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Voor meer informatie en het volledige rapport, zie de website 
van de provincie Groningen. www.provinciegroningen.nl 

Inzichten in de fietsbeleving van fietsers tussen Haren en Zuidlaren
FIETSFEITEN

De provincies Groningen en Drenthe en de gemeenten Groningen en Tynaarlo hebben de ambitie om een doorfietsroute tussen Zuidlar-
en en Haren aan te leggen. Hiervoor hebben zij een duidelijk doel: iedere doorfietsroute wordt door de fietsers met een 8 beoordeeld. 
Daarom hebben zij adviesbureau Mobycon gevraagd een 0-meting uit te voeren onder de fietsers van de bestaande routes. In het voorjaar 
van 2022 hebben 389 fietsers hun mening gegeven via een online vragenlijst. Op deze factsheet leest u de belangrijkste resultaten van dit                    
belevingsonderzoek.
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De prioriteitenmatrix toont hoe belangrijk fietsers bepaalde as-
pecten van de fietsroutes vinden en welke impact dit heeft op hun 
beleving. Het rode kwadrant toont aspecten die slecht beoordeeld 
worden en grote impact hebben op de totaalbeleving. Het donker-
groene kwadrant toont aspecten die goed beoordeeld zijn en grote 
impact hebben op de totaalbeleving.
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Rapportcijfer

Comfort route

Vlak wegdek

Breedte fietspad
Afwatering

Verkeersveiligheid

Hinder autoverkeer

Hinder andere 
(brom)fietsers

Door kunnen fietsen

Sociale veiligheid

Hinder landbouwverkeer

Sneeuw- en ijsvrij-zijn

Directheid routeVertraging bij 
kruispunten

Aantrekkelijkheid 
route/omgeving

Herkenbaarheid route

Verbeteren
Relatief lage beoordeling 
maar erg belangrijk  

Behoud en benut
Relatief hoge beoordeling 
en erg belangrijk  

Behoud en verhoog belang
Relatief hoge beoordeling maar 
(nog niet zo) belangrijk

Verbeter en verhoog belang
Relatief lage beoordeling en (nog 
niet zo) belangrijk

Hoe beleven fetsers de bestaande fetsroutes?
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De fietsers hebben hun huidige fietsroute een totaalcijfer gegeven en deze gescoord op verschillende 
aspecten. Hieronder ziet u het gemiddelde totaalcijfer en een selectie van de belangrijkste aspecten.
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Beoordeling f etsroutes

Wie hebben de vragenlijst 
ingevuld?
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Van 5% van de fietser is de herkomst onbekend

Van 20% van de fietsers is de bestemming onbekend


