
Uitkomsten enqu ête 
- Verkeer in de Stad -

Denk en Doe Mee -panel



Onderzoek
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Het is te druk op de fietspaden in de grote steden. 
Oorzaak? Steeds meer fietsers en 
snelheidsverschillen door de komst van e-bikes, 
snorscooters en bakfietsen. Dat zorgt voor irritatie en 
ongelukken. Hoe kunnen we dit oplossen? Hoe kan 
de ruimte in de stad voor de fiets, voetganger, auto en 
openbaar vervoer beter worden verdeeld? 

De ANWB onderzoekt dit en vroeg het Denk en Doe 
Mee panel naar hun ervaringen met het Verkeer in de 
Stad, en naar mogelijke oplossingen. Bijna 4000 
panelleden hebben meegedaan aan het onderzoek.



Uitkomsten enquête

Van de 3708 mensen die deelnamen aan de enquête 
Verkeer in de stad, woont:

- 51% in een stad 

- 43% in een dorp

- 6% in het buitengebied
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Top 3 reismotief naar de stad:
1. om te winkelen
2. om uit te gaan of voor ander vermaak
3. om naar het werk te gaan

Winkelen is de meest voorkomende reden om naar de stad te gaan.



Hoe verplaatst men zich 
naar en in de binnenstad?
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Naar de binnenstad:
1. personenauto 42,5%
2. gewone fiets 27,0%
3. openbaar vervoer 11,7%
4. lopend 8,1%
5. elektrische fiets 5,7%

In de binnenstad
1. lopend 63,5%
2. gewone fiets 15,9%
3. personenauto 9,6%
4. elektrische fiets 3,8%
5. openbaar vervoer 3,6%

Bijna de helft van de mensen geeft aan dat ze met de auto naar de stad gaan. In de stad verplaatsen ze zich vooral lopend.



Stress in het verkeer

42% van deelnemers aan het verkeer zegt (zeer) ontspannen deel te 
nemen aan het verkeer. De overige respondenten (59%) ervaren weinig 
tot veel stress. De uitkomsten laten zien dat er weinig mensen zijn die 
zwaar gestrest aan het verkeer deelnemen (3%).

Ouderen nemen gemiddeld ontspannener deel aan het verkeer dan 
jongeren. Er is geen duidelijk verband zichtbaar met gekozen manier 
van verplaatsen, al zien we wel dat mensen die openbaar vervoer als 
belangrijkste manier aangeven, iets minder ontspannen zeggen te zijn. 
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Weinig mensen zeggen veel stress te ervaren in het verkeer.



Ergernissen in het verkeer

Bijna de helft van de respondenten (41%) ergert zich weinig tot 
gemiddeld. En 37% van de respondenten ergert zich gemiddeld tot zeer 
veel als men zich in de stad verplaatst, terwijl bijna een kwart (23%) 
zegt zich niet tot weinig te ergeren.

Ouderen ervaren gemiddeld minder ergernissen in het verkeer in de 
binnenstad. In de 65+ groep kan dat te maken hebben met het feit dat 
weinigen naar het werk gaan en men dus buiten de spitsuren kan 
reizen.
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Driekwart van de mensen ergert zich in het verkeer.
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Als men zich lopend of op de gewone fiets verplaatst :

1. Andere weggebruikers die zich niet aan de verkeersregels 
houden

2. Lang wachten voor verkeerslichten

3. Andere weggebruikers die stilstaan op plekken waar het niet mag

Als men zich met de personenauto verplaatst:

1. Andere weggebruikers die zich niet aan de verkeersregels 
houden

2. Geen parkeergelegenheid

3. Lang wachten voor verkeerslichten

Belemmeringen die men het meest 
ergerlijk vindt in de stad:

Men ergert zich het meest aan andere weggebruikers die zich niet aan de verkeersregels houden.



Wie heeft last van wie?
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Voetganger heeft het meeste last van..
1. gewone fiets
2. brommer/bromfiets/bromscooter
3. voetgangers
4. snorfiets/snorscooter
5. bestuurders van een scootmobiel

Gewone fietser heeft het meeste last van…
1. brommer/bromfiets/bromscooter
2. personenauto
3. snorfiets/snorscooter
4. voetgangers
5. gewone fiets

Automobilist heeft het meeste last van…
1. gewone fiets
2. brommer/bromfiets/bromscooter
3. personenauto
4. snorfiets/snorscooter
5. vrachtauto

Wat voor soort last ervaart men van de 
andere verkeersdeelnemers? 

Automobilisten en gewone fietsers geven 
aan dat zij vooral last hebben van andere 
weggebruikers die hen in een gevaarlijke 
situatie brengen. Voetgangers geven aan dat 
zij vooral last hebben van het feit dat andere 
weggebruikers hen belemmeren /hinderen. 

Top 5 per verplaatsingswijze 
(van meeste last naar minste last):

De voetganger en automobilist hebben het meeste last van de fietser. De fietser juist van de brommer/bromfiets.



Ergerlijk gedrag – top 3
De verschillende verkeersdeelnemers storen zich 
grotendeels aan dezelfde zaken. Iedereen ergert zich het 
meest eraan dat andere weggebruikers ‘geen oog hebben 
voor de ander’. Waaraan ergert men zich nog meer bij:
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Voetgangers - overal tussendoor lopen
- onverwacht stil staan, lopen waar het niet mag

Fietsers - overal tussendoor fietsen
- over de stoep fietsen

Berijders van een 
brommer/bromfiets/bromscooter 

- overal tussendoor rijden
- te hard rijden

Automobilisten - parkeren waar het niet mag
- te hard rijden

Motorrijders - te hard rijden
- onverwachte (slinger)bewegingen

Bestuurders van een scootmobiel - te hard rijden
- onverwachte (slinger)bewegingen

OV-bestuurders - omvang en dominant rijgedrag.
- te hard rijden

Iedereen ergert zich het meest aan andere weggebruikers die ‘geen oog hebben voor de ander’.



Eigen gedrag in het verkeer
Bijna de helft van de 

respondenten zegt zelf 

geen ergerlijk gedrag te 

vertonen in het verkeer 

in de stad.

Maar als ze zich wel eens schuldig maken aan 
ongewenst gedrag, dan geven ze vooral toe dat ze als:

- voetganger door rood lopen

- gewone fietser over de stoep rijden

- automobilist te hard rijden
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Aanpakken verkeersprobleem
Kern van het probleem volgens ANWB -panelleden:
1. weggebruikers houden zich niet aan de regels.
2. er zijn teveel verschillende soorten weggebruikers die door elkaar rijden.
3. er zijn teveel weggebruikers voor de beschikbare ruimte.

Waarin moet de overheid investeren?
Investeren in veiligheid is door respondenten het vaakst aangegeven als de 
belangrijkste bijdrage aan oplossingen voor de verkeersproblematiek. Op de tweede 
plaats volgt investeren in het verbeteren van de snelheid (doorstroming, beter 
doorrijden), en op de derde plaats investeren in de kwaliteit van de omgeving.
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Hoe kunnen we de drukte verminderen?
74 % van de ANWB-panelleden geeft aan dat niet elke straat 

beschikbaar hoeft te zijn voor alle soorten weggebruikers.

Bijna driekwart van de mensen zegt dat niet elke straat beschikbaar hoeft te zijn voor alle soorten weggebruikers.


