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Aanleiding
De gemeente Steenwijkerland is bezig met het opstellen van een nieuw 
fietsplan. Om het plan op te stellen wil de gemeente graag weten hoe 
inwoners gebruik maken van hun fiets en wat hun ervaring is met de 
fietsvoorzieningen in Steenwijkerland. Hiervoor is een peiling in het 
inwonerspanel van Steenwijkerland uitgevoerd.

Analyse 
Op de data is een weging toegepast naar leeftijd en (woon)kern. Dit 
betekent dat de verhoudingen naar leeftijd en woonkern zijn 
teruggebracht naar de werkelijk bestaande verhoudingen in de bevolking 
van de gemeente Steenwijkerland. Onder- en bovengemiddelde groepen 
worden dus opgehoogd en verlaagd. Op deze manier zijn de resultaten 
representatief voor de gehele gemeente Steenwijkerland.

Als de percentages niet optellen tot 100 procent, is dit het gevolg van 
afrondingsverschillen. 
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Inleiding
Methode en respons
Voor het onderzoek is gebruikgemaakt van raadpleging van het 
inwonerspanel Steenwijkerland. Het panel bestaat uit 1.359 panelleden. Dit 
zijn inwoners van de gemeente Steenwijkerland die zich hebben aangemeld 
voor deelname aan online onderzoeken van de gemeente. 

Alleen volwassen inwoners (18+) van Steenwijkerland zijn lid van het 
inwonerspanel. Dit betekent dat een groep ‘veelfietsers’, namelijk 
schoolgaande jongeren,  daardoor geen onderdeel van deze peiling is. 

De panelleden zijn via e-mail uitgenodigd om deel te nemen aan dit 
onderzoek. De vragenlijst kon worden ingevuld van 17 mei tot en met 29 
mei2022. Er is één herinneringsmail gestuurd. 

Voor dit onderzoek zijn alle 1.359 panelleden uitgenodigd, 750 leden hebben 
de vragenlijst ingevuld. Dit is een respons van 55 procent. 
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Voertuigen in Steenwijkerland

Tabel 1 - Hoe vaak gebruikt u deze voertuigen?

Auto en fiets vaakst gebruikt

Aan inwoners van Steenwijkerland vroegen we hoe vaak ze van een 
bepaald vervoersmiddel gebruik maken. Een groot deel gebruikt wel eens 
de trein, fiets of auto. Dit zijn ook de vervoersmiddelen die door een 
groot deel van de inwoners dagelijks of wekelijks gebruikt worden. 

Racefiets en mountainbike zijn (vooral) voor recreatief gebruik en de 
meeste inwoners gebruiken deze dan ook eerder af en toe dan heel vaak.

Inwoners van Steenwijk maken vaker gebruik van (elektrische) fiets en 
trein dan inwoners van andere kernen van Steenwijkerland.  Inwoners 
van Steenwijk maken daarentegen minder vaak gebruik van auto, bus en 
mountainbike dan inwoners van andere kernen van Steenwijkerland. Hoe 
ouder inwoners zijn, hoe vaker ze wel eens gebruik maken van een 
elektrische fiets (figuur 1).
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Figuur 1 – Percentage dat een niet-elektrische of een elektrische fiets gebruikt naar leeftijd.
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Belemmeringen om te gaan fietsen

Figuur 2 – Waarom maakt u niet zo vaak gebruik van uw fiets? Basis: inwoners die 1 keer per 
week of minder vaak gebruik maken van hun fiets.

Tijd of afstand grootste belemmering 

Gemiddeld fietsen Nederlanders meer dan één keer per week. Aan 
inwoners die één keer per week, of minder, fietsen vroegen we waarom 
zij niet zo vaak hun fiets gebruiken. 

• Bijna vier op de tien noemt als reden dat dit te lang duurt of dat het 
te ver is. Voor inwoners van Steenwijk geldt dit minder vaak (24%) 
dan voor inwoners van andere kernen van Steenwijkerland (49%).

• Bijna een vijfde zegt niet te willen fietsen met slecht weer of niet 
van fietsen te houden. Vooral jongere inwoners (tot 40 jaar) 
noemen deze redenen. 

• Inwoners ouder dan 65 jaar zeggen veel vaker dan andere inwoners 
dat ze minder vaak fietsen doordat ze lichamelijk niet in staat zijn 
(23%) of zich in het donker niet veilig voelen (18%).

• Een derde noemt nog een andere reden. Hierbij worden veel 
verschillende antwoorden gegeven. Redenen die vaker worden 
genoemd zijn:

• Dat men al veel loopt of liever loopt dan fietst

• Fietsen is lastig te combineren met zware boodschappen

• Het woon-werkveer is alleen via auto mogelijk
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Redenen om te gaan fietsen

Figuur 3 – Wat zijn de drie belangrijkste redenen voor u om te fietsen? Basis: inwoners die 
gebruik maken van een (elektrische) fiets

Gezondheid en milieu motiveren inwoners om fiets te pakken

• Inwoners die (wel eens) fietsen doen dit vooral omdat dit goed is 
voor hun gezondheid en goed voor het milieu is (figuur 3). 
Praktische redenen, zoals gemakkelijker parkeren of een kortere 
reistijd, worden minder vaak genoemd. Slechts een klein deel (5%) 
zegt geen ander vervoermiddel te hebben. Ook noemen inwoners 
dat ze fietsen omdat ze dit leuk en ontspannend vinden, gewend 
zijn om de fiets te pakken of zo ook alcohol kunnen drinken bij het 
uitgaan.

• Als we vragen naar de belangrijkste doelen van het fietsen, dan 
worden het maken van een fietstocht en boodschappen het vaakst 
genoemd. Tussen de verschillende kernen zijn weinig verschillen 
in waarom men fietst. Oudere inwoners (55+) zeggen vaker te 
fietsen om een fietstocht te maken of om boodschappen te doen. 
Jongere inwoners (39 jaar en jonger) fietsen vaker vanwege school 
of werk en als vrijetijdsbesteding.

• Hierbij moet worden opgemerkt dat alleen volwassen inwoners 
van Steenwijkerland lid zijn van het inwonerspanel en meededen 
aan het onderzoek. Een groep ‘veelfietsers’, namelijk 
schoolgaande jongeren, is daardoor geen onderdeel van deze 
peiling. Voor deze groep zullen de belangrijkste redenen en doelen 
van het fietsen hoogstwaarschijnlijk afwijken ten opzichte van 
andere inwoners.
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Figuur 4 – Wat zijn de drie belangrijkste doelen voor u om te fietsen? Basis: inwoners die 
gebruik maken van een (elektrische) fiets
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Tevredenheid over fietsvoorzieningen
Figuur 5 – Hoe tevreden bent u over… 
Basis: inwoners die gebruik maken van een (elektrische) fiets

Inwoners positief over bewegwijzering en kwaliteit paden en wegen

• We vroegen aan inwoners die wel eens fietsen hoe tevreden zij zijn 
over een aantal fietsvoorzieningen in de gemeente. Over het algemeen 
zijn inwoners redelijk tevreden: op één voorziening na is het aandeel 
dat tevreden is steeds groter dan het aandeel van de inwoners dat 
ontevreden is. Vooral over de bewegwijzering, kwaliteit van paden en 
wegen en, in iets mindere mate, de breedte van paden en wegen zijn 
inwoners positief. Meer dan de helft is hierover tevreden. 

• Over oplaadpunten voor elektrische fietsen is een groter aandeel 
ontevreden dan tevreden. Verreweg de meeste inwoners, zeven op de 
tien, weten hier echter niet genoeg van om een mening te kunnen 
vormen. Als we kijken naar hoe elektrische fietsers, in plaats van alle 
fietsers, hierover denken, dan zien we dat een kwart van hen 
ontevreden en 7 procent tevreden is (figuur 6). Een groot deel, bijna de 
helft, van hen zegt ook niet genoeg te weten om hier een mening over 
te kunnen vormen. 

• Vier op de tien zijn tevreden over de verkeersveiligheid en drie op de 
tien zijn hier ontevreden over. Inwoners van Steenwijk zijn hier vaker 
ontevreden over (32%) dan inwoners van andere kernen van 
Steenwijkerland (26%). Deze inwoners zijn ook vaker tevreden over 
bankjes en rustpunten (39%). Inwoners van Steenwijk zijn 
daarentegen vaker tevreden over de verlichting (52%).
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Figuur 6 – Hoe tevreden bent u over oplaadpunten voor elektrische fietsen?
Basis: inwoners die gebruik maken van een elektrische fiets
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Meer fietsen?

Figuur 7 – Wilt u meer fietsen dan u nu doet? Naar huidige (elektrische) fietsgedragMeerderheid zou meer willen fietsen

• Van alle inwoners zou het merendeel, 57 procent, meer 
willen fietsen dan men nu al doet. Dit hangt ook sterk samen 
met hoe vaak men nu al fietst: vooral inwoners die enkele 
keren per maand of week fietsen zouden meer willen 
fietsen. Onder de inwoners die nooit of dagelijks fietsen is er 
minder animo om meer te fietsen. Inwoners jonger dan 40 
jaar zeggen ook vaker te willen fietsen dan men nu doet 
(65%).

• We vroegen aan inwoners waardoor zij meer zouden gaan 
fietsen. Dingen die hier aan bij zouden dragen zijn:

• Wanneer de kwaliteit van fietspaden verbeterd is

• Ze een elektrische of betere fiets hebben

• Wanneer men over meer vrije tijd zou beschikken

• De verkeersveiligheid voor fietsers verbeterd is

• Het mooier weer is

• De gezondheid het (meer) toelaat
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