
Fietsgebruik tijdens de busreis
In deze factsheet vind je de globale uitkomsten van het onderzoek naar fietsgebruik tijdens de busreis 
van het OV Reizigerspanel Brabant. Dit onderzoek is in augustus/ september 2022 uitgevoerd en in 
totaal hebben 339 respondenten aan het onderzoek deelgenomen. De resultaten van dit onderzoek 
geven een goede indicatie van de mening van alle busreizigers in de provincie Noord-Brabant. Hartelijk 
bedankt voor jouw deelname!

Algemeen

December 2022

Gebruik je wel eens de fiets als voor- of 
natransport bij jouw busreis?

36% 64%

Fiets gebruikt als voor- of natransport
Hoe tevreden ben je over het gebruik van de fiets 

(als voor- of natransport) bij jouw busreis? 
Hoe tevreden ben je over jouw busreis in het 

algemeen? 

7.5 7.6
Wat is voor jou de belangrijkste reden om de fiets te gebruiken bij jouw busreis? - Top 3 

vindt afstanden te groot 
om te lopen

42%
komt makkelijker met de fiets bij de 
bushalte dan ander vervoermiddel

26% 13%
parkeert makkelijker de fiets dan 

ander vervoermiddel bij de bushalte

Ben je bereid om verder te fietsen naar een 
bushalte omdat de voorzieningen daar beter zijn?

Ja, zeker Misschien Nee

31% 30% 39%

Ja Nee

24% 34% 42%

Ben je bereid om verder te fietsen naar de 
bushalte als de tijd dat je in de bus zit korter is? *

*Dit is het geval bij een 'gestrekte' buslijn. Dat betekent 
dat de bus niet meer door een dorp/wijk rijdt, maar er 

omheen. Hierdoor wordt de tijd dat je in de bus zit korter, 
maar moet je wel verder fietsen naar de bushalte.

Zou je vaker de fiets gebruiken bij busreizen als 
de fietsvoorzieningen beter zijn?

33% 29% 39%



Fiets niet gebruikt als voor- of natransport

Hoe tevreden ben je over jouw busreis in het algemeen? 7.7

Wat gebeurt er met de resultaten?
Momenteel delen de Fietsersbond en Reizigersoverleg Brabant, die samen dit onderzoek zijn gestart, 
de uitkomsten met diverse organisaties in hun werkveld. Hierbij wordt gekeken naar eventuele 
toepassingen bij bijvoorbeeld knooppunten en gestrekte buslijnen.

Welke voorzieningen kunnen verbeterd worden waardoor je vaker de fiets gebruikt bij jouw busreizen? - 
Top 3

wil (beter) toezicht bij de fietsen-
stalling (bijvoorbeeld camera's)

49%
wil een veiligheidsgevoel bij fietsen-

stalling (bijvoorbeeld verlichting)

35% 32%
wil meer fietsenrekken

De hierboven genoemde voorzieningen zijn ook de voorzieningen die als meest belangrijk worden beoordeeld.

Waarom gebruik je op dit moment geen fiets als voor- of natransport bij jouw busreis? - Top 3 

vindt afstanden te klein 
om te fietsen

50%
heeft geen fiets

9% 7%
vindt dat er geen goede fiets-

voorzieningen bij de bushalte zijn

Zou je bij betere voorzieningen rondom de bushalte 
wel gebruik maken van een fiets als voor- of 

natransport bij jouw busreis?

Ben je bereid om te gaan fietsen naar de bushalte 
als de tijd dat je in de bus zit korter is? *

Ja, zeker Misschien Nee

7% 15% 77% 13% 26% 61%

Welke voorzieningen bij de bushalte kunnen verbeterd worden zodat je wel gebruik maakt van een fiets 
als voor- of natransport bij jouw busreis? - Top 3

wil (beter) toezicht bij de fietsen-
stalling (bijvoorbeeld camera's)

45%
wil (meer) ruimte om de fiets te 

stallen

41% 33%
wil een veiligheidsgevoel bij fietsen-

stalling (bijvoorbeeld verlichting)

*Dit is het geval bij een 'gestrekte' buslijn. Dat betekent 
dat de bus niet meer door een dorp/wijk rijdt, maar er 

omheen. Hierdoor wordt de tijd dat je in de bus zit korter, 
maar moet je wel verder fietsen naar de bushalte.


