘Voetjes’ en ‘Pijlen’ zal hierbij onderzocht worden. Tot slot zal er nog een laatste 

conditie onderzocht worden waarbij zowel ‘Voetjes’, ‘Pijlen’ als ‘Borden’ tegelijkertijd worden 

aangeboden. Voor praktische redenen werd deze combinatie van condities boven andere 

mogelijkheden verkozen. 

 

Figuur 10. Een overzicht van de nieuw ontworpen campagnebeelden tegen wildplassen van Stad Gent.  
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Onderzoeksvragen 

Wildplassen vormt een groot maatschappelijk probleem voor veel Vlaamse gemeenten en 

steden. Tot op heden is er geen onderzoek in de Vlaamse context waar nudging wordt ingezet als 

instrument tegen wildplassen in een uitgaanssetting. Daar willen we met dit onderzoek verandering 

in brengen. 

Voor elk van de hierboven beschreven interventies geldt de hypothese dat de interventie zal 

zorgen voor een daling van het aantal wildplassers ten opzichte van een normale situatie en een 

toename van het aantal correctplassers (individuen die gebruik maken van het openbaar toilet), waar 

buiten de interventie geen andere variabelen actief gemanipuleerd worden. 

De hoofdvraag die voor elke conditie beantwoord zal worden: 

In welke mate beïnvloedt het implementeren van de nudge het 

wildplasgedrag in een Gentse uitgaansbuurt? 

Verder zijn we ook geïnteresseerd in de bijvraag: 

Zorgen de verschillende nudges voor een toename in het correct wc-

gebruik?  

 

Ethische overwegingen  

Bij het ontwerp van deze studie werden verschillende ethische bronnen geraadpleegd, 

waaronder de ethische richtlijnen van de American Psychological Association (APA), het algemeen 

ethisch protocol van de faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit 

Gent, de Algemene Vordering Gegevensbescherming (AVG) beter bekend als General Data Protection 

Regulation (GDPR), de Belgische privacywetgeving, in het bijzonder de wet van 30 juli 2018 

(“kaderwet”) inzake de privacybescherming met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens, 

alsook alle bijhorende amendementen en uitvoeringsbesluiten, de ethische code van het 

wetenschappelijk onderzoek in België en werd het advies ingewonnen van de politie van Gent.  
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Volgens de richtlijnen van de American Psychological association (sectie 4) dienen deelnemers 

aan wetenschappelijk onderzoek steeds geïnformeerd te worden en dient hun expliciete toestemming 

verkregen te worden via een geïnformeerde toestemming. De APA-richtlijnen voorzien echter wel 

enkele mogelijkheden om hiervan af te wijken. Wanneer er natuurlijk gedrag geobserveerd wordt en 

er redelijkerwijs geen stress of andere schadelijke gevolgen verwacht kunnen worden door het 

observeren van deze personen, dient deze toestemming bijvoorbeeld niet verkregen te worden. De 

onderzoeksopzet die in het volgende onderdeel van deze studie uitgebreid beschreven is, gaat uit van 

observaties van natuurlijk gedrag waarvan geen risico’s zijn te verwachten.  

Voor de dataverzameling werd gebruikgemaakt van beeldopnames. Op 27 augustus 2019 werd 

bij de Gegevensbeschermingsautoriteit advies ingewonnen. Het gebruik van de meetapparatuur, 

context en finaliteit van het onderzoek werden toegelicht. De stelling dat de AVG niet van toepassing 

is op niet geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke personen werd bevestigd 

(Gegevensbeschermingsautoriteit BelFed, 2019).  

Op 13 augustus 2019 werd de deskundigheid ingewonnen van een jurist met expertise in 

databescherming, GDPR en de camerawetgeving. Er werd ook door deze partij bevestigd dat de 

meetapparatuur, zoals verder beschreven, niet onder de huidige camerawetgeving valt, en er bijgevolg 

geen wetten overtreden worden binnen het huidige wettelijke kader. Volledigheidshalve kan in bijlage 

2 een risico-analyse worden teruggevonden waaruit blijkt dat er defacto geen verwerking van 

persoonsgegevens plaatsvindt en de camerawetgeving dus niet van toepassing is op dit onderzoek. 

Verder werd er ook geschreven toestemming verkregen van de eigenaars van de panden waar 

de meetapperatuur geplaatst werd. Toestemming werd verkegen voor zowel het uitvoeren van het 

onderzoek alsook voor het plaatsen van de meetapparatuur. In bijlage 3 kan de informatiebrief en de 

bijhorende informed consent teruggevonden worden dat deze partijen ondertekenden. Tot slot werden 

alle directe omwonenden op voorhand schriftelijk op de hoogte gebracht van het onderzoek. Ook deze 

infobrief kan worden geraadpleegd in bijlage 4.  
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Methode  

De uitgaansbuurt Vlasmarkt telt twaalf cafés verspreid over een oppervlakte van +/- 450 m2. 

Betreffende wildplasoverlast kent deze site twee probleemlocaties. Enerzijds hebben wildplassers het 

gemunt op een struikgewas met elektriciteitskasten aan de zuidelijke kant van de uitgaansbuurt, 

anderzijds op de rechterzijgevel van de monumentale Sint-Jacobskerk, aan de noordelijke kant van de 

uitgaansbuurt. Beide locaties bieden wildplassers beschutting en staan zowel bij de Stad als bij de 

politie van Gent bekend als wildplashotspots.  

Uit de baseline meting blijkt dat op een normale uitgaansavond8 gemiddeld 46,6 keer (SD = 

28,12) gewildplast wordt in deze uitgaansbuurt. Hoewel beide hotspots zich binnen dezelfde 

uitgaansbuurt bevinden, verschillen ze echter in het absoluut aantal wildplassers per avond. Daar waar 

er gemiddeld 25,8 (SD = 19,4) wildplassers genoteerd worden in de baseline meting voor de zuidelijke 

hotspot rond het struikgewas met elektriciteitskast, toont de baseline meting voor de hotspot rond de 

kerk een gemiddelde van 20,8 (SD = 9,65) wildplassers voor een doorsnee uitgaansavond. Wanneer in 

het verder verloop van dit onderzoek een onderscheid gemaakt wordt tussen beide zones, zullen deze 

 

8 Gemiddelde werd berekend op basis van de dagen donderdan, vrijdag, zaterdag en zondag tijdens de baseline 
meting.  

Figuur 11. Grafische representatie testlocatie met representaties van de camera’s en hun gezichtsveld. 
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respectievelijk benoemd worden als ‘Zone A’ en Zone B’. In Figuur 11 wordt een grafische representatie 

van de testlocatie weergeven. De vier zones op deze figuur vormen een weerspiegeling van de locatie 

en het bereik van elk cameratoestel dat gebruikt werd in deze studie.  

Steekproef 

De onderzoekspopulatie bestaat uit bezoekers van het Gentse uitgaansgebied Vlasmarkt. 

Sinds 2018 staan er in het centrum van Gent 50 probes verspreid die Wifi signalen van smart devices 

capteren. Door WiFi signalen te analyseren die door bezoekers hun smart devices worden uitgezonden, 

kan er inzicht verworven worden over bezoekersaantallen en hun globale en individuele gedrag 

overheen de tijd. De gecapteerde informatie wordt meteen versleuteld door middel van onomkeerbare 

hashing (SHA256), waardoor het niet meer mogelijk is te achterhalen van wie het gedetecteerde 

signaal kwam. Dit anonimisatieproces wordt hierdoor geacht GDPR gunstig te zijn (Citymesh, 2019). Elk 

van de 50 probes capteert data voor een afgebakende geozone. De regio Vlasmarkt, waar we in dit 

onderzoek interesse in hebben, vormt één van de 50 geozones. Hierdoor is zeer rijke controle -

informatie voorhanden. Het bedrijf dat deze data verzamelt, heeft de volledige dataset van de geozone 

‘Vlasmarkt’ ook in vertrouwe ter beschikking gesteld voor dit onderzoek. Naast globale gegevens, 

verschaft deze data tevens rijke inzichten in zaken als Unieke bezoekers, Dwell time en Conversieratio.  

Unieke bezoekers. 

Gezien we in dit onderzoek voornamelijk geïnteresseerd zijn in nachtelijke activiteit, wordt 

een dag beschouwd van middag 12:00 tot middag 12:00. Dit zal ervoor zorgen dat de data van één dag 

een weerspiegeling vormt van de volledige uitgaansactiviteit voor die nacht. Wanneer er verder in dit 

onderzoek gesproken wordt over ‘dag’ verwijzen we hiermee steeds naar bovenstaande interpretatie. 

Wanneer er bijvoorbeeld gesproken wordt over 1 september 2019, spreken we ondubbelzinnig over het 

tijdsinterval 01/01/2019 12:00:00 tot en met 02/01/2019 12:00:00. 

Gedurende de testperiode9, telde de probe voor de geozone Vlasmarkt in totaal 347335 

passanten. Uitgemiddeld komt dit neer op (M = 3817, SD =841 ) passanten per dag. De maat ‘unieke 

 

9 De onderzoeksperiode liep in deze studie van 01/09/2019 tot en met 30/11/2019. 
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bezoekers’ zal dan ook als controle maat worden meegenomen, en wordt in de sectie Opzet  verder in 

detail besproken. 

Dwell time (gemiddelde bezoekertijd). 

Naast unieke bezoekers valt uit de dataset ook af te leiden wat de gemidddelde bezoektijd 

binnen het geselecteerde tijdsinterval bedraagt. Hierbij wordt het verschil genomen tussen begin- en 

eindtijd van ieder uniek gecapteerd signaal. Tussen de periode 01/09/2019 en 30/11/2019 bedraagt de 

gemiddeldede bezoekertijd in de geozone Vlasmarkt 12,20 minuten. 

Conversieratio. 

Tot slot geeft de dataset ook een inzicht in de conversieratio van iedere zone. Dit is een 

percentage dat een betekenis geeft aan het aantal passanten dat interageert met de omgeving. Hogere 

percentages betekenen een hogere interactie van bezoekers met de omgeving, het is de relatie tussen 

het aantal geïnteresseerde mensen en het aantal unieke mensen. Tussen de periode 01/09/2019 en 

30/11/2019 bedraagt de gemiddelde conversieratio in de geozone Vlasmarkt 37,66 %. 

 In bijlage 5 kan een globale analyse teruggevonden worden van deze data tussen de periode 

01/09/2019 en 30/11/2019. De R syntax waarmee de ruwe JSON dataset geherorganiseerd werd, kan 

tevens worden teruggevonden op het einde van bijlage 5.  

Procedure 

In deze masterproef werd een gefaseerde en sequentiële aanpak gehanteerd waarbij de 

volgende stappen werden doorlopen: 

Contextanalyse : Eerder onderzoek wijst op het belang van inzicht in de specifieke context 

waar er tracht genudged te worden. Hierbij wordt een zo compleet mogelijk beeld geschetst van de 

actuele situatie (Wie zijn de wildplassers?; Waar en wanneer vindt wildplasoverlast plaats?; Hoe groot 

is het probleem?; Wat wordt er reeds gedaan ter preventie?... ). Gezien deze contextanalyse voor Gent 

reeds relevant was ter schetsing van de actuele probleemstelling, werd deze reeds integraal 

opgenomen in het luik ‘Theoretisch kader’ van deze masterproef.  

Voormeting : Om een zicht te krijgen op de specifieke wildplashotspots op de testsite, werd 

naast gesprekken met alle relevante stakeholders, ook een voormeting gedaan in de desbetreffende 

uitgaansbuurt. Hierbij heeft de proefleider aan de hand van actieve participatie zich op verschillende 
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avonden gemengd in het uitgaanspubliek om op een informele wijze voeling te krijgen met de zwakke 

plekken van de specifieke omgeving. Vragen zoals ‘Waar kan ik hier snel een gratis wc vinden?’ en 

‘Waarom heb je gewildplast?’ werden ondermeer gesteld aan random feestvierders en overtreders. Op 

basis van deze voormeting werden de meetinstrumenten strategisch geplaatst.  

Administratieve procedures: Een praktijkexperiment brengt heel wat administratieve 

procedures met zich mee. Voor heel wat zaken moesten vergunningen aangevraagd worden of 

toestemming verkregen worden van verschillende partijen. In dit luik worden kort de verschillende 

doorlopen procedures overlopen. 

Evaluatie en ontwikkeling interventies : Het is cruciaal dat de uiteindelijke interventies op 

maat worden gemaakt van de context. Elke voorgestelde interventie werd dan ook op voorhand 

geëvalueerd aan de hand van tien criteria. Een totaalscore op 50 weerspiegelt voor elke interventie de 

verwachte effectiviteit en praktische haalbaarheid in de specifieke context van de Vlasmarkt. In het 

onderdeel ‘Opzet en materiaal’ wordt deze evaluatie voor elke interventie meegegeven. 

Praktische implementatie: Met dit onderzoek wordt ervan uitgegaan dat meerdere 

interventies sequentieel uitgevoerd kunnen worden. In plaats van het testen van slechts één 

nudginginterventie werd ervoor gekozen meerdere interventies achtereenvolgens te toetsen. Na de 

evaluatie werden er bijgevolg zes condities weerhouden in het onderzoek.  

Effectmeting en controlematen: Naar aanloop van de verschillende interventies werd er een 

periode baseline gedrag gemeten. Ook na de interventiecondities werd er opnieuw een periode 

baseline gedrag in kaart gebracht. Zoals werd aangetoond in het theoretisch kader hebben heel wat 

factoren (Sociale omgeving, alcohol en fysieke omgeving) een invloed op overlast in een 

uitgaanscontext. Ter controle voor elk van de factoren waarvan verwacht wordt dat ze een invloed 

hebben op het keuzeproces van de potentiële wildplasserworden de volgende controlematen mee 

opgenomen: passantendate, gepoolde omzet cafés, neerslag en temperatuur. 

Contextanalyse: Gent. 

We zijn eerst en vooral begonnen met het uitvoeren van een grootstedelijke contextanalyse 

die de aard en magnitude van wildplasoverlast in Gent ik kaart brengt. Hiervoor werden verschillende 
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datasets10 van de Politie van Gent, alsook interne GAS-verslagen11 van Stad Gent gebruikt. De volledige 

contextanalyse kan worden geraadpleegd in de subsectie ‘Contextanalyse: Gent’  van het theoretische 

kader. De contextanalyse schetst een globaal beeld van de problematiek in Gent, waarop er samen met 

de dienst Preventie Voor Veiligheid (Stad Gent) besloten werd om dit onderzoek uit te rollen in de 

Gentse uitgaansbuurt regio Vlasmarkt. De Vlasmarkt staat samen met de Overpoortstraat in Gent 

bekend als dé twee populairste uitgaansbuurten om het Gentse nachtleven op te snuiven. Daar waar 

het doelpubliek van de Overpoortstraat voornamelijk uit studenten bestaat, getuigen Gentse horeca-

uitbaters dat de klantenpopulatie op de Vlasmarkt meer divers is. Daarnaast laten de fysieke 

eigenschappen van de Vlasmarkt het ons toe om onder relatief gecontroleerde omstandigheden 

uitgaansoverlast te observeren. 

Voorstudie. 

Enerzijds mikken wildplassers vornamelijk op de monumentale Sint-Jacobskerk. De Romaanse 

bouwstijl van de iconische kerk biedt wildplassers door haar steunberen veel 

beschuttingsmogelijkheden, waardoor de gepercipieerde pakkans bij de wildplasser verkleint. 

Desondanks dat er zich naast de kerk een duidelijk zichtbaar en gratis openbaar toilet bevindt, lijkt 

deze voor wildplassers niet de voorkeur te genieten boven de kerkgevel.  

 

10 De datasets van de politie Gent werden in vertrouwen gegeven en zijn niet publiek toegankelijk 

11 Deze interne verslagen (GAS-verslagen 2015-2017) zijn niet publiek toegankelijk  

58%
23%

8%

11%

Weet het niet

Urinoir Walter De Buckplein

Suggereert WP tegen de kerk

Suggereert WP in de bosjes

Figuur 12. Informele bevraging bij 128 random feestvierders tijdens het uitgaan op de Vlasmarkt 
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Wanneer er tijdens de actieve participatie in het vooronderzoek gedurende drie verschillende 

uitgaansavonden at random aan 128 voorbijgangers de vraag ‘Waar kan ik hier snel een gratis wc 

vinden?‘ gesteld werd, kwamen er typisch vier antwoordcategorieën terug.  Onderstaand cirkeldiagram 

biedt een overzicht.  

Naast het gegeven dat 58%  “het niet weet”, werd de proefleider opvallend vaak gesuggereerd 

om wild te plassen tegen de kerk of een nabijgelegen struikgewas. Slechts 23% van de bevraagde 

feestvierders wist dat er zich op wandelafstand een gratis publiek toilet bevond op het Walter De 

Buckplein.  

Zoals blijkt uit een rondvraag bij de horeca-uitbaters van de Vlasmarkt en wat ook bevestigd 

werd door te vertoeven in de uitgaansbuurt, blijkt dat een tweede wildplashotspot zich bevindt ter 

hoogte van het struikgewas met elektriciteitskasten over café Kinky-star. Deze hotspot biedt 

wildplassers net als bij de kerk beschutting terwijl ze hun behoefte ongestoord kunnen doen. Wanneer 

aan enkele wildplassers na hun daad gevraagd werd waarom ze hbben gewildplast en geen gebruik 

hadden gemaakt van de daarvoor voorziene publieke toilet, werden volgende geparafraseerde 

redeneringen gegeven: 

“Om te betalen voor een wc bezoek in een café vind ik onozel. Dan ga ik 

liever buiten tegen een muurtje.” 

“Dat urinoir bij de kerk is gewoon onhygiënisch en vies. Daar ga ik niet 

hoor.” 

“Iedereen doet het.” 

“Dan ben ik weer sneller bij mijn vrienden.” 

“Dat wc is veel te ver weg. Zo lang kan ik mij niet ophouden.” 

Ook een medewerker van één van de horecazaken getuigt:  

“Die elektriciteitskast is echt een probleempunt voor wildplasssen. Zelfs 

overdag schamen mensen zich niet om er hun behoefte tegen te doen.” 
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Administratieve procedures. 

De lokale regelgeving van Stad Gent vereist dat elke wijziging in de publieke ruimte op 

voorhand dient aangevraagd te worden. Ook in het kader van wetenschappelijk onderzoek dienen deze 

administratieve procedures doorlopen te worden. Alle nodige procedures werden doorlopen.  

Voor het plaatsen van de extra plaszuil, werd op 15/08/2019 een aanvraag ‘Inname publieke 

ruimte’ ingediend bij de dienst Stedenbouw (Stad Gent). Hiervoor werd op 06/09/2019 een positief 

advies ontvangen. Het aanvraag met bijhorend advies kan worden teruggevonden in bijlage 6. 

Ook werd van het departement Samenleven, Welzijn en Gezondheid (Stad Gent) op 12/09/2019 

een positief advies verkregen voor het aanbrengen van de krijttags in het kader van dit onderzoek. Ook 

deze vergunning kan worden teruggevonden in bijlage 7. 

Met de nodige vergunningen en goedkeuringen op zak werden tussen de periode van 

01/09/2019 en 30/11/2019 de eerder vernoemde condities achtereenvolgens getest. De volgorde van de 

condities ‘voetjes’, ‘pijlen’, ‘borden’, ‘voetjes + pijlen’, ‘voetjes + pijlen + borden’ werden per loting, at 

random bepaald. De condities ‘Baseline’ en ‘Nulmeting (wc)’ werden beiden tweemaal als 

alleenstaande conditie getest om een baseline maat voor wildplasoverlast vast te leggen.  

Voor de dataverzameling begon, werden alle directe omwonenden per brief op de hoogte 

gebracht van de aard en de duur van het onderzoek. Daarnaast werd de politie, alsook elke 

onderneming (horeca en anderen) ingelicht over het onderzoek. Met de Politie van Gent werd 

overeengekomen dat tijdens de onderzoekstermijn geen speciale acties zouden worden gevoerd op de 

testlocatie die de resultaten mogelijk konden beïnvloeden. Politeaanwezigheid op de Vlasmarkt kan 

bijgevolg als constante aanschouwd worden. De horecauitbaters ondertekenden een geïnformeerde 

toestemming waarin zij bevestigd en volledig op de hoogte te zijn van het onderzoek en toestemming 

geven om krijttags aan te brengen in de uitgaansbuurt. Ook de partijen waar de meetapparatuur 

bevestigd was, ondertekenden een geïnformeerde toestemming. In bijlage 3 en bijlage 4 kunnen de 

modelversies van de eerder vernoemde infobrieven en geïnformeerde toestemmingen worden 

geraadpleegd die respectievelijk ondertekend werden door de horeca-uitbaters en bezorgd werden 

aan de directe omwonenden. 
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Eén van de neveneffect van de praktische aard van dit onderzoek zijn kosten. De verf voor de 

pijlen en de voetjes, de mobiele plaszuil, de vier cameratoestellen waren niet gratis. In de 

overeenkomst ‘Samenwerking met derden’ is Stad Gent overeengekomen dat de verfspuitbussen 

bekostigd zouden worden door de Stad. De proefleider stond in voor het aanbrengen en terug 

verwijderen van de tags. De sjablonen voor de voetjes en pijlen werden vervaardigd uit cornflakesdozen 

en met de hand uitgesneden. De sensibilisatieborden werden ook aangeleverd door Stad Gent. In 

bijlage 10 werd de ondertekende overeenkomst ‘Samenwerking met derden’ toegevoegd. De plaszuil 

werd voor de hele onderzoeksperiode gratis ter beschikking gesteld door de zaak Formarent. Ook 

wekelijks onderhoud verzorgde deze firma gratis gedurende de onderzoekstermijn. 

Opzet en materiaal 

Bij het ontwerp van de verschillende interventies werd er a priori, op basis van enkele vooraf 

bepaalde criteria, een evaluatie gemaakt van elke interventie. De gehanteerde criteria waren: het 

maximale behoud van het stimulerende karakter van de uitgaanscontext, de verwachte effectiviteit op 

korte termijn, minimale financiële kosten, verwacht draagvlak horeca, verwacht draagvlak Stad Gent, 

verwacht draagvlak uitgaanspubliek, minimale ethische bezwaren, aantrekkelijkheid, 

wetenschappelijke relevantie en praktische haalbaarheid. Er werd een score tussen 0 en 5 toegekend 

aan elk van bovenstaande criteria, waarmee een totaalpunt op 50 werd gegeven voor de verwachte 

toepasbaarheid van elke interventie in deze specifieke Gentse uitgaansbuurt. In het onderdeel 

Procedure  worden deze criteria verder toegelicht. 

Uiteindelijk werden na deze evaluatie zes verschillende interventies weerhouden voor het 

experimenteel onderzoek en in een willekeurige volgorde toegepast, met als doel het gedrag van 

potentiële wildplassers te beïnvloeden. 

Wc. 

In zone B, nabij de Sint-Jacobskerk staat er reeds een vast gratis urinoir, dat twee mensen 

tegelijk kan faciliteren. Echter is gebleken uit de informele bevraging bij het uitgaanspubliek dat dit 

openbaar toilet voor sommigen te ver is van de cafés, waardoor besloten zou kunnen worden dat er 

niet voldoende keuzemogelijkheden zijn. Daarom werd er als eerste alleenstaande, experimentele 

conditie een extra mobiele plaszuil geplaatst vlakbij de wildplas hotspot van zone A, om er zeker van 

te zijn dat er voldoende keuzemogelijkheden zijn tot het stellen van het gewenste gedrag. Dit mobiele 
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urinoir kon vier mensen met een plasbehoefte tegelijk faciliteren. De manipulatie in deze interventie 

zou de passanten dus een zichtbaar en bruikbaar alternatief moeten bieden. Een afbeelding van de 

desbetreffende plaszuil kan teruggevonden worden in Figuur 13. 

Gezien de aanwezigheid van keuzemogelijheden één van de basisvoorwaarden vormt voor het 

ontwerp van een effectieve nudge, werd de plaszuil niet alleen getest als alleenstaande conditie, maar 

was deze ook steeds aanwezig in alle hieropvolgende interventies. De plaszuil is bijgevolg het hele 

onderzoek bijven staan als basisvoorwaarde bij de daaropvolgende interventies12. Vanaf het moment 

dat het extra openbaar toilet wordt geïntroduceerd, is er vanop elke plaats in de uitgaansbuurt een 

gratis wc bereikbaar binnen de dertig seconden.  

Na evaluatie op de eerder vernoemde criteria behaalde deze interventie 35/50. In bijlage 10 

kan de evaluatie voor deze conditie worden teruggevonden.  

Voetjes. 

Gedurende een periode van zeven dagen (maandag tot en met zondag) werd met behulp van 

regenvaste, opvallend gele krijtverf en een uit karton vervaardigd sjabloon, een reeks voetstappen 

gespoten nabij de wc-voorzieningen. De idee was hierbij om net als in het zwerfvuilexperiment de 

potentiële wildplassers hun aandacht te grijpen en te nudgen naar het correcte alternatief. 

Volledigheidshalve worden er in Figuur 14 enkele afbeeldingen getoond die weerspiegelen hoe dit er 

 

12 Hoewel er in wat volgt dus steeds sprake is van een interventie + plaszuil, wordt er steeds enkel over 
‘interventie’ gesproken. De aanwezigheid van het extra geplaatste urinoir kan dan ook als constante worden beschouwd. 

Figuur 13. De plaszuil die gebruikt werd in dit 
onderzoek werd gratis voorzien en wekelijks 
onderhouden door de firma FORMA-RENT 
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in de praktijk uiteindelijk uitzag. Voor een uitgebreide visuele kadering kunnen meer afbeeldingen ter 

kadering geraadpleegd worden achteraan bijlage 7.  

 

Na evaluatie op de eerder vernoemde criteria behaalde deze interventie 38/50. In bijlage 10 

kan de evaluatie voor deze conditie worden teruggevonden.  

Pijlen. 

Gedurende een periode van zeven dagen (maandag tot en met zondag) werd met behulp van 

regenvaste, opvallend gele krijtverf en een uit karton vervaardigd sjabloon, een reeks pijlen gespoten 

op strategisch gekozen plaatsen in de uitgaansbuurt.  

Omdat de aandacht van mensen met een plasbehoefte het best gegrepen wordt voor het 

moment dat de keuze om wild te plassen wordt gemaakt, trachten we aan de hand van strategisch 

geplaatste pijlen met het opschrift “WC ## sec” het gedrag tijdig grijpen. Hierbij kan de ## ingevuld 

worden door de reële afstand tot het desbetreffende publieke wc. Door het aanbieden van twee pijlen 

naast elkaar, willen we de keuzestrategie van de potentiële wildplasser verschuiven van “wc vs 

wildplassen” naar “wc links vs wc rechts”.  

Volledigheidshalve worden er in onderstaande Figuur 15 enkele afbeeldingen getoond die 

weerspiegelen hoe dit er in de praktijk uiteindelijk uitzag. 

Figuur 14. Voetjes die naar de wc-voorzieningne nudgen op de site Vlasmarkt, Gent 
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Na evaluatie op de eerder vernoemde criteria behaalde deze interventie een score van 41/50. 

In bijlage 10 kan de evaluatie voor deze conditie worden teruggevonden. 

Borden. 

Gedurende een periode van zeven dagen (maandag tot en met zondag) werden er tien door 

Stad Gent aangeleverde borden op strategisch gekozen plaatsen in de uitgaansbuurt geplaatst.  

In samenspraak met stad Gent werd beslist om slechts één van de ontworpen borden te testen. 

Er werd gekozen om het bord met “boete wildplassen = 40 x pak friet” te gebruiken. In Figuur 16 kan 

het desbetreffende bord worden teruggevonden. 

Na evaluatie op de eerder vernoemde criteria behaalde deze interventie een score van 35/50. 

In bijlage 10 kan de evaluatie voor deze conditie worden teruggevonden.  

Figuur 15. Pijlen die naar de wc-voorzieningen nudgen op de site Vlasmarkt, Gent (Er werd van elke uitbater toestemming verkregen om 
de zaak bij naam te vernoemen in afbeeldingen). 

Figuur 16. Nieuw sensibilisatiebord Stad Gent. 
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Voetjes + pijlen. 

Gedurende een periode van zeven dagen (maandag tot en met zondag) werden de condities 

‘Voetjes’ en ‘Pijlen’ tegelijkertijd aangeboden in de uitgaansbuurt. We willen door het samen aanbieden 

van deze condities een zicht krijgen op de vraag “Is meer beter?”. 

Na evaluatie op de eerder vernoemde criteria behaalde deze interventie een score van 39/50. 

In bijlage 10 kan de volledige evaluatie voor deze conditie worden teruggevonden. 

Voetjes + pijlen + borden. 

Gedurende een periode van zeven dagen (maandag tot en met zondag) werden de condities 

‘Voetjes’, ‘Pijlen’ en ‘borden’ tegelijkertijd aangeboden in de uitgaansbuurt. We willen hiermee 

onderzoeken of nog meer ook nog beter is.  

Na evaluatie op de eerder vernoemde criteria behaalde deze interventie een score van 35/50. 

In bijlage 10 kan de volledige evaluatie voor deze conditie worden teruggevonden.  

Dataverzameling 

Voor de dataverzameling van deze masterproef werd gebruikgemaakt van cameratoestellen. 

Uit de afweging van alle andere beschikbare alternatieven blijkt dat cameratoestellen op elk relevant 

aspect een superieur voordeel bieden. Dit medium maakt het namelijk mogelijk om simultaan op 

verschillende locaties data te verzamelen, waarbij geen extra observators nodig zijn. Het gebruik van 

cameratoestellen zorgt daarnaast ook voor een onevenaarbare toename in kwantiteit en bijgevolg ook 

de kwaliteit van de verzamelde data. Eveneens moet geen keuze gemaakt worden in wanneer wel/niet 

geobserveerd wordt, hetgeen leidt tot een meer gedetailleerde weergave van het uiteindelijke effect 

van de interventies in haar volledige context.  

De finaliteit van het gebruik van cameratoestellen berust volledig op het observeren van 

gedrag, in dit geval wildplasgedrag. In het kader van deze proefopzet heeft de identificatie van 

natuurlijke personen geen belang. Demografische variabelen zoals geslacht, leeftijd, ras, .... werden 

bijgevolg niet opgenomen in dit onderzoeksopzet. De cameratoestellen werden zodanig technisch 

ingesteld, dat het op geen enkele manier mogelijk was om natuurlijke personen te identificeren.  
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In het kader van deze studie werd dan ook geopteerd om met timelapses te werken, eerder 

dan met normale video-opnames. In bijlage 9 wordt deze keuze uitgebreid beargumenteerd naast een 

omschrijving van het begrip ‘timelapse’.  

Bij het onderzoeken van gedrag in een natuurlijke situatie, is het van primair belang dat het 

gedrag op een systematische en duurzame manier onderzocht kan worden. Zonder het gebruik van 

technische hulpmiddelen was het onmogelijk geweest om wildplasgedrag in deze context 

systematisch te observeren. De cameratoestellen hebben in dit onderzoek dus louter gefungeerd als 

technisch hulpmiddel bij het turven van het aantal wildplassers en het aantal correctplassers. 

Echter, gezien het werken met camera’s voor onderzoeksdoeleinden verschillende ethische- 

en privacyvragen met zich meebrengt, werd zoals eerder beschreven een uitgebreide risico-analyse 

(bijlage 2) aangetoond dat geen wettelijke, noch ethische overtredingen plaatsvonden bij het 

verzamelen van data met behulp van cameratoestellen onder de huidige proefopstelling.  

Uiteindelijk werd voor deze studie met vier cameratoestellen gewerkt die de volledige 

uitgaansbuurt in beeld brachten. In totaal werd 8832 uur aan data verzameld en geanalyseerd. Gezien 

het praktisch onhaalbaar was om gigantische hoeveelheden opslagruimte te voorzien, hebben de 

toestellen gedurende de volledige testperiode op een vaste locatie data verzameld.  

De beelden werden volgens de ethische richtlijnen meteen verwijderd na de analyse. Er konden 

geen inbreuken of problemen gemeld worden nadat de dataverzameling afgerond was.  

In totaal werden 22 dagen baseline metingen uitgevoerd, waarvan elf voor de start van de 

interventies en elf na afloop. Het toevoegen van de plaszuil in zone A (conditie ‘WC’) werd in totaal 34 

dagen getest, waarvan achttien dagen voor de interventieperiode en zestien dagen na de 

Figuur 17.  Tijdlijn onderzoeksopzet. 
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interventieperiode. De condities ‘Voetjes, ‘Pijlen’, ‘Voetjes+ pijlen’, ‘Voetjes+ pijlen+ borden’ werden 

elk zeven dagen getest van maandag tot en met zondag. In Figuur 17 kan een samenvattende tijdlijn 

worden teruggevonden van het experimentele opzet.  

De centrale afhankelijke variabele betreft het aantal wildplassers per uur.. Ook het aantal 

correctplassers (individuen die gebruikmaken van het openbaar toilet) per uur werd meegenomen. 

Naast het aantal wildplassers en correctplassers per uur werden ook verschillende covariaten 

opgenomen in het onderzoek. In het theoretisch kader werden drie factoren geïdentificeerd die een 

invloed uitoefenen op de normen en de mate van overlast: sociale omgeving, alcohol en fysieke 

omgeving. Elk van de gekozen nudges tracht eveneens in te spelen op het keuzeproces van 

plasbehoefte naar wildplassen tegenover correctplassen door middel van een interventie in de fysieke 

omgeving. De covariaten die weerhouden werden voor deze studie kunnen steeds onder één van de 

drie eerdergenoemde factoren worden ondergebracht. 

Om te controleren voor de factor ‘sociale Omgeving’ werd de rijke passantendata gebruikt die 

eerder beschreven werd in de sectie steekproef. Het is enorm moeilijk om voor een experimenteel 

onderzoek te controleren voor alcoholconsumptie op het niveau van het individu. In dit onderzoek werd 

echter wel een maat van consumptie opgenomen die op macroniveau een indicatie tracht te geven 

over hoeveel alcohol geconsumeerd werd. Hiervoor werden voor heel de testperiode ruwe omzetcijfers 

per uur van de vijf grootste horecazaken uit de uitgaansbuurt verkregen. Aan de hand van deze 

omzetcijfers hebben we een gepoold gemiddelde berekend dat als covariaat voor de factor 

‘alcoholconsumptie’ werd opgenomen.  

Tot slot hebben we de variabelen neerslag (hoeveelheid ml per dag), minimumtemperatuur 

en maximumtemperatuur in graden Celsius, ook meegenomen als covariaten, ter controle voor de 

factor ‘fysieke Omgeving’ op macroniveau. In Figuur 18 kan een overzicht worden teruggevonden van 

de verschillende condities en controlematen waarvan verwacht wordt dat zij een invloed hebben op 

wildplasoverlast. 
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Data-analyse 

In de data-analyse zal het onderscheid tussen de eerder beschreven zones in het 

uitgaansgebied niet expliciet gemaakt worden en zal steeds over een globale maat van wildplassen 

gesproken worden. Hoewel data werd verzameld op uurniveau, werd de keuze gemaakt om in de 

analyses te werken met data op dagniveau. Er werden voor alle variabelen somscores berekend, 

gemeten van middag 12:00 tot middag de volgende middag 12:00, zodat deze dagtotalen een volledig 

beeld geven op de volledige nachtelijke activiteit per dag.  

We gebruiken een ANCOVA om de onderzoeksvragen te beantwoorden. Eerst bepalen we aan 

de hand van een correlatiematrix hoe hard de verschillende controlevariabelen met elkaar 

samenhangen. Dit doen we om mogelijks enkele controlevariabelen weg te laten. Vervolgens werd een 

ANCOVA gebruikt om na te gaan of het aantal wildplassers per conditie verschilt; dit terwijl we het 

effect van de covariaten in rekening nemen.  

Figuur 18. Een samenvattend overzicht van de onderzochtte condities en controlematen in deze masterproef. 

Wildplassen/ 
Correctplassen Plasbehoefte 

Neerslag 

Temperatuur 

Café omzet Passanten 

Alcoholconsumptie Fysieke omgeving Sociale omgeving 

Controlematen 

Interventies 

Borden Pijlen WC Voeten 

Fysieke omgeving 
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Als in de ANCOVA het effect van conditie significant is, gaan we via contrasten na welke 

condities significant van elkaar verschillen. Gezien het gebruik van meerdere significantietesten, werd 

de p-waarde gecorrigeerd volgens de Bonferroni-correctie.  

Effectgroottes werden bekomen aan de hand van de statistieken die berekend werden bij de 

contrasten. De maat voor grootte van geobserveerde effecten wordt uitgedrukt met Hedges’ g. Dit is 

een maat die sterk gerelateerd is aan de meer bekende Cohen’s d, maar niet gebiased in zijn schatting. 

De magnitude van Hedges’ g kan worden geïnterpreteerd volgens Cohen’s (1988) vastgelegde 

conventie, waarbij een waarde van ( . 2) gezien wordt als klein, een waarde van ( . 5) als medium en ( . 

8) als groot effect.  

Vervolgens waren we ook geïnteresseerd in de vraag: “Zorgen de nudges ook voor een stijging 

in het correct WC-gebruik?”. Dezelfde analyses zullen worden gehanteerd waarbij in dit geval 

‘correctplassers’ als afhankelijke variabele zal worden beschouwd. 

Statistische analyses werden uitgevoerd met behulp van het data-analyse programma R versie 

3.6.3 (R Core Team, 2013), het rstatix pakket (Alboukadel, 2020), het esc pakket (Lüdecke, 2019) en het 

emmeans pakket (Lenth et al., 2020). 

Resultaten 

Wildplassen 

Descriptieve Resultaten. 

Er werden verschillende variabelen in rekening genomen in deze studie. In Tabel 2 wordt een 

overzicht gegeven van de gemiddeldes en bijhorende standaardafwijkingen van elk van deze variablen 

voor de verschillende condities die onderzocht werden.  
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Tabel 2. Descriptieve resultaten 

   
Baseline Nulmeting Voetjes Pijlen 

Voetjes 
+ Pijlen 

Voetjes + 
Pijlen + 
Borden 

Borden Overall 

WildTot M 31,09 32,62 16,57 9 5,43 5,57 18,29 16,94 

  SD 23,27 21,03 11,22 7,7 4,86 4,72 9,94 11,82 

CorrectTot M 204,83 291,85 328,56 348,29 360,71 362,14 313,57 315,71 

  SD 51,26 81,51 105,2 103,58 108,96 110,96 86,94 92,63 

Passanten M 3544,6 3905,79 4145,7 4076,3 3756,9 3843,9 3685,43 3851,22 

  SD 802,36 904,68 833,47 820,1 661,03 847,19 884,3 821,86 

Omzet (€) M 7754,5 8090,1 8.163 8244,2 8496,4 8886 7611,88 8177,98 
(Pooled) SD 9015,8 8412,23 9579,6 8498,9 8741,8 8690,5 7003,05 8563,09 

Neerslag (ml) M 0,66 1,19 3,08 1,86 2,81 1,21 2,27 1,87 

  SD 1,58 2,17 4,64 1,65 3,7 1,87 3,2 2,69 

TempMin (°C) M 6 7,09 9,29 11,14 10,29 10,14 4,43 8,34 

  SD 4,39 5,18 2,81 1,86 1,25 3,44 3,82 3,25 

TempMax (°C) M 13,17 14,74 15,43 16,42 15,57 16 11,71 14,72 

  SD 5,91 6,42 2,15 2,93 2,76 2 2,36 3,50 

                    

Tijdens de nulmeting werden gemiddeld in vergelijking met de andere condities het meeste 

wildplassers per avond waargenomen (M =32.36, SD = 21.03). Om een idee te geven van de evolutie van 

het aantal wildplassers per dag, wordt in Figuur 19 het verloop weergegeven van het relatief aantal 

wildplassers per uur overheen alle dagen in deze studie. Deze figuur wijst erop dat de mate van 

overlast, veroorzaakt door wildplassen in de uitgaansbuurt Vlasmarkt, op gang komt vanaf 23:00, stijgt 

tot 01:OO en dan weer stilletjes aan afneemt tot 06:00. 

Figuur 19. Relatieve frequentieverdeling aantal wildplassers per uur tussen 1 september 2019  en 30 november 2019. 
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Relatie tussen covariaten. 

In Tabel 3 wordt de correlatiematrix weergegeven van de verschillende covariaten en de 

afhankelijke variabele die in deze studie werden onderzocht. Wat meteen opvalt, is dat verschillende 

covariaten sterk met elkaar samenhangen. Zo is de correlatie tussen ‘Passanten’ en ‘Consumptie’ 

significant (r  = .61, t (89)  = 7.16, p < .001, 95%CI = [0.46, 0.72]). Ook de correlatie tussen ‘Consumptie’ 

en ‘Correctplassers‘ is significant (r = .711, t (90)  = 9,59, p < .001, 95%CI = [.59, .80]). Verder is de 

correlatie tussen ‘Passanten’  en ‘Correctplassers’  opmerkelijk hoog (r = .61, t (89)  = 7.26, p < .001, 

95%CI = [ .46, .73]).   

Dergelijke sterke verbanden komen echter niet als een verassing. Wanneer er meer passanten 

zijn, kan verwacht worden dat er meer geconsumeerd en meer geplast wordt. Desondanks de sterke 

samenhang tussen verschillende covariaten, werd besloten om alle zes de predictoren te weerhouden 

voor de verdere analyses. Er zijn voldoende redenen om aan te nemen dat deze covariaten elk een 

unieke toegevoegde meerwaarde hebben voor het onderzoek. Er dient bijgevolg wel rekening 

gehouden te worden met het gegeven dat als gevolg van de sterke onderlinge samenhang tussen 

verschillende covariaten, sommige effecten onderdrukt kunnen worden. Wanneer we kijken naar de 

verbanden tussen de covariaten en de centrale afhankelijke variabelen, zien we echter wel een relatief 

lage samenhang met de twee covariaten betreffende temperatuur . Echter zullen we voor de veiligheid 

ook beide covariaten weerhouden in de verdere analyses. 

Tabel 3. Correlatiematrix van de covariaten 

    1 2 3 4 5 6 

1 Consumptie             
2 Passanten 0.605***           
3 Neerslag -0.228* -0.236*         
4 TempMax -0.129 0.279** 0.001       
5 TempMin -0.130 0.218* 0.243* 0.720***     
6 Correctplassers 0.711*** 0.610*** -0.001 0.131 0.190   
7 Wildplassers .638*** .419*** -.163 .052 -.047 .240* 

* P < 0.05  
** P  < 0.01   
*** P  < 0.001  
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ANCOVA. 

Wanneer vervolgens een ANCOVA (Analysis of Covariance) wordt uitgevoerd waarbij alle 

bovengenoemde covariaten worden opgenomen in het model, blijft ‘Conditie’ significant (F (6.21) = 

3.618, p = .013). Dit wil zeggen dat zelfs wanneer gecontroleerd wordt voor de zes covariaten, er nog 

steeds significante verschillen zijn tussen minstens twee condities.  

Aan de hand van het Emmeans-pakket (Lenth et al., 2020) werden de estimated marginal 

means tussen de verschillende condities vergeleken om na te gaan welke condities statistisch 

significant van elkaar verschillen. Aan de hand van deze analyse zullen in wat volgt alle 

onderzoeksvragen beantwoord worden. In Tabel 4 kan een overzicht worden teruggevonden van het 

geschatte marginale gemiddelde aantal wildplassers per conditie, wanneer alle andere variabelen 

vaste geschatte gemiddelde waarden aannemen overheen de condities.  

Tabel 4. Emmeans voor Wildplassers per conditie 

                 95% BI 

  OmzetPooled Passanten Neerslag TempMin TempMax Correct Conditie emmean SE df Ondergrens Bovengrens 

1 8078 3817 1.48 7.65 14.6 291 Baseline 29.8 3.73 78 22.3 37.2 

2 8078 3817 1.48 7.65 14.6 291 Nulmeting 31.6 2.02 78 27.6 35.6 

3 8078 3817 1.48 7.65 14.6 291 Voetjes 15.2 4.67 78 5.96 24.5 

4 8078 3817 1.48 7.65 14.6 291 Pijlen 8.75 4.89 78 -.99 18.5 

5 8078 3817 1.48 7.65 14.6 291 
Voetjes + 
Pijlen 5.59 5.04 78 -4.44 15.6 

6 8078 3817 1.48 7.65 14.6 291 

Voetjes + 
Pijlen + 
Borden 5.14 4.96 78 -4.73 15.0 

7 8078 3817 1.48 7.65 14.6 291 Borden 25.6 4.80 78 16.1 35.2 

 

Wanneer we contrasten bekijken, zien we dat de baseline meting significant verschilt van 

conditie ‘Voetjes + Pijlen’ (t (78) = 3.35, padj =  .026, Hedges’ g = .971, 95%CI = [ .359,  1.58]) en conditie 

‘Voetjes +Pijlen + Borden’ (t (78) = 3.49, padj = .017, Hedges’ g = 1.01, 95%CI = [ .397,  1.63]).  

Verder werd ook een significant verschil gevonden tussen de nulmeting (WC) en de conditie 

‘Voetjes’ (t (78) = 3.21, padj = .041, Hedges g = .769, 95%CI = [ .276,  1.26]), de conditie ‘Pijlen’ (t (78) = 

4.282, padj = .001, Hedges’ g = 1.03, 95%CI = [ .520,  1.533]),  de conditie ‘Voetjes + Pijlen’ (t (78) = 4.47, 
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padj =  .000, Hedges’ g = 1.14, 95%CI = [ .623,  1.65]) en de conditie ‘Voetjes + Pijlen + Borden’ (t (78) = 

4.47, padj =  .000, Hedges’ g = 1.14, 95%CI = [ .623,  1.65]). 

Er werd geen significant verschil gevonden tussen de baseline meting en de nulmeting. In 

Figuur 20 worden deze resultaten visueel voorgesteld aan de hand van een boxplot. 

 

Baseline en Wc-voorziening (Nulmeting). 

Wanneer een extra mobiele plaszuil wordt toegevoegd als alleenstaande interventie, zien we 

in contrast met de baselineconditie geen significant effect. Er kan dus gesteld worden dat het 

toevoegen van de plaszuil statistisch gezien niet geleid heeft tot een reductie in het aantal 

wildplassers in vergelijking met een normale situatie. Ten opzichte van de baseline meting kan er 

gesproken worden van een niet-significante toename in het geschatte gemiddeld aantal wildplassers 

van 4,03%.  Gezien de conditie ‘wc-voorziening’ bij al de hierop volgende interventies als constante 

aanwezig was, zal deze conditie in wat volgt benoemd worden als ’Nulmeting’.  

Figuur 20. Boxplot significante contrasten 
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Voetjes. 

Het statistisch significante contrast tussen de ‘Voetjes’ conditie en de nulmeting (t (78) = 3.21, 

padj = .041, Hedges g = .769, 95%CI = [ .276, 1.26]) dient voorzichtig geïnterpreteerd te worden. De 

ondergrens van het betrouwbaarheidsinterval ligt namelijk relatief laag (. 276). Hierdoor bestaat de 

mogelijkheid dat het om een vals positief effect gaat. 

Bijgevolg kan (met de nodige voorzichtigheid) geconcludeerd worden dat er tijdens de 

Nulmeting (WC) meer wildplassers waren dan tijdens de ‘Voetjes’ conditie. Meer specifiek werden er 

.769 standaarddeviaties meer wildplassers vastgesteld tijdens de nulmeting dan bij de Voetjes 

conditie. Het geschatte gemiddelde aantal wildplassers binnen deze conditie bedraagt (M =15.2, SD 

=4.67). 

Er kan dus gesteld worden dat de ‘Voetjes’ conditie niet statistisch verschillend is van de 

baselinemeting met betrekking tot het aantal wildplassers, maar wel in vergelijking met de nulmeting. 

Vergeleken met de nulmeting is er sprake van een daling in het geschatte gemiddelde aantal 

wildplassers van 51.9%.  

Pijlen. 

Gezien het contrast met de nulmeting en de ‘Pijlen’ conditie op een groot effect wijst (Hedges’ 

g = 1.03), en de ondergrens van het betrouwbaarheidsinterval >.5 bedraagt, is er een relatief grote 

zekerheid dat het effect echt bestaat en het geen vals positief resultaat is. Het geschatte gemiddelde 

aantal wildplassers binnen deze conditie bedraagt (M =8.75, SE =4.89). Dit komt neer op een daling van 

72.31% in het geschatte gemiddelde aantal wildplassers in vergelijking met de nulmeting. 

 

Borden. 

Tegen de verwachtingen in blijkt dat door de toevoeging van de conditie ‘Borden’ er geen 

verschil in aantal wildplassers kan waargenomen worden met de baselinemeting (t (78) = .616, padj =  

1.000, Hedges’ g = .179, 95%CI = [ -.401,  .758]). Ook bij vergelijking met de nulmeting kan geen 

statistisch effect van de ‘Borden’ conditie waargenomen worden (t (78) = 1.154, padj =  1.000, Hedges’ g 

= .277, 95%CI = [ -.201,  .754]). Het geschatte gemiddelde aantal wildplassers binnen deze conditie 

bedraagt (M =25.6, SD =4.80). Alhoewel statistisch niet significant bevonden, zorgt het plaatsen van de 
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borden wel voor een daling van 19% in het geschatte gemiddelde aantal wildplassers vergeleken met 

de nulmeting. 

Voetjes + Pijlen. 

In deze conditie werd een geschat gemiddeld aantal wildplassers van (M =5.59, SE =5.04) 

genoteerd. We kunnen dan ook spreken van een statistisch significante daling van 81.24% in het 

geschatte gemiddelde aantal wildplassers in vergelijking met de baselinemeting en een daling van 

82.31% in vergelijking met de nulmeting.  

Voetjes + Pijlen + borden. 

Is nog meer nog beter? In deze conditie bedraagt het geschatte gemiddelde aantal 

wildplassers (M = 5.14 , SD = 4.96). Goed voor een daling van het geschatte gemiddelde aantal 

wildplassers van 82.75% in vergelijking met de baselinemeting.  

Wanneer we het contrast bekijken tussen de conditie ‘Voetjes +Pijlen’ en de conditie ‘Voetjes 

+ Pijlen + Borden’ zien we hier geen statistisch verschil (t (78) = .072, padj =  1.000, Hedges’ g = .036, 

95%CI = [ -1.012,  1.084]). Het toevoegen van de borden aan de conditie ‘Voetjes + Pijlen’ zorgt dus niet 

voor een verdere additieve daling in het aantal wildplassers.  

Ook bij het contrasteren met de Nulmeting, werd met deze conditie een daling van het 

geschatte gemiddelde aantal wildplassers van 83.73% vastgesteld. 

Samengevat kan besloten worden dat de condities ‘Voetjes + Pijlen’ en ‘Voetjes + Pijlen + 

Borden’ het grootste effect hebben gehad. In Tabel 5 worden alle significante contrasten nogmaals 

overzichtelijk weergegeven samen met de effectgroottes (Hedges’ g) en bijhorende 

betrouwbaarheidsintervallen voor deze effectgroottes. Deze betrouwbaarheidsintervallen geven meer 

informatie over de sterkte van het effect. 
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Tabel 5.  Alle significante contrasten 

            95% BI voor Hedges’ g 

    df t-waarde p adjusted Hedges’ g Ondergrens Bovengrens 

Baseline Voetjes+ Pijlen 78 3.35 .026* .971 .359 1.58 

  Voetjes + Pijlen + Borden 78 3.49 .017* 1.01 .397 1.63 

WC Voetjes 78 3.21 .041* .769 .276 1.26 

  Pijlen 78 4.28 .001** 1.03 .520 1.53 

  Voetjes+ Pijlen 78 4.47 .000*** 1.14 .623 1.65 

  Voetjes + Pijlen + Borden 78 4.90 .000*** 1.17 .659 1.69 

y= Wildplassers 

* P < 0.05  
** P  < 0.01   
*** P  < 0.001  

In Tabel 6 wordt tevens een overzicht gepresenteerd van het geschatte gemiddelde aantal 

wildplassers per conditie, hun geschatte gemiddelde standaarddeviaties en de percentuele dalingen/ 

stijgingen van het geschatte gemiddelde aantal wildplassers in vergelijking met de baseline conditie 

en de nulmeting (WC). 

Tabel 6. Een samenvattend overzicht van de percentuele dalingen / stijgingen van het geschatte gemiddelde aantal wildplassers per 
conditie 

      
Percentuele daling (-) / 
stijging (+) tegenover 

  M SE Baseline Nul (WC) 
Baseline 29.8 3.73 - - 
Nul (WC) 31.6 2.02 +4% (ns) - 
Voetjes 15.2 4.67 -49% (ns) -51.9% (*) 
Pijlen 8.75 4.89 -70.64% (ns) -72.31% (**) 

Borden 25.6 4.80 -14.1% (ns) -19% (ns) 
Voetjes+ Pijlen 5.59 5.40 -81.24% (*) -82.31% (***) 

Voetjes + Pijlen + Borden 5.14 4.96 -82.75% (*) -83.73% (***) 

M = Geschatte gemiddelde aantal wildplassers 

* P < 0.05  
** P  < 0.01   
*** P  < 0.001  
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Correctplassers 

Om een antwoord te bieden op de tweede onderzoeksvraag die stelt dat de nudges zorgen 

voor een toename in correct wc-gebruik, werden dezelfde analyses uitgevoerd waarbij de variabele 

‘Correctplassers’ als afhankelijke variabele werd genomen en wildplassers als covariaat. Gezien dit 

echter niet de hoofdfocus van het onderzoek vormt, zal hier minder uitgebreid op worden ingegaan. 

ANCOVA. 

Wanneer een ANCOVA (Analysis of Covariance) wordt uitgevoerd met als centrale afhankelijke 

variabele het aantal correctplassers en waarbij alle eerder vernoemde covariaten worden opgenomen 

in het model, blijft conditie significant (F (6.21) = 7.22, p < .001). 

Wanneer we contrasten bekijken, zien we dat de baseline meting significant verschilt met elke 

conditie. In Tabel 7 wordt een overzicht gegeven van de significante contrasten voor de correctplassers.  

Tabel 7.  Alle significante contrasten voor het aantal correctplassers 

            95% BI voor Hedges’ g 

    df t-waarde padjusted Hedges’ g Ondergrens Bovengrens 

Baseline Nulmeting 78 -7.08 .000*** -2.05 -2.77 -1.33 
  Voetjes 78 -5.20 .000*** -1.51 -2.17 -.85 
 Pijlen 78 -5.91 .000*** -1.71 -2.39 -1.04 
  Voetjes + Pijlen 78 -6.32 .000*** -1.83 -2.52 -1.14 

  Voetjes+ Pijlen + Borden 78 -6.17 .000*** -1.79 -2.48 -1.10 
  Borden 78 -6.60 .000*** -1.91 -2.61 -1.21 

y= Correctplassers 

* P < 0.05  
** P  < 0.01   
*** P  < 0.001  

Tot slot wordt in Tabel 8 nog een synthese gepresenteerd van het geschatte gemiddelde 

aantal correctplassers per conditie, hun geschatte gemiddelde standaarddeviaties en de percentuele 

dalingen/ stijgingen van het geschatte gemiddelde aantal correctplassers in vergelijking met de 

baseline conditie en de nulmeting. 
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Tabel 8. Een samenvattend overzicht van de percentuele dalingen / stijgingen van het geschatte gemiddelde aantal correctplassers per 
conditie 

      
Percentuele daling (-) / stijging (+) 

tegenover 
  M SE Baseline Nulmeting (WC) 

Baseline 214 9.49 - - 
Nul (WC) 293 7.49 +36.92% (***) - 
Voetjes 317 15.9 +48.13% (***) +8.19% (ns) 
Pijlen 337 16.7 +57.48% (***) +15.02% (ns) 

Voetjes+ Pijlen 349 17.2 +63.08% (***) +19.11% (ns) 
Voetjes + Pijlen + Borden 344 17.2 +60.75% (***) +17.41% (ns) 

Borden 335 15.5 +56.54% (***) +14.33% (ns) 

M = Geschatte gemiddelde aantal correctplassers 

* P < 0.05  
** P  < 0.01   
*** P  < 0.001  

 

Bespreking 

Met deze case-study is op een experimentele wijze onderzocht of het keuzeproces van 

potentiële wildplassers in een uitgaansgebied beïnvloed kan worden door middel van verschillende 

duwtjes in de goede richting, ook wel nudges genoemd. Uitgaande van een grootstedelijke 

contextanalyse zijn we begonnen met het in kaart brengen van de actuele situatie met betrekking tot 

wildplasoverlast in Gent.  

Er werden drie factoren geïdentificeerd die een invloed uitoefenen op normen en mate van 

overlast in een uitgaanssetting. Deze drie factoren omvatten alcoholconsumptie, sociale omgeving en 

fysieke omgeving.   

Rekening houdend met deze invloeden hebben we op basis van wetenschappelijke literatuur 

zes interventies ontworpen op maat van de specifieke uitgaansbuurt ‘Vlasmarkt’, waar het experiment 

uiteindelijk plaatsvond. We hebben getest of het toevoegen van wc-voorzieningen, voetjes, pijlen, 

borden, een combinatie van voetjes en pijlen en een combinatie van voetjes, pijlen en borden enerzijds 

kunnen leiden tot een reductie in het aantal wildplassers en anderzijds tot een toename in het correct 

wc-gebruik, in vergelijking met een normale situatie waarbij er niet gemanipuleerd werd. Elk van deze 

nudges was erop gericht om de aandacht van voorbijgangers te grijpen en de aandacht te sturen naar 

het correcte alternatief, eerder dan het verbieden of bestraffen van het foute gedrag. De enige conditie 
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die hier een uitzondering op vormde betreft de ‘Borden’ condite, waarbij potentiële wildplassers niet 

naar het correcte alternatief verwezen werden, maar wel bewust werden gemaakt van de mogelijke 

risico’s van het onwenselijke gedrag (wildplassen = 40 pak friet ). 

Het overkoepelend gedragseconomisch principe dat centraal stond binnen elke interventie 

was ‘WYSIATI’ of ook wel ‘What You See Is All There Is’ (Kahneman, 2011b). Gezien de cognitieve 

capaciteit in de uitgaanscontext sterk ingeperkt is, hebben we bij het ontwerp van elke interventie 

steeds getracht het gewenste gedrag of de keuze daartoe makkelijker te maken zonder daarbij het 

alternatief (wildplassen) onmogelijk te maken.  

Overheen een periode van dertien opeenvolgende weken hebben we vervolgens de 

verschillende condities sequentieel getest, waarbij de centrale afhankelijke variabele het aantal 

wildplassers per dag betrof. Bijkomend hebben we ook onderzocht of de verschillende condities ook 

hebben geleid tot een toename in het aantal correctplassers. Met behulp van vier cameratoestellen 

hebben we 8832 uur aan data verzameld en geanalyseerd om deze vragen te kunnen beantwoorden. 

Daarnaast zijn controlematen voor de fysieke omgeving (neerslag en temperatuur), de sociale 

omgeving (aantal passanten) en alcoholconsumptie (gepoolde café omzet) meegenomen in de 

statistische analyses. 

Wildplassen 

Extra wc-voorzieningen. 

Één van de basisvoorwaarden bij het ontwikkelen van een nudge is dat er voldoende bruikbare 

en beschikbare alternatieven zijn voor het ongewenste gedrag. Kortom moet het mogelijk zijn voor de 

potentiële wildplasser om het juiste gedrag te stellen. Uit de voorstudie bleek dat de voorziene gratis 

publieke toiletfaciliteiten in de uitgaansbuurt ‘Vlasmarkt’ niet voldoende bekend staan bij het 

uitgaanspubliek of niet als waardig alternatief aanzien worden. Voor deze reden hebben we beslist een 

extra mobiele plaszuil te voorzien in de uitgaansbuurt. Deze plaszuil was als basisvoorwaarde 

aanwezig bij alle hieropvolgende interventies. Bij aanwezigheid van het extra mobiele urinoir, was er 

vanop elke locatie in de uitgaansbuurt minstens één gratis toilet bereikbaar binnen de 30 seconden. 

Tegen onze verwachtingen in vonden we geen significante daling van het aantal wildplassers 

wanneer het extra mobiele urinoir werd toegevoegd in vergelijking met een normale situatie. We zien 
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echter in andere onderzoeken (Bloeme, 2016b) dat het voorzien van faciliteiten tot een daling van 40% 

leidt in het aantal wildplassers per avond.  

Een mogelijke verklaring voor dit niet-significante effect kan zijn dat het extra urinoir niet 

voldoende zichtbaar was op het moment dat de afweging wc of wildplassen gemaakt wordt. Anderzijds 

bestaat de mogelijkheid dat de extra plaszuil bij het uitgaanspubliek niet ervaren werd als een 

bruikbaar of waardig alternatief.  

Tijdens de analyses van de camerabeelden kwamen systematisch enkele gedragspatronen 

naar boven bij het uitgaanspubliek, die mogelijk een significant effect op wildplassen zouden kunnen 

onderdrukken. We hebben vastgesteld dat wanneer alle urinoirs tegelijk benut worden en mensen 

moeten aanschuiven om te kunnen plassen (iets wat op piekmomenten vaak voorkwam), onder deze 

omstandigheden mensen alsnog zullen wildplassen wanneer de nood hoog genoeg is. Het eerder 

beschreven sociaal-psychologisch fenomeen ‘attitude-behaviour gap’ (Bickman, 1972) kan deze 

observatie mee helpen verklaren. Desondanks dat deze wildplassers negatieve attitudes kunnen 

hebben ten opzichte van wildplassen, zullen ze in bepaalde contexten en onder invloed van alcohol 

toch wildplassen. De negatieve gevolgen voor de wildplasser zijn niet tastbaar en de kosten van het 

correcte gedrag (wachten) worden hoger geschat dan de baten van het alternatief (wildplassen).  

Voetjes naar het wc. 

Met deze studie werden effecten gevonden in lijn met eerder vernoemd onderzoek, waarbij 

voetjes werden ingezet voor het reduceren van zwerfvuil.. In de context van zwerfvuil spreekt men van 

dalingen tot 46% (iNudgeyou, 2012). In vergelijking met de baseline meting noteren we in deze studie 

een daling van het aantal wildplassers van 49% wanneer wordt vergeleken met een baseline meting 

en in vergelijking met de nulmeting een daling van 51,9%. Echter noteerden we voor deze resultaten 

respectievelijk een niet-significant effect en een matig significant effect. Het is daarom aangeraden 

om deze bevindingen voorzichtig te interpreteren. 

Een mogelijke verklaring voor deze sterke dalingen in aantal wildplassers, maar afwezige 

significante effectsize, kan worden gevonden bij het beperkt aantal observatiedagen (n =7) in de 

voetjes conditie.  
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Drie voor de prijs van één : WYSIATI Pijlen. 

In dit onderzoek vormden de pijlen de meest succesvolle alleenstaande conditie. Er werd in 

vergelijking met de nulmeting (n= 34) een sterk significante daling genoteerd van 72,31%, waarbij we 

van een geschat gemiddelde van 31.6 (SE = 2.02) in de nulmeting, een reductie in het geschatte 

gemiddelde aantal wildplassers waarnemen van 8.75 (SE = 4.89). 

De drievoudige werking van deze nudge kan mogelijks mee aan de basis liggen voor haar 

sterke effectiviteit. Wanneer strategisch geplaatst, kunnen de pijlen de aandacht grijpen nog voor de 

potentiële wildplasser de keuze gemaakt heeft om te wildplassen versus correct te plassen. Daarnaast 

zorgt de tijdsaanduiding voor een tweede duwtje in de juiste richting, waarbij we het correct alternatief 

aantrekkelijker maken. Tot slot werden steeds twee pijlen naast elkaar gepresenteerd. Hierdoor 

verplaatsen we de keuze alternatieven van ‘Correctplassen vs. Wildplassen’ naar ‘ wc 10 sec vs. wc 45 

sec’.  

Het niet-significante effect dat we waarnemen in contrast met de baseline meting kan 

opnieuw ten gronde liggen aan het relatief laag aantal observatiedagen in zowel de baseline conditie 

(n = 22) als in de Pijlen conditie (n = 7). Vervolgonderzoek kan hier meer duiding over geven. 

De praktisch alsook wetenschappelijke relevantie van deze nudge dient dan ook niet 

onderschat te worden.  

WYSIATI Borden – ‘Boete wildplassen = 40 pak friet’. 

Hoewel er veel positieve reacties kwamen op de borden hebben we geen statistisch 

significante daling kunnen vaststellen tussen het geschatte gemiddelde aantal wildplassers in de 

borden conditie (M = 25.6, SE = 4.80) en de baseline (M = 29.8, SE = 3.73) –en nulmeting (M = 31.6, SE = 

2.02) met respectievelijke dalingen van 14,1% en 19%. 

Een mogelijke reden voor deze bevinding kan zijn dat deze nudge nog te veel cognitieve 

capacitieit van voorbijgangers vergt. Er bestaat de kans dat in slecht belichte omstandigheden 

(nachtsetting) en onder invloed van alcohol, de borden niet salliant genoeg zijn om een invloed uit te 

oefenen op het keuzeproces wildplassen vs. correctplassen.  
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Is meer beter?. 

Is meer nu ook beter? Blijkbaar wel. De twee meest succesvolle interventies zijn bij uitstek de 

condities waar verschillende nudges gecombineerd werden. Met een geschat gemiddeld aantal 

wildplassers per dag van (M = 5.59, SE = 5.04) kunnen we bij de conditie ‘Voetjes + Pijlen’ spreken van 

een statistisch significante daling van maar liefst 82.31% in vergelijking met de nulmeting (WC) (M = 

31.6, SE = 2.02).  

We verwachten dat dit sterke effect deels verklaard kan worden door de idee dat beide nudges 

elkaar versterken. De pijlen zorgen voor het initiële vastgrijpen van de aandacht, vroeg in het 

keuzeproces, terwijl de voetjes voor dat laatste extra duwtje zorgen wanneer de feestvierder met een 

plasbehoefte zich nabij de wc-Voorzieningen begeeft.  

Heeft het toevoegen van de borden bovenop de ‘Voetjes + Pijlen’ conditie een teoegevoegde 

meerwaarde? Er kan slechts een additionele (niet-significante) daling van 1,41% vastgesteld worden in 

vergelijking met de conditie ‘Voetjes + Pijlen’. Er dient hier wel opgemerkt te worden dat er mogelijk 

sprake is van een basement effect. Vooraleer de borden werden geplaatst, , observeerden we nog 

slechts een geschat gemiddeld aantal wildplassers van (M = 5.59, SE = 5.04) per avond, wat al zeer laag 

was.  

 

Correctplassen 

De resultaten uit dit onderzoek wijzen erop dat het toevoegen van extra wc-faciliteiten voor 

een toename van 36,92% in correct wc-gebruik (M = 293, SE = 7.49) heeft geleid in vergelijking met de 

baseline conditie (M = 214, SE = 9.49). Deze resultaten doen geloven dat de extra plaszuil wel aanzien 

werd als een bruikbaar en waardig alternatief.  

Wanneer we nudges mee in rekening brengen zien we in contrast met de baseline meting (M 

= 214, SE = 9.49) zelfs een significante toename in correctplassers tot wel 63,08% in de conditie ‘Voetjes 

+ Pijlen’ (M = 349, SE = 17.2). Wanneer we echter nagaan wat de toegevoegde waarde van de nudges is, 

bovenop de nulmeting, zien we hier niet langer significante effecten. We kunnen hieruit afleiden dat 

het aantal correctplassers toeneemt door de aanwezigheid van bruikbare en beschikbare alternatieven, 

maar niet noodzakelijk door de nudges. De resultaten versterken de bevindingen die eerder gemaakt 
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werden voor de wildplassers. Er kan bijgevolg ook worden gesteld dat door de aanwezigheid van 

voldoende wc-voorzieningen, wildplassers niet nog meer zullen wildplassen. Een mogelijke verklaring 

hiervoor kan in de literatuur rond ‘Cognitieve dissonantie’(Festinger, 1957) gevonden worden. Deze 

theorie stelt dat mensen een zekere ‘mentale spanning’ ervaren wanneer ideeën of handelingen niet 

overeenstemmen met de attitudes en overtuigingen. Mensen streven daarom ook zoveel mogelijk naar 

het verkleinen van deze interne spanning door het aanpassen van het gedrag of de attitudes, zodat 

deze met elkaar in lijn liggen. In het kader van wildplassen kan er dus worden gesteld dat de aandacht 

van de potentiële wildplasser getrokken wordt door de aanwezigheid van het wc, waardoor de 

attitudes ten opzichte van wildplassen geactiveerd worden en de potentiële wildplasser cognitieve 

dissonantie zal ervaren wanneer hij/zij zal wildplassen terwijl een alternatief, dat in lijn met de 

attitudes ligt, beschikbaar was. 

 

limitaties 

Eén van de grootste limitaties van deze studie, is de beperkte externe validiteit. Hoewel we 

verwachten dat nudging ook een positief (aanvullend) middel kan vormen om wildplasoverlast terug 

te dringen in andere uitgaansbuurten, blijft elke uitgaansbuurt uniek. Ook dit onderzoek heeft dit 

bevestigd. Daar waar andere onderzoekers bijvoorbeeld een sterk effect hebben waargenomen van het 

voorzien van wc-facliliteiten (Bloeme, 2016b), zien we dit effect niet voor dit onderzoek. Elke 

onderzochte conditie werd op voorhand geëvalueerd en op maat vormgegeven in functie van de 

desbetreffende uitgaansbuurt. De resultaten uit dit onderzoek zijn dan ook niet zomaar te 

generaliseren, maar ze geven wel al een indicatie dat nudging, wanneer doordacht ingezet en op maat 

gemaakt, een effectieve beleidstool kan zijn in de gereedschapskist van beleidsmakers die problemen 

van overlast wensen aan te pakken.  

Daarnaast werd in dit onderzoek geen onderscheid gemaakt tussen drukkere en minder drukke 

uitgaansavonden en was er geen mogelijkheid om een controlelocatie in rekening te brengen.  

In eerste instantie was het de bedoeling om elke experimentele conditie die zeven dagen 

onderzocht werd, nog een tweede maal te onderzoeken. Echter werd onze vergunning niet opnieuw 

verlengd door Stad Gent waardoor dit niet is kunnen doorgaan. 
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Verder wordt er met deze studie geen onderscheid tussen mannen en vrouwen die wildplassen 

gemaakt. Gezien we in dit onderzoek het uitgaanspubliek nudgen naar mannelijke urinoirs, bieden we 

geen oplossing voor wildplassen door vrouwen.  

Ook werd er tijdens de nulmeting geen nieuwe informele bevraging gedaan bij het 

uitgaanspubliek, waardoor we geen zicht hebben op de vraag of de toegevoegde toiletzuil als een 

bruikbaar en beschikbaar alternatief werd aanzien door het uitgaanspubliek. 

Hoewel de kans groot is dat niemand nadelen ervaart van een uitgaansbuurt waar minder 

gewildplast wordt, is een algemene kritiek op veel nudging studies dat we mensen hun vrije keuze 

beïnvloeden zonder hun expliciete toestemming. 

 

Vervolgonderzoek 

Gezien de experimentele manipulaties voor de verschillende nudges slechts zeven dagen 

onderzocht werden, kan het interessant zijn voor vervolgonderzoek om specifieke condities voor een 

langere periode te onderzoeken.  

In deze studie moesten door praktische redenen keuzes gemaakt worden waardoor we niet 

elke mogelijke combinatie van condities hebben kunnen onderzoeken. Zo hebben we bijvoorbeeld geen 

zicht op de effectiviteit van andere mogelijke configuraties zoals bijvoorbeeld ‘Voetjes + Borden’ en 

‘Pijlen + Borden’. Vervolgonderzoek zal moeten uitwijzen of deze condities wel dan geen effectieve 

manier vormen om mensen minder te doen wildplassen. 

Naast uitgaansbuurten zijn grote evenementen zoals de Gentse Feesten extra problematisch 

wanneer het op wildplassen aankomt. We kunnen er dan ook van uitgaan dat dergelijke nudges zoals 

in dit onderzoek bestudeerd werden, minder of zelfs niet effectief zullen zijn wanneer er enorme 

hoeveelheden mensen (onder invloed van alcohol) aanwezig zijn. Er kan worden verwacht dat nudges 

zoals de pijlen die op de grond gespoten werden, niet eens zichtbaar zullen zijn door de grote 

hoeveelheid mensen. Voor deze specifieke probleemcontext dient er in vervolgonderzoek nagegaan te 

worden of nudging ook in deze specifieke setting werkzaam is. 

Hoewel de WYSIATI borden in de context van het wildplassen in uitgaansbuurten geen 

aantoonbaar effect hebben gehad, verwachten we dat deze nudge in andere contexten mogelijk wel 
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effectief kan zijn om wildplassen of andere vormen van overlast aan te pakken. Vervolgonderzoek zal 

hier meer uitsluitsel over moeten geven. 

De ‘Drie in één pijlen’ blijken uit dit onderzoek enorm effectief te zijn tegenover de minimale 

investeringskost. Vervolgonderzoek zal moeten uitwijzen of we dezelfde effectiviteit kunnen repliceren 

in andere uitgaansbuurten of in andere contexten. 

Met deze studie zijn we ervan uitgegaan dat er geen volgorde-effecten aanwezig zijn bij het 

sequentieel testen van de verschillende condities. Dit is echter een assumptie die in vervolgonderzoek 

kan worden meegenomen. 

Hoewel we in dit onderzoek geen statistische bevestiging vonden voor de bevindingen van 

Bloeme (2016a), vermoeden we dat een mogelijk inhiberend effect de statistische verbanden kan 

onderdrukken. Vervolgonderzoek waarbij in kaart wordt gebracht hoeveel wc-voorzieningen voldoende 

zijn, zou hier meer inzicht in moeten verlenen. 

Conclusie 

Deze studie wijst erop dat in het kader van uitgaansoverlast en in situaties waarbij de 

cognitieve capaciteit beperkt is (mogelijk onder invloed van alcohol), nudging een effectieve tool kan 

zijn om wildplassen terug te dringen. Daarnaast biedt deze studie extra ondersteunende evidentie voor 

de bevindingen die het onderzoek van Bloeme (2016a) produceerde, waarbij de effectiviteit van 

nudging in de uitgaanscontext werd aangetoond in een Nederlandse uitgaansbuurt. Resultaten van dit 

onderzoek laten zien dat op maat gemaakte nudges voor een effectieve daling in het aantal 

wildplassers per avond kan zorgen, en dat terwijl de specifieke context die een uitgaansbuurt zo uniek 

maakt, wordt gerespecteerd. 
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Bijlagen 

Bijlage 1: Plasplan Stad Gent 
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Bijlage 2: Risico-analyse meetapparatuur 
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Risico-analyse meetapparatuur onderzoek wildplassen Vlasmarkt 

1. Onderzoeksopzet  

 In het kader van een onderzoek naar uitgaansoverlast wordt er bestudeerd of het 

implementeren van nudges in een uitgaansbuurt mogelijks een effect heeft op het keuzegedrag van 

potentiele wildplassers, met het oog op het reduceren van het aantal wildplassers. Er wordt in dit 

onderzoek geopteerd om nudging in te zetten omdat eerder onderzoek reeds aantoonde dat dit een 

makkelijke, en vooral kosten- effectieve manier is om gedrag op een duurzame wijze te sturen. 

Overheen een periode van dertien weken zullen verschillende van deze nudges in de omgeving van 

een Gentse uigaansbuurt getest en geobserveerd worden. Deze observaties kunnen op verschillende 

manieren gebeuren, elk met hun voor- en nadelen. Voor deze studie werd er gekozen om met camera 

toestellen te werken boven de andere alternatieven, omdat camera’s op elk relevant aspect superieur 

uit de evaluatie naar boven kwamen. Gezien het werken met camera’s voor onderzoeksdoeleinden 

geen evidentie is (GDPR), wordt er in deze risico- analalyse aangetoond dat geen wettelijke, noch 

ethische overtredingen gebeurd zijn bij het verzamelen van de data.  Er werd voor dit onderzoek met 

vier camera toestellen gewerkt. Elk van deze toestellen gericht op een zone van de uitgaansbuurt, om 

zo een volledig zicht te kunnen krijgen op de onderzoekslocatie. De toestellen hebben gedurende de 
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volledige testperiode op een vaste locatie data verzameld. De data werd volgens de ethische 

regelgeving meteen verwijderd na de analyse. Er konden geen inbreuken of problemen gemeld 

worden na de data-verzameling afgerond was. 

 

2. Finaliteit  

 De finaliteit van het gebruik van camera toestellen berustte volledig op het observeren van 

gedrag. In dit geval wildplassen, waarvoor de identificatie van natuurlijke personen geen enkel belang 

heeft. Demografische variabelen zoals geslacht, leeftijd, ras, .... werden bijgevolg ook niet opgenomen 

in deze onderzoeksopzet.  Voor deze reden werden de cameratoestellen ook zodanig technisch 

ingesteld dat het op geen enkele manier mogelijk was om natuurlijke personen te identificeren.  

Voor het onderzoeken van een dergelijk gedragsexperiment is het van primair belang dat het gedrag 

op een systematische en duurzame manier onderzocht kan worden. Zonder het gebruik van dergelijke 

meetapparatuur was het onmogelijk geweest om wildplasgedrag in deze context te observeren. De 

cameratoestellen hebben in dit onderzoek dus louter gefungeerd als technisch hulpmiddel bij het 

turven van het aantal wildplassers en “correcte plassers”. 

 
3. Methode 

 Zoals eerder aangehaald werden de verschillende alternatieven om wildplasgedrag te 

observeren, en meten geëvalueerd. Hieronder wordt er een vergelijking gemaakt tussen de twee 

mogelijkheden om de data voor dit onderzoek te kunnen verzamelen.  

 

Old school  

 Het meest voor de hand liggende alternatief om data te verzamelen zou neerkomen op “old 

school“ observeren. Hiervoor zou de proefleider fysiek aanwezig zijn op de onderzoekslocatie, en met 

pen- en papier turven. Dit zou betekenen dat de onderzoeksscope drastisch zou meoten ingeperkt 
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worden, gezien één persoon niet terzelfde tijd op verschillende locaties kan observeren. Middelen om 

extra helpers in te schakelen voor het verzamelen van de data waren ook niet beschikbaar. Daarnaast 

is het ook belangerijk om te vermelden dat de observaties doorgaan in een uitgaansbuurt, waar het 

gebruikelijk is dat de passanten met alcohol geïntoxiceerd zijn, en bijgevolg onvoorspelbaar gedrag 

stellen. Het was bijgevolg onmogelijk om de veiligheid van de observator te verzekeren. Daarnaast is 

deze opzet ook enorm tijds- en arbeidsintensief. Indien we de dataverzameling tot een minimum 

hadden beperkt, zou dit betekenen dat de proefleider gedurende twaalf weken, op de vier drukste 

uitgaansdagen, tussen 22h en 4u ’s nachts moeten observeren, resulterende in een totaal van 288 

uur. Er werd voor bovenstaande redenen besloten dat de “Old school” methode geen optie was om in 

deze onderzoeksopzet te hanteren.   

 

 Technisch hulpmiddel  

 Er werd gezocht naar verschillende technische hupmiddelen om een dataverzameling in de 

context van de actuele onderzoeksopzet mogleijk te maken. Camera toestellen bleken hiervoor bij 

uitstek de meest geschikte technische oplossing te zijn. Strategisch geplaatste cameratoestellen 

zorgen ervoor dat de proefleider niet ter plaatse moet zijn voor de data te verzamelen. Daarnaast 

zorgt de afwezigheid van de proefleider op de testlocatie ervoor dat het gedrag van de potentiele 

wildplasser niet kan beinvloeden door het gegeven dat ze geobserveerd worden. Daarnaast maakt 

deze manier van data verzameling het mogelijk om simultaan op verschillende locaties data te 

verzamelen. Er zijn bij keuze van data verzameling dus geen extra observators nodig.  Het gebruik van 

cameratoestellen zorgt voor een significante toename in kwantiteit en bijgevolg ook de kwaliteit van 

de verzamelde data. Door het gebruik van camera’s moet er bijgevolg geen keuze gemaakt worden in 

wanneer wel/niet geobserveerd wordt, dit leidt tot een meer gedetailleerde weergave van het 

uiteindelijke effect van de interventies in haar volledige context.  
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 4. Keuze beeldapparatuur en Technische specificaties  

 Er werd besloten om met Logitech Circle 2 camera’s te werken in dit onderzoek. Deze 

toestellen waren uitzonderlijk interessant voor enkele redenen:  

- Deze toestellen werken via wifi, en bewaren locaal geen data op het toestel zelf. De 

gecapteerde beelden worden meteen geëncrypteerd en vervolgens geuploaded naar een 

server, welke enkel toegankelijk is via biometrische login gegevens van de testleider.  

- Gezien de data extern bewaard wordt, was er geen nood om elke dag een geheugenkaart 

te vervangen bij de vier camera toestellen, wat de werklast en haalbaarheid van de 

dataverzameling ten goede kwam. Praktisch had dit anders nooit haalbaar geweest. 

- Door het gegeven dat de data in de cloud staat opgeslagen, kon de data veilig 

gedownloaded, geanalyseerd en verwijderd worden, zonder dat de proefleider in de 

nabeibheid van de camera’s moest zijn.  

- Deze camera’s bezitten functies die het mogelijk maken om een timelapse te genereren 

van een hele dag. Dit was een ernorm pluspunt wanneer de tijd die nodig was om de 

beelden te analyseren in acht genomen wordt. 

- De resolutie van de toestellen konop een onomkeerbare wijze teruggebracht worden 

naar 240p, wat ervoor zorgt dat de beelden onscherp genoeg zijn om te garanderen dat 

er geen persoonsgegevens verzameld worden.   

- Deze toestellen beschikken over een ‘night vision’ functie waardoor nachtopnames 

mogelijk waren. 

- Deze toestellen beschikken over een lenshoek van 180°, waardoor de hele 

onderzoekssite met 4 cameratoestellen gecapteerd kon worden. 

- De gecapteerde data wordt na 30 dagen volledig verwijderd van de server waar het 

opgeslagen wordt. 
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- Met een prijs van !160 per unit, zijn de toestellen relatief goedkoop, wanneer vergeleken 

met alternatieve data verzamelingsmethoden.  

 

5. Beheer van de beelden 

I. Plaatsing en opname  

 Voor de plaatsing van de camera’s werd er bij de eigenaars van de cafés op de observatie site 

geschreven toestemming verkregen om het onderzoek uit te voeren, en bijgevolg de toestellen op de 

bovenverdieping, in het privé gedeelte van de zaak (dat niet publiek toegankelijk was) te plaatsen 

achter een raam. De camera’s konden verbinding maken met het wifi-netwerk van de zaak waar ze 

stonden. Belangerijk om te vermelden is dat niemand anders dan de testleider toegang had tot de 

gecapteerde beelden, gezien hier biometrische identificatie gegevens van de testleider voor nodig 

waren. Buiten aan de zaak hing er een bordje conform de camerawetgeving waar de mededeling 

opstond dat er gefilmd wordt. 

II. Transfer  

 De data wordt door Logitech bij het capteren meteen op een durzame manier geëncrypteerd 

en op een externe server opgeslagen. De hoogste standaard van technische veiligheid kon bijgevolg 

gegarandeerd worden. 

III. Toegang  

 Enkel de testleider had via de logitech interface toegan tot de geëncrypteerde beelden. ̀voor 

de toegan was biometrische tweestapsverificatie (ook wel 2FA, of two-factor authentication 

genoemd) noodzakelijk om toegang te kunnen krijgen tot de verzamelde data. Biometrische 

authenticatie is in deze context een  authenticatie via de vingerafdruk, een irisscan of een 

gezichtsscan van de testleider. Dat betekent dat de data enkel ingezien kon worden door de vinger, 

het oog of gezicht van de testleider te gebruiken. 
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IV. Real time  

 In deze studie werden de beelden niet in real time beken. 

V. Bewaring  

 De data werd slechts voor de strikt noodzakelijke tijd bewaard die er nodig was voor de 

beelden te exploiteren. Vervolgens werden de beelden periodiek onmiddellijk na de exploitatie op 

onheroepelijke manier vernietigd. Alle Circle-camera's hebben unieke, cryptografische, persoonlijke 

sleutels en certificaten. Logitech gebruikt hierbij unieke, willekeurige en automatisch roterende AES 

256-bits dubbellaagse versleuteling om gecapteerde audio- en video-inhoud te beveiligen en op te 

slaan. Daarnaast gebruikt Logitech industriestandaard versleuteling van bankniveau voor alle 

gegevensoverdrachten. Elke account heeft zijn eigen privécloud op de Logitech Circle Cloud Service en 

wordt beschermd door een accountwachtwoord en en biometrische tweestapsverificatie zoals eerder 

vernoemd. Alleen de houder van de biometrische gegevens heeft toegang tot de  video- en 

geluidsopnames. 

VI. Exploitatie  

 De exploitatie gebeurde via de online tool van logitech, de beelden werden niet gekopieerd 

of extern opgeslagen, maar bestonden nekel in een geëncrypteerd format op de server van Logitech. 

VII. Vernietiging  

 De vernietiging van de beelden werd manueel verzekerd door de testleider. Er werd nauw op 

toegezien dat de beelden onomkeerbaar en dus definitief vernietigd werden.  

VIII. Risico’s 

 Captatie van de beelden door derden.  

Captatie van beelden door derden is nagenoeg onmogelijk. Hiervoor staat logitech garant. Voor meer 

informatie over het privacy beleid van logitech, verwijs ik door naar de link naar de uitgebreide lijst 

van specificaties voor de circle-2 camera toestellen via de link bijgevoegd in de referentielijst 

(Logitech, 2019). 
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 Toegang tot de data door derden.  

Het risico dat derden toegan krijgen tot de data is nagenoeg nul. De proefleider staat zelf garant dat 

de biometrische gegevens van de testleider niet gedeeld zullen worden om derden toegang te 

verlenen tot de gecapteerde beelden. 

 Identificeerbaarheid van de natuurlijke personen.  

Door het gegeven dat de resolutie van de gecapteerde data slechts 240p bedroeg, is het onmogelijk 

om hier natuurlijke personen op herkenbare wijze uit te halen. Verder werd de data in zwart-wit 

verzameld, zodat ook op basis van kledij kleur of dergelijke natuurlijke personen op geen enkele 

mogelijke manier herkend kunnen worden. 

 Datalek.  

Wanneer er sprake zou zijn van een datalek langs de zijde van Logitech, ergo dat logitech gehacked 

zou zijn, zou dit geen risico mogen meebrengen gezien de verzamelde data op de servers van Logitech 

volledig geëncrypteerd opgeslagen zijn aan de hand van willekeurige en automatisch roterende AES 

256-bits dubbellaagse versleuteling om gecapteerde audio- en video-inhoud te beveiligen en op te 

slaan. Daarnaast gebruikt Logitech industriestandaard versleuteling van bankniveau voor alle 

gegevensoverdrachten. Er kan dus geconcludeerd worden dat de kans dat er bij een datalek iemand 

anders dan de testleider de beelden zal kunnen inzien, is nagenoeg nul. Verder garandeerd de 

proefleider dat enkel hij de beelden zal bekijken. 

 Gebruik van de beelden niet conform de finaliteit.  

Alle verzamelde beelden werden ondertussen op een duurzame wijze vernietigd, en kunnen bijgevolg 

ook niet voor andere doeleinden , zoals besproken in punt 2, gebruikt worden. Hiervoor staat de 

proefleider tevens garant. 
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6. Conformiteit met de camerawet van 21 maart 2007 

 De camerawet is van toepassing op de bewakingscamera’s die geplaatst worden voor 

toezicht en beveiliging. Het doel is het voorkomen, vaststellen en opsporen van misdrijven tegen 

personen of goederen en overlast in de zin van artikel 135 van de nieuwe gemeentewet alsook de 

naleving van gemeentelijke regelementen en het handhaven van de openbare orde. Het doel is het 

criterium om te bepalen of de camerawet van toepassing is en niet het feit dat beelden worden 

opgenomen. De camerawet is in dit onderzoek niet van toepassing aangezien de beeldapparatuur niet 

valt onder de definitie van een bewakingscamera en de finaliteit buiten de scope van de wet valt 

(“Camerawet: BeSafe.be | Drupal”, 2018).  

 

7. Conformiteit met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 25 mei 

2018 

 De AVG is van toepassing op de geheel of gedeeltelijk door geautomatiseerde middelen 

uitgevoerde verwerking van persoonsgegevens evenals op de niet-geautomatiseerde verwerking als 

die gegevens worden opgeslagen in een gestructureerd bestand. Om te bepalen of de AVG van 

toepassing is op dit onderzoek werden onderstaande vragen onder de loep genomen. 

  

 Is er sprake van persoonsgegevens? 

 Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of 

identificeerbare levende natuurlijke persoon. Persoonsgegevens die zo zijn geanonimiseerd dat de 

natuurlijke persoon niet of niet langer kan worden geïdentificeerd, worden niet langer als 

persoonsgegevens beschouwd. De anonimisering moet wel onomkeerbaar zijn (Europeese Unie, 

2018). 
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Overwegende de finaliteit en de methode is de AVG in dit onderzoek niet van toepassing aangezien 

het geen geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke personen betreft. De anonimisering is 

bovendien gewaarborgd en onomkeerbaar.  

 

 Is er sprake van verwerking van persoonsgegevens?  

 Een verwerking wordt gedefinieerd als een bewerking of een geheel van bewerkingen met 

betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via 

geautomatiseerde middelen (BELFED, 2019).  

Overwegende de bovenstaande argumentatie kan gesteld worden dat er de facto geen verwerking 

van persoonsgegevens is.  

 

8. Verantwoordelijkheid  

 Op 13 augustus 2019 werd de deskundigheid ingewonnen van een  jurist met expertise in 

databescherming, GDPR en de camerawetgeving. Er werd door deze partij bevestigd dat de 

meetapparatuur zoals hierboven beschreven niet onder de huidige camerawetgeving valt, en er 

bijgevolg geen wetten overtreden worden binnen het huidige wettelijke kader.  

Op 27 augustus 2019 werd bij de Gegevensbeschermingsautoriteit advies ingewonnen. Het gebruik 

van de meetapparatuur, context en finaliteit van het onderzoek werden toegelicht. De stelling dat de 

AVG niet van toepassing is op niet geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke personen werd 

bevestigd (“Bewakingscamera’s en onze privacy | Gegevensbeschermingsautoriteit”, z.d.).  

Verder werd er, zoals vermeld in punt 5.a geschreven toestemming verkregen van de eigenaars van 

de panden waar de toestellen geplaatst waren, zowel voor het uitvoeren van het onderzoek alsook 

oor het plaatsen van de camera.  

Voor Logitech is de privaccy-verklaring voor hun Europeese tak van toepassing. Deze privacy-

verklaring kan geraadpleegd worden via de link in de bronvermelding (Logitech, 2018). 
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Tot slot werden er markeringen aangebracht op de voordeur van het pand waar er gefilmd werd, zodat 

voorbijgangers op de hoogte waren dat ze op het plein mogelijks gefilmd konden worden.  
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Bijlage 3: Infobrief & informed consent Horeca 

 

  

 

 

CONTACTGEGEVENS PROMOTOR  
Wouter Duyck, PhD 
Ghent University 
Henri Dunantlaan 2, B-9000 Gent, Belgium 
Tel: (+32) 0486-234497  Fax: (+32) 070-406531 
http://users.ugent.be/~wduyck 
twitter.com/wduyck 
 

1/4 

Thesis wildplassen Vlasmarkt 

       
 
Mijn naam is Mathias Celis. Ik ben een eerste master student bedrijfspsychologie aan de UGent. 

                   
                 

                
                

         
                  

          
 

             
                
              
                    
                

                      
     

 
Daarnaast wil ik uw toestemming vragen om met (makkelijk verwijderbare) krijtverf gedurende een periode 
van 4 tot 20 (niet-opeenvolgende) dagen grondmarkeringen aan te brengen op het gedeelte van de openbare 
weg aangrenzend aan uw zaak. Het zou gaan om voetjes waar de letters “WC” in staan.  Voor deze conditie is 
het de bedoeling dat er buiten elke horecazaak op de Vlasmarkt een pad met deze voetjes naar het openbaar 
toilet op de Vlasmarkt zou leiden.   

   
 

 
 
 
Mathias Celis 
Thesis student 
 
E mathias.celis@ugent.be 
T +32478776778 

Aan hij/zij die het aanbelangt 
Horecazaak op de vlasmarkt  
9000 Gent 
België 
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Geachte heer of mevrouw 

                  
                 
                
                    
                

                      
     

In het kader van mijn thesis voer ik onderzoek uit naar wildplassen op de Vlasmarkt. Deze case werd door Stad 
Gent naar voor geschoven. Samengevat is het de bedoeling dat ik een experiment opzet (een nudge) waarbij 
we door kleine manipulaties in de omgeving moeten nagaan welke interventies het grootste effect 
hebben op het anti-sociale gedrag. Hiervoor heb ik echter gegevens nodig die mij meer inzicht moeten geven 
in hoe druk het wanneer is op de Vlasmarkt.
Deze data is nodig om uit te kunnen sluiten dat een geobserveerd effect niet te verklaren valt vanuit 
het gegeven dat het gewoon drukker is op woensdagen dan maandagen bijvoorbeeld.

Ik had gehoopt globale inzage te kunnen krijgen in omzetcijfers waaruit ik kan afleiden wat op weekbasis de 
drukkere en minder drukke dagen zijn, alsook om na te gaan of er vernoemenswaardige verschillen zijn tussen 
maanden. Alle gegevens zullen volledig vertrouwelijk en anoniem verwerkt worden. Er zal een gepoolde 
maat gecreeërd worden van omze op de regio Vlasmarkt waarbij de omzet cijfers van verschillende cafés 
opgeteld en uitgemiddeld worden. Op geen enel moment zullen de marginale omzetten van elk café kenbaar 
gemaakt worden noch afgeleid kunnen worden uit dit onderzoek.
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De dataverzameling zal gebeuren aan de hand van cameraopnames. Er werd een risico-analyse 
gemaakt waaarin aangetoond werd dat er geen persoonsgegevens verzameld worden en de camerawet 
bijgevolg niet van toepassing is. Indien dit gewenst is, kan deze risico-analyse op aanvraag bezorgd worden.

                     
                 

       
                    

               

In naam van de Universiteit Gen en Stad Gent had ik graag uw medewerking willen vragen voor dit onderzoek.

Met vriendelijke groeten

Mathias Celis

Bijlagen:
I: Informed consent
II: Toestemming plaatsen camera

 
         

               
       

Na afloop van het onderzoek (juni 2020) kan u, indien u dit wenst een kopie van de thesis krijgen. De 
mogelijkheid bestaat dat Stad Gent zelf een publicatie zal maken over de bevindingen uit dit onderzoek.

               
           

           
          

Verder wens ik op voorhand te benadrukken dat het wetenschappelijk schrijven dat uit dit onderzoek 
voortvloeid op geen enkele manier de Vlasmarkt in negatief daglicht tracht te stellen, het is de bedoeling 
een neutrale rapportage te voorzien die op geen enkel moment de commeriële activiteiten of het 
immago van de horecazaken op de Vlasmarkt in het gedrang brengt.
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Bijlage I: Informed consent 
 
 
 
Ik, ondergetekende, …………………………………………………………………….. verklaar hierbij dat ik, als vertegenwoordiger voor zaak  
……………………………………………………………………., in het kader van een experiment aan de Vakgroep Bedrijfspsychologie  van 
de Universiteit Gent, 
 
(1) de uitleg over de aard van dit onderzoek heb gekregen en dat mij de mogelijkheid werd geboden om 
bijkomende informatie te verkrijgen 
 
(2) totaal uit vrije wil deelneem aan het wetenschappelijk onderzoek 
 
(3) de toestemming geef aan de thesisstudent om mijn resultaten op anonieme, vertrouwelijke wijze te 
bewaren, te verwerken en te rapporteren  
 
(4) op de hoogte ben van de mogelijkheid om mijn deelname aan het onderzoek op ieder moment stop te 
zetten en dit zonder opgave van reden 
 
(5) weet dat niet deelnemen of mijn deelname aan het onderzoek stopzetten op geen enkele manier 
strafrechtelijke gevolgen kan hebben 
 
(6) ervan op de hoogte ben dat ik op aanvraag een samenvatting van de onderzoeksbevindingen kan krijgen 
 
(7) Toestemming geef om niet-permanente wegmarkeringen aan te brengen aan de aangrenzende openbare 
ruimte gesitueerd voor de zaak die ik vertegenwoordig 
 
Gelezen en goedgekeurd op …………………….. (datum), 
 
Handtekening 
 
Vertegenwoordide werknemer (naam) …………………………………………………………………….. 
 
(zaak) …………………………………………………………………….. 
 
Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen – Vakgroep Bedrijfspsychologie 
Henri Dunantlaan 2, B-9900 Gent ,  
tel.: 0478776778  
email: mathias.celis@ugent.be   
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Bijlage II: Toestemming plaatsen camera 
 
 
 
Ik, ondergetekende, …………………………………………………………………….. verklaar hierbij dat ik, als vertegenwoordiger voor zaak  
……………………………………………………………………., in het kader van een experiment aan de Vakgroep Bedrijfspsychologie  van 
de Universiteit Gent, 
 
(1) totaal uit vrije wil toestemming geef aan de thesis student om een camera toestel, gericht op de openbare 
ruimte te plaatsen binnen in de zaak die ik vertegenwoordig, in het kader van wetenschappelijk onderzoek 
 
(2) weet dat ik op geen enkel moment juridisch aansprakelijk gesteld kan worden voor de door de thesis 
studentgeplaatste camera, de beeldopnames, of elke andere directe gevolgen die het plaatsen van de camera 
mogelijks met zich meebrengt 
 

             
        

 
(4) weet dat het geven van toestemming om een camera te plaatsen gericht op het openbaar domein in het 
kader van wetenschappelijk onderzoek op geen enkele manier strafrechtelijke gevolgen kan hebben voor de 
zaak die ik vertegenwoordig 
 

                  
        

 
                   

           
 
Gelezen en goedgekeurd op …………………….. (datum), 
 
Handtekening 
 
Vertegenwoordide werknemer (naam) …………………………………………………………………….. 
 
(zaak) …………………………………………………………………….. 
 
Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen – Vakgroep Bedrijfspsychologie 
Henri Dunantlaan 2, B-9900 Gent ,  
tel.: 0478776778  
email: mathias.celis@ugent.be   

                 
       

(5) ervan op de hoogte ben dat ik op geen enkel ogenblik inzage zal krijgen in de gemaakte beeldopnames, 
wegens privacy wetgeving <W 2018-07-30/40, art. 2, 007; Inwerkingtreding : 10-09-2018>

(6) Beloof om in geen enkel geval te interfereren met de opnames en deze op geen enkele manier zal 
trachten te bezichtigen of op een enkel mogelijke manier trachten te kopieëren.

(3) op de hoogte ben van de mogelijkheid na het verschaffen van toestemming, deelname aan het onderzoek 
op elk moment stop te zetten zonder opgave van reden
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Bijlage 4: Infobrief directe omwonenden 

 

  

 

 

CONTACTEGEVENS PROMOTOR 
Wouter Duyck, Prof., PhD 
Ghent University 
Henri Dunantlaan 2, B-9000 Gent, Belgium 
Tel: (+32) 0486-234497 Fax: (+32) 070-406531 
http://users.ugent.be/~wduyck 
twitter.com/wduyck 

1/2 

INFOBRIEF Wetenschappelijk onderzoek wildplassen Vlasmarkt 

Geachte heer of mevrouw  

 

 Mijn naam is Mathias Celis. Ik ben een tweede master student bedrijfspsychologie aan de 

UGent. In het kader van mijn masterproef voer ik in samenwerking met, en op vraag van Stad Gent 

een onderzoek uit naar wildplassen op de Vlasmarkt. Samengevat is het de bedoeling dat ik een 

experiment uitvoer (verschillende nudges) waarbij we door kleine aanpassingen in de omgeving 

moeten nagaan welke manipulaties het effect hebben met als beoogde doel een reductie van het 

antisociale gedrag. Mijn experiment loopt van dinsdag 10 September2019 tot en met donderdag 5 

december 2019. Gedurende deze periode zal er een tijdelijke plaszuil geplaatst worden ter hoogte van 

Vlasmarkt 12. Meer details over de plaszuil kan u terugvinden in bijlage I : Vergunning plaszuil.  

 

 Verder zal ik met (makkelijk verwijderbare) krijtverf grondmarkeringen aanbrengen tussen 

maandag 30 september 2019 en zondag 3 november 2019.  Het zou gaan om voetjes in een straal van 

5 m rond het publiek sanitair alsook verschillende pijlen (A3 formaat) waar de letters “WC 30 sec” in 

staan.  

   
 
 
 

 
 
 
Mathias Celis 
Verantwoordelijke thesis student 
 
E mathias.celis@ugent.be 
T +32478776778 

Aan hij/zij die het aanbelangt 
Inwoner/uitbater zaak regio Vlasmarkt 
9000 Gent 
België 
 

 

   

    

DATUM 
10 september 2019  
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 Tot slot is het uiteraard de bedoeling dat het wetenschappelijk schrijven dat uit dit onderzoek 

voortvloeit zo neutraal mogelijk is. Het is nooit de bedoeling van deze studie om de site Vlasmarkt, 

haar commerciële activiteiten of het imago van omgeving in het gedrang te brengen. Na afloop van 

het onderzoek (juni 2020) kan u, indien u dit wenst een kopie van de thesis krijgen. De mogelijkheid 

bestaat dat Stad Gent zelf een publicatie of persbericht zal maken over de bevindingen uit dit 

onderzoek. 

 

 Mocht u bezorgdheden, vragen of meer informatie wensen met betrekking tot dit onderzoek, 
kan u zich richten tot Mathias Celis, verantwoordelijke student van dit project. 
 
Met vriendelijke groeten 
 
Mathias Celis 
 
 
 
Bijlagen: 
 I: Vergunning plaszuil  
II: Informed consent 
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Bijlage 5: Passantendata achtergrond 

 

Preliminair. 

Sinds 2018 staan er in het centrum van Gent 50 probes verspreid die Wifi signalen van smart 

devices capteren. Door wifisignalen te analyseren die door bezoekers hun smart-devices worden 

uitgezonden, kan er inzicht verworven worden over bezoekersaantallen en hun globale en individuele 

gedrag overheen de tijd. De gecapteerde informatie wordt meteen versleuteld d.m.v. onomkeerbare 

hashing (SHA256) waardoor het niet meer mogelijk is te achterhalen van wie het gedetecteerde signaal 

kwam. Dit anonimisatie proces wordt hierdoor geacht GDPR gunstig te zijn (Citymesh, 2019). Elk van 

de 50 probes capteert data voor een afgebakende geozone. De regio Vlasmarkt vormt één van de 50 

geozones, waardoor er rijke informatie voorhanden is op de Vlasmarkt. Het bedrijf dat deze data 

verzameld heeft de volledige dataset van de geozone ‘Vlasmarkt’ ook ter beschikking gesteld voor dit 

onderzoek. Op basis van deze dataset kunnen zaken als Unieke bezoekers, Dwell time en Conversieratio 

op een zeer nauwkeurige wijze afgeleid worden. 

Gezien we in dit onderzoek voornamelijk geïnteresseerd zijn in nachtelijke activiteit, wordt 

een dag beschouwd van middag 12:00 tot middag 12:00 om een zicht te hebben dat de hele nacht 

capteert. Wanneer er verder in dit onderzoek gesproken wordt over “Dag” wordt hiermee steeds 

verwezen naar bovenstaande interpretatie. Wanneer er bijvoorbeeld gesproken wordt over 1 september 

2019, spreken we ondubbelzinnig over het tijdsinterval 01/01/2019 12:00:00 tot en met 02/01/2019 

12:00:00. 

In wat volgt zullen samenvattende analyses worden opgenomen voor de passantendata op de 

regio Vlasmarkt tussen de periode 01/09/2019 en 30/11/2019. Er zal steeds per maand een analyse 

gegeven worden van de dagtotalen.  

Definities. 

Unieke bezoekers . 

Het totale aantal unieke personen dat werd geteld tussen het geselecteerde tijdsinterval voor 

de geselecteerde locaties. Een minimale detectie van 1 moet worden voldaan om als een totale unieke 

bezoeker te worden aanschouwd. Elke dag wordt de teller opnieuw gereset tot 0. Perioden langer dan 

een dag hebben de som van de totale unieke bezoekers van elke individuele dag en tijd. 
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Gem. bezoekertijd / dwell time.  

De gemiddelde bezoektijd tussen het geselecteerde tijdsinterval voor de geselecteerde 

locaties waarbij het verschil tussen de begin- en eindtijd wordt genomen wanneer iemand wordt 

gezien. 

Conversieratio.  

De conversieratio is een percentage dat een betekenis geeft aan het aantal passanten dat u 

kunt triggeren om geïnteresseerd te zijn. Hogere percentages betekenen een hogere interactie van 

bezoekers met de omgeving, het is de relatie tussen het aantal geïnteresseerde mensen en het aantal 

unieke mensen. 

Data Vlasmarkt per maand. 

September. 

Aantal unieke bezoekers.  

In totaal werden er in de maand september 122.215 bezoekers gemeten in totaal. Gemiddeld 

komt dit neer op 4074 bezoekers per dag.  

 

 Figuur 21. Grafische weergave totaal aantal passanten per dag in de maand september 
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Verblijftijd bezoekers .  

Er werd een gemiddelde verblijfsduur van 14,36 minuten gemeten voor passanten en 

bezoekers op de Vlasmarkt in de maand september. 

Conversie ratio.  

 Er werd een gemiddelde conversieratio van 37,05% vastgesteld voor passanten en 

bezoekers op de Vlasmarkt in de maand september.  

Oktober. 

Aantal unieke bezoekers.  

In totaal werden er in de maand oktober 122.088 bezoekers gemeten in totaal. Gemiddeld 

komt dit neer op 3938 bezoekers per dag. 

 

 Figuur 22.  Grafische weergave totaal aantal passanten per dag in de maand oktober 

 

Verblijftijd bezoekers . 

Er werd een gemiddelde verblijfsduur van 11.84 minuten gemeten voor passanten en 

bezoekers op de Vlasmarkt in de maand september. 

Conversie ratio.  

Er werd een gemiddelde conversieratio van 37,49% vastgesteld voor passanten en bezoekers 

op de Vlasmarkt in de maand september.  
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November. 

Aantal unieke bezoekers.  

In totaal werden er in de maand November 103.032 bezoekers gemeten in totaal. Gemiddeld 

komt dit neer op 3434 bezoekers per dag. 

 

 Figuur 23. Grafische weergave totaal aantal passanten per dag in de maand november 

 

Verblijftijd bezoekers.  

Er werd een gemiddelde verblijfsduur van 11,84 minuten gemeten voor passanten en 

bezoekers op de Vlasmarkt in de maand november. 

Conversie ratio.  

Er werd een gemiddelde conversieratio van 38,44% vastgesteld voor passanten en bezoekers 

op de Vlasmarkt in de maand november.  
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Totaal. 

Aantal unieke bezoekers.  

In totaal werden er overheen de drie maanden 347.335 bezoekers gemeten in totaal. 

Gemiddeld komt dit neer op 3817 bezoekers per dag. 

 

 Figuur 24. Grafische weergave totaal aantal passanten per dag overheen de onderzoeksperiode 

 

Verblijftijd bezoekers. 

Er werd een gemiddelde verblijfsduur van 12,20 minuten gemeten voor passanten en 

bezoekers op de Vlasmarkt overheen de drie maanden dat het onderzoek plaatsvond. 

Conversie ratio.  

 Er werd een gemiddelde conversieratio van 37,66% vastgesteld voor passanten en bezoekers 

op de Vlasmarkt overheen de drie maanden dat het onderzoek plaatsvond. 

R syntax 
# install.packages("rjson") 
# Load the package required to read JSON files. 
library("rjson") 
library(dplyr) 
 
 
txtlines <- readLines( "data-passanten vlasmarkt-peruur.txt") 
# clean irrelevant parts 
txtlines <- txtlines[ nzchar( txtlines)] 
 
json_index <- grep('  \"data\": \\{', txtlines) -1 
json_end <- grep('  \"data\": \\{', txtlines) -2 
json_end <- json_end[-1] 
json_end <- c(json_end, length(txtlines)) 
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# read in all json parts 
json_files <- list() 
for( i in 1:length(json_index)){ 
  tmp <- fromJSON( json_str = paste0(txtlines[ json_index[i]: json_end[i]], collapse = "")) 
  json_files[[i]]  <- data.frame( 
    "timestamps" = tmp$data$statistics$visitorStatistics$timestamps, 
    "unique_visitors" = tmp$data$statistics$visitorStatistics$series[[1]]$values 
  ) 
} 
# dataframe 
json_out <- data.table::rbindlist( json_files) 
# tidy data 
json_out$date <- substr(json_out$timestamps, 1, 10) 
json_out$time <- substr(json_out$timestamps, 12, 19) 
 
json_final <- json_out %>% 
  arrange( date, time) %>% 
  mutate( noon = ifelse( time == "12:00:00", 1, 0), 
          day_count = cumsum( noon)) %>% 
  group_by( day_count) %>% 
  mutate( day_total = sum( unique_visitors)) 
 
write.csv2( json_final, file = "passanten_vlasmarkt.csv", row.names = FALSE) 
 
# primary data check 
length( unique( json_final$date)) # unique days in data 
table( json_final$time) # table of hours should be ~ uniform 
 
library(ggplot2) 
ggplot( json_final, aes( date, day_total)) + 
  geom_point() 
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Bijlage 6: Vergunning inname publieke ruimte – tijdelijke plaszuil 

 

 
 

Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen – Afd. Innames Publieke Ruimte  
 

dos.nr. 71199 verg.nr. 29296 / GIPODiD 6104151 
dossierbeheerder: Asildas Gülnaz 

 

Pagina 1 van 4 
 Postadres: Stad Gent – Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen – Afd. Innames Publieke Ruimte| Stadhuis | 

Botermarkt  1 | 9000 Gent 

 
Bezoekadres: Loket Stedenbouw en Openbaar Domein | Woodrow Wilsonplein 1| 9000 Gent  

innames@stad.gent |   09 266 79 90 |  www.stad.gent  
Bereikbaar: Bus 5-6-52-53-54-55-55s-57-58-70-76-77 | Tram 21-22-4 (halte Zuid) 
 
U heeft het recht inzage te vragen van de U betreffende persoonlijke gegevens die in een verwerking zijn opgenomen. Indien deze onjuist, onvolledig of 
niet relevant (meer) zijn, kunt U de verbetering of de verwijdering ervan vragen. Indien U van dit recht gebruik wenst te maken, kan U zich schriftelijk 
wenden tot de stad Gent, Sanctionerend Ambtenaar, Stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent. 
 
 

 
 

VERGUNNING: 
INNAME VAN PUBLIEKE RUIMTE 

Tijdelijke plaszuil 
 
 
Gelet op de aanvraag d.d. 15/08/2019 voor de tijdelijke inname van publieke ruimte gelegen te vlasmarkt. 
 
Gelet op het politiereglement op de private ingebruikneming van de openbare weg, goedgekeurd door de 
gemeenteraad bij besluit van 19 maart 1990 en latere wijzigingen; 
 
Gelet op het advies van: 
Advies van VTT d.d. 06/09/2019; 
Advies van Dienst Monumentenzorg en Architectuur d.d. 28/08/2019; 
Advies van Dienst Stedenbouw 06/09/2019; 
Advies van Brandweer d.d. 30/08/2019; 
 
Onverminderd de toepassing van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en uitvoeringsbesluiten, wordt 
hierbij de volgende vergunning verleend: 
 

• Vergunninghouder: 
Universiteit Gent 
Mathias Celis 
Sint-Pietersnieuwstraat 25  
9000 Gent 
 

• Locatie: Vlasmarkt , Gent (wegvergunning) 
 

• Startdatum: 09/09/2019 
 

• Einddatum: 05/12/2019 
 

• Inname:  
Inname: Vlasmarkt , Gent - 6104151 
Beschrijving: Plaatsen plaszuil 
Startdatum: 09/09/2019 
Einddatum: 05/12/2019 
Oppervlakte: 3,00 m² 
Straatnamen: Vlasmarkt 
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Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen – Afd. Innames Publieke Ruimte  
 

dos.nr. 71199 verg.nr. 29296 / GIPODiD 6104151 
dossierbeheerder: Asildas Gülnaz 

 

Pagina 2 van 4 
 Postadres: Stad Gent – Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen – Afd. Innames Publieke Ruimte| Stadhuis | 

Botermarkt  1 | 9000 Gent 

 
Bezoekadres: Loket Stedenbouw en Openbaar Domein | Woodrow Wilsonplein 1| 9000 Gent  

innames@stad.gent |   09 266 79 90 |  www.stad.gent  
Bereikbaar: Bus 5-6-52-53-54-55-55s-57-58-70-76-77 | Tram 21-22-4 (halte Zuid) 
 
U heeft het recht inzage te vragen van de U betreffende persoonlijke gegevens die in een verwerking zijn opgenomen. Indien deze onjuist, onvolledig of 
niet relevant (meer) zijn, kunt U de verbetering of de verwijdering ervan vragen. Indien U van dit recht gebruik wenst te maken, kan U zich schriftelijk 
wenden tot de stad Gent, Sanctionerend Ambtenaar, Stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent. 
 
 

  
 

• Algemene voorwaarden: 
 

• De vergunning moet steeds vertoond kunnen worden op verzoek van de bevoegde overheden; 
• De vergunninghouder is in het kader van de inname van publieke ruimte verantwoordelijk 

voor de naleving van alle wettelijke en reglementarie verplichtingen, inzonderheid op het vlak 
van veiligheid, openbare rust, reinheid en gezondheid; 

• De vergunde inname mag enkel binnen de omschreven zone gebeuren (inplantingsplan als 
integrale bijlage), op een wijze waardoor de veiligheid, het vlot verkeer, de obstakelvrije 
doorgang en evacuatiewegen steeds gevrijwaard blijven en de toegankelijkheid voor personen 
met een beperking niet in het gedrag komt; 

• Hierbij dienen in het bijzonder de volgende normen gerespecteerd te worden: 
 
 

§ Weg voor voetgangersverkeer met breedte > 2.00 meter: garanderen van een 
minimale obstakelvrije loopweg van 1.50 meter breedte; 

§ Weg voor voetgangersverkeer met breedte ≤ 2.00 meter: garanderen van een 
minimale obstakelvrije loopweg van 1.20 meter breedte; 

§ Vrije hoogte van de obstakelvrije loopweg: minstens 2.10 meter; 
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dossierbeheerder: Asildas Gülnaz 

 

Pagina 3 van 4 
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U heeft het recht inzage te vragen van de U betreffende persoonlijke gegevens die in een verwerking zijn opgenomen. Indien deze onjuist, onvolledig of 
niet relevant (meer) zijn, kunt U de verbetering of de verwijdering ervan vragen. Indien U van dit recht gebruik wenst te maken, kan U zich schriftelijk 
wenden tot de stad Gent, Sanctionerend Ambtenaar, Stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent. 
 
 

• Installaties van openbaar nut zoals verkeerslichten, verkeerstekens, straatnaamborden, … 
moet voldoende zichtbaar blijven; hydranten, meterkasten, rioolkolken, fietsenstallingen, 
haltes van het openbaar vervoer, … moeten voldoende bereikbaar blijven en de functionaliteit 
van de blindegeleiding en de openbare verlichting, inclusief de verlichting aangebracht in het 
kader van het Lichtplan, mag niet belemmerd worden; 

• Voor de inname van openbaar gewestdomein is een voorgaande vergunning vereist van het 
Agentschap Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen; 

 
• Bijzondere voorwaarden: 

Hulpdiensten: 
* plaatsing op trottoir of parkeerplaats, ver genoeg van de hoek van de straat om inrijden 
brandweervoertuigen niet te hinderen; 
 
Dienst Monumentenzorg en Architectuur: 
* plaszuil mag geplaatst worden op het voetpad thv de haag; 
 
de bepalingen van artikel 3 van het Besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling van een 
algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer d.d. 29/04/1997 dienen strikt 
te worden nageleefd; dit artikel luidt als volgt: 
* als de weg voor voetgangersverkeer breder is dan 2,00m, dan dient steeds een minimale 
obstakelvrije loopweg van 1,50m breedte te worden gegarandeerd; 
* als de weg voor voetgangersverkeer een breedte heeft tussen 1,50m en 2,00m mag slechts 0,50m 
hiervan door obstakels worden ingenomen; 
* elke weg voor voetgangersverkeer heeft een geheel obstakelvrije loopweg van minstens 1,00m 
breed en een vrije hoogte van minstens 2,10m; 
De stad Gent eist in alle gevallen een obstakelvrije ruimte van minstens 1,20m voor een veilig 
voetgangersverkeer, hetgeen een verstrenging inhoudt van de normen vermeld onder het tweede 
en derde punt van bovengenoemd Besluit van de Vlaamse regering; 

 
• Bijkomende kennisgevingen: 

• indien de voorwaarden van deze vergunning niet worden nageleefd kan de burgemeester of 
zijn gemachtigde de nodige maatregelen ondernemen, voor risico en desgevallend op kosten 
van de vergunninghouder; 

• de vergunninghouder is burgerlijk aansprakelijk voor alle ongevallen die zouden kunnen 
voortspruiten uit het gebruik van onderhavige vergunning; 

• schade aan de openbare weg, het openbaar domein of aanhorigheden, ten gevolge van de 
inname, kan steeds hersteld worden op kosten en risico van de vergunninghouder; 

• de vergunninghouder kan verzocht wordn om de inname tijdelijk te verwijderen of aan te 
passen, in het kader van werken of in functie van andere innames van publieke ruimte; 

• de vergunning is precair en herroepbaar: de vergunning kan aangepast, geschorst, opgeheven 
of ingetrokken worden bij niet-naleving van de voorwaarden of om redenen van algemeen 
belang, zonder dat dit kan leiden tot einige schadevergoeding; 

• de vergunning is niet overdraagbaar. 
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U heeft het recht inzage te vragen van de U betreffende persoonlijke gegevens die in een verwerking zijn opgenomen. Indien deze onjuist, onvolledig of 
niet relevant (meer) zijn, kunt U de verbetering of de verwijdering ervan vragen. Indien U van dit recht gebruik wenst te maken, kan U zich schriftelijk 
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• Instanties die een afschrift van deze vergunning hebben ontvangen: 

Dienst Monumentenzorg en Architectuur; Dienst Stedenbouw 
 

 
Gent, 06/09/2019   Voor burgemeester bij delegatiebesluit  

      van 24 januari 2019 

 

Mieke Hullebroeck 
Algemeen directeur stad Gent en OCMW 

 

Filip Watteeuw 
Schepen van Mobiliteit, Publieke 
Ruimte en Stedenbouw 

 

 

Mathias celis

Mathias celis
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Bijlage 7: Vergunning sjabloontags Vlasmarkt 
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Mathias celis

Mathias celis
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Voetjes:

 +/-30 cm x 8 cm 
Vervaardigd uit krijtverf 

  

 

  30 CM
50 CM

     Pijlen vervaardigd als de voetjes uit hetzelfde materiaal: krijtverf
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Pijlen Vlasmarkt

     
           

(Omcirkelde pijlen zijn digitaal in deze afbeelding)
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Pijlen Vlasmarkt
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Visualiatie nulmeting Vlasmarkt 
geen pijlen, geen voetjes
12/09/2019. - 29/09/2019

     
 

Visualiatie conditie 1: 
Enkel voetjes Vlasmarkt 
30/09/2019  -  06/10/2019 
(Plaatsing)   (verwijdering)
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Visualiatie conditie 2: Pijlen  
Vlasmarkt 
07/10/2019 - 13/10/2019

Visualiatie conditie 3 voetjes + pijlen  
Vlasmarkt 
14/10/2019 - 20/10/2019 
(Plaatsing) (verwijdering)
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Visualiatie conditie 4 voetjes + pijlen 
+ Borden Vlasmarkt
21/10/2019 - 27/10/2019
(Plaatsing) (verwijdering)
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Visualiatie conditie  Vlasmarkt 
Borden
12/09/2019. - 29/09/2019
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Bijlage 8: Evaluatie van elke experimentele conditie 

Nulmeting (WC- voorzieningen). 

 

Voetjes. 
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Pijlen. 

 

Borden. 
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Voetjes + Pijlen. 

 

Voetjes + Pijlen + Borden. 
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Bijlage 9: Timelapse  

Wanneer we een gewone video opname maken worden in realiteit veel foto’s snel achter 

elkaar aangeboden. Om precies te zijn, 24 foto’s per seconde (fps). Dat is de snelheid waarmee het 

menselijk oog waarneemt. Wanneer een digitale drager opnames op een snelheid lager of hoger dan 

24 fps afspeelt komt dit ‘onnatuurlijk’ over. Een groot probleem bij het opslaan van normale 24 fps 

videobestanden is dat dit zeer veel geheugen in beslag neemt. Wanneer er voor zeer lange 

onafgebroken periodes beeldopnames gemaakt dienen te worden (zoals in de huidige proefopstelling), 

is het maken van video-opnames geen wenselijke techniek. Gelukkig bestaat er een techniek om zeer 

veel data te verzamelen en enorm weinig opslagruimet te verbruiken. Deze techniek staat beter bekend 

als Time lapse fotografie. Bij deze techniek worden er minder beelden per tijdseenheid opgenomen 

dan er worden afgespeeld. Dit levert een versnelde film op, waardoor een lang tijdsverloop snel kan 

worden weergeven. Er worden nog steeds 24 beelden per seconden afgespeeld, echter zijn deze 

beelden over een langere tijdseenheid opgenomen, waardoor het geprojecteerde beeld ‘versneld’ 

wordt afgespeeld. In het kader van het huidige onderzoek vormen timelapses een goede techniek 

omdat we niet geïnteresseerd zijn in data met een granulariteit van 24 fps.  

Om te weten naar hoeveel frames per seconden we onze meetapparatuur moeten instellen 

gaan we ten rade bij urologisch onderzoek. Een recente studie wijst op een ‘universele wet van urine 

secretie’. Deze onderzoekers toonden aan dat elk zoogdier gemiddeld 21 seconden nodig heeft om de 

urineblaas te ledigen. Dit geldt zowel voor olifanten, mensen als ratten (Yang et al., 2013). Wetende dat 

een man gemiddeld 21 seconden plast, kan dit als benchmark gebruikt worden om de camera’s 

technisch af te stellen.  

 

Figuur 25. Voorbeeld dat het principe van een timelapse illustreert. 
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In het kader van deze studie kan er bijvoorbeeld geopteerd worden om de framerate 

in te stellen op 2 seconden. Hierbij zal het toestel in plaats van elke seconde 24 foto’s, nu elke 

2 seconden één foto trekken. Zo zal er bijgevolg vanuitgegaan kunnen worden dat wanneer 

een persoon 10 frames na elkaar op de wildplas hot-spot staat, dat dit individu aan het 

wildplassen is.  
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OVEREENKOM MASTERPROEF

Universiteit Gent, openbare instelling met rechtspersoonllkheid, waarvan de bestuurszetel gevestigd is te g000 Gent,
Sint-Pietersnieuwstraat 25, gekend onder ondernemingsnummer 0248.01 5.142 voor wie optreedt bij delegatie ingevolge
het besluit van de Raad van Bestuur, prof. dr. Rik Van de Walle, rector ("UGent')

Student

Woonplaats

UGent vakgroep:

Mathias Celis

Reigerslaan 23 9150 Bazel

Bedrijf :Stad Gent

Masterproef

Opleiding

Startdatum

("Student")

("Bed

("Masterproef')

De Student zal, met het oog op het behalen van de graad van Master aan de Universiteit Gent, wetenschappelijk onderzoek
uitvoeren in het kader van de Masterproef.

Bedrijf heeft interesse in dit onderzoek en wenst het ondezoek van de Student te ondersteunen.

De rol van UGent beperkt zich tot het begeleiden van de Student. Onder deze Overeenkomst verstreh UGent geen
diensten aan Bedrijf.

Deze Overeenkomst omvat dit handtekeningblad, de Algemene Voonivaarden, de Technische Bijlage en eventuele extra
bijlagen beschreven in de Technische Bijlage. De Algemene Voorwaarden hebben voorrang op de Technische Bijlage
(en eventuele extra bijlagen) in geval hun bepalingen zouden conflicteren.

Door ondertekening van dit handtekeningblad bevestigen de partijen op de hoogte te zijn van de Algemene Voorwaarden en
van de inhoud van alle bijlagen en hiermee akkoord te gaan.

Deze Overeenkomst vervangt alle schriftelijke en mondelinge overeenkomsten die de partijen eerder zijn aangegaan met
betrekking tot haar vooruerp en omvat de enige en volledige overeenkomst ter zake tussen de partijen.

' Voor Universiteit Gent, namens de rectof)
Handtekening

BedrijfVoor
Handtekening

30109t2018

Experimentele psychologie

Einddatum
; 

Supervisor Bedrijf:

06t08t2020

Natalie Troch

Geert Van Hove
Onderwijsdirecteur

Wouter Duyck
Professor

De Student
Handtekening
Voorafgegaan door
handgeschreven
vermelding: "gelezen en
goedgekeurd"
Naam:
Datum:

Natalie Troch
Cocirdinator Team Thematische

l3loPrz2o13

Mathias Celis
15/08/20 I 9

UGent Promoto
Handtekening:

Naam:
Functie:
Datum:

*) bevoegdheidsdelegatie ingevolge beslissing van de Raad Van Bestuur van de Universiteit Gent
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ALGEMENE VOORWAA DEN . MASTERPROEF

1 Deíinities
"Achtergrond(kennis)": informatie, technieken, Knowhow,
software en materialen -ongeacht de vorm waaronder of het
medium waarin ze worden meegedeeld of opgeslagen- met
inbegrip van eventuele relevante lntellectuele
Eigendomsrechten, die door de partij die er eigenaar van is of
er rechten op heeft ter beschikking worden gesteld voor of na
de Startdatum zoals aangegeven op het handtekeningblad
van deze Overeenkomst, met het doel deze aan te wenden in

de uitvoering van het Project.

"lntellectuele Eigendom(srechten)": ochooien, merken,
kwekersrechten, modellen, rechten op databanken, software,
auteursrechten, topografieën van halfgeleiders en aanvragen
met betrekking tot voornoemde, alsook elk gelijkaardig recht
erkend in elke relevante rechtsorde, samen met alle
vorderingen in rechte met betrekking tot de inbreuk op
hogervermelde rechten; lntellectuele Eigendom omvat niet de
auteursrechten op Publicaties;

"Knowhou/': technische informatie (met inbegrip van, maar
niet beperkt tot informatie met betrekking tot uitvindingen,
ontdekkingen, concepten, methoden, modellen, ondezoek,
ontwikkeling en testprocedures, de resultaten van
experimenten, testen en proefnemingen, productieprocessen,
technieken en specificaties, gegevens met behekking tot
kwaliteitscontroles, analyses en rapporten) die niet tot het
publieke domein behoort en niet het voorwerp uitmaakt van
lntellectuele Eigendom;
"0vereenkomst": deze overeenkomst, met inbegrip van al
haar bijlagen en eventuele amendementen;
"Project": het onderzoek in het kader van de Masterproef van
de Student;

"Publicatie / Publiceren": de bekendmaking van een
samenvatting, een artikel of werkstuk in onder andere
boeken, tijdschriften, websites of elektronische bibliotheken,
of de publieke presentatie ervan 0p lezingen, conferenties of
seminaries;
"Resultaten": Knowhow materialen en informatie die in de
uitvoering van het Project werden geiïentificeerd, in praktijk
werden gebracht of beschreven of gegenereerd en zoals
gerapporteerd;
"Vertrouwelijke lnformatie": de Achtergrondkennis of andere
informatie die ofwel schriftelijk is bekendgemaakt door de ene
partij aan de andere en werd aangeduid als zijnde
vertrouwelijk, ofwel op vertrouwelijke wiize mondeling werd
meegedeeld en het vertrouwelijk karakter ervan schriftelijk
werd bevestigd uiterlijk binnen een termijn van
tien (10) kalenderdagen te rekenen vanaf het bekendmaken
ervan;

2 Het Project
2.1 De draagwijdte van deze Overeenkomst is, voor wat

UGent betreft, beperkt tot de onderzoeksactiviteiten van
de ondezoeksgroep van de Promoto(en) en diens staf
van wetenschappelijke medewerkers.

z.z De Student zal het Project naar best vermogen uitvoeren,
zonder evenwel garanties te geven wat betreft het
behalen van specifieke resultaten. De Student gaat wat
dat betreft enkel een middelenverbintenis aan.

2.s De Student zal regelmatig aan UGent rapporteren met
betrekking tot de voortgang van het Pro.iect alsook over
de behaalde Resultaten. Op het einde van deze
Overeenkomst zal de Student een eindverslag over het
verloop van het Project alsook over de behaalde
Resultaten overmaken aan UGent en aan BedrijÍ.

3 Financiële en materiële vergoeding oÍ bijdrage
3,1 Behoudens anders beschreven in de Technische Bijlage

tot deze Overeenkomst, zijn geen financiële oÍ materiële
vergoedingen of bijdragen vanwege Bedrijf of UGent
voorzien.

4 Achtergrondkennis, Resultaten en lntellectuele
Rechten

4.1 Deze Overeenkomst heeft geen enkel gevolg voor de
rechten op Achtergrondkennis, die blijven toebehoren aan
de partij die ze inbrengt in het Project of aan diens
licentiegeve(s)). Krachtens deze Overeenkomst worden
geen gebruiksrechten toegestaan, of verondersteld te zijn
toegestaan, behoudens deze die er uitdrukkelijk in staan
beschreven.

4.2 De partijen staan elkaar een gratis, niet exclusief
gebruiksrecht toe om elkaars Achtergrondkennis te
benutten met als enige doel het uitvoeren van het Project.
Het is de partilen niet toegestaan om gebruiksrechten aan
derden toe te staan op elkaars Achtergrondkennis.

4.3 De Resultaten zullen exclusief toebehoren aan Bedrijf, dat
voor eigen rekening en op eigen kosten vrii kan beslissen
om alle stappen te ondernemen teneinde de lntellectuele
Eigendom op de Resultaten te registreren en/of passende
bescherming ervan te handhaven. lndien Bedrijf een
octrooiaanvraag indient, zullen de namen van de
eventuele uifuinders(-studenten) van UGent vermeld
worden. De Student zal aan Bedrijf elke redelijke
ondersteuning geven met betrekking tot diens registratie
en/of bescherming van de lntellectuele Eigendom op de
Resultaten.

5 Publicatie
5.1 Gedurende de termijn van geheimhouding zoals bepaald

in artikel 6, zal de partij die wenst te Publiceren (de
"Publicerende Partij") schriftelijk alle details meedelen van
elke voorgenomen Publicatie met betrekking tot het
Project, minstens dertig (30) kalenderdagen voor de
datum van indiening voor Publicatie. De andere partij kan,
door middel van een gemotiveerde schriftelijke
mededeling aan de Publicerende Partij (de "Mededeling
van Bezwaar"):

(a) de Publicatie van haar Vertrouwelilke lnformatie
voorkomen;

(b) bekomen dat de Publicerende Partij de voorgestelde
Publicatie uitstelt voor een termijn van maximum vier
maanden vanaf de ontvangst van de Mededeling van
Bezwaar indien, volgens de redelijke inschatting van
de andere partij, dit uitstel vereist is om octrooi- of
andere bescherming te bekomen voor haar
Achtergrondkennis of van haar Resultaten die het
voorwerp uitmaken van de Publicatie, of

(c) de Publicatie van haar Resultaten voorkomen indien
deze haar rechtmatige belangen disproportioneel
schade zou berokkenen.

Template Masterproef Contract Ac - UGent- Versie 2014/04 Pagina 2 van 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i.2 Een geldige Mededeling van Bezwaar bevat een precieze
en gemotiveerde vraag naar noodzakelijk geachte
aanpassingen. lndien aldus een bezwaar wordt
opgeworpen, zullen de partijen overleg plegen over de
manier waarop ze de gronden voor het bezwaar zo
spoedig mogelijk kunnen overkomen (bijvoorbeeld door
Publicatie aan te passen of desbetreffende
Achtergrondkennis of Resultaten te beschermen). Het
bezwaar tegen de Publicatie zal niet onredelijk
volgehouden worden indien na het overleg de gepaste
maalregelen werden getroffen, Een eventuele Mededeling
van Bezwaar moet gedaan worden binnen een termijn
van vijftien (í5) kalenderdagen te rekenen vanaf de
datum van onfuangst van de ontwerp-Publicatie. lndien de
Publicerende Partij geen Mededeling van Bezwaar
ontvangt binnen die termijn, staat het haar vrij om
desbetreffende Publicatie te doen.

5.3 Niettegenstaande een Mededeling van Bezwaar tijdig
werd gecommuniceerd, zal de verdediging van het
proeÍschrift doorgang kunnen vinden mits UGent de
nodige maatregelen treft die ertoe strekken dat de
noodzakelijk geachte vertrouwelijkheid in acht wordt
genomen. UGent zal hiertoe met Bedrijf de nodige
afspraken maken.

6 Vertrouwelijkheid
6.'t De partijen zullen gedurende deze Overeenkomst en voor

een termijn van drie (3) jaar na afloop ervan geen
mededeling doen aan derden van de Vertrouwelijke
lnformatie van de andere Partij, noch er gebruik van
maken, uitgezonderd ter uifuoering van het Project.

6.2 De partijen zullen Vertrouwelijke lnformatie enkel bekend
maken aan werknemers, aangestelden of aannemers in
de mate dat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van het
Project. De partijen zullen redelijke zorgvuldigheid aan de
dag leggen in de selectie van deze personen en zullen er
zorg voor dragen dat zij het geheime karakter van de
Vertrouwelijke lnformatie respecteren conform de
verbintenissen tot geheimhouding van
deze Overeenkomst.

6.3 De verbintenissen tot het geheim houden en beperkt
gebruik van Vertrouwelijke lnformatie gelden evenwel niet
in hoofde van de ontvangende partij in de mate deze kan
bewijzen dat de betrokken informatie:
(a) haar reeds voor de aanvang van het Prolect bekend

was buiten elke verplichting tot geheimhouding;
(b) publiek bekend is (geworden) zonder tekortkoming in

het naleven van de verbintenissen onder
deze Overeenkomst of van een andere verbintenis tot
geheimhouding;

(c) door de ontvangende partij verkregen is van een
derde onder omstandigheden waaruit de ontvangende
partij redelijkerwijze niet kon afleiden dat deze derde
handelde in strijd met een verbintenis tot
geheimhouding;

(d) volshekt onaÍhankelijk werd ontwikkeld door de
ontvangende partij zonder daarbij gebruik te maken
van de Vertrouwelijke lnÍormatie;

(e) werd bekend gemaakt krachtens een wettelijke
vereiste, een rechterlijk bevel, of een bevel van een
bevoegde instantie, en de partij die verplicht werd om
tot bekendmaking over te gaan, zijn medecontractant
op de hoogte heeft gebracht van desbetreffende

verplichting alsook van de informatie die hij verplicht
werd bekend te maken; of

(f) werd vrijgegeven voor bekendmaking door de andere
partrj.

6.1 De partijen handelen niet in strijd met een verbintenis tot
geheimhouding of beperkt gebruik van Vertrouwelijke
lnformatie door deze te Publiceren in de mate dat zij de
procedure zoals beschreven in artikel 5 hebben
nageleefd.

6.5 Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is het de
partijen niet toegestaan elkaars naam of logo te gebruiken
voor promotionele of publicitaire doeleinden. Bij elke
andere mededeling in verband met dit Project, inclusief de
Publicaties, zal verwezen worden naar de samenwerking
rhet de andere partij overeenkomstig de gangbare praktijk
(inzake wetenschappelijke publicaties).

7 Aansprakelijkheid &vezekeringen
7.1 De Student kan niet beschouwd worden als een

werknemer of aangestelde van UGent of van het Bedrijf;
deze laatsten kunnen derhalve op geen enkele manier
aansprakelijk gesteld worden voor de goede uifuoering
van deze Overeenkomst door de Student.

7.2 Bij bezoek aan Bedrijf zal de Student de
veiligheidsvoorschriften die hem door BedrilÍ ter kennis
worden gebracht, conect naleven.

7.3 De partijen geven geen garantie dat de inhoud of het
gebruik van Achtergrondkennis of Resultaten die door
henzelf, hun werknemers of studenten werden verstrekt,
geen inbreuk uitmaken op de rechten van derden noch
hiertoe aanleiding kunnen geven.

1.1 Geen van de partijen is aansprakelijk voor het gebruik dat
door de andere partij wordt gemaakt van, of het
vertrouwen dat wordt gesteld in, de Achtergrondkennis,
Resultaten, advies of informatie verstrekt met betrekking
tot een Resultaat.

7.5 UGent beschikt over een verzekering burgerlijke
aansprakelijkheid ter dekking van haar eigen
aansprakelijkheid. Ook voor de dekking van de burgerlijke
aansprakelijkheid die voortuloeit uit een fout van de
Student sluit UGent de nodige verzekeringen af. UGent,
haar verzekeraar en de Student verzaken aan verhaal
tegen Bedrijf en de verantwoordelijke van Bedrijf, doch
enkel bij ontstentenis of na uitputting van de waarborgen
van een eventueel door de verantwoordelijke(n)
afgesloten aansprakelijkheidspolis. Wedezijds verzaken
Bedrijf en de verantwoordelijke van Bedrijf, alsook hun
verzekeraar, aan verhaal tegen UGent, haar verzekeraar
en de Student, doch enkel bij ontstentenis of na uitputting
van de waarborgen van een eventueel door de
verantwoordelijke(n) afgesloten aansprakelijkheidspolis.

7.6 De aansprakelijkheid van de partijen ten aanzien van
elkaar, die haar oorsprong vindt in deze Overeenkomst,
het Project of de Resultaten zal nooit onrechtstreekse
schade (onder andere gederfde winst, verlies van
inkomen, data, zakelijke of andere opportuniteiten)
omvatten, zelfs indien de partij die de vordering instelt
haar medecontractant op voorhand op de hoogte stelde
van de mogelijkheid van dergelijke schade, hetzij dat
deze medecontractant deze verliezen had kunnen
voorzien.

7.7 De UGent staat in voor de verzekering voor lichamelijke
ongevallen van de Student in het kader van diens
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universitaire activiteiten. De Student is vezekerd als een
ongeval zich voordoet tijdens, alsook op de weg van en
naar universitaire activiteiten.

8 Duur en beëindiging.
8.í De Overeenkomst treedt in werking op de Startdatum

zoals aangegeven op het handtekeningblad. lndien
deze Overeenkomst wordt ondertekend na de Startdatum,
zal zii mel terugwerkende kracht van toepassing zijn.
Deze Overeenkomst eindigt automatisch en van
rechtswege op de Einddatum zoals aangegeven op het
handtekeningblad.

s.2 Elke partij kan deze Overeenkomst met onmiddellijke
ingang beëindigen door middel van een aangetekend
schrijven in geval de in gebreke zijnde partij binnen een
termijn van tien (í0) kalenderdagen na een eerste
ingebrekestelling haar verplichting alsnog niet is
nagekomen :

(a) door UGent, Bedrijf en de Student in volgende
gevallen:

1. ernstige overtreding van deze Overeenkomst oÍ
van de toepasselijke reglementen

2. wangedrag of kwade houw
(b) door UGent en Bedrijf in volgende gevallen:

1. ongeweftigde aÍwezigheid van de Student

2. wanneer de normale uifuoering van de
Overeenkomst deíinitief onmogelijk is geworden

(c) door UGent en de Student wanneer de Íysische of
psychische gezondheid van de Student gevaar lopen.

8.3 De bepalingen die door hun aard de duur van de
Overeenkomst overleven, blijven onverminderd van

kracht na de duur, hetzij de beëindiging van
deze Overeenkomst.

9 Algemeen
9.1 Overdracht: een partij mag haar rechten en

verplichtingen krachtens deze Overeenkomst niet geheel
of gedeeltelijk overdragen zonder schriftelijke
toestemming van haar medecontractant(en). Dergelijke
toestemming zal niet onredelijk worden geweigerd of
uitgesteld.

g.z Geen agentuur: niets in deze Overeenkomst creëert,
impliceert oÍ bewijst enige vorm van joint venture tussen
de partijen noch enige vorm van lastgeving of agentuur.
Partijen hebben niet de bevoegdheid om in naam en voor
rekening van elkaar verklaringen af te leggen of
verbintenissen aan te gaan.

9.3 Formaliteiten: Elke partij zal de handelingen stellen en
elk document tekenen op redelijk vezoek van zijn
medecontractant teneinde deze laatste toe te laten
deze Overeenkomst uit te voeren.

9.1 Amendementen: elke wijziging van deze Overeenkomst
dient uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen en
ondertekend te worden door de wettelijke
vertegenwoordigers van de partijen.

9.s Bevoegd rechtscollege en toepasselijk recht:
De rechtscolleges van het gerechtelijk arrondissement
Oost-Vlaanderen zullen exclusief bevoegd zijn om kennis
te nemen van elk geschil met behekking tot of naar
aanleiding van de uitvoering en/of interpretatie van
deze Overeenkomst, met uitzondering dat de partijen een
procedure in kort geding kunnen instellen in eender welke
jurisdictie. Deze Overeenkomst wordt beheerst door het
Belgisch recht, met uitzondering van diens bepalingen
van internationaal privaatrecht.
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TECHNISCHE BIJLAGE . MASTERPROEF

In samenspraak met Stad Gent voert de student een experimenteel onderzoek uit rond de problematiek van uitgaansoverlast,
meer specifiek wildplassen. Hiervoor zal de student in een experimentele opzet verschillende condities (met
gedragseconomische inzichten) testen om het effect op wildplassen na te gaan.

deadlines

De experimentele opzet (dataverzameling) gaat door in het najaar van 2019 (september-december). Indienmoment masterproef

Vooziene Íinanciële en/of matedële

Stad Gent vooÍziet materiaal voor wegmarkeringen aan te brengen, sensibilisatieborden, hogedrukreiniger (materiaal om de
-.,_ i___._

Eventuele Extra

Telefoon

Dienst
Adres

Naam Stad Gent
Preventie voor
Keizer Karelstraat I
9000
Gent
+3292668216

E:4ail Natalie.troch@stad.gent

Mededel - UGent

Dienst TechTransÍer
Adres 

1
p/a Sint-Pietersnieuwstraat 25
8-9000 Gent

Telefoon 0032 I 264 30
E-mail cgrggglg!@gggÉ,be

Promotor-

Wouter

092&&35

Naam
Dienst
Adres

Belangrijk een kopij (cc) van alle communicatie dient
gestuurd te worden naar het e.mailadres van de
promotor zoals hieronder aangegeven.

Naam

Telefoon
E-mail
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