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Onderzoeksresultaten “Drugs en overlast. Studie van het fenomeen, de beheersing en de effecten 

van druggerelateerde overlast en dit vanuit verschillende invalshoeken” 
 

 

De onderzoeksgroepen IRCP, ISD en SVA stellen de resultaten voor van het onderzoek naar het 

fenomeen druggerelateerde overlast. Dit onderzoek liep van juli 2002 tot september 2003 in opdracht 

van het Federaal Wetenschapsbeleid. 

 

Druggerelateerde overlast is een fenomeen dat de levenskwaliteit in buurten en wijken aantast en dat 

gedurende de laatste jaren meer en meer in de belangstelling kwam.  Tot nu toe werd dit complex 

gegevens binnen de Belgische context nagenoeg niet bestudeerd. 

 

Het onderzoeksrapport brengt het fenomeen “druggerelateerde overlast” in kaart en bestudeert de 

effecten en de beheersing ervan vanuit verschillende invalshoeken.  Hierbij werd door een 

multidisciplinair onderzoeksteam gebruik gemaakt van een combinatie van kwantitatieve en 

kwalitatieve onderzoeksmethoden, die zich weerspiegelt in drie grote onderzoeksluiken. 

 

In een eerste luik werd gepeild naar de effecten die het fenomeen heeft op de omgeving.  Dit gebeurde 

aan de hand van een bevraging van de bevolking (via telefonische enquête), die gericht was op het 

verwerven van inzicht in de beleving van druggerelateerde overlast door de bewoners van 11 

onderzoeksgebieden in zes locaties. Deze locaties zijn drie grote steden, met name Brussel, Antwerpen 

en Charleroi, twee gerechtelijke arrondissementen: Mons en Brugge met specifieke aandacht voor 

respectievelijk de steden Mons en Oostende en één grensoverschrijdende regio: Euregio Maas-Rijn. 

 

Deze bevolkingsbevraging werd in de grote steden gedifferentieerd naar verschillende soorten 

stadsbuurten.  Voor Antwerpen waren dit de buurten rond het „De Coninckplein‟ en „Het Dokske‟.  In 

Charleroi werden de buurt „la ville basse‟ en de centrumbuurt „Marcinelle‟ geselecteerd.  Voor Brussel 

betroffen dit probleembuurten uit Schaarbeek, Molenbeek en Sint-Gillis en een controlebuurt in Evere. 

 

Een tweede onderzoeksluik is gericht op het begrijpen van de perceptie van de sleutelfiguur – met 

name diverse veiligheids-, welzijns- en beleidsactoren – inzake het thema „drugs en overlast‟ om te 

reconstrueren op welke wijze aan overlastbeleid gestalte wordt gegeven. De bevraging (via semi-

gestructureerde interviews) van de sleutelfiguren, richtte zich in de eerste plaats op de zes 

onderzoekslocaties als dusdanig en in de tweede plaats op de geselecteerde buurten uit de 

bevolkingsbevraging. 

 

In een derde luik komt het perspectief van de druggebruikers zelf aan bod. Het etnografisch onderzoek 

vond plaats via participerende observaties en informele gesprekken in twee afgebakende buurten in de 

steden Antwerpen (de buurt rond het De Coninckplein) en Charleroi („la ville basse‟).  
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