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Voorwoord 
Voor u ligt de rapportage van het experiment Amsterdam Detours, dat plaatsvond in februari 2017. Aan de 

hand van drie kleinschalige ruimtelijke interventies is onderzocht in hoeverre en op welke manier 

voetgangers beïnvloedbaar zijn in hun routekeuzegedrag. Kiezen ze voor de kudde? Of kunnen we 

voetgangers met eenvoudige ruimtelijke ingrepen verleiden een andere weg in te slaan? Het experiment 

werd uitgevoerd in het kader van de tweede tranche experimenten binnen het beleidsprogramma Stad in 

Balans van de Gemeente Amsterdam.  

 

Het experiment is geïnitieerd door Placemakers en onderzocht door het lectoraat Coördinatie grootstedelijke 

vraagstukken van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) en Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS) van de 

Gemeente Amsterdam. De interventies zijn ontworpen in samenwerking met studio KNOL.  

 

In deze rapportage een uitwerking van: 

- de aanleiding voor Amsterdam Detours 

- de experimenten  

- de resultaten 

- conclusies en lessen uit de experimenten 
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1. Aanleiding  
Aanleiding voor het Amsterdam Detours experiment is de toegenomen (toeristen)drukte in de Amsterdamse 

binnenstad. Amsterdam is een van de meest populaire toeristensteden van Europa en tijdens de 

zomermaanden bereikt het toerisme haar hoogtepunt met wel tot 50.000 bezoekers per dag (Hodes, 2015). 

Uit diverse onderzoeken (zie onder) blijkt dat bezoekers zich langs enkele specifieke toeristische assen 

bewegen. Deze straten raken overbelast; in dagbladen lezen we volop over het ongenoegen dat dit oplevert 

voor de leefbaarheid van de binnenstad (o.a. Knoops, 2016; Kruyswijk, 2016 & NRC, 2016). 

 

 
 
GPS onderzoek van toeristenroutes door  

Amsterdam (Van der Poel & Boon, 2015)  

 

Stad in Balans is een bestuursopdracht vanuit het college B&W van de Gemeente Amsterdam, waarmee 

getracht wordt de toegenomen (toeristen)drukte in Amsterdam in goede banen te leiden. Onderdeel van 

Stad in Balans - en als aanvulling op structurele maatregelen - is de oproep aan bewoners, ondernemers, 

culturele instellingen, stadsdelen en onderwijsinstellingen om met behulp van experimenten laagdrempelig 

en kleinschalig uit te proberen wat wel of niet ‘werkt’ om drukte te spreiden of overlast te beperken. Na een 

eerste ronde experimenten in 2015/2016, reageerden Placemakers en HvA met het ontwerpend onderzoek 

‘Amsterdam Detours’ op de oproep voor een tweede tranche experimenten. In oktober 2016 heeft het college 

B&W ingestemd met de uitvoering van Amsterdam Detours.  

 

  

Kaart met gegevens van 500.000 Flickr foto’s 

van toeristen (Van der Drift, 2015) 
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2. Doel en doelgroep 
Met Amsterdam Detours experimenteert Placemakers met beslissingsmechanismen op basis waarvan 

mensen zich voortbewegen door de stedelijke ruimte. Op welke manieren kunnen we voetgangers verleiden 

een andere route in te slaan, ‘the road less travelled’ te nemen, en zo de overbelasting van straten in het 

centrum van de stad doen afnemen? Het doel is om laagdrempelige, creatieve en opschaalbare manieren te 

onderzoeken, waarmee overbelaste publieke ruimten (straten en stoepen) kunnen worden ontlast door 

spreiding van voetgangersstromen te bevorderen. Op deze manier beogen we bij te dragen aan (kennis over) 

mogelijkheden om drukte te spreiden en om voetgangersstromen te beïnvloeden. 

 

Om deze doelstelling te concretiseren stelden we voorafgaand aan het experiment een ideaaltypisch effect 

vast. Het beoogde effect van Amsterdam Detours is een afname van tussen de 15% en 30% van het aantal 

voetgangers dat voor de drukke route kiest. Op deze manier wordt verlichting van de drukte bereikt zonder 

volledige verplaatsing hiervan naar omliggende straten. Ook bij effecten kleiner dan 15% kan gesproken 

worden van een werkzame interventie; echter zal het doel van het ‘ontlasten’ van de drukke straat in dat geval 

waarschijnlijk niet worden bereikt. 

 

De verwachting is dat met name bezoekers en toeristen - onbekend met Amsterdam en zonder specifieke 

bestemming of routine - ontvankelijk zijn voor de interventies. Zij vormen de doelgroep van het experiment. 
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3. Locatiekeuze 
Als locatie van het experiment is gekozen voor de hoek Damstraat – Nes. De Damstraat wordt vaak genoemd 

als één van de drukste centrumstraten, waar gewinkeld én gewoond wordt, en waar veel Amsterdammers 

met moeite doorheen komen. De naastgelegen Nes vormt een relatief rustige straat met interessante 

functies zoals theaters en cafés, die door verschillende ontwikkelingen aan de zijde van het Rokin tevens 

steeds aantrekkelijker wordt. 

 

 
 

Deze locatie is geselecteerd in samenspraak met de gemeente en OIS. Belangrijkste criterium voor het 

selecteren van de locatie was de meetbaarheid van het experiment. Op dit kruispunt zijn voetgangersstromen 

relatief duidelijk te onderscheiden – en dus te meten. Een tweede criterium was de combinatie van een 

overbelaste en een relatief rustige straat.   
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4. De interventies 
Met Amsterdam Detours beoogt Placemakers routekeuzegedrag zowel te beïnvloeden als te begrijpen, door 

een drietal ruimtelijke interventies te testen: het geven van informatie/feedback over de drukte, het ánders 

aanprijzen van een bestemming, en het met enkel grafische ingrepen ‘nudgen’ van voetgangers. 

  

De interventies zijn gebaseerd op hypothesen over hoe routekeuzegedrag van voetgangers kan worden 

gestuurd. Amsterdam Detours sluit aan bij de toegenomen interesse vanuit beleid in het concept van 

‘nudging’, doelende op het subtiel beïnvloeden van gedrag (WRR, 2014). De kennis rondom ‘nudging’ 

concentreert zich op hoe mensen veel gedragskeuzes niet geheel bewust maken. Dit is ook van toepassing 

op hoe voetgangers – en dan met name zonder specifieke bestemming – hun routes in de stad kiezen. 

Oriëntatie- en beslissingsmechanismen zijn, als gevolg van enerzijds een veelvoud aan prikkels in de stad en 

anderzijds een bagage van opgedane kennis en ervaring, gebaseerd op zogenaamde ‘heuristieken’ of 

versnelde en versimpelde beslisregels (Kahneman, 2012).  

 

Zo gebruikt Amsterdam Detours bestaande kennis over ‘wayfinding’ en ‘nudging’, maar kan het ook gezien 

worden als een verdere verkenning - of ontwerpend onderzoek - naar hoe routekeuzes beïnvloed kunnen 

worden.  

 

Een korte toelichting op de drie interventies die zijn getest:  

 

1. Alternatieve bewegwijzering  

Afhankelijk van hoe bewegwijzering is vormgegeven kan deze een meer of minder belangrijke rol spelen 

bij ‘wayfinding’ (Van Dijk, 2014). Mogelijk trekt de gebruikelijke bewegwijzering van de gemeente voor 

voetgangers (palen met zwart/gouden bordjes) te weinig aandacht, met name wanneer al veel 

informatie in de omgeving aanwezig is (Foltz, 1998). 

 

Hypothese: het routekeuzegedrag van voetgangers kan worden gestuurd door een alternatieve vorm 

van bewegwijzering. 

 

Ontwerp: een bord met geel/witte wijzende vingers dat voetgangers naar een bestemming in de Nes 

wijst. Het bord nodigt daarnaast uit om een selfie te maken. Om het experiment daadwerkelijk over de 

invloed van het ontwerp te laten gaan, is de bestemming op het bord hetzelfde als op de gemeentelijke 

bewegwijzering (geen nieuwe informatie). 
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2. Het geven van informatie of feedback over de drukte op de gekozen en alternatieve route 

Informatie is de eerste basis waarop wij beslissingen maken. Idem aan de drukteregulering op snelwegen 

of parkeergarages in de stad, krijgen voetgangers in dit experiment feedback over de drukte op 

verschillende looproutes (Ennen, 2006; NWO, 2015). Met behulp van een aantrekkelijk scorebord-

systeem worden voorbijgangers geïnformeerd over het aantal mensen dat een drukke of rustige straat 

verkiest. Maakt men op basis hiervan een andere routekeuze? 

 

Hypothese: routekeuzegedrag van voetgangers kan worden gestuurd door het geven van informatie / 

feedback.  

 

Ontwerp: een tweetal informatieborden waarop zogenaamd ‘real time’ feedback werd gegeven - een 

zogeheten ‘crowd count’ - over het percentage voetgangers dat de route rechtdoor (Damstraat) ofwel 

de route rechtsaf (Nes) kiest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interventie 1: Alternatieve bewegwijzering 

Interventie 2: Crowd count met percentages voetgangers 
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3. Subtiel verleiden met grafische elementen  

De derde ruimtelijke interventie is gebaseerd op het idee dat ‘nudging’ uiting kan krijgen in een simpele 

grafische sturing. Zijn vormen en kleuren voldoende om voetgangers te stimuleren rechtsaf te slaan? 

Eerdere experimenten met fietsparkeren hebben uitgewezen dat het plaatsen van lijnen parkeergedrag 

effectief kan sturen (CROW, 2014; Vergouw, 2010) . Werkt dit principe ook voor voetgangers en hun 

routekeuzegedrag?  

 

Hypothese: routekeuzegedrag van voetgangers kan worden gestuurd door enkel grafische elementen.  

 

Ontwerp: een patroon van geel-witte strepen ontwikkeld dat, beginnend op de stoep van de Dam, steeds 

prominenter wordt richting de kruising. Bij de afslag buigen de lijnen af de Nes in, om hier weer uit te 

waaieren en verschillende routes in de straat– letterlijk – uit te stippelen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Interventie 3: subtiel verleiden met grafische elementen 
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5. Onderzoeksmethoden 
Het experiment is uitgevoerd op drie vrijdagen – 10, 17 en 24 februari 2017 – met elke dag een andere 

interventie. De effectmetingen zijn uitgevoerd door onderzoekers van de HvA (Lectoraat Coördinatie 

grootstedelijke vraagstukken) en OIS. Het onderzoek is enerzijds gericht op kwantitatieve meting van 

routekeuzegedrag (voetgangerstellingen) en anderzijds op duiding van het gemeten effect (enquêtes). 

 

Voetgangerstellingen (OIS) 

Door middel van tellingen is gemeten in hoeverre er bij elke interventie sprake is van afwijkend 

routekeuzegedrag ten opzichte van de normale situatie. Hierbij ging de aandacht uit naar voetgangers die 

vanaf de stoep van de Dam de Damstraat inlopen en voetgangers die vanaf de stoep van de Dam afslaan naar 

de Nes. De tellingen zijn verricht gedurende enkele uren verspreid over vijf vrijdagen: twee nulmetingen 

voorafgaand aan de interventies (op 27 januari en 3 februari 2017) en tijdens de drie interventies (op 10, 17 en 

24 februari 2017). De 0-meting werd uitgevoerd op twee verschillende dagen om eventuele schommelingen, 

onder andere door weersinvloeden, op te vangen.  

 

Enquêtes (HvA) 

Ook zijn voor het experiment enquêtes afgenomen onder voetgangers die vanaf de Damstraat de Nes in gaan 

(zie bijlage 1). De vragenlijsten werden afgenomen in de Nes tijdens de drie dagen van het experiment en één 

nulmeting op 3 februari 2017. Er werd gestreefd naar 50 vragenlijsten per dag. Bij het ontwerpen van de 

vragenlijst hebben de volgende overwegingen een rol gespeeld. 

 

Gedrag is deels onbewust; dit is ook het geval bij looppatronen. Dat betekent dat er aandacht moet zijn voor 

bewuste en onbewuste gedragsbeïnvloeding (wel/niet gezien & wel/niet door beïnvloed). Bovendien is 

routegedrag niet alleen kudde maar ook (of wellicht vooral) routine geleid. Dit maakt de vraag of 

respondenten eerder door de betreffende straat zijn gelopen relevant. Waar je met tellingen van voetgangers 

vaststelt of mensen zich collectief afwijkend gedragen op dagen van de interventie kan met de enquête 

worden bekeken of iemand afwijkend gedrag vertoont ten opzichte van het gangbare looppatroon (routine) 

en in hoeverre dit valt te herleiden tot de interventie, de kenmerken van de persoon en de actuele activiteit 

van de persoon. 

 

De vraag ‘waarom loop je nu hier’ is een interventie in datgene wat het onderzoek probeert te begrijpen: de 

respondent gaat vanwege de gestelde vraag redenen ‘verzinnen’ voor zijn gedrag. Je krijgt dan attributies die 

zonder de enquête mogelijk niet hadden plaatsgevonden. Vragen die dit gevaar in zich dragen moeten zo 

veel mogelijk achterin de vragenlijst. 

 

Kenmerkend voor een stedelijk experiment als dit is dat je op zoek bent naar de verklarende variabelen 

zonder dat je de allerlei potentieel relevante interveniërende variabelen kan uitschakelen; zoals je dat doet in 

een laboratorium setting. De relevante context variabelen die niet zijn uit te schakelen maar mogelijk wel 

relevant zijn proberen we op gesystematiseerde wijze te vangen met een observatie schema (zie bijlage 2).  

 

In het kader van de verwachte effecten onder bezoekers (en niet onder forensen en bewoners) zijn op verzoek 

van OIS enkele vragen opgenomen over Persoonskenmerken en Doel van bezoek. 
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6. Resultaten  
In dit hoofdstuk presenteren we de bevindingen uit de voetgangerstellingen en enquêtes. Deze resultaten 
zijn overgenomen uit de rapportage van OIS (2017). 
 
1. Resultaten voetgangerstellingen 
Op vijf verschillende vrijdagen zijn voetgangers geteld die vanaf de stoep van de Dam de Damstraat inliepen 
of afsloegen naar de Nes. Voorafgaand aan de interventies zijn twee nulmetingen gedaan. Uit de twee 
nulmetingen blijkt dat slechts een klein deel van de voetgangers vanaf de Dam richting de Nes loopt. Zo loopt 
op 27 januari gemiddeld 7,3% van het aantal voetgangers dat de Damstraat inloopt de Nes in. Op 3 februari 
2017 is dit slechts 4,1%.  
 
Volgens de bedenkers van de interventies (Placemakers) zijn, in het meest ideale scenario, de experimenten 
succesvol wanneer een  interventie leidt tot een afname van het aantal voetgangers dat de Damstraat inloopt  
in vergelijking tot de 0-meting. In het ideale geval zou de afname 15 tot 30% zijn. Verwacht werd dat de 
interventies vooral invloed zullen hebben op die mensen die niet regelmatig de locatie bezoeken 
(incidenteel/nog nooit er geweest/toeristen): mensen die een vaste looproute hebben zullen zich door de 
interventies niet van hun vaste gewoontes af laten brengen, zij hebben een specifiek doel waarnaar ze op weg 
zijn. Uit de tellingen blijkt dat de interventies een klein  effect hebben op de spreiding van voetgangers. De 
afname in de Damstraat was 0,9% op 24 februari en 3,6% op 17 februari. Op 10 februari was de afname 1.4%.  
 
Bij de tweede interventie op 17 februari is er een toename te zien van het aandeel voetgangers dat afslaat 
richting de Nes (9,8% van het aantal voetgangers dat de Damstraat inloopt loopt de Nes in, op 10 februari 
was dit 7,1% en op 24 februari was dit 6,6%. Tijdens de gemiddelde nulmeting was het 5,6%).  
 
Op 24 februari zijn in totaal de meeste voetgangers geteld in de Damstraat vergeleken met de andere 
vrijdagen. Ook is er vergeleken met 17 februari een afname van het aantal mensen dat afslaat richting de Nes.  
 
Tabel 1: Tellingen voetgangers 

 27-1-2017 3-2-2017 10-2-2017 17-2-2017 24-2-2017 

  D N D N D N D N D N 

11:00-12:00 405 36 481 21 466 32 560 32 557 24 

12:00-13:00 717 70 664 68 620 43 718 79 732 48 

15.00-16:00 747 34 846 31 764 49 760 61 992 59 

16:00-17:00 783 26 924 16 694 65 822 99 1011 36 

18:00-19:00 1064 64 1175 48 1034 76 995 119 1015 89 

19:00-20:00 930 111 990 22 975 60 1013 85 962 92 

totaal 4646 341 5080 206 4553 325 4868 475 5269 348 

           

Nes als % vd Damstraat  7,3  4,1  7,1  9,8  6,6 

D=Damstraat, N=Nes                   Bron: OIS (2017) 

 
Als we per tijdvak naar de gegevens kijken, en we vergelijken de voetgangersstromen in de Nes per 
interventie met die van de gemiddelde nulmeting (waarbij de aantallen voetgangers van 27 januari en 3 
februari zijn gemiddeld), dan zien we wisselende resultaten. Hooguit is bij de tweede interventie van 17 
februari sprake van een gering effect en dan met name in de middag (van 15.00 tot 19.00 uur). Het vermoeden 
bestaat dat er in die periode een ander type voetganger in de Nes loopt dan op de tijdstippen waarop dit 
effect niet optreedt - mogelijk zijn er buiten de spits- en lunchtijden minder bewoners en in de buurt 
werkenden in de beide straten. In absolute zin gaat het om geringe aantallen. 
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2.  Resultaten enquêtes 

 

2.1  Voetgangers lopen de Nes vooral in voor specifieke bestemmingen 

De resultaten van de enquête moeten inzicht geven in de motieven van voetgangers om de Nes in te lopen. 

Zijn de passanten zich bewust geweest van de interventies? En zijn er verschillen in gedrag tussen groepen 

(incidentele passanten versus buurtbewoners/in de buurt werkenden)?  

 

De enquêtes zijn door de HvA afgenomen bij voetgangers die de Nes vanaf de Dam zijn ingelopen en vonden 

plaats op 3, 10, 17 en 24 februari 2017. In deze paragraaf wordt geanalyseerd waarom men de Nes bezoekt, 

hoe vaak men door de Nes loopt en waar men naar onderweg is. 

 

De enquêtes zijn afgenomen bij 167 voetgangers die vanaf de Dam de Nes zijn ingelopen. Iets meer dan de 

helft daarvan is man. Ongeveer twee derde van de respondenten is Nederlandstalig en de rest Engelsprekend. 

Het doel was om elke dag 50 enquêtes af te nemen. Dat zou betekenen dat er 200 enquêtes afgenomen 

zouden moeten zijn. Dit aantal is niet gehaald.  

 

Tabel 2: Aantal enquêtes per dag  
 

    absoluut 

0-meting op 3 februari 2017   44 

eerste interventie op 10 februari 2017     38 

tweede interventie op 17 februari 2017     49 

derde interventie op 24 februari 2017     36 

totaal     167 

Bron: OIS (2017) 

 

Het merendeel van de ondervraagde voetgangers liep alleen. Daarnaast loopt ongeveer twee derde van de 

respondenten vaker door de Nes. Eén derde van alle voetgangers geeft aan dat ze nooit eerder door de Nes 

zijn gelopen. Voor het merendeel zijn dit mensen die een dagje weg zijn of op vakantie. 

 

Tabel 3: Bent u vaker door de Nes gelopen? (absolute aantallen) 

    loopt alleen in tweetal in groepsverband totaal 

nee, nooit   13 32 5 51 

ja, enkele keren     30 18 9 57 

ja, tientallen keren     18 7 0 25 

ja, oneindig vaak     22 8 2 32 

totaal     85 65 16 167 

Bron: OIS (2017) 

Het merendeel van de respondenten geeft aan ook wel eens door de Damstraat te lopen. 31 respondenten 

zijn nooit eerder door de Damstraat gelopen. 
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Tabel 4: Bent u wel eens door de Damstraat gelopen? (absolute aantallen) 
 

    loopt alleen in tweetal in groepsverband totaal 

nee, nooit   12 16 3 31 

ja, enkele keren     48 35 6 90 

ja, tientallen keren     13 5 0 24 

ja, oneindig vaak     12 8 2 20 

totaal     85 65 16 167 

Bron: OIS (2017) 

 

Ongeveer de helft van de voetgangers die de Nes zijn ingelopen, is onderweg naar een specifieke 

bestemming, zoals Scheltema, Tara, Brakke Grond of de Stadsbank van Lening.  

 

Tabel 5: Waar gaat u naartoe? (absolute aantallen) 

   loopt alleen in tweetal in groepsverband totaal 

specifieke bestemming  45 36 11 92 

algemene bestemming   3 6 2 11 

ik ben aan het rondwandelen   4 15 1 21 

ik kwam hier toevallig terecht   2 2 1 5 

ik woon hier in de buurt  10 1 0 11 

ik werk hier in de buurt  15 2 1 18 

ik ga op visite bij iemand in de buurt  4 2 0 6 

anders, namelijk…  2 1 0 3 

totaal   85 65 36 167 

Bron: OIS (2017) 

 

Ongeveer twee derde van de respondenten geeft aan altijd via de Nes naar hun bestemming te lopen. De 0-

meting wijkt hier niet van af. Voor het merendeel van de voetgangers blijkt de Nes de normale looproute op 

weg naar een specifieke bestemming of werk. Zij lopen over het algemeen alleen. Deze vraag is niet gesteld 

aan mensen die nog nooit in de Nes waren geweest, die aan het rondwandelen waren of die toevallig in de 

Nes terecht waren gekomen.   

 

Tabel 6: Loopt u altijd via de Nes naar uw bestemming of loopt u hiervoor ook wel eens via de Damstraat? (absolute 

aantallen) 

    loopt alleen in tweetal in groepsverband totaal 

ja, ik loop altijd via de Nes   40 17 5 62 

nee, ik loop ook wel eens door de Damstraat     12 5 2 19 

weet niet, geen antwoord     8 4 1 13 

totaal     61 27 8 94 

Bron: OIS (2017) 

 

Het merendeel van de respondenten is in Amsterdam omdat ze een dagje weg zijn of op vakantie. 

Voetgangers die in tweetallen of in groepsverband lopen, zijn over het algemeen op vakantie of een dagje 

weg. Het grootste deel van de respondenten die alleen lopen, bezoekt de stad voor werk of studie.  
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Tabel 7: Reden waarom een bezoek wordt gebracht aan Amsterdam (absolute aantallen) 

    loopt alleen in tweetal in groepsverband totaal 

werk/studie   25 10 2 37 

dagje weg/vakantie     15 40 11 66 

visite     6 3 0 9 

ik woon hier     18 5 3 26 

anders, namelijk   6 2 0 8 

totaal     70 60 16 146 

Bron: OIS (2017) 

 

2.2  Effecten van de interventies zijn beperkt 

In deze paragraaf wordt geanalyseerd of de interventies zijn opgemerkt en hoe de interventies ervaren zijn.  

 

Uit de enquête blijkt dat het merendeel van de respondenten niks bijzonders is opgevallen bij de kruising van 

de Nes en de Damstraat. Vooral de eerste interventie werd nauwelijks opgemerkt. De tweede en de derde 

interventie vielen iets meer op. Bijna de helft van de respondenten heeft deze interventies gezien. Ook geeft 

een aantal respondenten aan dat hen iets anders is opgevallen, namelijk de grote klomp die ook op de hoek 

van de Dam en de Nes staat. 

 

Tabel 8 Is u hier bij de kruising (hoek Nes/Damstraat) iets bijzonders opgevallen, en zo ja wat dan? (absolute 

aantallen) 

    1e interventie 2e interventie 3e interventie totaal 

nee, niets opgevallen   32 23 14 69 

ja, het bord/het kalkteken is opgevallen     4 21 17 42 

ja, iets anders is opgevallen, namelijk...     2 5 3 10 

totaal     38 49 36 123 

Bron: OIS (2017) 

 

Wanneer respondenten aangaven dat hen niks bijzonders was opgevallen, wezen enquêteurs naar de 

interventie, waarna opnieuw gevraagd werd of zij deze hadden gezien. De eerste interventie blijkt opnieuw 

nauwelijks te zijn opgevallen. Dit komt overeen met de ervaringen van de aanwezige enquêteurs: zij gaven 

aan dat mensen zich voornamelijk focussen op de grote klomp op de hoek van de Dam en niet echt kijken 

naar het bord. De interventie is bovendien gedurende de dag verplaatst naar de stoep bij de klomp. Dit zou 

ook een reden kunnen zijn waarom de interventie minder is opgevallen. De derde interventie bleek 

uiteindelijk bij iets meer respondenten te zijn opgevallen. 

 

Tabel 9: Heeft u de interventie (het bord of de kalktekens) gezien? (absolute aantallen) 

    1e interventie 2e interventie 3e interventie totaal 

nee   33 22 8 63 

ja     1 6 11 18 

totaal     34 28 19 81 

Bron: OIS (2017) 

 

Slechts 10 respondenten (minder dan één procent) geven aan dat zij door één van de interventies de Nes zijn 

ingelopen.  
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De tweede interventie is het meest opgevallen, maar er zijn slechts zeven personen dankzij de interventie de 

Nes ingegaan. Ondanks dat de derde interventie het opvallendst was, bleek de interventie voor het overgrote 

deel van de voetgangers geen (bewuste) reden om de Nes in te lopen. 

 

Tabel 10: Bent u door dat bord (het kalkteken op straat) de Nes ingegaan? (absolute aantallen) 

    1e interventie 2e interventie 3e interventie totaal 

nee   4 20 22 46 

ja     1 7 2 10 

totaal     5 27 24 56 

Bron: OIS (2017) 

   

Ondanks dat de interventies weinig effect hadden op het routekeuzegedrag, geeft ongeveer een derde van 

de respondenten aan dat de interventie aanspreekt. De kalktekens op de grond werden relatief het meest 

gewaardeerd. Het bord met de vingers die richting de Nes wezen sprak weinig respondenten aan. 

 

Tabel 2.10 Spreekt de interventie (het bord/het kalkteken) u aan? (absolute aantallen) 

    1e interventie 2e interventie 3e interventie totaal 

nee   15 18 8 41 

ja     4 19 23 46 

weet niet   19 12 5 36 

totaal     38 49 36 123 

Bron: OIS (2017) 

 

Aan respondenten die aangaven dat de interventie hen niet aansprak, is gevraagd hun antwoord toe te 

lichten. Hieruit blijkt dat voor veel respondenten de boodschap van de interventie te onduidelijk was. Ook gaf 

een aantal respondenten aan dat de interventie niet opvallend genoeg was. 

 

Aan voetgangers in de Damstraat is niet gevraagd naar de reden waarom zij in Amsterdam waren, hoe vaak 

ze in de Damstraat liepen en waar ze naar op weg waren. Mede hierdoor zijn de resultaten van de 

voetgangerstellingen lastig te interpreteren in relatie tot de effecten van de interventies: we weten niet welk 

aandeel van alle passanten vaste passant (buurtbewoner of in de buurt werkende) is en welk aandeel toerist 

is. Daardoor weten we ook niet bij welke groep in welke mate de verandering van looproute is opgetreden.   

 

Als we naar de resultaten van de enquête kijken en we beperken ons tot de ‘toeristen’ (mensen die nog nooit 

in de Nes zijn geweest en die een dagje weg zijn of op vakantie) dan zien we dat in de (2e) nulmeting 61% van 

deze 18 mensen voor het eerst in de Nes is. Tijdens de eerste interventie loopt een vergelijkbaar deel van de 

toeristen in de Nes (62% van 8 toeristen). Bij de tweede interventie loopt 48% van de 25 toeristen er voor het 

eerst en tijdens de derde interventie loopt 50% van 16 toeristen voor het eerst in de Nes. Dat is minder 

vergeleken met de nulmeting, terwijl je vanwege de interventies (en de achterliggende verwachting ten 

aanzien van deze groep) juist een hoger aandeel verwacht. Hier geldt echter dat het om kleine absolute 

aantallen gaat. De enquête laat dus zeker niet het beoogde effect van de interventie(s) zien.  
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7. Conclusie 
Het doel van Amsterdam Detours is om bij te dragen aan (kennis over) mogelijkheden om drukte te spreiden 

en om voetgangersstromen te beïnvloeden aan de hand van drie verschillende interventies. 

 

Verwacht werd dat de interventies vooral invloed zouden hebben op die mensen die niet regelmatig de 

locatie bezoeken (incidenteel/nog nooit er geweest/toeristen). Uit de tellingen blijkt dat de interventies 

weinig effect hebben op de spreiding van voetgangers. Alleen bij de tweede interventie van 17 februari is 

sprake van een gering effect en dan met name in de middag (van 15.00 tot 19.00 uur). De afname in de 

Damstraat was 0,9% op 24 februari en  3,6% op 17 februari. Op 10 februari was de afname 1,4%. 24 februari 

viel in de Krokusvakantie, dat zou meer mensen in de Damstraat en minder (werkende/in de buurt wonende) 

mensen in de Nes kunnen verklaren.  

 

Op basis van deze resultaten kan geconcludeerd worden dat de interventies beperkt effect hebben gehad op 

het routekeuzegedrag van de voetgangers. Maar het is ook mogelijk dat andere factoren verklaren waarom 

slechts een beperkte toename is te zien van het aantal mensen dat de Nes is ingelopen. Bijvoorbeeld omdat 

men de Nes een minder aantrekkelijke straat vindt dan de Damstraat. De Nes heeft een ‘knik’ in de straat, 

waardoor je als je op de hoek van de Damstraat staat niet de hele Nes kunt inkijken. Je weet dus niet waar je 

terecht komt als je er inloopt. Bovendien is het als je erin kijkt vanaf de Damstraat een grauwere straat met 

weinig winkels, minder aantrekkelijk om in te lopen. Dit is echter niet specifiek onderzocht in dit experiment. 

In een eventueel volgend experiment kan overwogen worden om deze factor mee te nemen.  

 

Uit de enquêtes blijkt dat het merendeel van de voetgangers vaker door de Nes loopt. Ongeveer twee derde 

van de respondenten loopt altijd via de Nes naar een specifieke bestemming, zoals Scheltema, Tara, Brakke 

Grond of de Stadsbank van Lening. De interventies zijn voor hen geen aanleiding geweest om een andere 

looproute te kiezen.  

 

Ook gaf een groot aantal respondenten aan de interventies niet te hebben gezien. De vingers die richting de 

Nes wijzen (de eerste interventie) bleken nauwelijks te zijn opgevallen. De tweede en derde interventies 

waren opvallender, maar uiteindelijk hebben deze drie interventies er nauwelijks toe geleid dat mensen hun 

looproute aanpasten. Men vindt de boodschap van de interventies te onduidelijk en daarnaast zijn ze niet 

opvallend genoeg. En zoals gezegd is het ook mogelijk geweest dat andere factoren invloed hebben gehad 

op de routekeuze van voetgangers die de Damstraat inliepen in plaats van de Nes. 

 

Aan voetgangers in de Damstraat is niet gevraagd naar de reden waarom zij in Amsterdam waren, hoe vaak 

ze in de Damstraat liepen en waar ze naar op weg waren. Mede hierdoor zijn de resultaten van de 

voetgangerstellingen lastig te interpreteren in relatie tot de effecten van de interventies: we weten niet welk 

aandeel vaste passant is en welk aandeel toerist is. Daardoor weten we ook niet bij welke groep in welke mate 

de verandering van looproute is opgetreden. 

 

Als we naar de enquêteresultaten kijken en we beperken ons tot de ‘toeristen’ (mensen die nog nooit in de 

Nes zijn geweest en die een dagje weg zijn of op vakantie) dan zien we dat het aandeel toeristen dat voor het 

eerst in de Nes loopt tijdens de interventies afneemt ten opzichte van de gemiddelde nulmeting, terwijl we 

vanwege de interventies (en de achterliggende verwachting ten aanzien van deze groep) juist een hoger 
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aandeel verwachten. Hier geldt echter dat het om kleine absolute aantallen gaat. De enquête laat dus niet 

het beoogde effect van de interventie(s) zien. 

 

Al met al kunnen we concluderen dat er op basis van de voetgangerstellingen en enquêteresultaten geen 

sluitende verklaring is te geven voor de invloed van de ingezette interventies.  
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8. Reflectie 
Hoewel de interventies niet tot het beoogde doel hebben geleid, zijn er uit het uitgevoerde experiment wel 

een aantal waardevolle lessen te trekken. Door te reflecteren op dit project willen we bijdragen aan de opzet 

en uitvoering van volgende interventies en experimenten. Hiertoe staan in dit hoofdstuk enkele gezamenlijke 

reflecties op Amsterdam Detours op basis van gesprekken tussen Placemakers, OIS en HvA.  

 

1. Gebruik passende onderzoeksmethoden bij het meten van subtiele gedragsbeïnvloeding 

In de zoektocht naar een geschikte methode is in dit onderzoek gekozen voor een combinatie van tellingen 

en vragenlijsten. Hoewel wij nog steeds achter de combinatie van 'meten' en 'duiden' staan, is ook duidelijk 

geworden dat het duiden van een effect door middel van directe bevraging bij nudging beperkt resultaat 

oplevert. Ook wanneer bij de experimenten wel sprake was geweest van een significant effect, was het 

mogelijk dat respondenten hun routekeuzegedrag niet zouden toeschrijven aan de interventies gezien deze 

vorm van gedragsbeïnvloeding veelal onbewust plaats vindt. Hiermee dient in het ontwerp van onderzoek 

rondom nudging experimenten rekening te worden gehouden. Bij dit experiment is dat gedaan door de 

vragenlijst zo vorm te geven dat eerst gevraagd wordt of men van de gebruikelijke route afwijkt, en pas 

daarna specifiek te vragen of de interventie hierbij een rol heeft gespeeld. 

2. Kies voor kort-cyclische 'trial-and-error' systematiek 

Een aantal van de conclusies en inzichten die nu na afloop van drie interventies zijn getrokken waren ook al 

mogelijk op basis van één enkele interventie. Om snel te kunnen leren en verbeteren kun je overwegen om 

een kort-cyclische ‘trial & error’ systematiek in te bouwen: het experiment doorlopend door-ontwikkelen op 

basis van lessen uit iedere toepassing aan de hand van vooraf afgesproken variabelen of hypothesen. Je kunt 

dan werkende weg zowel je effect vergroten alsmede je kennisontwikkeling gerichter ontwerpen.  

3. Neem voldoende tijd om echt te kunnen leren wat werkt 

Snel schakelen dus, waarbij wel voldoende tijd te worden genomen om daadwerkelijk te kunnen begrijpen 

wat werkt. Amsterdam Detours werd uitgevoerd op drie dagen, wat erg kort bleek om voldoende enquête-

data te verzamelen om de effecten van de interventies te kunnen duiden. Om succesvol te experimenteren is 

meer ruimte nodig: je moet de tijd en de middelen hebben om verschillende dingen te proberen, uit te 

vogelen wat wel en niet bijdraagt aan het effect en zo richting het gewenste resultaat te werken. 

4. Wees alert op de gevolgen van een locatie voor de werking van het experiment 

De stad is geen ideale laboratoriumsetting: vermoedelijk heeft elke locatie kenmerken die van invloed zijn op 

de werking van een experiment. Bij Amsterdam Detours is de keuze voor de locatie Damstraat-Nes 

zorgvuldig, in samenspraak met de gemeente en OIS gemaakt (zie hfd 3). Op basis van onze ervaringen 

kunnen we nu concluderen dat deze (zeer drukke) locatie beperkingen heeft voor zichtbaar informeren door 

middel van een bord of patroon op straat. Bovendien is het karakter van de Nes dermate anders dan dat van 

de Damstraat dat er geen sprake is van een gelijkwaardige keuze. Mogelijk zouden de resultaten anders zijn 

geweest wanneer de interventies op een andere locatie waren geplaatst. Locatie-effecten kunnen worden 

uitgeschakeld door interventies op meerdere plekken te testen.  

5. Zorg ook bij nudging voor opvallend ontwerp met een heldere boodschap 

Uit de bevindingen van het onderzoek komt naar voren dat de interventies niet bij alle voorbijgangers zijn 

opgevallen. Bovendien is de boodschap van de interventies niet voor iedereen duidelijk. Hieruit komt naar 
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voren dat in het ontwerp meer ingezet had kunnen worden op zichtbaarheid en heldere communicatie – zeker 

in een omgeving als de Damstraat waar veel visuele informatie aanwezig is. Dit komt overeen met de 

ervaringen in diverse succesvolle experimenten met gedragsbeïnvloeding door Bureau D&B1, waarbij met een 

reeks van ingrediënten de hele context wordt veranderd. Subtiel, maar niet te subtiel dus. 

 

  

                                                
1 Zie https://www.dbgedrag.nl  

https://www.dbgedrag.nl/
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Bijlagen 
 

Bijlage 1: Vragenlijst 
 

  
 
 

Tablet Vragenlijst < Nes, 17105, februari 2017 >  

 
  

Q1 ENQ: Check of respondent vanaf de Dam de het Nes in is komen lopen. Zo niet, dan niet interviewen. Stem dit 
eventueel af met de tellers van OIS 

 

_Dag, ik ben xx van de Hogeschool van Amsterdam. In samenwerking met de gemeente Amsterdam doen wij 
onderzoek naar looproutes in de stad. Mag ik u een paar vragen stellen? Het kost een paar minuten van uw tijd. 

 

_Hello, I am xx of the Amsterdam University of Applied Sciences and in cooperation with the city of Amsterdam we 
are conducting  a survey on pedestrian routes (or walking routes). Can I please ask you a couple of questions? It 
will take a couple of minutes of your time.  

 

_ENQ: kies hier voor de taal waarin je de vragenlijst gaat afnemen  

 1 Nederlandse versie  
 2 Engelse versie  

 

Q0 ENQ: noteer 

 

_Respondent  

 1 loopt alleen,  
 2 in tweetal  
 3 in groepsverband  

 

Q2 ENQ: antwoordcategorieen niet voorlezen maar aanvinken op basis van gegeven antwoord 

 

_Loopt u vaker door de Nes?  

 1 dagelijks  
 2 paar keer per week  
 3 wekelijks  
 4 paar keer per maand  
 5 minder vaak  
 6 nooit (dit is de eerste keer)  
 7 weet niet, geen antwoord  

 

Q3 Loopt u wel eens door de Damstraat? (hier om de hoek)  

 1 dagelijks  
 2 paar keer per week  
 3 wekelijks  
 4 paar keer per maand  
 5 minder vaak  
 6 nooit  
 7 weet niet, geen antwoord  
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Q4 Waar gaat u naar toe?   

 1 specifieke bestemming (zoals bv Scheltema, Tara, Brakke Grond, Stadsbank van Lening of iets dergelijks)  
 2 algemene bestemming (bijv. cafés, winkelen, of ik zoek een coffeeshop of theater of iets dergelijks)  
 3 ik ben aan het rondwandelen (geen specifieke bestemming)  ga naar vraag Q6 
 4 ik kwam hier toevallig terecht  ga naar vraag Q6 
 5 ik woon hier in de buurt  
 6 ik werk hier in de buurt  
 7 ik ga op visite bij iemand in de buurt  

 8 anders, nl   ________________________________________ 
 9 geen antwoord  

 

Q5 Loopt u altijd via de Nes naar uw bestemming of loopt u hiervoor ook wel eens via de Damstraat? (hier om de hoek)  

 1 ja, ik loop altijd via de Nes (dit is de normale route voor mij)  
 2 nee, ik loop ook wel eens door de Damstraat om deze bestemming te bereiken  
 3 weet niet, geen antwoord  

 

Q6 Is u hier bij de kruising (hoek Nes/Damstraat) iets bijzonders opgevallen, en zo ja wat dan?  

 1 nee, niets opgevallen  
 2 ja, het bord (het kalkteken op de straat) is me opgevallen  ga naar vraag Q8 

 3 ja, er is me iets anders opgevallen, namelijk   ________________________________________ 
 4 weet niet, geen antwoord  

 

Q7 ENQ: wijs even naar het bord (het kalkteken op de straat) of loop er even heen 

 

_Heeft u dit bord (het kalkteken op straat) gezien (hier op de hoek van de Nes en de Damstraat)?   

 1 nee  ga naar vraag Q9 
 2 ja  

 

Q8 Bent u door dat bord (het kalkteken op de straat) de Nes in gegaan?  

 1 nee  
 2 ja  

 

Q9 Spreekt het bord (het kalkteken) u aan?  

 1 nee  
 2 ja  
 3 weet niet  ga naar Achtergrond 

 

Q10 Kunt u ook aangeven waarom het u we/niet aanspreekt?  

 1 antwoord   ________________________________________ 
 2 geen antwoord/weet niet  

 

Achtergrond 

Tot slot wil ik u nog enkele vragen stellen voor de statistiek.  
  

  
Q11 ENQ: Deze vraag stel je alleen aan bezoekers (dus niet aan de mensen die in de buurt wonen). 

 

_Waarom bent u in Amsterdam? (ENQ: noteer voornaamste reden, dus 1 antwoord mogelijk)  

 1 werk / studie  
 2 dagje weg / vakantie  
 3 visite  
 4 anders, nl   ________________________________________ 
 5 geen antwoord  

 

PCJUIST Wat is uw postcode?  

 X 
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BUITEN
LAND 

Indien uit buitenland 

 

_Uit welk land komt u?  

 X 
  

LEEFTD Wat is uw leeftijd?   

 

 

 

  

Dit waren al mijn vragen. Hartelijk dank voor uw medewerking, nog een fijne dag gewenst. 

 

_ENQ: eventueel kun je nog toelichten dat de gegevens worden gebruikt om interventies in drukke looproutes beter te 
begrijpen. Op basis hiervan wordt in samenwerking met de gemeente Amsterdam gewerkt aan het tegengaan van 
overlastgevende drukte. 

 

_Eventuele opmerkingen van de respondent kun je bij de volgende vraag kwijt.  
  

Opmer
kingen 

ENQ: noteer eventueel nog een toelichting op de enquete of als de respondent nog iets kwijt wil.  

 X 
  

DATUM ENQ: noteer invuldatum  

 1 3 februari  
 2 10 februari  
 3 17 februari  
 4 24 februari  

 

TIJDVAK ENQ: noteer tijdvak van het interview  

 1 11.00-13.00  
 2 15.00-17.00  
 3 18.00-20.00  

 

ENQ ENQ: noteer hier wie de enquete heeft afgenomen, vul je initialen in  

 1 ingevuld door   ________________________________________ 
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Bijlage 2: Observatieschema 

 
 

  
 
 

Observatieschema < Nes/Dam, februari 2017 >  

 
 
Dit observatieschema heeft betrekking op de experimentele bewegwijzering op de hoek damstraat/nes. Observeer voor het invullen  
vanuit de beoogde route van de doelgroep: van stoep op de Dam lopend vanaf paleis richting kruising Damstraat – Nes. 
 
  

Topic 1 Typering van weersomstandigheden: beschrijf de temperatuur, neerslag, wind en geef typering, bijv. guur of aangenaam.  
 

 11.00-13.00  

 15.00-17.00  

 18.00-20.00  
 
 

Topic 2 Bijzondere geluidsinvloeden. Beschrijf eventuele afwijkende geluiden (bijv. luide muziek of wegwerkzaamheden) 

 

 11.00-13.00  

 15.00-17.00  

 18.00-20.00  
 

Topic 3 Samenstelling van doorstroom: in hoeverre zijn er over de dag gezien opvallend veel fietsers, scoorter, voetgangers, 
auto’s, of anders 

 

 11.00-13.00  

 15.00-17.00  

 18.00-20.00  
 

Topic 4 Drukte beleving. Geef in enkele woorden weer in hoeverre er volgens jou sprake is van (overlastgevende) drukte 

 

 11.00-13.00  

 15.00-17.00  

 18.00-20.00  
 

Topic 5 Vrije ruimte voor invullen van relevante kenmerken situatie die van invloed kunnen zijn op effect bewegwijzering. 

 

 11.00-13.00  

 15.00-17.00  
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 18.00-20.00  
 
 
 
 
  

DATUM ENQ: noteer invuldatum  

 1 3 februari  
 2 10 februari  
 3 17 februari  
 4 24 februari  

 
 

ENQ ENQ: noteer hier wie schema heeft ingevuld  

 1 ingevuld door   ________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


