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1 Inleiding 
 

1.1 Alcohol en gedrag tijdens het uitgaan 

Veilig uitgaan en het garanderen van veiligheid tijdens evenementen staan in steeds 

meer gremia in Nederland standaard op de agenda. Zowel landelijk als lokaal worden 

nota’s, beleidsregels, convenanten, (lokale) wetten en regels ontworpen om de veilig-

heid van burgers tijdens uitgaan en evenementen te garanderen. 

Het optuigen van dergelijke maatregelen is slechts één van de mogelijke oplossingen; 

veiligheid tijdens uitgaan en evenementen is een complex fenomeen, dat wordt beïn-

vloed door diverse factoren die ook nog eens van invloed op elkaar kunnen zijn (Muller 

e.a., 2010). Zo is er de afgelopen jaren regelmatig onderzoek gedaan naar de (ver-

meende) relatie tussen (overmatig) alcoholgebruik en geweldplegingen. Uit 

overzichtsstudies van Van Erpecum (2005) en van Van Noije en Wittebrood (2008), in 

de Trendanalyse jeugd & alcohol van het Centrum Criminaliteitspreventie en Veiligheid 

(2009), maar ook in het Projectplan pijler II Programma Geweld van het Ministerie van 

Justitie (2009) komen onder andere de volgende zaken naar voren:  

 

• Gewelddadig of agressief gedrag is het gevolg van een complex van persoonlijke en situationele 

omstandigheden; 

• Alcohol werkt ontremmend op gedrag; 

• Alcohol verlaagt de drempel tot agressief gedrag, maar is er niet de oorzaak van; 

• Alcohol kan gewelddadig gedrag faciliteren bij jongeren die al geneigd zijn tot dat gedrag; 

• Alcoholgebruik beperkt risicomijdend gedrag; 

• Alcoholgerelateerd geweld komt vaker voor in subgroepen waarin geweld acceptabel wordt 

gevonden en sprake is van onderlinge bonding; 

• Drinken vóór het uitgaan, verhoogt de kans op betrokkenheid bij vechtpartijen tijdens het uit-

gaan; 

• De aanpak van alcoholgebruik leidt hoogstwaarschijnlijk tot een reductie van het aantal bedrei-

gingen. 

 

Naast alcohol zijn er nog diverse oorzaken voor geweld in uitgaans- en evenementen-

settings te noemen. Zo is druggebruik, net als alcoholgebruik, te beschouwen als een 

factor die ontremmend kan werken. Deze ontremmende werking wordt in het veld des 

te meer ervaren wanneer deze twee middelen tegelijkertijd gebruikt worden (combi-

gebruik). 
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1.2 Het Vijfjarenactieprogramma 

In het kader van het Vijfjarenactieprogramma (VJAP) moet in 2014 inzichtelijk zijn 

onder welke groepen uitgaanspubliek (doelgroepen) en in welke vorm uitgaansgeweld 

een rol speelt. Ook moet per doelgroep een actieplan worden opgesteld. Daarnaast 

moeten in het kader van het VJAP doelgroepen waarbij het overmatig gebruik van 

alcohol in relatie tot uitgaansgeweld een rol speelt, scherper in beeld gebracht worden 

in een drietal hotspotgebieden die in het kader van het Programma Drugs & Alcohol 

zijn benoemd. Het betreft de hotspotgebieden Oude Haven en omgeving, Stadhuisplein 

en omgeving en de Emmastraat en omgeving in Rozenburg.1 

 

Het programma Drugs & Alcohol, dat tot 2014 loopt, staat onder regie van de GGD en 

kenmerkt zich door een integrale aanpak c.q. een samenhangende inzet op het gebied 

van preventie, curatie en repressie. De doelstelling van het programma is als volgt: ‘In 

2014 is het gebruik van alcohol en drugs onder jongeren tot 23 jaar met 10 procent 

afgenomen ten opzichte van 2009/2010’. De centrale focus in het programma ligt bij 

preventie: het voorkomen van vroeg-, vaak en veelgebruik en het vroegtijdig aanpak-

ken van risicogebruik en aanverwante problematiek. Om de afname in alcohol- en 

druggebruik onder jongeren te bewerkstelligen, wordt ingezet op het voorkomen van 

gebruik door minderjarigen, het terugdringen van gebruik onder risicogroepen en het 

terugdringen van gebruiksgerelateerd risicogedrag. 

 

1.3 Onderzoeksopdracht en -vragen 

De Directie Veiligheid, afdeling Stadszaken, heeft aan Bureau Beke gevraagd een on-

derzoek te verrichten naar groepen uitgaanspubliek en in welke vorm uitgaansgeweld 

een rol speelt. Daarnaast moeten in het kader van het VJAP doelgroepen waarbij het 

overmatig gebruik van alcohol in relatie tot uitgaansgeweld een rol speelt, scherper in 

beeld gebracht worden in de drie hotspotgebieden die in het kader van het Programma 

Drugs & Alcohol zijn benoemd. 

 

                                                

1. De uitgaansgebieden behelzen meer straten dan de Oude Haven, het Stadhuisplein en de Em-

mastraat alleen. Zie bijlage 1 voor een grafische weergave van de drie uitgaansgebieden. 

Vanwege het leesgemak kiezen we voor de termen Oude Haven, Stadhuisplein en Emmastraat. 
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Voor het onderzoek zijn de volgende vragen van belang: 

  

1. Welke doelgroepen jongeren tot 23 jaar gaan bij welke horecagelegenheden uit? Bij de cluste-

ring van de doelgroepen spelen factoren als leeftijd, geslacht, opleidingsniveau, uiterlijke 

kenmerken (kleding, sieraden, kapsels), vervoermiddel (fiets/openbaar vervoer/auto), sa-

menstelling (individuen, stelletjes, groep) en gebruik van alcohol (indrinken, gebruik van 

alcohol al dan niet op straat) een rol. 

2. Op welke uitgaanstijdstippen in het weekend bevinden zich welke groepen jongeren op straat 

in de uitgaansgebieden? 

3. Op welke tijdstippen gaat het merendeel van de jongeren tot 23 jaar uit in de uitgaansgebie-

den en op welke tijdstippen bevinden zij zich op straat? (Voordat zij een horecagelegenheid 

binnenkomen en op het einde van de avond wanneer zij weer naar huis gaan?) 

 

Daarnaast is de Directie Veiligheid geïnteresseerd in de 'uitgaansmigratie' van de doel-

groepen, resulteren in de volgende onderzoekvragen:  

 

4. Waar komen de jongeren vandaan en waar gaan ze naar toe?  

5. Is sprake van migratie tussen de verschillende uitgaansgelegenheden?  

6. Is het inderdaad zo dat de jongeren die uitgaan in de hotspotgebieden hebben ingedronken en 

zo ja, waar doen ze dat?  

 

Tot slot is het voor de Directie Veiligheid van belang dat wordt ingezoomd op de doel-

groepen waarbij overmatig alcoholgebruik in relatie tot uitgaansgeweld een rol speelt. 

Met name inzicht in de term uitgaansgeweld is daarbij van belang:  

 

7. Wat is uitgaansgeweld? 

8. Vindt uitgaansgeweld plaats in de drie uitgaansgebieden? 

9. Indien uitgaansgeweld plaatsvindt: in welke mate? 

10. Zijn er doelgroepen aan te wijzen waarbij er een duidelijke link is tussen drinkgedrag en uit-

gaansgeweld of speelt het in het algemeen onder jongeren die overmatig alcohol gebruiken? 

  

1.4 Methoden van onderzoek 

Het onderzoek bestaat bewust uit meerdere onderzoeksactiviteiten. We doen dit omdat 

het onze ervaring is in eerder uitgevoerde onderzoeken in uitgaanscentra en bij eve-

nementen (onder andere Muller et al., 2011 en Kuppens en Ferwerda 2009; 2008) dat 

een multibronnenbenadering nodig is om de onderzoeksvragen afdoende te beant-

woorden. Er zijn vier onderzoeksactiviteiten ingezet die achtereenvolgens worden 

toegelicht. 

 



E e n  n u c h t e r e  R o t t e r d a m s e  a a n p a k  -  4  -  

1: Analyse BVH 

Om vanuit de politieregistratie in beeld te brengen en te monitoren wat er in de gebie-

den gebeurt met betrekking tot uitgaansgerelateerde geweldsincidenten is voor de 

jaren 2010 en 2011 een analyse gemaakt van de aantallen en de aard van de inciden-

ten in de drie onderzoeksgebieden. 

Hiertoe maken we gebruik van een eerder door ons ontwikkelde Uitgaansmonitor. De-

ze wordt gebruikt in de politieregio Gelderland-Midden. Omdat het bronsysteem BVH in 

Gelderland en Rotterdam hetzelfde is, is het relatief eenvoudig om de gegevens te 

genereren. Alleen de gebieden moeten in de query aangepast worden, hetgeen een-

voudig uitvoerbaar is. De meerwaarde van het gebruik van de Uitgaansmonitor is dat 

de opdrachtgever ook tijdens de programmaperiode periodiek op de hoogte kan blijven 

van de ontwikkelingen in de aard en omvang van de geweldsincidenten.2 

 

2: Observatie en vragenlijstonderzoek in de uitgaanscentra 

Op twee uitgaansavonden en -nachten zijn door zes onderzoekers observaties in de 

uitgaansgebieden uitgevoerd en in de Oude Haven en omgeving en op en rond het 

Stadhuisplein vragenlijsten afgenomen onder het uitgaanspubliek.3 

De observaties zijn uitgevoerd aan de hand van een observatielijst en zijn bedoeld om 

een sfeerbeeld en een contextbeschrijving – inclusief aanwezige doelgroepen en ge-

drag op straat en in horecagelegenheden – van het gebied tijdens uitgaansavonden te 

geven. 

De vragenlijsten – waarin aandacht voor persoonskenmerken van de jongere, doel-

groepvragen, alcoholgebruik en indrinkgedrag, uitgaansmigratie, attitude ten aanzien 

van alcoholgebruik en gedrag – worden door de onderzoekers onder zoveel mogelijk 

jongeren uitgezet. Dit is voornamelijk in de horecagelegenheden zelf uitgevoerd omdat 

veel horeca-eigenaren hiervoor toestemming hebben gegeven.4 

 

3: Interviews met kenners en bewoners in het gebied 

Met een aantal gebiedskenners (politie, gemeente, horeca, bewoners) zijn interviews 

afgenomen over het karakter van het gebied, het type bezoekers (doelgroepen), hun 

alcoholgebruik, en het gedrag.5 Deze interviews vormen eveneens een onderdeel van 

het voorgenomen drieluik (met herhalingen in 2013 en 2014). 

 

                                                

2. Zie voor een overzicht van de incidentsoorten bijlage 2. 

3. In Rozenburg is ervoor gekozen om het uitzetten van vragenlijsten te vervangen voor extra 

interviews. De reden hiervoor wordt uiteengezet in hoofdstuk 3. 

4. Zie voor de vragenlijsten bijlage 3. 

5. Zie voor een overzicht van de geïnterviewden bijlage 4. 
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4: Rapportage 

Onderhavige rapportage geeft de eerste interview-, observatie- en enquêteronde weer. 

Mocht er vanuit de gemeente Rotterdam behoefte zijn aan herhaalde metingen, dan 

worden over de wijze van onderzoek en rapportagemomenten separate afspraken ge-

maakt. 
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2 De BVH-analyse  

 

In dit hoofdstuk beschrijven we de analyses van de politieregistraties in BVH, over de 

jaren 2010 en 2011. We starten in de eerste paragraaf met informatie over de aange-

leverde data, waarna we in de tweede paragraaf de analyses presenteren. Het 

hoofdstuk sluit in de derde paragraaf af met de belangrijkste bevindingen. 

 

Een belangrijke kanttekening is hier op zijn plaats. In dit hoofdstuk gaat het om muta-

ties van geweldsincidenten in BVH. Deze mutaties zijn een indicatie van de 

ontwikkeling in (soorten) geweld in de uitgaansgebieden, maar geven geen volledig 

beeld van alle daadwerkelijk gebeurde incidenten. Immers, niet alle incidenten komen 

ter kennis van de politie.  

 

2.1 Algemene cijfers 

Van de directie Veiligheid zijn BVH-incidenten over de jaren 2010 en 2011 ontvangen. 

Het betreft hier in totaal 304.627 incidenten. Een groot deel (73,9 procent) van deze 

incidenten laten we echter buiten beschouwing. Het gaat dan om de volgende inciden-

ten: 

 

 Incidenten die geen verband hebben met uitgaansgeweld. Het gaat om sterk uiteenlopende 

incidenten, van ‘gevaarlijke hond’ tot ‘verontreinigen oppervlaktewater’; 

 Incidenten die tijdens het Zomercarnaval gepleegd zijn. Deze incidenten worden niet meegeno-

men vanwege het specifieke karakter van het Zomercarnaval. 

 

Daarmee richten we ons puur op incidenten die te relateren zijn aan geweld in uit-

gaansgebieden, terugkomend in onderzoeksvraag 7 (‘wat is uitgaansgeweld?’). 

Uitgaansgerelateerde overlast, zoals geluidshinder in de drie uitgaansgebieden, blijft 

daarmee buiten deze BVH-analyse.6  

 

Voor de jaren 2010 en 2011 betekent dit dat er 79.431 incidenten meegenomen wor-

den in de analyse. Daarvoor is een onderverdeling gemaakt in vier 

geweldsincidentsoorten, met daarachter het percentage dat de soort voorkomt: geweld 

tegen goederen/openbare orde (42,7 procent), conflicten (27,2 procent), geweld tegen 

personen (25,4 procent) en diefstal met geweld (4,7 procent). 

 

                                                

6. Deze overlastvormen komen in hoofdstuk 3, waarin de enquêtes beschreven worden, aan bod. 
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2.2 De BVH-analyse in acht fasen 

De BVH-analyse verloopt in acht fasen, waarbij iedere fase een verdieping betekent 

van de vorige: 

 

 Fase 1: alle geweldsincidenten voor de drie uitgaansgebieden en overig Rotterdam (in procen-

ten); 

 Fase 2: alle geweldsincidenten voor de drie uitgaansgebieden en overig Rotterdam tussen 22 en 

06 uur (in procenten); 

 Fase 3: alle geweldsincidenten voor alleen de drie uitgaansgebieden (in aantallen); 

 Fase 4: alle geweldsincidenten voor de drie uitgaansgebieden tussen 22 en 06 uur (in aantal-

len); 

 Fase 5: geweldsincidenten naar soort voor de drie uitgaansgebieden (in aantallen); 

 Fase 6: geweldsincidenten naar soort voor de drie uitgaansgebieden tussen 22 en 06 uur (in 

aantallen; 

 Fase 7: geweldsincidenten naar soort en per uur tussen 22 en 06 uur (in aantallen); 

 Fase 8: geweldsincidenten naar uitgaansnachten tussen 22 en 06 uur (in aantallen). 

 

Fase 1: al le gewelds inc identen in 2010 en 2011 voor geheel Rotterdam 

 

Figuur 2.1: incidentsoorten naar gebied (in %) 

 

Uit figuur 2.1 blijkt dat in de Oude Haven en de Emmastraat procentueel meer sprake 

is van geweld tegen goederen/openbare ordefeiten dan op en rond het Stadhuisplein. 

Daarentegen komt geweld tegen personen op en rond het Stadhuisplein relatief het 

meest voor. In de Emmastraat komt geweld tegen personen verhoudingsgewijs het 

minst voor. 
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Fase 2: al le gewelds inc identen in 2010 en 2011 voor geheel Rotterdam tussen 

22 en 06 uur  

 

Figuur 2.2: incidentsoorten naar gebied tussen 22 en 06 uur (in %) 

 

Wanneer geselecteerd wordt op uitgaanstijden (tussen 22 en 06 uur) dan komt geweld 

tegen personen in de overige gebieden van Rotterdam procentueel het minst voor; 

deze geweldsvorm concentreert zich in dat tijdbestek dus meer in uitgaansgebieden. 

Geweld tegen personen op en rond het Stadhuisplein blijft verhoudingsgewijs promi-

nent aanwezig. 

 

Geweld tegen goederen/openbare ordefeiten neemt voor de Emmastraat tijdens de 

uitgaansuren sterk af, terwijl dit voor de andere twee uitgaansgebieden en overig Rot-

terdam minder afneemt. Daarentegen komen in de Emmastraat tijdens de 

uitgaansuren juist beduidend meer conflicten voor. In fase 3 en verder valt te zien dat 

de fluctuaties in de Emmastraat ook te maken hebben met het relatief kleine aantal 

incidenten dat in het uitgaansgebied plaatsvindt. 

 

Fase 3: al le gewelds inc identen voor al leen de dr ie ui tgaansgeb ieden  

Er zit tussen de drie uitgaansgebieden een groot verschil in de aantallen geweldsinci-

denten voor de jaren 2010 en 2011: in de Emmastraat gaat het om 30  incidenten, in 

de Oude Haven om 1.373 incidenten en op en rond het Stadhuisplein om 1.641 inci-

denten.7 De verdeling van de incidenten over de maanden van 2010 en 2011 is als 

volgt: 

 

                                                

7. De geweldsincidenten voor de drie uitgaansgebieden vertegenwoordigen dus op alle geweldsin-

cidenten in heel Rotterdam een percentage van 2,6. 
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Figuur 2.3: geweldsincidenten naar uitgaansgebied per maand (in aantallen) 

 

 

Het aantal geweldsincidenten per maand blijft per uitgaansgebied grofweg op hetzelfde 

niveau liggen, enkele pieken uitgezonderd. Vooral het aantal geweldsincidenten in april 

2010 op en rond het Stadhuisplein en in november 2011 in de Oude Haven vallen op. 

 

Fase 4: al le gewelds inc identen in dr ie u itgaansgebieden tussen 22 en 06 uur  

 

Figuur 2.4: geweldsincidenten tussen 22 en 06 uur naar uitgaansgebied per maand (in 

aantallen) 

 
Wanneer alleen gekeken wordt naar de geweldsincidenten tijdens de uitgaanstijden, 

dan valt de piek in april 2010 op en rond het Stadhuisplein weg; de geweldstoename 

toentertijd viel dus buiten de uitgaanstijden. De in figuur 2.3 al gesignaleerde piek in 

november 2011 in de Oude Haven is op basis van figuur 2.4 voornamelijk toe te wijzen 

aan het tijdsvak tussen 22 en 06 uur. 
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Fase 5: geweldsinc identen naar soort voor de drie u itgaansgeb ieden  

 

Figuur 2.5a: geweld tegen goederen/openbare orde naar uitgaansgebied per maand (in 

aantallen) 

 

Vooral in april en oktober 2010 blijkt geweld tegen goederen/openbare ordefeiten op 

en rond het Stadhuisplein versterkt voor te komen. Een nadere analyse heeft uitgewe-

zen dat de april-2010-piek terug te voeren is op extra incidenten op 25 april 2010, de 

dag van de bekerfinale Ajax-Feyenoord.8  

De november 2011-piek in de Oude Haven en omgeving is voor een belangrijk deel toe 

te wijzen aan geweld tegen goederen/openbare ordefeiten. De wijkagent van de Oude 

Haven is naar een verklaring voor de piek gevraagd. Vanwege klachten vanuit omwo-

nenden rond augustus 2011 is op de donderdagavonden extra surveillance in de nacht 

gehouden. Als gevolg daarvan zijn meer dan de normale hoeveelheid uitgaanders ge-

verbaliseerd. Deze actie is ook met extra aandacht door de surveillanten in BVH 

gemuteerd. Het is dus niet zozeer een kwestie van meer incidenten, maar een kwestie 

van extra inzet en mutatie. 

                                                

8. Dit wordt bevestigd door het bericht van 26 april 2010 op www.nu.nl (‘politie Rotterdam pakt 

Feyenoord-supporters op’.  
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Figuur 2.5b: geweld tegen personen naar uitgaansgebied per maand (in aantallen) 

 

Geweld tegen personen is qua aantallen vooral een aandachtspunt op en rond het 

Stadhuisplein. De algehele piek in geweld in april 2010 in dit uitgaansgebied is ook 

voor een deel te verklaren door een toename in geweld tegen personen in die maand. 

Interessant is dat in augustus 2010 in de Emmastraat, een naar verhouding veel klei-

ner uitgaansgebied dan de andere twee, meer geweld tegen personen is voorgekomen 

dan in de Oude Haven. 

 

Figuur 2.5c: conflicten naar uitgaansgebied per maand (in aantallen) 

 

Naast de reeds bekende piek in april 2010 op en rond het Stadhuisplein is de sterke 

daling in augustus 2011 interessant. Een verklaring is hiervoor niet gevonden, maar 

minder politie-inzet zou een reden kunnen zijn. In die maand blijft het aantal conflic-

ten voor de drie uitgaansgebieden tot een minimum beperkt. 
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Figuur 2.5d: diefstal met geweld naar uitgaansgebied per maand (in aantallen) 

 

Deze geweldsvorm vertoont een diffuus patroon en ligt in aantallen sterk lager dan de 

overige drie. Een trendmatige ontwikkeling is dan ook niet te geven. 

 

Fase 6: geweldsinc identen naar soort voor de dr ie ui tgaansgebieden tussen 22 

en 06 uur  

Het verloop van de vier geweldssoorten tussen 22 en 06 uur is in de volgende vier 

figuren grafisch weergegeven.  

 

Figuur 2.6a: geweld tegen goederen/openbare orde tussen 22 en 06 uur naar uitgaans-

gebied per maand (in aantallen) 
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Figuur 2.6b: geweld tegen personen tussen 22 en 06 uur naar uitgaansgebied per 

maand (in aantallen) 

 

Figuur 2.6c: conflicten tussen 22 en 06 uur naar uitgaansgebied per maand (in aantal-

len) 

 

 

Figuur 2.6d: diefstal met geweld tussen 22 en 06 uur naar uitgaansgebied per maand 

(in aantallen) 
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Wanneer deze vier geweldssoorten vergeleken worden met dezelfde soorten voor de 

gehele dag, dan is, gezien de extra politie-inzet, een logische constatering dat de piek 

geweld tegen goederen/openbare ordefeiten in de Oude Haven en omgeving blijft be-

staan. De piek in geweld tegen goederen/openbare ordefeiten op en rond het 

Stadhuisplein in april 2010 neemt juist af; deze geweldssoort vindt dus veelal op de 

niet-uitgaansuren plaats.9 

 

Fase 7: geweldsinc identen naar soort en per uur tussen 22 en 06 uur  

Specifiek voor de Oude Haven en het Stadhuisplein is gekeken naar het incidentenver-

loop gedurende de uitgaansuren. Gezien de geringe aantallen incidenten is dit niet 

voor de Emmastraat uitgevoerd. 

 

Figuur 2.7: incidentsoorten per uur 

Stadhuisple in e .o.                   Oude Haven e.o.  

          

 

 

Hoewel de aantallen op en rond het Stadhuisplein hoger liggen, is voor beide uitgaans-

gebieden eenzelfde patroon te herkennen als het gaat om geweld tegen personen. 

Deze geweldssoort piek tussen 4 en 5 uur ’s nachts, waarna het sterk tot zeer sterk 

terugvalt. Dit neemt niet weg dat er tussen 5 en 6 uur ’s nachts vooral op en rond het 

Stadhuisplein nog het nodige geweld tegen personen voorkomt. 

 

Het patroon voor geweld tegen goederen/openbare ordefeiten verschilt tussen het 

Stadhuisplein en de Oude Haven. Op en rond het Stadhuisplein komt eenzelfde, maar 

beduidend lagere piek als voor geweld tegen personen voor. In de Oude Haven is het 

patroon grilliger, mogelijk ook veroorzaakt door de lagere aantallen. 

 

                                                

9. Dit klopt, omdat de incidenten met de Feyenoord-supporters in de middag plaatsvonden. 
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Conflicten zijn vooral voor het Stadhuisplein een constante, maar – in vergelijking met 

geweld tegen personen – lagere factor. Mogelijk komt dit ook doordat conflicten re-

gelmatig uitmonden in geweld tegen personen en vervolgens als zodanig gemuteerd 

worden.  

 

Fase 8: geweldsinc identen naar u itgaansnachten tussen 22 en 06 uur  ( in aan-

ta l len)   

Ten slotte is om een beeld te schetsen van de incidenten op de verschillende uitgaans-

avonden en –nachten een analyse alleen voor de donderdag, vrijdag en zaterdag 

uitgevoerd.10  

 

Figuur 2.8a en b: alle geweldsincidenten op en rond het Stadhuisplein en de Oude Ha-

ven naar uitgaansavond (in aantallen)  

Stadhuisple in e .o.   

Oude Haven e.o.   

 

Uit de analyse blijkt ten eerste dat de piek in geweldsincidenten in de Oude Haven en 

omgeving inderdaad te herleiden is tot de uitgaansdonderdag. Ten tweede is alleen op 

en rond het Stadhuisplein tijdens de uitgaansdonderdag sprake is van minder 

geweldsincidenten. Aan de bij het Stadhuisplein betrokken geïnterviewden is gevraagd 

                                                

10. Het betreft de donderdag op vrijdag van 22 tot 06 uur, de vrijdag op zaterdag van 22 tot 06 

uur en de zaterdag op zondag van 22 tot 06 uur. 



E e n  n u c h t e r e  R o t t e r d a m s e  a a n p a k  -  1 7  -  

naar redenen voor de lagere aantallen op de uitgaansdonderdag. Deze liggen 

voornamelijk op het terrein van aantallen: op vrijdag en zaterdag is veertien man 

politie extra aanwezig en liggen de bezoekersaantallen hoger; de donderdag staat, 

vooral in 2010 en 2011, niet zo bekend als uitgaansnacht. Deze aantallen vormen de 

voornaamste reden. Daarnaast is nog aangedragen dat op donderdag meer studenten 

dan op vrijdag en zaterdag uitgaan op en rond het Stadhuisplein en het jongere 

publiek op de vrijdag en zaterdag ‘meer de bloemetjes willen buiten zetten’, maar deze 

laatste gedachte wordt met enige terughoudendheid genoemd. 

 

2.3 Belangrijkste bevindingen 

Aan het eind van dit hoofdstuk zetten we de belangrijkste uitkomsten van de BVH-

analyse over 2010 en 2011 op een rij: 

 

 In de Oude Haven en de Emmastraat komen over de jaren 2010 en 2011 verhoudingsgewijs 

meer geweld tegen goederen/openbare ordefeiten voor. Op en rond het Stadhuisplein verhou-

dingsgewijs meer geweld tegen personen. 

 Het totaal aantal geweldsincidenten blijft in de jaren 2010 en 2011 grofweg op hetzelfde niveau 

liggen voor de drie uitgaansgebieden. Dit geldt in het algemeen ook voor de afzonderlijke ge-

weldssoorten (geweld tegen goederen/openbare ordefeiten, geweld tegen personen, conflicten 

en diefstal met geweld). Twee pieken in geweldsincidenten vallen op: in april 2010 op en rond 

het Stadhuisplein en in november 2011 in de Oude Haven. De eerste piek is te verklaren door 

incidenten na de bekerfinale Ajax-Feyenoord (en valt grotendeels weg tussen 22 en 06 uur) en 

de laatste piek is te verklaren door verhoogde politie-inzet op donderdagen (en blijft bestaan 

tussen 22 en 06 uur); 

 Het aantal geweldsmutaties in de Emmastraat is te laag om trends over de twee onderzoeks-

jaren te kunnen benoemen. 

 De piek voor geweld tegen personen is het meest eenduidig en ligt tussen 4 en 5 uur ’s nachts 

voor zowel het Stadhuisplein als de Oude Haven. Daarnaast speelt vooral geweld tegen goede-

ren/openbare ordefeiten een rol, waarbij het patroon op en rond het Stadhuisplein wijst op een 

piek tussen 4 en 5 uur ’s nachts. Voor de Oude Haven is het patroon in incidenten per uur gril-

lig. 

 Op en rond het Stadhuisplein worden tijdens de uitgaansdonderdag (tussen 22 en 06 uur) be-

duidend minder incidenten geregistreerd. Navraag bij de kenners van het gebied levert een 

aantal verklaringen hiervoor op: de belangrijkste is dat juist op de uitgaansvrijdag en –zaterdag 

veertien extra politiemensen worden ingezet via het project horecare. Ook liggen de bezoekers-

aantallen op de uitgaansdonderdag lager dan de overige twee uitgaansdagen. 
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3 De enquêtes 
 

In dit hoofdstuk komen de onder jongeren uitgezette enquêtes aan bod. We presente-

ren in eerste instantie in de eerste twee paragrafen de basale onderzoeksresultaten, 

waarna in paragraaf 3.3 een verdiepingsanalyse volgt. In de daaropvolgende paragraaf 

gaan we ter vergelijking in op andere onderzoeken over alcoholgebruik. Het hoofdstuk 

wordt afgesloten met de belangrijkste bevindingen en een korte reflectie op het ge-

constateerde alcoholgebruik.  

 

3.1 Verloop van de enquêtes 

Op donderdagavond 2 februari zijn de onderzoekers gaan enquêteren in uitgaansgele-

genheden op het Stadhuisplein en in de Oude Haven. Specifiek voor een 

uitgaansgelegenheid die vrijdag geopend is, is ook op vrijdag 3 februari een deel van 

de enquêtes afgenomen. In bijna alle uitgaansgelegenheden werd toestemming ver-

leend om binnen te enquêteren. De onderzoekers zijn van kroeg naar kroeg getrokken, 

om bezoekers van alle gelegenheden in de data mee te nemen. Omdat vragenlijsten 

op een bepaald moment niet meer volledig en serieus ingevuld worden, is het enquê-

teren rond half twee ’s nachts stopgezet. 

 

De enquêtes zijn in totaal door 349 mensen ingevuld, waarvan 194 in uitgaansgele-

genheden op het Stadhuisplein en 155 in uitgaansgelegenheden in de Oude Haven. 

Voor Rozenburg is besloten geen enquêtes uit te voeren vanwege het lage maximaal 

te verwachten aantal enquêtes.11 Voor dat uitgaansgebied zijn extra interviews gehou-

den. 

 

3.2 Resultaten van de enquêtes afzonderlijk 

De resultaten van de enquêtes zijn voor beide uitgaansgebieden apart geanalyseerd en 

hebben betrekking op de volgende onderwerpen: 

 

 Achtergronden en kenmerken geënquêteerden; 

 uitgaanspatroon; 

 verplaatsingen tijdens het uitgaan; 

 alcoholgebruik; 

 dader- en slachtofferschap. 

 

                                                

11. Omdat het in een weekend maximaal gaat om 200 uitgaansjongeren en geen toestemming is 

gekregen om binnen te enquêteren, zou de respons te laag zijn geweest voor betrouwbare onder-

zoeksresultaten. 
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3.2.1 Achtergronden en kenmerken geënquêteerden 

Tabel 3.1 geeft een overzicht van de achtergronden en kenmerken van de onder-

vraagden: 

 

Tabel 3.1: Achtergrondkenmerken van de ondervraagden 

Achtergrondkenmerken Stadhuisplein Oude Haven 

Geslacht (in %)   

Man 44,1 42,8 

Vrouw 55,9 57,2 

Leeftijd (in jaren)   

Gemiddeld 21,5 21,7 

Minimum 17 14 

Maximum 39 39 

Dagbesteding (in %)   

Werk 31,1 13,7 

Opleiding 64,2 83,7 

Werkloos 4,7 2,6 

Woonplaats (in %)   

Rotterdam 46,4 60,6 

Elders 53,6 39,4 

 

De verdeling van het aantal mannen en vrouwen ontloopt elkaar voor beide gebieden 

niet veel. Zowel in de Oude Haven als op het Stadhuisplein zien we een lichte minder-

heid van mannen. De gemiddelde leeftijd is nagenoeg gelijk in beide gebieden. Het 

profiel van de bezoekers is verschillend wanneer we kijken naar de dagbesteding. Voor 

beide gebieden geldt dat de meerderheid naar school gaat of studeert, maar dit per-

centage is hoger in de Oude Haven. Op het Stadhuisplein komen meer mensen met 

een vaste baan en het percentage werklozen is ook hoger. 

 

De herkomst van de bezoekers is verschillend voor beide gebieden. Van de bezoekers 

op het Stadhuisplein woont een kleine meerderheid niet in Rotterdam, terwijl in de 

Oude Haven de meerderheid wel uit Rotterdam komt. Ook wanneer we kijken naar de 

bezoekers die wel in Rotterdam wonen, zien we verschillen in woongebieden (tabel 

3.2). Bij de Oude Haven vallen de hoge percentages voor Kralingen-Crooswijk en het 

Stadscentrum op. Het percentage bezoekers dat uit deze gebieden komt, is twee keer 

zo hoog als bij het Stadhuisplein. De verdeling van woongebieden lijkt bij de bezoekers 

van het Stadhuisplein iets gelijkmatiger. De verschillen met de Oude Haven zijn vooral 

groot voor IJsselmonde, Prins-Alexander en Delfshaven. 
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Tabel 3.2: Woongebieden Rotterdamse bezoekers (in %) 

Herkomst naar wijk in Rotterdam Stadhuisplein Oude Haven 

Prins Alexander 17,8 11,7 

Delfshaven 11,1 7,4 

Kralingen-Crooswijk 10,0 21,3 

IJsselmonde 10,0 3,2 

Stadscentrum 10,0 19,1 

Noord 6,7 7,4 

Hoogvliet 6,7 5,3 

Feijenoord 5,6 7,4 

Charlois 5,6 5,3 

Pernis 5,6 1,1 

Hoek van Holland 3,3 1,1 

Overschie 3,3 3,3 

Hilligersberg 3,3 2,1 

Schiebroek 1,1 3,2 

Rozenburg 0 1,1 

 

De vervoersmiddelen die bezoekers gebruiken om naar het uitgaansgebied te komen, 

zijn voor beide gebieden divers (zie figuur 3.1). De verschillen tussen beide gebieden 

zijn niet groot, maar de respondenten van het Stadhuisplein gaven vaker aan met de 

bus te komen, terwijl mensen in de Oude Haven vaker met de fiets kwamen. Dat lijkt 

logisch, gezien het feit dat veel bezoekers van de Oude Haven in Kralingen-Crooswijk 

(dichtbij de Oude Haven) en het Stadscentrum wonen. 

 

Figuur 3.1: wijze van vervoer(heen en terug, in %)12 

                                                

12. De respondenten konden meerdere vervoersmiddelen aankruisen. 
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3.2.2 Het uitgaanspatroon 

Aan de respondenten is gevraagd hoe vaak ze per maand uitgaan in het gebied waar ze 

op dat moment waren. De resultaten (zie tabel 3.3) laten zien dat de bezoekers van het 

Stadhuisplein per maand ongeveer vier keer uitgaan op het Stadhuisplein en de bezoe-

kers van de Oude Haven ongeveer drie keer in de Oude Haven.  

 

Tabel 3.3: Frequentie van uitgaan in dit gebied (in %) 

Frequentie van uitgaan per maand Stadhuisplein Oude Haven 

1-5 keer 71,4 86,2 

6-10 keer 17,1 8,1 

Meer dan 10 keer 8,6 4,0 

Gemiddeld 4,3 3,2 

 

De respondenten gaan zelden alleen op stap, bijna iedereen komt samen met een 

groep (zie tabel 3.4). De respondenten op het Stadhuisplein gaan op stap met een 

groep van gemiddeld 4,6 personen, de mensen die in de Oude Haven gaan stappen, 

komen gemiddeld met 5,6 personen.  

 

Tabel 3.4: Groepsgrootte tijdens het stappenen (inclusief jezelf, in %) 

Groepsgrootte Stadhuisplein Oude Haven 

1 3,7 3,3 

2 12,6 2,0 

3 16,8 11,3 

4 24,6 27,3 

5 11,5 23,3 

6 18,8 13,3 

7 1,6 2,0 

8 3,1 4,0 

9 0 0,7 

10 6,3 6,7 

Meer dan 10 1,0 6,0 

 

Wat betreft de tijdstippen van uitgaan, zijn er slechts kleine verschillen tussen het 

Stadhuisplein en de Oude Haven (zie tabel 3.5). Voor de meeste mensen begint de 

uitgaansavond rond 23 uur of 0 uur en om 4 of 5 uur gaat men weer naar huis. De 

respondenten van het Stadhuisplein gaan vaker iets later naar huis dan de responden-

ten van de Oude Haven. Gemiddeld gaan de jongeren op het stadhuisplein 5,3 uur uit, 

in de Oude Haven 4,9 uur. 
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Tabel 3.5: Tijdstippen van uitgaan (in %) 

 Stadhuisplein Oude Haven 

Tijd Heen Naar huis Heen Naar huis 

19 uur 0,5 0 0 0 

20 uur 3,7 0 0,7 0 

21 uur 4,2 0,5 5,9 0 

22 uur 11,0 0 11,8 0 

23 uur 36,6 0 38,2 0 

0 uur 39,3 0,5 37,5 1,3 

1 uur 4,2 1,6 5,3 2,0 

2 uur 0 1,6 0 5,9 

3 uur 0 9,5 0,7 13,8 

4 uur 0 29,6 0 41,4 

5 uur 0,5 43,4 0 24,3 

6 uur 0 11,1 0 7,9 

7 uur 0 0,5 0 2,6 

8 uur 0 1,6 0 0 

9 uur 0 0 0 0,7 

 

Een verdiepende analyse wijst daarnaast uit dat jongeren in de leeftijdscategorie van 

18 tot en met 20 jaar niet substantieel eerder uitgaan of later naar huis gaan dan ou-

dere jongeren. 

 

3.2.3 Uitgaansmigratie: verplaatsingen tijdens het uitgaan 

We zagen al dat de respondenten vaak tot diep in de nacht uitgaan, ze blijven hierbij 

niet altijd in één horecagelegenheid (zie tabel 3.6). Er zijn hier verschillen gevonden 

tussen de twee gebieden. Op het Stadhuisplein bezoeken de meeste mensen 2 of meer 

horecagelegenheden, gemiddeld 2,1. In de Oude Haven is men minder mobiel en blijft 

een meerderheid de hele avond in een horecagelegenheid. Het gemiddeld aantal op 

een avond bezochte horecagelegenheden bedraagt 1,4.  

 

Tabel 3.6: Hoeveel uitgaansgelegenheden bezoek je gemiddeld per avond (in %)? 

Uitgaansgelegenheden per 
avond 

Stadhuisplein Oude Haven 

1 25,7 65,7 

2 50,3 26,3 

3 16,9 5,1 

4 3,3 0,7 

5 1,1 1,5 

6 1,6 0 

7 1,1 0,7 
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In tabel 3.7 staan voor respectievelijk het Stadhuisplein en de Oude Haven de uit-

gaansgelegenheden die de respondenten de afgelopen maand hebben bezocht. 

 

Tabel 3.7: In welke uitgaansgelegenheden ben je de afgelopen maand geweest? 

Stadhuisplein Aantal 

Café Beurs 78 

Saint-Tropez 71 

Skihut 62 

The VIP Room 57 

Café Plein 43 

Coco Nuts 42 

Vief en Vuig 36 

BED 32 

Café ‘t Fust 30 

Off Corso 25 

Café Fout 23 

Get Back 22 

Big Ben/Baja 22 

The Thalia 10 

Hollywood Music Hall 10 

LIVV Club 2 

Oude Haven Aantal 

Riva 115 

Club Vie 53 

Café Pardoen 25 

Het Witte Huis 24 

Villa Kakelbont 23 

Stockholm 17 

Kade 4 10 

Sus en Co 7 

Cambrinus 6 

Rotterdams Studentengezelschap 5 

Dutch Maritiem Pub 2 

Casa Carolie 1 

 

Naast de verplaatsingen in de gebieden zelf, hebben we ook gekeken in welke mate 

bezoekers tijdens het uitgaan van het ene naar het andere uitgaansgebied trekken (zie 

tabellen 3.8a en 3.8b). Een kleine meerderheid van de bezoekers van het Stadhuis-

plein, blijft gedurende het uitgaan altijd op het Stadhuisplein. Ongeveer een derde 

trekt wel eens naar de Oude Haven en een klein deel gaat naar soms naar andere 

plekken in Rotterdam of naar een andere stad. Bij de Oude Haven blijft een kleiner 
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deel altijd in de Oude Haven. Het merendeel gaat wel eens naar het Stadhuisplein en 

ook hier gaat een klein deel wel eens naar andere plekken in of buiten Rotterdam. 

 

Tabel 3.8a: Verplaatsingen van bezoekers Stadhuisplein 

Verplaatsingen Aantal Percentage 

Blijft altijd op het Stadhuisplein 112 57,7 

Naar Oude Haven 67 34,5 

Naar elders in Rotterdam 18 9,3 

Naar een andere stad 4 2,1 

 
Tabel 3.8b: Verplaatsingen van bezoekers Oude Haven 

Verplaatsingen Aantal Percentage 

Blijft altijd in de Oude Haven 47 29,7 

Naar Stadhuisplein 95 61,3 

Naar elders in Rotterdam 7 12,3 

Naar een andere stad 3 1,9 

 

3.2.4 Drinkgedrag 

De meeste respondenten (78,1 procent) beginnen al voor het uitgaan alcohol te drin-

ken. Het aantal glazen varieert, maar het gemiddelde ligt iets hoger voor de 

respondenten van het Stadhuisplein (3,8 glazen om 3,4 voor de Oude Haven). Voor 

beide gebieden geldt dat ongeveer 95 procent van de respondenten die voor het uit-

gaan drinken, dat thuis of bij vrienden doen. De drank is bijna altijd bij de supermarkt 

gekocht of het was al in huis. Op straat indrinken, komt erg weinig voor; 6,3 procent 

van de respondenten van het Stadhuisplein doet het wel eens, versus 4,1 procent van 

de Oude Haven. 

 

Ook tijdens het uitgaan, drinkt men op het Stadhuisplein gemiddeld meer. De meeste 

respondenten (90,4 procent) van het Stadhuisplein nemen geen drank mee als ze uit-

gaan, 7,3 procent doet dat soms en 2,3 procent altijd. In de Oude Haven neemt 91,7 

procent nooit drank mee, 4,5 procent soms en 3,8 procent altijd. 

 

Na het uitgaan drinken de meeste mensen niet meer. Als mensen wel drinken, is dit 

gemiddeld voor de bezoekers van de Oude Haven iets meer dan voor de bezoekers 

van het Stadhuisplein. De meeste mensen die na het uitgaan nog wel drinken, doen 

dat thuis of bij vrienden, een enkeling bij de snackbar/shoarmazaak. 
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Tabel 3.9: Alcoholconsumptie (in glazen) 

Drinken13 Stadhuisplein Oude Haven 

Voor het uitgaan 3,8 3,4 

Tijdens het uitgaan 7,0 6,4 

Na het uitgaan 0,5 0,8 

 

Als we iets dieper inzoomen op het drinkgedrag valt op dat voor beide gebieden een 

aanzienlijk percentage zegt tien glazen te drinken tijdens het uitgaan (tabel 3.10). Dit 

is mogelijk een afrondingseffect. Sommige respondenten zullen, in het geval het om 

een vraag naar aantallen gaat, onder- dan wel overrapporteren. In het algemeen com-

penseert het aantal overrapporteurs het aantal onderrapporteurs, zodat de gehele 

onderzoekspopulatie een goed beeld geeft van de gevraagde situatie. 

 

Tabel 3.10: Drinkgedrag Stadhuisplein en Oude Haven (in %) 

Stadhuisplein 

Aantal glazen Voor het uitgaan Tijdens het uitgaan Na het Uitgaan 

0 18,8 3,8 83,1 

1 5,9 0,5 2,8 

2 11,8 4,8 5,6 

3 14,0 4,3 1,4 

4 9,7 7,5 0,7 

5 15,1 16,1 1,4 

6 8,6 9,1 1,4 

7 1,6 5,4 0,7 

8 4,8 7,5 1,4 

9 0 1,6 0 

10 4,3 22,6 0 

12 0 2,7 0 

13 0 1,6 0 

14 0,5 0,5 0 

15 1,6 2,7 0 

16 0 0,5 0 

17 0 0,5 0 

18 0,5 0 0 

20 of meer 2,7 8,1 1,4 

                                                

13. Als respondenten hebben aangegeven meer dan twintig alcoholische consumpties te drinken, 

dan is het aantal op 21 consumpties gezet. Soms is bijvoorbeeld 80 consumpties ingevuld.  
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Oude Haven 

Aantal glazen Voor het uitgaan Tijdens het uitgaan Na het Uitgaan 

0 25,9 7,0 78,4 

1 7,0 0,7 6,2 

2 18,2 8,4 4,1 

3 6,3 7,0 1,0 

4 13,3 11,2 0 

5 9,1 12,6 4,1 

6 4,9 8,4 2,1 

7 2,1 4,9 0 

8 2,1 5,6 2,1 

9 0 0,7 0 

10 7,0 19,6 0 

11 0 1,4 0 

12 0,7 3,5 0 

13 0,7 0,7 0 

14 0 2,1 0 

15 0,7 2,1 0 

16 1,4 0 1,0 

17 0 0 0 

18 0 0,7 0 

20 of meer 0,7 3,5 1,0 

 
3.2.5 Strafbare feiten tijdens het uitgaan 

Voor beide uitgaansgebieden geldt dat het merendeel van de respondenten nooit 

slachtoffer is geweest van een delict (56,3 procent voor het Stadhuisplein en 65,2 

procent voor de Oude Haven, zie verder tabel 3.11). Respondenten van het Stadhuis-

plein zijn relatief wel vaker slachtoffer geweest bij een of meerdere incidenten. Dit 

verschil zit vooral in het percentage dat wel eens lastig gevallen is door dronken per-

sonen.  

 

Opvallend is het grote verschil in het percentage tussen slachtoffer- en daderschap bij 

respondenten van het Stadhuisplein. Een deel van de respondenten zal ongetwijfeld 

gepleegde delicten niet noemen, maar het is ook mogelijk dat de delicten door een 

kleiner deel van het uitgaanspubliek worden gepleegd dan bij de Oude Haven. 
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Tabel 3.11: Strafbare feiten op of rond het Stadhuisplein en de Oude Haven (in %) 

Stadhuisplein 

Delict Slachtoffer Dader 

Spullen gestolen 7,3 1,6 

Spullen vernield 0 0,5 

Mensen lastig vallen 25,5 7,3 

Mishandeling 0 2,1 

Aanranding/verkrachting 3,1 2,1 

Gevaarlijk verkeersgedrag 9,4 2,6 

Geen slachtoffer/dader geweest 56,3 75,5 

Oude Haven 

Delict Slachtoffer Dader 

Spullen gestolen 7,1 3,9 

Spullen vernield 1,9 1,3 

Mensen lastig vallen 15,5 6,5 

Mishandeling 2,5 1,9 

Aanranding/verkrachting 2,6 0,6 

Gevaarlijk verkeersgedrag 7,7 4,5 

Geen slachtoffer/dader geweest 65,2 65,8 

 
 
3.3 Verdiepende enquêteresultaten 

In de vorige twee paragrafen zijn de belangrijkste resultaten van de enquêtes bespro-

ken. In deze paragraaf gaan we dieper in op enkele resultaten en kijken we of er 

relevante verbanden te vinden zijn tussen de variabelen die in de enquêtes zijn geme-

ten. In deze paragraaf bespreken we de eerst de verschillen tussen mannen en 

vrouwen en tussen Rotterdammers en niet-Rotterdammers. Daarna beschrijven we 

verbanden tussen een aantal andere variabelen, zoals het al dan niet uitgaan in groe-

pen en uitgaansmigratie (het bezoeken van meerdere uitgaansgelegenheden op een 

avond). 

 

3.3.1 Alcohol 

Mannen drinken zowel voor als tijdens het uitgaan gemiddeld meer dan vrouwen. Voor 

het uitgaan drinken mannen gemiddeld 5,0 glazen en vrouwen 3,0 (p<0,000). Tijdens 

het uitgaan drinken mannen gemiddeld 9,5 glazen, vrouwen 6,0 (p<0,000). Ook na 

het uitgaan, lijken mannen gemiddeld meer te drinken (1,2 tegen 0,5), maar dit ver-

schil is (net) niet significant (p=0,052). 

 

Kijkend naar de hele groep, zien we een positief verband tussen het aantal glazen dat 

voor, tijdens en na het uitgaan wordt gedronken. Dus: hoe meer men van te voren 

drinkt, des te meer men ook tijdens en na het uitgaan drinkt. Let wel, dit betreft een 

correlatie, geen oorzakelijk verband; we kunnen niet stellen dat indrinken leidt tot nog 
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meer drinken tijdens het uitgaan. Het zou ook kunnen dat sommige mensen over het 

algemeen meer drinken dan anderen, of dat nou voor, tijdens of na het uitgaan is. 

 

Om te bepalen of er binnen het uitgaanspubliek subgroepen te onderscheiden zijn, is 

nader geanalyseerd op woonplaats of –wijk, leeftijd en professie. Uit die analyses blijkt 

dat er geen verschil in drinkgedrag gevonden is tussen Rotterdammers en mensen die 

uit andere plaatsen komen. Nadat ook binnen Rotterdam een grovere onderverdeling 

in stadsdelen is gemaakt, is eveneens niet te constateren dat uitgaanspubliek uit be-

paalde delen van Rotterdam gemiddeld meer drinkt.14 

 

Wel blijkt uit de verdiepende analyse dat er verschillen optreden in het gemiddeld aan-

tal gedronken glazen tijdens het uitgaan wanneer we kijken naar leeftijd en professie 

(scholier/student enerzijds en werk(zoek)end anderzijds). Naarmate jongeren ouder 

zijn, drinken ze gemiddeld meer tijdens het uitgaan (p=0,003). 15  En studen-

ten/scholieren drinken tijdens het uitgaan beduidend minder dan uitgaanders die 

werken of werkzoekend zijn (p=0,001). Het gaat dan om respectievelijk gemiddeld 7,0 

glazen tegenover 9,0 glazen. 

 

Aan de respondenten is gevraagd welke horecagelegenheid ze de afgelopen maand 

hebben bezocht. Vervolgens hebben we per locatie gekeken naar het gemiddeld aantal 

glazen dat mensen drinken16 (zie tabel 3.12). 

 

                                                

14. Binnen Rotterdam is een onderverdeling gemaakt in Centrum, Oost, West, Noord, Zuid en 

Buitengebied. Dit omdat het aantal geënquêteerden in de stadsdelen afzonderlijk sowieso te laag 

waren voor significantietoetsing.  

15. De gemiddelden lopen uiteen van 6,8 glazen voor de 14- tot 18-jarigen tot 9,0 glazen voor de 

25-jarigen en ouder. 

16. De mensen konden in de enquête meerdere gelegenheden aankruisen. De cijfers geven dus 

niet het aantal op die avond genuttigde glazen alcohol in die gelegenheid weer. De gelegenheden 

die zijn aangekruist door tien respondenten of minder hebben we weggelaten, omdat het beeld 

dan te snel vertekend kan worden door enkele personen. 
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Tabel 3.12: Gemiddeld aantal glazen alcohol voor en tijdens het uitgaan, opgedeeld 

naar uitgaansgelegenheid 

Stadhuisplein 

Gemiddeld aantal 

glazen voor het 

uitgaan 

Gemiddeld 

aantal glazen tij-

dens het uitgaan 

Cumulatief ge-

middeld aantal 

glazen 

Café Beurs 4,3 8,1 12,4 
Saint-Tropez 3,3 7,7 11,0 
Skihut 4,4 9,0 13,4 
The VIP Room 4,3 9,5 13,8 
Café Plein 4,2 7,9 12,1 
Coco Nuts 5,2 7,5 12,7 
Vief en Vuig 3,9 7,6 11,5 
BED 3,3 7,1 10,4 

Café ‘t Fust 4,4 7,4 11,8 
Off Corso 3,7 7,3 11,0 
Café Fout 3,3 8,0 11,3 
Get Back 4,5 9,6 14,1 
Big Ben/Baja 4,2 8,3 12,5 

Oude Haven    

Riva 3,9 6,9 10,8 
Club Vie 4,1 6,8 10,9 
Café Pardoen 2,2 5,8 8,0 
Het Witte Huis 2,4 5,8 8,2 
Villa Kakelbont 3,9 8,4 12,3 
Stockholm 4,7 7,4 12,1 

 

3.3.2 Duur van het uitgaan 

Mannen zeggen gemiddeld ongeveer 20 minuten langer uit te gaan dan vrouwen 

(p=0,031). Mannen brengen gemiddeld 5 uur en 18 minuten door in het uitgaansge-

bied, terwijl vrouwen gemiddeld 4 uur en 58 minuten op stap zijn. De begin- en 

eindtijden van het stappen verschillen wel iets, mannen beginnen iets eerder en eindi-

gen iets later, maar deze verschillen zijn niet statistisch significant. 

 

Hetzelfde patroon zien we bij Rotterdammers versus niet-Rotterdammers. Rotterdam-

mers zijn gemiddeld 5 uur en 18 minuten aan het stappen, niet Rotterdammers 4 uur 

en 58 minuten. Dit lijkt niet verwonderlijk, gezien het feit dat niet-Rotterdammers 

verder moeten reizen. 

 

3.3.3 Slachtofferschap/daderschap 

De respondenten moesten aangeven of ze tijdens het uitgaan wel eens slachtoffer zijn 

geweest van een of meerdere delicten. Van de vrouwen gaf 43,7 procent aan wel eens 

slachtoffer te zijn geweest, tegen 33,8 procent van de mannen. Het verschil is statis-

tisch niet significant,2 maar als we inzoomen op specifieke delicten, zien we wel een 

significant verschil bij de vraag of men wel eens lastig is gevallen door dronken perso-

nen; 29,5 procent van de vrouwen zegt wel eens lastig te zijn gevallen door dronken 

personen tegenover 11,5 procent van de mannen (p<0,000). Ook bij slachtofferschap 
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van gevaarlijk verkeersgedrag zijn meer vrouwen (11,6 procent) dan mannen (5,4 

procent) slachtoffer (p=0,03517). Bij de vraag of men weleens dader is geweest van 

een delict, zegt 10,8 procent van de mannen wel eens dronken een ander persoon te 

hebben lastig gevallen, terwijl slechts 4,2 procent van de vrouwen dit heeft gedaan 

(p=0,017). 

 

Ook voor slachtoffer- en daderschap is nader geanalyseerd of er binnen het uitgaans-

publiek subgroepen te onderscheiden zijn. Mensen die uit Rotterdam komen, 

verschillen op het gebied dader- en slachtofferschap niet van mensen die niet uit Rot-

terdam komen. Hetzelfde geldt voor Rotterdammers uit de verschillende stadsdelen, 

tussen de verschillende leeftijdsklassen jongeren en tussen de verschillende professies 

(scholier/student of werk(zoek)end).  

 

3.3.4 Alcoholconsumptie, groepsgewijs uitgaan en migratie  

Er is een positief verband gevonden tussen het aantal glazen dat men drinkt en de 

duur van het uitgaan (p<0,000). Dat lijkt niet verwonderlijk: men heeft immers meer 

tijd om te drinken. Alleen geldt dit verband ook voor het drinken voor en na het uit-

gaan; de mensen die langer uitgaan, drinken dus meer glazen alcohol voor, tijdens en 

na het uitgaan. Ook hier geldt dat we niet weten wat de oorzaak van dit verband is. 

Het kan zijn dat drinken tot nog meer drinken en tot langer blijven hangen in de stad 

leidt. Maar het is ook mogelijk dat er een andere variabele een rol speelt: misschien 

hebben de zwaardere drinkers een andere mentaliteit, waardoor ze gewoon meer wil-

len drinken en langer willen uitgaan.  

 

We zagen in de vorige paragraaf al dat de meeste mensen in groepen gaan stappen. 

Er is geen verband gevonden tussen het aantal personen waarmee men op stap gaat 

en de hoeveelheid alcohol die men nuttigt.  

 

Het idee dat drank een rol speelt bij agressie, wordt in ons onderzoek deels bevestigd. 

Alle personen die aangaven wel eens dader te zijn geweest van een mishandeling drin-

ken gemiddeld zes glazen of meer tijdens het uitgaan. Personen die gemiddeld minder 

dan zes glazen drinken, zeggen nooit dader van een mishandeling te zijn geweest. Dit 

verschil is significant (p=0,007). Een verband tussen het lastig vallen van andere 

                                                

17. De p-waarde is lager dan 0,05, maar omdat hier meerdere testen tegelijk zijn uitgevoerd 

moet er eigenlijk een correctie worden toegepast, waardoor het resultaat niet langer significant 

is. Echter, het resultaat is toch noemenswaardig, want een p-waarde hoger dan 0,05 betekent 

niet automatisch dat er geen effect is. Bij de delicten zien we relatief weinig daders en 

slachtoffers, waardoor de power van de test lager is (en dus minder snel significante resultaten 

worden gevonden). 
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mensen en het alcoholgebruik tijdens het uitgaan, is niet gevonden. Wel zijn mensen 

die tijdens het uitgaan meer dan zes glazen alcohol drinken zijn vaker dader bij een 

verkeersdelict betrokken dan mensen die zes glazen of minder drinken (p=0,005). 

Er is een aanvullende analyse uitgevoerd naar het gemiddeld aantal glazen dat daders 

van een delict versus niet-daders drinken voor en tijdens het uitgaan. Daders drinken 

5,4 glazen en niet-daders 3,8 voor het uitgaan (p=0,02). Tijdens het uitgaan liggen de 

gemiddelden op respectievelijk 10,5 en 7,2 (p=0,000).  

 

Mensen die in meestal in groepen van meer dan vier personen uitgaan, zeggen vaker 

dader te zijn geweest (33,9 procent) van een delict dan mensen die meestal met min-

der dan vier personen op stap gaan (23,9 procent). Dit verschil is echter niet 

significant2. 

 

We hebben ook gekeken of er een verband is tussen verplaatsingen tijdens het uitgaan 

en de betrokkenheid bij delicten (zogenaamde ‘uitgaansmigratie’). Mensen die tijdens 

het stappen wel eens van het Stadhuisplein naar de Oude Haven gaan en vice versa 

zijn niet vaker of minder vaak betrokken bij delicten dan mensen die altijd in hetzelfde 

gebied blijven. 

 

3.4 Vergelijking met andere onderzoeken 

Buiten de onderzoeksvragen om plaatsen we de onderzoeksresultaten kort in een bre-

der perspectief door een vergelijking te maken met andere onderzoeken. 

 

3.4.1 Algemeen beeld 

Landelijke cijfers geven aan dat ruim 80 procent van de bevolking van twaalf jaar of 

ouder wel eens alcohol drinkt. Dat cijfer verandert de laatste jaren niet.18 Onder de 

drinkers zijn meer mannen dan vrouwen. Van twaalf tot en met zeventien jaar neemt 

het percentage drinkers toe van 10 tot bijna 90. Pas bij zestigplussers neemt dit cijfer 

geleidelijk af tot ongeveer 70 procent bij 75-plussers. 

 

Vanaf eind jaren negentig daalt het aandeel zware drinkers onder jonge mannen.19 

Onder jongens van twaalf tot en met zestien jaar is 1,6 procent een zware drinker. 

Onder jongens van 16-20 jaar is dat percentage 21,2 en bij jongens van 20-30 jaar 

27,9. De percentages zware drinkers onder vrouwen in deze leeftijdscategorieën zijn 

respectievelijk 0,5, 4,5 en 7,8. 

  

                                                

18. Bron: www.cbs.nl. 

19. Volgens het CBS is er sprake van ‘zwaar drinken' zodra één of meer dagen per week minstens 

zes glazen alcohol worden gedronken. 
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In 2010 dronk de Nederlander gemiddeld 6,3 glazen alcohol per week. In 2004 was 

dat 7,7 glazen alcohol per week en 2001 lag het gemiddelde nog op 8,3 glazen. Deze 

cijfers zijn niet direct vergelijkbaar met onderhavig onderzoek in Rotterdam, aangezien 

we ons specifiek richten op uitgaanspubliek. Regelmatig wordt in gemeenten in Neder-

land onderzoek naar alcohol- en druggebruik tijdens het uitgaan uitgevoerd. Alleen 

loopt de vraagstelling vaak uiteen of is het onderzoek kwalitatief van aard, waardoor 

vergelijken lastig is. Zo zijn er niet-vergelijkbare onderzoeken geweest naar alcohol- 

en druggebruik in Edam-Volendam (Stoele, Verdurmen & Maalsté, 2004) en Delft (Van 

Gelder, Janson, Reinerie & Smitz, 2005). 

 

3.4.2 Vergelijkbare onderzoeken 

Er zijn enkele onderzoeken uitgevoerd die, net zoals dit onderzoek in Rotterdam, zicht 

geven op het alcohol- en druggebruik tijdens het uitgaan in een gemeente. Ter verge-

lijking maken we gebruik van onderzoeken in de gemeenten Den Haag, Hoek van 

Holland, Nijmegen, Amsterdam en Katwijk.20 

 

Uit het Antenneonderzoek, dat in 2010 is uitgevoerd onder cafébezoekers in Amster-

dam, komen goed vergelijkbare cijfers naar voren (Benschop, Nabben en Korf, 2011). 

Vrijwel alle onderzochte cafébezoekers (94 procent) drinken alcohol tijdens het uit-

gaan, gemiddeld zes glazen. Een kwart (23 procent) drinkt (ook) vóór het uitgaan 

alcohol, gemiddeld drie glazen (‘indrinken’). Er is geen verschil naar geslacht in alco-

holgebruik vóór het uitgaan, maar tijdens het uitgaan drinken mannen vaker (97 

procent) en vooral meer (8 glazen) alcohol dan vrouwen (91 procent, 5 glazen). Geke-

ken naar de hele uitgaansavond, dan worden gemiddeld acht glazen op een avond 

gedronken. 21  Het onderzoek naar alcoholgebruik in Nijmegen (Roomer & Akouele, 

2006) is vergelijkbaar met het onderzoek in Amsterdam. Ook in Nijmegen komt de 

gemiddelde alcoholconsumptie op acht glazen, terwijl 91 procent ooit alcohol heeft 

gedronken.  

Onder de uitgaande jongeren in Den Haag is alcoholgebruik eveneens alom vertegen-

woordigd (Van Gelder, Reinerie, Smitz, Burger & Hendriks, 2004). Van alle deelnemers 

aan een schriftelijke enquête heeft 91 procent de maand daarvoor alcohol gedronken, 

terwijl 96 procent ooit in zijn of haar leven alcohol dronk. Ter vergelijking: in een on-

derzoek naar het alcoholgebruik onder uitgaanders in Katwijk (Van der Vorm & Tielen, 

2003) blijkt het gemiddeld aantal glazen op een dag in het weekend op 11,7 glazen te 

liggen. Het onderzoek legt de nadruk op excessieve drinkers, personen die meer dan 

                                                

20. Deze onderzoeken zijn op basis van toevalligheid via internet geselecteerd. Uit de 

internetsearch is tevens gebleken dat gemeenten rapportages over alcohol- en druggebruik niet 

altijd openbaar maken, wat de zoektocht bemoeilijkt. 
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tien glazen alcohol op een avond drinken. In Katwijk gaat het dan om 37 procent van 

de uitgaanders.  

Uit een onderzoek van Kuppens en Ferwerda (2008) in Hoek van Holland blijkt dat het 

uitgaanspubliek daar gemiddeld 9,2 (in 2005) en 9,7 (in 2006) glazen drinkt tijdens 

het uitgaan. Voorafgaand aan het uitgaan drinkt men gemiddeld ongeveer vijf glazen. 

 

De resultaten van voorgaande onderzoeken geven relevant vergelijkingsmateriaal om 

het drankgebruik in Rotterdam op waarde te schatten. In Rotterdam drinken de res-

pondenten gemiddeld 7,5 glazen alcohol tijdens het uitgaan en 3,9 glazen ervoor. 

Daarmee ligt het drankgebruik tijdens het uitgaan hoger dan in Amsterdam, maar 

lager dan Nijmegen, Hoek van Holland en Katwijk.  

 

Vergeleken met andere plaatsen is het drankgebruik niet bovengemiddeld te noemen, 

maar toch is er wel een substantieel aantal zware drinkers: bijna 40 procent drinkt 

tijdens het uitgaan tien glazen of meer. We zien dat mensen die veel drinken tijdens 

het uitgaan, ook voor en na het uitgaan meer drinken en langer uitgaan. Mensen die 

veel drinken (meer dan glazen), zijn vaker dader van mishandeling en vertonen vaker 

gevaarlijk verkeersgedrag.  

 

3.5 Belangrijkste enquêtebevindingen 

Aan het eind van dit hoofdstuk vatten we kort samen welke onderzoeksresultaten de 

twee enquêtes, door in totaal 349 jongeren ingevuld, hebben opgeleverd. De chrono-

logie van het hoofdstuk wordt daarbij zoveel mogelijk gevolgd: 

 

 De bezoekers van de uitgaansgebieden Oude Haven en Stadhuisplein zijn meestal jonge 

mensen die naar school gaan of studeren; 

 Het deel dat al een vaste baan heeft, is groter bij het Stadhuisplein; 

 Een kleine meerderheid van de bezoekers van het Stadhuisplein woont niet in Rotterdam. In 

de Oude Haven woont de meerderheid wel in Rotterdam; 

 De bezoekers die wel uit Rotterdam komen, wonen verspreid over de stad. Op het Stadhuis-

plein komen relatief veel mensen uit Prins Alexander, terwijl in de Oude Haven relatief veel 

bezoekers uit Kralingen-Crooswijk en uit het Stadscentrum komen; 

 De bezoekers gebruiken bijna alle mogelijke vervoersmiddelen. De bus wordt iets vaker door 

bezoekers van het Stadhuisplein gebruikt, terwijl de respondenten van de Oude Haven vaker 

met de fiets komen en gaan; 

 Bezoekers van het Stadhuisplein gaan daar ongeveer vier keer per maand op stap. De be-

zoekers van de Oude Haven gaan ongeveer drie keer per maand uit in de Oude Haven; 

 De respondenten gaan zelden alleen op stap, meestal in groepen. De groepen zijn in de Oude 

Haven gemiddeld iets groter; 
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 Het uitgaan begint om 11 of 12 uur ’s avonds en gaat door tot 4 of 5 uur ’s nachts. Op het 

Stadhuisplein gaat het iets langer door; 

 Bezoekers van het Stadhuisplein bezoeken vaak meerdere uitgaansgelegenheden, terwijl 

bezoekers in de Oude Haven meestal in dezelfde kroeg blijven; 

 Bezoekers van het Stadhuisplein blijven meestal op het Stadhuisplein, terwijl bezoekers van 

de Oude Haven regelmatig tijdens het uitgaan naar het Stadhuisplein gaan; 

 Bezoekers van het Stadhuisplein drinken gemiddeld voor en tijdens het uitgaan meer dan 

bezoekers van de Oude Haven; 

 De meeste respondenten zeggen voor het uitgaan al te drinken, dit gebeurt meestal thuis of 

bij vrienden; 

 De meeste mensen nemen zelf geen alcohol mee als ze uitgaan; 

 Na het uitgaan, drinkt een grote meerderheid niets meer, de bezoekers van de Oude Haven 

doen dit iets vaker; 

 Een meerderheid van de respondenten is nooit slachtoffer of dader geweest van een delict, 

maar een relatief groter deel van de bezoekers van het Stadhuisplein is slachtoffer geweest; 

 Slachtoffers worden het vaakst lastig gevallen door dronken mensen, voor vrouwen geldt dit 

meer dan voor mannen; 

 Daders van mishandeling drinken gemiddeld meer; 

 Mannen drinken zowel voor, tijdens en na het uitgaan gemiddeld meer dan vrouwen. Het 

gemiddeld aantal glazen ligt voor mannen op 5,0, 9,5 en 1,2. Voor vrouwen is dit 3,0, 6,0 en 

0,5; 

 Uit de analyses komen, naast uitgaanders van het mannelijk geslacht, geen specifieke doel-

groepen die beduidend vaker geweld plegen. Wat het alcoholgebruik betreft zijn het vooral 

oudere jongeren en werkende jongeren die gemiddeld meer alcohol drinken; 

 Het door de respondenten aangegeven gemiddelde drankgebruik in de uitgaansgebieden is in 

vergelijking met resultaten uit andere onderzoeken gemiddeld. 
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4 De interviews en observaties  
 
In dit hoofdstuk worden de meningen van enkele experts uit de drie uitgaansgebieden 

en van enkele omwonenden op een rij gezet. De experts zijn voornamelijk afkomstig 

van de gemeente Rotterdam, vaak met een specifiek uitgaansgebied als specialisme. 

Daarnaast is van alle drie de gebieden de wijkagenten gevraagd naar hun mening over 

diverse onderwerpen.  

Ook geeft dit hoofdstuk het resultaat van de observaties tijdens het enquêteren 

weer.22 Deze observaties zijn door zes onderzoekers tijdens het afnemen van de en-

quêtes op en rond het Stadhuisplein en in de Oude Haven uitgevoerd. Omdat deze 

observaties hooguit indicaties van het uitgaanspubliek geven, zijn deze ter illustratie in 

kaders tussen de teksten geplaatst.23 Hieronder staat een voorbeeldobservatie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een belangrijke kanttekening is voor dit hoofdstuk op zijn plaats. Gezien het aantal 

interviews en observaties geeft dit hoofdstuk hooguit een indicatie, geen vastomlijnd 

beeld, van doelgroepen en hun gedrag; de interviews en observaties dienen vooral ter 

ondersteuning van eerder beschreven onderzoeksresultaten in hoofdstukken 2 en 3. 

Daar waar minimaal twee geïnterviewden een vorm van overlast of een doelgroepbe-

schrijving bevestigen, wordt dit in de volgende paragrafen beschreven. 

 

4.1 De doelgroepen onder het uitgaanspubliek 

Na de interviews ontstaat een grove driedeling in doelgroepen: studenten in de Oude 

Haven, het jongere en hippere publiek op en rond het Stadhuisplein en de Rozenburg-

se jongeren in de Emmastraat. Dit beeld verdient wel enige nuancering, die we per 

uitgaansgebied aanbrengen. 

 

Oude Haven  

Uit de interviews komt naar voren dat in de Oude Haven meer diversiteit in horecage-

legenheden is en daardoor meer diversiteit in uitgaanspubliek; van ‘rustzoekers’ in 

grand cafés tot ‘carnavalsvierders’ in Riva. Het uitgaanspubliek is, volgens de kenners, 

iets ouder, in ieder geval achttien jaar of ouder, dan op en rond het Stadhuisplein. 

                                                

22. Zie voor het observatieschema bijlage 6. 

23. Dit ook omdat het betrekkelijk vroege tijdstip van de observaties niet altijd een beeld kan 

geven van de gehele situatie in een horecagelegenheid. 

Observatie 

In the VIP-Room komen iets oudere bezoekers als in de andere cafés op 

het Stadhuisplein, zo lijkt het. Ook valt op dat er meer allochtonen zijn 

dan in andere omliggende kroegen. De VIP-Room heeft een luxe uitstra-

ling en de meeste bezoekers, die in de leeftijd variëren tussen de 20 en 

30 jaar, zijn ook netjes gekleed. 
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Onderscheid in subgroepen is volgens twee geïnterviewden hooguit op basis van leef-

tijd te maken. Toch moet je in Riva op donderdagavond een studentenkaart hebben, 

dus deze subgroep is die avond in die horecagelegenheid aanwezig. Ook andere hore-

cagelegenheden, zoals Pardoen, Dutch Maritiem Pub en Kade 4 hebben volgens 

geïnterviewden een ‘studentikoos’ publiek dat wat ouder is dan in Riva, ook gezien de 

vaak grandcafé-achtige uitstraling van de gelegenheid. In Club Vie en Villa Kakelbont 

komt een meer gemêleerd publiek. 

 

Stadhuisple in  

Een specifieke subvraag in het onderzoek is of de jongeren die op vrijdagavond op de 

Lijnbaan staan naar het Stadhuisplein trekken om uit te gaan. Volgens een geïnter-

viewde gaat het daarbij soms om zes- tot achthonderd jongeren. Deze groep wordt 

door een geïnterviewde getypeerd als ‘jongeren met Louis Vuittonpetjes, wijde spij-

kerbroeken en geen veters in de schoenen, puppies van 14 en 15 jaar, maar 

merendeels 16- tot 21-jarigen’. Vanuit meerdere bronnen vernemen we dat deze 

groep jongeren na verblijf op de Lijnbaan niet gaat stappen op en rond het Stadhuis-

plein, maar rond negen uur in de avond naar huis vertrekt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Twee geïnterviewden geven aan dat jongeren tijdens openingsuren van winkels en 

tijdens uitgaansuren rondhangen op het Stadhuisplein. Het zou dan voornamelijk om 

Antillianen en Marokkanen gaan. In de perceptie van vooral de winkeliers geeft dit een 

gevoel van onveiligheid; van overlast is niet direct sprake. Een geïnterviewde geeft 

juist aan dat ‘ondernemers moeten beseffen dat Rotterdam verjongt. Dit is erg belang-

rijk voor de horeca en andere ondernemers. Kledingwinkels beseffen al goed dat ze 

het nu en in de toekomst van deze doelgroep moeten hebben.’ Als het gaat om her-

komst van het publiek, wordt aangegeven dat een uitgaansavond meer dan een 

koopavond door autochtoon publiek bezocht wordt. Verder worden, naast het ‘gewone 

Observatie 

In Club Riva loopt het tussen 23:30 en 01:00 vol. Er komt een gemixte 

groep van zowel allochtone als autochtone jongeren in de leeftijd tussen 

de 18 en 25 jaar. Zowel de mannen als vrouwen zien er ‘gelikt’ uit. Het 

lijkt een gelegenheid waar men ook komt om gezien te worden. 

 

Observatie 

In Café Beurs is het vol met bezoekers tussen de 18 en de 25 jaar oud. 

Dit zijn vooral autochtone studenten. De meeste bezoekers zijn in kleine 

groepjes aanwezig en hangen vroeg in de avond aan de bar of praten bij 

aan een statafel of op de loungebank. Later op de avond wordt er volop 

gedanst. 
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volk’, door de geïnterviewden voornamelijk meer dan tien bevolkingsgroepen genoemd 

die zich op en rond het Stadhuisplein begeven; dit uitgaansgebied is dus niet voorbe-

houden aan een bepaald type uitgaanspubliek. In dit verlengde is het ook interessant 

om te vermelden dat de geïnterviewde horecaondernemer op het Stadhuisplein zich 

ook niet specifiek op bepaalde doelgroepen richt. 

 

 

 

 

 

 

 

Wat uit de BVH-analyse ook naar voren komt en door de geïnterviewden bevestigd 

wordt, is dat het Stadhuisplein bezocht wordt na een voetbalwedstrijd (al dan niet op 

het Stadhuisplein op tv-schermen bekeken), maar ook door concertgangers in De 

Kuip. Vooral de eerste groep is niet te beschouwen als het reguliere uitgaanspubliek, 

omdat ze in de hoedanigheid als supporter niet iedere week op en rond het Stadhuis-

plein verblijven. 

 

 

 

 

 

 

 

Ook is naar aanleiding van de BVH-analyse aan de geïnterviewden gevraagd waarom 

het aantal incidenten op de uitgaansdonderdag lager ligt dan de andere twee uit-

gaansdagen. Grotendeels ligt dit volgens hen aan de verhoogde politie-inzet en meer 

uitgaanders op de uitgaansvrijdag en –zaterdag. Toch wordt ook het verschil in publiek 

genoemd: meer studenten op donderdag, versus meer jong publiek op vrijdag en za-

terdag. 

 

Emmastraat  

De uitgaansjongeren in de Emmastraat, tot maximaal 200 jongeren, zijn voornamelijk 

Rozenburgers zelf. Een enkele vriend of vriendin van een Rozenburger komt uit Spij-

kenisse of Brielle en gaat soms ook in Rozenburg uit. Vanuit de horeca is aangegeven 

dat het erop lijkt dat jongeren steeds minder naar Rotterdam gaan en in Rozenburg 

blijven. 

Het is volgens de politie lastig om de Rozenburgers in subgroepen te plaatsen; Rozen-

burg is een kleine gemeenschap, waarin alle jongeren wel met elkaar omgaan. Zoals 

een geïnterviewde aangeeft: ‘alles is met elkaar gefuseerd, het is één cocktail’. Er zijn 

Observatie 

In de Baja Beach Club wordt de aandacht van de mannelijke bezoekers 

getrokken door de schaars geklede bediening. Er zijn ook veel meer 

mannen dan vrouwen aanwezig. Er wordt minder uitbundig gefeest als 

in andere kroegen. Mensen drinken een drankje en komen vooral om te 

kijken. 

 

Observatie 

In Café Plein komen over het algemeen jongeren tussen de 18 en de 27 

jaar. Het betreft met name autochtone jongeren, maar er zijn ook al-

lochtone jongeren aanwezig. Een specifieke stijl is moeilijk toe te 

schrijven aan deze bezoekers. 

 



E e n  n u c h t e r e  R o t t e r d a m s e  a a n p a k  -  4 0  -  

vaste kernen met groepen jongeren, maar die wisselen regelmatig van samenstelling. 

Toch is er binnen het uitgaanscircuit in de Emmastraat een aantal groepen die speci-

fiek benoemd worden door meerdere geïnterviewden: 

 

 Soms rondhangende Turkse jeugd, ongeveer 25 tot 30 man. Deze groep kan een aantal maan-

den niet aanwezig zijn, vervolgens weer wel. Bij deze groep speelt drankgebruik minder; 

 Jongeren die de Chill Out bezoeken, ongeveer 30 man, 15 tot 18 jaar. Deze voornamelijk alloch-

tone groep blijft bij en rond de Chill Out tot ongeveer 23.30 uur, drankgebruik speelt hier 

eveneens minder; 

 Ongeveer 20 jongeren met een horecaontzegging voor ’t Centrum, vanwege het veroorzaken 

van overlast aldaar. Dit is geen homogene groep; de jongeren gaan uit bij Finnegan’s of in Rot-

terdam. Bij deze groep is overmatig drankgebruik aan de orde; 

 Notoire overlastgevers die veel alcohol drinken, bijvoorbeeld al hebben ingedronken tijdens een 

verjaardag en samen uitgaan. Deze groep jongeren is van wisselende samenstelling; 

 Mensen uit het Oostblok die rond Rozenburg werken en samen uitgaan. Deze groep bestaat niet 

alleen uit jongeren, maar ook uit volwassenen. Er was sprake van het veroorzaken van overlast 

(drankgebruik in het openbaar en het lastig vallen van ander uitgaanspubliek), maar dit schijnt 

door extra maatregelen minder te zijn geworden.  

 

4.2 Overlast in de drie uitgaansgebieden 

Oude Haven 

Meerdere geïnterviewden geven aan dat de bouwtechnische situatie – blinde hoeken 

en steegjes – van de Oude Haven zich bij uitstek leent voor wildplassen en overgeven. 

Enkele kenners van de situatie in de Oude Haven geven aan dat de donderdagen veel 

overlast geven. Het gaat dan vooral om geweld tegen goederen (vernielingen en ter-

rasstoelen die in het water gegooid worden) en, in mindere mate, vechtpartijen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanuit omwonenden wordt geluidsoverlast ook genoemd, maar ligt het er volgens een 

bewoner ook aan of het woonhuis ongunstig gelegen is ten opzichte van een horecage-

legenheid. Met andere woorden: geluidsoverlast is niet voor alle bewoners aan de 

orde. Bij geluidsoverlast gaat het dan om gillen op straat, het aan- en afrijden van 

auto’s en claxonneren. 

 

Observatie 

In Villa Kakelbont is het aardig druk. Mensen staan aan de bar te kletsen 

en er wordt ook gedanst, met name door de vrouwen. De bezoekers zijn 

zowel studenten als jongere werkende personen van tussen de twintig 

en de dertig jaar oud. Zowel de mannen als vrouwen zijn netjes gekleed. 

De mannen lijken iets in de meerderheid. 
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Stadhuisple in  

Wanneer omwonenden van het Stadhuisplein gevraagd wordt naar overlast, dan gaat 

het voornamelijk om geluidsoverlast vanuit de horecagelegenheden; geluidsoverlast 

van uitgaanspubliek wordt minder als overlastgevend benoemd. Van diverse kanten 

vernemen we van een bijeenkomst met de burgemeester waarin sprake is van onge-

veer 280 meldingen van geluidsoverlast door een drietal bewoners. Deels hangt deze 

geluidsoverlast ook samen met ontevredenheid over het handhaven op geluidsover-

last, maar volgens meerdere geïnterviewden wordt daar sinds kort door middel van 

metingen extra aandacht aan besteed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoewel dit natuurlijk wel voorkomt, leent het Stadhuisplein zich volgens twee geïnter-

viewden, anders dan de Oude Haven met zijn steegjes en blinde hoeken, ook minder 

voor wildplassen en overgeven. Volgens een omwonende scheelt het in ieder geval dat 

er op het Stadhuisplein urinoirs staan. Het zwaartepunt op en rond het Stadhuisplein, 

zo zeggen de deskundigen, ligt bij geweld tegen personen en geluidsoverlast. 

Ook parkeeroverlast wordt door omwonenden genoemd. Het gaat dan vooral om uit-

gaanspubliek dat een parkeerboete van 40 euro (8 euro per persoon bij een volle 

auto) op de koop toeneemt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een aandachtspunt is volgens twee geïnterviewden het geweld op het Stadhuisplein, 

specifiek de mishandelingen. Regelmatig komt het voor dat een incident al start in een 

uitgaansgelegenheid en op straat wordt uitgevochten. Een geïnterviewde kenner van 

het uitgaansgebied geeft aan dat de mishandelingen niet zozeer in aantallen incidenten 

toenemen, als wel in zwaarte: er lijken steeds meer mensen gewond te raken. 

Observatie 

In de Skihut is het volle bak waardoor mensen dicht bij op elkaar staan. 

Iedereen is aan het dansen, kletsen en maakt vooral lol. Er staan veel 

mensen op verhogingen en tafels te dansen. Er hangt een echte après-

ski sfeer. De bezoekers zijn ongeveer tussen de 18 en de 25 jaar oud. 

De vrouwen lijken iets gewaagder gekleed te gaan dan in andere kroe-

gen. 

 

Observatie 

In Café Beurs is het vol met bezoekers tussen de 18 en de 25 jaar oud. 

Dit zijn vooral autochtone studenten. De meeste bezoekers zijn in kleine 

groepjes aanwezig en hangen vroeg in de avond aan de bar of praten bij 

aan een statafel of op de loungebank. Later op de avond wordt er volop 

gedanst. 

 



E e n  n u c h t e r e  R o t t e r d a m s e  a a n p a k  -  4 2  -  

 

 

 

 

 

 

 

Emmastraat  

De geïnterviewden refereren vooral aan de overlastsituatie van ongeveer twee jaar of 

langer geleden. Een geïnterviewde noemt de situatie van toen ‘bar en boos’: steegjes 

die als openbare toiletten werden gebruikt, overlast na sluitingstijd en een verminder-

de gezagspositie van de politie. Op het moment is vooral het rondzwerven na 

zaterdagnacht 2 uur een aandachtspunt, met voornamelijk geluidsoverlast, vernieling 

en zwerfvuil/kapotte flesjes als gevolg. Samen met de beveiliging aan de deur bij ’t 

Centrum en Finnegan’s en de twee handhavers op straat lijkt de politie de overlast 

momenteel binnen de perken te kunnen houden. 

De Emmastraat is ook niet vergelijkbaar met de andere twee uitgaansgebieden. In de 

Oude Haven en het Stadhuisplein is uitgaan betrekkelijk anoniem, in de Emmastraat 

niet. Een geïnterviewde verwoordt het als volgt: ‘de meeste verhalen komen we te 

weten. Jongens die lopen te vechten, zitten binnen twee weken bij de politie op het 

bureau. Dat weten de jongeren zelf ook’. 

Een aandachtspunt vanuit handhavingskant zijn de zogenaamde Verlaatjes, die sinds 

de gemeentelijke herindeling ook voor Rozenburg geldt. Via deze regeling kunnen Ro-

zenburgse horecagelegenheden tien keer per jaar tot 6 uur in de ochtend open blijven. 

Als horecagelegenheden hiervan gebruik maken, betekent dit in de praktijk dat het 

uitgaanspubliek tussen half 4 en 4 uur ’s nachts, wat meer gespreid dus, richting huis 

vertrekt. Van de geïnterviewden is vernomen dat dit niet direct tot meer, maar eerder 

tot een tijdsverplaatsing van de overlast leidt. 

 

4.3 Redenen voor overlast en geweld 

Indrinken, is voor veel geïnterviewden een punt van aandacht. De algemene mening 

van bijna alle geïnterviewden is dat de uitgaansgebieden te maken hebben met twee 

vormen van indrinken: uit en thuis. Voor de Emmastraat gaat het voornamelijk om 

jongeren die thuis of in schuurtjes indrinken. Thuis en bij de studentenvereniging in-

drinken, geldt ook voor het Stadhuisplein en de Oude Haven. Voor het Stadhuisplein 

en, in mindere mate de Oude Haven, gaat het ook om jongeren die op straat indrin-

ken, zij het meer op de aanvoerroutes (bijvoorbeeld straten en metrostations), buiten 

het zicht van de handhavers, aangezien alcohol op straat gesanctioneerd kan worden. 

De geïnterviewden kunnen geen speciale subgroepen benoemen die indrinken. Wel is 

het zo dat er vooral op en rond het Stadhuisplein en, in mindere mate, in Rozenburg 

jongeren van veertien à vijftien jaar worden gesignaleerd met drank op. Strikt geno-

Observatie 

In VUIG wordt er op de donderdag clubavond vooral house, pop en clas-

sics gedraaid. Tijdens de observatie is er eerder sprake van een lounge-

sfeer. De meeste mensen zitten of staan aan de bar, drinken een drank-

je en kletsen met elkaar. Het aanwezige publiek is gemixt en bestaat uit 

autochtonen en allochtonen. De meesten lijken studenten te zijn van 

tussen de 18 en de 25 jaar oud.  
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men, is dit geen indrinken, omdat deze jongeren niet in horecagelegenheden binnen 

mogen, maar in zoverre wel een punt van aandacht.24  

 

In Rozenburg zijn het vooral de jongeren van veertien à vijftien jaar die buiten op 

straat alcohol drinken. Sowieso menen drie geïnterviewden dat rondhangen vooral iets 

‘Rozenburgs’ is, maar tegelijkertijd wordt aangegeven dat het in de Emmastraat mo-

gelijk meer opvalt vanwege de kleine gemeenschap. Eerder is al aangegeven dat 

rondhangen ook op en rond het Stadhuisplein speelt. 

 

Zowel voor Rozenburg (vooral tijdens evenementen) als voor het Stadhuisplein wordt 

het fenomeen van de sterke drank in colaflessen genoemd. Voor professionals is hier 

lastig op te handhaven, terwijl het effect op het alcoholniveau van jongeren groot is. 

Deze vorm van indrinken, verdient dan volgens enkele geïnterviewden speciale aan-

dacht. 

 

De prijsacties van ondernemers zijn volgens veel geïnterviewden een garantie voor 

overlast, waarbij vooral gedoeld wordt op vernielingen in de Oude Haven. Niet uitge-

sloten is dat de donderdagavondactie van Riva in de Oude Haven overgenomen wordt 

door ondernemers van het Stadhuisplein, onder andere vanwege concurrentieoverwe-

gingen. Hoewel de gemeente Rotterdam juridisch gezien weinig kan doen aan 

dergelijke prijsacties, hoopt ze dat dergelijke praktijken met een convenant tegenge-

gaan kunnen worden. 25 

 

Een laatste punt van aandacht is volgens twee geïnterviewden dat niet alle horecage-

legenheden een portier hebben. Dit kan leiden tot ongewenst publiek binnen, met als 

gevolg dat er onrust en geweld kan ontstaan. 

                                                

24. Ook druggebruik is genoemd als overlastgevende maatregel, vaak in samenloop met het 

drankgebruik. 

25. Er is een conceptconvenant in de maak om dergelijke prijsacties tegen te gaan, maar deze is 

nog niet definitief en goed bevonden door onder andere de ondernemers in de twee uitgaansge-

bieden.  
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5  De onderzoeksvragen beantwoord  
 

In dit laatste hoofdstuk worden de onderzoeksvragen beantwoord. De in hoofdstuk 1 al 

beschreven onderzoeksvragen zijn als volgt geformuleerd: 

  

1. Welke doelgroepen jongeren tot 23 jaar gaan bij welke horecagelegenheden uit? Bij de cluste-

ring van de doelgroepen spelen factoren als leeftijd, geslacht, opleidingsniveau, uiterlijke 

kenmerken (kleding, sieraden, kapsels), vervoermiddel (fiets/openbaar vervoer/auto), sa-

menstelling (individuen, stelletjes, groep) en gebruik van alcohol (indrinken, gebruik van 

alcohol al dan niet op straat) een rol. 

2. Op welke uitgaanstijdstippen in het weekend bevinden zich welke groepen jongeren op straat 

in de uitgaansgebieden? 

3. Op welke tijdstippen gaat het merendeel van de jongeren tot 23 jaar uit in de uitgaansgebie-

den en op welke tijdstippen bevinden zij zich op straat? (Voordat zij een horecagelegenheid 

binnenkomen en op het einde van de avond wanneer zij weer naar huis gaan?) 

4. Waar komen de jongeren vandaan en waar gaan ze naar toe?  

5. Is sprake van migratie tussen de verschillende uitgaansgelegenheden?  

6. Is het inderdaad zo dat de jongeren die uitgaan in de hotspotgebieden hebben ingedronken en 

zo ja, waar doen ze dat?  

7. Wat is uitgaansgeweld? 

8. Vindt uitgaansgeweld plaats in de drie uitgaansgebieden? 

9. Indien uitgaansgeweld plaatsvindt: in welke mate? 

10. Zijn er doelgroepen aan te wijzen waarbij er een duidelijke link is tussen drinkgedrag en uit-

gaansgeweld of speelt het in het algemeen onder jongeren die overmatig alcohol gebruiken? 

 

5.1 Opzet van het onderzoek 

Omdat de onderzoeksvragen beschrijvend van karakter zijn, en niet meningvormend, 

beantwoorden we deze met de resultaten uit het onderzoek; er volgt dus bewust geen 

beschouwing op de onderzoeksresultaten. Een beschouwing zou kunnen zijn of het 

geconstateerde uitgaansgeweld extra maatregelen noodzakelijk maakt. Ook een be-

schrijving van en een oordeel over eventuele maatregelen tegen uitgaansgeweld, die 

geïnterviewden geopperd hebben laten we vanwege die reden achterwege.  

 

De onderzoeksvragen worden in chronologische volgorde beschreven. De onderzoeks-

vragen hebben betrekking op drie Rotterdamse uitgaansgebieden: in Rotterdam-

Stadscentrum het Stadhuisplein en omgeving en de Oude Haven en omgeving en de 

Emmastraat in deelgemeente Rozenburg. 

 

Voor het onderzoek is een viertal onderzoeksactiviteiten uitgevoerd: een analyse van 

politieregistraties in BVH, interviews met kenners/ervaringsdeskundigen in de drie 
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uitgaansgebieden, een enquête op en rond het Stadhuisplein en in de Oude Haven en 

observaties door de onderzoekers. 

 

Alleen op en rond het Stadhuisplein en de Oude Haven zijn enquêtes afgenomen, aan-

gezien in de Emmastraat te weinig jongeren uitgaan om voldoende enquêtes af te 

nemen voor betrouwbare analyses. 

 

5.2 Antwoorden op de onderzoeksvragen 

1. Welke doelgroepen jongeren tot 23 jaar gaan bij welke horecagelegenheden uit? Bij de cluste-

ring van de doelgroepen spelen factoren als leeftijd, geslacht, opleidingsniveau, uiterlijke 

kenmerken (kleding, sieraden, kapsels), vervoermiddel (fiets/openbaar vervoer/auto), samenstel-

ling (individuen, stelletjes, groep) en gebruik van alcohol (indrinken, gebruik van alcohol al dan 

niet op straat) een rol. 

Wanneer we kijken naar de uitgezette enquêtes in de Oude Haven en op en rond het 

Stadhuisplein, dan blijkt dat de jongeren elkaar qua geslacht (rond 55 procent vrouw) 

en leeftijd (gemiddeld 21,5 jaar) niet veel ontlopen. Vanuit de enquêtes wordt het 

beeld dat bij de geïnterviewden leeft, dat er in de Oude Haven meer studenten uitgaan 

dan op en rond het Stadhuisplein, bevestigd. Voor beide gebieden geldt dat de meer-

derheid naar school gaat of studeert, maar dit percentage is hoger in de Oude Haven. 

Op het Stadhuisplein komen meer mensen met een vaste baan en het percentage 

werklozen is ook hoger. 

De doelgroepgedachte leeft niet sterk bij de geïnterviewden; men maakt voornamelijk 

onderscheid in grove leeftijdscategorieën, waarbij het voornamelijk gaat om 18-

minners en de rest. Overigens blijkt uit de enquêtes voor het Stadhuisplein en de Ou-

de Haven dat jongeren tussen 18 en 20 jaar niet eerder uitgaan of later naar huis gaan 

dan oudere uitgaanders. 

 

Voor de drie uitgaansgebieden hebben geïnterviewden aangegeven dat een aantal 

subgroepen te herkennen is. Voor het Stadhuisplein zijn dat er dermate veel, dat er 

eerder gesproken kan worden van een gemêleerde groep uitgaanders van verschillen-

de herkomst. In vergelijking met de Oude Haven lijken op en rond het Stadhuisplein 

minder studenten uit te gaan, maar de reactie op een BVH-analyse (geweldsincidenten 

per uitgaansavond) wijst uit dat de donderdag op en rond het Stadhuisplein toch be-

stempeld wordt als uitgaansavond voor studenten. 

De onderverdeling in subgroepen in de Emmastraat is voornamelijk gebaseerd op 

overlastgevend gedrag. Het gaat daarbij om ongeveer 60 jongeren die ofwel rondhan-

gen ofwel een horecaontzegging in een bepaalde gelegenheid hebben gekregen. De 

rest van de uitgaansjongeren in Rozenburg, ongeveer 150 man, is te typeren als regu-

liere Rozenburgse jongere.  
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In de Oude Haven en omgeving trekt een aantal uitgaansgelegenheden vooral studen-

tenpubliek. Daarnaast trekken andere uitgaansgelegenheden, vanwege hun grandcafé-

achtige uitstraling, doorgaans een wat ouder uitgaanspubliek.  

 

Als het gaat om het vervoer van en naar het uitgaansgebied, dan komen de grootste 

verschillen in vervoer met de bus en op de fiets voor; de bus wordt richting het Stad-

huisplein meer gebruikt dan voor de Oude Haven, terwijl jongeren die in de Oude 

Haven uitgaan vaker met de fiets komen. 

Verder gaan jongeren zelden (ongeveer drie procent van de respondenten) alleen op 

stap, maar vooral in groepen van twee tot zeven personen. De tijdstippen van uitgaan, 

liggen voornamelijk rond 11 uur ’s avonds tot middernacht. In de enquêtes is hierbij 

amper verschil tussen de Oude Haven en het Stadhuisplein en uit de interviews blijkt 

dat Rozenburgers op zaterdag ook rond die tijd in de Emmastraat uitgaan.  

De tijdstippen van vertrek liggen voornamelijk tussen 3 en 5 uur ’s nachts voor de 

Oude Haven en het Stadhuisplein. Voor de Emmastraat is dit om 2 uur ’s nachts als er 

geen sprake is van een zogenaamd Verlaatje, een gemeentelijke regeling om tien keer 

per jaar tot 6 uur in de ochtend open te blijven. De Rozenburgse horecaondernemers 

die hiervan gebruikmaken, sluiten in de regel uiterlijk om 4 uur ’s nachts. 

Mannen geven voor het Stadhuisplein en de Oude Haven aan ongeveer 20 minuten 

langer uit te gaan dan vrouwen. Hetzelfde geldt voor Rotterdammers versus niet-

Rotterdammers. 

 

Wat het drinkgedrag van de uitgaansjongeren betreft, ligt het gemiddeld aantal glazen 

op en rond het Stadhuisplein en de Oude Haven ongeveer gelijk; 7,0 om 6,4 glazen. In 

vergelijking met onderzoeksbevindingen in andere steden kan dit aantal getypeerd 

worden als ‘middelmatig’.  

Mannen drinken zowel voor als tijdens het uitgaan gemiddeld meer dan vrouwen. Als 

mensen voor het uitgaan alcohol drinken, blijken ze ook tijdens het uitgaan meer te 

drinken. Het aantal gedronken glazen alcohol hangt voor de situatie in de Oude Haven 

en het Stadhuisplein samen met de duur van uitgaan. In dit kader is de tijd om alcohol 

in de Emmastraat in Rozenburg te consumeren beperkt: de standaarduitgaanstijd op 

zaterdag ligt daar tussen half 12 en 2 uur ’s nachts.  

 

2. Op welke uitgaanstijdstippen in het weekend bevinden zich welke groepen jongeren op straat 

in de uitgaansgebieden? 

Het is belangrijk om te onderkennen dat ‘het weekend’ voor de drie uitgaansgebieden 

verschilt. Door geïnterviewden is opgemerkt dat het uitgaan op en rond het Stadhuis-

plein steeds meer van donderdag tot en met zondag loopt. Daarbij is het belangrijk om 

te onderkennen dat de bezoekersaantallen, en daarmee ook de politie-inzet, lager ligt 

dan op de vrijdag- en zaterdagavonden. Als het gaat om bepaalde groepen jongeren, 
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onderscheidt vooral de donderdagavond zich op en rond het Stadhuisplein; deze avond 

wordt door geïnterviewden getypeerd als uitgaansavond voor studenten. 

 

Voor de Emmastraat geldt de zaterdag als uitgaansavond. Wat betreft de Oude Haven 

gelden de donderdag tot en met de zaterdag als uitgaansavonden, waarbij de donder-

dag overlasttechnisch gezien vanuit de gemeente en de politie de meeste aandacht 

heeft. 

 

Uit het onderzoek komt naar voren dat uitgaan niet toe te wijzen is aan groepsgerela-

teerde tijdstippen. Hooguit wordt in de interviews opgemerkt dat de jongste jongeren 

wat vroeger uitgaan, maar dit wordt door de enquêtes niet bevestigd. Wel geven geïn-

terviewden aan dat vooral op en rond het Stadhuisplein soms dronken veertien- en 

vijftienjarigen die nergens binnenkomen worden gesignaleerd. 

 

Aparte aandacht verdient nog de groep jongeren die op vrijdagavond tot ongeveer 

negen uur ’s avonds op de Lijnbaan staat. Een opgeworpen gedachte is, dat deze jon-

geren na hun verblijf op de Lijnbaan direct uitgaan op en rond het Stadhuisplein. Van 

meerdere kanten is vernomen dat deze assumptie niet klopt. Veeleer is er sprake van 

Lijnbaanjongeren die uiterlijk half tien ’s avonds vertrekken. Vervolgens zit er een 

‘rustperiode’ tussen dit vertrek en de komst van de eerste uitgaanders op en rond het 

Stadhuisplein, waarbij de eersten na half twaalf ’s avonds komen binnendruppelen.  

 

3. Op welke tijdstippen gaat het merendeel van de jongeren tot 23 jaar uit in de uitgaansgebie-

den en op welke tijdstippen bevinden zij zich op straat? (Voordat zij een horecagelegenheid 

binnenkomen en op het einde van de avond wanneer zij weer naar huis gaan?) 

De bulk (ongeveer driekwart) van het uitgaanspubliek op en rond het Stadhuisplein en 

de Oude Haven gaat uiterlijk twaalf uur uit. Ongeveer 80 procent van de jongeren 

vertrekt uiterlijk vijf uur ’s nachts. Voor het uitgaanspubliek in de Emmastraat in Ro-

zenburg liggen de tijden anders, aangezien de horecagelegenheden daar om twee uur 

’s nachts sluiten. Maar ook daar ligt het tijdstip van uitgaan rond half twaalf/twaalf 

uur, zo blijkt uit de interviews. Tien maal per jaar mogen de Rozenburgse horecaon-

dernemers gebruikmaken van een zogenaamd Verlaatje, waardoor de uitgaanstijden in 

principe mogen uitlopen tot zes uur ’s nachts. In het algemeen wordt van deze moge-

lijkheid tot vier uur ’s nachts gebruikgemaakt. 

 

4. Waar komen de jongeren vandaan en waar gaan ze naar toe? 

Er bestaat een verschil in woonplaats van de ondervraagden: op en rond het Stadhuis-

plein gaan meer niet-Rotterdammers uit dan in de Oude Haven. Wanneer we kijken 

naar de woongebieden van alleen de Rotterdamse bezoekers, dan lijkt de Oude Haven 

en omgeving meer bezoekers uit bepaalde wijken (Kralingen-Crooswijk en Stadscen-

trum) te trekken. 
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Uit de interviews komt naar voren dat bijna alleen Rozenburgse jongeren in de Em-

mastraat in Rozenburg uitgaan. Door geïnterviewden is aangegeven dat Rozenburgse 

jongeren in steeds wisselend samengestelde groepen uitgaan. Rozenburg is een be-

trekkelijk geïsoleerd liggende deelgemeente, waarin jongeren steeds meer geneigd zijn 

om daar uit te gaan in plaats van in Rotterdam. 

 

5. Is sprake van migratie tussen de verschillende uitgaansgelegenheden? 

Voor het gebied op en rond het Stadhuisplein en de Oude Haven en omgeving zijn 

verschillen gevonden in uitgaansmigratie. Op en rond het Stadhuisplein bezoeken de 

meeste mensen twee of meer horecagelegenheden. In de Oude Haven en omgeving is 

men minder mobiel en blijft een meerderheid de hele avond in een horecagelegenheid. 

Ook is gekeken naar migratie tussen het Stadhuisplein en de Oude Haven en omge-

ving. Een kleine meerderheid van de bezoekers van het Stadhuisplein, blijft gedurende 

het uitgaan altijd op het Stadhuisplein. Ongeveer een derde trekt wel eens naar de 

Oude Haven en omgeving en een klein deel gaat naar soms naar andere plekken in 

Rotterdam of naar een andere stad. Ondanks dat bezoekers van de Oude Haven daar 

vaak in één uitgaansgelegenheid blijven, gaat het merendeel wel eens naar het Stad-

huisplein of naar andere plekken in of buiten Rotterdam. 

 

In de Emmastraat betreft het voornamelijk twee uitgaansgelegenheden waar jongeren 

op zaterdagnacht uitgaan. Gezien de korte tijdsspanne van uitgaan (tussen twaalf en 

twee ’s nachts) blijven jongeren veelal in één gelegenheid en is daar dus weinig sprake 

van migratie. 

 

6. Is het inderdaad zo dat de jongeren die uitgaan in de hotspotgebieden hebben ingedronken en 

zo ja, waar doen ze dat? 

Indrinken is een fenomeen dat onder de meeste jongeren (78,1 procent) voorkomt, 

waarbij volgens de enquêtes daarnaast ongeveer tien procent van de jongeren soms 

danwel altijd alcohol meeneemt tijdens het uitgaan. Indrinken gebeurt voornamelijk 

thuis, bij de studentenvereniging of onderweg naar de horecagelegenheden, maar dit 

laatste is geen wijdverbreid fenomeen. 

 

7. Wat is uitgaansgeweld?  

Specifiek voor dit onderzoek is uitgaansgeweld door ons geoperationaliseerd als gere-

gistreerde incidenten in BVH die te relateren zijn aan geweld in uitgaansgebieden. 

Uitgaansgerelateerde overlast, zoals geluidshinder in de drie uitgaansgebieden, is 

daarmee buiten de BVH-analyse gebleven. 

Binnen het uitgaansgeweld is een onderverdeling gemaakt in vier geweldsincidentsoor-

ten: geweld tegen goederen/openbare orde, conflicten, geweld tegen personen en 

diefstal met geweld. Voor de gebruikte maatschappelijke klassen per incidentsoort 

verwijzen we naar bijlage 2. 
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Bij de operationalisering van uitgaansgeweld onderscheiden we drie dimensies: 

 

 Geregistreerde incidenten in BVH; 

 Locatie (de uitgaansstraten in de drie uitgaansgebieden); 

 Tijd (uitgaansuren en uitgaansavonden). 

 

8 en 9. Vindt uitgaansgeweld plaats in de drie uitgaansgebieden? Indien uitgaansgeweld plaats-

vindt: in welke mate? 

De BVH-analyses, de enquêtes en de interviews wijzen uit dat er in de drie uitgaans-

gebieden uitgaansgeweld plaatsvindt. In het onderzoek geven we geen mening over de 

zwaarte van het uitgaansgeweld, omdat dit niet te relateren is aan eerdere ervaringen. 

Uitspraken als ‘het uitgaansgeweld is fors’ of andere opmerkingen van dergelijke 

strekking blijven dan ook achterwege. Veeleer moet onderhavig onderzoek, zowel wat 

de enquête als de BVH-analyse betreft, beschouwd worden als een nulmeting om het 

geweld in de toekomst aan te relateren. Pas dan kan een waardeoordeel geveld wor-

den over de ontwikkeling in uitgaansgeweld. 

 

Op basis van de onderzoeksresultaten uit de BVH-analyse is een aantal bevindingen 

vermeldenswaardig: 

 

 In de Oude Haven en omgeving en de Emmastraat komen verhoudingsgewijs meer geweld 

tegen goederen/openbare ordefeiten voor. Op en rond het Stadhuisplein verhoudingsgewijs 

meer geweld tegen personen. 

 Het totaal aantal geweldsincidenten blijft in de analyseperiode (2010 en 2011) grofweg op het-

zelfde niveau liggen voor de drie uitgaansgebieden. Dit geldt in het algemeen ook voor de 

afzonderlijke geweldssoorten (geweld tegen goederen/openbare ordefeiten, geweld tegen per-

sonen, conflicten en diefstal met geweld). Twee pieken in geweldsincidenten vallen op: in april 

2010 op en rond het Stadhuisplein en in november 2011 in de Oude Haven en omgeving. De 

eerste piek is te verklaren door incidenten na de bekerfinale Ajax-Feyenoord en de laatste piek 

is te verklaren door verhoogde politie-inzet; 

 Het aantal geweldsmutaties in de Emmastraat is te laag om trends over de twee onderzoeks-

jaren te kunnen benoemen. 

 De piek voor geweld tegen personen is het meest eenduidig en ligt tussen 4 en 5 uur ’s nachts 

voor zowel het Stadhuisplein als de Oude Haven. Daarnaast speelt vooral geweld tegen goede-

ren/openbare ordefeiten een rol, waarbij het patroon op en rond het Stadhuisplein wijst op een 

piek tussen 4 en 5 uur ’s nachts. Voor de Oude Haven en omgeving is het patroon in incidenten 

per uur grillig. 

 In de Oude Haven en omgeving ligt uitgaansgeweld verspreid over de drie uitgaansavonden en 

–nachten, dit terwijl het uitgaansgeweld op en rond het Stadhuisplein zich meer op de vrijdag- 

en zaterdag concentreert. 
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Daarnaast is een interessante opmerking uit de interviews dat het geweld tegen per-

sonen, vooral mishandelingen, in zwaarte toeneemt. Deze stelling is lastig te herleiden 

uit de BVH-analyse en blijft mede daarom extra aandacht verdienen. 

 

10. Zijn er doelgroepen aan te wijzen waarbij er een duidelijke link is tussen drinkgedrag en uit-

gaansgeweld of speelt het in het algemeen onder jongeren die overmatig alcohol gebruiken? 

Het onderzoek heeft uitgewezen dat daders van mishandelingen gemiddeld meer 

drank genuttigd hebben dan niet-daders, maar een verband tussen het lastig vallen 

van andere mensen en het alcoholgebruik tijdens het uitgaan is niet gevonden. 

 

Uit de analyses komen, naast uitgaanders van het mannelijk geslacht, geen specifieke 

doelgroepen die beduidend vaker geweld plegen. Wat het alcoholgebruik betreft zijn 

het vooral oudere jongeren en werkende jongeren die gemiddeld meer alcohol drinken. 

 

Gezien de omstandigheid dat alcoholgebruik niet tot bepaalde doelgroepen beperkt 

blijft, is verder geen specifiekere doelgroep aan te wijzen die onder invloed van drank 

uitgaansgeweld pleegt. Aan de geïnterviewden is ook gevraagd of bepaalde doelgroe-

pen onder invloed van drank geweld plegen, maar ook zij geven aan dat vooral het 

drankgebruik op zichzelf, niet het behoren tot een bepaalde groep, aanzet tot geweld. 

 

We hebben in het onderzoek kunnen constateren dat aan geweld zoals in onderhavig 

onderzoek onderzocht ook een uitgaansaantallen-, toezicht en handhavings- en regi-

stratie-effect lijkt te zitten: op uitgaansavonden met meer publiek of ogenschijnlijk 

meer geweld, wordt structureel of incidenteel extra politiecapaciteit ingezet. Dit leidt 

vervolgens tot een structurele of incidentele toename in incidenten.  
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Bijlage 1: De drie uitgaansgebieden   

 

Uitgaansgebied Stadhuisplein en omgeving 
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Uitgaansgebied Oude Haven en omgeving 
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Uitgaansgebied Emmastraat en omgeving  
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Bijlage 2: De incidentsoorten 
 
Geweld tegen  
goederen/ 
openbare orde 

Afsteken vuurwerk 

Brandstichting 

Huisvredebreuk 

Lokaalvredebreuk 

Melding overlast jeugd 

Niet voldoen aan bevel/vordering 

Openlijke geweldpleging tegen goederen 

Overige delicten openbare orde 

Overige misdrijven tegen het openbaar gezag 

Overtreding apv 

Valse identiteit opgeven 

Vandalisme/baldadigheid 

Vernieling overige objecten 

Vernieling van/aan auto 

Vernieling van/aan openbaar gebouw 

Vernieling van/aan openbaar vervoer/abri 

Wederspannigheid (verzet) 

Geweld tegen  
personen 

Aanranding 

Bedreiging 

Chantage / afpersing 

Doodslag/moord 

Eenvoudige mishandeling 

Gijzeling/ontvoering 

Incest/afhankelijkheid/wilsonbekwame 

Kinderprostitutie 

Mensenhandel 

Mensensmokkel 

Openbare schennis der eerbaarheid 

Openlijke geweldpleging tegen personen 

Overige misdrijven tegen het leven 

Overige zedenmisdrijven 

Schietpartij (zonder gevolgen) 

Seksueel misbruik kinderen (geen incest) 

Stalking 

Steekpartij (zonder gevolgen) 

Vechtpartij (zonder gevolgen) 

Verkrachting 

Vrouwenhandel/kinderhandel 

Zware mishandeling 
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Conflicten Belediging 

Burenruzie (zonder gevolgen) 

Discriminatie 

Huiselijke twist (zonder gevolgen) 

Overige misdrijven tegen de persoonlijke vrijhei 

Ruzie/twist (zonder gevolgen) 

Diefstal met geweld Diefstal (ook braak) uit/vanaf personenauto met 

Diefstal (ook braak) uit/vanaf vaartuig met geweld 

Diefstal in/uit andere gebouwen met geweld (geen braak) 

Diefstal in/uit bedrijf/kantoor met geweld (geen braak) 

Diefstal in/uit box/garage/schuur/tuinhuis met geweld (geen braak) 

Diefstal in/uit school met geweld (geen braak) 

Diefstal in/uit woning met geweld (geen braak) 

Diefstal van bromfiets/snorfiets met geweld 

Diefstal van fiets met geweld 

Diefstal van motor met geweld 

Diefstal van personenauto met geweld 

Diefstal van vrachtauto/bestelauto met geweld 

Inbraak andere gebouwen met geweld 

Inbraak bedrijf/kantoor met geweld 

Inbraak box/garage/schuur/tuinhuis met geweld 

Inbraak school met geweld 

Inbraak sportcomplex met geweld 

Inbraak winkel met geweld 

Inbraak woning met geweld 

Overige diefstallen (ook braak) met geweld 

Overval in woning 

Overval op geld- en waardetransport 

Overval op overige objecten 

Straatroof 

Winkeldiefstal met geweld 

Zakkenrollerij/tassenrollerij met geweld 
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Bijlage 3: De vragenlijsten 
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Bijlage 4: De geïnterviewden 
 

Enkele geïnterviewden hebben hun zienswijze zowel voor het Stadhuisplein en omge-

ving als de Oude Haven en omgeving gegeven. Deze personen staan dan twee maal 

vermeld. 

 
 

 Naam Instantie/bedrijf 

Emmastraat e.o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stadhuisplein e.o. 

 

 

 

 

 

 

 

Oude Haven e.o. 

Mevr. Cairo 

Dhr. De Zeeuw 

Mevr. Bink 

Dhr. Van Oranje 

Dhr. Bestebroer 

Dhr. Chobin 

Dhr. Varekamp 

Dhr. Kanli 

 

Dhr. Mul 

Dhr. Van der Steenoven 

Dhr. Vermeulen 

Dhr. Rietbergen 

Dhr. Maan 

Dhr. Tjelpa 

Dhr. Pennings 

Dhr. Kion 

 

Mevr. Teuben 

Dhr. Flint 

Dhr. Zwanenburg 

Dhr. Bouchtaoui  

Dhr. Tjelpa 

Dhr. Pennings 

Dhr. Kion 

Deelgemeente Rozenburg 

VDZ Security 

Politie Rotterdam-Rijnmond 

Politie Rotterdam-Rijnmond 

Hotel Eetcafé ’t Centrum Rozenburg 

Stichting Push Rozenburg 

Stichting Push Rozenburg 

Pancho Rozenburg 

 

Politie Rotterdam-Rijnmond 

Stadsmarinier Rotterdam 

Bewoner Stadhuisplein 

Bewoner Stadhuisplein 

Diverse horecabedrijven Stadhuisplein 

Gemeente Rotterdam 

Gemeente Rotterdam 

Gemeente Rotterdam 

 

Bewoner Oude Haven 

Bewoner Oude Haven 

Politie Rotterdam-Rijnmond 

Gemeente Rotterdam 

Gemeente Rotterdam 

Gemeente Rotterdam 

Gemeente Rotterdam 

 

Daarnaast hebben vier jongeren in deelgemeente Rozenburg hun mening gegeven 

tijdens gevoerde gesprekken in jongerencentrum Chill Out. Ook is een anonieme 

bardame van Finnegan’s naar haar mening gevraagd. Verder is aan een bewoner van 

de Oude Haven via de mail een aantal vragen gesteld. 
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Bijlage 5: Topiclijst interviews  

 
De topiclijst geldt voor zowel de Emmastraat, de Oude Haven als het Stadhuisplein. 
 
 

Doelgroepen: 

-1- Welke subgroepen jongeren (tot 23 jaar) gaan bij welke horecagelegenheden uit? 

Het gaat om de volgende horecagelegenheden (afhankelijk van het gebied waarover 

de respondent kennis bezit): 

 

Stadhuisplein en omgeving Oude Haven en omgeving Emmastraat en omgeving 

Coco-Nuts 

Cafe t Fust B.V. 

Café Plein 

Get back 

Skihut 

Big Ben/ Baja 

The VIP Room 

Café Fout 

Saint-Tropez 

La Rose Blue 

Café Beurs 

The Thalia 

Vief&Vuig 

Off Corso 

Golden Gate 

Hollywood Music Hall 

LIVV Club 

Riva 

Stadscafé Sus & Co 

Casa Carolie 

Rotterdamsch Studenten Ge-

zelschap 

Eet- & Bierlokaal Cambrinus 

Club Vie 

Stockholm 

Dutch Maritiem Pub 

Kade 4 

Café Pardoen 

Bar Elit / Grandcafe Het Witte 

Huis 

Villa Kakelbont 

Finnegan's 

Pancho 

Grandcafé De Buurt 

Cafe The Game 

Cafe De Rots 

Hotel Eetcafe Centrum 

Pico Bar 

 

-2- Zijn er bepaalde subgroepen jongeren die indrinken, al dan niet op straat? 

-3- Alleen voor het Stadhuisplein: zijn er jongeren die op vrijdagavond op de Lijnbaan 

verblijven en daarna naar het Stadhuisplein trekken? 

-4- Is er onderscheid te maken in subgroepen jongeren als het gaat om de tijdstippen 

van uitgaan? 

 

Overlast in het uitgaansgebied: 

-5- Is er sprake van uitgaansgeweld en, zo ja, wat vooral? 

-6- Zijn subgroepen jongeren veelal verantwoordelijk voor uitgaansgeweld en, zo ja, 

welke subgroepen? 

-7- Is er sprake van nog andere uitgaansgerelateerde overlast en, zo ja, van welke 

aard? Denk hierbij aan: geluidsoverlast, vernielingen, wildplassen en vermogensdelic-

ten. 
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-8- Zijn de in vraag 7 besproken vormen van overlast toe te wijzen aan bepaalde sub-

groepen jongeren (bijvoorbeeld studenten, et cetera) 

-9- Wordt in het openbaar door jongeren drank gebruikt. Zo ja: hoeveel en door wie? 

 

Overlast, doelgroepen en geweld: 

-10- Speelt (overmatig) drankgebruik mee in geweld en overlast van bepaalde sub-

groepen? Zo ja: hoe dan en bij welke subgroepen jongeren? 

-11- Zijn er, naast (overmatig) drankgebruik, misschien andere redenen dat bepaalde 

subgroepen geweld en overlast plegen? 
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Bijlage 6: Observatieschema 
 

Observatieschema Nuchtere Rotterdamse Aanpak 

 

Eén van de onderzoeksvragen in het onderzoek is: ‘welke doelgroepen jongeren tot 23 

jaar gaan bij welke horecagelegenheden uit? Bij de clustering van de doelgroepen spe-

len factoren als leeftijd, geslacht en uiterlijke kenmerken (kleding, sieraden, kapsels) 

een rol. 

 

Let tijdens het enquêteren daarom op kenmerken van jongeren. Het gaat dan voor-

namelijk om: 

 

Typering uitgaansjongeren 

 

Naam  

horecagelegenheid 

Leeftijdsbereik  

jongeren (min-max) 

Stijl van jongeren Gedrag van  

jongeren 
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