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1. Inleiding
Aanleiding van het onderzoek

Opzet van het onderzoek

In Groningen is het openbaar vervoer de afgelopen jaren opgewaardeerd.

We hebben de enquête voorgelegd aan het Stadspanel en het Ten Boer-

Met name in het busvervoer zijn grote investeringen gedaan. De komende

panel. Daarnaast is de enquête middels een open enquête opengesteld voor

periode gaat er met name in het treinvervoer nog veel veranderen. Doel is

iedereen die zijn mening wil geven over het openbaar vervoer in Groningen

om daarmee het openbaar vervoer van, naar en binnen de (nieuwe)

en Ten Boer. Het Stadspanel en het Ten Boer panel bestaan uit inwoners van

gemeente

ruimtelijke

beide gemeenten die hun e-mailadres hebben gegeven om mee te werken

karakteristieken van de stad en het Ommeland vervult het openbaar vervoer

aan internetonderzoek. Momenteel telt het Stadspanel ongeveer 10.000

voor de bereikbaarheid van de stad en regio een essentiële rol. Een rol die de

leden en het Ten Boer-panel 360 leden. We hebben alle leden van het

komende jaren nog verder toeneemt. De gemeente Groningen is bezig met

Stadspanel en het Ten Boer-panel en alle overige belangstellenden middels

het actualiseren van de visie op het openbaar vervoer waarbij voor een

een open enquête uitgenodigd om de enquête in te vullen.

Groningen

te

verbeteren.

Mede

gezien

de

langere termijn vooruit wordt gekeken. De gemeente wil daarbij een beter en
een breder beeld hebben van het standpunt van zowel de gebruikers als de

In de enquête hebben we, naast gesloten, ook open vragen gesteld. Alle

niet gebruikers van het openbaar vervoer. Onderzoek en Statistiek is

antwoorden op de open vragen en de toelichtingen zijn in een apart

gevraagd om de mening van Stadjers, inwoners van Ten Boer en de andere

document aan de opdrachtgever verstrekt. In deze rapportage geven we

belangstellenden over het openbaar vervoer in beeld te brengen.

hiervan een samenvatting.

Doel van het onderzoek

Met ongeveer 10.000 leden, in alle leeftijdsgroepen vanuit de hele gemeente,

Met dit onderzoek willen wij een beeld geven van hoe inwoners van de

geeft het Stadspanel een adequaat beeld van de mening van inwoners van de

gemeenten Groningen, Ten Boer en andere belangstellenden denken over

gemeente. Wel moet worden opgemerkt dat voor het Stadspanel geen

het openbaar vervoer. De uitkomsten van de enquête moet informatie

a-selecte steekproef van alle bewoners is getrokken. Elke inwoner kan lid

leveren voor de nieuwe visie op het openbaar vervoer voor de nieuwe

worden van het Stadspanel. En elke inwoner van Ten Boer van het Ten Boerpanel.

gemeente Groningen. Deze gemeente Groningen ontstaat per 1 januari 2019

Het

gevolg

is

dat

sommige

groepen

inwoners

zijn

oververtegenwoordigd en andere ondervertegenwoordigd. Dit neemt niet weg

met het samengaan van de huidige gemeenten Groningen, Haren en Ten

dat het Stadspanel een zeer bruikbaar instrument is om in korte tijd de mening

Boer. Vanaf 1 januari 2019 bestaat ons panel uit inwoners vanuit de huidige

van een aanzienlijke groep inwoners van de stad Groningen te peilen.

gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer.
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Leeftijdsopbouw

2. Openbaar vervoer

Stadspanel

Ten Boer Panel

Open enquête

Totaal

17 jaar of jonger

0%

1%

4%

0%

18 - 22 jaar

2%

0%

15%

2%

23 - 27 jaar

5%

1%

14%

5%

In totaal zijn 3.567 personen begonnen met het invullen van de vragenlijst.

28 - 34 jaar

10%

4%

19%

10%

Hiervan hebben er 3.323 de vragenlijst volledig ingevuld.

35 - 49 jaar

25%

20%

20%

24%

50 - 64 jaar

31%

29%

20%

31%

Iets meer mannen (54%) dan vrouwen hebben de vragenlijst ingevuld. De

65 - 74 jaar

23%

39%

6%

23%

meeste respondenten vallen in de leeftijdscategorie 50-64 jaar. Voor het Ten

75 jaar of ouder

5%

6%

1%

5%

Boer-panel geldt dat de meerderheid 65 of ouder is (45% van deze

Totaal

3.090

117

79

3.286

2.1 Respons en achtergrond

respondenten).
Hoeveel van de volgende vervoermiddelen zijn er in uw huishouden?

Respons
Panel

Geen

1

2

3

4 of meer

Totaal

Fiets of elektrische fiets

3%

19%

31%

17%

29%

3.549

Aantal

Stadspanel

3.329

Ten Boer-panel

123

Auto of motor

25%

58%

14%

2%

1%

3.548

Open enquête

115

Bromfiets of scooter

94%

5%

0%

0%

0%

3.528

Welk vervoermiddel gebruikt u het meest voor de volgende bestemmingen?

2.2 Vervoermiddelen
We hebben gevraagd hoeveel vervoermiddelen er in een huishouden

(Elektrische)
Fiets

Auto /
motor

Bus

Trein

Lopend

Totaal

N.v.t.

aanwezig zijn. In zo goed als alle huishoudens is er een fiets. In 75 procent

Naar studie of
school

71%

8%

8%

8%

5%

756

2.196

van de huishoudens is er een auto of motor. En bij 5 procent is er een

Sport en of recreatie

69%

16%

4%

1%

10%

2.464

480

bromfiets of scooter aanwezig.

Naar het werk

58%

24%

5%

7%

5%

2.155

798

56%

25%

9%

0%

10%

2.849

95

52%

19%

1%

0%

28%

2.826

118

30%

48%

6%

14%

2%

2.891

53

Winkelen nietdagelijkse artikelen
Dagelijkse
boodschappen
Bezoek aan vrienden
of familie

Hieronder vindt u een tabel met resultaten over het meest gebruikte
vervoermiddel naar een aantal bestemmingen. We zien dat de respondenten
hoofdzakelijk de fiets als vervoermiddel gebruiken. Respondenten kiezen
vooral voor de auto als ze vrienden of familie gaan bezoeken.
4
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Hoe vaak reist u met het openbaar vervoer?

2.3 Tevredenheid reizen met het openbaar vervoer
Van alle respondenten geeft 84 procent aan weleens te reizen met het

Dagelijks tot aantal keer in de week

openbaar vervoer. Voor het Ten Boer-panel ligt dit percentage met
64 procent wat lager.
De respondenten die weleens met het openbaar vervoer reizen, hebben we

Van of naar de gemeente

320

Binnen de gemeente

382

gevraagd of, en hoe frequent, ze reizen binnen de gemeenten. Dezelfde

0%

Aantal keer p/m tot aantal keer in het jaar

Nee, nooit

1.601

810

2.082

10%

20%

30%

40%

482

50%

60%

70%

80%

90% 100%

vraag hebben we gesteld over het reizen van of naar de gemeenten. Tussen
de 10 à 15 procent van de respondenten reist dagelijks tot een aantal keren

Ik
Tevredenheid over het openbaar vervoer in het algemeen

per week met het openbaar vervoer. De grootste groep bestaat uit reizigers
die een aantal keren per maand tot een aantal keren in het jaar reizen.

Zeer tevreden

Tevredenheid algemeen

Tevreden
0%

Ontevreden

Zeer ontevreden

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

We maken onderscheid op basis van respondenten die vaak (dagelijks tot
Dagelijks tot aantal keer in de
week

aantal keren per week) of minder vaak (aantal keren per maand tot aantal
keren in het jaar) reizen. Respondenten zijn over het geheel ruim tevreden

Aantal keer p/m tot aantal keer
in het jaar

over het openbaar vervoer.

107

501

303

49 10

2802

23754

Ruim 70 procent van de respondenten die vaak met het openbaar vervoer
reizen, is tevreden over de aansluiting van het openbaar vervoer. Van de
Tevredenheid over aansluiting openbaar vervoer (bus en trein)

respondenten die minder vaak reizen is 80 procent tevreden over de
aansluiting van het openbaar vervoer.

Zeer tevreden

Ontevreden

Zeer ontevreden

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Reist u weleens met het openbaar vervoer?
Stadspanel

Ten Boer Panel

Open link

Ja

84%

64%

96%

84%

Nee

16%

36%

4%

16%

3.318

120

115

3.553

Totaal

Tevreden

Dagelijks tot aantal keer in de
week

Totaal

55

Aantal keer p/m tot aantal
152
keer in het jaar
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382
2229

136

32

459 74

Tevredenheid routes buslijnen Groningen en Ten Boer

‘Op sommige punten ben ik (zeer) tevreden, op andere niet. Zo rijdt
bij ons in de wijk (De Hunze), vaak maar één bus per uur…... Van mij
mogen er meer bussen door De Hunze rijden.’

Zeer tevreden

Tevreden

Ontevreden

Zeer ontevreden

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

‘Een heel enkele keer ga ik met de stadsbus naar het station, en
dan is de aansluiting goed.’

Routes van de buslijnen in
Groningen

Verder hebben we gevraagd naar de algehele tevredenheid over de route(s)

41

364

Routes van de buslijnen in
1
Ten Boer

van de buslijnen in Groningen en Ten Boer. We geven hier de resultaten weer

47

77

10

15

4

van respondenten die voornamelijk met de bus reizen. Ruim 80 procent van
de respondenten is tevreden over de routes van de buslijnen in Groningen.
Tevredenheid over hoe vaak de bus rijdt

Over de routes in Ten Boer is ruim 75 procent van de respondenten
tevreden. Samengevat zijn de respondenten iets positiever over de routes

Zeer tevreden

van de buslijnen in de stad dan over de routes in Ten Boer.

Tevreden

Ontevreden

Zeer ontevreden

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Tevredenheid frequentie van de bus
Respondenten die met het openbaar vervoer reizen, zijn ruim tevreden over
hoe vaak de bus rijdt. Bij de open vraag naar positieve punten rond het
openbaar vervoer is dit ook één van de punten die respondenten vaak

Dagelijks tot aantal keer in de
week

78

Aantal keer p/m tot aantal
keer in het jaar

293

422

2401

96

22

421 67

hebben genoemd.
In het algemeen zijn respondenten ruim tevreden, maar ook als we kijken per

Tevredenheid over hoe vaak de bus rijdt

wijk dan zien we tevredenheid over hoe vaak de bus rijdt. In de tabel

Hoe vaak de bus rijdt

hiernaast zien we de vijf wijken waar de minst tevreden respondenten
wonen.

Tevreden

Ontevreden

Absolute respons

Hoogkerk Noord

66%

34%

29

Euvelgunne

66%

34%

64

Oosterhoogebrug

66%

34%

106

Dorkwerd

67%

33%

82

Oosterpoort

79%

21%

43
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Tevredenheid over kosten reizen met de bus

Tevredenheid kosten bus en trein
Respondenten zijn minder te spreken over de kosten van het openbaar

Zeer tevreden

vervoer en in het bijzonder over de kosten van het reizen met de trein. Over

Tevreden

Ontevreden

Zeer ontevreden

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

de kosten van het reizen met de bus is een ruime meerderheid tevreden. Van
de respondenten die vaak reizen is bijna 65 procent tevreden. Van de

Dagelijks tot aantal keer in de
week

respondenten die een aantal keer per maand tot een aantal keer per jaar met

30

351

Aantal keer p/m tot aantal
116
keer in het jaar

de bus reizen is bijna 70 procent tevreden.

167

2110

806

58
211

Over de kosten van het reizen met de trein is ongeveer de helft tevreden,
waar tegenover staat dat de andere helft ontevreden is. Een duidelijk verschil
tussen de tevredenheid over de kosten van het reizen met de trein en de bus.
Tevredenheid over kosten reizen met de trein
Zeer tevreden

‘Ik vind het prijsverschil tussen trein en auto te klein om de auto te
laten staan.’

Tevreden

Ontevreden

Zeer ontevreden

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Dagelijks tot aantal keer in de
week

‘De trein vind ik echt te duur. Ik heb een kortingskaart maar
zelfs met die kortingskaart is het bijna net zo duur om met de
auto te reizen. Als je met meerdere personen reist, is de auto
veel goedkoper. Dit zou echt niet moeten, wil je het autogebruik
terugschroeven.’

26

Aantal keer p/m tot aantal
55
keer in het jaar
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261
1476

208

82

1263

411

Tevredenheid bushaltes

Tevredenheid reisinformatie

De gemeente is verantwoordelijk voor de meeste bushaltes. We hebben naar

Respondenten zijn ruim tevreden over zowel de papieren- als digitale

de tevredenheid van respondenten gevraagd over verschillende aspecten

reisinformatie. Bij deze vraag naar de reisinformatie was het mogelijk om een

van een bushalte. We hebben de resultaten bekeken van personen die vaak

toelichting

(min. een aantal keer per week reizen binnen de
gemeente, waarbij de bus het meest gebruikte vervoermiddel is).

reisinformatie onleesbaar doordat de informatie in kleine letters is gedrukt of

reizen met de bus

te

geven.

Een

groep

respondenten

vindt

de

papieren

omdat de folie voor de reisinformatie is beschadigd of beplakt met stickers
of andere posters. Respondenten waarderen het dat de papieren informatie

Respondenten beoordelen de bushaltes over het algemeen met een ruime

blijft. Ze vinden het handig om daar informatie over de lijnen en routes te

voldoende. Wel wordt opgemerkt dat er vaak geen prullenbakken zijn

lezen. Uit de toelichtingen blijkt dat reizigers blij zijn met de digitale

rondom bushaltes en er daardoor veel afval ligt. Daarnaast is er een groep

informatieborden. Wel wordt opgemerkt dat het verwarrend of jammer is dat

die vindt dat de bushaltes en de ruimte eromheen rookvrij moeten zijn.

deze borden niet bij alle haltes staan.

Tevredenheid spreiding bushaltes

Tevredenheid over de spreiding van de bushaltes

Respondenten zijn ruim tevreden over de spreiding van de bushaltes binnen
de gemeente. Het was mogelijk om een toelichting te plaatsen bij de vraag

Zeer tevreden
Tevreden
Ontevreden
Zeer ontevreden
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

0%

naar de tevredenheid over de spreiding. De opmerkingen gaan voornamelijk

100%

Spreiding van de bushaltes

over de spreiding van haltes binnen bepaalde wijken. Zo zijn enkele

34

respondenten ontevreden over het feit dat er een bushalte is verdwenen,

313

48

8

bijvoorbeeld in de Buitenhof of aan de Kerklaan. Anderen zijn ontevreden
over de spreiding van de haltes in Beijum. Anderen vinden dat er te veel
Tevredenheid over de reisinformatie en beschutting

haltes zijn, bijvoorbeeld aan de Vondellaan of de Prinsesseweg. Daarnaast
zijn er wijken waar vooral streekvervoer rijdt en de haltes waar stadsbussen
langskomen verder weg liggen, zoals in de Held.

Zeer tevreden
10%
20%

0%

Tevreden
Ontevreden
Zeer ontevreden
30%
40%
50%
60%
70%
80%

Papieren reisinformatie (in bushokje of aan haltepaal
25
303

Respondenten die vaak reizen, zijn even tevreden over de spreiding als
respondenten die minder vaak reizen. Ook zien we geen verschillen in de

90%

39

100%

10

Digitale reisinformatie

tevredenheid tussen de respondenten van het Stadspanel en het Ten Boer-

96

246

45

14

panel.
Beschutting
10

261

119

Ik
8
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21

Tevredenheid over de beschutting van de bushaltes

Tevredenheid beschutting
Ruim een derde van de respondenten is ontevreden over de beschutting bij

Zeer tevreden

de bushaltes. Bushokjes zijn te kort waardoor er weinig beschutting is bij een

Tevreden

drukke halte. Daarnaast vindt men de bushaltes niet diep genoeg. Ook

0%

hebben niet alle haltes een bushokje. Zo zijn er respondenten die aangeven

dagelijks tot aantal keer in de
3
week

ontevreden te zijn over de bushaltes bij het Hoofdstation. Bijna 40 procent

aantal keer p/m tot aantal
keer in het jaar

van de respondenten die vaak reizen zijn ontevreden over de beschutting.

7

Tevredenheid zitplekken en verlichting
Ongeveer een derde van de respondenten is ontevreden over de zitmogelijkheden bij bushaltes. Ook hier bestond de mogelijkheid om een

Tevredenheid overige aspecten

toelichting te geven. Ontevredenheid is er over het aantal zitplekken, het feit
dat de bankjes in de winter koud zijn en dat er bij sommige bushaltes
leunplekken zijn in plaats van een bankje. Vooral personen die slecht ter
been te zijn vinden het ontbreken van een bankje vervelend. Enkele
respondenten die een rolstoel gebruiken of hier ervaring mee hebben zijn
ontevreden over de toegankelijkheid van bushaltes.
Tevredenheid fietsenstalling en de afstand woonadres / bushalte
Ruim de helft van de respondenten is ontevreden over de mogelijkheid om
een fiets te stallen bij de bushalte.

9
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Ontevreden

Zeer ontevreden

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
132

71
127

14
45

6

‘Weekend-tijden; er zijn geen nachtbussen. Fiets vind ik te eng
om in de stad te rijden. Prijs retour Eelde Groningen, 10 euro,
vind ik veel te veel.’

2.5 Positieve en negatieve punten openbaar vervoer
Positieve punten
De vraagstelling was: ‘Kunt u drie positieve punten noemen over het
openbaar vervoer in Groningen en / of Ten Boer?’ respondenten noemen
regelmatig, frequent en op tijd rijden van de bussen positieve punten.

Positieve punten openbaar vervoer

Daarnaast zijn ze te spreken over de chauffeurs.

‘Voldoende busverbindingen, goede treinverbindingen met de
rest van Nederland, centraal station met veel goede
voorzieningen.’
‘1. Een bus die vaak gaat (vaker dan eens per 20 min) neem ik
graag. En daar zijn er gelukkig steeds meer van. 2. Een bus die
sneller is dan de auto (vrije busbaan en niet hoeven parkeren)
die neem ik graag. (en dat wordt er niet beter op) 3. Als je aan
de bus gewend bent is het wel tamelijk zorgeloos reizen, zeker
als je naar de Grote Markt wilt (nu nog).’
‘Over het algemeen redelijk op tijd. Vriendelijke chauffeurs. Ik
kan redelijk vaak per uur met de bus.’

Negatieve punten openbaar vervoer

Negatieve punten
De genoemde negatieve punten gaan vooral over de prijs van het vervoer.
Een ander punt is dat er weinig bussen rijden in de avonduren en
weekenden. Ook gevaarlijk rijgedrag wordt genoemd. Tot slot wordt vermeld
dat bussen vaak druk zijn, eerder dan gepland aankomen en vertrekken.

‘Aansluiting trein op bus is ‘s avonds zeer ongelukkig. Bussen
rijden vaak voor vertrektijd tussenliggende haltes voorbij.’

10
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Ik zou met de trein of de bus kunnen reizen in plaats van met de auto

2.6 Stellingen
We hebben de respondenten een aantal stellingen voorgelegd. De eerste
stelling was: ‘Ik zou met de trein of bus kunnen reizen in plaats van met de

auto’. De resultaten van deze stelling laten we voor twee groepen zien.
Allereerst voor alle respondenten en vervolgens voor de respondenten die
weinig gebruik maken van het openbaar vervoer.
Bijna de helft van de respondenten die weinig gebruik maakt van het
openbaar vervoer is het eens met de stelling. De meerderheid is het niet eens
met de stelling dat ze met het openbaar vervoer kunnen reizen in plaats van
met de auto. Respondenten die vaker met het openbaar vervoer reizen, zijn
Stellingen over openbaar vervoer

het vaker eens met de stelling.

Helemaal mee eens

We zien dat bijna 25 procent van de respondenten zegt alleen bij slecht weer
met de trein of bus te reizen. Een grote meerderheid van de respondenten

0%

(bijna 90 procent) voelt zich veilig bij de bushalte of het treinstation.

10%

20%

30%

Mee eens

Niet mee eens

40%

50%

60%

Helemaal niet mee eens
70%

80%

90%

100%

Ik reis alleen bij slecht weer met de trein of bus.

Daarnaast voelen bijna alle respondenten (bijna 95 procent) zich veilig in de

89

472

1247

669

bus of trein. Meer dan 75 procent van de respondenten zou zijn of haar kind
Ik voel me veilig bij de bushalte of op het treinstation.

met een gerust hart met het openbaar vervoer laten reizen. Het Ten Boer-

360

panel is bij deze stelling positiever. Meer dan 90 procent van de
respondenten van het Ten Boer-panel laat zijn of haar kind met een gerust

1915

231 39

Ik voel me veilig in de bus of trein.

hart met het openbaar vervoer reizen.

440

2057

12218

Ik laat mijn kind met een gerust hart met het openbaar vervoer reizen.
129

616

Ik

11
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171

46

Wanneer zou u vaker met het openbaar vervoer reizen

2.7 Wanneer vaker gebruik van het openbaar vervoer
We hebben alle respondenten de vraag voorgelegd wanneer ze (vaker)

Respondenten die weleens met openbaar vervoer reizen (94%)

Ja

gebruik zouden maken van de bus of trein. Bij deze vraag waren meerdere

Ik maak al zoveel mogelijk gebruik van de bus of trein

65%

antwoorden mogelijk.

Ik zal nooit meer met de bus of trein reizen dan ik nu doe

40%

Een groep van 65 procent maakt al zoveel mogelijk gebruik van de bus of
trein. Ongeveer 40 procent van de respondenten geeft aan nooit meer met

Wanneer zou u vaker met het openbaar vervoer reizen?

het openbaar vervoer te zullen reizen dan nu.

Wanneer:

Ik reis weleens

Ik reis niet

Respondenten zouden (vaker) met het openbaar vervoer reizen wanneer het

Reizen met de bus of trein goedkoper wordt

59%

54%

goedkoper wordt. De toelichtingen bij de antwoordoptie ‘anders’ gaan er

Het OV sneller is dan de auto

41%

38%

ook voornamelijk over dat het reizen met het openbaar vervoer goedkoper

De bus of trein dichterbij mijn bestemming stopt

24%

24%

zou moeten zijn.

Ik minder vaak moet overstappen

20%

9%

Er altijd een zitplek is

15%

15%

Daarnaast geven enkele respondenten aan in verband met een lichamelijke

Anders

13%

26%

beperking het openbaar vervoer niet te kunnen gebruiken. Zij merken op dat

Er voor mijn fiets betere stallingsmogelijkheden zijn bij
halte/station

12%

6%

De bushalte dichterbij mijn huis ligt

10%

13%

keer voorbij dat een aantal respondenten de leaseauto gebruiken in plaats

De voorzieningen bij de bushaltes beter zijn (bv.
beschutting, zitplek)

7%

4%

van het openbaar vervoer.

Het treinstation dichterbij mijn huis zou zijn

6%

5%

Het veiliger in de bus of trein is dan nu

3%

4%

2.042

365

er weinig tot geen faciliteiten voor rolstoelgebruikers zijn. Verder ervaren
enkele respondenten de ov-chipkaart als vervelend. Ook komt een enkele

Verder hebben we de resultaten bekeken voor de groep respondenten die

Totaal

naar minimaal één van de bestemmingen met de auto reist en verder geen
gebruik maakt van het openbaar vervoer.
Ook voor deze groep zijn de resultaten niet erg anders. Respondenten
zouden vaker de bus of trein nemen als het goedkoper wordt. En als tweede
wanneer het openbaar vervoer tijdswinst oplevert en dus sneller is dan de
auto.
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Woont u dichtbij een bushalte, busroute, treinstation of treinspoor?

2.8 Overlast van openbaar vervoer
Als laatste hebben we respondenten de vraag gesteld of ze dichtbij een
bushalte, busroute, treinstation of treinspoor wonen. In deze vraag is de
definitie van dichtbij gebaseerd op de eigen beleving van de respondent.
Van alle respondenten zegt ongeveer 90 procent dichtbij een bushalte,
busroute, treinstation of treinspoor te wonen. Van deze groep zegt 91

Aantal

Percentage

Ja, ik woon dichtbij een bushalte

2.675

91%

Ja, ik woon dichtbij een busroute

1.027

35%

Ja, ik woon dichtbij een treinstation

949

32%

Ja, ik woon dichtbij een treinspoor

387

13%

procent dichtbij een bushalte te wonen.
Vervolgens hebben we gevraagd of iemand overlast ervaart door dichtbij een

Ervaart u overlast van de bushalte, busroute, treinstation of treinspoor?

bushalte, busroute, treinstation of treinspoor te wonen. De meerderheid van
Ja, vaak

de respondenten ervaart geen overlast. In de grafiek zien we dat vooral de
0%

respondenten die aangeven dichtbij een treinspoor te wonen overlast
ervaren (bijna 20 procent). Per buurt zien we verschillen in de mate van

10%

bushalte 53 206

ervaren overlast. Voor bepaalde buurten is het aantal respondenten vaak

20%

Ja, soms
30%

40%

Nee, nooit

50%

60%

70%

80%

2359

busroute 22 111

874

klein. De percentages moeten daarom voorzichtig worden geïnterpreteerd.
treinstation 20

Toevalligheden kunnen een grotere rol spelen bij kleine aantallen en kunnen

treinspoor

tot verkeerde of voorbarige conclusies leiden.
Respondenten die soms of vaak overlast ervaren hebben we gevraagd om
geluidsoverlast van optrekkende bussen, bussen die remmen voor scherpe
bochten, bussen die erg hard rijden of te vaak toeteren.
ervaren respondenten geluidsoverlast

7

63

826
311

‘Vooral ‘s morgens vroeg wanneer de treinen gaan
rijden en vooral de goederentreinen.’

wat voor overlast het gaat. Ze geven aan dat het vooral gaat om

Daarnaast

94

‘Er is een 30 km zone, bus rijdt hier zeker 50 km, in
Paddepoel.’

van treinen, vooral

goederentreinen die ’s avonds of ’s nachts rijden. Ook zijn er opmerkingen

'Buschauffeurs rijden vaak agressief. Er wordt te weinig
rekening gehouden met fietsers. Bussen blokkeren
vaak de weg (Oosterparkwijk).’

van respondenten over rotzooi rondom bushaltes.
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