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Aanleiding 
 
Er wordt gewerkt aan de realisatie van het Brabantse snelfietsroutenetwerk. Naast het 
realiseren van nieuwe infrastructuur is er ook aandacht voor gerichte communicatie, een 
fietsstimuleringsprogramma en monitoring van gebruik en gebruikers. Voor deze monito-
ring is het van belang dat de situatie voor en na de realisatie van de snelfietsroutes goed 
in kaart worden gebracht. Eind 2018 is de nulmeting uitgevoerd voor de trajecten die de 
komende jaren gerealiseerd worden (Tilburg - Waalwijk, Waalwijk - ’s-Hertogenbosch, 
Eindhoven - Helmond, Breda - Tilburg, Uden – Veghel en Nistelrode - Uden). In totaal 
hebben 2.176 fietsers aan de online vragenlijst meegewerkt. Werving vond plaats door 
een flyeractie en uitnodigingen via social media en de website van Onsbrabantfietst.nl. 
 
Ervaring 
 
Voor alle trajecten geldt dat een ruime meerderheid (78-97%) de reistijd van de eigen 
fietsroute met de fiets langzamer inschat dan de reistijd met de auto. Ongeveer de helft 
is van mening dat fietsen (veel) sneller is dan het openbaar vervoer. De belangrijkste 
reden om voor de huidige fietsroute te kiezen is dat het de kortste of snelste fietsroute 
is. Voor alle trajecten geldt dat een ruime meerderheid de kenmerken van de huidige 
fietsroute positief beoordeelt. Dit aandeel varieert van 58% (Breda - Tilburg) tot 71% 
(Nistelrode - Uden). 
 
Beoordeling 
 
De totaaloordelen van de fietsroutes lopen uiteen van 5,9 tot 6,7. De belangrijkste 
verbeterpunten zijn de huidige verkeersveiligheid, het onderhoud en de kwaliteit van de 
routes. De meest genoemde maatregel om het fietsgebruik te stimuleren, is een (finan-
ciële) vergoeding. 
 

 
 
Samenvatting 
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Nieuwe snelfietsroute 
 
Het aandeel fietsers waarvoor de nieuwe route (zeer) waarschijnlijk een alternatief is 
varieert van 36 tot 55%. Het aandeel fietsers dat vaak gebruik denkt te maken van de 
nieuwe snelfietsroute ligt tussen de 43 en 72%. De meeste mensen die hebben gehoord 
over de nieuwe snelfietsroutes, hebben dit in de krant gelezen. 
 
 
Aandachtspunten bij vervolgonderzoek 
 
■ Vervolgonderzoek op gelijke wijze uitvoeren, onder vergelijkbare omstandigheden. 
■ Bij vergelijking van de resultaten aandacht voor het verschil in type meetpunt (op de 

snelfietsroute of op de alternatieve route). 
■ Combinatie van wervingsmethoden direct toepassen (in plaats van sequentieel). 
■ Extra inzetten op scholieren of deze juist buiten het onderzoek laten.  
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1.1 Aanleiding 

De Brabantse gemeenten werken samen met de provincie Noord-Brabant aan de 
realisatie van het Brabantse snelfietsroutenetwerk. Dit netwerk bestaat uit 31 tracés, 
waarvan de komende jaren in ieder geval de volgende snelfietsroutes gerealiseerd gaan 
worden: 
■ Tilburg - Waalwijk; 
■ Waalwijk - ’s-Hertogenbosch; 
■ Eindhoven - Helmond; 
■ Breda - Tilburg; 
■ Uden - Veghel; 
■ Nistelrode - Uden. 
 

 
 

1  
 
Inleiding 
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De Brabantse fietsaanpak gaat verder dan het realiseren van enkel nieuwe infrastructuur. 
Onderdeel van de realisatie is gerichte communicatie, een programma met fietsstimu-
lering en monitoring van gebruik en gebruikers. Voor deze monitoring is het van belang 
dat de situatie voor (0-meting) en na (1-meting) realisatie van de snelfietsroutes goed 
wordt onderzocht. 
 
Deze rapportage beschrijft de resultaten van de 0-meting voor de zes snelfietsroutes die 
de komende jaren gerealiseerd gaan worden. 
 
 
1.2 Inzicht in gebruik en waardering snelfietsroutes 

Een deel van de nieuwe snelfietsroute tussen Helmond en Eindhoven is al gerealiseerd. 
Begin januari 2019 start de aanleg van de overige vijf snelfietsroutes en eind 2020 
moeten alle zes routes klaar zijn voor gebruik. Dat betekent dat nu het moment daar is 
om het gebruik en de waardering van de huidige fietsroutes in beeld te brengen. 
Oftewel, een betrouwbare en representatieve 0-meting om straks de effecten van de 
snelfietsroutes goed te kunnen bepalen.1 De 0-meting levert inzicht in het gebruik en 
waardering van de huidige fietsroutes. Daarnaast kunnen de resultaten van deze  
0-meting na de aanleg van de snelfietsroutes worden vergeleken met de resultaten van 
de 1-meting, om de effecten van de aanleg te kunnen bepalen: Wie gaan straks de 
snelfietsroutes gebruiken? Zijn dit vooral de bestaande fietsers op de huidige route of 
ook ‘nieuwe’ fietsers? Hoe ervaren de fietsers de directheid, verkeersveiligheid en 
aantrekkelijkheid van de nieuwe snelfietsroute? En is dit een verbetering ten opzichte 
van de huidige situatie? Een antwoord op deze vragen geeft inzicht in de effecten van de 
snelfietsroute, geeft de mogelijkheid de verschillende snelfietsroutes met elkaar te 
vergelijken en biedt handvatten voor verdere verbeteringen.  
 
 
1.3 Uitvoering van de 0-meting 

De 0-meting is uitgevoerd in de periode eind november-eind december 2018. Op alle 
trajecten zijn gedurende twee dagdelen (tussen 06.30 en 12.30 uur) flyers uitgedeeld aan 
fietsers die gebruik maken van de huidige fietsroutes. Via de flyers zijn deze fietsers 
uitgenodigd om een online vragenlijst in te vullen. Daarnaast is tijdens een van deze 
dagdelen een visuele telling uitgevoerd. Enerzijds om inzicht te krijgen in het aantal 
fietsers op een gemiddelde werkdag in de winterperiode, anderzijds om de verhouding 
tussen scholieren, forenzen en 65-plussers in kaart te brengen. Aanvullend op de flyer-
actie zijn fietsers via social media en via de website van Onsbrabantfietst.nl uitgenodigd 
om de online vragenlijst in te vullen. 
 
In totaal hebben 2.176 fietsers aan het onderzoek meegewerkt. Onderzoekslocaties, 
response en achtergrondkenmerken zijn te vinden in bijlage 1. 
  

                                                            
1  Dit onderzoek is uitgevoerd conform ISO20252. 
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1.4 Leeswijzer 

Hoofdstuk 2 beschrijft de resultaten van de huidige route: Wie zijn de gebruikers van de 
huidige fietsroute? Wat is het gebruik van de huidige fietsroute? Hoe wordt de huidige 
fietsroute ervaren? In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de nieuwe snelfietsroute: Wat zijn 
de verwachtingen van de nieuwe fietsroute? En in hoeverre zijn de fietsers bekend met 
de nieuwe fietsroute? Tot slot staan in hoofdstuk 4 de aandachtspunten voor de uitvoe-
ring van vervolgmetingen. De onderzoekverantwoording (inclusief respons per wervings-
methode en resultaten van de visuele tellingen) en de vragenlijst zijn opgenomen in de 
bijlagen. 
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In dit hoofdstuk staan de resultaten van de huidige fietsroutes: 
■ Wie zijn de gebruikers van de huidige fietsroute? 
■ Wat is het gebruik van de huidige fietsroute? 
■ Hoe wordt de huidige fietsroute ervaren? 
 
 
2.1 Wie zijn de gebruikers van de huidige fietsroute? 

Op basis van een visuele telling is de verhouding tussen de scholieren en volwassenen 
bepaald voor alle zes trajecten. Het aandeel scholieren varieert tussen de 24% (Veghel - 
Uden) en 51% (Nistelrode - Uden). Zie figuur 2.1. 
 

 
 
Figuur 2.1: Verhouding scholieren en volwassenen per traject (bron: visuele telling) 
 
 
 

2  
 
Gebruik en beleving 
huidige fietsroute 
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Kenmerken huidige volwassen fietsers 
In het enquêteonderzoek zijn de scholieren ondervertegenwoordigd (5% van de respon-
denten is scholier). Omdat het type fietser (scholier of volwassene) van invloed is op de 
kenmerken van de fietsers (met name het rijbewijsbezit en reisdoel) is in deze paragraaf 
een selectie gemaakt van de volwassen fietsers. Dit geeft dus antwoord op de vraag: 
Wat zijn de kenmerken van de huidige volwassen fietsers? 
De verhouding tussen mannen en vrouwen varieert van 42 om 58% (Nistelrode - Uden) 
tot 64 om 36% (Eindhoven - Helmond). Zie figuur 2.2. 
 

 
 
Figuur 2.2: Verhouding mannen en vrouwen per traject, selectie 18 jaar en ouder  
 
 
Voor alle trajecten geldt dat het overgrote deel van de volwassen fietsers (92-95%) een 
rijbewijs bezit. Zie figuur 2.3.  

 
 
Figuur 2.3: Rijbewijsbezit per traject, selectie 18 jaar en ouder  
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Het aandeel fietsers dat van of naar het werk fietst, is het hoogst tussen Eindhoven en 
Helmond (80%). Tussen Nistelrode en Uden is dit aandeel het laagst (44%). Het aandeel 
fietsers met een recreatief motief varieert van 15% (Eindhoven - Helmond) tot 52% 
(Nistelrode - Uden). Zie figuur 2.4. 
  

 
 
Figuur 2.4: Reismotief per traject, selectie 18 jaar en ouder 
 
 
Vrijwel alle fietsers jonger dan 18 jaar (97%) hebben het reismotief ‘om naar school te 
gaan’. De verdeling man/vrouw onder deze respondenten is 46/54%.  
 
Onder de fietsers die minimaal eens per week de route fietsen, heeft 70% het reismotief 
‘om naar het werk te gaan’. Onder de minder frequente fietsers is dit aandeel 17%. 
 
 
2.2 Wat is het gebruik van de huidige fietsroute? 

In tabel 2.1 staan de meest voorkomende herkomsten en bestemmingen per traject 
weergegeven. Op het traject Den Bosch - Waalwijk wordt het meest gefietst op het 
deeltraject Den Bosch - Drunen en op het traject Breda - Tilburg wordt het meest gefietst 
op het deeltraject Tilburg - Rijen. Voor de overige trajecten geldt dat het gehele traject 
het meest gefietst wordt.  
  

Eindhoven en 

Helmond 

Breda en 

Tilburg 

Tilburg en  

Waalwijk 

Den Bosch en 

Waalwijk 

Nistelrode en 

Uden 

Veghel en  

Uden 

1. Eindhoven - Helmond 

(36%) 

Tilburg - Rijen 

(23%) 

Tilburg - Waalwijk 

(22%) 

Den Bosch - Drunen 

(21%) 

Nistelrode - Uden 

(60%) 

Veghel - Uden 

(68%) 

2.  Eindhoven - Nuenen 

(19%) 

Tilburg - Breda 

(19%) 

Tilburg -  

Loon op Zand (21%) 

Den Bosch - Vlijmen 

(15%) 

Uden - Oss (16%) Veghel - 

Mariaheide (11%) 

3. Eindhoven - Mierlo 

(13%) 

Breda - Rijen 

(16%) 

Tilburg - Kaatsheuvel 

(15%) 

Waalwijk - Drunen 

(13%) 

Uden - Heesch 

(6%) 

Uden - Mariaheide 

(3%) 

4. Eindhoven - Geldrop 

(10%) 

Breda - Dorst 

(8%) 

Waalwijk - 

Kaatsheuvel (10%) 

Waalwijk -  

Den Bosch (9%) 

Nistelrode - Oss 

(5%) 

Veghel - Zeeland 

(2%) 

 
Tabel 2.1: Top-4 herkomsten en bestemmingen per traject 
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Op het traject Veghel - Uden heeft de meerderheid een kortere reistijd dan een half uur 
(59%). Op het traject Breda - Tilburg is het aandeel fietsers met een reistijd van minimaal 
een uur het hoogst (15%). Zie figuur 2.5. 
 
Onder scholieren is de verdeling van de reistijd vergelijkbaar aan de gemiddelde reistijd 
van de zes trajecten.  
 
Onder de frequente fietsers is het aandeel met een reistijd van een uur of langer lager 
(6%) dan onder de minder frequente fietsers (16%). Dit hangt samen met het reismotief. 
 

 
 
Figuur 2.5: Reistijd per traject 
 
 
Voor alle trajecten geldt dat de ruime meerderheid van de huidige fietsers minimaal eens 
per week gebruik maakt van het fietstraject. Dit varieert van 64% (Nistelrode - Uden) tot 
90% (Eindhoven - Helmond). Zie figuur 2.6. 
 
Onder scholieren is het aandeel dat vier dagen per week of vaker gebruik maakt van het 
fietstraject 95%. 
 

 
 
Figuur 2.6: Frequentie gebruik fietsroute per traject (= optelling relevante vervoerswijzen 

fietstraject: fiets/e-bike/speedpedelac/bromfiets/snorfiets) 
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2.3 Hoe wordt de huidige fietsroute ervaren? 

‘Het onderhoud in de winter is waardeloos. Echt veel gevaarlijke stukken langs 
de spoorlijn tussen Tilburg Reeshof en Rijen’. 
Breda - Tilburg 
Voor alle trajecten geldt dat een ruime meerderheid de reistijd van de eigen fietsroute 
met de fiets langzamer inschat dan de reistijd met de auto. Op het traject Eindhoven -
Helmond schat 22% in dat de reis sneller met de fiets kan worden afgelegd dan met de 
auto. Op het traject Nistelrode - Uden is het aandeel met deze mening het laagst met 
3%. Het reistijdverschil voor dezelfde route tussen de fiets en het openbaar vervoer 
wordt aanzienlijk anders ingeschat. Voor alle trajecten geldt dat ongeveer de helft van 
mening is dat fietsen (veel) sneller is. Dat varieert van 39% (Nistelrode - Uden) tot 62% 
(Eindhoven - Helmond). Zie figuur 2.7 (auto versus fiets) en figuur 2.8 (openbaar vervoer 
versus fiets) . 
 

 
 
Figuur 2.7: Inschatting reistijdverschil auto en fiets, per traject  
 
 

 
 
Figuur 2.8: Inschatting reistijdverschil openbaar vervoer en fiets, per traject  
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De belangrijkste redenen om voor de huidige fietsroute te kiezen is dat het de kortste of 
snelste fietsroute is. De categorie ‘anders’ varieert van 4 tot 9%, waarbij diverse toelich-
tingen zijn gegeven. De meest opvallende zijn: ‘de meest schone lucht’, ‘de beste 
verlichting’, ‘het is de enige route’ en ‘een combinatie van de antwoorden’. Zie figuur 
2.9. 
 

 
 
Figuur 2.9: Belangrijkste reden om voor huidige route te kiezen, per traject  
 
 
Onder scholieren is de belangrijkste reden om voor de huidige route te kiezen dat dit de 
snelste route is.  
 
De belangrijkste redenen om voor de huidige route te kiezen, verschilt niet tussen 
frequente en niet-frequente fietsers. 
 
2.3.1 Beleving van de fietsrit 
De beleving van de fietsrit is bepaald op basis van de volgende items: 
 

 
 
 
Figuur 2.10 laat zien dat op alle trajecten de beleving van deze items ongeveer gelijk is. 
Gemiddeld voor alle trajecten liggen alle scores tussen 5,2 (ik heb alle tijd) en 5,9 (voel ik 
mij ontspannen), gemeten op een 7-puntsschaal.  
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Figuur 2.10: Beleving van de fietsrit (schaal 1-7), per item, per traject  
 
 
In figuur 2.11 is per traject de gemiddelde score van de verschillende items weergegeven. 
Voor alle trajecten geldt dat een ruime meerderheid een positieve beleving heeft bij de 
fietsrit. Dit aandeel varieert van 74% (Nistelrode - Uden) tot 80% (Eindhoven - Helmond 
en Den Bosch - Waalwijk).  
 

 
 
Figuur 2.11: Gemiddelde score (schaal 1-7) beleving fietsrit per traject  
 
 
Onder scholieren is het aandeel met een positieve beleving 58%.  
 
Onder de frequente fietsers is het aandeel met een positieve beleving (79%) iets hoger 
dan onder de niet-frequente fietsers (73%). 
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2.3.2 Beoordeling kenmerken huidige fietsroute  
‘Zorg voor betere oversteekbaarheid en meer verlichting langs de route. Vooral 
in de avond en ochtend’. 
Tilburg - Waalwijk 
De ervaring van de huidige fietsroute is beoordeeld op basis van de volgende 
kenmerken: 
 

 
 
 
Figuur 2.12 laat zien dat de kenmerken van de huidige route op de verschillende trajecten 
verschillend beoordeeld worden. Dit geldt met name voor de vertraging veroorzaakt door 
verkeerslichten en spoorwegovergangen, waarbij de laagste score 4,1 is (Breda - Tilburg) 
en de hoogste score 5,7 (Nistelrode - Uden), gemeten op een 7-puntsschaal.  
 

 
 
Figuur 2.12: Oordeel huidige fietsroute (schaal 1-7), per kenmerk per traject  
 
 



 

www.goudappel.nl 0-meting Brabantse snelfietsroutes 14 

 

Figuur 2.13 toont per traject de gemiddelde score voor de kenmerken van de huidige 
fietsroute. Voor alle trajecten geldt dat een ruime meerderheid de kenmerken positief 
beoordeelt. Dit aandeel varieert van 58% (Breda - Tilburg) tot 71% (Nistelrode - Uden).  
 

 
 
Figuur 2.13: Gemiddeld oordeel (schaal 1-7) kenmerken huidige fietsroute, per traject  
 
 
Onder scholieren beoordeelt 61% de kenmerken van de huidige route als positief. 
 
Onder de frequente fietsers en niet-frequente fietsers is het aandeel dat de huidige route 
als positief beoordeelt, nagenoeg gelijk (62/63%). 
 
 
2.3.1 Beoordeling fietsinfrastructuur 
 
‘Er is niet één mogelijkheid om via een fatsoenlijk verlichte route van 't Hout 
naar Eindhoven te fietsen! In de winter ga ik dus helaas niet op de fiets naar het 
werk’. 
Eindhoven - Helmond 
De huidige fietsinfrastructuur is beoordeeld aan de hand va een rapportcijfer (van 
1=uiterst slecht tot 10=uiterst goed) voor zeven kenmerken van de huidige fietsroute. 
Figuur 2.14 laat zien dat de directheid van de route voor alle trajecten ongeveer gelijk 
wordt gewaardeerd: het laagste rapportcijfer is een 7,0 (Veghel - Uden) en het hoogste 
rapportcijfer is een 7,5 (Eindhoven - Helmond). Het verschil in waardering voor de 
verlichting is het grootst, waarbij de laagste score een 4,4 is (Eindhoven - Helmond) en 
de hoogste score een 6,3 (Den Bosch - Waalwijk en Nistelrode - Uden). 
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Figuur 2.14: Rapportcijfer (1-10) huidige fietsinfrastructuur, per kenmerk per traject  
 
 
Figuur 2.15 toont per traject de gemiddelde score voor de kenmerken van de huidige 
fietsinfrastructuur. De rapportcijfers variëren van 5,9 (Tilburg - Waalwijk en Veghel - 
Uden) tot 6,7 (Den Bosch - Waalwijk).  
 

 
 
Figuur 2.15: Gemiddeld rapportcijfer (1-10) huidige fietsinfrastructuur per traject  
 
 
Scholieren geven de huidige fietsinfrastructuur op hun route gemiddeld een 6,5. 
 
Frequente fietsers beoordelen de huidige fietsinfrastructuur op hun route gemiddeld iets 
hoger (6,3) dan de niet-frequente fietsers (6,0). 
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2.3.2 Invloed fietsfrequentie 
‘Gaan er echt meer mensen op de fiets als er ergens een nieuw fietspad komt?’  
Veghel– Uden 
Op basis van zes mogelijke verbeterpunten voor de huidige route hebben de fietsers 
aangegeven of zij hierdoor vaker gebruik zouden maken van de fietsroute (geen, weinig 
of veel invloed). Figuur 2.16 toont voor elk verbeterpunt het aandeel dat heeft aangege-
ven dat het veel invloed heeft op het gebruik van de fietsroute. Per traject verschilt welk 
verbeterpunt het vaakst van invloed is: veiligheid (Eindhoven - Helmond, Tilburg - Waal-
wijk en Veghel - Uden), kwaliteit (Breda - Tilburg) en onderhoud (Den Bosch - Waalwijk 
en Nistelrode - Uden). 
 

 
 
Figuur 2.16: Verbeterpunten voor meer gebruik fietsroute per traject (percentage veel 

invloed), in de legenda staat tussen haakjes het gemiddelde aantal 
antwoorden per traject 

 
 
Onder scholieren geeft de helft aan dat het beter onderhouden van de route en het 
verbeteren van de huidige kwaliteit veel invloed heeft op het gebruik van de fietsroute. 
 
Onder de frequente fietsers en de niet-frequente fietsers is de top-3 van verbeterpunten 
gelijk. 
 
Naast mogelijke verbeterpunten aan de fietsinfrastructuur is gevraagd welke overige 
aspecten ervoor kunnen zorgen dat de fietsers vaker van de fietsroute gebruik gaan 
maken. Voor alle trajecten geldt dat meer dan de helft aangeeft dat dit niet van 
toepassing is: ze fietsen al zo veel mogelijk. Dit varieert van 55% (Nistelrode - Uden) tot 
67% (Den Bosch - Waalwijk). De meest genoemde stimuleringsmaatregel is een (finan-
ciële) vergoeding. Zie figuur 2.17. 
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Figuur 2.17: Aspecten voor meer gebruik fietsroute per traject, in de legenda staat tussen 

haakjes het gemiddelde aantal antwoorden per traject 
 
 
Van de scholieren fietst 46% al zo veel mogelijk, 34% zou vaker gaan fietsen als zij met 
anderen samen kunnen fietsen.  
 
Van de frequente fietsers fietst 67% al zoveel mogelijk, 15% van deze frequente fietsers 
zou vaker gaan fietsen als zij deel kunnen nemen aan stimuleringsprogramma’s. 
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In dit hoofdstuk staan de enquêteresultaten over de nieuwe fietsroute: 
■ Wat zijn de verwachtingen van de nieuwe fietsroute? 
■ En in hoeverre zijn de fietsers bekend met de nieuwe fietsroute? 
 

 
 
 
3.1 Verwacht gebruik nieuwe snelfietsroutes 

‘Ik kan niet wachten. Fietsen naar mijn werk wordt dan nóg fijner’  
Waalwijk - Den Bosch 
Aan de hand van een beschrijving en een ‘routevork’, konden de fietsers aangeven of de 
nieuwe snelfietsroute een alternatief is voor de huidige fietsroute. Figuur 3.1 laat zien dat 
het aandeel fietsers waarvoor de nieuwe route (zeer) waarschijnlijk een alternatief is, 
varieert van 36% (Eindhoven - Helmond) tot 55% (Veghel - Uden). 

3   
 
De nieuwe 
snelfietsroute 
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Figuur 3.1: Nieuwe snelfietsroute is alternatief voor huidige fietsroute per traject 
 
 
Het aandeel fietsers dat vaak gebruik denkt te maken van de nieuwe snelfietsroute 
varieert van 43% (Eindhoven - Helmond) tot 72% (Nistelrode - Uden). Zie figuur 3.2. 
 

 
 
Figuur 3.2: Regelmatig gebruik nieuwe snelfietsroute na voltooiing per traject 
 
 
Van de scholieren ziet 51% de nieuwe snelfietsroute als een alternatief voor hun huidige 
route en 61% denkt vaak gebruik te gaan maken van de nieuwe snelfietsroute. 
 
Van de frequente fietsers ziet 47% de nieuwe snelfietsroute als een alternatief voor hun 
huidige route en 58% denkt vaak gebruik te gaan maken van de nieuwe snelfietsroute. 
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3.2  Communicatie nieuwe snelfietsroutes 

‘Is de exacte route ergens zichtbaar, inclusief planning?’ 
Eindhoven - Helmond 
Op diverse manieren is aandacht besteed aan de aanleg van de nieuwe snelfietsroutes. 
Onder de fietsers op het traject Eindhoven - Helmond heeft 41% dit niet meegekregen. 
Op het traject Tilburg - Waalwijk is het aandeel dat niet op de hoogte is het laagst met 
13%: een ruime meerderheid van deze fietsers (58%) heeft via de krant gezien dat een 
nieuwe snelfietsroute wordt gerealiseerd. Het aandeel ‘anders’ varieert van 7 tot 18%, de 
meest opvallende toelichtingen zijn ‘via vrienden/familie’, ‘zelf waargenomen/wegwerk-
zaamheden’, ’borden langs de route’ en ‘via dit onderzoek’. Vrijwel alle fietsers zijn van 
mening dat de media een positief of neutraal geluid laat horen over de aanleg van de 
snelfietsroutes. Zie figuren 3.3 en 3.4. 
 

 
 
Figuur 3.3: Gezien dat aandacht is besteed aan nieuwe snelfietsroute per bron, per traject 

(meerdere antwoorden mogelijk) 
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Figuur 3.4: Geluid in de media is negatief of positief, per traject 
 
 
Het aandeel fietsers dat bekend is met het logo van ‘Ons Brabant Fietst’ varieert van 14% 
(Den Bosch - Waalwijk) tot 21% (Tilburg - Waalwijk). Zie figuur 3.5. Aan de fietsers op het 
traject Breda - Tilburg is aanvullend gevraagd naar de bekendheid van het 076 logo. Dit 
aandeel is 21%. 
 

 
 
Figuur 3.5: Bekendheid logo Ons Brabant fietst per traject 
 
 
Onder de scholieren heeft 51% niet meegekregen dat aandacht is besteed aan de aanleg 
van de snelfietsroute. 
 
Onder de frequente fietsers heeft een lager aandeel (66%)  meegekregen dat aandacht 
is besteed aan de aanleg van de snelfietsroute dan onder de niet-frequente fietsers 
(80%). 
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Om het effect van de nieuwe snelfietsroutes te bepalen, wordt na de realisatie van de 
nieuwe routes een 1-meting uitgevoerd. Hierbij is het van belang om de meting op 
dezelfde wijze uit te voeren en onder gelijke omstandigheden (herfst-/winterperiode). 
Bij het vergelijken van de resultaten van de 0- en 1-meting is het raadzaam de resultaten 
uit te splitsen naar type meetlocatie (meetlocatie op de snelfietsroute, of op een alter-
natieve route).   
 
De uitnodiging voor de online enquête is verspreid door het uitdelen van flyers langs de 
huidige route en via social media (enkele weken later). Beide manieren hebben onge-
veer de helft van de respondenten opgeleverd. Voor de verdeling naar leeftijd, geslacht 
en opleidingsniveau geldt dat deze overeenkomstig is tussen beide groepen.  
Het rijbewijsbezit is iets hoger onder de respondenten die via social media de vragenlijst 
hebben ingevuld (93% versus 86%). De verdeling naar reisdoel is tussen deze twee 
groepen het grootst: onder respondenten via social media heeft 55% een recreatief 
motief en 42% heeft het motief woon-werk. Onder respondenten via de flyeractie is 
deze verdeling respectievelijk 14 en 72%. Wat hiermee samenhangt, is het aandeel 
frequente fietsers (minimaal eens per week): via social media is dit 55% en via de 
flyeractie is dit 94%. Dit verschil wordt mogelijk veroorzaakt doordat de frequente 
fietsers al een uitnodiging hadden ontvangen via de flyeractie (en zodoende al waren 
‘afgevangen’). 
 
Het advies is om bij vervolgonderzoek direct beide wervingsmethoden te combineren. 
Enerzijds om alle typen fietsers goed in het onderzoek te vertegenwoordigen en 
anderzijds om na te gaan of de frequente fietsers ook goed via social media respon-
deren. 
 
  

4   
 
Aandachtspunten 
vervolgonderzoek     
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In dit onderzoek zijn scholieren ondervertegenwoordigd: 5% van de respondenten is 
jonger dan 18 jaar. In de tellingen varieerde het aandeel scholieren tussen de 24% 
(Veghel - Uden) en 51% (Nistelrode - Uden).   
 
Het advies is om bij vervolgonderzoek extra in te zetten op scholieren door: 
■ aanvullend te werven bij scholen; 
■ extra aantrekkelijke prijzen voor deze doelgroep te verloten; 
■ de vragenlijst in te korten. 
Of de keuze te maken om scholieren buiten het onderzoek te laten. 
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De nulmeting is uitgevoerd in de herfst-/winterperiode tussen eind november - eind 
december 2018. Op alle trajecten zijn gedurende twee dagdelen (27 november en  
4 december, tussen 06.30 en 12.30 uur) flyers uitgedeeld aan de fietsers die gebruik 
maken van de huidige fietsroutes. De fietsomstandigheden waren tijdens deze meet-
dagen niet optimaal: er waren natte perioden en het werd later op de ochtend licht 
(ongeveer 08.30 uur). Via de flyers zijn deze fietsers uitgenodigd om een online vragen-
lijst in te vullen.  
 
Daarnaast is tijdens een van deze dagdelen een visuele telling uitgevoerd. Enerzijds om 
inzicht te krijgen in het aantal fietsers op een gemiddelde werkdag in de winterperiode, 
anderzijds om de verhouding tussen scholieren, forenzen en 65-plussers in kaart te 
brengen. Aanvullend op de flyeractie zijn fietsers via social media en via de website van 
Onsbrabantfietst.nl uitgenodigd om de online vragenlijst in te vullen. 
 
Onderzoekslocaties  

Eindhoven - Helmond 
Tussen Eindhoven en Helmond is op vier locaties geflyerd en geteld: 
 

Eindhoven en Helmond 

 

scholieren 

 

volwassenen 

 

65+ 

brom- en 

snorfietsers 

A: Eindhoven: Geldropseweg - Puttensedreef 392 528 18 131 

B: Nuenen: Collseweg - Molendijk 28 227 10 20 

C: Eindhoven: Europalaan - Sterrenlaan - Kosmoslaan 780 873 2 23 

D: Mierlo: Broekstraat - Vamweg 25 373 7 9 

totaal (verdeling) 36% 58% 1% 5% 

 
Tabel B1.1: Visuele telling Eindhoven - Helmond 
 

Bijlage 1   
 
Onderzoeks-
verantwoording 
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Breda - Tilburg 
Tussen Breda en Tilburg is op drie locaties geflyerd en geteld: 
 

Breda en Tilburg 

 

scholieren 

 

volwassenen 

 

65+ 

brom- en 

snorfietsers 

A: Tilburg: Bredaseweg - Zwartvenseweg 212 209 30 82 

B: Hulten: Broekdijk - Lage Madepad 221 147 19 40 

C: Dorst: Rijksweg - Akkerweg 208 113 0 34 

totaal (verdeling) 49% 36% 4% 12% 

 
Tabel B1.2: Visuele telling Breda - Tilburg 
 
 
Tilburg - Waalwijk 
Tussen Tilburg en Waalwijk is op drie locaties geflyerd en geteld: 
 

Tilburg en Waalwijk 

 

scholieren 

 

volwassenen 

65+ brom- en 

snorfietsers 

A: Waalwijk: Tilburgseweg - Bevrijdingsweg 157 98 21 15 

B: Tilburg: Burgemeester Bechtweg - Stokhasselt-

laan 

114 155 25 35 

C: Tilburg, Bos en Beemdweg - IJpelareweg 15 99 5 25 

totaal (verdeling) 37% 46% 7% 10% 

 
Tabel B1.3: Visuele telling Tilburg - Waalwijk 
 
 
Den Bosch - Waalwijk 
Tussen Den Bosch en Waalwijk is op drie locaties geflyerd en geteld: 
 

Den Bosch en Waalwijk 

 

scholieren 

 

volwassenen 

65+ brom- en 

snorfietsers 

A: Waalwijk: van de Merwedelaan - Akkerlaan 439 400 55 13 

B: ‘s-Hertogenbosch: Vlijmenseweg - Helftheuvel-

weg 

173 284 18 56 

C: ‘s-Hertogenbosch: Deutersestraat - Oude 

Vlijmenseweg 

83 526 7 51 

totaal (verdeling) 33% 57% 4% 6% 

 
Tabel B1.4: Visuele telling Den Bosch - Waalwijk 
 
 
Nistelrode - Uden 
Tussen Nistelrode en Uden is op één locatie geflyerd en geteld: 
 

Nistelrode en Uden 

 

scholieren 

 

volwassenen 

 

65+ 

brom- en 

snorfietsers 

A: Nistelrode: Udenseweg - Brandsestraat 149 127 16 16 

totaal (verdeling) 48% 41% 5% 5% 

 
Tabel B1.5: Visuele telling Nistelrode - Uden 
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Veghel - Uden 
Tussen Veghel en Uden is op twee locaties geflyerd en geteld: 
 

Veghel en Uden 

 

scholieren 

 

volwassenen 

 

65+ 

brom- en 

snorfietsers 

A: Veghel: Udenseweg richting het Ven 68 122 22 13 

B: Veghel: Udenseweg richting Mariaheide 54 217 18 27 

totaal 23% 63% 7% 7% 

 
Tabel B1.6: Visuele telling Veghel - Uden 
 
 
Respons 

In totaal hebben 2.176 de vragenlijst volledig ingevuld, waarvan iets meer dan de helft 
via de uitgedeelde flyer (53%). Onder de respondenten is 5% scholier (jonger dan 18 
jaar). Zie tabel B1.7. 
 
Traject via social media via flyer totaal 

Eindhoven - Helmond 130 394 524 

Breda - Tilburg 167 212 379 

Tilburg - Waalwijk 159 109 268 

Den Bosch - Waalwijk 217 258 475 

Nistelrode - Uden 128 48 176 

Veghel - Uden 228 126 354 

Totaal 1029 1147 2176 

 
Traject scholier volwassene totaal 

Eindhoven - Helmond 29 495 524 

Breda - Tilburg 22 357 379 

Tilburg - Waalwijk 16 252 268 

Den Bosch - Waalwijk 20 455 475 

Nistelrode - Uden 18 158 176 

Veghel - Uden 10 344 354 

totaal 115 2061 2176 

 
Tabel B1.7: Respons naar wervingsmethode en doelgroep 
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Achtergrondkenmerken steekproef 

De kenmerken van de respondenten die aan het onderzoek hebben deelgenomen, is 
weergegeven in tabel B1.8.  

 Eindhoven-

Helmond 

Breda-

Tilburg 

Tilburg-

Waalwijk 

Den Bosch-

Waalwijk 

Nistelrode-

Uden 

Veghel-

Uden 

 

totaal 

geslacht        

    man 63,5% 51,2% 56,7% 46,9% 39,2% 45,8% 52,1% 

    vrouw 35,9% 47,5% 43,3% 51,6% 60,8% 53,7% 47,2% 

   zeg ik niet 0,6% 1,3% 0,0% 1,5% 0,0% 0,6% 0,8% 

leeftijd        

    < 18 jaar 5,5% 5,8% 6,0% 4,2% 10,2% 2,8% 5,3% 

    19-29 jaar 8,2% 9,8% 8,6% 6,5% 8,0% 7,9% 8,1% 

    30-39 jaar 14,7% 12,1% 7,8% 10,3% 12,5% 9,6% 11,4% 

    40-49 jaar 22,7% 21,6% 16,4% 18,1% 15,3% 16,7% 19,2% 

    50-59 jaar 29,6% 26,9% 26,5% 32,8% 33,0% 31,6% 30,1% 

    60-69 jaar 14,1% 19,5% 25,0% 21,7% 16,5% 26,0% 20,2% 

    >70 jaar 5,2% 4,2% 9,7% 6,3% 4,5% 5,4% 5,8% 

rijbewijs        

    ja 89,0% 89,4% 86,9% 91,8% 84,1% 92,7% 89,6% 

    nee 11,0% 10,6% 13,1% 8,2% 15,9% 7,3% 10,4% 

Opleiding        

basisonderwijs (basisschool, LTS, VMBO)  4,8% 5,8% 12,5% 7,2% 16,1% 8,9% 8,0% 

middelbaar onderwijs (MBO, MAVO, HAVO, 

VWO) 
26,6% 33,1% 41,9% 42,9% 46,6% 48,9% 38,4% 

hoger onderwijs (HBO, universiteit) 66,6% 59,0% 43,8% 47,8% 35,6% 39,9% 51,5% 

anders 1,9% 2,1% 1,9% 2,1% 1,7% 2,3% 2,0% 

 samenstelling huishouden        

inwonend 7,2% 10,7% 9,0% 6,6% 14,4% 6,3% 8,3% 

alleenstaand zonder thuiswonende 

kinderen 

11,3% 11,5% 7,5% 8,9% 5,7% 9,7% 9,6% 

alleenstaand met thuiswonende kinderen 5,0% 1,9% 1,1% 2,3% 1,7% 3,1% 2,8% 

studentenhuis/ woongemeenschap 1,7% 1,1% 0,0% 0,6% 0,6% 0,6% 0,9% 

getrouwd/samenwonend zonder 

thuiswonende kinderen 

33,8% 35,8% 50,6% 43,6% 28,7% 43,6% 39,6% 

getrouwd/samenwonend met 

thuiswonende kinderen <12 jaar 

20,0% 16,6% 13,1% 14,0% 18,4% 14,8% 16,3% 

getrouwd/samenwonend met 

thuiswonende kinderen >12 jaar 

19,6% 21,4% 16,1% 22,6% 28,7% 20,5% 21,0% 

anders 1,4% 1,1% 2,6% 1,3% 1,7% 1,4% 1,5% 

 
Tabel B1.8: Achtergrondkenmerken steekproef 
 
 
 



 

 

 

Bijlage 2  
 
Vragenlijst  
Waalwijk - Tilburg 
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