
  
 

 

 

  Routeonderzoek onder de 
Wageningse studenten 

Onderzoek naar de fietsroutekeuzes van studenten in Wageningen 

tussen hun woonadres en de universiteitscampus en hoe dit invloed 

heeft op het gebruik van de infrastructuur binnen de gemeente 

Wageningen. 
 

2015 

Carmen Linssen 
Wageningen University and Research Centre 

7/30/2015 



I 
 

  



II 
 

Routeonderzoek onder de Wageningse 
studenten 

Onderzoek naar de fietsroutekeuzes van studenten in Wageningen tussen hun 

woonadres en de universiteitscampus en hoe dit invloed heeft op het gebruik 

van de infrastructuur binnen de gemeente Wageningen.  

 

Bachelor thesis Ruimtelijke Planning 

 
Student 
Carmen Linssen 
 
Registratienummer 
920424522030 
 
Begeleiders  
Dr C. (Claudia) Basta 
C. R. (Chris) Baltjes 
 
Vakcode  
LUP-80812 
 
Vaknaam 
BSc Thesis Spatial Planning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wageningen University and Research Centre 
 
Datum 
30 juli 2015 
  



III 
 

 
  



IV 
 

Voorwoord 
 

Voor u ligt het werk van vele jaren doorzetten en hard werken, waarbij ik heb geprobeerd uiteindelijk 

mijn interesse te volgen. 

 

In 2010 ben ik gestart met de Bachelor Landschapsarchitectuur en Ruimtelijke Planning, waarbij ik na 

anderhalf jaar de keuze voor de specialisatie Landschapsarchitectuur koos. Na twee jaar wist ik 

echter dat dit niet het werkveld was waarin ik na mijn opleiding aan het werk wilde gaan. 

Toen ben ik, na een korte studiestop wegens gezondheidsproblemen, overgestapt naar de richting 

Ruimtelijke Planning. Ik dacht dat dit meer de richting was waarin ik later verder zou willen. Het 

werken bij een gemeente of kleinschalige overheidsorganisatie heeft me altijd erg aangesproken, wat 

werd bevestigd toen ik met hiermee te maken kreeg bij projecten (vanuit onderwijsvakken) in 

verschillende delen van Nederland.  

Desondanks kwam ik er ook achter dat ik niet meer aangetrokken was door de ‘planning’ kant, de 

beleidskant van gemeentes in de breedste zin van het woord, maar dat mijn interesse specifiek lag bij 

verkeersproblemen, logistieke uitdagingen en de sociologische kant van deze problemen. Deze 

interesse komt ook naar voren in deze Bachelor thesis, waarbij het onderwerp direct aansluit op mijn 

directe leefomgeving en de ‘bevolkingsgroep’ waartoe ik (op het moment van schrijven) behoor: de 

student. 

 

Inmiddels woon ik alweer bijna vijf jaar in Wageningen, een aspect dat ook zeker bijgedragen heeft 

aan de keuze van mijn thesisonderwerp, dat inmiddels ‘zo dicht bij huis’ ligt. Ik heb op zes 

verschillende locaties in Wageningen gewoond, en ben zelfs vaker dan dat verhuisd. Iedere keer 

zocht ik de ‘beste’ fietsroute (waar vele verschillende factoren aan bijdroegen, deze zullen ook 

terugkomen in het onderzoek) tussen mijn woonadres op dat moment en de universiteit. Daarnaast 

vonden mijn verhuizingen voor het leeuwendeel per fiets plaats, dus ook de routes tussen een ‘oude’ 

en een ‘nieuwe’ woonplaats werden van tevoren goed uitgezocht. Ik moest de Wageningse wegen 

immers per fiets en mét veel bagage, in verschillende seizoenen en meerdere keren per verhuisdag, 

trotseren. Dit heeft geleid tot een uitgebreide kennis van de mogelijke fietsroutes in Wageningen. 

Daarbij ontdekte ik ook vele ‘hiaten’ in het fietsnetwerk van Wageningen, welke bijvoorbeeld terug 

te zien zijn in de vorm van olifantenpaadjes1 en fietspaden die zo druk zijn dat mensen op de stoep 

fietsen. 

                                                           
1 Niet officieel fiets- of wandelpad dat door de gebruikers in de loop van de tijd zichtbaar wordt door het  vele 
gebruik ervan. Meestal is het bedoelt om een stuk van de officiële route af te snijden, en wordt het pad 
zichtbaar door slijtageplekken in gras of een haagje  (Algemeen Nederlands Woordenboek, sd). 
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In deze thesis zal uitgebreid ingegaan worden op de routekeuze van ‘de student’, aangezien hier ook 

nog nauwelijks onderzoek naar gedaan is. Wel zijn er veel problemen in Wageningen met de 

routekeuzes die studenten maken, dus het onderzoek is zeker relevant.  

Ik verwacht dat ik een bijdrage heb kunnen leveren aan inzichten met betrekking tot de routekeuze 

van universiteitsstudenten in Wageningen.  

 

De verkeerskundige kennis van Chris Baltjes heeft mij hierbij geholpen in de vorm van 

(verkeerskundige) zoektermen die weer extra informatie opleverden, verbeterpunten voor 

tussentijdse resultaten, en ook het benoemen de dingen die goed gingen.  

Claudia Basta heeft me erg geholpen door het geven van gericht, begrijpelijk en adequaat 

commentaar, en daarnaast door haar snelle en heldere reacties via de mail waardoor ik meteen wist 

hoe ik verder kon. 

Gerrit-Jan Carsjens en Martha Bakker hebben waar zij dit konden bijgedragen aan het verwerken van 

de resultaten, met name in SPSS, waarvan ik nog niet zoveel kaas gegeten had.  

Daarnaast hebben mijn vriend Sven en schoonvader Peter me geholpen met het uitpluizen van 

gegevens uit Excel in combinatie met SPSS, heeft vriendin Rachel me geholpen met een spoedcursus 

Adobe Illustrator, waardoor het maken van alle kaarten uiteindelijk veel sneller ging, en heeft 

vriendin Marlous goede tips gegeven over het maken van een enquête en het schrijven van mijn 

onderzoeksvoorstel, welke ik nu ook in het schrijven van mijn thesis heb toe kunnen passen. 

Verder heb ik gedurende de afgelopen jaren veel steun gehad van mijn ouders Henk en Martha en 

schoonmoeder Marry. 

Tot slot wil ik alle honderd studenten die hebben deelgenomen aan het invullen van mijn enquête 

bedanken voor hun tijd en input. 
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Abstract  
 
The title of the thesis is ‘route research with students from Wageningen’. This is a research for the 

route choices students which go to Wageningen University make on their bicycles and the way this 

affects the use of infrastructure in the municipality of Wageningen. 

The amount of students traveling by bike in the small city of Wageningen has caused some problems 

over the last years. The bicycle structure is not capable of handling the intensities with which the 

students come across the bicycle paths. The purpose of this research is to get knowledge on the 

motivation for certain route choices along the route between the residents of students and the 

university campus, which is situated to the north of the ring road of Wageningen. 

 

To research the motivation for these route choices, there have been done three types of research. At 

first, some literature research has been done, in order to see what information is already available 

concerning the subject of route choices, route research, people’s behaviour in traffic and general 

requirements for bicycle infrastructure in The Netherlands. 

Then a survey with the university students as participants was conducted. This survey has given 

insight in the choices students make along the route, and the motivation for these choices.  

Based on the routes students cycle, eight locations have been chosen to count the amount of cyclists 

passing by that point. There have been ‘counts’ along these routes on Tuesdays, Wednesdays and 

Thursdays, four times a day, based on the lecture schedule of the university. This way, it was possible 

to find a connection between the times the lectures start and the peaks in intensity along the routes. 

 

The results derived from these methods of research are as followed. From the theoretical research 

criteria for the width of bicycle paths and the intensity with which it was used were derived and 

compared to the actual width and intensity. The cycle paths did not meet the requirements in over 

85 percent of the cases. 

These cases were chosen by analysing the results of the surveys, in which students could mark down 

the bottle necks along their route. These bottle necks also never comply with the five requirements 

for bicycle friendly infrastructure. The fastest and shortest route are the most important motivations 

for students to choose a particular route, and the lack of all the requirements for bicycle friendly 

infrastructure do not motivate the students to choose another route.  

The counts confirmed the hypothesis that the peak intensity on the bicycle infrastructure is strongly 

related to the start time of the lectures. The amount of students passing a counts location is the 

highest in the fifteen minutes prior to the lectures and after the lectures. Nevertheless, other 
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population groups might have an influence in these intensities, but more research is needed to see to 

what extend they influence the intensities on the bicycle paths. 

 

As for answering the main research question, what recommendations could be made in order to 

reduce or solve the (bicycle) traffic problems at the three most used entries to the university campus 

for bicyclists and what physical adjustments could be made in order to be sufficient for the amount 

of cyclists passing by? Next to that, the behaviour of students could be changed, so that they will 

chose other routes which are more suitable. 

Nevertheless, some more research concerning the influences of certain physical changes on the 

behaviour of students is needed, next to research on other groups of cyclists in Wageningen and 

their view on the problems in relation to the bicycle infrastructure in Wageningen. 
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding/probleemstelling 
In 2003 werden de plannen voor de ruimtelijke samenvoeging van de diverse afdelingen binnen de 

universiteit officieel (Kroes, 2009) (Herpen, 2013). In 2007 werd het op de nieuwe campus gevestigde 

Forum gebouw officieel geopend door Koningin Beatrix (de Architect, 2012) en in april 2013 werd 

ook het nieuwste onderwijsgebouw, het Orion gebouw, in gebruik genomen (de Architect, 2013). 

Inmiddels vinden dan ook vrijwel alle onderwijsactiviteiten plaats op de campus, in plaats van 

verspreid door Wageningen, zoals vóór de ontwikkeling van de nieuwe campus. De fietsstromen 

waren toen erg diffuus. Door deze ruimtelijke verandering met betrekking tot de locatie van de 

onderwijsgebouwen van de universiteit, zijn de diffuse stromen nu ook veranderd in compacte 

stromen tussen de woonadressen van studenten en de campus. Deze compacte stromen dienen 

allemaal de Nijenoord Allee te passeren, welke dus een ruimtelijke barrière is geworden. 

De komst van de twee grootste onderwijsgebouwen hing samen met de groeiende 

studentenaantallen (De Gelderlander, 2015). In het studiejaar 2006-2007 studeerden er nog 4713 

studenten aan de Wageningen Universiteit, in 2013-2014 waren dit al 8814 studenten. De 

verwachting is dat er in 2025 circa vijftienduizend studenten in Wageningen zullen zijn (Breedveld, 

2014).  

Deze groeiende groep studenten 

verplaatst zich op veelal vaste tijdstippen 

van hun woonadres naar de campus en 

weer terug om onderwijs te volgen. 

Hierdoor concentreren de 

fietsverplaatsingen zich in tijd en plaats, 

waardoor de infrastructuur van 

Wageningen op een aantal momenten 

per dag erg belast wordt (Wageningen 

UR, 2014a) (Wageningen UR, 2014b).  

Ook het hoge percentage fietsgebruik 

draagt bij aan de belasting van de 

(fiets)infrastructuur. In Nederland wordt 

voor afstanden tot zeven en een halve kilometer door vierendertig procent van de bevolking de fiets 

gepakt. In Wageningen ligt dit percentage hoger, hier wordt de helft van de afstanden tot zeven en 

een halve kilometer per fiets afgelegd (De Fietsersbond, n.d.). 

Afbeelding 1 Locaties studentencomplexen en straalcirkel in meters 
vanaf hoofdgebouw Forum 
1 Locaties studentencomplexen en straalcirkel in meters vanaf 
hoofdgebouw Forum (gebaseerd op: (Google, Sanborn, 2015)) 
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De studenten fietsen dus allemaal, vaak tegelijkertijd naar de campus toe om onderwijs te volgen. 

Aangezien de campus ten noorden van de rondweg van Wageningen ligt, en de studentencomplexen 

waarin een groot gedeelte van de Wageningse studenten woont zich door de hele stad bevinden (zie 

afbeelding 1) doorkruisen de studenten dagelijks Wageningen. De infrastructuur is hier niet op 

berekend, mede doordat de studenten routes kiezen die niet bedoeld zijn voor het doorgaande 

verkeer (Wijkgericht Wageningen, 2015), en al zeker niet voor een groep studenten van deze grote 

aantallen. Ook moeten veel studenten om bij de campus te kunnen komen, de rondweg, welke aan 

de noordkant gevormd wordt door de Nijenoord Allee, oversteken.  

Wanneer je je realiseert dat de populatie van Wageningen in maart 2015 uit 37786 inwoners bestaat 

(Gemeente Wageningen, 2015), dan is het aandeel studenten daarin ruim twintig procent 

(Wageningen UR, 2013). Zij maken dus echt een groot aandeel uit in de bevolking, en ook in het 

gebruik van de infrastructuur. Per etmaal fietsen er achtduizend studenten over de Nijenoord Allee, 

en dat is alleen bij de kruising 

Churchillweg/Bornsesteeg 

(aangegeven met A in 

afbeelding 2) (Wijkgericht 

Wageningen, 2013). 

Het probleem is duidelijk al 

erkend door de provincie, 

gemeente, studentenraad en 

universiteit, wat terug te zien 

is in de vele nieuwsberichten (Resource, 2013). 

Er zijn voor fietsers vijf wegen naar de campus toe. Aangezien de campus aan de noordkant van de 

stad Wageningen is gesitueerd, komt het merendeel van de studenten over de drie toegangswegen 

vanuit het zuiden. Hierdoor is de Nijenoord Allee een fysieke barrière geworden voor een groot deel 

van de studenten. 

De verkeersstromen die ontstaan door de routekeuzes van studenten zijn nog niet eerder 

onderzocht. Ook de motivatie van studenten om een bepaalde route te kiezen is niet onderzocht. 

Hier is, ook in andere studentensteden of over de groep studenten als fietsers in het algemeen, 

nauwelijks onderzoek naar gedaan.  

Door hier onderzoek naar te doen, verwacht ik inzichten te krijgen in de routekeuzes die studenten 

maken en de gevolgen hiervan, en daaraan een advies voor verbeteringen (ten behoeve van de 

verkeersveiligheid) (Hasting, 2015) (Hasting/Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland, 2013) 

ten aanzien van de Wageningen Universiteit, de gemeente Wageningen en de provincie Gelderland 

te koppelen.  

A 

2 Drukste toegangswegen voor fietsers naar de universiteitscampus (gebaseerd 
op: (Google, Sanborn, 2015)) 
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1.2 Onderzoeksvragen 

1.2.1 De hoofdvraag 

Dit onderzoek zal gebaseerd zijn op de volgende hoofdvraag: 

Welke adviezen zijn er aan te dragen om de (fiets)verkeersproblemen bij de drie voornaamste 

toegangswegen (gelegen aan de zuidkant van de campus) voor fietsers vanuit Wageningen naar de 

universiteitscampus toe te verminderen of mogelijk op te lossen?  

1.2.2 De deelvragen 

Om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden, is er op verschillende gebieden onderzoek gedaan. 

Samen zullen de resultaten van deze deelvragen het antwoord op de hoofdvraag kunnen geven. 

 Welke factoren dragen bij aan de routekeuze van universiteitsstudenten tussen hun 

studentenkamer en de universiteitscampus? 

 Hoe beïnvloedt de routekeuze van universiteitsstudenten de fietsverkeersproblemen bij de 

drie toegangswegen naar de universiteitscampus aan de zuidkant van de campus? 

 Welke aanpassingen (zowel fysiek als niet fysiek) zijn mogelijk om de 

fietsverkeersproblemen bij de drie toegangswegen aan de zuidkant van het campusterrein 

te verminderen? 
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1.3 Onderzoeksopzet 
Om de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden is er literatuur onderzoek gedaan. Hierbij is 

gezocht naar motivaties voor routekeuzes en naar de bevolkingsgroep waarvoor deze motivaties 

gelden. Ook wordt gekeken aan welke eisen de fietsinfrastructuur moet voldoen en of dit nog invloed 

heeft op de routekeuze.  

Daarnaast is bij het doen van literatuuronderzoek de actieve rol van de gemeente met betrekking tot 

de problematiek naar boven gekomen. Daarom is er contact gezocht met de gemeente Wageningen 

om te zien of het mogelijk was samen te werken met betrekking tot het onderzoek. De gemeente 

Wageningen gaf aan een bureau in te willen huren om het aantal fietsers op bepaalde locaties te 

tellen middels apparatuur. Deze informatie zou ook voor dit onderzoek beschikbaar gesteld kunnen 

worden, in ruil voor informatie met betrekking tot de motivatie in de routekeuzes van studenten. 

Uiteindelijk is deze samenwerking niet tot stand gekomen, omdat de tijdsplanningen niet overeen 

kwamen.  

 

Ten tweede zijn er enquêtes gehouden om de motivatie(s) achter de routekeuze van de student te 

kunnen ontdekken. In de enquête zijn behalve vragen hier naar, ook vragen gesteld over de locatie 

en aard van problemen volgens studenten. Zo kan gekeken worden of deze overeenkomen met de 

problemen die de provincie, gemeente en universiteit zien. 

 

Ten derde zijn er met een handteller tellingen gehouden, op de locaties die uit de enkele weken 

eerder gehouden enquêtes als meest problematisch werden ervaren. De uitkomsten van deze 

tellingen zullen vergeleken worden met de uitkomsten van de enquête, voornamelijk de aantallen 

studenten die aangeven een bepaalde route te fietsen. Zo is ook te zien in hoeverre de studenten de 

drukte op bepaalde routes bepalen, en in hoeverre de ‘gewone burger’ daar aan bijdraagt. 

Deze tellingen zijn gehouden omdat de samenwerking met de gemeente op deze termijn niet 

mogelijk was, en concrete informatie over de aantallen fietsers op bepaalde locaties en tijdstippen 

dus (nog) niet beschikbaar was. 

 

Tot slot zal er een conclusie getrokken worden om tot een advies te kunnen komen voor de provincie 

Gelderland, gemeente Wageningen en de Wageningen Universiteit, zodat de fietsinfrastructuur in 

Wageningen beter kan voldoen aan de benodigde capaciteitsvraag en toch veilig is voor alle 

gebruikers. 
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2 Onderzoek 

2.1 Theoretisch kader 
De studenten in Wageningen fietsen op plaatsen waar dit niet gewenst is, en gedragen zich in het 

verkeer niet volgens de wensen van de andere weggebruikers in Wageningen. Door te onderzoeken 

welke eisen er zijn voor fietsvriendelijke infrastructuur, kan er gekeken worden of alternatieve routes 

of routedelen aantrekkelijker gemaakt kunnen worden voor studenten. Zo fietsen zij wellicht niet 

meer over de wegen die hier niet op berekend zijn en geschikt voor gemaakt kunnen worden, en 

fietsen ze ook niet meer door woonwijken waar het niet gewenst is zulke grote groepen fietsers als 

passanten te hebben. 

2.1.1 Hoofdeisen fietsvriendelijke infrastructuur 

Volgens het CROW2 zijn er vijf hoofdeisen waaraan fietsvriendelijke infrastructuur moet voldoen; 

aantrekkelijkheid, comfort, directheid, veiligheid en samenhang.  

De eerste eis houdt in dat de infrastructuur zo is vormgegeven in ingepast, dat het fietsen 

aantrekkelijk is. Deze op het eerste oog harde eis blijkt in de praktijk lastiger te concretiseren dan 

gedacht. Binnen aantrekkelijkheid zijn factoren ondergebracht die in het algemeen als ‘beleving’ zijn 

uit te drukken. Ieder individu beleeft echter anders, en het is moeilijk het criterium objectief te 

meten. Daarnaast speelt het aspect ‘sociale veiligheid’ een belangrijke rol bij de aantrekkelijkheid van 

een fietspad. 

De tweede hoofdeis, comfort, betreft de mate waarin een fietser gehinderd of opgehouden wordt 

door gebreken aan het fietspad, waardoor hij of zij extra fysieke inspanning moet leveren. Criteria 

voor comfort zijn vlakheid van de verharding, hoogteverschillen door heuvels, de kans dat een fietser 

moet stoppen, de weersomstandigheden en de mate waarin het andere verkeer hinderlijk is. 

Directheid is de derde eis, welke inhoud dat een fietser zo direct (dus in een zo recht mogelijke lijn) 

mogelijk van A naar B kan fietsen. Andere zaken die hier onder vallen zijn bijvoorbeeld de 

hoeveelheid omgereden (kilo)meters en oponthoud. Kortom, alles wat invloed heeft op de reistijd. 

Een andere belangrijke eis is veiligheid. De fietsinfrastructuur dient de verkeersveiligheid van fietsers 

en andere weggebruikers te waarborgen. Dit kan worden gerealiseerd door de confrontatie tussen 

de verschillen in massa en snelheid tussen de fietsers en andere weggebruikers zoveel mogelijk te 

vermijden. Met andere woorden, probeer kruisingen tussen fietsers en ander verkeer te voorkomen. 

De laatste hoofdeis is samenhang, wat wil zeggen dat de fietsinfrastructuur een samenhangend 

geheel vormt. Dit houdt ook in dat het fietsnetwerk verbindingen moet bieden die aansluiten op 

andere vervoerswijzen, en dat het fietsnetwerk vanaf het begin van de route tot aan het einde ervan 

                                                           
2 Het CROW is een onafhankelijke organisatie die zich bezig houdt met beleid en beheer in infrastructuur, 
openbare ruimte, verkeer en vervoer, werk en veiligheid  (CROW, 2014). 



8 
 

is aangelegd. Aspecten die ook helpen bij het creëren van samenhang zijn vindbaarheid, de vrijheid 

om een route te kiezen en de consistentie in kwaliteit. 

 

Voor fietsnetwerken zijn de eisen samenhang, directheid en veiligheid primair. Comfort en 

aantrekkelijkheid spelen ook een rol, maar minder voor de woon-werk fietsers. Het fietsnetwerk is 

nog verder te concretiseren, namelijk tot utilitair fietsnetwerk. Dit type netwerk omvat de 

verbindingen die vanuit functionaliteit gewenst zijn.  

2.1.2 Criteria voor hoofdfietsroutes 

Een hoofdfietsroute kent drie criteria; 

- Afstand; de lengte van een hoofdfietsroute is minimaal één kilometer. 

- Bundeling; de route moet door een groot deel van de fietsers op de verplaatsing tussen punt 

A en B worden gebruikt wegens directheid, weinig barrières en aantrekkelijkheid. 

- Gebruik; de route moet daadwerkelijk door grote aantallen fietsers gebruikt worden 

 

In Wageningen zijn er met deze criteria een aantal hoofdfietsroutes aan te wijzen. Echter is de vraag 

of deze routes die door fietsers, en dan met name studenten, als hoofdfietsroute gebruikt worden 

ook zo bedoeld zijn.  

Overbruggingen van barrières dragen bij aan de bundeling van fietsers, hoewel er vaak aan 

weerszijden van het bundelingspunt alternatieve routes zijn, die ook als hoofdroute kunnen 

functioneren. Dit is te zien bij de oversteekpunten van de Nijenoord Allee. Volgens (Wijkgericht 

Wageningen, 2013) is de kruising bij de Bornsesteeg het drukst, maar de twee andere 

oversteekpunten, bij Dijkgraaf en Hoevestein, zijn ook erg druk. De barrière, de Nijenoord Allee, is 

namelijk maar op een beperkt aantal plaatsen over te steken. Het benoemen van een 

hoofdfietsroute hangt ook samen met de intensiteit; is deze in een grote stad meer dan tweeduizend 

fietsers per etmaal, dan is het een hoofdfietsroute (CROW, 2006). In Wageningen worden deze 

intensiteiten bereikt, ondanks dat het een relatief kleine stad is. 

2.1.3 Fysieke eisen fietspaden 

Wanneer de fysieke eisen voor een fietsroute bekeken worden, welke voornamelijk bestaan uit de 

breedte-eisen van fietspaden, is te zien dat deze niet overal volstaan. 

De maatvoering voor een vrijliggend fietspad (en bromfietspad), wat op de hoofdfietsroutes vrijwel 

overal het geval is, hangt samen met twee factoren. Ten eerste de spitsintensiteit per uur en 

daarnaast of het een eenrichtings- of tweerichtingenpad is. In tabel 1 staan de waarden voor de 

maatvoering, zoals het CROW ze hanteert, aangegeven. 

 



9 
 

Eenrichtingspad  Tweerichtingenpad 

Spitsuurintensiteit in 
één richting (aantal 
fietsers per uur) 

Breedte (in meters) Spitsuurintensiteit in 
twee richtingen 
(aantal fietsers per 
uur) 

Breedte (in meters) 

0 – 150 2.00  0 – 50 2.50 

150 – 750 3.00 a 2.50 50 – 150 2.50 a 3.00 

750 en meer 4.00 a 3.50 150 en meer 3.50 a 4.00 

1 Overzicht criteria fietspadintensiteit en bijbehorende breedte 

De functie van een vrijliggend fietspad is het bieden van veiligheid en comfort voor fietsers. Een 

vrijliggend fietspad kan zowel binnen als buiten de bebouwde kom aangelegd worden. De 

ontwerpsnelheid voor een vrijliggend fietspad dat dient als hoofdfietsroute is 30km/u en voor een 

basisnetwerk 20 km/u.  

Om de veiligheid van fietsers te versterken wordt er meestal een berm of verhoging gemaakt tussen 

het fietspad en de hoofdrijbaan. Het fietspad wordt gemaakt van bij voorkeur een rode gesloten 

verharding zoals asfalt of beton. Wanneer er een zogenoemde zachte scheiding ligt tussen het 

fietspad en het trottoir, spreken we van een combipad (CROW, 2006). 

2.1.4 Denkprocessen in gedrag 

Om het gedrag van de routekeuze van studenten te begrijpen is het noodzakelijk om eerst een aantal 

denkprocessen te begrijpen. 

- Beredeneerd gedrag; redeneren kost tijd, inspanning, aandacht en gebeurt bewust. Dit kost 

vele hersencapaciteit, hoewel het brein niet in staat is om alle opties in overweging te 

nemen. Keuzes zoals locatiebeslissingen en beslissingen over de planning van verplaatsing 

(zoals route, tijdstip en vervoerswijzekeuze) kosten tijd en aandacht. Echter behoren deze 

keuzes alleen tot het redeneerproces zolang ze nog niet vaak zijn uitgevoerd. Door 

veelvuldige herhaling worden ook deze keuzes geautomatiseerd tot gewoontegedrag. 

- Intuïtie met gewoontegedrag; gewoontegedrag is het resultaat van het vaak uitvoeren van 

dezelfde handelingen en redeneringen. De veelvuldige herhaling zorgt ervoor dat het 

denkproces snel en zonder moeite gebeurt, en dat het uiteindelijk automatisch en intuïtief 

wordt. De keuze voor een vervoersmiddel en een bepaalde route volgen veelal uit 

gewoontegedrag. Zodra het doel, bijvoorbeeld op tijd op college komen, relevant is, start 

automatisch een keten van acties waaruit het gedrag (fietssleutels pakken, fiets pakken, 

wegfietsen, route kiezen etc.) opgebouwd is. Gewoontegedrag is doorgaans zeer nuttig en 

efficiënt, hoewel het lastig is er veranderingen in aan te brengen. Mensen hebben vaak geen 

aandacht voor (nieuwe) informatie waardoor het moeilijk is om forensen, en dus ook 

studenten die van hun woonadres naar de campus gaan, te bereiken met alternatieven  
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- Intuïtie met vuistregels; intuïtieve denkprocessen en vuistregels zijn snel, automatisch, 

spontaan, onbewust, moeiteloos en vaak emotioneel geladen. Het intuïtieve denkproces 

verloopt snel. Onbewust heeft emotionele lading die wordt opgewekt invloed op het 

langzamere bewuste redeneerproces. Bijvoorbeeld het versnellen bij het zien van een 

oranje-fase om nog net over te kunnen steken. Gewoontegedrag was dus oorspronkelijk 

beredeneerd gedrag dat door herhalende uitvoering een automatisme is geworden. Aan het 

intuïtief toepassen van vuistregels gaat geen jarenlange herhaling vooraf. Daarbij gaat het 

juist om de neiging om dezelfde vuistregel toe te passen. 

Naast de frequentie waarmee een handeling wordt uitgevoerd en de daaruit volgende 

denkprocessen, spelen ook andere motieven een rol bij de keuze. De sociale omgeving, de fysieke 

omgeving, het voertuig en de techniek en tot slot het individu (met zijn eigen overtuigingen, 

afwegingen en motivaties) beïnvloeden de keuzes die een mens maakt (Berveling, et al., 2014). 

2.1.5 Momenten om gedrag te veranderen 

Hoe kan het gedrag van de verkeersdeelnemer veranderd worden? Het is inmiddels duidelijk dat er 

verschillende soorten gedrag zijn en dat het gedrag op meerdere manieren bepaald en beïnvloedt 

wordt.  

Er zijn drie momenten om in te grijpen in verkeersgedrag, waarop meestal pas een beroep gedaan 

wordt zodra er zich problemen gevormd hebben. 

- Moment 1: mosterd na de maaltijd; vaak is in dit stadium een goedkope oplossing niet meer 

mogelijk of is de opdrachtgever niet meer te overtuigen met de eenvoudige en goedkope 

maatregelen die het probleem zouden kunnen verhelpen. In sommige gevallen werkt een 

maatregel goed, maar is het onduidelijk welke factoren ervoor zorgen. 

- Moment 2: pragmatisch inbedden; zodra een maatregel gekozen is helpt gedragskennis om 

de maatregel vorm te geven zodat deze leidt tot gedragsverandering. De uitwerking moet 

daarvoor goed zijn, waarbij rekening houden met algemene gedragsprincipes noodzakelijk is. 

- Moment 3: gedrag structureel inbedden; een maatregel kan het beste gekozen worden 

wanneer er voldoende inzicht is in het gedrag van de doelgroep en de (on)mogelijkheden om 

dit te beïnvloeden (Berveling, et al., 2014). 

2.1.6 Manieren van gedragsbeïnvloeding  

Er zijn drie benaderingen om het gedrag van mensen te beïnvloeden. 

- Push-maatregelen: het ongewenste gedrag minder aantrekkelijk of zelfs onmogelijk maken 

- Pull-maatregelen: het gewenste gedrag aantrekkelijker maken 

- Persuasion: mensen overhalen door promotie, probeeracties, campagnes enzovoort. 
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Uit het theoretisch kader komt geen oplossing naar voren die concreet toepasbaar is voor studenten. 

Is het gedrag van studenten anders dan dat van niet studerende mensen? Zijn de vijf eisen voor een 

fietsvriendelijke infrastructuur ook van toepassing op studenten, of kennen zij andere wensen? 

Het gedrag van verkeersdeelnemers blijkt goed te veranderen door te straffen of te belonen. Echter 

moet de hinder (straf) zo lang plaatsvinden dat het niet meer doen van de verkeerde actie een 

automatisme wordt. Daarbij speelt ook de frequentie een rol. Een keer per jaar een boete voor een 

te hoge snelheid terwijl de persoon in kwestie wel tien uur per week op de weg zit en dan te hard 

rijdt, werkt niet. Dus ook de zichtbaarheid, frequentie en onvoorspelbaarheid van verkeerscontroles 

dragen bij aan het succes van een bepaalde straf. 

Voor de beloning geldt hetzelfde, ook deze moet dusdanig lang plaatsvinden dat mensen het als een 

automatisme gaan zien. Daarbij komt dat de beloning niet dusdanig ‘positief’ is dat mensen alleen 

maar het nieuwe gedrag laten zien omdat ze ervoor beloond worden. De beloning moet als een 

duwtje in de goede richting gezien worden (Berveling, et al., 2014). 
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2.2 Enquête onder Wageningse universiteitsstudenten 
Om de eerste deelvraag te beantwoorden is er onderzoek gedaan in de vorm van een enquête. 

Deze enquête is gehouden onder de studenten van de Wageningen Universiteit, waarbij rekening is 

gehouden met een aantal aspecten. 

2.2.1 Locatie van de enquêteafname 

Ten eerste is de enquête afgenomen op het Forum gebouw (gebouwnummer 102) en het Orion 

gebouw (gebouwnummer 103), twee onderwijsgebouwen die gesitueerd zijn op de huidige campus 

van de Wageningen Universiteit (Wageningen UR, 2014a). Hier bevinden zich dagelijks vele 

studenten voor practica, colleges en onderzoek, waardoor de enquêteerlocatie te midden van de 

doelgroep ligt.  

Voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag zijn dus universiteitsstudenten van de Wageningen 

Universiteit die zich op de universiteitscampus bevonden (of hier naartoe kwamen voor de enquête) 

geënquêteerd.  

2.2.2 Deelnemersselectie 

De selectie voor de deelnemers aan deze enquête vond plaats door steekproef op basis van 

gemakkelijke bereikbaarheid. Deze methode heeft een aantal onzekerheden zoals; ‘komt de juiste 

groep deelnemers op de enquête af?’, hoewel geprobeerd is deze onzekerheid te beperken. 

De universiteitsstudenten kwamen vrijwillig op de enquêteerruimte af, welke geadverteerd was door 

middel van flyers op de studentencomplexen van Idealis, verkeerspalen bij de toegangswegen naar 

de campus en op posters op de advertentieborden van het Forum en Orion. Daarnaast is er op de 

Facebookpagina ‘Wageningen Student Plaza’ een advertentie geplaatst, die elke keer vóór de pauzes 

(rond 10.15, 12.15 en 15.15 uur) omhoog geplaatst werd, en dagelijks opnieuw bovenaan de pagina 

verscheen. Daarnaast is aan de deelnemers van de enquête gevraagd anderen ook op de hoogte te 

stellen van de enquête, de zogenaamde sneeuwbalsteekproef (Callaert, n.d.). 

Door deze methoden voor adverteren te gebruiken werd een zo groot en gevarieerd mogelijke groep 

studenten op de hoogte gebracht van de enquête, welke over een periode van bijna twee weken 

plaats heeft gevonden. In deze periode (13 april tot en met 21 april 2015) konden de studenten naar 

de enquêteerruimte komen, waarvan de exacte locatie per dag verschilde. De locatie werd 

aangegeven op het mededelingenbord op Forum en Orion, en ook op de Facebookpagina. De locatie 

was niet dagelijks vast te zetten wegens het reserveringssysteem dat de Wageningen Universiteit 

hanteert. Daarnaast mochten er, behalve op de eerder genoemde locaties, geen flyers opgehangen 

of verspreid worden. Het adverteren was dus beperkt.  
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De respondenten werden gevraagd naar de enquêteerruimte te komen om hun mening te geven 

over de fietsinfrastructuur in Wageningen, met als onderwerp op de poster ‘Route Onderzoek 

Studenten’ (zie bijlage voor de poster in het Nederlands en Engels). Zo was de kans het groots dat 

alléén de juiste doelgroep, de Wageningse Universiteitsstudent, naar de ruimte toe zou komen. De 

advertenties waren op alle locaties in zowel Nederlands als Engels, zodat de taal niet zou verhinderen 

dat internationale studenten aan het onderzoek mee zouden doen.  

Om de deelname aan het onderzoek extra aantrekkelijk te maken, is er ook geadverteerd met het 

krijgen van een kleine beloning ter compensatie van de geleverde tijd en bijdrage. Deze beloning 

stond uit een snack in de vorm van een koekje, chocolade of snoepgoed.  

2.2.3 Tijdvak waarin de enquête plaatsvond 

De enquête heeft plaatsgevonden in de zogenoemde ‘collegeweken’ (Wageningen Universiteit, 

2014c). Dit betekent dat de doelgroep dagelijks in grote aantallen op de universiteit te vinden zou 

zijn, omdat er colleges en practica gegeven werden. In een ‘leerweek’ of ‘tentamenweek’ is dit niet 

het geval, waardoor de doelgroep kleiner zou zijn.  

2.2.4 De enquête - inhoudelijk 

De enquête zelf is terug te vinden in de bijlage (bijlage enquêtes). Zoals eerder genoemd is het 

adverteren in zowel het Nederlands als in het Engels gebeurd, en om ook de mening van de 

internationale (Engelssprekende) studenten te weten te komen, was er dus ook de mogelijkheid om 

de enquête in het Engels in te vullen.  

Zoals in de bijlage te zien is, bestaat de enquête uit zowel open (nationaliteit, woonadres) als 

gesloten (geslacht, studentencomplex) vragen. Ook bevat de enquête multiple-choice vragen. 

Iedereen kreeg dezelfde vragen, ongeacht het geslacht, de leeftijd, woonplaats, studierichting of 

nationaliteit van de student.  
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2.3 Fietstellingen op de acht door studenten meest genoemde 

probleempunten in Wageningen 
De tweede onderzoeksmethode bestond uit het tellen van fietsers (en voetgangers waar mogelijk en 

relevant, hier wordt later op teruggekomen) op de uit de enquête gebleken acht meest genoemde 

probleempunten in Wageningen. Door de enquêtes te houden vóór het tellen van de fietsers, waren 

de grootste probleempunten (volgens studenten) in Wageningen te bepalen. Om te kijken of deze 

probleempunten en het aantal fietsers met elkaar gerelateerd zijn, is er op strategische plaatsen in 

Wageningen geteld. 

2.3.1 Teldagen en -periode 

Het tellen vond plaats op dinsdagen, woensdagen en donderdagen, omdat dit de dagen zijn waarop 

het merendeel van de studenten zich op hun officiële woonadres bevindt, en dus ook tussen hun 

woonadres en de campus op en neer reizen. Op maandagochtend en vrijdagmiddag is dit niet het 

geval, veel studenten reizen dan terug naar hun ouders, naar het zogenoemde ‘thuisthuis’. De 

aantallen zouden op deze dagen dus niet representatief kunnen zijn door deze veranderende 

reisfactor aan het begin en aan het einde van de week. Aangezien er op acht plaatsten geteld is, en 

er per dag maar op één locatie geteld kon worden, zijn er acht teldagen geweest. Deze vonden plaats 

op de eerder genoemde dagen tussen 18 mei en 5 juni 2015. Aangezien maandag 25 mei een 

feestdag (en daarmee ook een vrije dag) was, is er die week niet op dinsdag geteld, maar alleen op 

woensdag en donderdag. Zo konden fluctuaties in het aantal fietsers door thuisthuis reizigers 

voorkomen worden. 

2.3.2 Teltijdstippen 

Per teldag is er op vier verschillende tijdstippen geteld, telkens driekwartier lang. De tijdstippen zijn: 

8.00 uur, 12.00 uur, 13.00 uur en 17.00 uur. Deze tijdstippen zijn gerelateerd aan de collegetijden. Er 

is van uitgegaan dat het het drukst is met fietsers van en naar de campus net vóór de colleges 

beginnen, of net nadat ze zijn afgelopen. De meest genoemde begintijden in de enquête zijn 8.30 en 

13.30. De meest genoemde eindtijden zijn 12.15 en 17.15. Omdat de een langer fietst dan de ander, 

de reisafstand per persoon verschilt, en het exacte tijdstip van aankomst dus ook per persoon 

varieert, is er een ruimer tijdvak aangekomen. Vóór de colleges beginnen is er een half uur geteld, en 

vanaf het tijdstip dat de colleges begonnen is er nog een kwartier langer geteld voor de laatkomers 

(Kortlever, 2015). De verwachting was zo alle fietsers die om 8.30 uur op de campus moesten zijn te 

kunnen tellen. 

Bij de eindtijden is er ook rekening gehouden met wat variatie. Wanneer een college officieel om 

12.15 afgelopen is, zullen de eerste fietsers vijf tot tien minuten later het telpunt passeren. Echter 
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zijn colleges soms eerder klaar, of stoppen studenten net iets eerder met groepswerk of practica. 

Daarom is er ook bij de eindtijd een ruime telperiode van vijfenveertig minuten ingepland. 

Bij de bovengenoemde fluctuatieargumenten is de locatie van de telling nog niet meegenomen. 

Wanneer de tellocatie zich op honderd meter van de campus bevond, was de verwachting dat de 

grootste groep passerende fietsers die om 8.30 uur op de campus moest zijn, zich rond 8.20 – 8.25 

uur bij het telpunt zou bevinden. Er is echter ook geteld op punten die zich twee kilometer van de 

campus bevonden, logischerwijs fietsen mensen die om 8.30 op de campus moeten zijn daar eerder 

langs, zo tussen 8.10 en 8.15. Om de locaties wel goed te kunnen vergelijken is er dus voor gekozen 

om een tijdskader van driekwartier te gebruiken, dat op elke locatie tussen dezelfde begin en eindtijd 

valt.  

2.3.3 Telhulpmiddelen 

Het tellen is gedaan met een handteller, die in alle weersomstandigheden te gebruiken is, goed af te 

lezen is en goed te gebruiken is om grotere hoeveelheden passerende fietsers op één moment te 

tellen. 

Daarnaast is er geteld door te turven. De handteller werd gebruikt voor de drukste fietsroutes, maar 

om inzicht te krijgen in de richtingen van de fietsers is er ook geturfd op de fietsrichting. Door op 

deze manier te tellen, werd er nog meer informatie verkregen dan het tellen puur op één wegvlak. 

2.3.4 Andere verkeersdeelnemers 

Voetgangers zijn ook geteld, wanneer dit mogelijk en relevant was. Of het mogelijk was voetgangers 

te tellen hing samen met het aantal richtingen waarin het aantal fietsers geteld werd, en ook de 

aantallen fietsers die passeerden. De aantallen fietsers waren de prioriteitsgroep, dus er de 

voetgangers zijn geteld wanneer dit de nauwkeurigheid voor het tellen van de fietsers niet in de weg 

stond.  

Daarnaast was het tellen van de voetgangers niet altijd relevant. Het onderzoek gaat om de 

routekeuzes van studenten, van wie het merendeel zich per fiets verplaatst. Aangezien de problemen 

die door de studenten zijn aangegeven op de enquête zich op de fietspaden (of openbare weg waar 

geen apart fietspad naast ligt) bevonden, was het niet overal relevant om ook naar de gebruikers van 

het voetpad te kijken. Op plaatsen waar het voetpad ontbrak (en voetgangers dus op de weg of op 

het fietspad liepen) zijn de voetgangers wel geteld. Ook waar het voetpad op gelijk niveau met het 

fietspad is, zijn de voetgangers geteld. Hier kunnen de fietsers en de voetgangers gebruik maken van 

dezelfde ruimte.  
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3 Resultaten verkregen uit eigen onderzoek 

3.1 Resultaten verkregen uit de enquêtes 

3.1.1 Enquêtes verwerkt in SPSS 

Er zijn uiteindelijk honderd studenten naar de onderzoeksruimtes gekomen om de enquête in te 

vullen. Deze honderd enquêtes zijn handmatig ingevoerd uit Excel, en vervolgens geïmporteerd in 

het programma IBM SPSS Statistics 22. Voordat de gegevens geïmporteerd konden worden in Excel, 

zijn alle waarden omgezet in numerieke waarden, dat wil zeggen, in cijfers. Dit was geen enkel 

probleem bij gesloten vragen, waar bijvoorbeeld gekozen is voor 0 = Nee en 1 = Ja. Bij de open 

vragen is er, afhankelijk van de aard van de vraag, voor gekozen om de vragen per antwoord te 

nummeren (zoals woonplaatsen, dit zijn namelijk een beperkt aantal opties aangezien het merendeel 

van de studenten in Wageningen woont) of om ze op te delen in klassen (zoals de tijd die mensen 

erover doen om van hun woonadres naar de campus te reizen, waar veel verschillende reistijden zijn 

ingevuld) en die vervolgens te nummeren. Uiteindelijk is zo alles ingevoerd in SPSS, behalve de 

tijdstippen waarop mensen naar de campus toegaan en waarop ze terugkomen, en de routes die 

mensen ingetekend hebben op de A3-kaart die bij de enquête zat.  

De routes zijn uiteindelijk in de vorm van een kaart waarin het aantal fietsers dat over een bepaalde 

route gaat is aangegeven met de dikte van lijnen, in klassen van vijf. Deze kaart is in de volgende 

deelparagraaf (kaart frequentie fietsroutekeuzes) te zien. 

Er zijn twee correlatie analyses gedaan met de in SPSS ingevoerde gegevens. Ten eerste is er een 

toets uitgevoerd op de hele input om te zien of er variabelen zijn die met elkaar correleren. Hiervoor 

is gebruik gemaakt van de rangcorrelatiecoëfficiënt van Spearman, omdat deze niet erg gevoelig is 

voor uitschieters of invoerfouten, en ook verminderd gevoelig is voor afwijkingen van een lineair 

verband. In geval van uitschieters geeft deze correlatiecoëfficiënt een redelijke inschatting van een 

verband in het geval dat dat aanwezig is.  

Daarnaast is er gekozen om tweezijdig te toetsen, omdat het een erg grote dataset (van 100x55 

vakken) is maar er geen concrete verwachtingen (ofwel hypotheses) zijn met betrekking tot de 

relaties die er mogelijk gevonden worden. Er is puur gekeken of er relaties zijn, en zodra deze 

gevonden zijn kan er in de volgende stap bepaald worden wat voor correlatie er is. 

In de bijlage is de uitvoer van de eerste correlatie (verkleind) terug te vinden, zodat te zien is welke 

methode gebruikt is om de resultaten te filteren. De toets is uitgevoerd in SPSS, maar om de 

resultaten uit deze dataset snel te kunnen vinden, zijn de gegevens weer verplaatst naar Excel. In 

Excel is er begonnen met het zoeken naar verbanden, door alle regels met sig. te selecteren en 

vervolgens te filteren op alle waarden onder 0,025. Hier kwamen veel waarden uit, maar nu is het 

noodzaak te kijken welke waarden een relevante significante betekenis hebben. 
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Hiervoor is gekeken naar de correlatiecoëfficiënt. Wanneer dit gelijk is aan 1 of -1 dan is er perfecte 

correlatie tussen de geteste variabelen. Hoe verder de waarde van de correlatiecoëfficiënt afligt van 

1 of -1, des te zwakker de correlatie. Bij de waarde 0 is er géén correlatie.  

Wanneer is er noemenswaardige correlatie, en geen toeval? Als de waarde van de 

correlatiecoëfficiënt tussen de 0.00 en 0.300 ligt (ongeacht plus of min) is er geen of nauwelijks 

correlatie. Tussen de 0.300 en 0.500 is er sprake van lage correlatie. Bij een waarde van 0.500 tot 

0.700 is er sprake van middelmatige correlatie, bij 0.700 tot 0.900 hoge correlatie en bij een waarde 

hoger dan 0.900 is er dus sprake van zeer hoge correlatie (Tilburg University, n.d.). 

Bij de analyse is na het zoeken van significante waarden, gezocht naar een correlatiecoëfficiënt die 

aangeeft dat er een hoge tot zeer hoge correlatie is. Echter leverde dit slechts twee resultaten op, 

wat erg weinig is zo’n grote dataset. Daarom is er vervolgens gezocht naar correlatiecoëfficiënten 

met een waarde tussen de 0.500 en 0.700, welke dus middelmatige correlatie aangeeft. Hierbij 

werden nog drie extra resultaten gevonden.  

3.1.1.1 Gevonden correlaties gehele dataset 

De correlaties die in deze dataset gevonden zijn, zijn de volgende; 

1) Het jaar waarin men is begonnen met studeren X de leeftijd van de geënquêteerde. 

Bijbehorende correlatiecoëfficiënt: -0.553 

Uit de waarde van de correlatiecoëfficiënt kunnen we concluderen dat er een middelmatige 

negatieve correlatie is. Dit betekent dat wanneer het jaar waarin men begon met studeren laag is, 

bijvoorbeeld 2006, de leeftijd van de geënquêteerde hoger is dan bij een student die in 2014 is 

begonnen met studeren, daarvan is de leeftijd waarschijnlijk lager. Dit is een vrij logisch verband, 

aangezien de meeste studenten op hun 18e of 19e beginnen met studeren. Wanneer ze dus al een 

langere tijd geleden zijn begonnen met studeren, zijn ze ouder dan de recenter gestarte studenten 

die pas aan het einde van hun tienerjaren zitten. 

 

2) Het aantal jaren dat de geënquêteerde in Wageningen woont X het jaar waarin men begon 

met studeren. 

Bijbehorende correlatiecoëfficiënt: -0,702 

De correlatiecoëfficiënt geeft een hoge negatieve correlatie aan. Deze correlatie is goed te verklaren, 

want veel studenten die in Wageningen gaan studeren, gaan ook hier op kamers aan het begin van 

hun studie voor zover dat mogelijk is (ze succesvol zijn in het vinden van een kamer). Des te langer 

iemand hier studeert (een ‘vroeg’ jaartal), des te langer wonen ze hier in jaren (een hogere waarde). 

Deze correlatiecoëfficiënt zou hoger kunnen zijn wanneer alle studenten die niet in Wageningen 

wonen, en dus nul hebben ingevuld, uit de dataset gehaald zouden worden. 
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3) Het aantal dagen dat de men met het openbaar vervoer naar de campus gaat X het aantal 

dagen dat men naar de campus fietst. 

Bijbehorende correlatiecoëfficiënt: -0,510 

Deze variabelen kennen een matige negatieve correlatie, welke stelt dat wanneer studenten vaker 

met het openbaar vervoer naar de campus gaan, ze minder vaak met de fiets naar de campus gaan. 

Dit verband wordt veroorzaakt door de studenten die buiten Wageningen wonen en met het 

openbaar vervoer naar de campus komen. Echter zijn er ook studenten die wel in Wageningen 

wonen, maar op maandagochtend en vrijdagmiddag met het openbaar vervoer reizen. De rest van de 

week reizen zij met de fiets naar de campus, vandaar dat de correlatie niet zeer sterk is. 

 

4) De geschatte afstand van het woonadres naar de campus X het aantal minuten dat men 

erover denkt te doen van het woonadres naar de campus. 

Bijbehorende correlatiecoëfficiënt: 0,778 

Dit is de sterkste waarde uit deze correlatie analyse. De variabelen zijn positief gerelateerd. Dit geeft 

aan dat de inschattingen die de geënquêteerden gemaakt hebben met betrekking tot de afstand van 

hun woonadres in meters tot de campus, en het aantal minuten dat ze erover doen om deze afstand 

te overbruggen, erg goed is. Door de vraagstelling zou deze correlatie minder sterk kunnen zijn dan 

dat deze had kunnen zijn, er werd namelijk gevraagd de afstand in meters (afgerond op honderd 

meter) tot de campus aan te geven. Wellicht hebben sommigen de grenzen van de campus anders 

geïnterpreteerd, of de afstand tot het hoofdgebouw gerekend. Dit ligt namelijk op vierhonderd 

meter afstand van de dichtstbijzijnde ‘campusgrens’. Echter is de campus vrij toegankelijk voor 

iedereen en moeten studenten vaak op meerdere locaties zijn. Vandaar ook de vrij open  

vraagstelling, hoewel deze dus mogelijk invloed heeft gehad op de correlatiecoëfficiënt.  

 

5) De motivatie voor routekeuze dat de geënquêteerde geen andere route kent X het aantal 

dagen dat men met het openbaar vervoer naar de campus reist. 

Bijbehorende correlatiecoëfficiënt: 0,556 

De laatste correlatie is een matige positieve correlatie. Wanneer studenten met het openbaar 

vervoer naar de campus reizen, zijn er vaak minder routekeuzemogelijkheden dan wanneer ze met 

de auto, fiets of te voet naar de campus reizen. Met het openbaar vervoer is men gebonden aan de 

route die de bus, trein et cetera aflegt. Vaak is een andere route ‘om’, dus geven mensen aan dat ze 

geen andere route kennen omdat ze andere routes wellicht niet als optie zien. 
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3.1.1.2 Gevonden correlaties dataset ‘wonen in Wageningen’ 

Omdat de vijf in paragraaf 3.1.1.1 gevonden correlaties vrij logische verbanden representeren, is er 

gekeken of er mogelijk bepaalde data uit de dataset gehaald konden worden, om de kans op 

correlatie te vergroten. Daarbij is ervoor gekozen om te kijken naar alle deelnemers die in 

Wageningen wonen, en dus alle studenten die hier niet wonen eruit te filteren. De studenten die niet 

in Wageningen wonen hebben vaak een (veel) langere reistijd (van meer dan 30 minuten), een 

langere reisafstand (meer dan 10 km), reizen vaak met het openbaar vervoer en kunnen dus vaak 

maar één route kiezen, omdat er met het openbaar vervoer niet veel alternatieve routes zijn. 

Daardoor beantwoorden ze de vraag of ze dezelfde route heen als terugreizen met ja, wonen ze 

meestal niet in een studentencomplex en worden vragen over hoeveel jaren ze in Wageningen 

wonen zijn met 0 beantwoord. 

Nadat deze groep respondenten uit de dataset is gefilterd, blijven er nog vijfentachtig enquêtes over.  

Op deze dataset wordt opnieuw dezelfde toets uitgevoerd. Via dezelfde selectiemethoden, met sig. 

kleiner dan 0.025 en vervolgens een correlatiecoëfficiënt van 0.500 of groter (of -0.500 en kleiner), 

komen er zes significante correlaties uit. 

 

1) Het aantal dagen dat de geënquêteerde met het openbaar vervoer naar de campus gaat X 

het aantal dagen dat de geënquêteerde zich op zijn woonadres bevindt. 

Bijbehorende correlatiecoëfficiënt: -0,510 

Dit matig negatieve verband is te verklaren door de transportmogelijkheden in Wageningen. 

Wanneer een student zich op zijn woonadres (dus ergens in Wageningen) bevindt, zal hij niet zo snel 

gebruik maken van het openbaar vervoer, aangezien dat in Wageningen vrij beperkt is. Wanneer hij 

zich niet op zijn woonadres in Wageningen bevindt, zal hij gebruik maken van het openbaar vervoer 

om naar zijn familie (of een andere locatie) te reizen. 

 

2) De klacht lang wachten bij de verkeersregelinstallatie X de afstand tussen de campus en het 

woonadres. 

Bijbehorende correlatiecoëfficiënt: 0,583 

Een matig positief verband is gevonden bij deze variabelen. Wanneer de afstand tussen het 

woonadres en de campus toeneemt, neemt ook het aantal klachten met betrekking tot de lange 

wachttijd bij het verkeerslicht toe. Wanneer studenten langer moeten reizen, vinden ze het 

vervelender om lang voor een verkeerslicht te moeten wachten, dan de studenten die maar een kort 

stukje hoeven te reizen. 
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3) De geschatte afstand van het woonadres naar de campus X het aantal minuten dat men 

erover denkt te doen van het woonadres naar de campus. 

Bijbehorende correlatiecoëfficiënt: 0,650 

Deze correlatie was ook al te vinden in de dataset waarbij ook de studenten die buiten Wageningen 

wonen zijn meegenomen in de analyse. Echter is de correlatie hier minder sterk. Dit zou verklaarbaar 

kunnen zijn doordat afwijkingen op een korte afstand van bijvoorbeeld vijf kilometer relatief groter 

zijn dan afwijkingen in afstand-tijdsinschatting op een afstand van vijftig kilometer. De kleine 

inschattingsfouten vallen meer op. 

 

4) Het aantal studenten dat de route kiest omdat deze het beste verlicht is X het aantal 

studenten dat de route kiest omdat deze het comfortabelst is. 

Bijbehorende correlatiecoëfficiënt: 0,500 

Het verband bij deze variabelen is matig sterk en positief. De studenten die het belangrijk vinden dat 

een route comfortabel is, vinden het blijkbaar ook vaak belangrijk dat de route goed verlicht is. 

Mogelijk hangen de twee termen ook met elkaar samen, en vindt men dat de route comfortabel is 

wanneer deze goed verlicht is, of andersom. 

 

5) Of de student in een studentencomplex woont X de straat waarin de student woont. 

Bijbehorende correlatiecoëfficiënt: -0,600 

Wageningen telt achttien studentencomplexen. 57% Van de geënquêteerden heeft aangegeven in 

een studentencomplex te wonen. Wanneer alle studentencomplexen vertegenwoordigd zouden zijn, 

zouden alle achttien straten ongeveer drie keer genoemd moeten worden. Echter zijn niet alle 

studentencomplexen vertegenwoordigd, omdat sommigen kleiner zijn (minder bewoners) dan 

anderen. De straatnamen van de grotere complexen komen dus ook beduidend vaker voor, 

waardoor er een duidelijke link te zien is tussen het wonen in een studentencomplex en de straat. 

 

6) Het aantal jaren dat de geënquêteerde in Wageningen woont X het jaar waarin men begon 

met studeren. 

Bijbehorende correlatiecoëfficiënt: -0,822 

Dit verband kwam ook naar voren in de vorige analyse, waar ook de geënquêteerden die niet in 

Wageningen wonen bij inbegrepen waren. Echter is het verband nu nog sterker en (nog steeds) 

negatief. Dit is te verklaren doordat alle studenten die niet in Wageningen wonen, niet meegenomen 

worden. Het verband is echter niet zeer sterk, omdat er een aantal studenten zijn die langer in 

Wageningen wonen dan dat ze hier studeren. Waarschijnlijk zijn zij hier opgegroeid of naartoe 

verhuisd in hun vroege tienerjaren. 
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Ondanks dat er weer vier nieuwe verbanden gevonden zijn, levert deze correlatieanalyse op deze 

hoeveelheid data relatief weinig nieuwe resultaten op. Daarom is er op een andere manier gezocht 

naar verbanden. 

3.1.2 Verbanden uit Excel 

In Excel zijn de verbanden gezocht tussen twee handmatig geselecteerde variabelen. Het eerste 

verband dat gezocht is betreft de meest genoemde redenen om een route te kiezen. In de enquête 

zijn acht opties gegeven, waaronder de vijf criteria van het CROW voor fietsvriendelijke 

infrastructuur.  

De meest gekozen (twintig of meer studenten) redenen voor de routekeuze waren; 

- Het is de snelste route 

- Het is de kortste route 

- Het is de gemakkelijkste route 

- Het is de route met de minste obstakels 

Er is gekeken of 

wanneer 

enquêtedeelnemers 

de ene route kozen, ze 

ook een van de 

andere meest gekozen 

redenen noemden. Er 

waren zes 

combinaties mogelijk. 

Hieronder volgen de 

zes figuren die met 

elkaar gecorreleerd 

zijn. 

 

Figuur 3 geeft de combinatie snelste en kortste weer. Maar liefst 52% kiest voor de route omdat deze 

het kortst én het snelst is. Dertig procent kiest de route omdat deze het snelst is, maar niet omdat dit 

per se ook de kortste route is. Acht procent van de studenten kiest de route omdat het de kortste is, 

maar niet per se de snelste, en voor tien procent is het niet de kortste en niet de snelste route. 
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In figuur 4 is de vergelijking snelste en gemakkelijkste gemaakt. Zestig procent van de studenten kiest 

de route omdat het de snelste is, maar vindt niet dat dit ook de gemakkelijkste route is. 22% Kiest de 

route omdat het aan 

beide criteria voldoet, 

hoewel voor 11% geen 

van beide geldt, en 

voor 7% het gemak de 

belangrijkste reden is. 

 

In figuur 5 worden het 

criterium de snelste 

route en de minste 

obstakels vergeleken. 

Wat opvalt is dat het 

merendeel van de 

studenten de route 

alleen kiest omdat het 

de snelste is (63%), en niet omdat het de minste obstakels heeft. Op alleen dat laatste criterium kiest 

vrijwel niemand zijn route uit (3%). 19% Van de studenten geeft aan de route uit te kiezen omdat het 

én de snelste route is, én omdat deze de minste obstakels heeft.  
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Figuur 6 geeft het 

verband tussen de 

gemakkelijkste en 

de kortste route 

weer, waarin ruim 

veertig procent van 

de respondenten 

aangeeft de route 

te kiezen omdat 

het de kortste 

route is. 17% kiest 

de route omdat 

deze aan beide 

criteria voldoet, 

maar ruim een 

kwart (28%) kiest de route die ze fietsen om geen van beide hier genoemde redenen. 

 

Figuur 7 maakt de 

afweging kortste 

route versus de 

route met de 

minste obstakels. 

Bijna de helft (48%) 

geeft aan de route 

te kiezen omdat het 

de kortste is. Echter 

geeft dertig procent 

aan geen van beide 

redenen te kiezen, 

en de reden dat de 

route de minste 

obstakels zou 

hebben wordt het minst gekozen. Dit speelt voor slechts tien procent van de deelnemers een rol, 

waarvoor het kiezen van de kortste route ondergeschikt lijkt. Voor de kleine hoeveelheid van 12% is 

de motivatie de route te kiezen zowel de kortste als de route met de minste obstakels. 
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Tot slot wordt de 

gemakkelijkste 

met de minste 

obstakels 

vergeleken in 

figuur 8. De 

meerderheid kiest 

geen van beide, 

namelijk 56%. Een 

op de vijf 

deelnemers kiest 

de route omdat 

het de 

gemakkelijkste is, 

en een iets groter aantal dan de tien procent bij de vergelijking hierboven, 15%, geeft aan dat het 

hebben van de minste obstakels belangrijk. 

 

Het criterium dat het vaakst gekozen wordt, zowel alleen als in combinatie met andere criteria, is het 

criterium snelheid. Daarnaast of daarna, komt het criterium de kortste route. De combinatie van 

deze twee criteria is levert ook het hoogste aantal studenten dat voor deze keuze gaat op van alle 

andere gecombineerde criteria.  

De criteria gemakkelijkste route en de route met de minste obstakels lijken op hetzelfde niveau te 

eindigen. Voor sommige studenten speelt het een rol, maar waarschijnlijk in combinatie met een van 

de twee grootste keuzeredenen, de snelste of kortste route.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

8 Correlatie gemakkelijkste en minste obstakels routekeuze 
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3.1.3 Kaart frequentie fietsroutekeuzes 

In de onderstaande kaart (figuur 9) zijn de routes die door de studenten ingetekend zijn op de A3 

kaart die bij iedere enquête zat gebundeld. Zoals in paragraaf 3.1.1 al is gezegd, is dit gedaan in 

klassen van vijf fietsers op een bepaald stuk route. De dunste lijn geeft één tot vijf fietsers aan, en 

dikste lijn geeft aan dat er veertig tot vijfenveertig personen aan. Maar liefst 45% van de studenten 

fietst de laatste kilometer exact hetzelfde. 

In deze kaart is te zien waar het het drukst is met fietsende studenten (aangezien de enquête 

ingevuld is door studenten) en waar deze stromingen door meer studenten worden gebruikt, door 

ook de minder belangrijk geachte wegen in te vullen wanneer een student heeft aangegeven deze 

route te kiezen.  

 

 

  

9 Kaart met routekeuzes tussen het woonadres van de studenten en de universiteitscampus, gebaseerd op de 
ingetekende kaarten uit de enquêtes (gebaseerd op: (Google, Sanborn, 2015)) 
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3.1.4 Meest genoemde problemen/knelpunten 

De enquête werd afgesloten met de vraag aan de deelnemers om de route die ze afleggen van hun 

woonadres naar de campus in te tekenen op een A3-kaart. Vervolgens werd gevraagd om de 

knelpunten of problemen te noteren en te nummeren, zodat te zien is welke knelpunten er zijn en 

waar deze zich bevinden.  

Aangezien dit een open vraag was, de studenten de ruimte hadden om tot zes opmerkingen te 

maken, en er honderd deelnemers zijn geweest, zijn er veel knelpunten benoemd. De knelpunten die 

erg op elkaar lijken zijn samengevoegd, om het aantal opties enigszins te beperken ten behoeve van 

de verwerking. Uiteindelijk is er een selectie gemaakt van de acht meest genoemde knelpunten 

(twintig procent of meer), welke in de onderstaande lijst genoteerd staan. Daarnaast staat ook het 

aantal keren dat het knelpunt benoemd is. 

1) Gevaarlijke oversteekplaats/grote oversteek (43%) 

2) Drukte door kruisende fietsers (42%) 

3) Veel fietsers bij elkaar (40%) 

4) Het is druk met auto’s en fietsers (39%) 

5) Smal fietspad/smalle doorgang (32%) 

6) Lang wachten bij het verkeerslicht (30%) 

7) Opstopping op het fietspad (25%) 

8) Onoverzichtelijk punt/onoverzichtelijke situatie (20%) 

Zoals opvalt, lijken enkele punten erg op elkaar. Toch is ervoor gekozen om deze punten niet samen 

te voegen, aangezien meerdere personen ze op verschillende locaties opschreven. Wanneer één 

persoon twee keer aangaf het lange wachten bij het verkeerslicht een ergernis te vinden, is dit als 

twee keer genoteerd. Wanneer één persoon echter aangaf dat er veel fietsers bij elkaar staan, en 

even later dat er een opstopping op het fietspad is, is dit niet samengevoegd. Dit is gescheiden 

gehouden vanuit de beredenering dat wanneer de persoon hetzelfde bedoelde als bij een ander 

knelpunt, dit ook wel letterlijk overgenomen zou zijn, in plaats van een andere woordkeuze te 

gebruiken. 

In deze top-8 is niet te zien waar de knelpunten zich bevinden. De problemen zouden nog in verder 

onderzoek aan de knelpunten gelinkt kunnen worden. Dit onderscheid is nu niet gemaakt. 
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3.2 Discussiepunten bij de onderzoeksmethode - enquêteren  
De studenten zouden op het onderzoek afgekomen kunnen zijn voor de beloning, en daarom de 

enquête snel ingevuld kunnen hebben. Echter pakten niet alle respondenten na afloop een 

‘beloning’, waaruit geconcludeerd kan worden dat sommigen de ‘beloning’ niet lekker vonden, of de 

enquête puur uit interesse in hebben gevuld. 

 

Ook bleek dat de exacte locatie binnen het onderwijsgebouw van belang was voor het type en aantal 

respondenten. Wanneer de enquêteerruimte tegenover een mannentoilet lag, deden er die dag 

meer mannen mee aan het onderzoek. Lag de ruimte in een hoek van het gebouw waar geen of 

nauwelijks lessen gegeven werden, dan was het erg rustig die dag. Was de ruimte gesitueerd naast 

een leslokaal, dan kwamen er veel studenten van dezelfde opleiding op het onderzoek af.  

Ook is in de verdeling van het aantal opleidingen terug te zien dat niet alle opleidingen les hebben op 

het Orion en Forum. Er zijn immers andere gebouwen op de campus waar ook onderwijs gegeven 

wordt, en dan voornamelijk aan studies van een bepaalde leerstoelgroep. In het bepalen van de 

enquêteerlocatie is hier geen rekening mee gehouden, wat mogelijk ten koste is gegaan van de 

variatie in het type deelnemers. 

Daarnaast hebben er relatief veel studenten meegedaan aan het onderzoek die niet in Wageningen 

wonen. Een gedeelte van die groep woont wel op kamers in een nabijgelegen dorp/stadje, maar een 

ander deel woont nog bij zijn of haar ouders. De enquête was niet ingericht op deze groep 

deelnemers, omdat de verwachting was dat de groep ‘niet in Wageningen wonende mensen’ erg 

klein is en er daarom ook weinig participanten uit die groep mee zouden doen. De vragen van de 

enquête zijn erg ingesteld op mensen die wel in Wageningen wonen, hoewel de enquêtes ook door 

mensen die buiten Wageningen wonen in te vullen was. Echter geeft dit bij de verwerking een aantal 

antwoorden en verbanden die niet relevant zijn voor dit onderzoek en maakt het de antwoorden van 

de groep die wel woonachtig is in Wageningen ‘zwakker’, doordat er relatief veel afwijkende 

studenten bijzaten met betrekking tot de woonplaats. Voor de beantwoording van de deelvraag was 

het afdoende geweest om puur inwoners uit Wageningen te enquêteren, en dus ook deze groep aan 

te trekken in het adverteren.  

 

Bij de verwerking van de enquêtes bleek dat vrijwel alle vragen zijn ingevuld (volledigheid). Slechts 

vier vragen zijn niet ingevuld in de gehele enquêtes. Deze waarden zijn in SPSS ingevuld als ‘missing 

value’, en zijn dan ook niet meegenomen in de bepaalde correlatieberekeningen. 

De gegeven antwoorden zijn duidelijk (helderheid), ze zijn goed interpreteerbaar. Het gebruik van 

meerkeuzevragen heeft hier zeker aan bijgedragen. De antwoorden die minder goed 

interpreteerbaar zijn, zijn de open vragen met daarin de knelpunten die respondenten aangaven. 
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Zoals in de paragraaf 3.1.4 te lezen was, is er een top acht gemaakt van de meest genoemde 

knelpunten. De antwoorden zijn individueel door mensen gegeven, en de samenvoeging is ook weer 

door mensenwerk tot stand gekomen. De interpretatie van bepaalde antwoorden kan de selectie tot 

een bepaald knelpunt beïnvloedt hebben. 

Verder hebben de respondenten altijd antwoord geven op de vraag (relevantie), wat ook in de hand 

gewerkt is door de meerkeuzevragen. De vraag kan dan wel verkeerd begrepen zijn door de 

respondent, maar dit is voor de onderzoeker niet te zien. Respondenten konden vragen stellen 

wanneer ze iets niet begrepen, en dit is dus ook af en toe gebeurd. Het geven van extra uitleg 

vergroot de kans dat respondenten de vragen goed begrepen hebben. 

Tot slot zijn de antwoorden gedurende de enquêtes van de respondent niet tegenstrijdig 

(consistentie). Aangezien er geen vragen dubbel gesteld zijn, is het niet zomaar te zien of er geen 

tegenstrijdige antwoorden gegeven zijn. Daarentegen is in de open vraag (het invullen van de 

knelpunten op de route) te zien dat klachten vaak meerdere keren terugkomen. Deze antwoorden 

bevestigen juist de consistentie (Dik, 2012). 

 

De vraag is of de respondenten een goede vertegenwoordiging zijn van de studentenpopulatie in 

Wageningen. Dit kan bekeken worden aan de hand van de vragen over geslacht, studierichting, 

studiejaar, woonadres etc., de algemene vragen. Deze geven een beeld van de ‘groep’ waartoe de 

student behoort. Er is een behoorlijke variatie in de respondenten. Zo is 46% van de studenten man 

en 54% vrouw (Keuzegids 2015, 2015). In de enquête is dit 31% tegen 69%. Daarnaast kent 

Wageningen vrijwel evenveel Bachelor- als Masterstudenten, hoewel de deelnemers aan de enquête 

vooral bestonden uit Bachelors (83%). Wel is de variatie van de Bacheloropleidingen goed terug te 

zien. Wageningen Universiteit kent twintig Bacheloropleidingen, waarvan er zestien terugkomen in 

de enquête. De verdeling Nederlandse deelnemers versus buitenlandse deelnemers is respectievelijk 

90% versus 10%. Van de studenten is bijna één op de vier buitenlands, hoewel dit dus niet terug te 

zien is in de enquêtedeelnemers.  

Er is dus wel veel variatie in het type respondenten, hoewel het geen 1 op 1 representatie van de 

werkelijkheid is. Wanneer met deze steekproefmethode gewerkt wordt is dit ook niet te verwachten. 

De vraag is of de enquêtes met deze representatie van ‘de Wageningse student’ representatief is. 
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3.3 Resultaten verkregen uit de verkeerstellingen 
Het tellen op de acht meest genoemde probleempunten heeft veel resultaten opgeleverd in de vorm 

van aantallen fietsers die een bepaald punt passeren, maar ook de richting waaruit zij komen en de 

richting waarnaar ze toe fietsen zijn op de meeste punten gemeten. 

Op de ene locatie waar dit niet gedaan is, was dit niet mogelijk met de capaciteit van één telpersoon 

en het hoogste aantal passanten van alle acht de punten, de Bornsesteeg. Op alle andere punten zijn 

twee of méér richtingen geteld. Echter geldt ook hier, dat de capaciteit van één telpersoon niet alle 

stromen kon tellen. Op een kruispunt waar vier wegen bij elkaar komen zijn er theoretisch gezien 

twaalf opties mogelijk (een fietser kan van A naar B, van A naar C, A naar D, B naar C, B naar D en C 

naar D en bij allen ook in de omgekeerde richting). Bij het bepalen van de richtingen die wel geteld 

konden worden, drie a vier, is gekeken naar de richting waar naar verwachting de meeste mensen 

zouden gaan fietsen, gebaseerd op de routes die studenten hebben aangegeven in de enquêtes. Dit 

bleken vaak ook de drukst befietste routes te zijn, hoewel hier geen harde cijfers voor zijn aangezien 

het niet mogelijk was alle andere mogelijkheden ook te tellen. Vaak waren de verschillen tussen 

verschillende stromen echter dusdanig groot, dat er op het oog een schatting gemaakt kon worden 

van de aantallen in de vorm van weinig, gemiddeld, veel. De niet-getelde stromen bleken in de 

meeste gevallen tot de categorie ‘weinig’ te vallen, door het grote contrast met de wel getelde 

stromen die tot de categorieën ‘gemiddeld’ of ‘veel’ behoren.  

De benaming van de telrichtingen is gebaseerd op de straatnamen van de verschillende richtingen 

waarin geteld is. Deze richtingen zijn ook weergegeven op de kaart met telstromen die in de bijlage 

te vinden is in figuur 36 en 37. 

De resultaten zijn weergegeven in figuren. Per locatie zijn er ten minste twee figuren, waarbij in de 

ene figuur de tijden worden weergegeven waarin studenten naar de campus toe fietsen, en in de 

andere figuur de tijden waarbij studenten weg gaan van de campus. Zo zijn de aantallen zuiver te 

vergelijken. 

In de bijlagen zijn punten opgenomen die zijn opgevallen tijdens het tellen, maar die niet concreet in 

cijfers of waarden zijn uit te drukken. Echter zijn deze opmerkingen mogelijk wel relevant voor verder 

onderzoek. 

3.3.1 Resultaten per locatie 

3.3.1.1 Churchillweg naar Bornsesteeg (kruising met Nijenoord Allee) 

Geteld op dinsdag 19 mei 2015. Resultaten terug te vinden in figuren 11 en 12. 

Op deze locatie zijn puur de overstekers per fiets op het fietspad aan de ‘juiste’ kant van de weg 

geteld. Wat op deze locatie wel extra gedaan is, is het tellen van de rood/oranje/groen-fasen. Dat wil 

zeggen, de aantallen fietsers die per groen-fase oversteken. Er staken echter ook geregeld mensen 
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over bij een oranje of net op rood licht gesprongen verkeersregelinstallatie. Zij werden gerekend tot 

de groep die net over was gestoken bij de groen-fase van de verkeersregelinstallatie. Vervolgens is 

het aantal opgeschreven, maar stonden de wachtenden voor de nieuwe groen-fase alweer klaar. 

Enkelen van hen staken vervolgens ook weer over in de rood-fase, maar deze fietsers zijn opgeteld 

bij de lichting van de groen-fase 

die erna kwam, vaak omdat de 

fietsers overstaken enkele 

seconden voordat het inderdaad 

groen werd. Een mogelijke 

verklaring hiervoor is dat de 

fietsers de afstelling van het 

verkeerslicht kennen, en dus 

weten wanneer het voor de 

fietsers weer bijna groen wordt, 

of wanneer het autoverkeer dat 

het fietspad doorkruist rood licht 

heeft. 

Wat verder opvallend was bij deze oversteek, was dat er veel aan de verkeerde kant van de weg op 

het andere fietspad overgestoken werd. Dit is een enkelzijdig fietspad, dus deze fietsers fietsten door 

de rood-fase heen. Het verkeerslicht ‘aan de overkant’ stond vaak gelijktijdig op groen met het 

verkeerslicht dat er parallel aan staat, wat dus ook het verkeerslicht is waar geteld werd. Door de 
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grote aantallen aan de ‘goede’ kant, was het niet mogelijk ook nog bij te houden hoeveel fietsers er 

aan de ‘verkeerde’ kant overstaken. Wel was het aantal spookrijders ’s ochtends beduidend hoger 

dan de rest van de dag. ’s Ochtends staken er tientallen fietsers aan de verkeerde kant over, waar dat 

in de loop van de dag dit steeds een enkeling was. 

De concreet getelde aantallen fietsers zijn weergegeven in figuur 11. De figuur geeft de verschillende 

tijdvakken weer (vier op één dag) en daarbinnen de kwartieren waarbij de tussenstanden zijn 

genoteerd. 

De college begin- en eindtijden zijn duidelijk terug te zien in de aantallen studenten en de 

piekmomenten in de driekwartier dat er geteld is. Net vóórdat de colleges starten, om 8.30 en 13.30, 

zijn er pieken in het aantal studenten dat het telpunt passeert. Wel dient opgemerkt te worden dat 

dit telpunt zich op slechts een paar honderd meter van het hoofdgebouw bevindt, en het dus ook te 

verwachten is dat de aantallen passerende fietsers piekt voor de aanvang van colleges. 

Daarnaast is te zien dat het totale aantal fietsers erg hoog ligt, in het tijdvak van 8.00 tot 8.45 

passeren er totaal 869 fietsers de kruising richting de campus.  

 

12 Resultaten Bornsesteeg naar Churchillweg 

3.3.1.2 Dijkgraaf/Mondriaanlaan naar Akkermaalsbos 

Geteld op woensdag 20 mei 2015. Resultaten terug te vinden in figuren 14 en 15. 

Deze tellocatie is een driesprong, welke recent aangepast is aan de busbaan die over de campus 

loopt die vanaf september in gebruik genomen zal worden  (De Gelderlander, 2014). Het autoverkeer 

kan hier twee kanten op, de busbaan ook twee kanten, en de fietsers kunnen alle drie de richtingen 

inslaan via een gescheiden fietspad. 

Op deze tellocatie zijn er dan ook in drie richtingen fietsers geteld. Tijdens het teltijdvak van 8.00 tot 

8.45 en het tijdvak van 13.00 tot 13.45, waarbij uit is gegaan van veel fietsers richting de campus, is 
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er geteld vanuit de volgende richtingen: Mondriaanlaan naar Akkermaalsbos, Dijkgraaf naar 

Akkermaalsbos en Akkermaalsbos naar de gecombineerde richting Dijkgraaf/Mondriaanlaan. Tijdens 

de twee andere tijdvakken was de verwachting dat er meer fietsers vanuit de campus, dus 

Akkermaalsbos, zouden komen. 

Daarom zijn de richtingen die 

hierboven zijn aangegeven in die 

tijdvakken andersom geteld.  

In figuur 14 is te zien hoeveel fietsers 

er in de op de x-as aangegeven 

telvakken naar de campus toe 

fietsten. Ook op deze locatie zijn de 

collegetijden duidelijk terug te zien. Er 

is een piek in de aantallen fietsers 

tussen 8.15 en 8.30, en wederom 

tussen 13.00 en 13.45. Deze locatie ligt, net als de eerder beschreven locatie, op enkele honderden 

meters van de campus en het hoofdgebouw. 

 

In figuur 15 is de tegenhanger van figuur 14 te zien, de tijdvakken waarop studenten weg gaan van 

de campus. Wanneer je deze figuren met elkaar vergelijkt, is duidelijk te zien dat zich ’s ochtends de 

grootste aantallen fietsers op één tijdstip verplaatsen. Daarnaast is duidelijk te zien dat de eindtijd 

van de colleges minder goed naar voren komt. Aan het einde van de ochtend, het begin van de 
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lunchpauze, lijken enkele studenten iets eerder weg te zijn gegaan. Echter blijven er bijna net zoveel 

studenten langer op de universiteit en komen dus pas langs het telpunt in het tijdvak 12.30 tot 12.45. 

Ook in de late middag, wanneer de collegedag is afgelopen, zijn de collegetijden niet duidelijk terug 

te zien. Waar tijdens de lunch er een fractie meer studenten vroeg weg ging van de campus, lijkt er 

juist een iets groter deel van de getelde fietsers laat weg te gaan aan het einde van de middag. 

Echter zou mee kunnen spelen dat er op deze route ook veel kinderen in sportkleding voorbij 

fietsten, die waarschijnlijk naar sportcentrum de Bongerd fietsen. Een deel van hen zal niet al te lang 

na (basis)schooltijd naar het sportcentrum zijn gegaan, om net voor het eten weer terug te komen. 

 

13 Resultaten Akkermaalsbos naar Dijkgraaf/Mondriaanlaan 

In de bijlage zijn twee figuren waarop de figuren 14 en 15 gebaseerd zijn terug te vinden. Hierin 

worden de stromen uit de verschillende richtingen duidelijk gespecificeerd. Het opvallendste uit deze 

figuur is dat er in het tijdvak 8.00 tot 8.45 twee keer zoveel fietsers vanuit Dijkgraaf naar 

Akkermaalsbos gaan dan dat er vanuit Rijnveste. In de middag, tussen 17.00 en 17.45, is dit 

omgekeerd. Dan gaan er ruim twee keer zoveel fietsers vanuit Akkermaalsbos naar de 

Mondriaanlaan dan dat er naar Dijkgraaf gaan. 

3.3.1.3 Hoevestein/Nijenoord Allee naar Bornsesteeg 

Geteld op donderdag 22 mei 2015. Resultaten terug te vinden in figuren 17 en 18. 

Deze tellocatie betreft de derde oversteek van de Nijenoord Allee, welke alleen een fiets- en 

voetgangers oversteek is. De fietsers kunnen echter verschillende kanten op, dus is er wederom in 

drie richtingen geteld. Tijdens een proeftelling, in de week voorafgaand aan deze telling, is 

geconstateerd dat de verwachting dat er meer fietsers naar de campus toe zouden gaan tussen 8.00 
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en 8.45, en wederom om 13.00 en 13.45, niet opgaat. Daarom is er op deze teldag voor gekozen die 

fietsers altijd in beide 

oversteekrichtingen te tellen, 

waardoor er telwaarden zijn van 

de totale aantallen 

overstekende fietsers 

gedurende de vier tijdvakken. 

De richtingen waarin in de 

zojuist genoemde tijdvakken 

geteld is zijn; Hoevestein naar 

Bornsesteeg, Hoevestein naar 

Nijenoord Allee en de 

gecombineerde stroom van 

Bornsesteeg/Nijenoord Allee naar Hoevestein. In de andere twee tijdvakken is dit uiteraard 

omgekeerd geteld.  

 

 

15 Resultaten Nijenoord Allee zuid naar noord 

Ook in figuur 15 is te zien dat de aantallen fietsers samenhangt met de collegetijden, en dan met 

name de begintijden. Daarnaast valt op dat de totale aantallen fietsers ’s ochtends vroeg weinig 

verschillen met de aantallen fietsers die aan het begin van de middag richting de campus fietsen. 

Wanneer deze figuur vergeleken wordt met figuur 18, die de fietsers in de omgekeerde richtingen 

weergeeft, is te zien dat het aantal fietsers dat tijdens de lunch wegfietst van de campus, vrijwel 
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gelijk is aan het aantal fietsers dat aan het begin van de middag weer richting campus fietst. Aan het 

begin van de lunch zijn in deze figuur ook duidelijk de collegetijden terug te vinden. Aan het einde 

van de middag is dit minder duidelijk te zien, en schommelen de aantallen per kwartier binnen het 

tijdvak net boven de honderd. 

Ook bij dit telpunt werden ’s ochtends de meeste fietsers geteld, hoewel de verschillen door de dag 

heen niet erg groot waren; ’s ochtends fietsten er totaal 426 fietsers richting campus, en op het 

minst drukke teltijdvak van de dag, 12.00 - 12.45, was dit 290 wat neerkomt op één derde minder 

fietsers. 

 

In de bijlage zijn wederom de uitgesplitste figuren te zien, waarin duidelijk te zien is dat de grootste 

groep fietsers vanuit Hoevestein richting Bornsesteeg fietst. Dit aantal is in de vroege ochtend en de 

late middag ruim twee keer zo hoog als het aantal fietsers dat in de op dat moment 

tegenovergestelde richting fietst. In de lunchpauze is duidelijk te zien dat er vrijwel evenveel mensen 

van de campus wegfietsen, als dat er naartoe fietsen. Deze stroom is dus redelijk ‘in balans’. 

Daarnaast valt ook op dat er percentueel gezien weinig mensen van Hoevestein naar Nijenoord Allee 

fietsen (waar ook een studentenflat staat en mensen richting Ede of Bennekom logischerwijs zouden 

kunnen fietsen), hoewel ook zo een route naar de campus mogelijk is. Ook fietsen er weinig mensen 

vanuit Bornsesteeg (of ook wel de richting campus) naar Nijenoord Allee, waar de studenten sterflat 

staat. 
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3.3.1.4 Rooseveltweg/Kennedyweg naar Tarthorst 

Geteld op woensdag 27 mei 2015. Resultaten terug te vinden in figuren 20 en 21. 

Het vierde telpunt is gelegen aan het zuidkant van de woonwijk de Tarthorst. Door deze wijk fietsen 

veel studenten, tot onvrede van de bewoners (Wijkgericht Wageningen, 2015). Dit telpunt bevindt 

zich op een driesprong, waarbij de 

weg Tarthorst uitkomt op de 

Kennedyweg. Om toch de 

verschillende richtingen aan te 

geven, is ervoor gekozen om de 

fietsers die vanuit het westen 

komen vanaf de rotonde van de 

Rooseveltweg, de richting ook 

Rooseveltweg te noemen (ondanks 

dat de weg dus beide kanten op 

Kennedyweg heet). De richtingen 

waarin in de tijdvakken 8.00 en 

13.00 geteld is zijn dan; Rooseveltweg naar Tarthorst, Kennedyweg naar Tarthorst en Tarthorst naar 

Rooseveltweg/Kennedyweg.  

De resultaten van deze telling zijn te vinden in figuur 20. Opvallend is het hoge aantal fietsers, 929, 

dat ’s ochtends in het eerste telvak de wijk in fietst. Daarbij is ook hier duidelijk een piek te zien net 
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voor het begin van de colleges. Dit piekmoment in het kwartier voor het begin van de colleges is 

duidelijk terug te zien, maar ook te herkennen het kwartier na het beëindigen van een college. Dit 

telpunt bevindt zich dan ook een kilometer van het hoofdgebouw en leidt tot het drukste 

oversteekpunt van de Nijenoord Allee. Daarnaast kunnen de piekmomenten verklaard worden door 

andere voorzieningen die zich in de wijk bevinden, zoals basisschool De Tarthorst waar de lessen om 

8.30 beginnen, (OBS de Tarthorst, 2014), basisschool Kardinaal Alfrinkschool (Kardinaal Alfrinkschool, 

sd) met dezelfde lestijden en supermarkt Jumbo Verberne, welke dagelijks vanaf 8.00 geopend is 

(Jumbo Supermarkten, 2015). De Kardinaal Alfrinkschool geeft op de site aan dat kinderen vanaf 8.20 

naar binnen mogen, en om 8.30 binnen moeten zijn. Deze tijden overlappen dus precies met het 

tijdstip waarop de studenten zich naar de campus verplaatsen. 

 

19 Resultaten Tarthorst noord naar zuid 

Aan het einde van de middag, in het telvak van 17.00 tot 17.45, is te zien dat er totaal 600 fietsers uit 

de wijk komen. Op dit tijdstip zijn de aantallen bij de voorgaande telpunten vaak al lager gebleken 

dan de aantallen ’s ochtends, hoewel hier de tijd waarop basisscholen uit zijn, om 15.15, mee zou 

kunnen spelen. Daarnaast kan het ook zo zijn dat fietsers eerst boodschappen doen bij de Jumbo, 

aangezien deze op de route ligt, en vervolgens, net buiten het voor dit onderzoek gehandhaafde 

tijdvak, verder fietsen.  

 

In de figuur waarin de diverse fietsrichtingen zijn uitgesplitst is duidelijk te zien dat het overgrote 

deel van de fietsers vanuit de Rooseveltweg richting Tarthorst gaat (in de tijdvakken 8.00 en 13.00). 

Vanuit de Kennedyweg voegen zich nauwelijks fietsers bij deze stroom. Ook wanneer de fietsers 

wegfietsen van de Tarthorst, blijft de richting Rooseveltweg het meest gebruikt.  
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3.3.1.5 Churchillweg/centrum naar Hoevestein 

Geteld op donderdag 28 mei 2015. Resultaten terug te zien in figuren 23 en 24. 

Ook deze locatie omvat een 

driesprong, welke bestaat uit 

de Churchillweg en de 

afsplitsing daarop, 

Hoevestein. In de benaming 

van de richtingen is ervoor 

gekozen om de Churchillweg 

die richting de campus loopt, 

Churchillweg te noemen. De 

andere kant op loopt de weg 

richting het centrum, vandaar 

dat deze richting centrum 

wordt genoemd. De richting 

Hoevestein blijft bij de naam van de weg.  

 

21 Resultaten vanuit centrum 

In figuur 21, waarin de tellingen van de tijdvakken naar de campus toe zijn weergegeven, is te zien 

dat de collegetijden wederom duidelijk terugkomen. De aantallen fietsers zijn in het kwartier voor 

het begin van de colleges twee of zelfs drie keer zo groot als de aantallen in het kwartiertje daarvoor 

en erna. Dit telpunt ligt op een kleine anderhalve kilometer van het hoofdgebouw, en het scheelt 

tweehonderd meter wanneer fietsers ervoor kiezen om naar de campus te gaan via de richting 
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Churchillweg versus de richting Hoevestein. Bij Hoevestein komen de fietsers echter geen 

verkeersregelinstallatie tegen.  

 

22 Resultaten richting centrum 

In de figuur waarin de richtingen zijn uitgesplitst (welke te vinden is in de bijlage) is te zien dat het 

aantal fietsers dat voor de richting Hoevestein kiest, dertig procent hoger ligt. Echter kunnen ook hier 

weer andere factoren meespelen, zoals de middelbare school die ook richting Hoevestein ligt en 

lestijden heeft vanaf 8.30.  

In de andere figuur (22) waarin de totalen zijn weergegeven zijn de collegetijden niet zo sterk terug 

te zien. De aantallen fietsers nemen toe naarmate de ‘lunchpauze’ verder vordert, en aan het einde 

van de dag neemt het aantal fietsers af. Er zijn hierbij dus geen pieken waarneembaar in het 

middelste kwartier. Bij het bekijken van de getailleerde figuur in de bijlage valt op dat er wel degelijk 

een patroon van collegetijden te zien is, te weten in de stroom die van Hoevestein richting het 

centrum fietst in de vroege middag, en bij de stroom die van de Churchillweg naar het centrum fietst 

aan het einde van de middag. Daarnaast is er een lichte piek in het kwartier van 17.00 tot 17.15, met 

fietsers die vanuit Hoevestein naar het centrum fietsen. Dit zou verklaard kunnen worden door het 

lesrooster van de scholieren Mavo, Havo en Vwo van het Pantarijn, welke tot 17.10 les kunnen 

hebben (Pantarijn, 2014).  

3.3.1.6 Droevendaalsesteeg naar campus (kruising met Mansholtlaan/N781) 

Geteld op dinsdag 2 juni 2015. Resultaten terug te vinden in figuren 26 en 27. 

Dit telpunt is de vierde toegang naar de campus, vanuit het noordoosten. Bij dit telpunt zijn fietsers 

geteld die de Mansholtlaan, of ook wel de N781 overstaken, richting de campus die ook aan de 
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Droevendaalsesteeg ligt. De richting campus heet in dit geval dus campus. De weg die wordt gekruist 

is een drukke tachtigweg net buiten de 

bebouwde kom. Veel van de mensen die 

hier oversteken wonen op het 

studentencomplex Droevendaal (198 

inwoners, ook wel Droef genoemd), of 

komen mogelijk via Bennekom vanuit 

Ede-Wageningen station. Opvallend bij 

dit telpunt was het aantal overstekers 

dat aan de verkeerde kant van de weg 

overstak. Er ligt aan beide kanten van de 

rotonde een fietspad, maar dit zijn 

enkelzijdige fietspaden. Toch fietsten veel mensen aan de ‘verkeerde’ kant, en is dit dus ook 

meegenomen in de telling, zodat er een volledig beeld is van het aantal fietsers dat de weg 

oversteekt, of dit nou aan de goede kant is of niet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 Resultaten N781 oost naar west 

In de figuren met de totalen (26 en 27) is in de titel aangegeven welke kant de fietsers op fietsen. 

Hierbij zijn dus de fietsers die aan de goede en aan de foute kant van de weg overstaken geteld. 

De collegetijden zijn ’s ochtends wel goed terug te zien, hoewel dit niet het geval is aan het einde van 

de lunch. Aangezien er aan het einde van de lunch weer een strikte begintijd is, dit telpunt praktisch 

op de campus ligt en op steenworpafstand van het Forum-gebouw, was de verwachting dat er een 

piek zou zijn tussen 13.15 en 13.30.  
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Wat daarnaast opvalt in vergelijking met eerdere telpunten, is dat er ’s ochtends precies evenveel 

fietsers naar de campus toe fietsen als dat er ’s middags in het tijdvak van 17.00 tot 17.45 weer van 

weg fietsen. Bij de telpunten die in de bebouwde kom van Wageningen liggen was dit aantal vaak 

lager, waarschijnlijk doordat er ’s ochtends ook andere fietsers (buiten de groep studenten) 

meegeteld waren, en deze ’s middags niet allemaal op dezelfde tijd weer de andere kant op gingen. 

Ten derde valt op dat het aantal fout-goed fietsers ’s ochtends vrijwel gelijk is, en aan het einde van 

de lunch juist sterk verschilt, dan steken er meer mensen aan de verkeerde kant van de weg over. In 

de tijdvakken waarbij mensen weg fietsen van de campus, om 12.00 en 17.00, fietst de ruime 

meerderheid (bijna vier vijfde) op het fietspad aan de juiste kant van de weg. Dit is te verklaren door 

het feit dat er op de campus maar aan één kant van de weg een fietspad ligt. Dit is een dubbelzijdig 

fietspad, en mensen die van de campus terug naar Droef fietsen, fietsen dus automatisch de juiste  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 Resultaten N781 west naar oost 

kant de weg over. Fietsers die vanaf Droef naar de campus fietsen, fietsen óf aan de verkeerde kant 

van de weg op de campus (waar een parkeerplaats ligt, zonder fietspad), óf ze steken de 

Droevendaalsesteeg over zodra ze op de campus zijn, zodat ze op het dubbelzijdige fietspad komen, 

óf de derde optie, ze steken aan de kant van Droef al de Droevendaalsesteeg over, wat eenvoudig 

gaat omdat het een rustige weg is, en komen vervolgens aan het enkelzijdige fietspad aan de 

verkeerde kant uit om de N781 over te steken. Deze laatste optie wordt dus duidelijk het meest 

gebruikt. 
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3.3.1.7 Van Uvenweg/Julianastraat/Rooseveltweg naar Pomona 

Geteld op woensdag 3 juli 2015. Resultaten terug te vinden in figuren 29 en 30.  

Dit telpunt bevindt zich op anderhalve 

kilometer van het hoofdgebouw. Aan 

de naam van het telpunt is te zien dat 

het hier een kruispunt betreft, met voor 

fietsers vier fietsrichtingen. Auto’s 

kunnen niet richting Pomona, dit is een 

fiets- en voetpad. Omdat het niet 

mogelijk was om alle acht mogelijke 

stromen in de gaten te houden, is 

ervoor gekozen de fietsstromen te 

tellen waar, gebaseerd op de enquêtes 

van de studenten, de meeste studenten zouden fietsen. Deze richtingen zijn; Van Uvenweg naar 

Pomona, Julianastraat naar Pomona, Rooseveltweg naar Pomona en de gecombineerde richting 

Julianastraat/Van Uvenweg naar Rooseveltweg. Voor de tijdvakken van 12.00 en 17.00 waren de 

richtingen andersom, met uitzondering van de richting Rooseveltweg naar Pomona. Deze is 

vervangen door de gecombineerde stroom Rooseveltweg/Julianastraat/Van Uvenweg naar Pomona. 

 

In de eerste figuur (29) waarin de totalen van de telvakken 8.00 tot 8.45 en 13.00 tot 13.45 te zien 

zijn, valt het hoge aantal fietsers dat dit smalle pad op fietst op. Met 466 fietsers in het  

ochtendtijdvak een behoorlijk aantal.  

 

27 Resultaten Pomona in 
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Daarnaast vallen ook weer de piekmomenten net voor de collegetijden op. Deze zijn gedurende de 

hele dag terug te vinden. In de ochtend is de piek het grootst, en gedurende de dag wordt deze 

minder sterk, mede doordat het aantal fietsers afneemt en de verschillen dus vanzelf minder groot 

worden. 

 

28 Resultaten Pomona uit 

Uit de gespecificeerde figuur valt af te lezen dat het merendeel van de fietsers in de tijdvakken van 

8.00 en 13.00 uit de richting Van Uvenweg komt. Ongeveer twee derde van deze hoeveelheid fietsers 

komt vanaf de Van Uvenweg of Julianastraat maar fietst naar de Rooseveltweg, en nog eens een 

derde van de fietsers komt uit de Julianastraat en steekt over naar Pomona. Het aandeel fietsers dat 

vanuit de Rooseveltweg naar Pomona fietst is nihil, dit zijn er minder dan twintig per telmoment. 

In de gespecificeerde figuur van de ‘weg van de campus’ tijdstippen, zijn de aantallen per richting 

beduidend lager, en liggen ze ook dichter bij elkaar. Het merendeel van de fietsers die uit Pomona 

komen, fietst in de richting Van Uvenweg. Wel fietsen er vrij veel mensen vanuit de Julianastraat/de 

Van Uvenweg/Rooseveltweg de richting Pomona in. 

3.3.1.8 Stationsstraat/Lawickse Allee/Stadsbrink naar Rooseveltweg 

Geteld op donderdag 4 juli 2015. Resultaten terug te vinden in figuren 32 en 33. 

Het laatste telpunt bevindt zich het verste van de universiteitscampus, op een kleine tweeënhalve 

kilometer afstand. Dit telpunt betreft een kruising, waarbij zowel de auto’s als voetgangers en 

fietsers vier kanten op kunnen. Aangezien dit wederom teveel is om te kunnen tellen, is er gekozen 

om de volgende richtingen te tellen; Stationsstraat naar Rooseveltweg, de gecombineerde richting 

Stationsstraat/Lawickse Allee naar Stadsbrink en deze richtingen vice versa. Deze figuur geeft dus de 

verschillende richtingen weer, die bij de zes eerder genoemde telpunten pas in de bijlagen staan. 
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Aangezien hier geen richtingen 

samen te voegen zijn tot een 

grote stroom richting de campus 

(dit is namelijk alleen de richting 

Stationsstraat naar 

Rooseveltweg), is ervoor 

gekozen om alleen deze figuur te 

maken. Door de aard van de 

kruising steken alle fietsers die 

naar de Rooseveltweg (en 

daarmee richting campus, aldus 

de hypothese en 

enquêteresultaten) gaan over via hetzelfde fietspad. Wanneer er ook aan de noordkant van de 

Lawickse Allee een fietspad zou liggen, zou deze stroom ook meegeteld zijn en was het wel mogelijk 

geweest een totaalfiguur te maken, zoals bij de andere telpunten mogelijk was. 

 

30 Resultaten Rooseveltweg 

De begin- en eindtijden van de colleges zijn op drie van de vier teltijdstippen terug te zien, ondanks 

de relatief lange afstand tot de campus. Alleen in het laatste teltijdvak, van 17.00 tot 17.45, is dit niet 

terug te zien.  

Wat daarnaast opvalt is dat het aantal fietsers dat ’s ochtends van de Stationsstraat naar de 

Rooseveltweg fietst, lager is dan het aantal fietsers dat aan het einde van de dag in de omgekeerde 

richting fietst, namelijk 266 versus 310. Daarnaast zijn de aantallen fietsers gedurende de hele dag 
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vrij hoog, in vergelijking met de twee ‘pieken’ in de ochtend- en avondspits. De drukte lijkt 

geleidelijker verdeeld over de dag, en de drukte van de studenten door collegetijden heeft minder 

invloed op de aantallen fietsers.  

De richting Stationsweg/Lawickse Allee naar Stadsbrink is meegenomen omdat studenten in de 

enquêtes aangaven via dit telpunt richting de oversteek van de Bevrijdingsstraat naar de 

Churchillweg te fietsen. Echter waren er vrij weinig fietsers die voor deze richting kozen.  

 

31 Resultaten Rooseveltweg 
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3.4 Discussiepunten bij de onderzoeksmethode - fietstellingen  
Er is geteld met een handteller. Dat betekend dat er ook een menselijke foutenmarge in de tellingen 

zal zitten. Er is geprobeerd zo nauwkeurig mogelijk te tellen, en er is concreet per locatie vastgesteld 

welke richtingen geteld worden en welke voertuigen (alle gebruikers van het fietspad; scooters, 

bromfietsen, invaliden in een elektrische rolstoel, waveboarders, fietsers, skaters; iedereen die 

gebruik maakt van het fietspad, of dat wettelijk is toegestaan, is geen rekening mee gehouden) er 

geteld werden.  

De verschillende stromingsrichtingen zijn naast het gebruik van de teller genoteerd met pen en 

papier. Dit werd bemoeilijkt door het weer en het staan, tellen en schrijven tegelijkertijd, en 

daarnaast groot verkeer dat af en toe het zicht ontnam (zoals stilstaande bussen en vrachtwagens). 

Desondanks is er geprobeerd de belangrijkste stromen fietsers altijd in de gaten te houden. Dit is in 

sommige gevallen ten koste gegaan van de nauwkeurigheid waarmee voetgangers geteld zijn, en 

mogelijk ook de nauwkeurigheid waarmee enkele minder belangrijke fietsstromen (die niet aan de 

hypothese voldoen) geteld zijn. De verwachting is, zeker bij de fietsstromen, dat deze afwijking nihil 

zal zijn.  

 

Er is in de keuze van de teldagen rekening gehouden met het naar ‘thuisthuis’ toe reizen van 

studenten. Echter is er geen rekening gehouden met andere externe factoren, welke wel invloed 

hebben gehad op de tellingen. Zo kent Wageningen een middelbare school, vele basisscholen, zijn er 

geregeld evenementen en bevindt zich op de campus ook nog een sportcentrum. Om bij het 

sportcentrum De Bongerd te komen, fietsen mensen de campus op. Veel mensen die gepasseerd zijn 

tijdens het tellen fietsten wellicht niet naar de universiteitsgebouwen, maar naar het sportcentrum 

of gebruikten de campus als doorsteekroute onderweg naar een andere plek.  

Bij de wijk de Tarthorst is er geteld op een woensdag. Er zijn twee basisscholen in de wijk gelegen, 

welke beide op woensdagmiddag rond de lunch uit zijn. Hierdoor is er mogelijk hoger aantal 

passerende fietsers geweest dan op een andere dag in de week. Op andere dagen zijn de 

basisscholen pas om 15.15 uit, waardoor ze in geen enkel teltijdvak zouden vallen, en de hele groep 

fietsers dus niet geteld zou worden. 

Het telpunt bij Hoevestein was veel drukker dan gedacht, en hier fietsten ook erg veel jongeren 

voorbij (schatting op basis van uiterlijk tussen de 12 en 18 jaar). Het is mogelijk dat deze 

jongeren/middelbare scholieren vanuit de middelbare school naar de gymles in de Bongerd fietsten. 

Deze jongeren fietsten ook weer langs het telpunt terug, maar mogelijk weer buiten het teltijdstip.  

Mogelijk zijn er nog een aantal andere activiteiten of bijzonderheden geweest op de dagen dat er 

geteld is. Het is echter moeilijk te achterhalen welke evenementen waar invloed op hebben, en in 

hoeverre dit invloed heeft op de betrouwbaarheid van de resultaten. Aan de andere kant zijn de 
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hierboven genoemde gebeurtenissen vrij normaal, ze komen immers wekelijks terug. Er is dus iets 

voor te zeggen dat dit normale resultaten zijn, en geen uitzonderlijke omstandigheden. 

 

Daarnaast zijn ook de weersomstandigheden per dag opgeschreven. Aantekeningen hier over zijn 

terug te vinden in bijlage 9.4.3. Wanneer het erg regent en fietsers niet per se een afspraak of 

verplichting hebben buiten het gebouw waar ze zich bevinden, zullen ze wellicht niet midden in de 

regenbui gaan fietsen. Voor studenten uit zich dit waarschijnlijk in het op de campus blijven in de 

lunch, of mogelijk zelfs te laat komen voor college. Hierdoor gaan de ‘spits’ tijden waarop de 

teltijdstippen gebaseerd zijn niet op, omdat groepen fietsers erbuiten vallen of er überhaupt voor te 

kiezen niet op en neer te fietsen. 

Voor uitzonderlijk mooi weer geldt hetzelfde. In het centrum bij de Stadsbrink liepen groepjes 

werknemers richting de Stationsstraat. Mogelijk zouden zij dat ommetje niet maken als het erg zou 

regenen. 

 

Kortom, er zijn vele factoren waarmee rekening kan worden gehouden bij het tellen. Maar het is 

altijd de vraag in hoeverre een bepaalde gebeurtenis bijdraagt aan ‘onbetrouwbare’ resultaten. Door 

over een langere periode op dezelfde locaties te tellen, zouden de uitschieters eruit gehaald kunnen 

worden, en zouden de resultaten representatiever worden voor de fietsers die op een bepaalde dag 

en tijd een bepaald punt passeren. 

 

 

 

  



49 
 

4 Theorie in de praktijk 

4.1 Vergelijking fietspadbreedtes in theorie en praktijk  
In het vorige hoofdstuk zijn de resultaten van de tellingen weergegeven. Deze tellingen vonden 

plaats op vier momenten per dag, waaronder twee telmomenten die midden in de spits vallen 

(ANWB, n.d.). Er van uitgaande dat deze twee telmomenten het representatief zijn voor de 

spitsintensiteit, kan er een vergelijking gemaakt worden. 

Bij de criteria die het CROW hanteert voor de breedte van fietspaden, wordt ook gekeken naar het 

aantal fietsers dat in de spits in één uur passeert.  

 

Om te zien of de acht telpunten aan de eisen voldoen, zijn de breedtes van de fietspaden genoteerd, 

en is gekeken of het een enkel of dubbelzijdig fietspad is. Aangezien de telmomenten telkens 

2 Kenmerken per tellocatie 

 

Locatie (nr. is terug te 

vinden in figuur 36 en 37 ) 
Richting Zijdigheid Spitsintensiteit Breedte 

(in m) 
Volstaat 

1 Churchillweg naar 
Bornsesteeg 
(oversteek) 

Bornsesteeg Enkel 869 3.62 Nee (ja) 

Churchillweg Enkel 811 1.78 Nee 

2 Dijkgraaf/ 
Mondriaanlaan naar 
Akkermaalsbos 

Akkermaalsbos Dubbel 632 4.02 Ja 

Dijkgraaf/ 
Mondriaanlaan 

Dubbel 263 4.02 Ja 

3 Hoevestein/ 
Nijenoord Allee naar 
Bornsesteeg (oversteek) 

Hoevestein Enkel 426 1.78 Nee 

Hollandseweg Enkel 365 1.78 Nee 

4 Rooseveltweg/ 
Kennedyweg naar 
Tarthorst (enige 

gescheiden fietspad) 

Rooseveltweg/ 
Kennedyweg 

Enkel  627 2.52 Nee (ja) 

5 Churchillweg/ 
centrum naar 
Hoevestein 

Hoevestein Enkel 364 1.88 Nee 

Centrum Enkel 344 2.01 Nee 

6 Droevendaalsesteeg 
naar campus (kruising) 

Campus Enkel 225 (incl. 
foutfietsers) 

2.46 Nee 

Droef Enkel 225 (incl. 
foutfietsers) 

2.70 Nee (ja) 

7 Van Uvenweg/ 
Julianastraat/ 
Rooseveltweg naar 
Pomona 

Van Uvenweg 
naar Pomona 

Dubbel 466 2.42 Nee 

Van Uvenweg 
naar 
Rooseveltweg 

Enkel 354 1.82 Nee 

8 Stationsstraat/ 
Lawickse Allee/ 
Stadsbrink naar 
Rooseveltweg 

Stationsstraat 
naar 
Rooseveltweg 

Enkel 310 2.75 Nee (ja) 

Rooseveltweg 
naar 
Stationsstraat 

Enkel 231 2.03 Nee 
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driekwartier omvatten, zijn de aantallen fietsers waarschijnlijk lager dan de daadwerkelijke 

spitsintentsiteit. De gegevens per tellocatie zijn terug te vinden in de tabel 2. 

 

Aangezien de spitsintensiteit in werkelijkheid waarschijnlijk hoger ligt dan de intensiteit in de 45 

getelde minuten, is er ‘streng’ gekeken bij de criteria om te kunnen volstaan. 

Bij het eenrichtingspad met een intensiteit tussen de 150 en 750 staat aangegeven (zie tabel 

hoofdstuk theoretisch kader) dat het fietspad 3.00 meter breed moet zijn, maar tussen haakjes staat 

2.50. Bij een intensiteit van meer dan 750, staat dit ook, 4.00 meter is de basiswaarde, maar tussen 

haakjes staat 3.50. Afhankelijk van het criterium dat gebruikt wordt, volstaat het fietspad bij de 

Churchillweg naar Bornsesteeg. Dit fietspad is echter recentelijk verbreed, en de verbreding is alleen 

uitgevoerd bij de oversteek zelf, niet bij het fietspad dat ervoor ligt. Daar is de breedte namelijk nog 

gelijk aan vóór de verbreding van de kruising, 1.72 meter. Hiernaast ligt echter nog een grijze strook 

tegels van 45 cm breed, hoewel hier niet altijd op gefietst kan worden omdat drempels voor in en 

uitritten in deze strook zijn geïntegreerd.  

 

Het fietspad bij Dijkgraaf is breed genoeg. Opvallend is dat dit dubbelzijdige fietspad vrijliggend is. Er 

ligt geen bebouwing direct naast, en voor de busbaan die nu enkele maanden gereed is lag er ook 

geen weg voor gemotoriseerd verkeer (hoewel in dit geval alleen de bus) naast. 

 

De oversteek bij Hoevestein is duidelijk niet breed genoeg. Bij het observeren van de fietsers werd 

dan ook veel gebruik gemaakt van het aan één kant van de oversteek gelegen voetpad, dat op 

hetzelfde niveau ligt als het fietspad. Dit voetpad is 1.69 meter breed. De fietspaden die elkaar 

kruisen zijn gescheiden door een verhoging van ongeveer 40 centimeter breed. Echter is deze 

verhoging niet op de auto-rijbaan gelegen, dus kunnen fietsers wanneer ze de rijbaan oversteken 

kiezen om aan de ‘verkeerde’ kant van het fietspad te wachten om de oversteek verder te vervolgen. 

Het fietspad is aan beide kanten van de oversteek niet meer fysiek gescheiden, dan is het een 

dubbelzijdig fietspad. 

 

In de wijk de Tarthorst liggen geen aparte fietspaden. De fietsers rijden op dezelfde weg als de 

auto’s, die hier dertig kilometer per uur mogen rijden. Het voetpad ligt wel apart en verhoogd. Zodra 

fietsers de Tarthorst uit fietsen richting de rotonde van de Rooseveltweg, bevinden ze zich op een 

gescheiden enkel fietspad. Dit fietspad voldoet niet aan de criteria. De andere kant op (richting 

Kennedyweg) blijft dit fietspad open, in de vorm van een fietssuggestiestrook.  

Het naast de Churchillweg gelegen fietspad is wederom te smal voor de intensiteit van de aantallen 

passerende fietsers. Echter loopt er langs dit fietspad, net zoals verderop bij de kruising 
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Churchillweg/Bornsesteeg, een grijze strook langs die gelijk is aan het (rode) fietspad. Ook deze 

strook wordt gebruikt om in te halen, maar ook hier onderbreken drempels van uitritten deze 

‘spitsstrook’.  

 

Bij de Droevendaalsesteeg zou het fietspad toereikend zijn als het toegestaan zou zijn om aan beide 

kanten van de rotonde de weg over te steken. Echter zijn deze fietspaden enkelzijdig, en dus zijn alle 

overstekers van west naar oost (of van oost naar west) als één spitsaantal gerekend. In dat geval is 

het fietspad niet toereikend voor de aantallen fietsers die er passeren.  

Wel dient opgemerkt te worden dat zich aan de noordkant van de rotonde (waar de fietsers van oost 

naar west zouden moeten fietsen) een breed voetpad is gelegen dat gelijk ligt aan het fietspad. Dit 

voetpad is maar liefst 4.30 meter breed, en duidelijk aangelegd voor de vele voetgangers die uit de 

bus komen en over willen steken. Overigens krijgen zowel de fietsers als de voetgangers geen 

voorrang bij deze rotonde, omdat deze buiten de bebouwde kom gelegen is. 
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4.2 Theoretische verklaring acht knelpunten. 
In paragraaf 3.1.4 zijn de acht meest genoemde knelpunten op een rij gezet. In deze paragraaf is 

gekeken of deze acht knelpunten te verklaren zijn met de eisen voor fietsvriendelijke infrastructuur, 

zoals die genoemd zijn in paragraaf 2.1.1.  

In tabel 3 is een overzicht weergegeven van de knelpunten en de eisen voor fietsvriendelijke 

infrastructuur waaraan niet voldaan is. 

Het meest genoemde knelpunt, de gevaarlijke of grote oversteekplaats, heeft direct te maken met de 

eis veiligheid. Deze wordt als ‘onveilig’ ervaren, mede door het formaat van de oversteek. Voertuigen 

met verschillende snelheden kruisen elkaar. Daarnaast is deze route niet aantrekkelijk door de 

aanwezigheid van het gevaarlijke knelpunt, waardoor fietsers veel aandacht moeten besteden aan de 

route. Bij directheid wordt ook de reistijd meegenomen, welke door een grote oversteek waarbij 

goed opgelet moet worden en welke als obstakel gezien kan worden, langer wordt. Doordat er vaart 

geminderd moet worden om uit te kijken en mogelijk te wachten totdat het veilig is over te steken, 

verminderen fietsers vaart en dus kost het weer extra inspanning om de route te vervolgen. Dit gaat 

ten koste van de eis comfort. 

 

Op de voet gevolgd is het probleem van de kruisende fietsers. Hiervoor moeten fietsers van beide 

kruisende stromen afremmen, om de situatie in te kunnen schatten en te bepalen wie er voor mag 

en ook daadwerkelijk voor gaat. Dit gaat ten koste van de directheid maar ook van het comfort. 

 

Wanneer er veel fietsers vlak bij elkaar staat, heeft dit invloed op het gevoel van veiligheid. De kans 

op ongelukken is groter wanneer veel fietsers vlak bij elkaar staan, dan wanneer er een prettige 

afstand tussen de fietsers kan worden behouden. Ook verschillen de snelheden tussen de fietsers 

onderling, waardoor naast de veiligheid de eis comfort in het gedrang komt. Fietsers kunnen de 

Knelpunt en percentage voor hoeveel mensen 
dit geldt (tussen haakjes) 

Voldoet niet aan de volgende eis(en) voor 
fietsvriendelijke infrastructuur 

1 Gevaarlijke oversteekplaats/grote oversteek 
(43%) 

Aantrekkelijkheid, comfort, directheid, 
veiligheid 

2 Drukte door kruisende fietsers (42%) Comfort, directheid 

3 Veel fietsers bij elkaar (40%) Comfort, veiligheid 

4 Het is druk met auto’s en fietsers (39%) Comfort, directheid, veiligheid 

5 Smal fietspad/smalle doorgang (32%) Aantrekkelijkheid, comfort, veiligheid, 
samenhang 

6 Lang wachten bij het verkeerslicht (30%) Comfort, directheid 

7 Opstopping op het fietspad (25%) Comfort, directheid 

8 Onoverzichtelijk punt/onoverzichtelijke 
situatie (20%) 

Aantrekkelijkheid, comfort, directheid, 
veiligheid 

3 Knelpunten in combinatie en eisen fietsvriendelijke infrastructuur waaraan niet voldaan wordt 
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snelheid die ze hebben mogelijk niet vasthouden door het gebrek aan ruimte om in te halen, 

waardoor ze hinder ondervinden in de vorm van oponthoud. Vervolgens moeten ze extra fysieke 

inspanning leveren om de snelheid weer op te bouwen zodra ze de andere fietsers voorbij kunnen.  

 

Drukte tussen voertuigen met verschillende snelheden gaat ten koste van veel eisen voor 

fietsvriendelijke infrastructuur. De route wordt als onveiliger ervaren door de verschillen in massa en 

snelheid. Daarnaast lopen de fietsers vertraging op door de drukte wat ten koste gaat van de 

directheid en het comfort. Bij iedere ontmoeting met autoverkeer moet de snelheid aangepast 

worden om de situatie in te kunnen schatten en vervolgens bij te remmen of extra aan te zetten om 

het autoverkeer voor te zijn. 

 

Wanneer een doorgang voor het gevoel van de fietser smal is, gaat dit ten koste van het comfort en 

de directheid. De fietser vermindert zijn snelheid om de doorgang te kunnen passeren of in te 

kunnen schatten of hij er überhaupt door kan. Ook het passeren van andere fietsers of het 

gepasseerd worden kan op een smal fietspad het gevoel van onveiligheid vergroten, omdat de 

ruimte beperkt is. Daarnaast is de route dus niet op een prettige manier aangesloten op andere 

delen van de route, hoewel deze doorgang ondanks het discomfort toch gebruikt wordt om naar een 

ander deel van de route te kunnen komen. 

 

Het lang wachten bij een verkeerslicht heeft direct invloed op de directheid en het comfort van de 

fietsinfrastructuur. De fietser dient vaart te minderen wanneer het licht in zich in de rood-fase 

bevindt, waarna hij weer op moet starten en kracht moet gebruiken wanneer het licht zich in de 

groen-fase bevindt. Tijdens de rood-fase dient de fietser te wachten, wat ten koste gaat van de 

reistijd. Wanneer het verkeerslicht zich in de oranje-fase bevindt, zal de fietser de keuze moeten 

maken of het nog mogelijk is het punt te passeren voordat het verkeerslicht zich in de rood-fase 

bevindt. Afhankelijk van de beslissing zal de fietser vaart minderen of extra aanzetten. 

 

Voor één vierde van de respondenten is een opstopping op het fietspad een noemenswaardig 

probleem. Dit heeft dan ook direct effect op wederom directheid en comfort. Door de opstopping is 

er niet genoeg ruimte op de vaart te behouden die de fietser heeft, en zal de fietser zich aan de 

beschikbare ruimte en snelheid van andere fietsers moeten aanpassen. Dit kost extra fysieke 

inspanning maar ook reistijd. 

 

Tot slot is voor één op de vijf respondenten de aanwezigheid van een onoverzichtelijk punt of een 

onoverzichtelijke situatie op de fietsroute een probleem. Dit heeft effect op vele eisen van 
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fietsvriendelijke infrastructuur. Het gaat ten koste van de aantrekkelijkheid van een route, door de 

onwetendheid van wat er te wachten staat. Daarnaast zal de fietser ook vaart moeten minderen om 

zich aan te kunnen passen aan mogelijke onverwachte situaties wanneer deze het onoverzichtelijke 

punt passeert. Deze aanpassing gaat ten koste van het comfort en de directheid, maar ook gaat dit 

ten koste van de veiligheid. Een fietser wil graag op voorhand weten wat er achter de 

haag/muur/heuvel et cetera tegemoet komt.  
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5 Conclusie 
 
In deze conclusie zal eerst kort de informatie die bekend is geworden bij het onderzoeken van de 

deelvragen besproken worden, waarna conclusies getrokken worden ten aanzien van de deelvragen. 

Vervolgens zal de hoofdvraag beantwoordt worden. Met behulp van deze uitkomsten zal in de 

discussie gekeken worden welke andere interpretaties mogelijk zijn, of er vervolgonderzoek nodig is 

en zo ja, hoe dit vervolgonderzoek ingevuld zou kunnen worden. 

5.1 Interpretatie van de deelvragen 
Er zijn een aantal factoren die bijdragen aan de routekeuze van universiteitsstudenten tussen hun 

studentenkamer en de universiteitscampus. 

Een daarvan is (het ontstaan van) gewoontegedrag. Een groot deel van de studenten leert (de 

infrastructuur van) Wageningen kennen in de AID3, de introductieweek. Dit is voor het gros van de 

studenten de eerste keer dat ze in Wageningen op de fiets zitten, en hun begeleiders in die week 

leren hen de weg. Uit de enquêtes is bekend geworden welke routes gefietst worden door de huidige 

studenten. De studenten van het volgende studiejaar zullen ook weer deze routes gaan fietsen en zij 

zullen deze routes weer leren aan de studenten na hen. Het is een vicieuze cirkel die alleen 

verbroken kan worden door studenten consequent een andere route aan te leren. 

Het gedrag van de huidige studenten kan ook veranderd worden, wat het effect van het aanleren van 

een andere route bij nieuwe studenten zou versterken. Door push-maatregelen kan de minst 

gewenste routekeuze onaantrekkelijk of onmogelijk gemaakt worden. Het laatste lijkt een goede 

optie om studenten van hun huidige route af te krijgen. Echter is het lastig dit te combineren met de 

bereikbaarheid van het gebied voor mensen die er wel moeten zijn, het bestemmingsverkeer. 

Het aantrekkelijker maken van gedrag zou goed kunnen werken, hoewel het succes hiervan mogelijk 

eerst beter onderzocht moet worden. Ook verleiding tot het vertonen van goed gedrag met 

betrekking tot het kiezen van een route zal sterk moeten zijn om studenten blijvend te laten 

veranderen. De oude gewoonte moet immers eerst uit het ‘systeem’ zijn. 

 

Idealiter zouden de grote groepen studenten over de hoofdfietsroutes fietsen, welke hier dan perfect 

op aangepast kunnen worden. Middels de criteria die het CROW hanteert (afstand, bundeling en 

gebruik) zouden in Wageningen een aantal fietsroutes als hoofdfietsroutes aangewezen kunnen 

worden. Een deel van de routes die door studenten gebruikt worden om naar de campus te fietsen 

voldoet aan de criteria voor een hoofdfietsroute.  

                                                           
3 Annual Introduction Days. Dit zijn de introductiedagen die vanuit de Wageningen Universiteit georganiseerd 
worden voor de nieuwe studenten die in september met het studiejaar starten (AID Board, 2015). 
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Echter zijn er ook (delen van) routes die wél door veel studenten gebruikt worden, maar niet als 

hoofdfietsroute aangewezen kunnen worden, of waarvoor dit niet wenselijk is. De route door de wijk 

de Tarthorst is er hier één van, evenals het fietspad Pomona, de Húzarlaan in de wijk Noordwest, de 

Julianastraat, Vanenburgstraat, Sportstraat, de Lorentzstraat en het pad bij Hoevestein. Dit zijn 

allemaal straten door woonwijken met veel obstakels zoals wegversmallingen en drempels, 

eenrichtingsverkeer, geen apart fietspad, slecht onderhouden bestrating, korte stukjes - die niet 

logisch aansluiten op een andere (fiets)route - en soms parallel aan een route die wel als 

hoofdfietsroute bestempeld zou kunnen worden, zoals de Lawickse Allee, Nijenoord Allee, 

Kortenoord Allee, Kennedyweg, Churchillweg, Rooseveltweg en Diedenweg. Dit zijn allemaal ruim 

opgezette wegen met een gescheiden (meestal) enkelzijdig fietspad en ruimte tussen de rijbaan en 

het fietspad. Ook zijn al deze wegen vrijwel obstakelvrij en zijn ze anderhalve kilometer of langer 

(wat voor het Wageningen met doorsnede van drie bij drie kilometer bebouwde kom lang is).  

 

De criteria samenhang, directheid en veiligheid zijn theoretisch gezien voor woon-werkverkeer 

(utilitair fietsverkeer) het belangrijkst. Uit de antwoorden van de enquêtes onder de studenten is te 

concluderen dat tijd de belangrijkste factor is om voor een route te kiezen. Voor 82% is dit een reden 

om de route die ze gebruiken te kiezen. De kortste route werd door 60% ook als reden aangekruist, 

en in de correlatiefiguur van deze twee factoren werd duidelijk dat 52% de route kiest om deze twee 

redenen. Hierop zou ingespeeld kunnen worden, door snellere routes bekender te maken en te 

promoten. Samenhang en directheid zijn dus ook voor studenten belangrijke criteria, hoewel 

veiligheid een minder grote rol speelt. 

 

Zoals in het theoretisch hoofdstuk van dit verslag genoemd is, dragen overbruggingen van barrières 

bij aan de bundeling van fietsers. De Nijenoord Allee is een fysieke barrière, en de studenten moeten 

aan de andere kant van die barrière zien te komen, elke werkdag, in grote getalen. Aangezien de 

Nijenoord Allee op zes plaatsen overgestoken kan worden, is er een aantal alternatieven mogelijk. 

Echter liggen deze niet allemaal in de nabijheid van de campus, en dus voldoen ze niet aan de criteria 

‘snelste’ en of ‘kortste’. De drie meest nabij de campus gelegen punten worden dus het meest 

gebruikt. Bij deze drie oversteekplaatsen, in dit geval ook wel bundelingspunten, steken vier- tot 

achtduizend fietsers per etmaal over. Kwantitatief gezien is een route bij een intensiteit van meer 

dan tweeduizend fietsers per etmaal een hoofdfietsroute (Ammerlaan, et al., 2014). 

 

Hiermee kan de tweede deelvraag beantwoordt worden. De studenten fietsen allemaal op dezelfde 

tijdstippen dezelfde kant op, en komen de fysieke barrière tegen. De toch al grote stromen worden 

gebundeld, en zodra studenten bij de verkeerslichten aankomen (die op twee van de drie meest 

basta001
Highlight



57 
 

gebruikte oversteekplaatsen staan) ontstaat er een opstopping. De routekeuze van de studenten 

beïnvloedt de fietsverkeersproblemen bij de drie toegangswegen naar de universiteitscampus in de 

zin dat ze ervoor zorgen dat het erg druk wordt.  

Dit is niet het enige probleem bij de drie toegangswegen naar de campus. Ook de duur dat het 

verkeerslicht in de groen-fase is, heeft van invloed op de veiligheid van de bundelingspunten. Het 

verkeerslicht staat niet lang genoeg in de groen-fase om alle wachtende fietsers er tijdens de spits in 

één keer doorheen te laten. Fietsend in een groep fietsen vaak nog vijf tot tien mensen door de rood-

fase heen, waardoor de auto’s die inmiddels groen licht hebben gekregen rustiger optrekken om niet 

bij te hoeven remmen (of niet vooruit kijken en wel bij moeten remmen). Wanneer de lange rij 

fietsers te wachten staat, wordt er vaak geen ruimte vrijgehouden voor de fietsers die links 

oversteken en voorrang hebben. Het is onduidelijk wie zich aan de voorrangssituatie zal houden en 

wie niet. Hierdoor remmen de fietsers die onderweg zijn naar het verkeerlicht dat in de groen-fase is 

af, waardoor de rij wachtenden erachter nog langer opgehouden wordt. 

 

De routekeuzes die studenten onderweg maken hebben tot op zekere hoogte invloed op de 

fietsverkeersproblemen bij de drie toegangswegen aan de zuidkant van de campus. Echter beginnen 

de problemen niet bij die toegangswegen. De routes die studenten kiezen zijn niet (overal) gemaakt 

voor grote aantallen fietsers, zoals het wel nodig is net voor de colleges beginnen.  

Bij de vergelijking van de (in theorie) benodigde fietspadbreedte met de spitsintensiteit die in het 

telonderzoek is vastgesteld, is te zien dat de breedte in Wageningen op de meeste plaatsen niet 

afdoende is. Door de fietspaden te verbreden en aan de criteria voor deze spitsintensiteiten te laten 

voldoen, zouden de fietsers zich beter kunnen verspreiden op de route omdat inhalen gemakkelijker 

wordt, en omdat er meer mensen op hetzelfde fietspad kunnen.  

Daarnaast is met de telonderzoeken vastgesteld dat de intensiteitspieken sterk samenhangen met de 

college(begin)tijden, zeker naarmate de campus in afstand dichterbij ligt. Door de collegetijden te 

veranderen zou deze piek van studenten op een ander moment (of andere momenten) vallen.  
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5.2 Beantwoording van de hoofdvraag 
Er zijn dus meerdere oplossingen mogelijk voor het verminderen van de verkeersproblemen bij de 

drie belangrijkste toegangswegen naar de Wageningse universiteitscampus. In dit onderzoek is 

duidelijk geworden wat de routekeuze van studenten bepaald. Samengevat zijn dat; de tijd waarin de 

route kan worden afgelegd, de lengte van de route en het gewoontegedrag. 

Er is meer onderzoek nodig, specifiek gericht op de doelgroep ‘studenten’, om te zien in hoeverre het  

gedrag van de studenten veranderd kan worden, en welke maatregel (of maatregelen) het meeste 

effect oplevert. 

 

Daarnaast is er meer onderzoek nodig naar het aantrekkelijk maken van de snelste route, wat 

belangrijker wordt geacht dan de kortste route, ondanks dat het verschil klein is. Vaak lijkt de kortste 

route ook de snelste route, maar wanneer duidelijk wordt gemaakt dat de snelste route niet de 

kortste route is die nu gekozen wordt, kunnen alternatieven rekenen op kans van slagen in termen 

van verandering in de routekeuze.  

 

In combinatie met de bovenstaande maatregel, dient ook de infrastructuur op de gewenste 

hoofdroute aangepast te worden zodat deze ook aantrekkelijker wordt voor de studenten, en er een 

reden is om de ‘oude’ route op te geven. Dit houdt in dat de infrastructuur her en der breder 

gemaakt dient te worden, maar ook het anders instellen van verkeerslichten (of zelfs het verwijderen 

van verkeerslichten en vervangen door een maatregel waardoor fietsers voorrang krijgen), het 

overzichtelijker maken van kruispunten, het voorkomen van onoverzichtelijke situaties en scherpe 

bochten en het verbeteren van de wegkwaliteit dragen bij aan het aantrekkelijker maken van een 

andere (hoofd)fietsroute. 

Deze aanpassingen zouden de samenhang en directheid van de route kunnen vergroten, waardoor 

de route sneller af te leggen is. Het zou ook ten goede komen van de veiligheid, hoewel dit voor 

studenten geen noodzakelijke aanpassing is om de routekeuze te laten veranderen.  

 

Met het oog op de toekomst is het belangrijk de fietsinfrastructuur in Wageningen voor te bereiden 

op nog grotere aantallen studenten. Met het gedane onderzoek is de eerste stap richting de 

mogelijke verbeterpunten en oplossingen gegeven. Het is wel noodzaak dat er met aanpassingen niet 

nog vijf jaar gewacht wordt ten behoeve van de veiligheid van alle verkeersdeelnemers. 
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6 Discussie 
 
Er kan meer onderzoek gedaan worden naar het veranderen van de gedragspatronen van studenten 

die hier al wonen, maar ook vooral naar het creëren van nieuwe gedragspatronen op het gebied van 

routekeuze van nieuwe studenten.  

Daarnaast kunnen er ook duidelijkere hoofdfietsroutes gemaakt worden en moeten deze ook 

aantrekkelijker gemaakt worden (of de voordelen van deze route moeten bekender worden). 

Wanneer mensen inzien dat de route die enkele honderden meters langer is, sneller is dan de 

(kortere) route die ze gebruiken, zullen ze eerder geneigd zijn dit een keer te proberen omdat 

snelheid toch (in ieder geval voor studenten) de grootste motivatie blijkt te zijn. 

Het creëren van aantrekkelijke hoofdfietsroutes gaat gepaard met fysieke aanpassingen. Fysieke 

aanpassingen kosten (in dit geval de gemeente Wageningen) geld. Naast het kijken naar het 

theoretische aspect voor de breedte van fietspaden bij bepaalde fietsintenstiteiten, kan er nog wat 

meer onderzoek gedaan worden naar de effecten van de verbreding. Lost dit automatisch de 

problemen op, of moet er nog meer gebeuren voordat studenten en andere fietsers er gebruik van 

zullen gaan maken. Dan zou duidelijker worden of de aanpassingen de investering waard zijn. 

Naast het financiële plaatje dient er ook gekeken te worden naar de ruimtelijke mogelijkheden. Niet 

overal zullen de bestaande fietspaden aan de norm aangepast kunnen worden. Dit zouden 

knelpunten kunnen blijven, of er zouden zelfs nieuwe knelpunten kunnen ontstaan. Daarnaast zijn er 

verschillende opties mogelijk om de bundelingspunten aan te pakken, hoewel deze oplossingen 

zowel ruimtelijk als financieel veel vragen. 

 

Een maatregel zoals het veranderen van het begin en einde van de collegetijden is op het eerste oog 

eenvoudig te doen, maar stuit waarschijnlijk op weerstand vanuit de studenten, zeker wanneer er 

een vervroeging van een kwartier plaats zou vinden. Daarom zou ik voorstellen om bij een 

aanpassing de begintijden met een kwartier verderop te schuiven. Dan zouden de colleges ’s 

ochtends om 8.45 uur beginnen. 

Het aanpassen van de collegetijden zou aan het begin van het studiejaar ingevoerd kunnen worden, 

maar het is eerst noodzakelijk om uit te zoeken of alleen de studenten deze piek in de 

fietsverkeersdrukte veroorzaken. Wanneer ook de basisscholieren, middelbare scholieren en 

mogelijk andere organisaties of werkgevers deze begintijden hanteren, zou het nuttig kunnen zijn om 

de spitsintensiteit uit te smeren over een langere periode. Wanneer deze instellingen echter 

nauwelijks een bijdrage leveren aan de drukte, wordt het spitsmoment van de studenten slechts 

verplaatst. Het is de vraag of dit verbetering op zou leveren. 
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Door het gedrag van studenten te veranderen zouden er andere routekeuzes kunnen ontstaan, en 

mogelijk zouden de studenten op andere tijdstippen naar de campus reizen. Dit zou een soort actie 

kunnen zijn zoals ‘mijd de spits’ in het autoverkeer al een slogan is. Studenten zijn gewoontedieren, 

waardoor er mogelijk een vrij grote beloning tegenover een gewenste verandering moet staan. Ook 

het aantrekkelijker maken van alternatieve opties kan geprobeerd worden, maar om de kans op 

succes voor deze methode te kunnen bepalen zou er meer onderzoek gedaan moeten worden. 

Push-maatregelen zouden effect op de studenten kunnen hebben, hoewel deze maatregelen wel erg 

streng toegepast zouden moeten worden. Bij de nieuwe busbaan zijn hekken neergezet, maar hier 

konden fietsers nog steeds langs fietsen. Dit gebeurde dan ook. Bij de Haarweg is een voetpad met 

daarop metalen hekjes om te voorkomen dat mensen er fietsen, maar desondanks is er een breed 

(olifanten)pad uitgesleten. Ook is er een voetgangersbrug, waar blokken steen opgelegd zijn zodat er 

niet overheen gefietst kan worden. Alsnog kiezen studenten ervoor om deze route te nemen. De 

aard van de maatregelen die nodig zijn om studenten een duw in de goede richting te geven zijn 

mogelijk zeer hinderlijk in de uitvoer naar de ‘gewone burger’ toe. 
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7 Reflectie 
 
In retroperspectief zou ik een aantal zaken anders gedaan hebben. Een onderdeel dat ik anders 

gedaan zou hebben is het literatuuronderzoek. Het uit het literatuuronderzoek gevonden theoretisch 

kader had een sterkere leidraad kunnen zijn voor het uit te voeren (praktijk)onderzoek. Dit zou dan 

nog beter op elkaar aan kunnen sluiten en sterkere resultaten op kunnen leveren. 

 

Daarnaast zou ik graag meer relevante verbanden uit de enquête willen halen, hoewel ik de juiste 

methode hiervoor bij deze thesis niet echt gevonden heb. Het vergelijken van twee aspecten in Excel 

levert goede resultaten op, maar met een methode die sneller en meerdere aspecten zou kunnen 

vergelijken, zouden mogelijk meer verbanden gevonden kunnen worden. 

Ook de correlaties die in SPSS gevonden zijn, waren niet zoals ik verwacht had. Ik kende de 

mogelijkheden van SPSS niet goed genoeg om zo’n grote database goed in te kunnen voeren en er de 

juiste analyse op uit te kunnen voeren. Inmiddels heb ik geleerd met het programma te werken, 

maar het heeft erg veel tijd en moeite gekost. Toch heb ik niet zoveel resultaten uit het programma 

gehaald als verwacht, maar ik ben tevreden met de resultaten die er wel uit zijn gekomen. 

 

Ik ben blij met de resultaten die uit de fietstellingen zijn gekomen. Ik ben van mening dat deze een 

toegevoegde waarde hebben voor deze thesis, en dat het veel nieuwe informatie heeft opgeleverd. 

Zeker met betrekking tot de fietsroutekeuzes en fietsstromen in Wageningen onder de studenten.  

Over de routekeuzes van studenten is nog veel meer onderzoek te doen. Aangezien studenten een 

groot aandeel hebben in het aantal inwoners in Wageningen en relatief vaak de fiets gebruiken, denk 

ik dat het voor Wageningen als stad relevant zou zijn om het onderzoek nog iets te verdiepen.  

 

Daarnaast is het onderzoek eenzijdig, doordat het alleen onder de bevolkingsgroep ‘student’ is 

uitgevoerd. Er zou ook gekeken kunnen worden naar de tijdstippen waarop andere groepen zich 

binnen Wageningen verplaatsen, en op welke tijdstippen zij dat dan vooral doen. Ook hun motivatie 

voor de keuze van een bepaalde route kan dan meegenomen worden om aanpassingen aan de 

(fiets)infrastructuur in Wageningen voor zoveel mogelijk groepen een verbetering te laten zijn. 

 

Enkele resultaten van dit onderzoek zouden ook in andere studentensteden toegepast kunnen 

worden, hoewel de verhouding student – niet student in Wageningen erg hoog ligt. Deze verhouding 

is in Delft terug te vinden, waar bijna twintig procent van de inwoners student is. Ook in Groningen is 

de verhouding student – niet student hoog, daar is ruim vijfentwintig procent van de inwoners 

student. In Maastricht is één op de acht inwoners student, en in Utrecht één op de tien, maar deze 



62 
 

percentages liggen dus al beduidend lager dan in Wageningen, Delft en Groningen. In de andere 

grote steden met universiteiten en hogescholen, zoals Amsterdam, Rotterdam, Enschede en 

Eindhoven zijn deze percentages nog veel lager (Verenigde Naties, 2011). 

Voor de steden Delft en Groningen is het dus mogelijk naar de situatie in Wageningen te kijken. 

Echter zal er bij concrete oplossingen toch nog onderzoek in de desbetreffende stad gedaan moeten 

worden, om te zien hoe de studenten zich in Delft of Groningen verplaatsen, en welke routes zij 

daarvoor kiezen.  

Met betrekking tot het gedrag van studenten kan het onderzoek wel in andere steden gebruikt  

worden, er vanuit gaande dat de Wageningse studenten zich hetzelfde gedragen als studenten elders 

in Nederland. Ook hier moet dus een slag om de arm gehouden worden. 

 

Verder zou ik nog meer of andere informatie uit de onderzoeksresultaten van de enquête en de 

fietstellingen kunnen halen. Hier was in dit onderzoek geen ruimte voor, en dus is er selectief 

informatie uit de resultaten gehaald om de onderzoeksvragen van deze scriptie te kunnen 

beantwoorden. Ik hoop dat dit door anderen wordt opgepakt, en dat er goede oplossingen voor de 

(fiets)infrastructuur in Wageningen gevonden en uitgevoerd kunnen worden. 
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9 Bijlagen 

9.1 Bijlagen enquêtes 

9.1.1 Nederlandse enquête 

 
Enquêtenummer (in te vullen door onderzoeker): 
 
 
Beste deelnemer, 
 
Bij voorbaat dank voor je deelname aan deze enquête. Je medewerking wordt erg op prijs gesteld. 
De informatie uit deze enquête zal vertrouwelijk worden behandeld en uitsluitend gebruikt worden 
voor wetenschappelijk onderzoek. 
 
Het doel van deze enquête is om de verplaatsing van studenten tussen hun woning/studentenkamer 
naar de universiteitscampus in kaart te brengen en om inzicht te krijgen in verkeersknelpunten op de 
gekozen routes.  
 
Lees de vragen goed en vul deze naar waarheid in. Mocht er iets niet duidelijk zijn, steek dan je hand 
op. De enquêteur zal naar je toe komen om de vraag te verduidelijken. 
De enquête duurt ongeveer tien minuten en bestaat uit twee onderdelen; een vragenlijst en een 
topografische kaart. Graag beide onderdelen invullen. 
 
Na afloop van de enquête graag de vragenlijst en de kaart inleveren bij de enquêteur. Je mag dan 
een snack uitzoeken als dank voor je medewerking. 
 
In geval van * , graag het antwoord omcirkelen dat op jou van toepassing is. 
In geval van **, graag het bolletje inkleuren van het antwoord dat op jou van toepassing is. 
Bij een open vraag, graag het antwoord op de lijn schrijven. 
 
 
Algemene vragen 

 Geslacht*: man / vrouw 

 Leeftijd (invullen in jaren): ____ 

 Nationaliteit(en): _____________________________________________________________ 

 Studierichting (graag naam opleiding voluit schrijven)*:  

BSc / MSc ___________________________________________________________________ 

 Wanneer begon je met studeren in Wageningen? (jaar): _____________________________ 

 Woonadres (straat en woonplaats volstaan): _______________________________________ 

 Woon je in een studentencomplex (zoals complexen van Idealis, WUR, STW)*: ja / nee 

 Hoe lang woon je al in Wageningen? (invullen in jaren): ______________________________ 

 Hoeveel doordeweekse dagen verblijf je gemiddeld per week op je woonadres?*:  

0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5  
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Vragen over de route tussen je voornaamste verblijfadres en de universiteitscampus  
(de locatie van de universiteitscampus staat aangegeven met het WUR-logo op de A3-kaart) 

 Hoeveel dagen ga je deze lesperiode (periode 5 van dit collegejaar) per week naar de  

universiteitscampus?*: 0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 

 Op welk(e) tijdstip(pen) moet je op de universiteitscampus zijn en op welk(e) tijdstip(pen) ga 

je weer weg?: heen ____ ____ ____ , terug ____ ____ ____ 

 Vul het aantal dagen per week per vervoersmiddel in: ik ga naar de universiteitscampus;  

te voet:     ____ dagen 

per fiets:    ____ dagen 

per scooter of brommer:  ____ dagen  

per auto:    ____ dagen 

met het openbaar vervoer:   ____ dagen  

anders namelijk, __________________ ____ dagen 

 Ik ga vaker dan één keer per dag naar de universiteitscampus op en neer**:  

o ja, ____ keer op en neer 

o nee 

 Ik ga meestal dezelfde route heen als terug naar de universiteitscampus*: ja / nee 

 Ik ga meestal alleen / samen naar de universiteitscampus toe.* 

 Ik kies voor deze route omdat (meerdere antwoorden mogelijk)**:  

o dit de snelste route is 

o dit de kortste route is 

o dit de veiligste route is 

o dit de gemakkelijkste route is 

o dit de comfortabelste route is 

o dit de best verlichte route is 

o deze de minste obstakels heeft (verkeerslichten, drempels, hoogteverschillen etc.)  

o dit de rustigste route is 

o iedereen hier loopt, fietst, rijdt  

o ik geen andere route ken 

o ik zo via een tussenliggende bestemming kom (de supermarkt, vrienden waarmee je 

samen naar de universiteitscampus gaat) 

o anders namelijk, _______________________________________________________ 

 Hoe lang doe je erover om van je voornaamste verblijfadres naar de universiteitscampus te 

komen? (maak een schatting als je het niet precies weet): ____ minuten 

 Hoe lang is de afstand tussen je voornaamste verblijfadres en de universiteitscampus? (maak 

een schatting als je het niet precies weet): ____ km en ____ meter (afronden op 100 meter) 

 Welke verbeterpunten zijn er mogelijk op je huidige route? (meerdere antwoorden 

mogelijk)**:  

o fietspaden verbreden 

o voetpaden verbreden 
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o het verminderen van het aantal obstakels (verkeerslichten, drempels etc.) 

o verkeerslichten gunstiger afstellen voor fietsers en voetgangers in de spits 

o de route comfortabeler maken 

o autovrije zones creëren 

o de route veiliger maken 

o maatregelen zodat het minder druk wordt op bepaalde tijdstippen 

o voorrangsregels veranderen ten gunste van fietsers en voetgangers 

o maatregelen waardoor de route sneller af te leggen is 

o verkeersregelaars op kruispunten in de spits 

o beter overzicht creëren bij kruispunten 

o anders namelijk ________________________________________________________ 

 Wat zou er moeten veranderen (op de route die je nu het meest gebruikt of op een 

alternatieve route) om je een andere route af te laten leggen? (meerdere antwoorden 

mogelijk)**:  

o alternatieve routes beter aangeven 

o alternatieve routes aantrekkelijker maken 

o alternatieve routes sneller maken 

o vertragende maatregelen op je huidige route toevoegen 

o gunstigere voorrangsregels op alternatieve routes 

o rustigere alternatieve routes 

o alternatieve routes comfortabeler maken (beschut, wegkwaliteit verbeteren) 

o alternatieve routes beter verlichten 

o het aantal obstakels verminderen op alternatieve routes  

o anders namelijk ________________________________________________________ 

 

Geef op de kaart aan… (als je het niet zeker weet, graag eerst met potlood invullen) 

 Welke route je naar de universiteitscampus toe het meest gebruikt met een lijn op de kaart. 

Als dit niet lukt vraag de enquêteur om hulp of  beschrijf de route aan de hand van 

straatnamen of herkenningspunten. 

 Waar knelpunten zitten (omcirkel het knelpunt op de kaart, geef vervolgens ieder knelpunt 

een cijfer en schrijf hieronder kort wat het knelpunt inhoudt). 

1) ___________________________________________________________________ 

2) ___________________________________________________________________ 

3) ___________________________________________________________________ 

4) ___________________________________________________________________ 

5) ___________________________________________________________________ 

6) ___________________________________________________________________ 

 
Dit is het einde van de enquête. Lever enquête en de kaart in bij de enquêteur. 

 

Bedankt voor je deelname! 
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9.1.2 Engelse enquête 

 
Surveynumber (to be completed by the researcher): 
 
 
Dear participant, 
 
I would like to thank you in advance for your participation in this survey. Your collaboration is highly 
appreciated. The information derived from this survey will be treated confidentially and will only be 
used for scientific research. 
 
The purpose of this survey is to collect information on the displacement of students between their 
home/dorm to the university campus, and to gain insight into the traffic bottlenecks along the 
chosen routes. 
 
Please read the questions carefully and fill them in truthfully. In case something is not clear, place 
raise your hand. The pollster will come to you to clarify the question. 
The survey takes about ten minutes to complete and consists of two parts; a questionnaire and a 
topographical map. Please fill in both parts. 
 
When finished with both parts of the survey, please hand in the questionnaire and the map at the 
pollster. You can then choose a snack as a thanks for your participation. 
 
In case of *, please encircle the answer that applies to you. 
In case of **, please fill in the little globe of the answer that applies to you. 
In case of an open question, please fill in the answer on the line. 
 
General questions 

 Sex*: male / female 

 Age (in years): ____ 

 Nationality/nationalities: _______________________________________________________ 

 Field of study (please write down the full name of your study)*: 

BSc / MSc ___________________________________________________________________ 

 Which year you start studying in Wageningen?: _____________________________________ 

 Residential address (name of the street and city suffice): _____________________________ 

 Do you live in a student accommodation (such as Idealis, WUR, STW)*: yes / no 

 How long have you been living in Wageningen? (please fill in the number of years): ________ 

 How many weekdays do you stay at your official residential address?*: 0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 
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Questions about the route between your main place of residence and the university campus 
 (the location of the university campus is indicated with the WUR-logo on the A3-map) 

 How many days are you going to the university campus each week during this grading period 

(period 5 of this academic year)?*: 0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7  

 At what/which time(s) do you have to be at the university campus and at what/which time(s) 

are you leaving the campus?: forth ____ ____ ____ , back ____ ____ ____ 

 Fill in the number of days per week per mode of transport: I’m going to the university 

campus; 

By foot:     ____ days 

By bike:     ____ days 

By scooter or moped:   ____ days 

By car:     ____ days 

By public transport:   ____ days 

Other namely, ____________________ ____ days 

 I’m going back and forth to the university campus more than once a day**: 

o Yes, ____ times back and forth 

o No 

 I choose to travel the same route to the university campus back and forth most of the 

times*: yes / no 

 I travel to the university campus alone / with others most of the times.* 

 I choose this route because (multiple answers possible)**: 

o It is the fastest route 

o It is the shortest route 

o It is the safest route 

o It is the easiest route 

o It is the most comfortable route 

o This route has the least amount of obstacles (traffic lights, speed bumps, height 

differences) 

o It is the quietest route 

o Everyone chooses this route 

o I don’t know another route 

o I travel by the route of an intermediate destination (the supermarket, friends with 

whom you travel towards the university campus) 

o Other namely, _________________________________________________________ 

 How long does it take to travel from your principal residence address to the university 

campus? (make an estimate if you don’t know the exact amount of time): ____ minutes 

 How long is the distance between your principal residence address and the university 

campus? (make an estimate if you don’t know the exact distance): ____ km and ____ metres  

 Which improvements could be made along your current route? (multiple answers 

possible)**: 

o Broaden bicycle paths 

o Broaden sidewalk 

o Reduce the number of obstacles (traffic lights, speed bumps etc.) 

o Adjust the settings for traffic lights in order to benefit cyclist and pedestrians during 

rush hour 
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o Make the route more comfortable 

o Create car-free zones 

o Make the route safer 

o Measures to reduce the amount of people on the route on certain points of time 

o Change the traffic priority rules in order to benefit cyclists and pedestrians 

o Measures to make you travel faster on the route 

o Traffic wardens on intersections during rush hour 

o Create a better overview on and near intersections 

o Other namely, _________________________________________________________ 

 What should be changed (on the route your using at the moment or on an alternative route) 

in order to make you choose another route? (multiple answers possible)**: 

o Improve the signing on alternative routes 

o Make alternative routes more attractive 

o Make alternative routes faster 

o Add inhibitory measurements on your current route 

o Create traffic priority rules for pedestrians and cyclists on alternative routes 

o Create less busy alternative routes 

o Make alternative routes more comfortable (sheltered, improve the pavement) 

o Enlighten alternative routes better 

o Reduce the number of obstacles on alternative routes 

o Other namely, _________________________________________________________ 

 

Indicate on the map... (if you don’t know for sure, please fill in with a pencil first) 

 Which route you use to travel to the university campus most of the times by drawing a line 

on the map. If this doesn’t work out, please ask the pollster for help or describe the route 

using street names or landmarks. 

 Where the bottlenecks are (encircle the bottleneck on the map, number the individual 

bottlenecks and briefly write down the means of the bottleneck). 

1) ___________________________________________________________________ 

2) ___________________________________________________________________ 

3) ___________________________________________________________________ 

4) ___________________________________________________________________ 

5) ___________________________________________________________________ 

6) ___________________________________________________________________ 

 
 

This is the end of the of the survey. Please hand in the survey and the map at the pollster. 
 

Thank you for your participation! 
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9.1.3 Kaart zoals bijgevoegd in de enquete 

De kaart die te zien is in figuur 34 was aan het einde van iedere enquête bijgevoegd op A3 formaat. 

Aan deze kaart zijn symbolen toegevoegd waardoor de studenten die moeite hebben hun route op 

kaart in te tekenen, enkele referentiekaders hebben. Deze referentiekaders zijn in het straatbeeld 

gemakkelijk te herkennen, zoals supermarkten, tankstations en onderwijsgebouwen. 

Wanneer het met deze referentiepunten niet lukte de route op de kaart in te tekenen, konden de 

studenten de route aan de enquêteur beschrijven. Dit was in slechts één geval nodig. Door een 

aantal respondenten is het kleine schaalbalkje gebruikt om de afstand tussen hun woonadres en de 

campus beter in te kunnen schatten. 

   32 Kaart zoals bijgevoegd in de enquete om de route op in te tekenen (gebaseerd op: (Google, Sanborn, 2015)) 
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9.2 Flyer deelnemerswerving 
De onderstaande flyer (met een groter lettertype) is gebruikt om deelnemers voor de enquête te 

verwerven. De flyer is in studentencomplexen opgehangen en op verkeerspalen. De flyer is geprint 

op gekleurd A4-papier (in zo’n zes verschillende kleuren geel, groen, oranje, roze, blauw, rood). 

Een vergelijkbare poster is opgehangen (liggende A4, twee vellen per locatie) op de 

mededelingenborden op het Forum en Orion gebouw. Hierop stond iets uitgebreidere informatie 

over het onderzoek en de exacte locatie en tijd van die dag. 

Tussendoor even tijd? 
Wat:   enquête voor routeonderzoek  
Wie:  alle studenten 

(ook voor internationale studenten) 

Waar:   Orion gebouw 
(voor het lokaal van die dag zie 
mededelingenbord begane grond) 

Wanneer: deze week (13 – 17 april) 
Waarom:  bijdrage onderzoek & lekkere snack 
 

Do you have a few minutes? 
What:  survey route research 
Who:  all students  
Where:  Orion building 

(for the exact location of that day look at 
the notice board on the ground floor) 

When:  this week (13 – 17th of April) 
Why: contribution to research and a nice 

snack 
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9.3  SPSS documenten 

9.3.1 Correlatie  

De onderstaande tabel (35) geeft een verkleind overzicht van de resultaten uit SPSS, verplaatst naar 

Excel. De lichtrode vakjes zijn alle vakjes waarin de sig. kleiner was dan 0.025 en waar een negatieve 

correlatie te zien is. De lichtgroene vakjes zijn alle vakjes waarin de sig. kleiner is dan 0.025 maar 

waar een positieve correlatie te zien is. De vakjes waarin deze correlatie groter was dan 0.500 of 

kleiner dan -0.500, zijn donkergroen/donkerrood gearceerd. Aan dit laatste criterium voldoen vijf 

combinaties van variabelen. Deze zijn omcirkeld. De tabel staat in deze bijlage om de methode weer 

te geven.  

33 Correlatiediagram 
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9.4 Bijlagen fietstellingen 

9.4.1 Kaarten met telrichtingen 

In deze kaarten zijn de richtingen waarin geteld is weergegeven. In de eerste kaart zijn de pijlen 

dikker aan de kant van de hoofdtelrichting, dat wil zeggen, de richting waarin volgens de hypothese 

op dat moment de meeste fietsers zouden fietsen. In het tijdvak van 8.00 tot 8.45, en van 13.00 tot 

13.45 was de verwachting dat er veel fietsers in de richting van de campus (welke uiteraard per 

telplek verschilt) zouden fietsen. Deze richting is dan ook met een dikke pijl weergegeven. De dikte 

van de pijl geeft niet aan hoeveel fietsers er daadwerkelijk tijdens het tellen die richting in fietsten, 

maar puur de richting waarin geteld is. 

Op de andere kaart is hetzelfde weergegeven, maar dan voor de tijdvakken 12.00 tot 12.45 en 17.00 

tot 17.45. De pijlen zijn daarom veelal in omgekeerde richting weergegeven, of dik gemaakt.  

 

34 Telstromen richting campus (gebaseerd op: (Google, Sanborn, 2015)) 
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35 Telstromen weg van campus (gebaseerd op: (Google, Sanborn, 2015)) 

9.4.2 Figuren met gedetailleerde stromingsrichtingen 

Zoals in resultaten verkregen uit fietstellingen te lezen was, zijn er ook figuren waarin de richtingen 

waaruit de fietsers komen zijn weergegeven, naast de figuren dit in de scriptie zelf staan die de 

totalen weergeven. Deze figuren staan in de volgende deelhoofdstukken weergegeven. 
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9.4.2.1 Dijkgraaf/Mondriaanlaan naar Akkermaalsbos 

 

36 Resultaten Akkermaalsbos per richting (heen) 

 

 
 

0
50

100
150
200
250
300
350
400
450

A
an

ta
l f

ie
ts

e
r

Teltijdvakken

Aantal fietsers naar Akkermaalsbos per 
richting

Dijkgraaf naar
Akkermaalsbos

Mondriaanlaan naar
Akkermaalsbos

Vanuit Akkermaalsbos naar
Dijkgraaf/ Mondriaanlaan

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

A
an

ta
l f

ie
ts

e
rs

Teltijdvakken

Aantal fietsers weg van 
Akkermaalsbos per richting

Akkermaalsbos naar
Dijkgraaf

Akkermaalsbos naar
Mondriaanlaan

Vanuit Dijkgraaf en
Mondriaanlaan naar
Akkermaalsbos

37 Resultaten Akkermaalsbos per richting (terug) 
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9.4.2.2 Hoevestein/Nijenoord Allee naar Bornsesteeg 
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38 Resultaten Hoevestein/Nijenoord Allee naar Bornsesteeg per richting 

 

42 Resultaten weg van Bornsesteeg per richting 
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9.4.2.3 Rooseveltweg/Kennedyweg naar Tarthorst 
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43 Resultaten Tarthorst  per richting (heen) 

 

44 Resultaten Tarthorst per richting (weg) 
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9.4.2.4 Churchillweg/centrum naar Hoevestein 
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45 Resultaten Churchillweg per richting (heen) 

 

 

46 Resultaten Churchillweg per richting (terug) 
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9.4.2.5 Droevendaalsesteeg naar campus 

 

 

  

47 Resultaten Droevendaalsesteeg naar campus per richting (heen) 
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48 Resultaten Droevendaalsesteeg naar campus per richting (terug) 
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9.4.2.6 Van Uvenweg/Julianastraat/Rooseveltweg naar Pomona 

 

 

  

50 Resultaten Pomona per richting (terug) 
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49 Resultaten Pomona per richting (heen) 
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9.4.3 Opmerkingen bij de verschillende telpunten 

Tijdens het tellen zijn de volgende dingen opgevallen, gerangschikt per telpunt. 

9.4.3.1 Churchillweg naar Bornsesteeg (kruispunt Nijenoord Allee) 

-Het weer gedurende de dag; ’s Ochtends was het fris (± 10 graden Celsius) maar wel droog en af en 

toe zonnig. Het weer was tijdens de lunchpauze erg slecht, het heeft de gehele telperiode flink 

geregend. Dit kan ook verklaren waarom er minder mensen zijn overgestoken dan in de ochtend; 

men gaat alleen naar huis als er niets meer op de universiteit te doen is, maar niet zo snel voor een 

lunch thuis als er 's middags weer verplichtingen op de campus zijn. Op de campus is ook eten te 

verkrijgen en vaak hebben studenten weer in hetzelfde gebouw (of daar vlakbij) college, dus zal het 

voor een aantal mensen een afweging zijn om op de campus te blijven. 

-Sommige fietsers remmen al af terwijl het verkeerslicht nog in de groen-fase is, terwijl het 

merendeel juist versnelt bij een groen licht, of wanneer het middelste verkeerslicht nog in de groen-

fase is maar het eerste al in de oranje-fase staat. 

-Tussen 8.15 en 8.30 wordt het meest door de rood-fase gefietst, en meestal in groepen die nog 

‘behoren’ bij de groep fietsers die door de groen-fase fietsten. 

-Er zijn twee onduidelijke/gevaarlijke voorrangssituaties voor fietsers; bij de hoek van het zwembad 

komen fietsers van links en rechts die voorrang hebben op het recht doorgaande verkeer van zuid 

naar noord. Echter stopt deze stroom niet, óf deze stroom is zo groot dat mensen op de straat stil 

moeten blijven staan, terwijl de auto's weer groen hebben. Daarnaast is er een gevaarlijke 

voorrangssituatie bij de hoek van de woonwijk gelegen aan de Churchillweg. Daar is het probleem 

vergelijkbaar, mensen kruisen de wachtende stroom fietsers die van zuid naar noord willen, hoewel 

deze hier vaak geen ruimte voor laten. 

-De oversteek van de Churchillweg naar de Bornsesteeg heeft twee tot vier seconden eerder groen 

dan de oversteek van de Bornsesteeg naar de Churchillweg, hoewel daarvoor dezelfde rijbanen rood 

licht moeten krijgen. Soms is het duidelijk dat dit komt omdat er een auto afdraait vanuit het 

sportcentrum/Bornsesteeg de Nijenoord Allee op, maar vaak is er geen duidelijke oorzaak van te 

vinden. De verkeersregelinstallatie staat dan ook vaak kort in de groen-fase. 

-Er lijken bij de oversteek van de Churchillweg naar de Bornsesteeg in het telvak van 12.00 tot 12.45 

even veel mensen te fietsen als bij de oversteek van de Bornsesteeg naar de Churchillweg, ondanks 

de verwachtingen (uit de enquête) dat het nu op het laatste punt drukker zou zijn. 

- Op het drukste moment, tussen 8.15 en 8.30, steken enkele fietsers over per voetpad. Dit ligt op 

dezelfde hoogte als het fietspad, dus dit is gemakkelijk te doen. Het levert wel gevaarlijke situaties op 

met voetgangers die op het fietspad lopen. Ook lijkt het erop dat de mensen die hier fietsen, het 

verbrede fietspad niet breed genoeg vinden. 
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-Tussen 8.00 en 8.15 staan er per (auto)rood/oranje/groen-fase zeker drieëntwintig auto’s te 

wachten om van oost naar west op de Nijenoord Allee te kunnen rijden. Daarnaast sluiten de auto’s 

vaak niet aan, maar houden ze vrij veel ruimte tussen henzelf en hun voorganger. Hierdoor lukt het 

niet om de hele rij wachtenden door één auto-rood/oranje/groen-fase heen te krijgen. 

-Er wordt ook geregeld door rood licht gereden door auto’s. In het bijzonder het verkeer vanaf de 

Churchillweg, dat in de bocht op de Nijenoord Allee de drukke fietsstroom kruist, rijdt geregeld door 

rood. Daarnaast wordt ook van oost naar west (op de Nijenoord Allee) geregeld een dik oranje/rood 

licht meegepakt. 

-Deze ochtend werd er tijdens het tellen een geel veiligheidshesje gedragen, waardoor wellicht 

minder mensen door een rood verkeerslicht fietsten aangezien het niet voor iedereen duidelijk was 

wat ik precies deed. 

-Het verkeerslicht voor voetgangers is vaak zes tot acht seconden langer in de groen-fase (beide 

kanten op) dan het fietsverkeerslicht. Sommige mensen fietsen dan ook door verkeerslicht in de 

rood-fase heen wanneer het voetgangersverkeerslicht in de groen-fase staat. 

-Voetgangers die uit de bus stappen, steken vaak bij de bushalte over, die enkele tientallen meters 

van het verkeerslicht afligt.  

-Er is deze middag een sportevenement op de Bongerd, dit kan de hoeveelheid fietsers beïnvloedt 

hebben, hoewel dit eerder de andere kant op invloed zou kunnen hebben. Daarnaast zag ik dat hier 

veel volwassenen aan mee deden, zij zullen 's middags in de regen waarschijnlijk met de auto naar 

het sportcentrum zijn gegaan. Ik verwacht dat dit mijn tellingen met betrekking tot de fietsers niet 

erg beïnvloedt zal hebben. Mogelijk door het sportevenement komen er veel auto's van de afslag 

Bornsesteeg, om de Nijenoord Allee op te draaien/over te steken. Dit beïnvloedt het 

fietsverkeerslicht waarbij ik stond te tellen, het verkeerslicht had een relatief korte groen-fase. 

9.4.3.2 Dijkgraaf/Mondriaanlaan naar Akkermaalsbos 

-Het was regenachtig weer, afgewisseld met zon. Wel regende het in de lunchpauze. 

-Geregeld fietsen mensen over de (nog afgesloten) busbaan. 

-Voetgangers lopen dwars over de busbaan, aangezien dit een kortere route is dan het voetpad. 

-Er loopt geen voetpad vanaf de bushalte naar de campus toe, voetgangers lopen dus op het 

fietspad. 

-Mensen vanaf Rijnveste spookrijden richting campus op de nieuwe kruising. 

-Veel mensen fietsen over de busbaan, wat handiger lijkt als je richting Binnenveld of Rijnveste wilt, 

aangezien dit korter is. Inmiddels zijn er extra hekken op de busbaan geplaatst, waardoor het 

moeilijker gemaakt is om over de busbaan te fietsen. Het is de vraag of, wanneer de busbaan 

geopend is en de hekken weg zijn, mensen niet toch weer over de busbaan gaan fietsen. 
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-Daarnaast fietsen er veel mensen op het voetpad richting Binnenveld. 

-Fietsers fietsen dwars over de nieuwe kruising (dus over de weg voor auto's i.p.v. het aangelegde 

gescheiden fietspad). 

-De fietsenstalling van de bushalte ligt aan over het fietspad heen t.o.v. de bushaltes. Mensen die 

hun fiets parkeren moeten dus het fietspad doorkruisen. Hier is geen zebra of iets dergelijks. 

-De bus heeft voorrang op het verkeer dat vanaf rechts komt (wanneer de bus richting het zuiden 

rijdt), waardoor fietsers ook moeten wachten op een te smalle en korte uitvoegstrook. Hierdoor 

zouden mogelijk opstoppingen kunnen ontstaan. 

-Bijna geen enkele fietser (15-20%) geeft richting aan, alleen oudere mensen en ouders met jonge 

kinderen. 

-Fietsers die van de campus naar de Rijnveste willen moeten afremmen voor de scherpe bocht. 

-Volwassenen/ouders met kinderen fietsen via de campus richting Bongerd, getuige de sportkleding 

en sporttassen. 

-Mogelijk fietsen er ook enkele scholieren over deze route naar Ede. 

-Er reed een motor over het fietspad. 

9.4.3.3 Hoevestein/Nijenoord Allee naar Bornsesteeg 

-De eindexamens (van de middelbare school) zijn bezig, dit telpunt is vlakbij de middelbare school 

van Wageningen gelegen (Pantarijn). Dit heeft mogelijk invloed op het aantal fietsers. 

-Er gaan vrij veel mensen richting Ede, zo op het oog. 

-De meeste auto's laten ruimte vrij voor fietsers wanneer het verkeerslicht bij de kruising verderop in 

de rood-fase staat en de rij lang begint te worden, sommigen blokkeren de oversteek juist. 

-Voetgangers steken 'verkeerd' over; veel voetgangers vanuit de bus lopen richting Leeuwenborch 

maar doen dit niet op het voetpad, maar door de weg zelf gekruist over te steken.  

-Voetgangers die uit de andere bus komen lopen waarschijnlijk over de weg heen, hoewel ik dit niet 

kan zien aangezien ik voor het tellen van de fietsers met mijn rug naar de bushalte zit. 

-Er komen erg veel scholieren langs die vanuit de richting Bornsesteeg/campus die richting de 

Leeuwenborch fietsen (waar ook de middelbare school naast ligt). 

-Veel scholieren (leeftijd variërend van 14 tot 18 jaar) zitten bij elkaar achterop de fiets, en vaak stapt 

degene die achterop zit af wanneer ze moeten wachten om over te steken. Dit neemt extra ruimte in 

op het fietspad (vaak op het middenstuk), waar niet iedereen op rekent. Daarnaast slingeren de 

fietsers meer wanneer degene die achterop zat weer terug op de fiets springt. 

-Er reed een auto vanuit Hoevestein het fietspad op, om vervolgens over te steken en aan de kant 

van Hoevestein de weg op te rijden. Het was een auto van OFS, welke het straatmeubilair voor de 

bushaltes in Wageningen verzorgt. 
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-Veel fietsers gebruiken het voetpad als 'spitsstrook'. 

-Er fietsten erg veel middelbare scholieren op en neer, mogelijk voor gymles op de Bongerd? 

-Kinderen/scholieren moedigen elkaar aan om over te steken in situaties die ze niet allemaal 

hetzelfde inschatten. 

-Er zijn deze dag drie keer 'bijna ongelukken' gebeurd; fietsers stopten te laat voordat ze de weg 

oprolden waar een auto aan kwam rijden. De auto's remden iedere keer flink, waardoor het steeds 

net goed ging. 

-Een crossmotor reed vanaf het fietspad vanaf Hoevestein naar de kruising van het telpunt, om daar 

vervolgens de weg op te rijden. 

-Fietsers die met veel vaart aan komen fietsen kijken ver vooruit en steken soms vlak voor een auto 

over. De studenten en snelle volwassen fietsers doen dit vaak met meer succes dan scholieren. 

Scholieren kijken niet of nauwelijks vooruit, waardoor ze vaak abrupt moeten stoppen omdat er tóch 

iets aankomt. Ook levert het na het oversteken problemen op, omdat ze dan pas zien dat er 

tegenliggers aankomen en dat ze zelf aan het spookrijden zijn. 

-Net vóór 17.00u was het druk met fietsers richting het sportpark. 

-Er is veel onduidelijkheid over de richting waarin mensen fietsen door het niet aangeven van richting 

zorgt voor vertraging/het verminderen van snelheid van fietsers om ongelukken te voorkomen. 

-De maximale capaciteit van het middenvlak is op het smalle stuk (alleen fietspad) ongeveer vijf a zes 

fietsers en op het brede stuk (waar ook het voetpad gebruikt wordt als fietspad) ongeveer acht. 

Wanneer beide kanten tegelijkertijd in één richting gebruikt worden, kunnen er tot 15 fietsers op het 

middenvlak staan. 

-Wanneer mensen vaart hebben en richting campus fietsen, vliegen ze vaak uit de bocht naar links. 

Ze wijken dan uit op de stoep, die op gelijke hoogte ligt met het fietspad. Echter staat hier wel een 

verkeerspaal die ontweken moet worden. 

-Er wordt veel gebeld op de fiets. 

9.4.3.4 Rooseveltweg/Kennedyweg naar Tarthorst 

-Het is mooi weer deze dag, met zon en zo'n 17 graden Celsius. 

-Het gaat deze ochtend drie keer maar nét goed tussen fietsers en fietsers en fietsers en auto's. Er 

wordt diverse keren getoeterd en ook de remmen van zowel fietsers als auto's worden flink gebruikt. 

-Basisschoolkinderen van vijf tot acht jaar oud worden geholpen met oversteken door 'n soort van 

brigadiers die met ze meelopen. 

-Deze telling is gehouden op woensdagmiddag, misschien zijn er daardoor extra voetgangers, omdat 

het een vrije middag is voor basisschoolkinderen (die door hun ouders worden opgehaald/zelf naar 

huis lopen). 
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-Er steken veel voetgangers en fietsers over richting de Asterstraat vanuit de wijk Tarthorst, hoewel 

dit geen officiële oversteekplaats is en er verkeer van veel kanten komt. Bovendien moeten fietsers 

afstappen om aan de overkant de stoep op te kunnen, waardoor ze met de lengte van de fiets over 

de breedte van de fietssuggestiestrook staan. 

-Er is veel interesse van voorbijgangers naar wat ik aan het doen ben, en mensen noemen ook de 

drukke tijdstippen en de ongelukjes die vaak bijna gebeuren. 

-Ouders durven hun kinderen niet alleen naar school te laten gaan, dus brengen en halen de 

kinderen (dit is me verteld door de vader van twee jonge kinderen, toen hij zag dat ik aan het tellen 

was). 

-Het aantal voetgangers dat de weg overstak is geteld, maar dit is minder relevant dan bij andere 

locaties aangezien het voetpad middels een trottoirband gescheiden is van de weg. 

-Voetgangers zijn vooral scholieren en hondenuitlaters, wat ook verklaard kan worden door het 

uitlaatveldje aan de zuidkant van de Kennedyweg. 

-Er zijn ook redelijk wat skateboarders, die nemen op een andere manier ruimte in dan fietsers 

omdat ze hun snelheid op een andere manier bepalen, anders afremmen en de bochten anders 

nemen. 

-Mensen geven redelijk goed richting aan wanneer ze oversteken vanuit de Rooseveltweg richting de 

Tarthorst. 

-Fietsers kunnen vanuit de Rooseveltweg naar de Tarthorst niet zien of auto's hun richtingaanwijzer 

aan hebben staan of niet, aangezien ze er vanaf de verkeerde kant tegenaan kijken. Auto's draaien 

vaak ook af, dus kunnen fietsers dat ook doen, maar omdat ze dat pas zien als de auto daadwerkelijk 

aan het draaien is ontstaat er weer een grotere rij fietsers die over wil steken. 

-In (scherpe/snelle) bochten kunnen beter geen klinkers liggen, deze lijken mensen te verhinderen 

snel door de bocht te kunnen fietsen. 

9.4.3.5 Churchillweg/centrum naar Hoevestein 

-Het is regenachtig weer tijdens de lunch, waardoor er mogelijk minder fietsers naar huis toe gaan. 

-Wanneer mensen zien dat anderen baat hebben bij het aangeven van richting doet zeventig procent 

van de fietsers dat ook. 

-Veel mensen fietsen over de stoep (aan de kant van cafetaria de Driesprong) om de bocht sneller te 

kunnen nemen (richting Hoevestein). 

-Er zijn veel overstekers bij de kruising Churchillweg/Van Uvenweg (net links van mijn 

observatiepunt). 

-Veel scholieren wachten op het daarvoor te krappe middenstuk als ze oversteken vanaf het 

tankstation richting de Driesprong/Hoevestein 
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-Tijdens mijn kwartier pauze (de overgangsfase tussen twee telmomenten van 12.45 tot 13.00) 

fietsten er zo'n dertig kinderen van de Jumbo naar het centrum (12.47). 

-Mogelijk zijn een paar friethalers dubbel of in de verkeerde richting geteld. Dit zal maximaal om vijf 

personen gaan in het telmoment van 17.00 tot 17.45. (Er ligt immers een snackbar aan de kruising). 

-Over de hele dag verspreidt zijn er drie bijna-aanrijdingen geweest tussen fietsers en auto's en 

fietsers en fietsers. 

9.4.3.6 Droevendaalsesteeg naar campus (kruising met Mansholtlaan/N781) 

-Er is vandaag veel wind, het is donker weer en regenachtig. 

-Veel fietsers steken aan de 'verkeerde' kant over aan de zuidkant van de rotonde. Dit is korter dan 

de noordkant omdat er op de campus aan de noordkant geen fietspad ligt. Echter is het een één 

richtingsfietspad, dus fietsen de fietsers 'verkeerd'. 

-Veel fietsers fietsen aan de noordkant van de rotonde via een small pad de campus op, hoewel het 

pad niet genoeg ruimte heeft voor de mensen die hun fiets willen parkeren, fietsers die naar de 

campus willen en voetgangers die er ook nog lopen. 

-Veel fietsers gaan met veel snelheid richting de rotonde en schieten voor de auto's langs, dit gaat 

soms goed maar vaak moeten de auto's (die op de N871 rijden) extra bij remmen. 

-De telling van de fietsers aan de 'verkeerde' kant is iets minder betrouwbaar door de bussen en 

vrachtwagens die het zicht vanaf de telplek af en toe belemmeren.  

-Er zijn veel voetgangers vanuit de lijn 88 bus (vanuit Ede) die richting Stoas/Knaw lopen, en dus de 

weg over moeten steken. 

-Er steken geregeld mensen over vanaf de bus uit Ede, om aan de andere kant hun fiets te pakken en 

weer terug over te steken. 

-Er zijn aardig wat spookrijders op het enkelzijdige fietspad dat vanaf de rotonde richting het zuiden, 

richting Hoevestein loopt. De spookrijders komen vanuit Droevendaal en steken de N871 niet over. 

-Om 8.47 stappen er 66 passagiers uit de bus 88 die van Ede naar Wageningen rijdt. Dit is dus al na 

het (getuige de fietsers) drukste moment van de ochtend (8.30). 

-Van de fietsers geeft ongeveer tien procent richting aan, van de auto's 95%, waarvan 85% correct. 

Veel auto's geven bij het driekwart rond rijden van de rotonde geen richting aan naar links/rechts. 

-Er fietsen veel spookrijders vanaf het noorden van de N871/Mansholtlaan naar de campus toe. 

-De rotonde van deze tellocatie is qua afstanden vrij groot voor fietsers, dus het is begrijpelijk dat 

fietsers de kortste route zoeken. 

-Het is lastig om op deze grote locatie overzicht te houden. 

 -Alle voetgangers zijn geteld (en opgenomen in de Excel-tabel), behalve die uit de bus komen want 

dat zijn er teveel naast het in de gaten houden van het fietsverkeer. 
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-Er was een excursiegroep van ongeveer 46 studenten en enkele docenten die van de campus 

richting Droef fietste, iets na 13.30. Deze zijn meegeteld in de tabel. 

-Om 17.38 stilstand op de rotonde (met autoverkeer) vanwege het verkeerslicht bij Hoevestein 

Met een universitaire carpoollijst zouden de medewerkers veel zuiniger worden, wat bij het imago 

van Wageningen Universiteit past. 

-Fietsers schieten voor auto's, fietsers moeten vervolgens halverwege de oversteek van de N871 

wachten, auto's remmen omdat fietsers vaak op de rijbaan al vertragen, vervolgens volgen er meer 

fietsers omdat de auto's zo goed als stilstaan. 

-Auto's geven fietsers en voetgangers vaak voorrang, wat file op de rotonde oplevert. 

9.4.3.7 Van Uvenweg/Julianastraat/Rooseveltweg naar Pomona 

-‘s Middags is het zonniger en er is minder wind dan ’s ochtends. Aan het einde van de dag lijkt het 

weer om te gaan slaan, de lucht trekt dicht en het wordt donkerder. Echter zet de weersverandering 

niet door en blijft het droog. 

-Mensen fietsen via andere doorgangen in de haag naar het fietspad van Pomona, wanneer ze vanuit 

de richting Van Uvenweg komen. 

-Hondeneigenaren zien me vaker op een dag en vragen zich af of ik er de hele dag zit; sommige 

mensen zeggen 'ze zit er nog'. Andere voorbijgangers maken flauwe opmerkingen (werklui voor de 

wijk achter me). 

-Veel ouders met schoolkinderen fietsen voorbij, die lang niet altijd even geoefend zijn in het 

oversteken. 

9.4.3.8 Stationsstraat/Lawickse Allee/Stadsbrink naar Rooseveltweg 

-Het is deze teldag mooi weer met veel zon, geen bewolking en een goede temperatuur. 

-Er fietst een fietser midden op de Lawickse Allee (richting het westen) in plaats van op het fietspad. 

Dit is te verklaren doordat er een nieuw studentencomplex van Idealis gebouwd wordt op de hoek 

van de Lawickse Allee en de Rooseveltweg. Hierdoor is er geen fietspad, en het fietspad aan de 

overkant van de weg is enkelzijdig. Na zo’n 50 meter komt er een parallelweg  

-Als fietsers vanuit de Stationsstraat zien dat het verkeerslicht naar de Rooseveltweg in de groen-fase 

staat, fietsen ze over de kruising heen in plaats van over het fietspad. 

-Het fietslicht op de Rooseveltweg is compleet overbodig. Hier heeft geen enkele fietser gebruik van 

gemaakt. Dit komt mede door het gebouw van Idealis, waardoor er richting de Lawickse Allee aan 

deze kant van de weg geen fietspad is. 

-Per groen licht kunnen er als het druk is 34 fietsers oversteken van de Stationsstraat in de richting 

van de Rooseveltweg. 

-Twee minuten vóór 8.00 fietsen er al 17 mensen van 't centrum naar de Rooseveltweg. 
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-Veel werknemers lopen rond 12.30 vanaf de Stadsbrink richting de Stationsstraat, en na een half uur 

weer zijn mogelijk dubbel geteld (als voetgangers). 

-De verkeersregelinstallatie geeft bussen voorrang in plaats van fietsers. 

-Voorbijgaande voetgangers zeggen dat ik moet noteren dat het verkeerslicht voor voetgangers te 

kort in de groen-fase staat. 

-Er liep een oude man (ik schat zijn leeftijd ouder dan zeventig) met zijn rollator de Lawickse Allee 

over, maar je kon zien dat hij boven zijn macht liep om de oversteek in een keer te kunnen halen. 

Vervolgens stopte hij om uit te rusten op het stenen muurtje net na de oversteek. 

-Er is niet genoeg plek (aan de kant van de Stationsstraat, bij de Lawickse Allee) voor wachtende 

fietsers, er kunnen maximaal drie fietsers opgesteld staan zonder passerende fietsers te hinderen. 

-Fietsers moeten lang wachten, vaak twee a drie minuten, waardoor het aantal wachtende fietsers 

ook oploopt en dus niet meer op de opstelstrook past. 

 
 
 
 




