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Samenvatting 

De gemeente Groningen heeft Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS) ook 

dit jaar weer gevraagd het Inwonerspanel en het Jongerenpanel te 

benaderen over fietsen in Groningen. Hiervoor hebben we in 2015 tot en met 

2018 het Groningse Stadspanel een enquête over fietsen voorgelegd. Na de 

herindeling met de gemeenten Haren en Ten Boer per 1 januari 2019 worden 

ook de inwoners van die voormalige gemeenten meegenomen in het 

onderzoek. Vanwege die samenvoeging heet het Stadspanel nu 

Inwonerspanel Groningen Gehoord.  Het Inwonerspanel telt bijna 12.500 

leden. Het Jongerenpanel is een panel voor inwoners van de gemeente 

Groningen in de leeftijd van 12 tot en met 23 jaar. Het Jongerenpanel heeft 

bijna 700 leden.  

Ruim 90 procent van de alle respondenten vindt de fiets het belangrijkste 

vervoermiddel in de gemeente Groningen. De fiets wordt het meest gebruikt 

om boodschappen te doen of te winkelen. Een derde van de respondenten 

gebruikt de fiets (bijna) iedere dag op naar werk of studie te gaan. 

In vergelijking met 2017 krijgen de locaties van de bewaakte fietsenstallingen 

een iets hoger cijfer, namelijk een 6,5. De vindbaarheid hiervan wordt met 

een 5,6 iets minder gewaardeerd dan twee jaar eerder. 

Respondenten hebben er minder vertrouwen in hun fiets op straat veilig te 

kunnen stallen dan vorig jaar. Het meeste vertrouwen hebben ze wanneer ze 

hun fiets bij hun eigen woning of in een van de dorpen stallen. Ze hebben 

het minste vertrouwen in de veiligheid van hun fiets wanneer ze hun fiets in 

de binnenstad stallen.  

 

Zo’n 11 procent van de respondenten heeft in 2018 te maken gehad met 

fietsendiefstal. Wanneer zouden respondenten vaker de fiets pakken? De 

helft van de respondenten geeft aan dat ze al zo vaak mogelijk fietsen. Ruim 

20 procent zou vaker gaan fietsen, wanneer fietsen sneller zou zijn, de kans 

op diefstal kleiner is of het minder druk zou zijn op de fietspaden. 

We hebben de respondenten ook dit jaar weer gevraagd hoe tevreden ze 

over het algemeen zijn over fietsen in Groningen. Dit jaar geven de 

respondenten gemiddeld een 7,1. Het is voor het eerst dat de waardering 

voor fietsen in Groningen een klein beetje afneemt. 

De bekendheid met Groningen Fietsstad en haar logo is gedaald ten 

opzichte van het vorig jaar. Een verklaring hiervoor is de herindeling met 

Haren en Ten Boer. Van de respondenten uit de dorpen is 58 procent niet 

bekend met Groningen Fietsstad en haar logo. Bij de inwoners van 

Groningen is dit 38 procent.  
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1. Inleiding 

1.1 Aanleiding van het onderzoek  

Nergens ter wereld fietsen relatief gezien zoveel mensen als in Groningen. 

Maar liefst zestig procent van alle verkeersbewegingen gebeurt op de fiets. 

Vanaf 2015 vragen we het panel jaarlijks wat zij vinden van fietsen in 

Groningen. De gemeente Groningen heeft Onderzoek, Informatie en 

Statistiek (OIS) ook dit jaar weer gevraagd het Inwonerspanel te benaderen 

over fietsen in Groningen.  

In de gemeentelijke fietsstrategie wordt ingezet op innovaties, experimenten 

en slimme en gezonde oplossingen. De gemeente Groningen wil monitoren 

hoe inwoners de fietsstrategie en de uitwerking daarvan ervaren. Hiervoor 

hebben we in 2015 tot en met 2018 het Groningse Stadspanel een enquête 

over fietsen voorgelegd. Dit jaar is het de vijfde keer dat er een fietsenquête 

wordt gehouden. Na de herindeling met de gemeenten Haren en Ten Boer 

worden de inwoners van die voormalige gemeenten ook meegenomen in het 

onderzoek. Vanwege die samenvoeging heet het Stadspanel nu 

Inwonerspanel Groningen Gehoord.  

1.2 Doel van het onderzoek  

Het onderzoek wil een beeld geven van de tevredenheid van de inwoners 

van de gemeente Groningen over onze fietspaden, fietsenstallingen en de 

verkeersveiligheid. Hoe wordt fietsen in Groningen ervaren? Wat gaat goed? 

En wat kan beter en waar kan dit beter?  

 

1.3 Opzet van het onderzoek 

We hebben de enquête voorgelegd aan het Inwonerspanel en het 

Jongerenpanel ‘Groningen Gehoord’. Beide panels bestaan uit een grote 

groep inwoners van de ‘nieuwe’ gemeente Groningen die hun mailadres 

hebben gegeven om mee te werken aan internetonderzoek van Onderzoek, 

Informatie en Statistiek Groningen. Momenteel telt het Inwonerspanel bijna 

12.500 leden. Het Jongerenpanel bestaat op dit moment uit bijna 700 

jongeren. We hebben alle leden uitgenodigd om de enquête in te vullen. 

Hiernaast zijn mensen via nieuwsbrieven, Facebook en Twitter uitgenodigd 

om de open enquête in te vullen. Deze open enquête kon door iedereen 

worden ingevuld. Zo konden ook mensen die niet in Groningen wonen, maar 

wel in Groningen fietsen, meedoen.  

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

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

document aan de opdrachtgever verstrekt.  

 

Met bijna 12.500 leden, in alle leeftijdsgroepen vanuit de hele gemeente, geeft het 

Inwonerspanel een adequaat beeld van de mening van inwoners van de stad. Wel 

moet worden opgemerkt dat voor het Inwonerspanel geen aselecte steekproef van 

alle bewoners is getrokken. Elke inwoner kan lid worden van het Inwonerspanel. 

Het gevolg is dat sommige groepen inwoners zijn oververtegenwoordigd en 

anderen ondervertegenwoordigd. Dit neemt niet weg dat het Inwonerspanel een 

zeer bruikbaar instrument is om in korte tijd de mening van een aanzienlijke groep 

inwoners van de gemeente Groningen te peilen. 
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2. Fietsen in Groningen 2019

2.1 Respons en achtergrond 

In totaal hebben 5.247 leden van het Inwonerspanel en 194 leden van het 

Jongerenpanel de vragenlijst volledig ingevuld. De open enquête, voor 

inwoners die geen lid zijn van het Inwonerspanel, is door 474 personen 

volledig ingevuld. In totaal hebben 5.915 respondenten de enquête volledig 

ingevuld. Niet alle respondenten hebben alle vragen beantwoord. Vandaar 

dat het aantal respondenten per vraag kan verschillen. 

 

We hebben beide groepen, de respondenten van het Inwonerspanel en die 

van de open enquête, eerst apart bekeken. Beide groepen verschillen 

nauwelijks. Daarom hebben we ze in de rest van de rapportage 

samengevoegd. Ook respondenten van het Jongerenpanel hebben we 

toegevoegd. Bijna alle respondenten geven aan weleens in Groningen te 

fietsen (97%). Bijna driekwart geeft aan ook weleens in een andere gemeente 

dan Groningen te fietsen.  

 

Ongeveer een kwart van de respondenten is tussen de 35 en 49 jaar, bijna 

een derde tussen de 50 en 64 jaar en een kwart is 65 jaar of ouder. In totaal 

is driekwart van de respondenten ouder dan 34 jaar.  

 

Van de respondenten is 92 procent afkomstig uit de ‘oude’ gemeente 

Groningen.  

 

 

 

Verdeling respondenten naar leeftijd. 

 

 

2.2 Fietsgedrag 

We hebben allereerst gevraagd hoe vaak en met welke bestemming men op 

de fietst stapt. De fiets wordt het meest gebruikt om boodschappen te doen 

of te winkelen; driekwart van de respondenten geeft aan de fiets hiervoor 

minstens één keer per week te gebruiken.  

5%
7%

9%

25%
31%

19%

4%

22 jaar of jonger 23 tot en met 27 jaar 28 tot en met 34 jaar 35 tot en met 49 jaar

50 tot en met 64 jaar 65 tot en met 74 jaar 75 jaar of ouder
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Ongeveer 60% van de respondenten fietst minstens één keer per week naar 

werk of studie. Bijna hetzelfde percentage stapt wekelijks op de fiets voor 

sport of recreatieve doeleinden. Bijna een derde fietst zelfs (bijna) iedere dag 

naar werk of studie. Toch fietst ook een kwart zelden tot nooit naar werk of 

studie.  

In de dorpen ligt het gebruik van de fiets voor alle bestemmingen iets lager 

dan in de stad. 

Bestemming (alle respondenten) 

 

2.3 Fietsenstallingen in Groningen 

Uit het onderzoek ‘Fietsparkeren’ van maart 2019, bleek dat ruim 40 procent 

van onze panelleden weleens gebruik maakt van een fietsstalling met 

toezicht. Ze kiezen hiervoor omdat hun fiets of E-bike daar niet gestolen 

wordt en omdat de stalling vlakbij de bestemming is. 

In dit onderzoek hebben we gevraagd naar de tevredenheid over de 

bewaakte fietsenstallingen in Groningen. In 2018 zijn alleen respondenten 

die aangeven vaak van de bewaakte fietsenstallingen gebruik te maken 

bevraagd. Dit jaar hebben we deze vragen aan alle respondenten gesteld. Dit 

verklaart mogelijk dat de scores over de gehele breedte genomen lager zijn 

dan in 2018. 

In vergelijking met 2017 krijgen de locaties van de stallingen een iets hoger 

cijfer, maar wordt de vindbaarheid hiervan juist iets minder gewaardeerd. 

Tevredenheid stallingen 

* In 2018 zijn alleen respondenten die vaak gebruikmaken van de stallingen bevraagd.) 

Vervolgens hebben we gevraagd of respondenten toezicht bij de bewaakte 

fietsenstallingen belangrijk vinden. Ruim de helft (54%) vindt dit erg 

belangrijk, ruim een derde (38%) vindt het een beetje belangrijk en 8 procent 

vindt toezicht niet belangrijk. De respondenten uit de dorpen vinden toezicht 

bij de fietsenstallingen belangrijker dan de Stadjers. Ongeveer 62% van de 

dorpelingen geeft aan toezicht erg belangrijk te vinden.  
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Een andere bestemming

Vrienden en/of familie bezoek

Boodschappen en/of winkelen

Sport en/of recreatie

Werk en/of studie

Iedere of bijna iedere dag 3, 4 of 5 keer per week 1 of 2 keer per week

Een paar keer per maand Zelden tot nooit

  Gemiddelden 

Stallingen   2015 2016 2017 2018* 2019 

Aantal stallingen 5,6 5,6 6,0 6,4 6,0 

Locatie van de stallingen 6,0 6,0 6,3 7,3 6,5 

Toegankelijkheid van de stallingen    6,9 6,4 

Uitstraling van de stallingen    6,1 5,7 

Vindbaarheid bewaakte stallingen 5,5 5,4 5,9 6,6 5,6 

Klantvriendelijkheid toezichthouder(s)    6,9 6,7 

Kwaliteit openbare stallingen 5,9 5,9 6,3   

Kwaliteit bewaakte stallingen 6,7 6,8 7,1   
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2.4 Fietsen in Groningen 

Op welke locatie hebben respondenten het vertrouwen dat hun fiets het 

veiligst staat? Dat is het geval wanneer zij hun fiets stallen bij hun eigen 

woning of in de dorpen. In de binnenstad is dat vertrouwen het kleinst. Wat 

opvalt is dat de scores elk jaar stegen, tot dit jaar. Alleen het vertrouwen in 

de veiligheid van de fiets bij de eigen woning is nagenoeg onveranderd.   

Dorpelingen hebben veel vertrouwen hun fiets veilig bij de eigen woning te 

kunnen stallen. Zij geven daarvoor een 8,9. Het veilig stallen van hun fiets in 

een dorp waarderen ze met een 7,9. Stadjers hebben nog meer vertrouwen 

in de veiligheid van hun fiets als deze in een dorp staat, zij gaven gemiddeld 

een 8,3. 

Vertrouwen veiligheid fiets per locatie (alle respondenten). 

Veiligheid fiets 2015 2016 2017 2018 2019 

In de binnenstad 4,6 4,6 5,1 5,8 5,3 

In de woonwijken 5,5 5,6 6,0 6,4 6,2 

Bij de eigen woning 7,1 7,0 7,1 7,6 7,5 

Bij de treinstations 5,0 5,1 5,6 6,0 5,5 

In de dorpen     7,6 

 

Een groep van bijna acht procent van de respondenten geeft aan dat er in 

2018 een fiets van hen gestolen is. Van drie procent is er meerdere malen 

een fiets gestolen. Van in totaal 89 procent van de respondenten is in 2018 

geen fiets gestolen. Deze percentages verschillen nauwelijks met voorgaande 

jaren. Van de respondenten in de dorpen heeft 94 procent niet te maken 

gehad met fietsendiefstal. 

We hebben de respondenten een aantal stellingen voorgelegd over fietsen in 

Groningen.  

Ruim 90 procent van alle respondenten vindt de fiets het belangrijkste 

vervoermiddel in de gemeente Groningen. Ruim 60 procent van de 

respondenten vindt de fietspaden breed genoeg, het wegdek goed en de 

fietsenpaden goed onderhouden. Zo’n twee derde van de respondenten 

voelt zich in het donker veilig op de fiets.  

Ongeveer een derde vindt de fietsverkeerslichten met tegelijk groen 

onduidelijk. Ruim 70 procent voelt zich op de fiets veilig in het verkeer. Iets 

minder dan de helft van de respondenten laat zijn of haar kind met een 

gerust hart naar school fietsen. Iets meer dan de helft van de respondenten 

is het hier niet mee eens. 

Veiligheid op de fiets 

 

 

 

 

 

 

 

De fietspaden in Groningen zijn breed genoeg voor een veilig gevoel. 

 

 De fietspaden in Groningen zijn breed genoeg voor een veilig gevoel 
De fietspaden in Groningen hebben een goed wegdek. 

De fietspaden in Groningen worden goed onderhouden. 

 

 De fietspaden in Groningen zijn breed genoeg voor een veilig gevoel 
Ik voel mij in het donker veilig op de fiets. 

. 

 

 De fietspaden in Groningen worden goed onderhouden. 

 

 De fietspaden in Groningen zijn breed genoeg voor een veilig gevoel 
Ik vind fietsverkeerslichten met tegelijk groen onduidelijk.

. 

 

 De fietspaden in Groningen worden goed onderhouden. 

 

 De fietspaden in Groningen zijn breed genoeg voor een veilig gevoel 
Op de fiets voel ik mij veilig in het verkeer. 

.

. 

 

Ik laat mijn kinderen met een gerust hart naar school fietsen. 

.

. 

 

In Groningen is de fiets het belangrijkste vervoersmiddel. 

.

. 
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We hebben de respondenten gevraagd een drietal positieve en een drietal 

negatieve punten te noemen over fietsen in Groningen. Een overzicht van 

alle reacties hierop zijn in een apart document beschikbaar gesteld aan de 

opdrachtgever.  

 

Vaak genoemde positieve punten waren het grote aantal fietspaden, de 

snelle manier van verplaatsen in de stad en het feit dat op de fiets alles goed 

bereikbaar is.  

 

“Bereikbaarheid alle delen van de stad sneller dan welk 

ander vervoermiddel dan ook. Past ook helemaal bij 

deze (studenten)stad.” 

“Veel fietspaden waardoor meerdere wegen naar een 

bestemming mogelijk zijn.” 

 

Als negatieve punten komen onder andere smalle fietspaden en de drukte 

op de fietspaden naar voren. 

 

“Drukte in de binnenstad kan zorgen voor een onveilig 

en opgejaagd gevoel.” 

“Sommige fietspaden zijn niet al te best onderhouden 

en soms ook wel wat smal, zeker nu er van die E-fiets 

racers het pad met je delen.” 

We hebben de respondenten ook dit jaar gevraagd hoe tevreden ze zijn over 

fietsen in Groningen. Dit jaar geven de respondenten gemiddeld een 7,1. Het 

is voor het eerst dat de waardering voor fietsen in Groningen een beetje 

afneemt. De waardering is alle jaren redelijk onveranderd rond een 7.  

 

Beoordeling fietsen in Groningen 

Jaar Gemiddelde  N 

2015 6,9 3.649 

2016 7 4.655 

2017 7,2 4.553 

2018 7,3 3.724 

2019 7,1 5.863 

 

 

Tevredenheid (rapportcijfer) fietsen in Groningen 
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We hebben de respondenten vervolgens gevraagd wat ertoe bij kan dragen 

dat ze (nog) vaker de fiets pakken. Ruim de helft van respondenten geeft aan 

al zo veel mogelijk te fietsen. 

Redenen om meer te gaan fietsen zijn wanneer dit sneller zou zijn, de kans 

op fietsendiefstal verminderd, de drukte op de fietspaden afneemt, de 

kwaliteit van de fietspaden hoger is en er meer of betere 

stallingsmogelijkheden zijn. Deze redenen worden door één op de vijf 

respondenten genoemd.  

Ik zou vaker de fiets pakken wanneer …  

 

Meerdere antwoorden mogelijk. De aantallen tellen daarom  niet op tot 100 procent 

Vervolgens hebben we gevraagd of respondenten bekend zijn met 

Groningen Fietsstad en/of het 050-Fietsstad- logo.  

 

Logo Groningen Fietsstad. 

 

Een derde van de respondenten kent zowel Groningen Fietsstad als het logo, 

Zo’n 12 procent zegt alleen bekend te zijn met Groningen Fietsstad en 17 

procent kent alleen het 050-Fietsstad-logo. Van alle respondenten kent 41 

procent beide niet.  

Bekendheid Groningen Fietsstad 

Bekend 2018 2019 

Ja, met beide 33% 30% 

Ja, alleen met Groningen Fietsstad 17% 12% 

Ja, alleen met het 050 Fietsstad logo 12% 17% 

Nee, beide zijn mij niet bekend 38% 41% 

 

Ten opzichte van 2018 is de bekendheid van Groningen Fietsstad iets 

gedaald. Een verklaring hiervoor is de herindeling met Haren en Ten Boer. 

Van de respondenten uit de dorpen is 58 procent niet bekend met 

Groningen Fietsstad, noch met het 050 Fietsstad logo. Van de respondenten 

uit de stad Groningen is dat 38 procent.  
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18%

19%

20%

21%

22%

22%

51%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Ik fietslessen zou krijgen of volgen

Niet van toepassing, ik zal niet gaan fietsen

Anders, namelijk

Mijn gezondheid beter zou zijn

Subsidies of kortingen van werkgever

Het veiliger is in de omgeving waar ik fiets

Meer of betere stallingsmogelijkheden

De kwaliteit van de fietspaden hoger is

Het verkeer in de stad veiliger is

De drukte op de fietspaden verminderd is

De kans op fietsdiefstal verminderd is

Fietsen sneller zou zijn

Niet van toepassing, ik fiets zoveel mogelijk
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De gemeente Groningen is bezig met het updaten van de Fietsstrategie 

Groningen 2015-2025. Hierin worden alle plannen gepresenteerd die het 

voor fietsers aangenamer moeten maken om te (blijven) fietsen in 

Groningen. We vroegen de respondenten tot slot om ideeën hiervoor aan te 

dragen. Dit leverde meer dan 3000 reacties op. Een overzicht met alle 

reacties is aan de opdrachtgever verstrekt. Hier een kleine bloemlezing van 

de aangedragen ideeën. 

 

“Fietsenkelders met rolband, zoals in Amsterdam 

(Paradiso, Station Zuid) maken het uitnodigender 

fietsen in kelders te parkeren.” 

 

“Betere kwaliteit van de fietsrekken. Bij de meeste 

stallingsrekken is er geen rekening mee gehouden dat 

fietsen tegenwoordig vaak groter (hoger en breder) 

zijn dan vroeger.” 

 

“Begin met het aanleggen van betonnen fietspaden. 

Minder slijtage en gemakkelijk te installeren.” 

 

“In de Keitijd of begin studiejaar aandacht besteden 

aan het fietsprobleem d.m.v. een verplicht 

werkcollege.” 

 

“Bouw de parkeergarage achter de Vismarkt om tot 

een fietsenstalling.” 

 

“Cursus fietsen voor nieuwe buitenlandse studenten, 

koppel er een toernooi aan ofzo met een winnaar. Dat 

zorgt voor meer draagvlak bij anderen.” 

 

“De hele snelle accu fietsen verwijderen van het 

fietspad.” 

 

“De Paddepoelsterbrug in ere herstellen.” 

 

“Maak (humoristische) filmpjes met BG-ers over 

gevaarlijke situaties.” 

 

“Enkel fietskoeriers in het centrum, geen andere 

leveringen meer.” 
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