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Een mooie waardering voor het fietsen in de 

provincie Noord-Brabant. Hopelijk kan met het 

aan de slag gaan van de verbeterpunten, het 

fietsen nog aantrekkelijker worden gemaakt. 

Hannes van de Ven 

Wilco Wigboldus 

Voor u ligt de rapportage van de nulmeting van Fietsen in 

Brabant. Het onderzoek is een initiatief van de Provincie 

Noord-Brabant, ondersteund door de ANWB, om de huidige 

houding ten aanzien van fietsen in de provincie in kaart te 

brengen. Door het onderzoek te herhalen kunnen we zien of 

inspanningen op het gebied van fietsen het gewenste effect 

sorteren.  

 

Om zoveel mogelijk respondenten te werven voor deze 

eerste meting zijn meerdere bronnen ingezet: het ANWB 

ledenpanel, deelnemers aan het B-riders programma, 

ANWB fietsnieuwsbrief en via het online platform ‘Ons 

Brabant fietst’. Uiteindelijk hebben 1536 Brabanders 

deelgenomen aan het onderzoek. 

 

mailto:welcome@blauw.com
mailto:welcome@blauw.com
mailto:welcome@blauw.com
mailto:welcome@blauw.com
http://www.blauw..com/


Rapportage Fietsen in Brabant JOB NUMBER: 22604 JOB NUMBER: 22604 Rapportage Fietsen in Brabant 

Inhoudsopgave 

3 

1 Management samenvatting 

2 Waardering fietsen 

3 Verbeterpunten 

4 Huidig gedrag 

6 Bijlagen 

5 Onderzoek verantwoording 



1 

Management samenvatting 
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De context 
Binnen de Provincie Noord-Brabant is het 

programma Fiets in de Versnelling 

opgezet, dat als doel heeft meer mensen 

op de fiets te krijgen. Fietsen bevordert de 

algemene gezondheid en is beter voor het 

milieu dan andere vervoersmiddelen.  

Maar om te weten of het programma het 

gewenste effect bereikt, is het nodig te 

weten hoe de doelgroep (Brabanders) 

over fietsen in Brabant denkt. ANWB wil 

daarin graag samenwerken met de 

provincie. 

Onderzoeksvraag 
Om het fietsen aantrekkelijker te maken 

moet eerst inzicht verkregen worden in de 

huidige waardering voor het fietsen in 

de provincie Noord-Brabant.  

 

Deze nulmeting is de basis voor een 

monitor om vinger aan de pols te houden 

wat betreft de waardering van fietsende 

Brabanders voor het fietsen in de 

provincie en om eventueel effect van 

toekomstige activiteiten in kaart te 

brengen.  

De uitdaging 
De Provincie Noord-Brabant wil het fietsen 

aantrekkelijker maken voor de Brabantse 

bevolking met als uiteindelijk doel om 

meer mensen van de auto naar de fiets te 

bewegen. De provincie wil voorts ook het 

recreatieve fietsen bevorderen. 
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Fietsende Brabanders waarderen het fietsen in de provincie met een 7,6.  

Dit is met name te danken aan de gevarieerde omgeving waar men doorheen fietst,  

maar ook de fietspaden zelf en verschillende routes spelen een belangrijke rol in deze beoordeling.  

Om het fietsen nog aantrekkelijker te maken zou de provincie  

als eerste met de veiligheid aan de slag moeten gaan. 
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Brabanders zijn tevreden 

over het fietsen in de 

provincie 

Fietsende Brabanders geven het fietsen in 

de provincie gemiddeld een 7,6 als 

rapportcijfer. De tevredenheid over het 

fietsen is ook terug te zien in de 

beoordeling van de verschillende 

doeleinden waarvoor men de fiets kan 

pakken. 

Fietsers positief over 

de gevarieerde 

omgeving 

De waardering voor het fietsen 

is voor een groot deel te 

danken aan de leuke en 

gevarieerde omgeving waar 

men doorheen fietst. 

Veiligheid is het 

belangrijkste 

verbeterpunt 

Volgens de Fietsende Brabanders zou de 

provincie als eerste de veiligheid 

moeten aanpakken om het fietsen in de 

provincie te kunnen verbeteren. De 

veiligheid wordt vooral negatief beïnvloed 

door de snelheidsverschillen van de 

weggebruikers op de paden. 
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Leeswijzer 
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De doelgroep van het onderzoek bestaat uit Brabanders die 

tenminste eens per 2 weken fietsen. Iedereen die aan dit 

criterium voldeed mocht de vragenlijst invullen. Het profiel van 

de doelgroep wat betreft achtergrondkenmerken als geslacht 

en leeftijd is geen goede afspiegeling van de Brabantse 

bevolking. Het aandeel oudere Brabanders (ouder dan 45 

jaar) is oververtegenwoordigd en het aandeel jongere 

Brabanders (jonger dan 45 jaar) is klein. Deze verdeling is het 

gevolg van de respons onder de verschillende 

leeftijdsgroepen. Jongere leeftijdsgroepen reageren minder 

vaak op vragenlijsten dan oudere. Na overleg met de 

Provincie en ANWB is besloten om de steekproef niet te 

wegen. De doelgroep zoals deze bij de nulmeting is 

verzameld vormt de groep ‘Fietsers in Brabant’. In hoofdstuk 

3 zijn de achtergrondkenmerken van de doelgroep 

beschreven. 

 

Doelgroep onderzoek 
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Waardering fietsen 

Hoe wordt het fietsen in Noord-Brabant over 

het algemeen beoordeeld? En hoe zit dit met 

de verschillende doeleinden (woon-

werkverkeerd ed.), maar ook de aspecten van 

het fietsen?  
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Fietsen in Noord-Brabant krijgt gemiddeld een 7,6 
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7,6 

Fietsende Brabanders zijn te spreken 

over het fietsen in de provincie getuige 

het gemiddelde rapportcijfer: 7,6. Er zijn 

vrijwel geen onvoldoendes (2%) 

gegeven, maar daarentegen wel 

behoorlijk wat negens (9%).  

Gemiddelde 

waardering 

Vraagtekst 

Welk rapportcijfer geeft u 

het fietsen in de provincie 

Noord-Brabant? 

 

Geef een rapportcijfer 

tussen de 1 en 10. 

  

Brabanders die voornamelijk de fiets 

pakken naar werk zijn iets kritischer 

over fietsen in de provincie dan 

Brabanders die met een ander 

vervoermiddel naar werk gaan (7,4 vs. 

7,7).  

Verder zijn er geen opmerkelijke 

verschillen tussen subgroepen. 

Meer dan de helft van de fietsende Brabanders geeft een 8 of hoger. 

2% 
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46% 

9% 
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Spreiding rapportcijfers 

n=1536 
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Fietsnetwerk in de provincie krijgt gemiddeld een 7,5  
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Slechts klein deel van de Brabanders geeft een onvoldoende, gros beoordeelt dit met een 7 of 8. 

7,5 

Net als de algehele waardering is ook 

de gemiddelde waardering voor het 

fietsnetwerk in de provincie een goede 

beoordeling. Met een 7,5 zijn er 

uiteraard ook nog verbeterpunten, maar 

het feit dat er weinig onvoldoendes 

worden gegeven geeft wel aan dat het 

merendeel tevreden is over het 

fietsnetwerk. 

Vraagtekst 

Welk rapportcijfer geeft u 

het fietsnetwerk 

(infrastructuur) in de 

provincie Noord-Brabant? 

 

Geef een rapportcijfer 

tussen de 1 en 10. 

  

Er zijn geen verschillen tussen 

relevante subgroepen als het gaat om 

het oordeel over het fietsnetwerk 

(infrastructuur) in de provincie. 

  

Gemiddelde 

waardering 
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Recreatief fietsen wordt het best gewaardeerd 
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Basis: ieder doeleinde is enkel beoordeeld door Brabanders 

die voor dat doeleinde wel eens de fiets te pakken. 

 

Een functionele trip is bijvoorbeeld een trip naar de 

supermarkt, maar geen woon-werkverkeer of naar 

school/studie. 

Er zit weinig verschil tussen de hoogste en laagste score: 7,8 (recreatief) en 7,3 (woon-werk). 
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recreatief fietsen
(n=1475)

functionele trip
(n=1467)

sportief (n=1220) woon-werkverkeer
(n=542)

Beoordeling doeleinden fietsen in Noord-Brabant  

Vraagtekst 

Welk rapportcijfer geeft u 

het fietsen in de provincie 

Noord-Brabant als het 

gaat om het doeleinde? 

 

Geef een rapportcijfer 

tussen de 1 en 10. 

  

Logischerwijs wordt het recreatief fietsen 

het best beoordeeld (7,8), dit zijn immers 

ook vaak de leukste tochten (ontspanning 

en voor eigen plezier). Het verschil is 

echter klein met het woon-werkverkeer, 

wat vaak verplicht is en een vaste route 

kent (gem. cijfer: 7,3), maar nog steeds 

zijn fietsende Brabanders hier tevreden 

over. 
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Hoge beoordeling snelfietspaden 
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Fietspaden binnen en buiten de bebouwde kom, maar ook de 

snelfietspaden zijn alleen voorgelegd aan Brabanders die 

hebben aangegeven wel eens op dit type fietspad te fietsen. 
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Beoordeling aspecten fietsen in Noord-Brabant  

Vraagtekst 

Welk rapportcijfer geeft u 

het fietsen in de provincie 

Noord-Brabant als het 

gaat om het doeleinde? 

 

Geef een rapportcijfer 

tussen de 1 en 10. 

  

Brabanders die voornamelijk de fiets 

pakken naar het werk zijn kritischer op de 

aspecten van fietsen (geldt voor 

bewegwijzering, veiligheid en gewone 

fietspaden). 

 

In de bijlage staan alle beoordelingen 

uitgesplitst naar regio (5 grote steden en 

rest van Brabant). 

Inzicht 

Gebruikers van 

elektrische fiets zijn 

kritischer over drukte op 

de fietspaden dan 

gebruikers van andere 

fietsen. 

Iets minder hoge scores op de aspecten veiligheid en drukte op de fietspaden. 
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Verbeterpunten 

Op welke vlakken zitten volgens de fietsers 

vaak de belangrijke verbeterpunten om het 

fietsen in de provincie verder te verbeteren? 
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Veiligheid is het belangrijkste punt van verbetering 
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Ook de fietspaden (binnen en buiten de bebouwde kom) zijn voor fietsers een punt van aandacht. 

26% 

19% 

16% 

11% 

8% 

5% 

7% 

8% 

0% 10% 20% 30%

veiligheid

fietspaden buiten bebouwde kom

fietspaden binnen bebouwde kom

drukte op fietspaden

snelfietspaden

bewegwijzering

anders

geen van bovenstaande,
helemaal tevreden

Belangrijkste verbeterpunt fietsen 

n=1536 

Vraagtekst 

Welk van onderstaande 

aspecten zou de 

provincie volgens u als 

eerste moeten 

verbeteren? 

 

Eén antwoord mogelijk 

  

Veiligheid heeft hoogste prioriteit 

Ruim een kwart van de fietsers (26%) 

vindt veiligheid het belangrijkste punt 

van verbetering. Voor de provincie dan 

ook zaak om hier als eerste op in te 

zetten. Om meer gevoel te krijgen bij 

het begrip ‘veiligheid’ is op pagina 19 

dieper ingegaan op dit onderwerp. 



Rapportage Fietsen in Brabant JOB NUMBER: 22604 

Andere weggebruikers maken het vaak onveilig 
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Wat is volgens de fietsende Brabanders veiligheid? 

Veiligheid is volgens Brabanders het belangrijkste 

verbeterpunt; ruim een kwart (26%) geeft aan dat de provincie 

dit als eerste moet verbeteren. Maar wat betekent veiligheid 

volgens de fietsers in Brabant? Middels een analyse op de 

open antwoorden is getracht meer gevoel bij dit onderwerp te 

krijgen.   

 

Er zijn meerdere aspecten in het fietsen die met veiligheid te 

maken hebben. Hieronder staan de meest genoemde 

aspecten weergegeven: 

- Andere weggebruikers maken het onveilig. Auto’s 

worden genoemd, maar ook scooters die het gevaarlijk 

maken voor fietsers. Soms razen ze met grote snelheid 

voorbij en dat geeft een onveilig gevoel. Ook wielrenners 

gedragen zich – in de ogen van sommige fietsers – soms 

asociaal. 

- Achterstallig onderhoud aan het fietspad zelf. Door 

kuilen, boomwortels, maar ook andere schade aan het 

fietspad ontstaan gevaarlijke situaties. 

- Ook het ontbreken van verlichting en gevaarlijke 

kruispunten zorgen voor een mindere mate van 

veiligheid.  

“Er ontstaan regelmatig onveilige situaties doordat auto's 

mij afsnijden of te dicht langs me rijden.” 

 

“Gevaarlijke wegen waar ander gemotoriseerde 

weggebruikers gevaarlijk hard en snel langs fietsers 

scheuren. Dit geeft vaak onveilige en gevaarlijke situaties.” 

 

“Fietsen in de buitengebieden (op B-wegen) is vaak onveilig 

ivm de snelheidsverschillen met gemotoriseerd verkeer.” 

“Veel fietspaden zijn niet veilig en slecht wegdek.” 

 

“Verlichting van de weg is op sommige plekken zeer slecht.” 

 

“Vaak smal en onderhoud lang niet altijd optimaal. 

Verkeerslichten meer afgestemd op auto dan op fiets.” 

Ook de staat van fietspaden en het ontbreken van verlichting zorgen voor onveilige situaties. 
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Ook de fietspaden zelf (in de zin van verbinding en kwaliteit) en fietsroutes vaak genoemd. 

De fietsomgeving meest genoemd als positief punt 
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Wat wordt het meest genoemd? 

Middels een open vraag is aan 

Brabanders gevraagd wat men positief 

vindt aan het fietsen in de provincie. 

Hieronder de 3 meest genoemde 

punten:  

- Omgeving 

- Goede fietspaden 

- Goede fietsroutes 

Omgeving 

Het meest genoemde punt door fietsende Brabanders. Met 

omgeving wordt onder meer de natuur, het landschap en 

vooral de diversiteit aan ‘omgeving’ bedoeld. Hieronder een 

aantal quotes die het positieve punt illustreren: 

“Heel veel variatie aan landschappen; de ene keer fietsen we 

in de bossen en de andere keer langs de Maas en dan weer 

het boerenland.” 

“Mooie omgeving, afwisselend, bos, natuur etc.” 

 

Goede fietspaden 

Waar het gaat om goede fietspaden, wordt door zowel de 

kwaliteit van de fietspaden zelf als ook de verbinding en vele 

fietspaden bedoeld: 

 

“Vaak goede verbinding en goed fietspad.” 

“Veel fietspaden en in goede staat. Snelfietspaden in 

ontwikkeling.” 

“Goede fietspaden en goed aangelegd” 

Goede fietsroutes 

Waar het gaat om de goede fietsroutes wordt over het 

algemeen de variëteit aan routes bedoeld in de vorm van 

bijvoorbeeld knooppunten, maar ook de leuke routes: 

 

“Knooppunten in vaak mooie gebieden.” 

“Goed knooppuntennetwerk met voldoende horeca op de 

route.” 

“Leuke routes bv rondje van Eindhoven en van Helmond” 

Vraagtekst: Kunt u aangeven wat u positief vindt aan het fietsen in 

de provincie Noord-Brabant? 
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Ook de drukte op de weg en de slechte fietspaden zijn minder goede punten. 

Onderhoud rondom fietspaden vindt men minder goed 
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Wat wordt het meest genoemd? 

Middels een open vraag is aan 

Brabanders gevraagd wat men minder 

goed vindt aan het fietsen in de provincie. 

Hieronder de 3 meest genoemde punten: 

- Onderhoud rondom de fietspaden 

- Drukte op de weg 

- Slechte fietspaden 

Onderhoud rondom de fietspaden 

Dit blijkt het minst goede punt van fietsen in de provincie te 

zijn. Men refereert bijvoorbeeld aan obstakels die op het 

fietspad terecht komen. Dit komt vaak door achterstallig 

onderhoud.: 

“Soms slecht gesnoeid, waardoor uitwijken voor takken. 

Bestrating niet altijd even goed.” 

“Sommige wegen matig onderhoud. Soms obstakels op 

fietsrijbanen.” 

“Niet alle fietspaden worden goed onderhouden.” 

Drukte op de weg 

Met drukte wordt niet enkel het aantal aanwezigen op het 

fietspad genoemd, maar ook hinder van auto’s en het gevoel 

van onveiligheid door andere weggebruikers: 

 

“Te druk verkeer op wegen waar geen fietspad is.” 

“Last van grote groepen wielrijders.” 

“Het verkeer dat vlak langs je raast” 

Slechte fietspaden 

Met de slechte fietspaden wordt de staat van de fietspaden 

bedoeld. Het gaat hier enkel om het fietspad zelf en dus niet 

om de zaken rondom de paden: 

 

“Soms veel bobbels van boomwortels” 

“Soms slechte fietspaden” 

“Ontzettend slechte paden en gevaarlijk” 

Vraagtekst: Kunt u aangeven wat u minder goed vindt aan het 

fietsen in de provincie Noord-Brabant? 
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Veiligheid overal het belangrijkste verbeterpunt 
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Eindhoven (n=131) 

 

Tilburg (n=111) 

 

Breda (n=68) 

 

Nr. 1 verbeterpunt Veiligheid (31%) Veiligheid (25%) Veiligheid (28%) 

Nr. 2 verbeterpunt 
Fietspaden binnen de bebouwde 

kom (21%) 
Drukte op de fietspaden (19%) 

Fietspaden binnen de 

bebouwde kom (25%) 

Nr. 3 verbeterpunt Drukte op de fietspaden (15%) 
Fietspaden binnen de bebouwde 

kom (16%) 

Fietspaden buiten de 

bebouwde kom, drukte op 

de fietspaden en 

bewegwijzering (allen 10%) 

 

 

‘s-Hertogenbosch (n=56) 

 

Helmond (n=48) 

 

Rest van Brabant 

(n=1096) 

 

Nr. 1 verbeterpunt Veiligheid (28%) Veiligheid (23%) Veiligheid (25%) 

Nr. 2 verbeterpunt Drukte op de fietspaden (20%) 

Fietspaden binnen de bebouwde 

kom en snelfietspaden (beiden 

19%) 

Fietspaden buiten de 

bebouwde kom (22%) 

Nr. 3 verbeterpunt 

Fietspaden binnen en buiten de 

bebouwde kom en 

snelfietspaden (allen 11%) 

Fietspaden buiten de bebouwde 

kom en drukte op de fietspaden 

(beiden 10%) 

Fietspaden binnen de 

bebouwde kom (15%) 

Toelichting tabel: in bovenstaand overzicht is per grote stad of rest van Brabant de top 3 van punten die de provincie als eerste zou 

moeten verbeteren om het fietsen aantrekkelijker te maken getoond. Tussen haakjes het percentage fietsers dat dit verbeterpunt heeft 

genoemd. 

Fietspaden buiten de bebouwde kom zijn vooral buiten de grote steden een verbeterpunt. 
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Over het algemeen zijn de fietsende Brabanders die 

voornamelijk met de auto naar werk gaan zelfs positiever over 

fietsen in de provincie (7,6 gemiddeld tegen over 7,4 die met 

de fiets naar werk gaat). Overigens geven Brabanders die 

met de auto naar werk gaan op alle fronten (doeleinden 

fietsen, maar ook aspecten van het fietsen) net zulke hoge 

cijfers of soms zelfs hoger dan degenen die voornamelijk die 

fiets nemen naar werk.  

 

Ook de verbeterpunten zijn hetzelfde als bij de groep die 

doorgaans de fiets naar het werk neemt (1. veiligheid, 2. 

fietspaden buiten de bebouwde kom, 3. fietspaden binnen de 

bebouwde kom).  

 

Vooral het achterstallig onderhoud van en rond de 

fietspaden en de slechte fietspaden noemen Brabanders 

die met de auto naar het werk gaan spontaan als minder 

goede punten aan het fietsen in de provincie. Dit kunnen 

mogelijk drempels zijn om de fiets te pakken naar werk. Door 

deze punten aan te pakken vergroot de provincie in ieder 

geval de kans dat men vaker de fiets gaat pakken naar werk. 

Houdt hierbij wel rekening met de kanttekening in het blok 

links.    

Slechte paden mogelijk drempel om fiets te pakken  

20 

Ook achterstallig onderhoud is een minpunt voor Brabanders die met de auto naar werk gaan. 

Mensen van de auto naar de fiets 

bewegen 

Een belangrijke uitdaging voor de 

provincie is om mensen vaker de fiets te 

laten pakken naar werk in plaats van de 

auto. Er is op zoek gegaan naar 

aanknopingspunten om dit gedrag te 

bevorderen. 

Kanttekening 

Er is niet gevraagd aan 

fietsende Brabanders wat 

de reden is dat ze auto 

nemen naar werk. Het 

kan natuurlijk komen 

doordat bijvoorbeeld de 

afstand naar werk 

onoverbrugbaar is per 

fiets. 

Subdoelgroep 

n=726 Brabanders 

hebben te maken met 

woon-werkverkeer 

 

49% voornamelijk met de 

fiets 

42% auto 

9% overig 
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Huidig gedrag 

Van welke type fietsen maakt men gebruik? 

Hoe vaak wordt er gefietst? En voor welke 

doeleinden wordt de fiets gebruikt? 
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Ruim een kwart gebruikt meerdere typen fietsen  

22 

55% 

41% 

17% 

15% 

2% 

0% 20% 40% 60%

gewone fiets

elektrische fiets

sport(ieve) fiets

hybride / toerfiets /
trekkingfiets

speed pedelec

anders

Type fiets 

n=1536 

Vraagtekst 

Welk type fiets gebruikt u 

wel eens?  

25% 

Gebruikt 2 soorten 

fietsen 

3% 

Gebruikt 3 soorten 

fietsen 

Meest voorkomende 

combinaties 

- Gewone fiets en 

elektrische fiets – 10% 

(van alle Brabanders) 

-  Gewone fiets en sportieve  

fiets – 10% 

- Sportieve fiets en hybride 

fiets – 3% 

 

Vaak heeft men dan een gewone fiets in combinatie met een elektrische fiets of sportieve fiets. 
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49% 

42% 

5% 

2% 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

fiets

auto

openbaar
vervoer

te voet

motor

scooter

brommer/
snorfiets

Vervoermiddelen woon-werkverkeer 

n=726 

92% 

91% 

78% 

40% 

16% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

fietspaden binnen
bebouwde kom

fietspaden buiten
bebouwde kom

op de weg

onverharde paden

snelfietspaden

anders

Type fietspaden 

n=1563 

Ruim één op de zes fietsende 

Brabanders maakt wel eens gebruik 

van de snelfietspaden in de provincie 

(16%).  

Bijna de helft van de fietsende Brabanders 

die voor hun werk moeten reizen geven aan 

dit voornamelijk met de fiets te doen. 

Hiermee ‘wint’ de fiets het van de auto (49% 

vs. 42%). De Provincie zou het percentage 

van de auto graag zien dalen, maar er is 

niet uitgevraagd of men dit vervoermiddel 

moet kiezen vanwege bijvoorbeeld de lange 

afstand of onhandige locatie van het werk.  

De auto volgt op korte afstand als vervoermiddel voor woon-werkverkeer. 
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23% 

33% 

8% 

7% 

45% 

26% 

28% 

28% 

17% 

6% 

19% 

28% 

6% 

8% 

15% 

7% 

12% 

9% 

7% 

25% 

21% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

functionele trip
(n=1536)

woon-werkverkeer
(n=726)

sportief
(n=1536)

recreatief fietsen
(n=1536)

Frequentie gebruik fiets 

dagelijks

meerdere keren per
week

ongeveer eens per
week

ongeveer eens per
2 weken

ongeveer eens per
maand

minder dan eens
per maand

nooit

Tweederde van de fietsende Brabanders (68%) gaat 

meerdere keren per week op de fiets weg voor een 

functionele trip (zoals boodschappen doen).  

 

Driekwart van de fietsende Brabanders pakt wel eens de fiets 

naar werk (75% tenminste wel eens). Hier moet wel de 

kanttekening bij worden gemaakt dat niet uitgevraagd is of het 

slechts een onderdeel is van de totale reis (bijv. naar het 

station om vervolgens de trein te nemen) of de volledige reis 

per fiets wordt gemaakt.  

Vaak heeft men dan een gewone fiets in combinatie met een elektrische fiets of sportieve fiets. 
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jaar 

61 

De gemiddelde leeftijd van de 

deelnemers aan het onderzoek komt uit 

op 61 jaar. In de grafiek rechts is te zien 

hoe de leeftijd per categorie is verdeeld. 

Daarnaast is ook de dagelijkse 

bezigheid van de deelnemers 

weergegeven. 

Man 

68% 

Vrouw 

32% 
Achtergrondkenmerken 

van de deelnemers aan 

het onderzoek 

47% 

45% 

7% 

0% 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

werkend

anders

werkloos / uitkering

studerend

Dagelijkse bezigheid 

n=1536 

Onder ‘anders’ vallen de overige vormen van dagelijkse 

bezigheid zoals pensioen, huisvrouw/-man etc. Deze zijn 

niet als categorie voorgelegd. 

3% 

7% 

17% 

29% 

44% 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

18-34 jaar

35-44 jaar

45-54 jaar

55-64 jaar

65 jaar en
ouder

Leeftijd 

n=1536 

Verdeling in 

Noord-Brabant 

18-34 26% 

35-44 16% 

45-54 19% 

55-64 16% 

65 en 

ouder 22% 
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Onderzoek verantwoording 
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Netto steekproef 

n=1536 

Frequente fietsers (dagelijks) 

n=626 
Minder frequente fietsers 

n=910 

Verantwoording 
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METHODE 
KWANTITATIEF 

gegevensverzameling 

online 

Male 

123 
minuten 

8 

Gemiddelde 

invulduur 

Onder die steden, 

welke vanoud. 

De doelgroep van dit onderzoek bestaat uit 

Brabanders die tenminste eens per 2 weken 

fietsen. Zie inleiding voor een uitgebreidere 

toelichting. 

Bij start van het veldwerk is eerst een kleine 

batch verstuurd. De data van deze eerste 

groep is gecontroleerd op routing en 

consistentie. Bij de controle zijn geen 

bijzonderheden geconstateerd. 

Als steekproefkader zijn meerdere bronnen 

gebruikt, te weten: het Blauw-ANWB panel, 

ANWB fietsnieuwsbrief, deelnemers aan B-

Riders en Ons Brabant Fietst platform. Op de 

volgende pagina zijn de aantallen 

respondenten per bron weergegeven. 

5 april 2018 – 5 mei 2018 

Veldwerkperiode 
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• Respondenten maakten door hun deelname aan het 

onderzoek kans op één van de ANWB cadeaubonnen of 

een 3-daags fietsarrangement. 

• De vragenlijst is in nauwe samenwerking met Provincie 

Noord-Brabant en ANWB opgesteld. De vragenlijst bestaat 

uit de volgende onderdelen: Huidig gedrag, Waardering 

fietsen, Verbeterpunten, Achtergrond, Afsluiting 

• Waar mogelijk zijn de vragen gerouleerd en 

gerandomiseerd om eventuele volgorde effecten te 

voorkomen.  

Dataverwerking 

Na afloop van het veldwerk is het opgebouwde 

databestand gecontroleerd op volledigheid en 

consistentie en geschikt gemaakt voor statistische 

analyse.  

 

Rapportage 

Waar in dit rapport wordt gesproken over een verschil 

gaat het om een significant verschil bij een alfa van 

0,05. Dit houdt in dat de kans kleiner is dan 1 op 20 dat 

het gevonden verschil op toeval berust.  

De opbouw van de netto 

steekproef is hiernaast 

weergegeven 

 

Bron n % 

Blauw-ANWB 

panel 

874 57% 

B-Riders 207 14% 

Ons Brabant 

Fietst 

98 6% 

ANWB 

nieuwsbrief 

357 23% 
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Bijlagen 
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Weinig grote verschillen tussen de steden in 
waardering 

30 

Onderwerp 

 

Eindhoven 

A 

Tilburg 

B 

Breda 

C 

‘s-Hertogenbosch 

D 

Helmond 

E 

Rest van Brabant 

F 

Algemeen oordeel 7,5 7,6 7,5 7,7 A 7,7 7,6 

Fietsnetwerk 7,6 7,5 7,5 7,6 7,8 7,5 

Doeleinde 

Recreatief fietsen 7,8 7,8 7,7 7,8 8 7,8 

Woon-werkverkeer * 7,3 7,4 6,9 7,4 7,5 7,2 

Functionele trip 7,3 7,4 7,3 7,7 ACF 7,7 AC 7,4 

Sportief 7,4 7,4 7,5 7,5 7,6 7,3 

Aspecten fietsen 

Snelfietspaden * 7,6 7,2 7,9 7,2 6,7 7,4 

Fietspaden binnen de bebouwde kom 6,8 7 6,8 7,4 ABCF 7,2 ACF 6,8 

Fietspaden buiten de bebouwde kom 7,4 7,3 7,1 7,3 7,6 C 7,2 

Bewegwijzering 7,1 7,4 7,1 7,3 7,4 7,3 A 

Veiligheid 6,6 6,8 6,7 6,9 A 7 A 6,8 A 

Drukte op de fietspaden 6,8 6,5 6,6 6,6 6,9 B 6,7 B 

Uitleg verschillen tussen de grote steden en rest van Brabant: wanneer een grote stad of de rest van Brabant hoger scoort wordt met een letter 

die refereert aan de kolom (A, B, C etc.) aangegeven ten opzichte van welke kolom (ofwel welke stad of rest van Brabant) er hoger wordt gescoord.  

* de steekproefgrootte per regio is erg klein, omdat niet iedereen deze vraag voorgelegd heeft gekregen. Vanwege deze kleine steekproef zullen met een 

betrouwbaarheidsniveau van 95% niet snel verschillen ontstaan tussen de groepen. De foutmarge is immers grote bij deze steekproefgroottes. 


