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Aanleiding 

De gemeente Lansingerland vindt het belangrijk dat iedereen zonder 

zorgen op de fiets kan stappen. Veilig fietsen betekent ook prettig fietsen. 

Om dat te stimuleren wil de gemeente graag belemmeringen in de 

verkeersveiligheid wegnemen.  

Als fietser, automobilist of wandelaar kunnen inwoners verkeerssituaties 

tegenkomen die voor verbetering vatbaar zijn. I&O Research heeft voor de 

gemeente Lansingerland dit onderzoek uitgevoerd om de knelpunten in het 

verkeer in kaart te brengen.  

 

Methode 

Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van raadpleging van het  

Burgerpanel Lansingerland. Het panel bestaat uit 1.397 panelleden. Dit 

zijn inwoners van de gemeente Lansingerland, die zich hebben  

aangemeld voor deelname aan online onderzoeken van de gemeente. De  

panelleden zijn via e-mail uitgenodigd om de vragenlijst in te vullen. Ook 

inwoners die geen lid zijn van het panel konden aan dit onderzoek 

deelnemen middels een open link op de website van de gemeente. 

De vragenlijst kon worden ingevuld van 12 juni tot en met 2 juli 2017. 

Respons  

Voor dit onderzoek zijn alle 1.398 panelleden uitgenodigd, bij 30 kon de 

uitnodiging niet worden bezorgd vanwege een fout e-mailadres of volle 

mailbox. In totaal 530 leden namen deel aan het onderzoek. Dit is een 

respons van 39 procent, ruim voldoende om betrouwbare uitspraken te 

kunnen doen. Daarnaast hebben 148 mensen de vragenlijst ingevuld via 

de open link, in totaal hebben 678 inwoners aan het onderzoek 

deelgenomen. 

 

Analyse  

Op de data is een weging toegepast naar leeftijd en (woon)kern. Dit 

betekent dat de verhoudingen naar leeftijd en kern zijn teruggebracht naar 

de werkelijk bestaande verhouding. Onder- en bovengemiddelde groepen 

worden dus opgehoogd en verlaagd. Op deze manier zijn de resultaten 

representatief voor de gehele gemeente Lansingerland.  

Indien de percentages niet optellen tot 100 procent, is dit het gevolg van 

afrondingsverschillen.  
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Meest gebruikte vervoermiddel is de auto 
Allereerst is aan de respondenten gevraagd hoe vaak zij van welke 
vervoermiddelen gebruik maken binnen Lansingerland. De auto (of motorfiets) 
is het meest gebruikte vervoermiddel: 92 procent geeft aan tenminste 
wekelijks de auto te gebruiken, bijna de helft zelfs dagelijks. De fiets wordt 
door 87 procent minstens wekelijks gebruikt, 79 procent loopt regelmatig door 
Lansingerland. Het openbaar vervoer wordt door drie op de tien inwoners 
binnen de gemeente gebruikt, slechts 7procent maakt gebruik van de 
bromfiets of scooter.  
 
Figuur 1 
Hoe vaak maakt u gemiddeld gebruik van de onderstaande vervoersmiddelen in 
Lansingerland? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meeste knelpunten bij gebruik fiets 
Vervolgens konden de deelnemers aangeven met welk vervoermiddel (dat zij 
dagelijks of wekelijks gebruiken) zij in Lansingerland wel eens knelpunten in 
het verkeer ervaren. Bijna twee derde ervaart wel eens knelpunten tijdens het 
gebruik van de (elektrische) fiets. De helft van de inwoners komt met de auto 
in Lansingerland lastige punten tegen, ruim twee vijfde op de bromfiets of 
scooter en bijna drie tiende ervaart lopend wel eens problemen in het verkeer. 
In het openbaar vervoer binnen de gemeente loopt een op de zes soms tegen 
knelpunten aan.  
Omdat slechts een klein aantal respondenten gebruik maakt van de bromfiets 
of scooter, zijn de resultaten van deze groep indicatief. 
 
 
Figuur 2 
Ervaart u wel eens knelpunten in het verkeer (per vervoermiddel)? 
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Als men had aangegeven met een of meerdere vervoersmiddelen 
knelpunten in het verkeer te ervaren, kreeg men de mogelijkheid  
om de locatie van maximaal drie knelpunten (per 
vervoersmiddel) aan te geven op de kaart van Lansingerland. 
Vervolgens kon men het ervaren probleem omschrijven. De 
resultaten zijn in een interactieve kaart verwerkt,  
deze kaart is hier te bekijken.  
 
 
 
 
 

https://localfocus2.appspot.com/5971dbe6bcae7


KNELPUNTEN PER VERVOERMIDDEL 
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In onderstaande figuren zijn de verkeersproblemen gegroepeerd en 
weergegeven voor twee vervoersgroepen: lopend en met de fiets (figuur 3) en 
auto en motor (figuur 4). Omdat men meerdere locaties en problemen kon 
aangeven en omschrijven, tellen de percentages in de figuren niet op tot 
honderd procent. De problemen per locatie zijn op de interactieve kaart te 
bekijken. 
 
Verkeersproblemen lopend/met de fiets 
479 inwoners hebben tenminste één probleem genoemd voor de 
vervoermiddelen lopend en per fiets. De meest genoemde problemen die men 
lopend of fietsend in Lansingerland tegenkomt, hebben betrekking op 
onoverzichtelijkheid (42%) en oversteken (28%). Een op de vijf noemt 
onveiligheid of te hard rijden als probleem, voor een zesde is de 
verkeerssituatie op een knelpunt onduidelijk of onlogisch. Inwoners uit Berkel 
en Rodenrijs komen vaker onoverzichtelijke verkeerssituaties tegen, in 
Bleiswijk wordt oversteken vaker als probleem genoemd dan gemiddeld.   
 
Figuur 3 
Wat is het probleem op dit knelpunt (lopend/met de fiets)? (top 5) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verkeersproblemen auto/motor 
Ruim 300 inwoners hebben tenminste één probleem genoemd voor de 
vervoermiddelen auto en motor. De meest genoemde problemen die men met 
de auto of motor tegenkomt, hebben betrekking op de overzichtelijkheid:  
60 procent heeft dit tenminste een keer genoemd. Voor bijna de helft is 
drukte of doorstroming een probleem, een op de vijf vindt de weg te smal op 
de aangeklikte locatie. Automobilisten uit Berkel en Rodenrijs hebben 
beduidend vaker last van onoverzichtelijke verkeerssituaties dan 
respondenten uit Bleiswijk of Bergschenhoek. In Bergschenhoek is 
doorstroming of drukte minder vaak een probleem dan in de andere kernen. 
Te smalle wegen komen in Berkel minder vaak voor dan in Bleiswijk en 
Bergschenhoek. 
 
Figuur 4 
Wat is het probleem op dit knelpunt (per auto/motor)? (top 5) 
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Voetganger/fietser Berkel en 
Rodenrijs 

Bleiswijk Bergschenhoek 

Onoverzichtelijk 121 25 64 

Onlogische/onduidelijke situatie 40 10 30 

Oversteken 75 28 39 

Onveilig 56 13 38 

Weg te smal 25 16 29 

Te hard rijden 49 14 32 

Bestrating 10 10 13 

Voorrang 37 9 13 

Drukte/doorstroming 37 12 11 

Overig 51 15 49 

Wielrenners 3 4 12 

onbekend 2 1 0 
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MELDINGEN PER KERN EN CATEGORIE 

Auto/motor Berkel en 
Rodenrijs 

Bleiswijk Bergschenhoek 

Onoverzichtelijk 135 16 34 

Onlogische/onduidelijke situatie 34 6 12 

Oversteken 18 4 5 

Onveilig 18 4 10 

Weg te smal 25 14 25 

Te hard rijden 20 6 14 

Bestrating 4 4 2 

Voorrang 20 3 8 

Drukte/doorstroming 101 24 21 

Overig 16 7 16 

Wielrenners 1 0 5 

onbekend 21 1 22 



Geslacht % 

Man 424 62% 

Vrouw 254 38% 

Leeftijd % 

18 – 44 jaar 157 23% 

45 – 64 jaar 332 49% 

65 jaar en ouder 189 28% 

Opleidingsniveau % 

Geen 
opleiding/basisonderwijs 

1 0% 

LBO/VO/VMBO kader/MBO1 17 3% 

MAVO/ULO/MULO/VMBO  36 5% 

MBO 58 9% 

HAVO/VWO 50 7% 

Hoger beroepsonderwijs 165 24% 

Universitair 128 19% 

Overig/onbekend 223 33% 

Woonplaats % 

  Berkel en Rodenrijs 344 51% 

  Bleiswijk 115 17% 

  Bergschenhoek 219 32% 

Huishoudensamenstelling % 

   Alleenstaand 29 4% 

  Alleenstaand met kinderen 17 3% 

  Samenwonend/gehuwd zonder kinderen 220 32% 

  Samenwonend/gehuwd met  kinderen 178 26% 

  Woon bij ouders/verzorgers 3 0% 

  Onbekend 231 34% 
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