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Samenvatting 
De afgelopen jaren is er veel discussie ontstaan omtrent de drukte en het toerisme in het Wallengebied. Als gevolg 

van het Coalitieproject 1012 is het raamprostitutiegebied namelijk flink in omvang ingeperkt. Door deze 

veranderingen in de buurt is het Wallengebied ook sterk qua karakter veranderd, waardoor een ander type bezoeker 

naar een kleiner gebied komt. Dit alles heeft geleid tot klachten van bewoners over de drukte en en het toerisme op 

de Wallen komen. Zo wordt er gesproken van een ‘urban jungle’. 

Volgens burgemeester Halsema zou het etaleren van kwetsbare vrouwen niet meer van deze tijd zijn en kwam met 

enkele harde maatregelen om het toerisme in te perken en bewoners tevreden te houden. Tevens liet ze weten aan 

een toekomstvisie voor de Wallen te werken waarin een belangrijke rol is weggelegd voor de sekswerkers. 

Wethouder Udo Kock stelde zelfs dat sekswerkers niet gezien mogen worden als toeristische attractie toen hij het 

verbod op rondleidingen in het Wallengebied aankondigde.  

Tot op heden zijn de sekswerkers echter niet betrokken geweest bij het beleid wat de gemeente gevoerd heeft, noch 

bij de ontwikkeling van de toekomstplannen van de burgemeester. Om deze reden hebben sekswerkers op de 

Wallen hun eigen belangenvereniging opgericht onder de naam Red Light United. Red Light United onderzoek 

uitgevoerd onder 170 sekswerkers op de Wallen, om te onderzoeken hoe sekswerkers de drukte en het toerisme, en 

wat de impact daarvan is op hun werk en wat er volgens hen anders moet.  

Uit dit onderzoek blijkt dat bijna driekwart van de sekswerkers op de Wallen het gebied helemaal niet te druk vindt, 

en 60% vindt het gebied zelfs minder druk geworden. Tevens blijkt dat tweederde van de sekswerkers helemaal niet 

vindt dat er te veel toeristen zijn, en bijna driekwart van de sekswerkers vindt het toerisme juist goed voor hun 

business. Dit komt vooral omdat de klandizie van sekswerkers voornamelijk uit toeristen bestaat en ook de voorkeur 

heeft voor de meeste sekswerkers. Sekswerkers willen dus beslist niet minder toeristen, maar juist meer toeristen, 

maar dan wel toeristen die wat meer te besteden hebben. 

Wel merkt iets meer dan de helft van de sekswerkers dat de inkomsten gedaald zijn. Dit komt echter niet doordat 

het te druk is op de Wallen of omdat er te veel toeristen zijn, vooral omdat mensen te weinig geld hebben, en er te 

veel mensen met kinderen rondlopen. Kortom, het gebied trekt door de veranderingen in de buurt nu de verkeerde 

toeristen aan, namelijk low budget toeristen en gezinnen met kinderen.  

Sekswerkers willen daarom dat de buurt haar oude karakter weer terug krijgt, door meer ramen te openen in het 

Wallengebied, en ze willen dat de gemeente meer gaat doen om de stad te promoten onder de juiste type toeristen, 

namelijk mensen met een groter budget. Tevens willen sekswerkers dat er een verbod komt op het fotograferen en 

filmen van sekswerkers, alsmede dat de gemeente iets doet aan het respectloze gedrag van sommige bezoekers. 

Sekswerkers zijn echter geen voorstander van maatregelen die leiden tot minder toeristen in het gebied. 

Op basis van dit onderzoek hebben wij een aantal aanbevelingen voor de gemeente: 

- Stop met de hetze tegen het toerisme op de Wallen 

- Stop het sluiten van ramen en open meer ramen op de Wallen maar verplaatst prostitutie niet 

- Sta langere openingstijden voor kroegen en sekswinkels toe 

- Verbied het fotograferen en filmen van sekswerkers middels de APV 

- Promoot de stad meer onder toeristen met een groter budget 

- Communiceer duidelijk naar toeristen wat wel en niet gewenst is op de Wallen 

- Verbied rondleidingen niet, maximaliseer naar 10 personen per groep en introduceer een keurmerk 

- Zorg voor betere handhaving en een terugkeer van een politiebureau in het Wallengebied 

- Sta online adverteren voor sekswerkers achter het raam toe 

- Ga in gesprek met sekswerkers en betrek hen nauw bij het beleid 
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Voorwoord 
Voor u ligt het rapport over sekswerkers op de Wallen en hoe zij de drukte en het toerisme in het gebied ervaren. De 

afgelopen jaren is er namelijk veel gesproken en geschreven over de drukte in de Amsterdamse binnenstad en in het 

bijzonder op de Wallen. Maar al te vaak wordt daarin gesproken over de sekswerkers, zonder dat zij daarbij zelf aan 

het woord komen. Vaak zijn het andere organisaties of politici die uitspraken doen over de sekswerkers, en die 

komen opvallend vaak niet overeen met de realiteit. 

Zelf ben ik ruim 10 jaar werkzaam achter het raam op de Wallen. Ik heb dan ook met verbazing de discussie omtrent 

de drukte en het toerisme op de Wallen gevolgd. Veelal waren het artikelen waarin buurtbewoners klaagde over de 

drukte. Vaak dacht ik dan bij mezelf: ‘Waar waren die mensen 10 jaar geleden, toen het nog veel drukker was op de 

Wallen? Waarom hoorde je ze toen niet? Waarom is het nu ineens een probleem, nu het veel minder druk op straat 

is?’ 

Toen burgemeester Halsema met strenge maatregelen kwam om de drukte en het toerisme in het gebied te 

bestrijden, wist ik dat er iets goed mis was. De maatregelen waren vooral gericht om ‘ons’ als sekswerkers te 

beschermen tegen het toerisme en de drukte. Er werd gesproken dat wij als sekswerkers vernederd zouden worden 

door de toeristen, dat wij niet als toeristische attractie gezien mogen worden. Uitspraken die bijzonder pijn doen en 

geen recht doen aan onze keuze om bewust achter het raam te gaan staan in een druk bezocht, toeristisch 

uitgaansgebied. 

Zelf ben ik afkomstig uit Roemenië, net als vele van mijn collega’s die ook uit Oost-Europa afkomstig zijn. Helaas 

krijgen mijn collega’s vrijwel niets mee van deze discussie, omdat zij de Nederlandse media niet volgen. Ik begon mij 

daarom af te vragen of ik de enige was die het helemaal niet druk vond op de Wallen. Nadat ik enkele van mijn 

collega’s gesproken had, kwam ik erachter dat ik zeker niet de enige was. Er bleek dus een groot verschil te zitten 

tussen datgene wat in de media werd beweerd over ons, en hoe wij de drukte en het toerisme zelf ervaren. 

Ik moest direct terugdenken aan Coalitieproject 1012, het project waarmee de gemeente 10 jaar lang ons als 

slachtoffers van mensenhandel behandelde. Om ons te ‘redden’ werden onze ramen gesloten, uitgekocht door de 

gemeente die daar miljoenen euro’s in stak. Nu worden wij wederom als slachtoffer neergezet. Ditmaal echter niet 

van enge mensenhandelaren, maar van het massa toerisme. En het verbaasde mij dan ook niet dat al snel artikelen 

in de media opdoken die pleitte om prostitutie op de Wallen weg te halen. Net als Coalitieproject 1012, heeft deze 

discussie over de drukte en het toerisme op de Wallen meer weg van een excuus om ons als sekswerkers van de 

Wallen weg te krijgen. 

Omdat andere organisaties die onze belangen zouden behartigen stil bleven of alleen maar met hun eigen belang 

bezig zijn, besloot ik samen met enkele collega’s een eigen belangenvereniging op te richten, zodat we onze eigen 

belangen zouden kunnen behartigen waar andere organisaties dat niet deden. Die belangenvereniging werd Red 

Light United. En namens Red Light United besloten we zelf onderzoek te doen naar hoe sekswerkers de drukte en 

het toerisme in het gebied ervaren, om aan te tonen dat het beeld wat over ons geschetst wordt in de media, als 

‘kwetsbare vrouwen’ die vooral last zouden hebben van de ‘toeristen’ recht te zetten. 

Het onderzoek is samen met enkele van mijn collega’s uitgevoerd onder 170 sekswerkers. Dit is daarmee het 

grootste onderzoek onder sekswerkers op de Wallen wat ooit heeft plaatsgevonden. De resultaten spreken voor 

zich. Wij hopen van harte dat de gemeente hier naar luistert en onze aanbevelingen overneemt. Dat zou wel 

moeten, gezien de uitspraken van de burgemeester. Maar wij weten als geen ander dat er een groot verschil kan 

zitten tussen wat politici beloven en wat zij doen, daar hebben wij inmiddels 10 jaar ervaring mee. Het is nu aan de 

politiek om te laten zien dat zij bereid zijn om naar ons als sekswerkers te luisteren. 

Felicia Anna 
Voorzitter Red Light United 
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1. Inleiding 

Een decennia na de ingang van Coalitieproject 1012, waarmee de gemeente beoogde een opwaardering van de 

Wallen te bewerkstelligen, is er discussie ontstaan omtrent de drukte en het toerisme in het gebied. Project 1012 

had als doel een economische opwaardering van de buurt1, alsmede het bestrijden van criminaliteit zoals 

mensenhandel2. De gemeente kocht vele raambordelen op3, sloot coffeeshops4 en sekswinkels5 moesten eerder 

dicht.  

Voormalig wethouder Lodewijk Asscher zei liever een toeristische attractie armer te zijn, dan medeplichtig te zijn 

aan het misbruik van vrouwen6. Volgens hem werd zeker de helft van de vrouwen achter het raam gedwongen tot 

prostitutie7. Wijlen burgemeester Van der Laan voegde daar aan toe dat zeker iedere dag 400 (of 600 afhankelijk van 

welke bron) vrouwen in Amsterdam verkracht werden8. In totaal werden zo ruim 100 ramen gesloten onder het 

mom van het bestrijden van mensenhandel. 

Door de raambordelen te concentreren zou het beheersbaarder worden en kon er wat gedaan worden aan de 

positieverbetering van de sekswerkers9. Sekswerkers protesteerde in 2015 tegen het project10. Volgens hen zou het 

sluiten van ramen niet bijdragen aan het bestrijden van mensenhandel, en bovendien hun positie alleen maar 

verslechteren. Daarmee steeg de kritiek op het project, wat desondanks toch werd voortgezet, ook onder leiding van 

de nieuwe burgemeester Halsema die besloot dat de nog 37 te sluiten ramen in het Sint Annenkwartier toch dicht 

moeten11. 

Tien jaar na de start van Coalitieproject 1012 concludeerde de Rekenkamer echter dat het project gefaald had12. Van 

een economische opwaardering was geen sprake, de positie van de sekswerkers waren door het sluiten van de 

ramen erop achteruit gegaan. De criminaliteit zou heimelijke geworden zijn. De cijfers die de Rekenkamer wist te 

achterhalen van het aantal slachtoffers van mensenhandel op de Wallen kwam niet in de buurt van de cijfers die 

geroepen werden. En van een beter beheersbare buurt blijkt zeker geen sprake te zijn. 

Inmiddels was een nieuwe discussie ontstaan in Amsterdam, namelijk over de toename van toeristen in Amsterdam. 

Wat begon als klachten over rolkoffers13, breidde zich langzaam uit naar klachten14 over Nutella15, ijs16, wafel en 

kaaswinkels17, rondleidingen en vrijwel alles wat met toerisme te maken had. De gemeente kondigde daarna het ene 

                                                             
1 
https://hetccv.nl/fileadmin/Bestanden/Onderwerpen/Prostitutiebeleid/Documenten/Nieuwe_ambities_voor_de_Wallen/amste
rdam_postcodegebied1012.pdf 
2 https://amsterdam.pvda.nl/nieuws/aanpak-van-de-wallen-is-goed-voor-de-stad/ 
3 https://www.at5.nl/artikelen/141370/opkopen-bordelen-kost-stad-108-miljoen 
4 https://www.ad.nl/binnenland/coffeeshops-op-amsterdamse-wallen-toch-dicht~a3e1eae0/ 
5 https://www.parool.nl/nieuws/sekswinkels-in-verzet-tegen-vroeger-sluiten~b16accf30/ 
6 https://amsterdam.pvda.nl/nieuws/licht-uit-achter-veel-ramen-op-wallen-vergunning-intrekken-is-niet-genoeg/ 
7 https://nos.nl/artikel/303725-ons-land-romantiseert-prostitutie.html 
8 https://www.parool.nl/nieuws/zeker-400-mensen-per-nacht-verkracht-in-amsterdam~bbff4fb6/ 
9 https://www.gemeente.nu/veiligheid/handhaving/amsterdam-mag-door-met-concentreren-prostitutie/ 
10 https://www.nu.nl/binnenland/4027760/prostituees-protesteren-in-amsterdam-sluiting-ramen.html 
11 https://www.parool.nl/nieuws/halsema-presenteert-in-lente-scenario-s-prostitutie~b3fccd23/ 
12 https://publicaties.rekenkamer.amsterdam.nl/project-1012/ 
13 https://www.at5.nl/artikelen/158875/straat-sinds-kort-verboden-voor-rolkoffers-absoluut-noodzakelijk 
14 https://www.nrc.nl/nieuws/2019/05/29/ik-dacht-ik-geef-ze-een-jaar-maar-ze-hebben-in-dat-jaar-niets-gedaan-a3961875 
15 https://www.at5.nl/artikelen/186142/de-nutella-explosie-hoe-het-centrum-vol-wafelwinkels-kwam 
16 https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/is-ijswinkel-in-amsterdam-de-nieuwe-coffeeshop~bdee768a0/ 
17 https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/nutellazaak-kaaswinkel-of-ijssalon-in-centrum-amsterdam-wegwezen-vindt-
de-gemeente~b587c697/ 

https://hetccv.nl/fileadmin/Bestanden/Onderwerpen/Prostitutiebeleid/Documenten/Nieuwe_ambities_voor_de_Wallen/amsterdam_postcodegebied1012.pdf
https://hetccv.nl/fileadmin/Bestanden/Onderwerpen/Prostitutiebeleid/Documenten/Nieuwe_ambities_voor_de_Wallen/amsterdam_postcodegebied1012.pdf
https://amsterdam.pvda.nl/nieuws/aanpak-van-de-wallen-is-goed-voor-de-stad/
https://www.at5.nl/artikelen/141370/opkopen-bordelen-kost-stad-108-miljoen
https://www.ad.nl/binnenland/coffeeshops-op-amsterdamse-wallen-toch-dicht~a3e1eae0/
https://www.parool.nl/nieuws/sekswinkels-in-verzet-tegen-vroeger-sluiten~b16accf30/
https://amsterdam.pvda.nl/nieuws/licht-uit-achter-veel-ramen-op-wallen-vergunning-intrekken-is-niet-genoeg/
https://nos.nl/artikel/303725-ons-land-romantiseert-prostitutie.html
https://www.parool.nl/nieuws/zeker-400-mensen-per-nacht-verkracht-in-amsterdam~bbff4fb6/
https://www.gemeente.nu/veiligheid/handhaving/amsterdam-mag-door-met-concentreren-prostitutie/
https://www.nu.nl/binnenland/4027760/prostituees-protesteren-in-amsterdam-sluiting-ramen.html
https://www.parool.nl/nieuws/halsema-presenteert-in-lente-scenario-s-prostitutie~b3fccd23/
https://publicaties.rekenkamer.amsterdam.nl/project-1012/
https://www.at5.nl/artikelen/158875/straat-sinds-kort-verboden-voor-rolkoffers-absoluut-noodzakelijk
https://www.at5.nl/artikelen/158875/straat-sinds-kort-verboden-voor-rolkoffers-absoluut-noodzakelijk
https://www.nrc.nl/nieuws/2019/05/29/ik-dacht-ik-geef-ze-een-jaar-maar-ze-hebben-in-dat-jaar-niets-gedaan-a3961875
https://www.at5.nl/artikelen/186142/de-nutella-explosie-hoe-het-centrum-vol-wafelwinkels-kwam
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/is-ijswinkel-in-amsterdam-de-nieuwe-coffeeshop~bdee768a0/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/nutellazaak-kaaswinkel-of-ijssalon-in-centrum-amsterdam-wegwezen-vindt-de-gemeente~b587c697/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/nutellazaak-kaaswinkel-of-ijssalon-in-centrum-amsterdam-wegwezen-vindt-de-gemeente~b587c697/
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na het andere verbod aan18. Zo kwam er een verbod op toeristische winkeltjes19, bierfietsen20, AirBnB werd 

ingeperkt21, cruiseschepen moesten uit het centrum weg22, tourbussen waren niet meer welkom23 en het nieuwe 

gemeentebestuur haalde de IAmsterdam letters demonstratief weg omdat het ‘te individualistisch’ zou zijn24. 

De discussie over de drukte en het toerisme ging daarna steeds vaker alleen nog maar over de Wallen25. In die 

discussie werd vaak gesteld dat sekswerkers het ook te druk zouden vinden met te veel toeristen26. De gemeente 

kwam daarom met regels voor rondleidingen in het gebied in samenspraak met de branche en 

belangenverenigingen27. Ook kwamen er zogenaamde hosts op de Wallen die de drukte moesten gaan managen28.  

De ombudsman kwam ook onderzoek doen op de Wallen naar de drukte en het toerisme, en concludeerde dat de 

Wallen een 'urban jungle' waren geworden29. In het onderzoeksrapport van de Ombudsman30 stelt deze dat door het 

sluiten van de raambordelen het gebied kleiner is geworden, hetgeen heeft geleid tot meer overlast omdat toeristen 

die het gebied nu bezoeken in een kleiner gebied op elkaar zitten. Aanbevelingen om dit specifieke, doch belangrijke 

probleem te veranderen deed de Ombudsman echter niet. Wel kwamen er voorstellen om het toerisme en de 

drukte te verminderen en was er kritiek dat de handhaving en de hosts in het Wallengebied te weinig bijdragen om 

de overlast te verminderen.  

De nieuwe burgemeester Femke Halsema kwam daarom persoonlijk poolshoogte nemen om de drukte te 

aanschouwen31, daarbij sprak ze met ondernemers, bewoners, de politie maar niet met sekswerkers. Enkele 

maanden later kwam Halsema met de eerste maatregelen om de overlast van buurtbewoners, ondernemers en 

sekswerkers tegen te gaan32. Zo werden rondleidingen in de avonden verboden, er zou streng gehandhaafd worden 

op het alcoholverbod en moesten eettentjes eerder hun deuren sluiten. Volgens de burgemeester was het etaleren 

van kwetsbare vrouwen achter het raam die vernederd worden door hordes toeristen onwenselijk33. 

Inmiddels kwamen ook allerlei belangenverenigingen om de hoek kijken. De Vereniging Vrienden van de 

Amsterdamse Binnenstad wilde af van de raamprostitutie in het gebied34, zodat de 4000 bewoners eindelijk de rust 

zouden krijgen die zij verdiende. Politieke partijen kwamen met plannen om prostitutie elders in de stad een plaats 

te geven, zodat sekswerkers geen overlast meer zouden hoeven ervaren van de toeristen35. Het CDA riep op om te 

stoppen met raamprostitutie en rondleidingen in het Wallengebied36. Wethouder Udo Kock kondigde een verbod op 

rondleidingen in 2020 aan, omdat het niet meer van deze tijd zou zijn om sekswerkers als toeristische attractie te 

                                                             
18 https://nos.nl/artikel/2232087-amsterdam-neemt-forse-maatregelen-tegen-massatoerisme.html 
19 https://www.amsterdam.nl/ondernemen/detailhandel/geennieuwewinkels/ 
20 https://www.amsterdam.nl/ondernemen/horeca/bierfiets/ 
21 https://nos.nl/artikel/2145892-airbnb-beperkt-verhuur-in-amsterdam-tot-60-dagen.html 
22 https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/cruiseschepen-moeten-amsterdam-uit-om-toeristen-uit-binnenstad-te-
houden~bb8738f8/ 
23 https://www.parool.nl/nieuws/binnenstad-wordt-verboden-terrein-voor-touringcars~b10e5275/ 
24 https://www.nrc.nl/nieuws/2018/12/03/i-amsterdam-letters-nu-echt-weg-a2998329 
25 https://www.at5.nl/artikelen/167518/nu-al-grote-drukte-op-de-wallen-wanneer-is-druk-te-druk-en-wat-doe-je-ertegen 
26 https://www.trouw.nl/home/sekspark-amsterdam-te-veel-toeristen-te-weinig-klanten~a0c99c53/ 
27 https://www.at5.nl/artikelen/177999/strengere-regels-voor-toeristische-rondleidingen-op-de-wallen 
28 https://www.at5.nl/artikelen/172655/hosts-van-beveiligingsbedrijf-gaan-wallen-bezoekers-wijzen-op-gewenst-gedrag 
29 https://www.trouw.nl/samenleving/ombudsman-slaat-alarm-het-centrum-van-amsterdam-is-s-nachts-een-wetteloze-jungle-
~a939a839/ 
30 https://www.ombudsmanmetropool.nl/uploaded_files/article/2019_Rapport_Feesten_of_Beesten_3.pdf 
31 https://www.telegraaf.nl/nieuws/2364096/femke-halsema-ervaart-nachtleven-wallen 
32 https://nos.nl/artikel/2263065-amsterdam-neemt-nieuwe-maatregelen-tegen-overlast-binnenstad.html 
33 https://www.parool.nl/nieuws/halsema-etaleren-van-kwetsbare-vrouwen-is-niet-acceptabel~bff766f5/ 
34 https://amsterdamsebinnenstad.nl/archief/docs/20181129b&w.pdf  
35 https://www.parool.nl/nieuws/coalitiepartijen-verplaats-prostitutie-om-wallen-te-ontlasten~bad1a318/ 
36 https://www.parool.nl/columns-opinie/diederik-boomsma-cda-tijd-om-het-rode-licht-uit-te-doen~b67f1057/ 

https://nos.nl/artikel/2232087-amsterdam-neemt-forse-maatregelen-tegen-massatoerisme.html
https://www.amsterdam.nl/ondernemen/detailhandel/geennieuwewinkels/
https://www.amsterdam.nl/ondernemen/horeca/bierfiets/
https://nos.nl/artikel/2145892-airbnb-beperkt-verhuur-in-amsterdam-tot-60-dagen.html
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/cruiseschepen-moeten-amsterdam-uit-om-toeristen-uit-binnenstad-te-houden~bb8738f8/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/cruiseschepen-moeten-amsterdam-uit-om-toeristen-uit-binnenstad-te-houden~bb8738f8/
https://www.parool.nl/nieuws/binnenstad-wordt-verboden-terrein-voor-touringcars~b10e5275/
https://www.nrc.nl/nieuws/2018/12/03/i-amsterdam-letters-nu-echt-weg-a2998329
https://www.at5.nl/artikelen/167518/nu-al-grote-drukte-op-de-wallen-wanneer-is-druk-te-druk-en-wat-doe-je-ertegen
https://www.trouw.nl/home/sekspark-amsterdam-te-veel-toeristen-te-weinig-klanten~a0c99c53/
https://www.at5.nl/artikelen/177999/strengere-regels-voor-toeristische-rondleidingen-op-de-wallen
https://www.at5.nl/artikelen/172655/hosts-van-beveiligingsbedrijf-gaan-wallen-bezoekers-wijzen-op-gewenst-gedrag
https://www.trouw.nl/samenleving/ombudsman-slaat-alarm-het-centrum-van-amsterdam-is-s-nachts-een-wetteloze-jungle-~a939a839/
https://www.trouw.nl/samenleving/ombudsman-slaat-alarm-het-centrum-van-amsterdam-is-s-nachts-een-wetteloze-jungle-~a939a839/
https://www.ombudsmanmetropool.nl/uploaded_files/article/2019_Rapport_Feesten_of_Beesten_3.pdf
https://www.telegraaf.nl/nieuws/2364096/femke-halsema-ervaart-nachtleven-wallen
https://nos.nl/artikel/2263065-amsterdam-neemt-nieuwe-maatregelen-tegen-overlast-binnenstad.html
https://www.parool.nl/nieuws/halsema-etaleren-van-kwetsbare-vrouwen-is-niet-acceptabel~bff766f5/
https://amsterdamsebinnenstad.nl/archief/docs/20181129b&w.pdf
https://www.parool.nl/nieuws/coalitiepartijen-verplaats-prostitutie-om-wallen-te-ontlasten~bad1a318/
https://www.parool.nl/columns-opinie/diederik-boomsma-cda-tijd-om-het-rode-licht-uit-te-doen~b67f1057/
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zien37. En burgemeester Halsema kondigde aan voor de zomer van 2019 met een toekomstvisie voor de Wallen te 

komen waarbij zij stelde zeer begaan te zijn met het lot van de sekswerkers. Halsema stelde in de aankondiging 

hiervan dat door de toenemende toeristische drukte op de Wallen de verdiensten van prostituees onder druk is 

komen te staan omdat bezoekers nauwelijks seksuele diensten afnemen38. 

Opvallend genoeg hebben sekswerkers op de Wallen echter tot op heden geen enkele uitnodiging ontvangen van de 

burgemeester om in gesprek met haar te gaan over deze toekomstvisie. Bij de nieuwe maatregelen tegen de drukte 

en het toerisme op de Wallen, en dan met name de rondleidingen in het gebied, zou onderzoek zijn gedaan door het 

Prostitutie Informatie Centrum (PIC) onder sekswerkers39. Uit het onderzoeksrapport blijkt echter dat slechts 10 

sekswerkers mee zouden hebben gedaan met dit onderzoek, hetgeen niet representatief voor een populatie van 

naar schatting 400 sekswerkers op de Wallen. Bovendien ontkennen zowel het PIC, als de landelijke 

belangenvereniging van sekswerkers PROUD, in een artikel van VICE dat er sekswerkers voor dit onderzoek gevraagd 

zijn40, hetgeen vraagtekens zet bij de betrouwbaarheid van dit onderzoek. 

Omdat onder sekswerkers op de Wallen het gevoel bestond dat de resultaten uit het onderzoek onder sekswerkers 

uitgevoerd door het PIC niet betrouwbaar was, en omdat sekswerkers op de Wallen slecht vertegenwoordigd zijn 

binnen PROUD en bovendien voelen dat de landelijke belangenvereniging niet goed hun belangen behartigd, hebben 

de sekswerkers op de Wallen besloten hun eigen belangenvereniging op te richten. In februari 2019 is daarom Red 

Light United opgericht, de belangenvereniging van sekswerkers op de Wallen. En om de sekswerkers op de Wallen 

hun eigen stem te geven, heeft Red Light United direct onderzoek gedaan onder sekswerkers op de Wallen naar hoe 

zij de drukte en het toerisme ervaren.  

Met de resultaten van dit onderzoek hebben de sekswerkers op de Wallen gepoogd om een persoonlijk gesprek te 

krijgen met burgemeester Halsema omtrent de toekomst van de Wallen. De burgemeester liet via een woordvoerder 

weten weinig tijd te hebben voor een gesprek met de sekswerkers op de Wallen, hetgeen resulteerde in slechts een 

paar minuten spreektijd tijdens een vergadering met andere belanghebbenden omtrent het gehele prostitutiebeleid 

in de stad41. Omdat een paar minuten niet voldoende waren om het verhaal te kunnen doen, en omdat het gesprek 

met de burgemeester ook niet gericht was op de toekomst voor de Wallen, maar het prostitutiebeleid van de 

gemeente, heeft Red Light United een tweede poging gewaagd voor een persoonlijk gesprek met de burgemeester. 

Helaas werd niet gereageerd deze poging42. Om die reden heeft Red Light United besloten de resultaten van het 

onderzoek onder sekswerkers naar hoe zij de drukte en het toerisme ervaren in dit rapport te verwerken en te 

openbaren. Dit rapport is daar het resultaat van. 

 
 

 

 

                                                             
37 https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/college/wethouder/udo-kock/persberichten/amsterdam-gaat-0/ 
38 https://www.parool.nl/nieuws/halsema-presenteert-in-lente-scenario-s-prostitutie~b3fccd23/ 
39 Effectmeting georganiseerde rondleidingen in het Wallengebied te Amsterdam 2019 - Strabo 
40 https://www.vice.com/nl/article/43zex3/wat-vinden-sekswerkers-zelf-eigenlijk-van-het-verbod-op-rondleidingen-op-de-
wallen 
41 Bijeenkomst met burgemeester Halsema prostitutiebeleid op 6 mei 2019 om 16.00 uur 
42 Uitnodiging burgemeester Halsema voor gesprek met sekswerkers over de Wallen van 16 mei 2019 

https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/college/wethouder/udo-kock/persberichten/amsterdam-gaat-0/
https://www.parool.nl/nieuws/halsema-presenteert-in-lente-scenario-s-prostitutie~b3fccd23/
https://www.vice.com/nl/article/43zex3/wat-vinden-sekswerkers-zelf-eigenlijk-van-het-verbod-op-rondleidingen-op-de-wallen
https://www.vice.com/nl/article/43zex3/wat-vinden-sekswerkers-zelf-eigenlijk-van-het-verbod-op-rondleidingen-op-de-wallen
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2. Over het onderzoek 
Het onderzoek is opgezet en uitgevoerd door Red Light United, de belangenvereniging van sekswerkers op de 

Wallen, om inzicht te krijgen in hoe sekswerkers op de Wallen de drukte en het toerisme ervaren en wat de 

impact daarvan is op hun werkzaamheden. In de periode van februari tot en met april hebben wij door middel van 

een enquête sekswerkers op de Wallen gevraagd om mee te doen aan dit onderzoek. De resultaten van hiervan 

zijn verwerkt in dit rapport. 

2.1 Methode 
Omdat sekswerkers op de Wallen doorgaans weinig zin hebben om veel tijd te besteden aan mensen die uitgebreid 

interviews willen doen, is ervoor gekozen om een enquête te maken. Door een vragenlijst op te stellen die 

sekswerkers makkelijk en snel konden invullen, door het aantal vragen te beperken tot een dubbelzijdig A4’tje zou 

de drempel voor sekswerkers verlaagd worden om aan het onderzoek mee te doen, in de hoop dat zo veel mogelijk 

sekswerkers de vragenlijst zouden invullen. Daarom is ervoor gekozen om het aantal vragen te beperken tot 

maximaal 15 stuks.  

Door vervolgens met de vragenlijsten langs de ramen te gaan en de sekswerkers te vragen om die in te laten vullen, 

en door langs te gaan bij de kamerverhuurbedrijven om daar sekswerkers de vragenlijsten in te laten vullen, is 

getracht zoveel mogelijk sekswerkers op de Wallen te bereiken, om een zo groot mogelijke respons te behalen. De 

vragenlijsten werden in twee talen verspreid onder sekswerkers op de Wallen, in het Engels en Spaans, omdat dit de 

twee meest gesproken talen zijn onder sekswerkers op de Wallen. De resultaten van het onderzoek zijn daarna 

verwerkt en vormen de basis van dit rapport. 

2.2 Vraagstelling 
De vragen richten zich met name op de drukte en het toerisme en de invloed die dit heeft op het werk van de 

sekswerkers. Daarnaast richten de vragen zich op de klandizie en de inkomsten van de sekswerkers, hebben we 

sekswerkers gevraagd naar de voorstellen om prostitutie te verplaatsen en wat sekswerkers zelf willen wat de 

gemeente voor hen gaat doen. Echter om te achterhalen of andere factoren invloed hebben op de mening van 

sekswerkers, hebben we ervoor gekozen om ook enkele aanvullende vragen te stellen. 

2.2.1 Werkshift 
Op de Wallen worden de peeskamers per dagdeel verhuurd, hierdoor is er sprake van een zogenaamde dagshift en 

een avondshift. Sekswerkers mogen van de gemeente niet beide shifts werken, wat ertoe leidt dat de sekswerkers 

meestal of de dag of de avondshift werken. Een belangrijke factor die dus van grote invloed kan zijn op de 

antwoorden van sekswerkers is, of zij overdag of in de avond werken. Immers is het gebied beduidend drukker in de 

avond dan overdag. De meeste sekswerkers werken in de avond, dit is reeds bekend, juist als het gebied veel 

drukker is dan overdag. Als een groot deel van de respondenten daarom uit sekswerkers overdag zou bestaan, zou 

hierdoor een vertekend beeld kunnen ontstaan over hoe de sekswerkers het gebied ervaren. We hebben 

sekswerkers daarom gevraagd of zij in de dag- of avond shift werkzaam zijn, of dat zij wellicht afwisselend werken. 

2.2.2 Werklocatie 
Nog een factor die van grote invloed kan zijn op hoe sekswerkers de drukte en het toerisme ervaren, is de werkplek 

van de sekswerker. Immers is het niet overal even druk in het gebied, en dit kan daarmee van grote invloed zijn op 

de antwoorden van de sekswerkers. Sommige sekswerkers kunnen bijvoorbeeld ervoor gekozen hebben om in een 

smal steegje te gaan werken, omdat het daar minder druk is. Terwijl andere sekswerkers er wellicht bewust voor 

kiezen om de op de gracht te gaan werken, waar het doorgaans het drukste is. We hebben sekswerkers daarom 

gevraagd om vrijblijvend in te vullen in welke straat en op welk huisnummer zijn werkzaam zijn. Omdat we bang 

waren dat sekswerkers wellicht niet aan het onderzoek mee zouden willen doen omdat ze deze vraag niet wilde 

beantwoorden vanwege privacy, hebben we bij deze vraag duidelijk vermeld dat deze vraag optioneel was. 
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2.2.3 Werkervaring 
Een derde factor die van invloed kan zijn op de antwoorden van sekswerkers, is hoe lang zij al op de Wallen 

werkzaam zijn. Immers kunnen sekswerkers die nog maar kort op de Wallen werken wellicht niet goed een 

verandering zien in een toe- of afname van de drukte in het gebied, omdat dit iets is wat over een langere periode 

heeft plaatsgevonden. Bovendien kunnen sekswerkers die nog maar kort in het gebied werken moeilijk vaststellen of 

er meer toeristen naar het Wallengebied komen dan pakweg 10 jaar geleden. Sekswerkers die ook nog maar kort 

werkzaam zijn op de Wallen kunnen ook moeilijker beoordelen of hun inkomsten gedaald of gestegen zijn. We 

hebben sekswerkers daarom gevraagd om in te vullen hoeveel jaar zij in totaal reeds werkzaam zijn op de Wallen. 

2.2.4 Drukte 
Veelal wordt er vanuit gegaan dat sekswerkers het te druk vinden op de Wallen omdat dit de algemene opinie is. Om 

echter vast te kunnen stellen of dit ook voor de sekswerkers op de Wallen het geval is, hebben we de sekswerkers 

rechtstreeks gevraagd of zij het überhaupt wel te druk vinden op de Wallen. We hebben in onze vraag specifiek 

gevraagd of zij het te druk vinden op straat, om misverstanden te voorkomen. Om de resultaten makkelijker te 

kunnen verwerken en omdat het een voor of tegen stelling betrof, hebben we ervoor gekozen om deze vraag als 

meerkeuzevraag te stellen met slechts twee mogelijke antwoorden, simpelweg een ‘ja’ of ‘nee’. 

Dat sekswerkers het té druk vinden of juist niet hoeft niet persé te betekenen dat het gebied ook daadwerkelijk 

drukker is geworden volgens de sekswerkers. We hebben de sekswerkers daarom ook specifiek gevraagd of zij 

vinden dat het gebied drukker is geworden op de Wallen of niet. Ook deze vraag hebben we gesteld als 

meerkeuzevraag, waarbij sekswerkers konden kiezen uit drie antwoorden, namelijk ‘het is drukker’, ‘er is niets 

veranderd’ en ‘het is minder druk’. We hebben de sekswerkers bij deze vraag wel de mogelijkheid gegeven om een 

neutraal antwoord te geven, omdat sekswerkers die wellicht nog niet zo lang werken op de Wallen waarschijnlijk 

moeilijk kunnen beoordelen of het gebied drukker is geworden of niet.  

Los van of het gebied drukker is geworden, of dat sekswerkers het druk vinden op de Wallen of niet, hoeft dit niet 

perse te betekenen dat dit positief of negatief uitpakt voor de sekswerkers. Immers kan het wel te druk zijn, maar als 

sekswerkers er vooral profijt van hebben, hoeft dit niet negatief te zijn evenals andersom. We hebben daarom 

specifiek gevraagd naar de impact die de drukte heeft op het werk van de sekswerkers. Ook deze vraag is een 

meerkeuzevraag, waarbij sekswerkers konden kiezen uit drie antwoorden, namelijk ‘drukker is beter voor mijn 

werk’, ‘minder druk is beter voor mijn werk’ of ‘het maakt niet uit’. 

2.2.5 Toerisme 
Drukte en het toerisme op de Wallen wordt vaak als één ding gezien, toch kunnen sekswerkers er verschillend naar 

kijken. Zo kan het zijn dat er wellicht veel toeristen komen, maar dat het niet persé als druk wordt ervaren op de 

Wallen door de sekswerkers, of juist andersom. We deden daarom ook specifiek onderzoek naar hoe het toerisme 

ervaren wordt door de sekswerkers op de Wallen. Als eerste hebben we daarom de sekswerkers gevraagd of zij 

vinden dat er te veel toeristen zijn op de Wallen. Ook deze vraag betrof een meerkeuzevraag, waarbij we hebben 

gekozen voor een voor- of tegen stelling. Sekswerkers konden dus kiezen uit twee antwoorden, ‘ja’ of ‘nee’. 

Daarnaast hebben we de sekswerkers gevraagd naar de impact die toerisme heeft op hun werk. Ervaren de 

sekswerkers het toerisme als positief, negatief of heeft het toerisme geen invloed op hun werk. Ook bij de vraag over 

of het toerisme goed of slecht voor hen is  hebben we gekozen voor een meerkeuzevraag. Hierbij konden 

sekswerkers kiezen uit drie antwoorden, namelijk ‘goed’, ‘slecht’ of ‘het maakt niet uit’. 

2.2.6 Klandizie 
Vantevoren bestond het vermoeden dat sekswerkers wellicht juist erg positief zouden zijn over toerisme, omdat 

wellicht een groot deel van hun klandizie uit toeristen zou bestaan. We hebben daarom ook onderzoek gedaan naar 

de klandizie van sekswerkers. We hebben sekswerkers daarom gevraagd waar hun voornaamste klandizie uit 
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bestaat. Ook deze vraag was een meerkeuzevraag, waarbij sekswerkers konden kiezen uit toeristen, lokale klandizie 

of dat er sprake was van evenredig verdeelde klandizie tussen toeristen en lokale klandizie. Op deze manier konden 

we onderzoeken of de klandizie van invloed is op de antwoorden die sekswerkers gaven over de drukte en het 

toerisme. 

Dat sekswerkers echter voornamelijk met één bepaalde type klant werkt, hoeft uiteraard niet te betekenen dat dit 

ook de voorkeur heeft van de sekswerkers. Wellicht werken sekswerkers gewoon veel met toeristen, omdat er te 

weinig lokale klandizie tussen loopt. We hebben daarom specifiek gevraagd naar de voorkeur die sekswerkers 

hebben voor klandizie. Ook deze vraag was een meerkeuzevraag, waarbij sekswerkers konden kiezen uit toeristen, 

lokale klandizie of geen voorkeur. 

2.2.7 Inkomsten 
In de media is de afgelopen tijd veel geschreven over de dalende inkomsten van de sekswerkers43. Enkele christelijke 

organisaties wijten dit aan de concurrentie via internet en de vele toeristen44. Om te onderzoeken of er überhaupt 

sprake is van een daling in de inkomsten, hebben we ten eerste gevraagd aan de sekswerkers of hun inkomsten 

veranderd zijn sinds ze op de Wallen werken. Sekswerkers konden hierbij kiezen uit drie antwoorden, namelijk dat 

de inkomsten gestegen, gedaald of niet veranderd waren.  

Vervolgens hebben we sekswerkers gevraagd indien hun inkomsten gedaald waren, wat de reden daarvan was. 

Omdat we specifiek wilde weten of dit iets te maken had met de drukte, het toerisme of de concurrentie via 

internet, was dit een meerkeuzevraag waarbij sekswerkers konden kiezen uit 7 verschillende antwoorden, waarvan 

ze meerdere antwoorden mochten geven. Enkele antwoorden kwamen voort uit de ervaring van sekswerkers van 

Red Light United zelf, zoals dat mensen te weinig geld hadden, er te weinig mensen ’s avonds rondlopen op straat, er 

teveel mensen met kinderen rondlopen op straat en dat mensen minder interesse lijken te hebben. De antwoorden 

waaruit de sekswerkers bij deze vraag konden kiezen bestonden uit ‘het is te druk op straat’, ‘er lopen niet genoeg 

mensen op straat’, ‘er zijn te veel toeristen’, ‘er zijn te veel mensen met kinderen’, ‘mensen hebben geen interesse 

meer om binnen te komen’, ‘mensen hebben niet genoeg geld’ en ‘klanten gaan ergens anders naartoe, bijvoorbeeld 

het internet’. 

2.2.8 Wensen van de sekswerkers 
Omdat in diverse partijen geopperd hebben in de media om raamprostitutie te verplaatsen naar een andere plek in 

de stad, waar sekswerkers minder last zouden hebben van toeristen, hebben we dit specifiek voorgelegd aan de 

sekswerkers in één van de vragen. Sekswerkers konden bij deze vraag aangeven of zij wel of niet iets zien in een 

mogelijkheid om in een andere plek te mogen werken. Op deze manier konden we specifiek nagaan of er bij de 

sekswerkers op de Wallen steun is voor dit plan of niet. 

Om te onderzoeken wat sekswerkers zelf het liefste willen wat de gemeente voor hen doet, hebben we sekswerkers 

middels een meerkeuzevraag gevraagd wat zij willen. De sekswerkers konden bij deze meerkeuzevraag kiezen uit 9 

verschillende antwoorden, waarbij ze meerdere antwoorden mochten geven. De keuzes werden samengesteld door 

de sekswerkers van Red Light United, en bestonden uit deels voorstellen die in de media gedaan werden, zoals 

minder toeristen, prostitutie verplaatsen of online adverteren voor raamprostituees. En deels uit voorstellen die 

sekswerkers van Red Light United zelf liever zouden zien, zoals het verbieden van foto’s van sekswerkers, dat er iets 

gedaan moest worden aan respectloos gedrag van mensen, het promoten van Amsterdam onder toeristen die meer 

te besteden hebben en meer ramen openen op de Wallen. Ook gaven we sekswerkers de mogelijkheid om zelf iets 

in te vullen, waarbij de mogelijkheid werd geboden om met andere voorstellen te komen. Als laatste optie werd ook 

                                                             
43 https://www.at5.nl/artikelen/191050/leegstand-op-de-wallen-steeds-minder-ramen-verhuurd-aan-sekswerkers 
44 https://www.at5.nl/artikelen/185328/prostituees-op-de-wallen-hebben-flinke-schulden 

https://www.at5.nl/artikelen/191050/leegstand-op-de-wallen-steeds-minder-ramen-verhuurd-aan-sekswerkers
https://www.at5.nl/artikelen/185328/prostituees-op-de-wallen-hebben-flinke-schulden
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toegevoegd dat sekswerkers willen dat de gemeente niets doet, wellicht omdat zij vinden dat het prima loopt op de 

Wallen of vinden dat de gemeente niets kan doen. 

Als laatste hebben we sekswerkers de mogelijkheid gegeven om commentaar achter te laten in een open veld, 

indien sekswerkers zelf nog toevoegingen hadden. 

2.3 Respons 
Uiteindelijk ontvingen we van in totaal 170 sekswerkers op de Wallen een ingevulde vragenlijst terug. Daarmee is dit 

het grootste onderzoek onder sekswerkers op de Wallen wat ooit heeft plaatsgevonden en geeft het hiermee een 

goed inzicht in hoe de sekswerkers denken over de drukte, het toerisme en de impact die dit heeft op hun werk. De 

antwoorden op de vragen uit het onderzoek worden behandeld in de volgende hoofdstukken. 

Om de respons in perspectief te stellen: er zijn momenteel 293 werkplekken beschikbaar op de Wallen. Deze 

werkplekken worden echter in de meeste gevallen per dagdeel verhuurd, wat betekent dat er doorgaans meer 

sekswerkers werkzaam zijn op de Wallen dan dat er ramen aanwezig zijn in het gebied. Exacte aantallen zijn niet 

bekend. 

We zijn daarom op een paar dagen zowel overdag als in de avond door het Wallengebied gelopen om te tellen 

hoeveel sekswerkers er aanwezig waren. Overdag hebben we dit gedaan tussen 3 en 5 uur ’s middags, omdat dan de 

meeste sekswerkers aanwezig zijn. Bij deze tellingen kwamen we neer op 110 sekswerkers overdag. In de avonden 

hebben we dit gedaan tussen 10 en 12 uur ’s avonds, omdat veel sekswerkers pas laat beginnen in de avonden, maar 

sommige sekswerkers op een slechte avond die vroeg beginnen soms ook al rond 1 uur ’s morgens alweer 

vertrekken. Bij deze tellingen kwamen we neer op 290 sekswerkers in de avond. 

Dit betekent dat er in totaal ongeveer 400 sekswerkers per dag werkzaam zijn op de Wallen. Op basis van de 170 

sekswerkers die mee hebben gedaan aan ons onderzoek betreft dit dus ruim 40% van alle sekswerkers op de Wallen. 

Met een betrouwbaarheidsniveau van 95% betekent dit dat er rekening gehouden moet worden met een foutmarge 

van ongeveer 5%, hetgeen acceptabel is voor dergelijke onderzoeken. 
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3. Sekswerkers uit dit onderzoek 
Om inzicht te krijgen in of er eventuele onderlinge verschillen bestaan tussen sekswerkers op de Wallen en hoe zij 

de drukte en het toerisme ervaren, hebben we in dit onderzoek ook meegenomen hoe lang sekswerkers 

werkzaam zijn op de Wallen, op welke locatie zij in het Wallengebied werken en op welk dagdeel zij werkzaam 

zijn.  

3.1 Per werkshift 
De meeste sekswerkers zijn in de avond werkzaam op de Wallen, dit betreft tweederde van de sekswerkers op de 

Wallen. Iets minder dan éénderde van de sekswerkers op de Wallen werkt overdag. Slechts een klein deel van de 

sekswerkers werkt afwisselend tussen de dag en de avondshift. In onderstaande grafiek is precies weergegeven welk 

deel van de sekswerkers overdag, in de avond of afwisselend werkzaam is op de Wallen 

 

Figuur 1 Sekswerkers per dagdeel (N=170) 

3.2 Per werkervaring 
Sekswerkers werken doorgaans maximaal 10 jaar op de Wallen, dit betreft bijna 90% van alle sekswerkers in het 

gebied. Het komt dus minder vaak voor dat sekswerkers langer dan 10 jaar werkzaam zijn in het Wallengebied. Bij 

uitzondering zijn er sekswerkers die langer dan 20 jaar werkzaam zijn op de Wallen, maar dit blijken hoge 

uitzonderingen te zijn. Ongeveer een kwart van de sekswerkers is nog maar kort werkzaam op de Wallen, namelijk 2 

jaar of korter. De grootste groep blijkt tussen de 3 tot 5 jaar werkzaam te zijn op de Wallen, dit betreft éénderde van 

alle sekswerkers, een tweede grote groep van bijna éénderde is 6 tot 10 jaar werkzaam in het gebied. Na 10 jaar 

neemt het aantal sekswerkers wat nog werkzaam is op de Wallen sterk af, zoals ook uit onderstaande grafiek blijkt. 

28%

67%

5%

Sekswerkers op de Wallen per dagdeel

Overdag

Avond

Beide afwissellend
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Figuur 2 Aantal jaren werkzaam op de Wallen (N=164) 

3.2.1 Per werkshift 
Vrijwel de meeste sekswerkers blijken, los van hoe lang ze al op de Wallen werkzaam zijn, meestal in de avond 

werkzaam. De verdeling is bijna altijd tweederde in de avond en éénderde die overdag werkt. De enige uitzondering 

zijn sekswerkers die 16-20 jaar werkzaam zijn op de Wallen, waarvan de meerderheid overdag werkzaam is en een 

groter percentage afwisselend tussen de dag en de avondshift werkzaam is. In onderstaande tabel is de verdeling 

tussen sekswerkers op basis van het aantal jaren dat zij werkzaam zijn op de Wallen per shift inzichtelijk gemaakt. 

AANTAL JAREN WERKERVARING OVERDAG AFWISSELEND AVOND N 

0-2 JAAR 23% 8% 70% 40 

3-5 JAAR 30% 4% 67% 54 

6-10 JAAR 23% 2% 75% 48 

11-15 JAAR 31% 8% 62% 13 

16-20 JAAR 67% 17% 17% 6 

MEER DAN 20 JAAR 33% 0% 67% 3 

 

Tabel 1 Aantal jaren werkervaring op de Wallen per dagdeel 
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3.3 Per straat 
In totaal hebben 116 sekswerkers uit 13 straten en stegen op de Wallen hun locatie ingevuld bij onze enquête, 

waardoor voor 68% inzichtelijk is geworden waar de sekswerkers uit ons onderzoek werkzaam zijn op de Wallen. In 

de kaart hieronder zijn alle werkplekken van sekswerkers op de Wallen zichtbaar gemaakt om een indruk te geven 

van waar de werkplekken zich in het gebied bevinden. 

 

Kaart 1: Plattegrond van het Wallengebied met in rood de werkplekken van sekswerkers 
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Een groot deel van de sekswerkers is werkzaam op de Oudezijds Achterburgwal, dit is ook logisch omdat op deze 

gracht de meeste werkplekken beschikbaar zijn op de Wallen. Daarnaast scoren ook de Stoofsteeg en de 

Oudekennissteeg hoog, wat tevens de twee drukste stegen van de Wallen zijn. In onderstaande grafiek is 

weergegeven welk percentage van de sekswerkers in welke straat werkzaam is. Aan de hand van deze gegevens 

kunnen we eventuele onderlinge verschillen op basis van hun werklocatie achterhalen. Vinden bijvoorbeeld 

sekswerkers die op de drukke plekken werken het zelf ook te druk? En wat vinden sekswerkers die op minder drukke 

locaties werken van de drukte? 

 

Figuur 3 Sekswerkers per straat (N=116) 

3.3.1 Per werkshift 
In bijna alle straten zijn de meerderheid van de sekswerkers werkzaam in de avond, met uitzondering van de 

Dollebegijnensteeg en de Trompettersteeg, waar alle sekswerkers overdag werkzaam zijn. In onderstaande tabel zijn 

het aantal sekswerkers per straat weergegeven per dagdeel dat zij werkzaam zijn op de Wallen om een overzicht te 

geven van de verdeling. 

SEKSWERKERS PER  
STRAAT WALLEN 

OVERDAG AFWISSELEND AVOND N 

BARNDESTEEG 0% 0% 100% 3 

BETLEHEMSTEEG 33% 0% 67% 3 

BLOEDSTRAAT 25% 0% 75% 8 
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3%

7%

6%

3%

5%

7%

8%

9%

31%

3%

12%

3%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

BARNDESTEEG

BETHLEHEMSTEEG

BLOEDSTRAAT

BOOMSTEEG

DOLLEBEGIJNENSTEEG

GORDIJNENSTEEG

MOLENSTEEG

MONNIKENSTRAAT

OUDEKENNISSTEEG

OUDEZIJDS ACHTERBURGWAL

SINT ANNENDWARSSTRAAT

STOOFSTEEG
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BOOMSTEEG 14% 0% 86% 7 

DOLLEBEGIJNENSTEEG 100% 0% 0% 4 

GORDIJNENSTEEG 17% 0% 83% 6 

MOLENSTEEG 13% 13% 75% 8 

MONNIKENSTRAAT 33% 0% 67% 9 

OUDEKENNISSTEEG 40% 0% 60% 10 

OUDEZIJDS ACHTERBURGWAL 14% 6% 81% 36 

SINT ANNENDWARSSTRAAT 25% 0% 75% 4 

STOOFSTEEG 29% 7% 64% 14 

TROMPETTERSTEEG 100% 0% 0% 4 

ONBEKEND 31% 7% 61% 54 

 

Tabel 2 Sekswerkers per dagdeel per straat 

3.3.2 Per werkervaring 
In veel straten zijn een meerderheid van de sekswerkers tussen de 3-5 of 6-10 jaar werkzaam. In veel straten is ook 

ongeveer éénderde van de sekswerkers 2 jaar of korter werkzaam op de Wallen. Sekswerkers die langer dan 10 jaar 

werkzaam zijn ontbreken in de Barndesteeg, Dollebegijnensteeg, Gordijnensteeg, Molensteeg, Sint 

Annendwarsstraat, Stoofsteeg en de Trompettersteeg. In slechts 3 straten zijn sekswerkers te vinden die al langer 

dan 20 jaar werkzaam zijn op de Wallen, namelijk in de Betlehemsteeg, Monnikenstraat en op de Oudezijds 

Achterburgwal. In onderstaande tabel zijn het aantal sekswerkers per straat weergegeven verdeeld over het aantal 

jaren dat zij werkzaam zijn op de Wallen om dit beter inzichtelijk te maken. 

SEKSWERKERS PER  
STRAAT WALLEN 

0-2 
JAAR 

3-5 
JAAR 

6-10 
JAAR 

11-15 
JAAR 

16-20 
JAAR 

20+ 
JAAR 

N 

BARNDESTEEG 0% 67% 0% 33% 0% 0% 3 

BETLEHEMSTEEG 0% 33% 0% 33% 0% 33% 3 

BLOEDSTRAAT 13% 50% 13% 13% 13% 0% 8 
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BOOMSTEEG 33% 33% 17% 0% 14% 0% 6 

DOLLEBEGIJNENSTEEG 25% 50% 25% 0% 0% 0% 4 

GORDIJNENSTEEG 0% 33% 67% 0% 0% 0% 6 

MOLENSTEEG 38% 25% 38% 0% 0% 0% 8 

MONNIKENSTRAAT 11% 22% 56% 0% 0% 11% 9 

OUDEKENNISSTEEG 25% 50% 13% 0% 13% 0% 8 

OUDEZIJDS ACHTERBURGWAL 28% 39% 25% 3% 3% 3% 36 

SINT ANNENDWARSSTRAAT 25% 0% 75% 0% 0% 0% 4 

STOOFSTEEG 29% 29% 43% 0% 0% 0% 14 

TROMPETTERSTEEG 0% 67% 33% 0% 0% 0% 3 

ONBEKEND 29% 25% 25% 17% 4% 0% 52 

 

Tabel 3 Sekswerkers per werkervaring per straat 
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4. Sekswerkers over de drukte 
De algemene opinie over de Wallen is dat het te druk is in het gebied. Dit is dan ook de reden dat de gemeente en 

de burgemeester reeds diverse maatregelen heeft genomen om het gebied minder druk te maken, in de hoop dat 

de overlast die hierdoor ervaren afneemt. Enkele van deze regels zijn specifiek ook gericht op sekswerkers, zoals 

een verbod op rondleidingen in het gebied. Daarmee wordt automatisch aangenomen dat sekswerkers het gebied 

te druk vinden, iets wat ook specifiek genoemd werd door de burgemeester. In dit hoofdstuk behandelen we 

daarom de vraag hoe sekswerkers op de Wallen de drukte zelf ervaren. 

4.1 Zijn de Wallen te druk? 
Sekswerkers vinden het niet te druk op de Wallen blijkt uit dit onderzoek. Uit onderstaande grafiek blijkt namelijk 

dat een overgrote meerderheid van de sekswerkers vindt het gebied niet te druk is. Meer dan tweederde vindt het 

gebied niet te druk, tegenover nog minder dan éénderde die vindt van wel. 

 

Figuur 4 Sekswerkers over de drukte (N=170) 

4.1.1 Per werkshift 
Sekswerkers vinden ook, los van of zij nu overdag, in de avond of afwisselend werken, het Wallengebied niet te druk. 

Wat opvalt in onderstaande tabel is dat sekswerkers die in de avond werken juist het minst van mening zijn dat het 

gebied te druk is, dan is ruim driekwart van mening dat het niet te druk is. Juist sekswerkers overdag vinden het 

drukker dan sekswerkers in de avond, terwijl juist in de avond het gebied beduidend drukker is, maar ook dan 

betreft het en minderheid. In alle gevallen vindt de meerderheid van de sekswerkers het Wallengebied niet te druk.  
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IS HET TE DRUK 
OP DE WALLEN? 

OVERDAG AFWISSELEND AVOND 

JA 40% 25% 24% 

NEE 60% 75% 76% 

N 47 8 115 

 

Tabel 4 Sekswerkers over de drukte per dagdeel 

4.1.2 Per straat 
Ook zijn sekswerkers in bijna alle straten op de Wallen het er over eens dat het niet te druk is, met uitzondering van 

de Gordijnensteeg, Sint Annendwarsstraat en de Trompettersteeg, allen sekswerkers die overdag werken. Uit 

onderstaande tabel blijkt ook dat sekswerkers in de Dollebegijnensteeg en de Stoofsteeg overdag, en op de 

Oudezijds Achterburgwal bij sekswerkers die afwisselend overdag en in de avond werken, enige verdeeldheid 

hierover is.  

Verder zijn in alle straten de meerderheid van de sekswerkers van mening dat het juist niet te druk is. Helemaal 

opvallend is dat in de avond in alle straten een meerderheid van de sekswerkers het niet te druk vindt op de Wallen, 

terwijl juist dan het gebied het drukst bezocht wordt. Juist op de drukste locaties zijn sekswerkers dus van mening 

dat het niet te druk. 

IS HET TE DRUK OVERDAG AFWISSELEND AVOND N 

OP DE WALLEN? Ja Nee Ja Nee Ja Nee  

BARNDESTEEG 0% 0% 0% 0% 0% 100% 3 

BETLEHEMSTEEG 0% 33% 0% 0% 0% 67% 3 

BLOEDSTRAAT 0% 25% 0% 0% 25% 50% 8 

BOOMSTEEG 0% 14% 0% 0% 14% 71% 7 

DOLLEBEGIJNENSTEEG 50% 50% 0% 0% 0% 0% 4 

GORDIJNENSTEEG 17% 0% 0% 0% 33% 50% 6 

MOLENSTEEG 0% 11% 0% 11% 11% 67% 9 

MONNIKENSTRAAT 11% 22% 0% 0% 22% 44% 9 

OUDEKENNISSTEEG 10% 30% 0% 0% 0% 60% 10 



 

  

RED LIGHT UNITED 20 

 

SEKSWERKERS OP DE WALLEN: DRUKTE & TOERISME 

OUDEZIJDS ACHTERBURGWAL 5% 8% 5% 5% 8% 68% 38 

SINT ANNENDWARSSTRAAT 25% 0% 0% 0% 0% 75% 4 

STOOFSTEEG 13% 13% 0% 13% 20% 40% 15 

TROMPETTERSTEEG 75% 25% 0% 0% 0% 0% 4 

ONBEKEND 11% 19% 2% 6% 26% 36% 53 

 

Tabel 5 Sekswerkers over de drukte per straat per dagdeel  

4.1.3 Per werkervaring 
Ook onafhankelijk van hoe lang sekswerkers werkzaam zijn op de Wallen, vinden ze het niet te druk op de Wallen. 

Uit onderstaande tabel blijkt dat de uitzondering hierop de sekswerkers zijn die 11-15 jaar werkzaam zijn op de 

Wallen, die hierover verdeeld zijn, maar in geen enkele groep zijn sekswerkers in meerderheid van mening dat het te 

druk is op de Wallen. Hoe men over de drukte denkt lijkt dus los te staan van hoe lang men werkzaam is op de 

Wallen. 

IS HET TE DRUK 
OP DE WALLEN? 

JA NEE N 

0-2 JAAR 20% 80% 41 

3-5 JAAR 31% 69% 54 

6-10 JAAR 29% 71% 48 

11-15 JAAR 50% 50% 12 

16-20 JAAR 17% 83% 6 

MEER DAN 20 JAAR 33% 67% 3 

 

Tabel 6 Sekswerkers over de drukte per aantal jaren ervaring  

4.2 Is het drukker geworden? 
Een ruime meerderheid van de sekswerkers vinden dat het Wallengebied juist minder druk is geworden. Uit 

onderstaande grafiek blijkt dat bijna tweederde van de sekswerkers vindt dat het minder druk op straat is op de 

Wallen, tegenover iets minder dan kwart die geen verschil ziet en nog geen één op de vijf die vindt dat het drukker is 

geworden. 
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Figuur 5 Zijn de Wallen drukker geworden? (170) 

4.2.1 Per werkshift 
Uit onderstaande tabel blijkt dat ruim tweederde van de sekswerkers in de avond, en meer dan de helft van de 

sekswerkers overdag vinden dat het juist minder druk is geworden op de Wallen. Iets meer dan de helft van de 

sekswerkers die afwisselend werken zien geen verschil qua drukte. Wel valt op dat bijna éénderde van de 

sekswerkers die juist overdag werken mening zijn dat het drukker is geworden, terwijl dit slechts iets meer dan één 

op de tien sekswerkers in de avond is. 

IS HET DRUKKER? OVERDAG AFWISSELEND AVOND 

HET IS DRUKKER 28% 11% 12% 

ER IS NIETS VERANDERD 17% 56% 22% 

HET IS MINDER DRUK 54% 33% 66% 

N 48 9 113 

 

Tabel 7 Sekswerkers over verandering drukte per dagdeel 

4.2.2 Per straat 
In bijna alle straten op de Wallen zijn sekswerkers van mening dat het minder druk is geworden. Uit onderstaande 

tabel blijkt dat in slechts 2 straten, de Bloedstraat en de Trompettersteeg, de meningen verdeeld zijn tussen 

sekswerkers die het minder druk vinden geworden en sekswerkers die het juist drukker vinden geworden. In de 

Trompettersteeg betreffen dit opvallend genoeg allemaal sekswerkers die alleen maar overdag werken.  
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IS HET DRUKKER? 
HET IS 

DRUKKER 
ER IS NIETS 

VERANDERD 
HET IS MINDER 

DRUK 
N 

BARNDESTEEG 0% 33% 67% 3 

BETLEHEMSTEEG 0% 0% 100% 3 

BLOEDSTRAAT 50% 0% 50% 8 

BOOMSTEEG 14% 29% 57% 7 

DOLLEBEGIJNENSTEEG 0% 25% 75% 4 

GORDIJNENSTEEG 33% 17% 50% 6 

MOLENSTEEG 0% 38% 63% 8 

MONNIKENSTRAAT 11% 11% 78% 9 

OUDEKENNISSTEEG 10% 40% 50% 10 

OUDEZIJDS ACHTERBURGWAL 14% 22% 64% 36 

SINT ANNENDWARSSTRAAT 25% 25% 50% 4 

STOOFSTEEG 21% 21% 57% 14 

TROMPETTERSTEEG 50% 0% 50% 4 

ONBEKEND 17% 24% 59% 54 

 

Tabel 8 Sekswerkers over verandering drukte per straat  

4.2.3 Per werkervaring 
Wat opvalt in onderstaande tabel is dat bijna de helft van de sekswerkers die 2 jaar of korter werkzaam zijn op de 

Wallen geen verschil ziet qua drukte. Dit is logisch te verklaren door het feit dat verandering qua drukte over een 

langere termijn gezien moet worden. Verder valt op dat alleen sekswerkers die 16-20 jaar werkzaam zijn op de 

Wallen van mening zijn dat het juist drukker is geworden, terwijl zowel sekswerkers die korter als die langer 

werkzaam zijn op de Wallen beide vinden van niet. Met uitzondering dus van de sekswerkers die 16-20 jaar werken 

op de Wallen, vinden verder alle groepen sekswerkers, los van hoe lang ze werken op de Wallen, het in meerderheid 

juist minder druk geworden. 
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IS HET 
DRUKKER? 

HET IS 
DRUKKER 

ER IS NIETS 
VERANDERD 

HET IS MINDER 
DRUK 

N 

0-2 JAAR 5% 48% 48% 40 

3-5 JAAR 20% 19% 61% 54 

6-10 JAAR 15% 13% 73% 48 

11-15 JAAR 23% 15% 62% 13 

16-20 JAAR 67% 0% 33% 6 

MEER DAN 20 JAAR 33% 0% 67% 3 

 

Tabel 9 Sekswerkers over verandering drukte per aantal jaren ervaring  

4.3 Invloed van de drukte 
Onder sekswerkers bestaat er wel enige verdeeldheid over de invloed van de drukte op hun werk. Uit onderstaande 

grafiek blijkt echter dat de grootste groep van bijna 40% van de sekswerkers, zegt dat het eigenlijk niet uitmaakt hoe 

druk het is. Meer dan éénderde van de sekswerkers op de Wallen vindt het echter juist dat de drukte een positieve 

invloed heeft op hun werk. Opvallend is dat de kleinste groep van slechts een kwart van de sekswerkers de drukte 

als negatief ervaren. Er zijn dus meer sekswerkers die de drukte als positief dan als negatief ervaren, maar voor veel 

sekswerkers maakt het niet zo veel uit. 

 

Figuur 6 Sekswerkers over de impact van de drukte (N=170) 
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4.3.1 Per werkshift 
Zowel overdag als in de avond zijn de grootste groepen voorstander van een drukker gebied. Overdag is de 

verdeeldheid echter goed zichtbaar, er zijn nauwelijks meer sekswerkers die vinden dat het beter is als het drukker is 

als sekswerkers die juist vinden dat het beter is als het rustiger is. In de avond zien we een duidelijk voorkeur voor 

een drukker gebied, want daar is ruim 40% voorstander voor meer drukte. Tweederde van de sekswerkers die 

afwisselend overdag en op de avond werken maakt het opvallend genoeg niet zoveel uit. 

INVLOED DRUKTE OVERDAG AFWISSELEND AVOND 

MINDER DRUK IS BETER 35% 11% 22% 

HET MAAKT NIET UIT 27% 67% 37% 

DRUKKER IS BETER 38% 22% 41% 

N 48 9 113 

 

Tabel 10 Sekswerkers over de impact van de drukte per dagdeel  

4.3.2 Per straat 
In de meeste straten maakt het voor sekswerkers niet zoveel uit het is. Op de Oudezijds Achterburgwal, in de 

Monnikenstraat en de Molensteeg zijn een meerderheid van de sekswerkers echter van mening dat als het drukker 

is op straat, dat het juist beter voor hun werk is. In de Bloedstraat is er enige verdeeldheid tussen of de drukte 

invloed heeft op het werk van de sekswerkers. Alleen in de Barndesteeg en in de Trompettersteeg zijn een 

meerderheid van de sekswerkers van mening dat het beter is als het minder druk is. In de Barndesteeg zijn dit louter 

sekswerkers in de avond, terwijl in de Trompettersteeg het juist alleen sekswerkers overdag zijn. Wat opvalt is dat 

juist op de drukste locaties, zoals de Oudezijds Achterburgwal, sekswerkers juist vinden dat het beter is als het 

drukker is. 

INVLOED DRUKTE 
MINDER DRUK 

IS BETER 
HET MAAKT 

NIET UIT 
DRUKKER IS 

BETER 
N 

BARNDESTEEG 100% 0% 0% 3 

BETLEHEMSTEEG 0% 100% 0% 2 

BLOEDSTRAAT 25% 38% 38% 8 

BOOMSTEEG 14% 57% 29% 7 

DOLLEBEGIJNENSTEEG 25% 75% 0% 4 

GORDIJNENSTEEG 33% 50% 17% 6 
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MOLENSTEEG 0% 38% 63% 8 

MONNIKENSTRAAT 33% 11% 56% 9 

OUDEKENNISSTEEG 10% 60% 30% 10 

OUDEZIJDS ACHTERBURGWAL 16% 32% 51% 37 

SINT ANNENDWARSSTRAAT 25% 50% 25% 4 

STOOFSTEEG 29% 50% 21% 14 

TROMPETTERSTEEG 75% 25% 0% 4 

ONBEKEND 30% 35% 35% 54 

 

Tabel 11 Sekswerkers over de impact van de drukte per straat 

4.3.3 Per werkervaring 
Wat opvalt is dat naarmate sekswerkers langer werkzaam zijn op de Wallen, sekswerkers steeds meer van mening 

worden dat minder drukte op de Wallen beter is. Bijna de helft van de sekswerkers die 2 jaar of korter werken op de 

Wallen vinden het echter beter als het drukker is. Doordat een groot deel van de sekswerkers echter tussen de 0-10 

jaar werkzaam zijn op de Wallen, en zij het liever drukker zien op de Wallen of het ze niet zo veel uitmaakt, heeft dit 

een grote invloed op het totale beeld. Alleen sekswerkers die langer werken dan 10 jaar op de Wallen zouden het 

liever minder druk zien, maar dit is slechts een kleine groep sekswerkers op de Wallen. 

INVLOED DRUKTE 
MINDER DRUK 

IS BETER 
HET MAAKT 

NIET UIT 
DRUKKER IS 

BETER 
N 

0-2 JAAR 18% 35% 48% 40 

3-5 JAAR 23% 40% 38% 54 

6-10 JAAR 22% 43% 35% 48 

11-15 JAAR 46% 31% 23% 13 

16-20 JAAR 50% 33% 17% 6 

MEER DAN 20 JAAR 67% 33% 0% 3 

 

Tabel 12 Sekswerkers over de impact van de drukte per aantal jaren ervaring 
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5. Sekswerkers over toerisme 
De drukte op de Wallen wordt vaak in verband gebracht met het toerisme, en de toeristen worden dan ook veelal 

als schuldige aangewezen waarom het zo druk is op de Wallen. Veel van de maatregelen die de gemeente neemt 

zijn dan ook met name gericht tegen het toerisme, zoals bijvoorbeeld het verbieden van rondleidingen. De 

aanname die gedaan wordt, is dat sekswerkers overlast ervaren van de toeristen, omdat zij de klanten zouden 

wegjagen, dit werd ook specifiek genoemd door de burgemeester als reden waarom de inkomsten van de 

sekswerkers op de Wallen zou dalen. In dit hoofdstuk behandelen we daarom de vraag hoe sekswerkers het 

toerisme zelf ervaren. 

5.1 Zijn er te veel toeristen? 
Sekswerkers zijn opvallend genoeg niet van mening dat er te veel toeristen zijn. Uit onderstaande grafiek blijkt dat 

tweederde van de sekswerkers niet vindt dat er te veel zijn, tegenover slechts éénderde die vindt van wel. 

Sekswerkers zijn dus niet alleen van mening dat het niet te druk is in het Wallengebied, maar vinden ook niet dat er 

te veel toeristen zijn. 

 

Figuur 7 Sekswerkers over of er te veel toeristen zijn (N=169) 

5.1.1 Per werkshift 
Een meerderheid van de sekswerkers zijn op alle dagdelen van mening dat er niet te veel sekswerkers zijn. Onder 

sekswerkers die overdag werken is die meerderheid echter slechts 1% meer dan de minderheid. Er bestaat dus 

duidelijk veel verdeeldheid onder sekswerkers overdag of er te veel toeristen zijn of niet. Sekswerkers in de avond 

zijn echter bijna voor driekwart van mening dat er niet te veel toeristen zijn, en sekswerkers die afwisselend overdag 

en in de avond werken zelf voor de volle 100%. 

 

 

 

33%

67%

Zijn er te veel toeristen op de Wallen?

Ja

Nee



 

  

RED LIGHT UNITED 27 

 

SEKSWERKERS OP DE WALLEN: DRUKTE & TOERISME 

TE VEEL 
TOERISTEN? 

OVERDAG AFWISSELEND AVOND 

JA 49% 0% 28% 

NEE 51% 100% 72% 

N 47 8 114 

 

Tabel 13 Sekswerkers over of er te veel toeristen zijn per dagdeel 

5.1.2 Per straat 
Overdag bestaan er grote verschillen tussen de diverse straten en hoe sekswerkers daar tegen de toeristen 

aankijken. In sommige straten vinden ze dat er te veel toeristen zijn, in andere straten juist weer niet. In de avond 

zijn in vrijwel alle straten een meerderheid van mening dat er niet te veel toeristen zijn, met uitzondering van de 

Bloedstraat waar ze vinden dat er wel te veel toeristen, en de Betlehemsteeg waar de meningen verdeeld zijn. 

TE VEEL TOERISTEN? OVERDAG AFWISSELEND AVOND N 

  Ja Nee Ja Nee Ja Nee  

BARNDESTEEG 0% 0% 0% 0% 33% 67% 3 

BETLEHEMSTEEG 33% 0% 0% 0% 33% 33% 3 

BLOEDSTRAAT 0% 25% 0% 0% 50% 25% 8 

BOOMSTEEG 0% 14% 0% 0% 29% 57% 7 

DOLLEBEGIJNENSTEEG 75% 25% 0% 0% 0% 0% 4 

GORDIJNENSTEEG 17% 0% 0% 0% 33% 50% 6 

MOLENSTEEG 0% 13% 0% 13% 13% 63% 8 

MONNIKENSTRAAT 11% 22% 0% 0% 11% 56% 9 

OUDEKENNISSTEEG 10% 30% 0% 0% 0% 60% 10 

OUDEZIJDS ACHTERBURGWAL 8% 6% 0% 6% 14% 67% 36 

SINT ANNENDWARSSTRAAT 25% 0% 0% 0% 25% 50% 4 
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STOOFSTEEG 14% 14% 0% 7% 21% 43% 14 

TROMPETTERSTEEG 75% 25% 0% 0% 0% 0% 4 

ONBEKEND 13% 17% 0% 8% 21% 42% 53 

 

Tabel 14 Sekswerkers over of er te veel toeristen zijn per straat 

5.1.3 Per werkervaring 
Wat opvalt is dat naarmate sekswerkers langer op de Wallen werken ze meer van mening zijn dat er te veel toeristen 

zijn. De uitzondering op deze regel zijn de sekswerkers die 16-20 jaar ervaring op de Wallen hebben. Vooral 

sekswerkers die 0-10 jaar ervaring hebben op de Wallen, de grootste groep sekswerkers op de Wallen, vinden dat er 

niet te veel toeristen zijn. Onder sekswerkers die 11-15 jaar op de Wallen werken lijkt er enige verdeeldheid te 

bestaan. 

TE VEEL 
TOERISTEN? 

JA NEE N 

0-2 JAAR 28% 72% 39 

3-5 JAAR 30% 70% 54 

6-10 JAAR 33% 67% 48 

11-15 JAAR 54% 46% 13 

16-20 JAAR 17% 83% 6 

MEER DAN 20 JAAR 67% 33% 3 

 

Tabel 15 Sekswerkers over of er te veel toeristen zijn per aantal jaren ervaring 

5.2 Invloed van toerisme 
Sekswerkers blijken bijzonder positief tegenover toerisme te staan. Bijna driekwart van de sekswerkers ziet toerisme 

als positief voor hun werkzaamheden. Dit gaat wederom in tegen de publieke opinie en de stelling van de gemeente 

dat sekswerkers last zouden hebben van het toerisme. Sekswerkers lijken het toerisme juist eerder toe te juichen in 

plaats van te verketteren.  
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Figuur 8 Wat sekswerkers van het toerisme vinden (N=165) 

5.2.1 Per werkshift 
Sekswerkers op alle delen van de dag zijn dus in meerderheid van mening dat toerisme goed is voor hun business. 

Iets minder dan 1 op de 5 sekswerkers is echter van mening dat toerisme slecht voor hun werkzaamheden is, maar 

het aantal sekswerkers in de avond die negatief over toerisme is, is haast verwaarloosbaar en onder sekswerkers die 

afwisselend werken zelfs niet bestaand. 

INVLOED VAN 
HET TOERISME 

OVERDAG AFWISSELEND AVOND 

GOED 67% 71% 75% 

HET MAAKT NIET UIT 17% 29% 19% 

SLECHT 17% 0% 5% 

N 48 7 110 

 

Tabel 16 Wat sekswerkers van het toerisme vinden per dagdeel 

5.2.2 Per straat 
In bijna alle straten zijn sekswerkers op de Wallen dus van mening dat toerisme juist positief is voor hen, met 

uitzondering van de Barndesteeg en de Gordijnensteeg waar men verdeeld is tussen een positieve impact of dat het 

niet zo veel uitmaakt. De locatie van sekswerkers lijkt dus geen invloed te hebben over hoe zij tegen het toerisme 

aankijken, vrijwel overal op de Wallen wordt toerisme juist als positief ervaren, en slechts in enkele gevallen als 

negatief. 
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INVLOED VAN  
HET TOERISME 

GOED 
HET MAAKT 

NIET UIT 
SLECHT N 

BARNDESTEEG 50% 50% 0% 2 

BETLEHEMSTEEG 67% 33% 0% 3 

BLOEDSTRAAT 75% 13% 13% 8 

BOOMSTEEG 86% 14% 0% 7 

DOLLEBEGIJNENSTEEG 100% 0% 0% 4 

GORDIJNENSTEEG 50% 50% 0% 6 

MOLENSTEEG 88% 13% 0% 8 

MONNIKENSTRAAT 67% 33% 0% 9 

OUDEKENNISSTEEG 90% 10% 0% 10 

OUDEZIJDS ACHTERBURGWAL 86% 8% 6% 36 

SINT ANNENDWARSSTRAAT 100% 0% 0% 4 

STOOFSTEEG 71% 14% 14% 14 

TROMPETTERSTEEG 75% 25% 0% 4 

ONBEKEND 56% 26% 18% 50 

 

Tabel 17 Wat sekswerkers van het toerisme vinden per drukte straat 

5.2.3 Per werkervaring 
Los van hoe lang sekswerkers dus werkzaam zijn op de Wallen, bijna allemaal zijn de sekswerkers positief over de 

impact die toerisme heeft op hun werk. Uitzondering hierop zijn de sekswerkers die 11-15 jaar werkzaam zijn in het 

gebied, die zijn er iets meer over verdeeld. Wat erg opvalt is dat in alle groepen er nauwelijks sekswerkers zijn die 

negatief zijn over toerisme en de impact die het heeft op hun werkzaamheden. 

 



 

  

RED LIGHT UNITED 31 

 

SEKSWERKERS OP DE WALLEN: DRUKTE & TOERISME 

INVLOED VAN  
HET TOERISME 

GOED 
HET MAAKT 

NIET UIT 
SLECHT N 

0-2 JAAR 79% 18% 3% 39 

3-5 JAAR 77% 21% 2% 53 

6-10 JAAR 69% 17% 15% 48 

11-15 JAAR 45% 27% 27% 11 

16-20 JAAR 83% 0% 17% 6 

MEER DAN 20 JAAR 67% 33% 0% 3 

 

Tabel 18 Wat sekswerkers van het toerisme vinden per aantal jaren ervaring 
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6. Sekswerkers over klandizie 
Omdat we rekening hielden met het idee dat sekswerkers juist positief zouden zijn over de impact van toerisme 

op hun werk, hebben we sekswerkers ook gevraagd naar waar hun voornaamste klandizie uit bestaat. Immers, als 

sekswerkers erg positief zouden zijn over het toerisme, zou dit wellicht kunnen komen door het feit dat dit hun 

voornaamste klandizie is. Daarom behandelen we in dit hoofdstuk de klandizie van de sekswerkers, waar deze 

voornamelijk uit bestaat en welke voorkeuren sekswerkers daarin hebben. 

6.1 Waaruit bestaat de klandizie? 
Het merendeel van de sekswerkers werkt voornamelijk met toeristen, dit is bijna tweederde van alle sekswerkers. 

Iets meer dan een kwart werkt met ongeveer evenveel toeristen als lokale klandizie. Nog minder dan 1 op de 10 

sekswerkers werkt voornamelijk met lokale klandizie. Toeristen blijken dus een groot van de klandizie, en dit 

verklaart wellicht waarom sekswerkers zo positief zijn over toerisme. Op basis van de klandizie van sekswerkers 

hebben sekswerkers dus geen baat bij een gebied met minder toeristen. 

 

Figuur 9 Voornaamste klandizie van de sekswerkers (N=170) 

6.1.1 Per werkshift 
Toeristen zijn de voornaamste klandizie onder zowel sekswerkers die overdag, in de avond als sekswerkers die 

afwisselend werken. Onder sekswerkers die in de avond en afwisselend werken zijn toeristen zelfs bij driekwart van 

de sekswerkers de voornaamste klandizie, overdag is dit ongeveer 40%, maar is dit bijna gelijk aan het aantal 

sekswerkers dat een mix van zowel toeristen als lokale klandizie heeft. Sekswerkers overdag hebben dus een veel 

meer gemixte samenstelling van hun klandizie dan sekswerkers die afwisselend of in de avond werken, wanneer het 

voornamelijk toeristen zijn. Verder valt op dat bij 1 op de 5 sekswerkers overdag de voornaamste klandizie lokale 

klanten zijn, terwijl dit in de avond nog geen 5% is. 

 

 

 

65%

27%

8%

Wat is de voornaamste klandizie?

Toeristen

Evenredig verdeeld

Lokale klandizie



 

  

RED LIGHT UNITED 33 

 

SEKSWERKERS OP DE WALLEN: DRUKTE & TOERISME 

VOORNAAMSTE 
KLANDIZIE 

OVERDAG AFWISSELEND AVOND 

TOERISTEN 42% 75% 75% 

EVENREDIG VERDEELD 40% 13% 22% 

LOKALE KLANDIZIE 19% 13% 4% 

N 48 8 114 

 

Tabel 19 Voornaamste klandizie van de sekswerkers per dagdeel 

6.1.2 Per straat 
In de meeste straten werken sekswerkers voornamelijk met toeristen, dit is helemaal het geval in de 

Oudekennissteeg en op de Oudezijds Achterburgwal waar dit in beide gevallen rond de 90% ligt. In enkele andere 

straten is de klandizie meer een mix tussen toeristen en lokale klandizie, dit zijn voornamelijk stegen. Opvallend is 

dat in geen enkele straat lokale klandizie de grootste is, het hoogste ligt die nog in de Betlehemsteeg waar éénderde 

van de sekswerkers voornamelijk met lokale klandizie werkt. Wat dus opvalt is dat naarmate het gebied rustiger is, 

het aantal toeristen als klanten afneemt en lokale klandizie toeneemt. Het verklaart wellicht waarom sekswerkers op 

rustige locaties negatiever staan tegenover toerisme en de drukte dan de sekswerkers die op drukke locaties werken 

en hier juist de vruchten van plukken.  

VOORNAAMSTE 
KLANDIZIE 

TOERISTEN 
EVENREDIG 
VERDEELD 

LOKALE 
KLANDIZIE 

N 

BARNDESTEEG 0% 100% 0% 3 

BETLEHEMSTEEG 0% 67% 33% 3 

BLOEDSTRAAT 25% 50% 25% 8 

BOOMSTEEG 71% 29% 0% 7 

DOLLEBEGIJNENSTEEG 25% 50% 25% 4 

GORDIJNENSTEEG 50% 33% 17% 6 

MOLENSTEEG 63% 38% 0% 8 

MONNIKENSTRAAT 78% 22% 0% 9 
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OUDEKENNISSTEEG 90% 10% 0% 10 

OUDEZIJDS ACHTERBURGWAL 89% 6% 6% 36 

SINT ANNENDWARSSTRAAT 25% 75% 0% 4 

STOOFSTEEG 50% 36% 14% 14 

TROMPETTERSTEEG 25% 75% 0% 4 

ONBEKEND 70% 20% 9% 54 

 

Tabel 20 Voornaamste klandizie van de sekswerkers per straat 

6.1.3 Per werkervaring 
Los van hoe lang sekswerkers dus op de Wallen werkzaam zijn, werken sekswerkers dus voornamelijk met toeristen, 

lokale klandizie is in de meeste gevallen het minst voorkomend. Toeristen blijkt dus voor alle sekswerkers, los van 

hoe lang ze werkzaam zijn op de Wallen, de voornaamste inkomstenbron te zijn. Ook valt op dat veelal éénderde van 

de sekswerkers werkt met een evenredige verdeling van toeristen en lokale klandizie, en dat onder sekswerkers die 

11 tot 20 jaar werkzaam zijn op de Wallen eveneens éénderde voornamelijk met lokale klandizie werkt. Dit terwijl 

lokale klandizie onder sekswerkers die korter werken op de Wallen dan 10 jaar, of langer dan 20 jaar, veel lager is. 

VOORNAAMSTE 
KLANDIZIE 

TOERISTEN 
EVENREDIG 
VERDEELD 

LOKALE 
KLANDIZIE 

N 

0-2 JAAR 68% 30% 3% 40 

3-5 JAAR 67% 28% 6% 54 

6-10 JAAR 69% 25% 6% 48 

11-15 JAAR 46% 15% 38% 13 

16-20 JAAR 50% 17% 33% 6 

MEER DAN 20 JAAR 67% 33% 0% 3 

 

Tabel 21 Voornaamste klandizie van de sekswerkers per aantal jaren ervaring 

6.2 Welke voorkeur hebben sekswerkers? 
Niet alleen werken sekswerkers voornamelijk met toeristen, het blijkt tevens de voorkeur te zijn van de meeste 

sekswerkers. Iets meer dan de helft van alle sekswerkers op de Wallen geeft de voorkeur aan toeristen als klanten, 

de andere helft lijkt geen voorkeur te hebben. Lokale klandizie blijkt echter nauwelijks een voorkeur te hebben voor 
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de meeste sekswerkers, dit betreft slechts 5% van de sekswerkers zoals ook uit onderstaande grafiek blijkt. 

Sekswerkers werken dus het liefste met toeristen, of het maakt ze niet zo veel uit. 

 

Figuur 10 Voorkeur voor klandizie van de sekswerkers (N=169) 

6.2.1 Per werkshift 
In onderstaande tabel wordt duidelijk waar het verschil in zit qua voorkeur van de sekswerkers. Sekswerkers in de 

avond hebben meer een voorkeur voor toeristen, terwijl sekswerkers in de avond het niet uitmaakt. Onder 

sekswerkers die afwisselend werken is het verdeeld tussen sekswerkers die geen voorkeur hebben of liever toeristen 

hebben, echter lokale klandizie heeft niet de voorkeur. Opvallend is dat juist in de avond en bij sekswerkers die 

afwisselend werken lokale klandizie haast geen voorkeur heeft. Juist sekswerkers in de avond willen dus 

voornamelijk met toeristen werken, en hebben dus helemaal geen baat bij een gebied met minder toeristen. 

VOORKEUR 
KLANDIZIE 

OVERDAG AFWISSELEND AVOND 

TOERISTEN 33% 50% 58% 

HET MAAKT NIET UIT 52% 50% 41% 

LOKALE KLANDIZIE 15% 0% 1% 

N 48 8 113 

 

Tabel 22 Voorkeur voor klandizie van de sekswerkers per dagdeel 

6.2.2 Per straat 
In veel straten maakt het merendeel van de sekswerkers niet uit wat voor type klanten ze binnen krijgen, of het nu 

toeristen of lokale klandizie is, ze hebben geen bepaalde voorkeur. In sommige andere straten is er een duidelijke 
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voorkeur voor toeristen, waarvan de Oudekennissteeg en de Oudezijds Achterburgwal het meest eruit springen. Dit 

verklaart ook wellicht waarom de sekswerkers juist op deze locaties werken. In geen enkele straat bestaat er een 

duidelijke voorkeur voor lokale klandizie.  

VOORKEUR 
KLANDIZIE 

TOERISTEN 
HET MAAKT 

NIET UIT 
LOKALE 

KLANDIZIE 
N 

BARNDESTEEG 0% 100% 0% 3 

BETLEHEMSTEEG 0% 100% 0% 3 

BLOEDSTRAAT 25% 63% 13% 8 

BOOMSTEEG 57% 43% 0% 7 

DOLLEBEGIJNENSTEEG 0% 75% 25% 4 

GORDIJNENSTEEG 50% 33% 17% 6 

MOLENSTEEG 63% 38% 0% 8 

MONNIKENSTRAAT 67% 33% 0% 9 

OUDEKENNISSTEEG 90% 10% 0% 10 

OUDEZIJDS ACHTERBURGWAL 74% 23% 3% 35 

SINT ANNENDWARSSTRAAT 25% 75% 0% 4 

STOOFSTEEG 43% 50% 7% 14 

TROMPETTERSTEEG 25% 75% 0% 4 

ONBEKEND 43% 52% 6% 54 

 

Tabel 23 Voorkeur voor klandizie van de sekswerkers per straat 

6.2.3 Per werkervaring 
Wat opvalt is dat de sekswerkers die tussen de 0-10 jaar werkzaam zijn op de Wallen, tevens de grootste groep op 

de Wallen, een lichte voorkeur hebben voor toeristen, tegenover net iets minder dan de helft die het niet zo veel 

uitmaakt. Lokale klandizie onder de sekswerkers die tot maximaal 10 jaar werken op de Wallen heeft doorgaans niet 

de voorkeur. Onder sekswerkers die 11-20 jaar werkzaam zijn maakt het ze eigenlijk niet zoveel uit, ongeveer 
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éénderde heeft een voorkeur voor toeristen, maar een klein deel ook een voorkeur voor lokale klandizie. 

Sekswerkers die langer dan 20 jaar werkzaam zijn, zijn verdeeld tussen toeristen of geen voorkeur, net zoals de 

groep sekswerkers die 0-10 jaar werkzaam zijn op de Wallen. 

VOORKEUR 
KLANDIZIE 

TOERISTEN 
HET MAAKT 

NIET UIT 
LOKALE 

KLANDIZIE 
N 

0-2 JAAR 53% 45% 3% 40 

3-5 JAAR 52% 44% 4% 54 

6-10 JAAR 52% 46% 2% 48 

11-15 JAAR 31% 54% 15% 13 

16-20 JAAR 33% 50% 17% 6 

MEER DAN 20 JAAR 50% 50% 0% 2 

 

Tabel 24 Voorkeur voor klandizie van de sekswerkers per aantal jaren ervaring 
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7. Sekswerkers hun inkomsten 
De drukte en het toerisme op de Wallen kan een invloed hebben op de inkomsten van de sekswerkers. Echter 

kunnen er ook andere factoren zijn die dit kunnen beïnvloed. Daarom gaan we in dit hoofdstuk in op de 

inkomsten van sekswerkers. Zijn de inkomsten veranderd van de sekswerkers? En zo ja, is dat in positieve of 

negatieve zin? En waar komt dat door? Komt dit doordat er te veel toeristen zijn en het Wallengebied te druk is 

geworden, of hebben sekswerkers andere redenen waarom ze wellicht minder zouden verdienen? 

7.1 Zijn de inkomsten gedaald? 
Er lijkt inderdaad sprake te zijn van een daling in de inkomsten van de sekswerkers. Iets meer dan de helft van de 

sekswerkers zegt dat er sprake is van een daling. Voor iets meer dan 1/3 van de sekswerkers is er niets veranderd. 

Alarmerend is echter dat slechts 13% merkt dat de inkomsten gestegen zijn. Er lijkt dus een duidelijk teruggang in 

inkomsten te zijn voor de sekswerkers op de Wallen. 

 

Figuur 11 Inkomsten van de sekswerkers (N=165) 

7.1.1 Per werkshift  
De daling in inkomsten komt zowel bij sekswerkers overdag als in de avond voor. Wel opvallend is dat sekswerkers 

overdag hier meer last van hebben dan sekswerkers in de avond. Voor de meeste sekswerkers overdag en in de 

avond zijn de inkomsten er dus niet op vooruit gegaan, maar eerder op achteruit gegaan. Ook sekswerkers die 

afwisselend overdag en in de avond merken een achteruitgang in de kosten, alhoewel deze groep even groot is als 

de groep die geen verschil ervaart, zij lijken dus het minst last te hebben dan dalende inkomsten. 
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VERANDERING 
INKOMSTEN 

OVERDAG AFWISSELEND AVOND 

INKOMSTEN ZIJN 
GESTEGEN 

10% 14% 14% 

ER IS NIETS VERANDERD 29% 43% 36% 

INKOMSTEN ZIJN 
GEDAALD 

60% 43% 50% 

N 48 7 110 

 

Tabel 25 Inkomsten van de sekswerkers per dagdeel 

7.1.2 Per straat 
In verreweg de meeste straten op de Wallen hebben een meerderheid van de sekswerkers last van dalende 

inkomsten. Alleen in de Boomsteeg, Molensteeg en de Oudekennissteeg merkt een meerderheid geen verandering 

van inkomsten. In de Oudekennissteeg heeft zelfs éénderde nog stijgende inkomsten, terwijl dit juist één van de 

drukste straten op de Wallen is. Maar er is dus duidelijk sprake van een dalende trend qua inkomsten, alhoewel 

sekswerkers in drukste straten hier minder last van lijken te hebben dan de rest.  

VERANDERING IN 
INKOMSTEN 

GESTEGEN 
HETZELFDE 
GEBLEVEN 

GEDAALD N 

BARNDESTEEG 0% 33% 67% 3 

BETLEHEMSTEEG 0% 33% 67% 3 

BLOEDSTRAAT 17% 33% 50% 6 

BOOMSTEEG 0% 57% 43% 7 

DOLLEBEGIJNENSTEEG 25% 25% 50% 4 

GORDIJNENSTEEG 33% 0% 67% 6 

MOLENSTEEG 13% 50% 38% 8 

MONNIKENSTRAAT 0% 22% 78% 9 

OUDEKENNISSTEEG 10% 60% 30% 10 
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OUDEZIJDS ACHTERBURGWAL 25% 33% 42% 36 

SINT ANNENDWARSSTRAAT 0% 50% 50% 4 

STOOFSTEEG 7% 43% 50% 14 

TROMPETTERSTEEG 0% 25% 50% 4 

ONBEKEND 10% 29% 61% 51 

 

Tabel 26 Inkomsten van de sekswerkers per straat 

7.1.3 Per werkervaring 
De daling in inkomsten staat los van hoe lang sekswerkers op de Wallen werkzaam zijn. Sekswerkers die echter 2 jaar 

of korter werkzaam zijn op de Wallen geven in grote mate aan dat de inkomsten niet veranderd zijn. Dit komt 

waarschijnlijk door het feit dat ze hier te kort werken om een daling of stijging te merken. Sekswerkers die echter 

langer dan 2 jaar werkzaam zijn, merken in grote meerderheden dat de inkomsten gedaald zijn. Er is dus duidelijk 

sprake van een dalende trend voor de inkomsten van sekswerkers, los van hoe lang ze hier werkzaam zijn. 

VERANDERING IN 
INKOMSTEN 

GESTEGEN 
HETZELFDE 
GEBLEVEN 

GEDAALD N 

0-2 JAAR 13% 67% 21% 39 

3-5 JAAR 18% 20% 63% 51 

6-10 JAAR 8% 27% 65% 48 

11-15 JAAR 8% 38% 54% 13 

16-20 JAAR 17% 17% 67% 6 

MEER DAN 20 JAAR 0% 0% 100% 3 

 

Tabel 27 Inkomsten van de sekswerkers per aantal jaren ervaring 

7.2 Waarom zijn de inkomsten gedaald? 
Sekswerkers zien vooral dat mensen minder te besteden hebben. Een ander groot probleem volgens sekswerkers is 

dat er veel mensen met kinderen door de Wallen lopen. Toch zeggen de meeste sekswerkers niet dat de inkomsten 

dalen omdat er te veel toeristen zijn of omdat het te druk is, wel zegt iets minder dan een kwart dat mensen geen 

interesse meer lijken te hebben. Dit wijst erop dat sekswerkers niet minder verdienen omdat het te druk is of omdat 

er te veel toeristen komen, maar dat de verkeerde type toeristen naar het gebied toe komen, namelijk te veel low 

budget toeristen en families met kinderen die helemaal geen interesse hebben om naar binnen te gaan. Meer dan 
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een kwart van de sekswerkers geeft zelfs aan dat er niet genoeg mensen op straat zijn. In mindere mate merken 

sekswerkers ook dat klanten ergens anders naartoe gaan, wat ook wijst op een verandering in het type toerist wat 

naar de Wallen toe komt in vergelijking met het verleden. 

 
Figuur 12 Waarom de Inkomsten van sekswerkers zijn gedaald (N=144) 

7.2.1 Per werkshift 
Sekswerkers die in de avond en die afwisselend werken merken vooral dat mensen minder geld op zak hebben, een 

probleem dat minder speelt bij sekswerkers overdag. Overdag hebben sekswerkers vooral meer last van mensen die 

met hun kinderen door de buurt lopen. Toeristen is onder bijna een kwart van de sekswerkers een oorzaak waarom 

zij minder zijn gaan verdienen, maar dit probleem speelt nauwelijks in de avond. De drukte lijkt voor de meeste 

sekswerkers zowel overdag als in de avond niet het probleem te zijn. Sterker nog, bijna éénderde van de sekswerkers 

in de avond vindt dat het te rustig is op straat met mensen. 

WAAROM ZIJN INKOMSTEN GEDAALD? OVERDAG AFWISSELEND AVOND 

MENSEN HEBBEN GEEN GELD 36% 71% 59% 

TE VEEL MENSEN MET KINDEREN 67% 14% 40% 

NIET GENOEG MENSEN OP STRAAT 17% 14% 32% 

MENSEN HEBBEN GEEN INTERESSE MEER 17% 0% 29% 

KLANTEN GAAN ERGENS ANDERS NAARTOE 24% 29% 18% 

TE VEEL TOERISTEN 24% 0% 8% 

10%

13%

20%

24%

26%

47%

53%
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HET IS TE DRUK 14% 0% 9% 

N 42 7 95 

 

Tabel 28 Waarom de Inkomsten van sekswerkers zijn gedaald per dagdeel 

7.2.2 Per straat 
De enige straat waar sekswerkers vinden dat er te veel toeristen zijn, is in de Trompettersteeg. Hierbij moet wel 

opgemerkt worden dat dit alleen sekswerkers overdag betreffen. In de meeste straten komt vooral naar boven dat 

mensen niet genoeg geld hebben of dat er te veel mensen met kinderen rondlopen. In de Bloedstraat komt naar 

boven dat sekswerkers daar ook last hebben van concurrentie van bijvoorbeeld het internet. Dat het te druk is komt 

nergens naar boven als voornaamste probleem. Sterker nog, dat het te weinig mensen zijn scoort hoger dan dat het 

te druk is in veel straten. Wat verder opvalt is dat juist op de drukste locaties sekswerkers het minst last hebben van 

de drukte en de toeristen. 

WAAROM ZIJN DE 
INKOMSTEN GEDAALD? 

GEEN 
GELD 

KINDEREN 
TE 

RUSTIG 
GEEN 

INTERESSE 

KLANTEN 
NAAR 

ELDERS 

TE VEEL 
TOERISTEN 

TE 
DRUK 

N 

BARNDESTEEG 67% 100% 33% 33% 33% 0% 0% 3 

BETLEHEMSTEEG 0% 67% 33% 33% 33% 33% 0% 3 

BLOEDSTRAAT 63% 38% 13% 25% 50% 13% 0% 8 

BOOMSTEEG 67% 17% 17% 33% 33% 0% 0% 6 

DOLLEBEGIJNENSTEEG 0% 75% 0% 25% 25% 25% 0% 4 

GORDIJNENSTEEG 33% 67% 17% 17% 17% 33% 17% 6 

MOLENSTEEG 33% 33% 33% 33% 17% 0% 0% 6 

MONNIKENSTRAAT 50% 75% 25% 13% 13% 0% 0% 8 

OUDEKENNISSTEEG 80% 40% 40% 0% 20% 0% 0% 5 

OUDEZIJDS 
ACHTERBURGWAL 

65% 35% 35% 29% 16% 6% 6% 31 

SINT ANNENDWARSSTRAAT 33% 100% 0% 33% 0% 0% 0% 3 

STOOFSTEEG 42% 33% 17% 17% 17% 25% 25% 12 
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TROMPETTERSTEEG 33% 67% 0% 33% 33% 67% 0% 3 

ONBEKEND 58% 47% 31% 24% 18% 13% 20% 45 

 

Tabel 29 Waarom de Inkomsten van sekswerkers zijn gedaald per straat 

7.2.3 Per werkervaring 
Wat wederom het meeste naar boven komt, vooral bij sekswerkers die langer dan 10 jaar werkzaam zijn op de 

Wallen, is dat mensen te weinig geld hebben en dat er te veel mensen met kinderen rondlopen. Dat mensen geen 

geld hebben komt ook bij alle sekswerkers die korter dan 10 jaar op de Wallen werken naar boven als voornaamste 

reden. Sekswerkers die tussen de 11-15 jaar werkzaam zijn op de Wallen lijken boven meer last te hebben van 

concurrentie via bijvoorbeeld het internet dan andere sekswerkers.  

WAAROM ZIJN DE  
INKOMSTEN GEDAALD? 

0-2 JAAR 3-5 JAAR 6-10 JAAR 11-15 JAAR 15-20 JAAR 20+ JAAR 

GEEN GELD 48% 55% 48% 64% 50% 67% 

TE VEEL KINDEREN 38% 43% 45% 64% 67% 67% 

TE WEINIG MENSEN 21% 37% 25% 9% 33% 0% 

GEEN INTERESSE 17% 29% 23% 36% 17% 33% 

KLANTEN NAAR ELDERS 7% 22% 20% 55% 17% 0% 

TE VEEL TOERISTEN 3% 10% 20% 18% 17% 33% 

TE DRUK 0% 8% 15% 27% 17% 33% 

N 29 51 40 11 6 3 

 

Tabel 30 Waarom de Inkomsten van sekswerkers zijn gedaald per aantal jaren ervaring 
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8. Sekswerkers en hun wensen 
In dit hoofdstuk gaan we in de op de wensen van de sekswerkers. Er zijn namelijk reeds diverse voorstellen 

gedaan en ideeën geopperd door partijen om de situatie voor sekswerkers te verbeteren, zoals prostitutie 

verplaatsen naar een andere plek in de stad, of minder toeristen en minder drukte, maar tot op heden heeft 

niemand de sekswerkers zelf gevraagd wat zij willen. Daarom gaan we in dit hoofdstuk specifiek in op het voorstel 

om prostitutie te verplaatsen naar een andere plek in de stad en de wensen die sekswerkers zelf hebben. 

8.1 Prostitutie elders in de stad? 
Sekswerkers willen absoluut niet in een andere plek in de stad een plek krijgen. Het liefst blijven sekswerkers dus op 

de Wallen. Dit geldt voor een overgrote meerderheid, slechts 7% van de sekswerkers op de Wallen is wel bereid om 

te verhuizen mits de gemeente daarvoor plek maakt zo blijkt uit onderstaande grafiek. Het voorstel van de 

coalitiepartijen valt dus niet in goede aarde bij de sekswerkers op de Wallen. 

 

Figuur 13 Bereidheid sekswerkers voor andere locatie in de stad (N=163) 

8.1.1 Per werkshift 
Dat sekswerkers niet bereid zijn om te verhuizen is iets wat onder alle sekswerkers breed uitgedragen wordt, zowel 

overdag als in de avond. Er lijkt wel iets meer bereidheid te zijn onder sekswerkers overdag dan in de avond, maar 

een overgrote meerderheid blijft tegenstander van een plan om prostitutie elders in stad een plek te geven. 
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Zouden sekswerkers elders in de stad willen werken?

Ja

Nee



 

  

RED LIGHT UNITED 45 

 

SEKSWERKERS OP DE WALLEN: DRUKTE & TOERISME 

ANDERE LOCATIE 
IN DE STAD? 

OVERDAG AFWISSELEND AVOND 

JA 13% 0% 6% 

NEE 87% 100% 94% 

N 47 7 109 

 

Tabel 31 Bereidheid sekswerkers voor andere locatie in de stad per dagdeel 

8.1.2 Per straat 
Sekswerkers staan dus, los van in welke straat ze werken, unaniem afwijzend tegenover over deze plannen de 

partijen in het college om prostitutie mogelijk te maken in andere delen van de stad. In geen enkele straat op geen 

enkel dagdeel zijn een meerderheid van de sekswerkers bereid om te verhuizen naar een andere locatie. Alleen in de 

Trompettersteeg overdag bestaat er enige verdeeldheid hierover.  

ANDERE LOCATIE  OVERDAG AFWISSELEND AVOND N 

IN DE STAD? Ja Nee Ja Nee Ja Nee  

BARNDESTEEG 0% 0% 0% 0% 33% 67% 3 

BETLEHEMSTEEG 0% 33% 0% 0% 0% 67% 3 

BLOEDSTRAAT 0% 29% 0% 0% 29% 43% 7 

BOOMSTEEG 0% 14% 0% 0% 14% 71% 7 

DOLLEBEGIJNENSTEEG 25% 75% 0% 0% 0% 0% 4 

GORDIJNENSTEEG 0% 17% 0% 0% 0% 83% 6 

MOLENSTEEG 0% 13% 0% 13% 0% 75% 8 

MONNIKENSTRAAT 13% 25% 0% 0% 0% 63% 8 

OUDEKENNISSTEEG 0% 40% 0% 0% 0% 60% 10 

OUDEZIJDS ACHTERBURGWAL 0% 14% 0% 6% 0% 80% 35 
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SINT ANNENDWARSSTRAAT 0% 25% 0% 0% 0% 75% 4 

STOOFSTEEG 7% 21% 0% 7% 0% 64% 14 

TROMPETTERSTEEG 50% 50% 0% 0% 0% 0% 4 

ONBEKEND 2% 30% 0% 6% 4% 58% 50 

 

Tabel 32 Bereidheid sekswerkers voor andere locatie in de stad per straat 

8.1.3 Per werkervaring 
Ook los van hoe lang sekswerkers al op de Wallen werken is er geen bereidheid om te verhuizen uit het gebied. 

Zowel sekswerkers die nog maar kort werkzaam zijn op de Wallen, als sekswerkers die al meer dan 20 jaar werken 

op de Wallen is er geen enkele behoefte om een andere plek in de stad prostitutie mogelijk te maken. 

ANDERE LOCATIE 
IN DE STAD 

JA NEE N 

0-2 JAAR 5% 95% 38 

3-5 JAAR 10% 90% 50 

6-10 JAAR 6% 94% 48 

11-15 JAAR 15% 85% 13 

16-20 JAAR 0% 100% 6 

MEER DAN 20 JAAR 0% 100% 3 

 

Tabel 33 Bereidheid sekswerkers voor andere locatie in de stad per aantal jaren werkervaring 

8.2 Wat willen sekswerkers van de gemeente? 
Sekswerkers willen vooral dat de gemeente het maken van ongewenste foto’s en video’s van sekswerkers gaat 

verbieden op de Wallen. Daarnaast willen sekswerkers ook dat de gemeente iets gaat doen tegen het respectloze 

gedrag van sommige bezoekers. Tevens willen de sekswerkers ook dat de gemeente meer gaat doen om de juiste 

type toeristen naar het gebied te krijgen, door de stad meer te promoten onder mensen die meer te besteden 

hebben. Verder willen sekswerkers ook meer ramen op de Wallen.  

Waar sekswerkers geen voorstander van lijken te zijn is minder toeristen op de Wallen, uit onderstaande grafiek 

blijkt slechts 11% hier voorstander van te zijn. Ook online adverteren is voor de meeste sekswerkers niet iets waar 

echt een behoefte voor bestaat. Prostitutie verplaatsen naar een andere plek in de stad is voor haast geen enkele 

sekswerker een oplossing. 
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Figuur 14 Wat sekswerkers willen van de gemeente (N=165) 

8.2.1 Per werkshift 
Zowel overdag als in de avond willen sekswerkers vooral een verbod op fotograferen en filmen. Daarnaast willen 

sekswerkers op alle delen van de dag dat er iets gebeurd aan respectloos gedrag van mensen. Verder moet 

Amsterdam volgens bijna éénderde van de sekswerkers die overdag of afwisselend werken meer gepromoot worden 

onder toeristen die meer te besteden hebben, dit is onder sekswerkers in de avond zelfs nog 10% hoger. Ook wilt 

meer dan éénderde van de sekswerkers in de avond en overdag meer ramen op de Wallen hebben. 

In onderstaande tabel wordt duidelijk dat minder toeristen op de Wallen eigenlijk alleen van toepassing is op 1 op de 

5 sekswerkers overdag, en juist veel minder onder sekswerkers in de avond. Ook online adverteren is iets wat meer 

leeft onder sekswerkers overdag dan in de avond, maar beide zijn niet populair onder een meerderheid van de 

sekswerkers. 

WAT KAN DE GEMEENTE DOEN? OVERDAG AFWISSELEND AVOND 

VERBIED FOTOGRAFEREN EN FILMEN 59% 14% 56% 

DOE IETS TEGEN RESPECTLOOS GEDRAG 39% 43% 40% 

PROMOOT AMSTERDAM MEER 28% 29% 39% 

OPEN MEER RAMEN OP DE WALLEN 35% 29% 36% 

GEEN TOERISTEN MEER 20% 0% 8% 
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NIETS 4% 14% 9% 

IETS ANDERS 4% 29% 8% 

STA ONLINE ADVERTEREN TOE 11% 0% 6% 

VERPLAATST PROSTITUTIE NAAR ANDERE PLEK 7% 0% 2% 

N 46 7 112 

 

Tabel 34 Wat sekswerkers willen van de gemeente per dagdeel 

8.2.2 Per straat 
In de meeste straten speelt dat sekswerkers vooral pleiten voor een verbod op foto’s. Daarnaast is in veel straten 

ook het respectloos gedrag een issue voor sekswerkers. Uit onderstaande tabel blijkt tevens dat in de meeste straten 

ongeveer éénderde van de sekswerkers wilt dat de stad meer gepromoot wordt, dit geldt overigens nog meer voor 

sekswerkers op de Oudezijds Achterburgwal, in de Bloedstraat, Gordijnensteeg en de Dollebegijnensteeg.  

In sommige straten lijkt er ook een grote behoefte aan meer ramen op de Wallen te bestaan, dit betreffen vooral in 

de Betlehemsteeg en de Dollebegijnensteeg (Sint Annenkwartier), alsmede in de Boomsteeg waar het nieuwe My 

Red Light bordeel gevestigd is. Ook sekswerkers op de Oudezijds Achterburgwal en in de Oudekennissteeg vinden dit 

in mindere mate belangrijk.  

Dat er minder of geen toeristen meer komen is eigenlijk in de meeste straten niet van toepassing. Alleen éénderde 

van de sekswerkers in de Gordijnensteeg, een kwart van de sekswerkers in de Trompettersteeg overdag zijn 

noemenswaardig. Online kunnen adverteren speelt eigenlijk alleen een substantiële rol voor sekswerkers in de 

Barndesteeg, Bloedstraat en de Dollebegijnensteeg. Opvallend is dat alleen in de Trompettersteeg de helft van de 

sekswerkers voorstander is van prostitutie op een andere plek in de stad, dit betreffen overigens alleen de 

sekswerkers overdag.  

WAT KAN DE 
GEMEENTE DOEN? 

GEEN FOTO 
EN VIDEO 

MEER 
RESPECT 

PROMOOT 
AMSTERDAM 

MEER 

MEER 
RAMEN 
WALLEN 

GEEN 
TOERISTEN 

MEER 
NIETS 

IETS 
ANDERS 

ONLINE  
ELDERS 
IN DE 
STAD 

N 

BARNDESTEEG 33% 33% 33% 33% 0% 0% 33% 33% 0% 3 

BETLEHEMSTEEG 67% 67% 33% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 3 

BLOEDSTRAAT 29% 43% 71% 14% 0% 0% 0% 43% 0% 7 

BOOMSTEEG 71% 57% 29% 57% 0% 14% 14% 14% 0% 7 

DOLLEBEGIJNENSTEEG 75% 25% 50% 50% 0% 0% 25% 25% 25% 4 

GORDIJNENSTEEG 83% 50% 67% 33% 33% 0% 0% 17% 0% 6 
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MOLENSTEEG 38% 63% 25% 25% 0% 25% 0% 0% 0% 8 

MONNIKENSTRAAT 67% 33% 11% 11% 11% 11% 0% 0% 0% 9 

OUDEKENNISSTEEG 30% 10% 30% 40% 0% 30% 0% 0% 0% 10 

OUDEZIJDS 
ACHTERBURGWAL 

58% 42% 42% 44% 8% 0% 6% 3% 0% 36 

SINT 
ANNENDWARSSTRAAT 

75% 50% 25% 25% 0% 0% 25% 0% 0% 4 

STOOFSTEEG 43% 43% 21% 21% 14% 21% 7% 0% 0% 14 

TROMPETTERSTEEG 100% 0% 25% 0% 25% 0% 0% 0% 50% 4 

ONBEKEND 54% 40% 36% 36% 18% 6% 12% 8% 4% 50 

 

Tabel 35 Wat sekswerkers willen van de gemeente per straat 

8.2.3 Per werkervaring 
Ook los van hoe lang sekswerkers al werken op de Wallen, is het belangrijkste voor sekswerkers dat ongewenste 

foto’s van sekswerkers verboden worden. Op de tweede plaats komt het respectloos gedrag van mensen waar iets 

aan moet gebeuren. Daarnaast willen sekswerkers los van hoe lang ze werken op de Wallen, in mindere mate ook 

dat de stad juist meer gepromoot wordt onder mensen die meer te besteden hebben.  

De roep naar minder toeristen is dus niet erg populair onder sekswerkers, aangezien de meeste sekswerkers juist 

willen dat Amsterdam meer gepromoot wordt. Wel neemt dit langzaam toe naar mate sekswerkers hier langer 

werken. Opvallend genoeg blijkt uit onderstaande grafiek dat onder sekswerkers die al langer dan 20 jaar werken 

hier juist helemaal niet op zitten te wachten, net zoals onder sekswerkers die 2 jaar of korter werkzaam zijn op de 

Wallen.  

Hetzelfde geldt voor online kunnen adverteren, ook die behoefte lijkt nauwelijks aanwezig te zijn, maar neemt toe 

naarmate sekswerkers langer werkzaam zijn op de Wallen, behalve onder sekswerkers die langer dan 20 jaar 

werkzaam zijn in het gebied. Prostitutie verplaatsen naar een andere plek in de stad is onder geen enkele groep een 

populair idee. 

WAT KAN DE  
GEMEENTE DOEN? 

0-2 JAAR 3-5 JAAR 6-10 JAAR 11-15 JAAR 16-20 JAAR 20+ JAAR 

FOTO’S VERBIEDEN 53% 51% 56% 62% 60% 100% 

DOE IETS TEGEN  
RESPECTLOOS GEDRAG 

50% 32% 40% 38% 60% 100% 

PROMOOT AMSTERDAM 
MEER ONDER TOERISTEN 

29% 36% 35% 46% 40% 67% 
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OPEN MEER RAMEN 
OP DE WALLEN 

34% 30% 38% 46% 40% 33% 

GEEN TOERISTEN MEER 
OP DE WALLEN 

0% 9% 15% 23% 40% 0% 

NIETS 8% 11% 8% 0% 0% 0% 

IETS ANDERS 8% 9% 4% 8% 20% 0% 

ONLINE ADVERTEREN 
TOESTAAN 

5% 8% 4% 15% 40% 0% 

PROSTITUTIE VERPLAATSEN 
NAAR EEN ANDERE PLEK 

3% 6% 2% 0% 0% 0% 

N 38 53 48 13 5 3 

 

Tabel 36 Wat sekswerkers willen van de gemeente per aantal jaren werkervaring 

8.3 Open antwoorden 
We hebben sekswerkers ook gevraagd of ze nog opmerkingen wilden achter te laten of aanvullingen hadden. In 

totaal hebben 65 sekswerkers hier gebruik van gemaakt. In veel gevallen waren de antwoorden “nee” of bedankte ze 

ons voor het onderzoek. In totaal bleven er 42 sekswerkers over die een inhoudelijke opmerking plaatste. De 

opmerkingen zijn hieronder weergegeven. 

 “Ik hoop dat de gemeente en de burgemeester luisteren naar ons, en niet hun mening baseren op 

wat andere mensen zeggen, want wij weten zelf wat het beste voor ons is, niet andere mensen die 

denken het beter te weten en bevooroordeeld zijn.” 

- Een sekswerker die 6-10 jaar werkzaam is in de avond op de Oudezijds Achterburgwal 
 

 “Gidsen geven de verkeerde informatie, graag betere toeristen en geen groepen.” 

- Een sekswerkers die 3-5 jaar werkzaam is in de avond in de Betlehemsteeg  

 

 “Ja, de ramen zijn duurder geworden en er is minder werk” 

- Een sekswerker die in de avond werkzaam is op de Wallen 

 

“Geen gidsen die onjuiste informatie meer geven, beter toeristen en geen groepen. De verkeerde 

toeristen komen nu naar Amsterdam, er zijn geen toeristen meer als klanten op de Wallen.” 

- Een sekswerker die 11-15 jaar werkzaam is in de avond in de Barndesteeg 

 

“Geef een boete als toeristen een foto maakt” 
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- Een sekswerker die 0-2 jaar werkzaam is in de avond op de Oudezijds Achterburgwal 

 

“Spreek niet over ons MAAR met ons!” 

- Een sekswerker die 3-5 jaar werkzaam is in de avond op de Oudezijds Achterburgwal 

 

“Te veel mensen die alleen maar kijken, geen klanten.  

Te veel mensen die het niet begrijpen en respect hebben.” 

- Een sekswerker die 6-10 jaar werkzaam is in de avond op de Oudezijds Achterburgwal 

 

“Om meer klanten te krijgen en minder toeristen moeten er toegangspoorten komen.” 

- Een sekswerkers die 6-10 jaar overdag werkzaam is in de Stoofsteeg 

 

“Soms is het te druk” 

- Een sekswerker die 11-15 jaar werkzaam is overdag op de Wallen 

 

“De prijs van de ramen is erg hoog. Het werk is momenteel ook erg slecht” 

- Een sekswerker die 3-5 jaar werkt in de avond in de Bloedstraat 

 

“Er is niet zo veel politie meer. De prijzen van de kamers zijn ook  

te duur en op dit moment is het werk niet goed.” 

- Een sekswerker die 6-10 jaar werkzaam is in de avond op de Oudezijds Achterburgwal 

 

“Voor mij zou het beter zijn als je kon werken tot 6 uur 's morgens,  

zodat ik de kamerhuur nog kan terugverdienen na 4 uur.” 

- Een sekswerker die 6-10 jaar werkzaam is in de avond in de Gordijnensteeg 

 

“Ik wil niet dat de Wallen verdwijnen. Dit is mijn werk... Ik hou er van.” 

- Een sekswerker die 11-15 jaar werkzaam is in de avond op de Wallen. 

 

“Op dit moment is toerisme slecht voor ons.” 

- Een sekswerker die in de avond werkzaam is op de Wallen 
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“Te veel grote groepen en veel vrouwen.” 

- Een sekswerker die 6-10 jaar werkzaam is in de avond op de Wallen 

 

“Ik wil niet dat de Wallen verdwijnen. We willen hier blijven werken.” 

- Een sekswerker die 0-2 jaar werkzaam is in de avond op de Wallen 

 

“Ik wil niet dat de Wallen verdwijnen. Wij willen werken.” 

- Een sekswerker die 3-5 jaar werkzaam is in de avond in de Oudekennissteeg 

 

“Voor ons, de sekswerkers, is het idee om de Wallen te sluiten niet een goed idee!” 

- Een sekswerker die 0-2 jaar werkzaam is in de avond op de Oudezijds Achterburgwal 

 

“Te veel groepen met vrouwen, te veel stelletjes (veel te veel). Stellen en vrouwen zijn het 

probleem.” 

- Een sekswerker die 16-20 jaar werkzaam is in de avond in de Oudekennissteeg 

 

“Ik persoonlijk wil niet ergens anders gaan werken.” 

- Een sekswerker die 6-10 jaar werkzaam is in de avond op de Wallen 

 

“De toeristen vallen mij niet lastig want juist met hun werk ik. Ik erger me juist aan de toeristen 

die alleen maar naar de Wallen komen om een foto te maken of ons lastig vallen. Maar 

Amsterdam en de Wallen leven van de toeristen die komen voor de ramen.” 

- Een sekswerker die 6-10 jaar werkzaam is in de avond op de Oudezijds Achterburgwal 

 

“Ik hou van de Wallen” 

- Een sekswerker die 11-15 jaar werkzaam is in de avond op de Wallen 

 

“Alles is goed, alleen te veel (mensen met) camera's” 

- Een sekswerker die 11-15 jaar werkzaam is overdag in de Boomsteeg 
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“De politie moet meer de drugsdealers op straat en  

mensenhandelaren die vrouwen aan het werk zetten controleren.” 

- Een sekswerker die 16-20 jaar werkzaam is overdag in de Boomsteeg 

 

“Beter sluit je de ramen en help je vrouwen bevrijden van seksslavernij” 

- Een sekswerker die 0-2 jaar werkzaam is in de avond in de Boomsteeg 
*Naar aanleiding van dit antwoord hebben wij contact opgenomen met de bordeelhouder omdat de vrees bestond dat dit een 
mogelijk slachtoffer van mensenhandel was. Dit bleek gelukkig niet het geval te zijn. 
 

“Te veel mensen maken foto's en videos, dat willen we niet. Te veel vrouwen die de business 

verpesten, omdat mannen dan bang zijn om naar binnen te gaan.” 

- Een sekswerker die 3-5 jaar werkzaam is in de avond op de Wallen 

 

“Sluit ons niet” 

- Een sekswerker die 3-5 jaar werkzaam is in de avond op de Wallen 

 

“Laat ons waar we zijn, dat zouden we erg waarderen!” 

- Een sekswerker die 6-10 jaar werkzaam is in de avond in de Stoofsteeg 

 

“Het werk is minder omdat er veel kinderen onder de 18 zijn.  

En mensen met hun vrouw. En toeristen die foto's maken en ons uitlachen.” 

- Een sekswerker die 0-2 jaar werkzaam is overdag in de Sint Annendwarsstraat 

 

“Ja, ik wil dicht zijn voor andere mensen. Alleen cliënten mogen lopen.” 

- Een sekswerker die 11-15 jaar werkzaam is overdag op de Wallen 

 

“Ik vind dat de toeristen groepen geld moeten betalen aan de sekswerkers, want wij betalen elke 

dag voor onze kamer. Waarom betalen zij dan niet om op straat te mogen lopen?” 

- Een sekswerker die 3-5 jaar werkzaam is overdag in de Dollebegijnensteeg 

 

“Te druk met groepen.” 

- Een sekswerker die overdag werkzaam is in de Trompettersteeg 
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“We moeten ons constant verschuilen achter de gordijnen voor de paparazzi, help ons alsjeblieft. 

We zijn geen dierentuin of museum. We staan de hele dag naakt alleen maar voor de foto's, 

minder klanten. We schreeuwen en de klanten vluchten weg. Zo'n 20 jaar geleden toen ik hier 

kwam had niemand een telefoon. Geen foto's met goede camera's, maar toen kon je werken en 

hoefde je niet te schreeuwen.” 

- Een sekswerker die 3-5 jaar werkzaam is overdag in de Trompettersteeg 

 

“Maak fotograferen verboden alsjeblieft” 

- Een sekswerker die 0-2 jaar werkzaam is overdag in de Sint Annendwarsstraat 

 

“Laat de Wallen waar het is!” 

- Een sekswerker die 6-10 jaar werkzaam is in de avond op de Oudezijds Achterburgwal 

 

“Laat de Wallen in het centrum van Amsterdam” 

- Een sekswerker die 6-10 jaar werkzaam is in de avond in de Sint Annendwarsstraat 

 

“Laat de Wallen waar het is” 

- Een sekswerker die overdag werkt in de Oudekennissteeg 

 

“Alles is goed” 

- Een sekswerker die 0-2 jaar werkzaam is in de avond op de Wallen 

 

“Ik hoop dat het beter wordt na dit onderzoek ;)” 

- Een sekswerker die 6-10 jaar werkzaam is in de avond op de Wallen 

 

“Je moet alle meiden controleren, want door hun is het werk minder geworden.  

En geen vrouwen met kinderen meer in de buurt.” 

- Een sekswerker die 3-5 jaar werkzaam is in de avond op de Wallen 

 

“De gemeente moet meer met de 'werkende meiden' samenwerken ipv alleen maar slechte 

dingen roepen in de media!! Dit is 1e keer dat ik zoiets invul! Maar slechte reclame, geeft slechte 

inkomsten” 

- Een sekswerker die 11-15 jaar werkzaam is in de avond op de Wallen 
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8.3.1 Samenvattend 
De meeste sekswerkers geven aan dat ze niet willen dat de ramen op de Wallen gesloten worden. Veel sekswerkers 

hebben het naar hun zin op de Wallen, en willen daar het liefste blijven werken. 

Uit de antwoorden blijkt ook dat sekswerkers problemen hebben met sommige toeristen, en dan met name 

toeristen die ongewenst foto’s maken en toeristen die eigenlijk niets te zoeken hebben in de buurt, zoals vrouwen 

en kinderen. Dit duidt erop dat de verkeerde type toeristen nu naar het gebied toe komen. Sekswerkers willen ook 

dat de gemeente iets doet tegen al die ongewenste foto’s genomen worden, wat een grote ergernis is onder 

sekswerkers, maar sekswerkers hebben geen probleem met toeristen op zichzelf, aangezien zij hun voornaamste 

klandizie vormen.  

Ook gidsen die onjuiste informatie geven worden als problematisch ervaren. De ergernis ligt dus niet zozeer bij het 

feit dat er rondleidingen gegeven worden, maar het feit dat sommige gidsen niet over voldoende kennis beschikken 

om een goede rondleiding te geven. Daarnaast hebben sekswerkers een hekel aan (te) grote groepen. Die zijn vorig 

jaar al verboden, maar dit duidt er wel op dat de handhaving een steek laat vallen, en/of dat groepen van 20 

personen wellicht nog te groot zijn voor dit gebied. Opvallend genoeg is er geen enkele sekswerker die oproept om 

rondleidingen totaal te verbieden. 

Daarnaast zijn er enkele sekswerkers die de prijzen van de kamerhuur te hoog vinden nu de inkomsten teruglopen. 

Sekswerkers merken dan ook op dat het werk momenteel erg slecht is, en wijten dit vooral aan een verkeerd 

publiek. De sekswerkers willen dus niet minder toeristen, maar de juiste type toeristen, namelijk mensen die genoeg 

geld hebben om bij de sekswerkers naar binnen te gaan. 

Opvallend is bovendien dat juist sekswerkers die overdag op rustige plekken werken veel meer klagen over groepen 

en toeristen dan sekswerkers die in de avonden werken, wanneer er veel meer toeristen en groepen rondlopen. Het 

verbod op rondleidingen in de avonden werkt dus negatief, omdat van de avond werkers bijna niemand zich 

hierover beklaagd. Sekswerkers roepen de gemeente dan ook op om naar hen te luisteren en geen beleid te maken 

over hen zonder de sekswerkers zelf daarbij te betrekken. 
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9 Conclussies 
Op basis van de resultaten uit dit onderzoek kunnen we een aantal conclussies trekken over hoe sekswerkers op 

de Wallen de drukte en het toerisme ervaren, wat de impact daarvan is op hun werkzaamheden en wat de 

sekswerkers willen van de gemeente. 

In tegenstelling tot wat de publieke opinie beweert, vinden sekswerkers op de Wallen het helemaal niet te druk op 

de Wallen. Sterker nog, een ruime meerderheid van de sekswerkers op de Wallen vindt het juist minder druk 

geworden. En opvallend genoeg zijn het juist de sekswerkers op de drukste locaties die vinden dat het minder druk 

is. Volgens sekswerkers maakt het eigenlijk helemaal niet uit of het gebied nu druk is of niet, maar er zijn meer 

sekswerkers die het liever drukker zien dan minder druk zien op de Wallen.  

Sekswerkers zijn bovendien ook helemaal niet van mening dat er te veel toeristen zijn. Sterker nog, sekswerkers 

vinden juist dat toerisme een positieve impact heeft op hun werk. In plaats van minder toeristen willen sekswerkers 

dan ook eerder meer toeristen. Dit komt voornamelijk omdat de voornaamste klandizie van de sekswerkers juist de 

toeristen zijn. Dit geniet ook de voorkeur van de meeste sekswerkers, met name sekswerkers die in de avond 

werken, als het gebied druk bezocht wordt door toeristen.  

De sekswerkers merken echter wel dat de inkomsten gedaald zijn de afgelopen jaren. Zij wijten dit echter niet zozeer 

aan de drukte of het toerisme, maar juist aan het feit dat de verkeerde type toeristen naar het gebied toe komen. Zo 

hebben sekswerkers vooral last van het feit dat mensen te weinig geld op zak hebben, de zogenoemde low budget 

toeristen, alsmede de vele families met kinderen die in het gebied rondlopen. In mindere mate merken sekswerkers 

ook dat dit komt omdat er minder mensen naar het gebied toe komen, omdat klanten bijvoorbeeld op zoek gaan via 

het internet naar seksuele diensten, en dat de mensen die resteren die nu naar het gebied komen geen interesse 

hebben om naar binnen te gaan. 

Dit alles heeft te maken met de veranderingen in de buurt van de afgelopen 10 jaar, als gevolg van Project 1012, 

waardoor de buurt sterk qua karakter is veranderd. Door het verminderen van het aantal raambordelen, alsmede 

het aantal coffeeshops, en deze te vervangen met boetiekjes, chocoladewinkeltjes, cafe’s en andere 

‘familievriendelijke’ bedrijvigheden, is de buurt veranderd van een buurt met een sterk erotisch karakter voor 

volwassenen, in een buurt die leuk is voor het hele gezin, met tot gevolg dat de buurt overspoeld is met stelletjes en 

gezinnen met hun kinderen, die eigenlijk niets te zoeken hebben in de buurt. 

Het nieuwe Wallen beleid die erop gericht is om het gebied minder druk te maken, zodat minder toeristen het 

gebied bezoeken gaat echter compleet in tegen de wensen van de sekswerkers. Sekswerkers vinden het helemaal 

niet te druk, en zien juist liever dat meer toeristen naar het gebied komen. Wel vinden sekswerkers het belangrijk 

dat er wat gebeurt aan het respectloze gedrag van sommige bezoekers. Maatregelen zoals een verbod op 

rondleidingen zijn daarom opvallend te noemen, immers brengen rondleidingen toeristen naar het gebied, en de 

gidsen zijn de enige mensen op de Wallen die de verplichting hebben om iets te doen tegen respectloos gedrag van 

hun gasten. 

Sekswerkers zijn ook geen voorstander van een plan om prostitutie elders in de stad een plek te geven. Ze willen het 

liefst op de Wallen blijven werken, en willen helemaal niet minder toeristen, maar juist meer toeristen. Sekswerkers 

zouden liever zien dat de gemeente de buurt weer in ere herstelt, door meer ramen in het gebied te heropenen, 

waardoor het erotische karakter van de buurt weer meer op de voorgrond staat. Dit zal een ander publiek trekken, 

waardoor minder families met vrouwen en kinderen naar het gebied toe komen, en meer toeristen die specifiek 

voor het Wallengebied komen en wat dit te bieden heeft. Om dit kracht bij te zetten willen de sekswerkers ook dat 

de gemeente de stad meer gaat promoten, maar dan wel onder de juiste doelgroep. Dus geen families met kinderen 

en low budget toeristen, maar mensen met een groter budget. 
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10 Aanbevelingen 
In dit hoofdstuk doen wij enkele aanbevelingen voor de gemeente Amsterdam, de politiek en de burgemeester 

om de situatie voor sekswerkers op de Wallen te verbeteren op basis van de resultaten uit dit onderzoek. 

Wij bevelen de gemeente aan om per direct te stoppen met het verder sluiten van ramen op de Wallen. De 

voorgenomen sluiting van de laatste 37 ramen in het Sint Annenkwartier45 is niet in het belang van de sekswerkers, 

zoals ook het rapport van de Rekenkamer concludeerde46, alsmede andere voorbeelden uit andere steden zoals 

Utrecht47 waar bovendien uit onderzoek bleek dat de positie van de sekswerkers louter schaadt. Wij bevelen de 

gemeente ook aan om af te zien van plannen om raamprostitutie te verplaatsen, te verbieden of anders in te richten 

zoals diverse politieke partijen48 en belangenverenigingen4950 hebben geopperd. 

Wij bevelen de gemeente aan om het aantal ramen juist verder uit te breiden, zodat de drukte op de Wallen, waar 

buurtbewoners overlast van ondervinden, meer gespreid wordt in de buurt en waardoor de druk op de drukste 

plekken in het gebied afneemt. Op deze manier wordt tegemoet gekomen aan de wens van de buurtbewoners om 

minder drukte te ervaren, en aan de wens van de sekswerkers voor meer ramen in het Wallengebied, waarmee 

tevens de positie van de sekswerkers verbeterd wordt doordat zij meer keuze hebben voor werkplekken. 

Wij bevelen de gemeente tevens aan om kroegen langer open te houden, zodat bezoekers niet midden in de nacht 

op straat gaan hangen omdat alle kroegen dicht zijn, waar ze overlast gaan veroorzaken. Dit zorgt er tevens voor dat 

er een rustiger verloop is van mensen die het gebied verlaten, alsmede dat piekmomenten qua drukte minder druk 

worden, omdat de kroegen vroeg hun deuren moeten sluiten. Hierdoor wordt de drukte meer verspreid over de 

gehele avond, en komt er minder overlast op straat van mensen die midden in de nacht op straat belanden. 

Tevens raden wij de gemeente aan om ook sekswinkels de mogelijkheid te geven om langer open te blijven, zodat 

tezamen met een uitbreiding van het aantal ramen en langere openingstijden voor de kroegen, het gebied weer 

interessant wordt voor de Wallen bezoeker. Het is belangrijk dat het erotische karakter van de buurt meer naar 

voren wordt gebracht. Dit zorgt ervoor dat minder families met kinderen naar het Wallengebied komen die er 

eigenlijk niets te zoeken hebben. Wij raden de gemeente dan ook aan om niet te stoppen met het promoten van 

Amsterdam naar toeristen, maar om de stad meer te gaan promoten onder toeristen die in de juiste doelgroep 

vallen. Geen low budget toeristen en families, maar volwassenen die een goed besteedbaar inkomen hebben 

waarvan ondernemers en sekswerkers in de buurt kunnen profiteren.  

Tevens moet de gemeente in de marketing duidelijk zijn over wat wenselijk is en wat niet in het gebied. Vermeld dus 

duidelijk dat foto’s en video’s maken van sekswerkers niet is toegestaan, en dat het gebied niet geschikt is voor 

stelletjes of als familie uitje, maar dat het een gebied voor volwassenen is met een erotisch karakter. Wij raden de 

gemeente dan ook aan om rondleidingen in het gebied niet te verbieden, maar juist om te omarmen als middel om 

bezoekers respect voor de buurt en de sekswerkers bij te brengen. Dit is ook één van de wensen van sekswerkers, 

om iets te doen tegen respectloos gedrag, en de gidsen kunnen hier prima een bijdrage aan leveren om dit te 

bewerkstelligen voor bezoekers van het gebied.  

Bovendien is het signaal wat uitgaat van een verbod op rondleidingen in het gebied, dat toeristen niet meer welkom 

zijn in het gebied. Dit is absoluut niet iets wat sekswerkers willen, sekswerkers zien juist graag dat toeristen dit 

gebied bezoeken, en hebben er ook helemaal geen probleem mee om gezien te worden als toeristische attractie, het 

                                                             
45 https://www.parool.nl/nieuws/halsema-presenteert-in-lente-scenario-s-prostitutie~b3fccd23/ 
46 https://www.rekenkamer.amsterdam.nl/content/uploads/2018/06/Bestuurlijk-rapport-Project-1012_26_06_2018.pdf 
47 http://www.ciroc.nl/uploads/ciroc/2015_ciroc_pdf/Zandpad%20presentatie%203%20juni%202015%20Final.pdf 
48 https://www.parool.nl/nieuws/coalitiepartijen-verplaats-prostitutie-om-wallen-te-ontlasten~bad1a318/ 
49 https://amsterdamsebinnenstad.nl/archief/docs/20181129b&w.pdf 
50 https://www.amsterdamsebinnenstad.nl/archief/docs/20190522-wijadam-steun.pdf 

https://www.parool.nl/nieuws/halsema-presenteert-in-lente-scenario-s-prostitutie~b3fccd23/
https://www.rekenkamer.amsterdam.nl/content/uploads/2018/06/Bestuurlijk-rapport-Project-1012_26_06_2018.pdf
http://www.ciroc.nl/uploads/ciroc/2015_ciroc_pdf/Zandpad%20presentatie%203%20juni%202015%20Final.pdf
https://www.parool.nl/nieuws/coalitiepartijen-verplaats-prostitutie-om-wallen-te-ontlasten~bad1a318/
https://amsterdamsebinnenstad.nl/archief/docs/20181129b&w.pdf
https://www.amsterdamsebinnenstad.nl/archief/docs/20190522-wijadam-steun.pdf
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is immers vaak de reden waarom sekswerkers juist op de drukste momenten op de Wallen gaan werken. Toeristen 

zijn de belangrijkste inkomstenbron voor sekswerkers, en zijn dus van groot belang voor de sekswerkers. 

Wel raden wij de gemeente aan om een keurmerk voor gidsen op de Wallen te introduceren in samenwerking met 

de sekswerkers op de Wallen, zodat de juiste informatie door de gidsen wordt verteld. Op deze manier worden de 

gidsen die overlast in de buurt veroorzaken geweerd, en kunnen gidsen die een positieve bijdrage leveren aan de 

buurt hiervan profiteren. Om de overlast van grote groepen tegen te gaan raden wij de gemeente tevens aan om het 

aantal personen per groep te halveren naar maximaal 10 personen per groep. 

Introduceer daarnaast ook een APV verbod in raamprostitutie gebieden in Amsterdam voor het ongewenst 

fotograferen of filmen van sekswerkers, zoals er ook een APV verbod bestaat voor alcohol op de Wallen. Stickers en 

banners op de Wallen blijken geen enkel effect te hebben zolang er geen consequenties aan verbonden zijn, en 

zolang het officieel niet verboden is om sekswerkers te fotograferen of te filmen, kunnen handhaving en politie niet 

optreden hiertegen. En alhoewel de meeste sekswerkers vooral met toeristen werken, hebben sommige 

sekswerkers ook baat bij de mogelijkheid om online te kunnen adverteren. Wij raden de gemeente daarom ook aan 

om het voor sekswerkers achter het raam ook mogelijk te maken om online te mogen adverteren. 

Tevens adviseren wij de gemeente om niet louter in te zetten op meer handhaving, maar tevens het beter 

handhaven van bestaande regelgeving. Het feit dat de handhaving er pas na ¾ achter kwam dat pub crawls massaal 

de regels voor rondleidingen in het gebied schonden, geeft al aan dat handhaving onvoldoende aanwezig is in het 

Wallengebied. Dit ligt niet zozeer aan de capaciteit van de handhaving, maar vaak lijken zij doelbewust het gebied te 

ontwijken, waardoor de regels in het gebied, zoals het verbod op alcohol slecht wordt gehandhaafd. 

Wij adviseren de gemeente ook voor een terugkeer van een politiebureau in de buurt, alsmede vaste politieagenten 

in het Wallengebied. Op dit moment wisselen politieagenten constant, waardoor er nauwelijks sprake is van een 

goede band tussen de sekswerkers en de politie. Hierdoor is het contact tussen sekswerkers en de politie slechter 

geworden, hetgeen het bestrijden van criminaliteit zoals mensenhandel in de buurt niet ten goede komt. 

Wij adviseren de gemeente, de gemeenteraad, beleidsmakers en de burgemeester aan om tijd te maken om goed in 

gesprek te gaan met sekswerkers, en niet om beleid te maken zonder de sekswerkers daar zelf bij te betrekken. Te 

vaak komt het voor dat de gemeente beleid maakt voor sekswerkers, zonder dat de sekswerkers daar op enige wijze 

bij betrokken worden. Een goed voorbeeld hiervan was Project 1012, die er uiteindelijk toe heeft geleid dat 

sekswerkers de voornaamste slachtoffers waren van het beleid van de gemeente.  

De gemeente lijkt nu opnieuw dezelfde fout te begaan met het nieuwe Wallenbeleid, door wederom beleid te 

maken die compleet ingaan tegen de wensen van de sekswerkers. Ga daarom in gesprek met de sekswerkers, betrek 

ze actief bij het beleid, luister goed naar hen en doe er ook wat mee, zodat praten met de sekswerkers meer is dan 

alleen voor de bühne. 
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Bijlage 1: Vragenlijst sekswerkers Engels 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

RED LIGHT UNITED 60 

 

SEKSWERKERS OP DE WALLEN: DRUKTE & TOERISME 

 
The city feels the Red Light District has become too busy with too many tourists. The city of Amsterdam therefore 
wants to do something to change the Red Light District of Amsterdam. Some people are saying prostitution should 
go away from the Red Light District to make it less busy and so sex workers can work better. We therefore want to 
know what the sex workers themselves think about this. 
 

1. How many years have you been working in the Red Light District in total? 
 … Years 
 

2. Do you work mostly in the day time or in the night time in the Red Light District? 
□ Day time 
□ Night time 
□ Both equally 

 
3. Do you think the Red Light District is too busy on the streets? 

□ Yes 
□ No 

 
4. Has the Red Light District become busier, less busy or stayed the same since you’ve been working here? 

□ It’s busier 
□ It’s less busy 
□ It hasn’t changed 

 
5. Does how busy it is on the street affect your work? 

□ Yes, when it’s less busy on the streets it’s better for my work 
□ Yes, when it’s busier on the streets it’s better for my work 
□ No, it doesn’t matter 

 
6. Are your customers more locals or tourists? 

□ Locals 
□ Tourists 
□ About equal 

 
7. What type of customers do you prefer to work with? 

□ Locals 
□ Tourists 
□ I don’t care 



 

  

RED LIGHT UNITED 61 

 

SEKSWERKERS OP DE WALLEN: DRUKTE & TOERISME 

 
8. Do you think there are too many tourists in the Red Light District? 

□ Yes 
□ No 

 
 

9. Is tourism good or bad for your business? 
□ Good 
□ Bad 
□ Doesn’t matter 

 
10. Has your income from working in the Red Light District changed in the years you’ve been working here? 

□ Yes, the income has gone down 
□ Yes, the income has gone up 
□ No, it hasn’t changed for me 

 
11. In case your income has gone down. Why do you think this has happened? 

□ Too busy on the street 
□ Not enough people on the street 
□ Too many tourists 
□ Too many people with children 
□ People aren’t interested anymore to come inside 
□ People have no money 
□ Customers go somewhere else (internet for example) 
*Multiple answers are allowed 

 
12. If the city of Amsterdam opened more windows in other parts of the city with less tourists, would you prefer 

to work there? 
□ Yes, I would move away from the Red Light District 
□ No, I want to stay in the Red Light District 

 
13. What do you think the city of Amsterdam can do best to help sex workers? 

□ Less tourism in the Red Light District 
□ Move the windows from the Red Light District to another part of the city 
□ Make taking pictures of sex workers illegal 
□ Do something about people being disrespectful to sex workers 
□ Promote Amsterdam to people with more money 
□ Open more windows in the Red Light District 
□ Allow window prostitution to advertise online 
□ Something else…. 
□ Nothing 
*Multiple answers are allowed 

 
14. What room are you working in? (this question is optional) 

 Street: 
 Number: 
 

15. Do you want to leave any comments? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Thank you for doing this questionnaire with us. All your answers will stay anonymous. This questionnaire was done 
by Red Light United, the union for window workers in the Red Light District of Amsterdam. For more info visit 
RedLightUnited.wordpress.com. 
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Bijlage 2: Vragenlijst sekswerkers Spaans 
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La ciudad siente que el Barrio Rojo se ha llenado con demasiados turistas. Dado esto, la ciudad de Ámsterdam quiere 

hacer algo para cambiar el Barrio Rojo de Ámsterdam. Algunas personas opinan que la prostitución se debe remover 

del Barrio Rojo para que este no esté tan lleno de gente y para que las trabajadoras sexuales puedan trabajar mejor. 

Por esto, queremos saber qué opinan las mismas trabajadoras sexuales al respecto. 

1. ¿Cuántos años ha trabajado en el Barrio Rojo en total?  
  … años 

2. ¿Trabaja principalmente durante el día o durante la noche en el Barrio Rojo? 

□ Día 

□ Noche  

□ Igualmente durante el ambos 

 

3. ¿Cree que las calles del Barrio Rojo están demasiado llenas? 

□ Sí 

□ No 

 

4. ¿El Barrio Rojo se ha llenado más, menos o se ha mantenido igual en el tiempo que usted ha trabajado aquí? 

□ Está más lleno  

□ Está menos lleno  

□ It hasn’t changed 

 

5. ¿La gran cantidad de gente en las calles afecta su trabajo? 

□ Sí, cuando hay menos gente en la calle es mejor para mi trabajo 

□ Sí, cuando hay más gente en la calle es mejor para mi trabajo 

□ No, no importa 

 

6. ¿Son sus clientes más locales o turistas? 

□ Locales 

□ Turistas 

□ Ambos por igual 

 

7. ¿Con qué tipo de cliente prefiere trabajar? 

□ Locales 
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□ Turistas 

□ No me importa 

 

8. ¿Cree que hay demasiados turistas en el Barrio Rojo? 

□ Sí 

□ No 

 

9. ¿El turismo es bueno o malo para su trabajo? 

□ Bueno 

□ Malo 

□ No importa 

 

10. ¿Han cambiado sus ganancias mensuales trabajando en el Barrio Rojo en el tiempo que lleva trabajando 

aquí? 

□ Sí, mis ganancias han disminuido 

□ Sí, mis ganancias han aumentado 

□ No, mis ganancias no han cambiado 

 

11. En caso que sus ganancias han disminuido. ¿Por qué cree que esto ha pasado? 

□ Las calles están muy llenas 

□ No hay suficiente gente en la calle 

□ Demasiados turistas 

□ Demasiadas personas con niños 

□ La gente ya no está interesada en entrar 

□ La gente no tiene dinero 

□ Los clientes van a otro lugar (la internet por ejemplo) 
* Múltiples respuestas permitidas 

 

12. Si la ciudad de Ámsterdam abriera más vitrinas en otras partes de la ciudad con menos turistas, preferiría 

trabajar allí? 

□ Sí, me iría del Barrio Rojo 

□ No, me quedaría en el Barrio Rojo 

 

13. ¿Qué cree que sería lo mejor que puede hacer la ciudad de Ámsterdam para ayudar a las trabajadoras 

sexuales? 

□ Menos turismo en el Barrio Rojo 

□ Mover las vitrinas del Barrio Rojo a otra parte de la ciudad 

□ Hacer que el fotografiar trabajadoras sexuales sea ilegal 

□ Hacer algo con respecto a las personas que son irrespetuosas con las trabajadoras sexuales 

□ Promover Ámsterdam a personas con más dinero 

□ Abrir más vitrinas en el Barrio Rojo 

□ Permitir que la prostitución de vitrina se pueda promocionar en línea (online) 

□ Otra cosa… 

□ Nada 
* Múltiples respuestas permitidas 

 

14. ¿En qué habitación está trabajando? (Esta pregunta es opcional) 
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  Calle: 
  Número: 
 

15. ¿Quiere dejar algún comentario? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Muchas gracias por contestar nuestro cuestionario. Todas sus respuestas se mantendrán anónimas. Este 
cuestionario fue organizado por Red Light United, el sindicato de trabajadoras sexuales de ventana en el Barrio Rojo 
de Ámsterdam. Para más información visite RedLightUnited.wordpress.com. 
 


