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Om de verspreiding van het coronavirus te beperken, roept de regering burgers op om in de publieke ruimte
minstens 1,5 meter afstand te bewaren en om niet in groepen samen te komen. Hoe gaat het met de naleving van
deze richtlijnen in Amsterdam? Houden mensen afstand en vermijden ze groepsvorming? Raken mensen
eraan gewend en gaan ze het steeds beter doen? Of krijgen ze er genoeg van en worden ze gemakzuchtig? We
onderzochten met camerabeelden hoe dit over drie weken gegaan is.

De 1,5 Barometer

Methoden: Per week zijn zestig
minuten aan videobeelden gecodeerd,
gelijk verspreid over drie camera’s en
vier momenten per week. Deze
camera’s stonden in Noord, West en
Binnenstad Amsterdam.
Onze definitie van incidenten:
• Mensen houden minder dan 1,5
meter afstand van elkaar of
• Drie of meer mensen vormen een
groep
In het eerste figuur is het totaal aantal
geobserveerde incidenten zichtbaar. In
het tweede figuur zijn incidenten niet
gerapporteerd, als wordt ingeschat dat
dit mensen uit één huishouden betreft.
Deze inschatting werd gedaan op basis
van dat zij elkaar aanraken (bijvoorbeeld handen vasthouden) of samen
aankomen.

Interpretatie: Het aantal observaties
van incidenten varieerde van 185 tot
243 per week in totaal en 39 tot 102
per week wanneer rekening gehouden
wordt met dat er mogelijk sprake is van een huishouden. In week 12 en 13 zijn het aantal geobserveerde incidenten
meer gelijk aan elkaar, terwijl er een stijging lijkt tussen week 13 en 14. Aan het begin van week 13 (maandag 23 maart)
heeft een persconferentie plaatsgevonden waarin de overheid strengere maatregelen aankondigde. Het is mogelijk dat
deze persconferentie van invloed was op het aantal incidenten in week 13. De verschillen tussen de weken kunnen ook
op andere manieren worden verklaard, zoals door beter weer, waardoor meer mensen zich op straat bewegen.
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