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1. Inleiding
1.1 Aanleiding van het onderzoek

1.3 Opzet van het onderzoek

Nergens ter wereld fietsen zoveel mensen als in Groningen. De fiets is snel,

De enquête is voorgelegd aan het Stadspanel. Het Stadspanel bestaat uit een

duurzaam en betrouwbaar. Groningen dient daarmee als voorbeeld voor vele

grote groep Stadjers die hun mailadres hebben gegeven om regelmatig mee

steden wereldwijd, die streven naar een gezondere en beter leefbare stad.

te werken aan internetonderzoek van Onderzoek en Statistiek Groningen.

Maar Groningen wordt steeds drukker en dat is ook te merken op de

Momenteel telt het Stadspanel ongeveer 11.000 leden.

fietspaden. Daar zijn steeds meer fietsers en ook steeds meer verschillende
soorten fietsen. Om de stad ook in de toekomst duurzaam bereikbaar te

We hebben alle leden van het Stadspanel uitgenodigd om de enquête in te

houden is aandacht voor de fiets hard nodig.

vullen. Hiernaast zijn via Facebook en Twitter ook de mensen die geen lid zijn
van het panel uitgenodigd om de enquête in te vullen. Zo konden ook

In 2015 heeft het college van de stad Groningen een nieuwe fietsstrategie

mensen die niet in Groningen wonen, maar wel in Groningen fietsen,

gepresenteerd. Daarbij wordt ingezet op innovaties, experimenten en slimme

meedoen. Op deze manier hebben we zoveel mogelijk fietsers de

en gezonde oplossingen. Hiervoor hebben we in 2015 en 2016 het Groningse

mogelijkheid geboden de enquête in te vullen.

Stadspanel een enquête over fietsen voorgelegd. De gemeente Groningen
wil dit onderzoek jaarlijks herhalen om te monitoren hoe inwoners de nieuwe
fietsstrategie en de uitwerking daarvan ervaren. Dit jaar is het de derde keer
dat er een fietsenquête gehouden wordt.

1.2 Doel van het onderzoek
Het onderzoek wil een beeld geven van de tevredenheid van de Stadjers over
onze fietspaden, fietsenstallingen en de verkeersveiligheid. Hoe wordt fietsen
in Groningen ervaren? Wat gaat goed? En wat en waar kan het beter? Dit
beeld willen we monitoren.
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2. Fietsen in Groningen 2017
respondenten per persoon en per huishouden hebben. Het aantal fietsen per

2.1 Respons en achtergrond

persoon blijkt

In totaal zijn 4.928 leden van het Stadspanel aan de enquête begonnen. De

in 2017 opnieuw 1,4 te zijn. Gemiddeld hebben de

respondenten dus minstens één fiets in hun bezit. Het gemiddelde aantal

open enquête, voor fietsers die niet in Groningen wonen of geen lid zijn van

fietsen per huishouden is 3,1.

het Stadspanel, is door 230 personen ingevuld. In totaal hebben 4.832
respondenten de enquête volledig ingevuld. De respons is daarmee
ongeveer even groot als die van het vorig jaar. Niet alle respondenten
hebben

de

vragenlijst

volledig

ingevuld.

Vandaar

dat

het

Tabel 2.1 Leeftijd respondenten, meerjarenoverzicht

aantal

Leeftijd

respondenten per vraag kan verschillen.

Percentage
2015

2016

2017

We hebben beide groepen, die van het Stadspanel en die van de open

17 jaar of jonger

0%

0%

0%

enquête, eerst apart bekeken. De leeftijdsverdeling van de respondenten van

18 - 22 jaar

3%

4%

4%

de open enquête en van het Stadspanel blijkt vrijwel gelijk te zijn. Beide

23 - 27 jaar

8%

8%

6%

groepen verschillen nauwelijks. Daarom hebben we in de rest van deze

28 - 34 jaar

12%

11%

10%

rapportage de gegevens van de open enquête en die van het Stadspanel

35 - 49 jaar

28%

28%

26%

samengevoegd.

50 - 64 jaar

33%

32%

33%

65 jaar of ouder

18%

17%

20%

3.788

4.849

4.790

Totaal (absoluut)

Ongeveer evenveel mannen als vrouwen hebben de enquête ingevuld. De
meeste respondenten zijn tussen de 35 en de 64 jaar (zie tabel 2.1). Jongeren

Tabel 2.2 Aantal personen in huishoudens, meerjarenoverzicht

zijn in deze enquête iets ondervertegenwoordigd. Dit beeld bleef over de

Aantal

verschillende jaren stabiel.

Personen
2015

2016

2017

1

31%

33%

32%

2

42%

40%

42%

3

12%

11%

10%

in tabel 2.2 en tabel 2.3. Met deze gegevens kunnen we het gemiddelde

4

12%

12%

11%

aantal fietsen per huishouden en per persoon berekenen. Als we het totaal

5 of meer

4%

4%

4%

aantal personen in de huishoudens van de respondenten berekenen en het

Totaal (absoluut)

3.768

4.835

4.775

We hebben de respondenten gevraagd naar het aantal fietsen en naar het
aantal personen in hun huishouden. De antwoorden op deze vragen vindt u

totaal aantal fietsen dan kunnen we erachter komen hoeveel fietsen de
3
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Tabel 2.3 Aantal fietsen in huishoudens, meerjarenoverzicht
Aantal

Fietsen
2015

2016

2017

2%

1%

1%

1

15%

17%

17%

2

30%

28%

30%

3

20%

19%

17%

4

17%

15%

16%

5

8%

9%

8%

6

6%

6%

6%

7

3%

3%

3%

8 of meer

2%

3%

3%

3.781

4.845

4.791

Geen

Totaal (absoluut)
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Figuur 2.1 Bestemming / doel fietsen

2.2 Fietsgedrag
Voordat we de respondenten om hun mening hebben gevraagd, hebben we
ze gevraagd of zij weleens in de stad Groningen fietsen. Bijna alle
respondenten (96 procent) fietsen weleens in Groningen. Bijna zestig procent
(57 procent) van de respondenten fietst ook weleens in een andere stad. Hoe
vaak en met welke bestemming men fietst, is te zien in figuur 2.1.
De fiets wordt het meest gebruikt om boodschappen te doen of te winkelen;
bijna 80 procent geeft aan de fiets hiervoor minstens één keer per week te
gebruiken. Ongeveer twee derde van de respondenten fietst minstens één
keer per week naar werk of studie. Een derde fietst zelfs (bijna) iedere dag
deze bestemming. Toch fietst ook een derde van de respondenten nooit naar
werk of studie. Ongeveer de helft van de respondenten fietst minstens één
keer per week naar hun sport, of gaat per fiets op bezoek of naar een andere
bestemming. Vergeleken met 2016 is het fietsgedrag van respondenten niet

Tabel 2.4 Reden gebruik fiets

veranderd.

Reden

Percentage

Waarom kiezen de respondenten voor de fiets? De antwoorden op deze

Fietsen is ideaal voor korte afstanden

84%

vraag zijn te zien in tabel 2.4. De meest genoemde reden is dat fietsen ideaal

Fietsen is goed voor mijn gezondheid en conditie

82%

is voor korte afstanden (84 procent) en dat het goed is voor de gezondheid

Fietsen is sneller

68%

en de conditie (82 procent). Dat fietsen goed is voor de gezondheid en de

Fietsen is goedkoop

63%

conditie was in 2016 de meest genoemde motivatie. Ongeveer twee derde

Fietsen is goed voor het milieu

61%

van de respondenten fietst omdat het snel, goedkoop en goed voor het

Fietsen is leuk

50%

milieu is.

Fietsen is betrouwbaar

31%

De fiets is mijn enige beschikbare vervoersmiddel

21%

Anders, namelijk
Ik weet het niet
Totaal (absoluut)

5%
<1%
4.850

Bij deze vraag waren meerdere antwoorden mogelijk. De aantallen tellen daarom
op tot meer dan 100 procent.

5
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Tabel 2.5 Tevredenheid stallingen meerjarenoverzicht

2.3 Mening over fietsen in Groningen

Gemiddelde cijfer

Nadat we hebben gevraagd naar hun fietsgedrag hebben we de
Stellingen

respondenten gevraagd hoe ze tegen het fietsen in Groningen aankijken. Als
eerste hebben we ze gevraagd hoe tevreden zij zijn met diverse aspecten van
de stallingen in de stad (zie tabel 2.5). Hier geeft gemiddeld een vijfde van de
respondenten aan geen cijfer te kunnen geven omdat zij geen gebruik
maken van de stallingen of de binnenstad niet (met de fiets) bezoeken.

2015

2016

2017

Het aantal stallingen

5,6

5,6

6,0

De locatie van de stallingen

6,0

6,0

6,3

De kwaliteit van de openbare stallingen

5,9

5,9

6,3

De kwaliteit van de bewaakte fietsenstallingen

6,7

6,8

7,1

De vindbaarheid van de bewaakte fietsenstallingen

5,5

5,4

5,9

De tevredenheid over de stallingen, uitgedrukt in een rapportcijfer, is in 2017
gestegen. De kwaliteit van de bewaakte fietsenstallingen krijgt opnieuw het

Figuur 2.2 Tevredenheid over stalling, verdeeld naar woonplaats

hoogste cijfer; gemiddeld een 7,1 in 2017. De vindbaarheid van de bewaakte
stallingen krijgt dit jaar net een voldoende. Het aantal stallingen scoort
vergeleken met de voorgaande jaren een iets ruimere voldoen (6,0
gemiddeld). De locatie van de stallingen en de kwaliteit van de openbare
stallingen worden gewaardeerd met een 6,3.
Respondenten die niet uit Groningen komen waarderen de stallingen
gemiddeld iets lager dan respondenten uit Groningen (zie figuur 2.2).
Respondenten die ook wel eens in andere steden fietsen waarderen de
kwaliteit van de bewaakte stallingen gemiddeld 0,2 punt hoger dan
respondenten die alleen gewend zijn in Groningen te fietsen.
Na de vraag naar de tevredenheid over de stallingen, hebben we de
respondenten gevraagd hoeveel vertrouwen zij hebben in de veiligheid van
hun fiets op verschillende plekken in de stad (zie tabel 2.6). Het minst
vertrouwen hebben de respondenten wanneer zij hun fiets in de binnenstad
parkeren. Maar dit vertrouwen ligt in 2017 hoger dan de afgelopen twee jaar.
De respondenten hebben het meest vertrouwen dat hun fiets veilig staat bij
de eigen woning. In figuur 2.3 op de volgende pagina worden de cijfers voor
het vertrouwen in de veiligheid van de fiets vergeleken aan de hand van de
woonplaats van de respondenten.
6
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Tabel 2.6 Vertrouwen veiligheid fiets per locatie

Iets meer dan de helft van de respondenten met kinderen vindt het moeilijk
om hun kind naar school te laten fietsen. Dit percentage ligt in 2017 iets

Gemiddelde cijfer
2015

2016

2017

lager (54%) dan in 2016 (57%). Ongeveer twee derde van de respondenten

In de binnenstad

4,6

4,6

5,1

heeft deze vraag niet beantwoord, mogelijk omdat ze geen kinderen hebben

In de woonwijken

5,5

5,6

6,0

of omdat de kinderen niet op de fiets naar school gaan.

Bij mijn eigen woning

7,1

7,0

7,1

Bij de treinstations

5,0

5,1

5,6

Stelling

Figuur 2.3 Vertrouwen veiligheid fiets, naar woonplaats

Respondenten die buiten de stad Groningen wonen hebben iets minder
vertrouwen in de veiligheid van hun fiets wanneer hij in de binnenstad of in
een woonwijk staat. Daarentegen hebben deze respondenten er meer
vertrouwen in dat hun fiets veilig staat bij de treinstations in Groningen dan
respondenten die in de stad wonen. Bij hun eigen woning staat volgens hen
hun fiets het veiligst, zij geven hiervoor gemiddeld een rapportcijfer van 7,4.
Een jaar geleden was deze waardering nog een 8,0. De waardering ligt
daarmee dit jaar een stuk lager.
Een groep van 12 procent geeft aan dat er in 2016 een fiets van hen gestolen
is en van 5 procent zijn er in dat jaar zelfs meerdere fietsen gestolen.
Vergeleken met een jaar eerder verschillen deze percentages nauwelijks.
We hebben de respondenten een aantal stellingen voorgelegd over
veiligheid en fietsen in Groningen (zie figuur 2.4). Twee derde van de
respondenten voelt zich op de fiets veilig in het verkeer en ook in het
donker. Een derde voelt zich dus onveilig. Voor dagelijkse fietsers en fietsers
die ook in andere steden fietsen, is de groep die zich veilig voelt iets groter.
Vrouwen voelen zich minder veilig op de fiets dan mannen. Iets meer dan 60
procent van de vrouwen voelt zich veilig in het donker. Bij de mannen is dat
ruim driekwart.

7
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Figuur 2.4 Mening over veiligheid op de fiets

Figuur 2.5 Mening over fietspaden en fiets als vervoersmiddel

We hebben de respondenten ook een paar stellingen voorgelegd over de
fietspaden en de fiets als vervoermiddel in Groningen (zie figuur 2.5). Bijna
alle respondenten vinden dat de fiets in Groningen het belangrijkste

Figuur 2.6 Mening over mate van rekening houden met fietsers

vervoermiddel is. Respondenten die dagelijks fietsen en respondenten die
ook in andere steden fietsen zijn het nog sterker eens met deze stellingen.
Respondenten die buiten Groningen wonen zijn het juist iets minder met de
stelling eens.
Zo’n 70 procent van de respondenten vindt dat de fietspaden ruim en goed
onderhouden zijn. Ongeveer een derde vindt de verkeerslichten met tegelijk
groen onduidelijk. Daarentegen is ongeveer een derde van de respondenten
het hier sterk mee oneens en vindt de verkeerslichten dus juist duidelijk.
In figuur 2.6 is te zien dat volgens veel respondenten (ongeveer 70%) taxi’s
het minst rekening houden met fietsers. In 2016 vond bijna zestig procent
van de respondenten nog dat fietsers in Groningen onvoldoende rekening
met elkaar houden. In 2017 zijn de respondenten hier iets positiever over.
Meer dan de helft blijft van mening dat fietsers onvoldoende rekening met
elkaar houden.
8
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Figuur 2.7 Tevredenheid (rapportcijfer) fietsen in Groningen

Hoe tevreden de respondenten over het algemeen zijn over fietsen in
Groningen is te zien in figuur 2.7. De respondenten geven gemiddeld een 7,2
voor de tevredenheid over fietsen in Groningen. Van alle respondenten geeft
78 procent een 7 of hoger.
In figuur 2.8 is te zien hoe tevreden de respondenten over het algemeen zijn
over fietsen in Groningen voor de verschillende jaren. In 2015 en 2016 was
het gemiddelde cijfer een 7. In 2017 zien we dat de tevredenheid iets is
gestegen.
Gemiddelde cijfer van alle respondenten meerjarenoverzicht
Jaar

Gemiddelde cijfer

N

2015

6,9

3.649

2016

7,0

4.655

2017

7,2

4.553

Figuur 2.8 Vergelijking tevredenheid (rapportcijfer) fietsen in Groningen

We hebben gevraagd in hoeverre de respondenten Groningen Fietsstad of
het 050-Fietsstad logo kennen. Iets meer dan de helft (54 procent) van de
respondenten kent Groningen Fietsstad of het 050-Fietsstad logo.

9
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Figuur 2.9 Positieve punten over fietsen in Groningen

In een tweetal open vragen hebben we de respondenten gevraagd om drie
positieve en drie negatieve punten te noemen over het fietsen in Groningen.
De antwoorden hebben we samengevat in een figuur met de meeste
genoemde punten. Een compleet overzicht van alle opmerkingen is
doorgegeven aan de opdrachtgever.
De positieve punten hebben ook dit jaar hoofdzakelijk betrekking op de
fietspaden (zie figuur 2.9). Zo zijn er veel fietspaden, goede fietspaden en
veilige fietspaden. Andere positieve punten aan het fietsen in Groningen zijn
de snelheid, het gemak en de bereikbaarheid van de stad met de fiets.

“Alles is goed bereikbaar, fiets is gemakkelijk te
stallen en over het algemeen mooie ruime fietspaden.”
Respondenten storen zich in Groningen het meest aan het gedrag van

Figuur 2.10 Negatieve punten over fietsen in Groningen

andere fietsers (zie figuur 2.10). Ze geven aan dat ze het te druk vinden en
dat fietsers onderling

geen rekening met elkaar houden, waardoor er

gevaarlijke situaties ontstaan. Niet alleen de fietsers onderling maar ook
auto’s en bussen houden volgens de respondenten te weinig rekening met
fietsers. Opvallend is dat ook bij de negatieve punten de fietspaden veel
genoemd worden, maar nu in een andere context. Respondenten geven aan
dat fietspaden soms niet goed onderhouden zijn, te smal zijn en/of te vol zijn
met andere fietsers.

“Te veel fietsers die zich niet aan de verkeersregels
houden. En veel fietsers die met hun telefoon bezig
zijn of oortjes in hebben.”

10

BASIS VOOR BELEID

Tabel 2.7 Onveilige locaties

2.4 Onveilige locaties
Ook hebben we respondenten gevraagd wat volgens hen voor fietsers in

Locatie

Groningen de meest onveilige locatie is. Hierbij is, net als bij alle

Korreweg

Aantal
537

opmerkingen en toelichtingen, een compleet overzicht daarvan aan de

Rotonde: Kapteynlaan/Borneoplein/Korreweg

202

opdrachtgever verstrekt. In totaal hebben 3.451 respondenten een onveilig

Ebbingestraat/Korreweg/Boterdiep

79

punt benoemd. In figuur 2.11 zien we de meest genoemde termen

Gerrit Krolbrug

40

Westerhaven

weergegeven, in tabel 2.7 zijn ze gecategoriseerd naar specifieke locaties in
de stad.
Met 555 keer is de Korreweg, ook dit jaar, verreweg het meest genoemde

283

Aweg/Astraat/Westersingel

131

Hoendiep/Friesestraatweg/Aweg(Westerhaven)

138

Eendrachtskade/Paterswoldseweg/Eeldersingel/Westerhaven

42

onveilige punt. Met name de rotonde tussen de Sumatralaan en de

Ebbingestraat

Kapteynlaan wordt vaak genoemd als een onveilig punt in de Korrewegwijk.

Zuiderdiep (kruisingen)

Daarnaast bestempelen veel respondenten de kruispunten met het Boterdiep

Wilhelminakade/Prinsesseweg

en de Ebbingestraat (richting het Noorderplantsoen) als onveilig. Ook de

Oosterstraat

69

Gerrit Krolbrug wordt 40 keer genoemd, een jaar eerder werd deze locatie

Grote Markt

148

ruim 70 keer genoemd.

Vismarkt

125

Eikenlaan

88

Andere kruispunten die veel respondenten onveilig vinden zijn de kruising

Centraal station (gebied rondom het station)

tussen de Aweg, Astraat en de Westersingel bij de Westerhaven. De
Westerhaven wordt vaak genoemd in combinatie met de verschillende
kruisingen in dat gebied.

Figuur 2.11 Onveilige locaties
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169
98
123

112

2.8 Wanneer vaker fietsen (voor fietsers, niet-fietsers en alle respondenten)

Als laatste hebben we alle respondenten (zowel de fietsers als de mensen die
aangeven niet te fietsen) gevraagd wat er zou moeten veranderen zodat ze

Fietsers

Nietfietsers

Totaal

De kans op fietsdiefstal verminderd is

47%

21%

46%

Fietsen sneller zou zijn door meer voorrang of minder wachttijden op de
fiets

38%

5%

36%

Er meer of betere stallingsmogelijkheden zijn

37%

14%

35%

Het verkeer in de stad veiliger is

34%

15%

33%

De drukte op de fietspaden verminderd is

29%

20%

28%

De kwaliteit van de fietspaden hoger is

26%

9%

25%

Iets minder dan de helft van de respondenten die nu al fietsen, geeft aan

Het veiliger is in de omgeving waar ik fiets

20%

10%

19%

vaker te zullen gaan fietsen als de kans op diefstal minder is of als de fiets

Ik meer gestimuleerd zou worden door mijn werkgever door bijvoorbeeld
subsidies of kortingen

11%

4%

10%

Mijn gezondheid beter zou zijn

8%

43%

9%

Anders, namelijk

7%

24%

8%

Bij deze laatste vraag hebben we de antwoorden bekeken in combinatie met

Weet niet

3%

7%

4%

de leeftijd van de respondenten. We zien dan dat oudere respondenten

Ik fietslessen zou krijgen of volgen

0%

1%

0%

relatief vaker aangeven niet te zullen gaan fietsen. Met name de gezondheid

Totaal (absoluutl)

2.489

138

2.627

Motivatie

vaker zouden gaan fietsen. De helft van de respondenten (52%) heeft hierbij
aangegeven dat dit niet van toepassing is, omdat zij al zoveel mogelijk
fietsen.
Ook geeft meer dan een derde van respondenten, die op dit moment niet
fietsen, aan dit in de toekomst ook niet te gaan doen. De antwoorden van de
respondenten die wel vaker zouden willen fietsen vindt u in tabel 2.8.

sneller zou zijn. Van de respondenten die niet fietsen geeft ongeveer 40
procent aan dat zij meer zouden fietsen als hun gezondheid beter zou zijn.

speelt hierbij een rol. Jongere respondenten geven vaker aan dat ze meer
zouden gaan fietsen als de kans op diefstal verminderd zou zijn en als er
meer fietsenstallingen zouden zijn.
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