
 

 

 

 

 

In het onderzoek stonden de volgende vragen centraal: 

 

1. Hoe vaak gebruiken mensen de fiets om zich te verplaatsen in de stad? 

2. Welke rapportcijfer geven Dordtse fietsers voor diverse aspecten van het prettig fietsen 

in de stad? 

3. Welke wensen op welke locatie hebben fietsers in Dordrecht? 

 

De vragenlijst werd voorgelegd aan de bijna 2.200 Dordtenaren in ons Bewonerspanel. Na 

een week stuurden we een herinnering naar degenen die nog geen vragenlijst hadden 

ingevuld. In totaal 1.050 personen vulden de vragenlijst in (respons 48%). We wogen de 

resultaten naar leeftijd en stadsdeel. 

 

 

1 Conclusies 
 

Op basis van dit onderzoek onder het Bewonerspanel trekken we de volgende conclusies: 

 

 Het grootste deel van de Dordtse bevolking maakt wel eens gebruik van de fiets voor 

verplaatsingen binnen Dordrecht. Dit lijkt zelfs te zijn toegenomen sinds de vorige 

meting in 2013, maar hiervoor houden we een slag om de arm. Dit kan ook komen door 

de wijziging van de onderzoeksmethode (dat was in 2013 een aselecte steekproef).  

 Ruim negen op de tien leden van het Bewonerspanel bezitten een fiets die ze gebruiken 

voor verplaatsingen in de stad. De overgrote meerderheid gebruikt daarvoor nog steeds 

een gewone fiets, de rest een elektrische fiets die maximaal 25km/uur mag. 

 De fiets wordt vooral gebruikt om naar het werk in Dordrecht te gaan, om in de vrije 

tijd de Binnenstad te bezoeken en om een sport in Dordrecht te gaan beoefenen. Ook 

voor het naar school brengen / het van school halen van de kinderen gebruiken meer 

Dordtenaren de fiets dan de auto. Pas als de bestemming een andere Dordtse wijk is of 

buiten de gemeentegrenzen ligt, kiest men vaker voor de auto dan de fiets. 

 Het rapportcijfer voor het fietsen in Dordrecht als geheel ligt op een 6,7. De hoogste 

score gaat naar snelheid (7,0) en comfort (6,9). De laagste cijfers gaan naar 

onbezorgdheid (6,1) en verkeersveiligheid (6,0).  

 De meest genoemde wensen gaan over: verkeersveiligere weginrichting voor fietsers, 

vaker en langer groen voor fietsers bij verkeerslichten en meer vrijliggende 

fietspaden/fietsstroken (allemaal genoemd door zo'n 40% van de panelleden). De 

geuite wensen/knelpunten hebben vaak betrekking op de eigen wijk, of op de 

binnenstad (wegdek, stallingen, controle diefstalgevoelige locaties). Bewoners van 

Oud-Krispijn vragen het vaakst om een verbetering. Panelleden uit Dubbeldam uiten 

het minst vaak wensen. 

 Gevraagd naar een verbeterde situatie voor fietsers noemt bijna de helft van de 

respondenten een locatie. Geregeld worden genoemd: Merwedestraat/Oranjelaan, 

kruising Patersweg/Zuidendijk, Hugo de Groot(plein), Stationsplein, afstelling 

verkeerslichten op de Krispijnseweg, Buitengebieden (Hollandse Biesbosch en fietspad 

langs Dordtse Kil) en rotondes in het algemeen. 

  

De gemeente Dordrecht werkt aan een nieuw uitvoeringsplan fietsen in 

Dordrecht voor de periode 2019-2022. Ten behoeve van het opstellen van 

dit plan wenst de opdrachtgever een goed beeld te hebben van het huidige 

fietsgebruik van Dordtenaren, hun oordeel over de bestaande fietsinfra-

structuur en hun wensen voor verbeteringen. Het Onderzoekcentrum 

Drechtsteden zette daarvoor begin 2019 een vragenlijst uit onder het 

Bewonerspanel van de gemeente Dordrecht. 
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De vragenlijst werd ingevuld 

door zowel ruim 400 inwoners 

uit het stadsdeel Centrum als 

uit stadsdeel Oost. De overige 

respondenten komen uit West. 

De grootste groep valt in de 

leeftijdscategorie 55+ (ruim 

600), de kleinste in de groep 

onder de 35 jaar (50). 
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2 Figuren en tabellen 
 

Tabel 1 Verplaatsingen naar bestemming/frequentie, 2019 (%) – ongeacht gebruikt vervoermiddel 

 aantal keer per week ≥ 1 

x   <1x 1 x 2 x 3 x 4 x ≥5 x 

naar winkels in uw eigen wijk, 

voor het doen van 

boodschappen 8 21 28 19 9 9 87 

naar de binnenstad  

(in uw vrije tijd) 39 24 14 8 2 7 56 

naar winkels in andere wijken 

in Dordrecht, voor het doen van 

boodschappen 39 32 13 3 1 1 49 

naar uw sport in Dordrecht 7 19 16 10 1 1 46 

naar uw werk buiten de 

Drechtsteden 6 2 3 7 11 13 36 

naar werk in Dordrecht 3 3 4 7 9 12 34 

naar plaatsen om te recreëren 

in Dordrecht  49 19 8 2 1 2 32 

recreatief fietsen om het fietsen  43 14 8 3 1 2 31 

naar school van kinderen voor 

brengen/halen 7 11 7 4 1 1 25 

naar activiteiten van kinderen 

voor brengen/halen 7 5 6 2 1 7 21 

naar uw werk elders in de 

Drechtsteden 8 2 2 2 2 4 12 

naar uw school 2 1 1 1 1 1 4 

 

 

Figuur 1 Aandeel inwoners dat meestal de fiets of auto gebruikt naar … 

 
Toelichting: het percentage telt voor sommige bestemmingen op tot meer dan 100% doordat men 

meerdere antwoorden kon aanvinken. 
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Het aantal Dordtenaren dat 

minimaal één keer per week 

naar de winkels in de eigen wijk 

gaat voor het doen van 

boodschappen lijkt iets te zijn 

toegenomen. In 2013 gaf 79% 

aan minimaal één keer per 

week te gaan, nu 87%. 

 

 

 

Vergeleken met 2013 gaan 

nu meer Dordtenaren op de 

fiets naar hun werk elders in 

de Drechtsteden (was 40%, 

nu 51%) en het werk buiten 

de Drechtsteden (was 20%, 

nu 29%). 
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Figuur 2 Fietsgebruik per week 

 
 

Figuur 3 Rapportcijfers diverse aspecten voor fietsen in Dordrecht 
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Toelichting op termen rapportcijfers 

comfort: vrijliggende fietspaden, een goed wegdek, weinig hellingen, veel voorrang  

snelheid: rechtstreekse routes, weinig omrijden, korte wachttijden 

verkeersveiligheid: weinig hinder van auto’s, weinig gevaarlijke situaties 

sociale veiligheid: weinig enge plekken/routes, goede zichtbaarheid en verlichting 

onbezorgdheid: weinig gevaar voor diefstal van uw fiets 

aantrekkelijkheid: aantrekkelijke omgeving, weinig last van luchtverontreiniging, 

stank en lawaai 

Wensen en knelpunten 

Als het gaat om wensen en knelpunten, benoemen respondenten geregeld de straten 

die in hun eigen woonwijk liggen. De enige wijk waarvoor dat wat minder geldt, is 

de Binnenstad. Bewoners uit andere wijken noemen, als het gaat om het wegdek 

en meer fietspaden, ook straten in de Binnenstad. En al helemaal als ze meer en 

kwalitatief betere fietsparkeervoorzieningen wensen en meer controle op 

diefstalgevoelige locaties (treinstation). Voor de gewenste voorzieningen langs 

recreatieve fietsroutes geldt dat er bijna door niemand een exacte locatie is 

genoemd. Men noemt dan vooral de behoefte aan bankjes, horeca en toiletten in, als 

er dan toch een locatie wordt genoemd, het Buitengebied. Een betere verlichting 

wordt ook gewenst buiten de eigen wijk. Dan worden vooral genoemd: Fietspad 

N3/Randweg, Wantijdijk en de parken. 

 

 

 

Het rapportcijfer voor de 

snelheid was een 6,7 en is nu 

een 7,0.  
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Figuur 4 Verbeterpunten fietsen in Dordrecht 

 

 

Tabel 2  De wijken waar een wens/knelpunt het vaakst wordt genoemd (%) 

wens/knelpunt Bs Nf St Rl NK OK WW CZ St Sp Dd 

verkeersveiligere weginrichting voor fietsers   64   59       

vaker/langer groen fietsers bij verkeerslichten   50    48  48    

meer vrijliggende fietspaden/fietsstroken     69   50    

meer fietsparkeervoorzieningen     41 40     40  

controle verkeersgedrag op onveilige plekken  50 44  43 43      

ontbrekende fietspaden/fietsstroken     31  31     

beter wegdek     47     35  

minder obstakels   44    54     

bredere fietspaden     43  37     

meer toezicht op diefstalgevoelige locaties       26  26    

meer groenonderhoud (zichtbare fietspaden)   25      23   

betere bewegwijzering    13  11       

Toelichting: voor de overzichtelijkheid van de tabel zijn per wens/knelpunt alleen de wijken genoemd 

waar de wens/het knelpunt het vaakst is geuit. 

 
 
Figuur 5 Gebruik van de fiets in de stad 
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