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Vanaf september 2018 heeft het alternatief vervoer binnenstad een uitbreiding van 

de route gekregen. De bus rijdt in één richting de volgende route: Zuiderdiep – 

Akerkhof– Westerhaven - Westersingel - Noorderhaven – langs de Oude Kijk in ’t 

Jatstraat – Oude Ebbingestraat – Kwinkenplein – Grote Markt - Gelkingestraat – 

Zuiderdiep. Haltering vindt plaats op de volgende locaties: het Zuiderdiep, het 

Akerkhof, de Westerhaven, ter hoogte van de Oude Kijk in ’t Jatbrug, ter hoogte 

van de Oude Boteringestraat, op twee haltes in de Oude Ebbingestraat en op de 

Grote Markt. De rijtijd bedraagt circa 12 minuten. Gereden wordt met een dienst-

regeling zodat reizigers weten wanneer de pendelbus komt. 

      

1. De enquêtes

Voor de meting leggen we aan de gebruikers van de bus en aan het reeds be-

staande panel korte enquêtes voor. We willen van zowel de gebruikers als de 

andere panelleden weten wat ze nu vinden van de pendelbus. Wie de gebruikers 

zijn en wat hun mening over de nieuwe situatie is. 

Er zijn op twee manieren enquêtes uitgezet, on-line via het panel en in de bus met 

medewerking van de chauffeurs. 

 

Het panel 

Het panel heeft 270 deelnemers, hiervan hebben 97 de enquête ingevuld. Dit is 

een respons van 36 procent. Van deze respondenten hebben 11 de pendelbus 

sinds september 2018 gebruikt. In de tabel staat van alle respondenten of ze de 

bus gebruikt hebben en hoe goed ze ter been zijn. We zien dat de pendelbus veel 

wordt gebruikt door mensen die slecht ter been zijn. Het gaat echter wel om klei-

ne aantallen.  

 

Enquêtes in de bus 

Het aantal enquêtes dat in de bus is afgenomen is 59, dit zijn uiteraard allemaal 

gebruikers van de bus. 

 

Tabel 1: gebruik pendelbus naar moeite 500 meter te lopen 
 

In de 
bus 

Panel 

Periode awel 
gebruikt 

Panel 

niet gebruikt 

totaal 

Moeite 500 meter te lopen 23 4 12 39 

Soms moeite 1) 3 1 5 9 

Kan wel lopen maar met moeite  15 4 9 28 

Geen moeite 12 1 59 72 

geen antwoord 6 1 1 8 

Totaal 59 11 86 156 

1) Een respondent gaf aan vanwege bagage niet goed te kunnen lopen 

 

Van de respondenten die de bus gebruikten, hebben 50 personen (soms) moeite 

met lopen. Dit is van alle gebruikers die de vraag hebben beantwoord 79 procent. 

Dit is doelgroep van de pendelbus. 

 

Tabel 2: in- en uitstaphalte 

Halte instaphalte uitstaphalte totaal Perc. 

Gedempte Zuiderdiep 18 7 25 22% 

Akerkhof 3 5 8 7% 

Westerhaven 29 14 43 38% 

Oude Kijk in t Jatstraat 1 2 3 3% 

Oude Boteringestraat 1 0 1 1% 

Oude Ebbingestraat (brug) 1 5 6 5% 

Oude Ebbingestraat (Kwinkenplein) 3 13 16 14% 

Grote Markt 2 9 11 10% 
 

De passagiers van de bus hebben we naar de in- en uitstaphalte gevraagd. De 

haltes Westerhaven, Gedempte Zuiderdiep en de dicht bij elkaar gelegen haltes 

Ebbingestraat (nabij Kwinkenplein) en Grote Markt hebben de meeste in- en 

uitstappers, De Westerhaven en het Gedempte Zuiderdiep zijn meer instaphaltes 

en de haltes bij de Grote Markt meer uitstaphaltes. De haltes Oude Boteringestraat 
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en Oude Kijk in ‘t Jatstraat worden bijna niet gebruikt. Ongeveer de helft van de 

passagiers geven aan te zijn overgestapt uit een lijnbus of te zullen gaan 

overstappen op een lijnbus. 

Bij de opmerkingen gaf iemand aan dat de haltes, juist door fysieke klachten, wel 

dicht bij de ‘normale’ haltes moeten zijn. 

 

Aan alle gebrukers van de bus hebben we gevraagd hoe de diverse aspecten van 

de bus bevielen, zie de figuren.  

 

Figuur 1: Waardering van de aspecten, rapportcijfer panel enquête 

 

 

Figuur 2: Waardering van de aspecten, rapportcijfer enquête in de bus 

 

We zien dat de passagiers die de enquete in de bus hebben ingevuld over het 

algemeen hogere waarderingen geven dan de mensen van het panel. Ook zien we 

dat beide groepen de wachttijd, de infomatievoorziening op de haltes en de 

frequentie het laagste beoordelen. De frequente en de wachttijd krijgen van het 

panel maar nauwelijks een voldoende. 

 Het instapgemak en de locatie van de haltes waarderen de mensen het beste.  

 

Rapportcijfers 

Ook hebben we rechtreeks een rapportcijfer voor de bus gevraagd. De bus kreeg 

van de respondenten uit de panelenquete gemiddeld een 6,4. En van de 

buspassagiers een 8,4. In totaal 5 mensen gaven een onvoldoende, 4 uit de 

panelenquete en één passagier uit de bus. Bij de meting van september 2017 was 

het rapportcijfer (alleen in de bus) een 7,7, in december 2017 gaven de passagiers 

in de bus een 8. 

 

Is de nieuwe route een verbetering? 

We hebben de respondenten ook gevraagd of ze de nieuwe route een vebetering 

vinden ten opzichte van de oude route. In de tabel staan de resultaten.  

 

Tabel 3: Is de nieuwe route een verbetering? 

mening in de bus 
panel  

gebruikers 
panel  

niet-gebruikers 
totaal 

verbetering 49 9 24 82 

geen verbetering 3 1 3 7 

weet niet/ geen ant-
woord 

7 1 59 67 

 

Een overgrote meerderheid, ruim 90 procent van de mensen die een keuze 

hebben gemaakt, vindt het een verbetering. Veel van de niet gebruikers weten het 

niet.  

We hebben de mensen in de bus ook gevraagd of ze voor de verandering van de 

route ook al gebruik hadden gemaakt van de pendelbus. Ongeveer 4/5 had al 

gebruik gemaakt van de pendelbus. We zien geen relevant verschil in de mening 
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of de nieuwe route een verbetering is tussen de mensen die voor september wel 

of niet gebruik hadden gemaakt van de pendelbus. 

 

Toelichtingen 

We hebben een aantal keer om een toelichting gevraagd en de mensen de 

mogelijkheid gegeven opmerkingen te plaatsen. In de bijlagen staan alle 

opmerkingen. Een samenvatting: 

Aan de respondenten die sinds september (nog) niet met de pendelbus gereden 

hebben vroegen we waarom niet en wanneer ze wel n de bus gebruik zouden 

maken. 

Figuur 3: Waarom heeft u (nog) geen gebruik gemaakt van de pendelbus? 

 

De meeste mensen gaan op de fiets. Maar ook vinden mensen het omslachtig of is 

niet goed duidelijk waar men kan opstappen. Ook veel maken nu gebruik van de 

lijnbussen die rijden over de Grote Markt om dan daar uit te stappen. 

 

Op de vraag wanneer zou u wel van de bus gebruik maken komen verschillende 

reacties binnen, bijvoorbeeld als men slechter ter been wordt of niet meer kan 

fietsen. Als gereisd kan worden met de ov chip kaart. Of als de bus (ook) niet meer 

op de Grote Markt komt. Ook als duidelijker is waar men kan instappen. En bij 

(heel) slecht weer. Zie de woordwolk 

Figuur 4: Wanneer zou u wel gebruik maken van de pendelbus? 

 

De nieuwe route is een verbetering, vooral voor mensen die slecht ter been zijn is 

het een uitkomst. Meer opstapplaatsen, een beter bereik is ook een verbeteing. 

Vooral de mogelijkheid op de Grote Markt te komen. 

Een paar gebruikers vinden het geen verbetering. Dit heeft te maken met de 

frequentie. Maar ook, als je bijvoorbeeld van de Westerhaven naar het Akerkhof 

wilt, rij je bijna het hele rondje. 

 

Figuur 5: Waarom is de nieuwe route een verbetering? 
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De passagiers in de bus geven onder meer aan dat er nog verbeteringen mogelijk 

zijn voor de minder validen. Zoals betere instapmogelijkheden, soms al als de bus 

dichter bij de halte gaat staan. Of bijvoorbeeld door een bankje waarop men kan 

wachten. 

 

 

Figuur 6: Opmerkingen van de mensen in de bus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Het gebruik van de bus en de haltes. 

 

Het gebruik van de bus 

Bij het gebruik van de bus kijken we naar het totaal aantal passagiers waarbij we 

een vergelijking maken met de situatie van eind 2017, zie de tabel en de grafiek. 

Daarnaast kijken we naar het gebruik van de verschillende haltes. 

 

Tabel 4: gebruik van de pendelbus, 2017 en 2018  

2018 

  

2017  
Week weeknum-

mer 
passagiers 

 
weeknummer passagiers 

17-23 sept 38 249  38 262 

24-30 sept 39 248  39 195 

1-7 okt 40 252  40 169 

8-14 okt 41 250  41 177 

15-21 okt 42 300  42 156 

22-28 okt 43 307  43 295 

29 okt - 4 nov 44 295  44 185 

5-11 nov 45 314  45 163 

12-18 nov 46 256  46 173 

19-25 nov 47 319  47 211 

26 nov - 2 dec 48 370  48 209 

7-9 dec 49 310    

10-16 dec 50 336    

17-23 dec 51 316    

24-30 dec 52 282    

31 dec-6 jan 1 380    

7-13 jan 2 304    

14-20 jan 3 286    

21-27 jan 4 212    

gemiddeld per week  294   200 
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Figuur 7: tellingen per week, 2017 en 2018 

 

 

We zien dat er bijna de helft meer gebruik wordt gemaakt van de bus als dezelfde 

periode in 2017 toen de bus nog de kortere route reed. Bovendien zien we een 

stijgende ontwikkeling in de periode september tot december 2018 terwijl die stij-

gende ontwikkeling er in 2017 niet was, week 4 van 2019 was de week van het 

slechte weer, vandaar mogelijk de daling. 

 

Gebruik over de dagen 

Het gebruik van de bus over de verschillende dagen van de week staat in de figuren 

8 en 9. Figuur 8 toont een vergelijking tussen het gebruik in 2017 en 2018. We zien 

dat alle dagen het gebruik in 2018 hoger is dan in 2017. Ook zien we dat de vrijdag 

en de zaterdag de bus het meeste gebruikt wordt en de zondag en de maandag het 

minste. 

Om mee te kunnen nemen dat de bus niet elke dag even lang rijdt hebben we het 

gemiddeld aantal passagier per uur uitgerekend, zie figuur 8. Op de zaterdag blijkt 

de bezetting het hoogste te zijn en op de maandag het laagste. 

 

Figuur 8: bezetting per dag van de week, 2017 en 2018 

 

 

Figuur 9: bezetting per dag, gemiddelde per uur, 2018 
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Rolstoel/rollatorgebruikers. 

Vanaf oktober 2018 tot en met medio januari 2019 is ook bijgehouden hoe veel 

passagiers er een rolstoel of rollator gebruikten. Dit waren er in totaal 249 van de 

5.828 passagiers. Dit is gemiddeld 18 per week, ruim 4 procent van de passagiers. 

 

Het gebruik van de haltes 

De Westerhaven (Centrumhalte west) wordt verreweg het meeste gebruikt. Dit is 

ook de halte aan de westkant van het Centrum waar de bussen niet verder de bin-

nenstad in gaan. De halte Zuiderdiep staat op de tweede plaats. Bij de enquête is 

ook geopperd dat een tweede halte op het Zuiderdiep wenselijk zou zijn. Bij de 

aantallen bij de halte Oude Ebbingestraat zijn de beide haltes (bij de brug en bij het 

Kwinkenplein) opgeteld. De haltes Akerkhof en vooral Oude Boteringestraat en 

Oude Kijk in’t Jatstraat worden verreweg het minste gebruikt. De verhoudingen van 

de aantallen komen in grote lijnen overeen met die aangegeven door de passagiers 

die de enquête hebben ingevuld. 

 

Figuur 10: gebruik van de haltes van de pendelbus, totaal aantal passagiers 
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Bijlage: De antwoorden op de open vragen. 

 

Opmerkingen en suggesties van de passagiers 

Ben blij dat de Grote Markt blijft. 

De pendelbus zou dichter bij het station, evt. aan de singel bij het museum,  
een halte moten hebben. Op die manier ontstaat er een mooie combi tussen 
landelijk en regionaal ov enerzijds en centrum ov anderzijds. 

Er moeten meer bussen rijden 

Graag bushokjes en een tijdtabel. Hoop dat de pendelbus in de binnenstad blijft 
rijden. 

Graag een abri bij het Akerkhof. Als je slecht ter been bent is een kwartier wach-
ten lastig. Ook graag deze voorziening ns avonds 
Graag overstapmogelijkheden, ook terug met het kaartje van € 1,- (dus een re-
tour) 

Ik ben zeer tevreden 

Ik hoop dat de pendelbus blijft, het is een fantastisch project. 

Instapgemak, bij bepaalde haltes is de stoep te laag of de bus stopt te ver van  
de stoep. 

Laat heb a.u.b. gewoon rijden 

Meer zitplaatsen creëren 
Soms wel een overstap van een lijnbus, vandaag niet. Op sommige haltes is de 
stoep nog te laag. Meer haltes op het Zuiderdiep. Wel heel blij met de pendel-
bus. 

Tijden beter aangeven bij de haltes van vertrek, bankje om te zitten. 

Zeer tevreden omdat ik geen grote afstanden kan lopen. Weterhaven naar 
Kwinkenplein, Wauw, te gek. 

Zelf goed ter been, maar echtgenoot is rolstoel-gebonden. Helaas kan hij  
uitstap niet zelfstandig maken. Een uitschuifplateau die ook het hoogteverschil 
met de stoep overbrugt zou ideaal zijn. 

Zo dicht mogelijk bij een normale halte i.v.m. pijnklachten. 
 

Panel enquête: waarom maakt u geen gebruik van de pendelbus? 

Deels de deeltaxi genomen naar andere bestemmingen. Mooi weer, dus op de fiets. 
Wel gevaarlijk op de fietspaden en in de stad. Nu dat het kouder wordt indien nodig 
met de deeltaxi. 

Omdat we met het stadsvervoer gaan 

Omdat ik het schandalig vind, dat iemand, die een ov-abonnement heeft voor zone 
1000 (het grootste deel van de Stad, inclusief het centrum) extra moet betalen voor 
die pendelbus. Dat achterlijke gemeentebestuur haalt het ov weg uit het belangrijk-
ste gedeelte van de binnenstad. Natuurlijk zijn de Stadsschouwburg en het 
Zuiderdiep geen alternatief.  Ik hoop van harte, dat dit nieuwe gemeentebestuur 
een normaler beleid t.a.v. het ov voert. Ik heb goede hoop op de TRAM. Dat is DE 
OPLOSSING!!   

In verband met gezondheid  

ik heb tot nu toe vrijwel alles op de fiets kunnen doen, 1x met de bus geweest en 
kon toen rechtstreeks van deur tot deur met 1 buslijn 

Kom meestal met lijn 1 naar de stad en stap dan op de Grote Markt uit 

Ik kende de nieuwe route niet en er waren overal opgebroken wegen 

Ik gebruik de fiets op die route 

Die korte stukjes in de binnenstad LOOP ik liever. Ik ben nog goed ter been. Als dat 
anders was dan is de kans groter dat de pendelbus wordt gebruikt.  

Op de fiets 

Ik fiets 

Ik kan op de fiets of te voet qua afstand van mijn huis het centrum makkelijk berei-
ken. 

Niet nodig ik fiets meestal de stad in of loop 

Kan zelf lopen langs de winkels A-straat-Brugstraat-Folkingestraat. Evt. ook Wester-
havengebied. Wel zo leuk. 

Maak gebruik van de fiets. Kom weinig in de stad 

Ben gaan lopen omdat ik dan zeker wist dat ik de bus op de Westerhaven zou halen. 
Weet niet wanneer de bus komt op Akerkhof 

Nog goed ter been 
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Er is geen halte op mijn plaats der bestemming 

Op de fiets, als ook te voet, kunnen we veelal alles bereiken waar we moeten  
zijn. 

Komen bijna nooit in de stad 

Ik woon in de binnenstad, dus ik pendel niet 

Kom weinig in de stad en ga vaak per fiets 

Ik fiets bijna alles in de stad of neem de trein naar het Hoofdstation of Euroborg 

Wij wandelen of fietsen 

Heb geen idee waar zo n bus staat, ik werk in de Ebbingestraat en dan zie ik hem 
voorbijrijden maar weet niet waar ik kan opstappen 

Ik heb er geen gezien. 

Dom product. Fietsen en lopen is sneller, goedkoper en makkelijker.  

Ik kom van de andere kant van de stad 

Ga meestal met de fiets en soms met de auto de stad in! En dat wil zo ook blijven 
doen.  

Omdat ik dat niet kan betalen en weet niet waar je in moet stappen 

Te lastig 

Niet aan de orde. 

Moest vaak 15minuten staan wachten in de regen. 

Ik kan het nog steeds (zei het soms met moeite) met de benewagen af. Is dus  
gezonder en goedkoper 

Omdat ik niet in die omgeving hoefde te zijn. 

Ik vind het onhandig, daar ik moeilijk loop, kan ik beter met de fiets de stad in  
en naar de betreffende winkel -zonder te veel moeten lopen 

Ik ben niet in de binnenstad geweest 

Geen reden om naar de binnenstad te gaan 

Niet handig voor mij. Als ik naar de grote markt moet vind ik dat omslachtig. Ik  
stap liever over op bus 3, 4 of 5 bij het station. Overigens ook niet ideaal, maar  
wel sneller.  

Ik weet de route en de dienstregeling niet 

Hadden wij niet nodig. 

Die kleine stukjes kan ik wel lopen. 

Omdat het niet van toepassing was 

Afstand vanaf appartement naar pendelbus 

Het is voor mij vooral een overstap vanuit centrum naar de bus naar Aduard. De 
tijden worden niet in de reisplanner weergegeven 

Geen noodzaak. Fiets, auto, wandelen 

Ik kan vanaf de westerhaven de binnen stad ook leuker bereiken 

We gaan altijd met de fiets de stad in. 

Alternatieven (reguliere buslijnen, fiets, lopen) zijn of lijken aantrekkelijker. 

Is nog niet nodig geweest. 

Ik kan nog heel goed lopen 

Ik ga meestal met de fiets naar de stad en kan dichtbij de winkels komen  

Ben niet in de stad geweest. 

Ik ga met de fiets naar de stad 

Ik doe alles op de fiets. 

Ik kan ook lopen.   

Er is ander vervoer waar ik gebruik van maak 

Ik was niet in de binnenstad. 

Ik zie  em nooit! waar rijdt dat ding dan? 

Ga altijd met de fiets 

Niet nodig, ik heb een fiets 

Omdat ik net buiten het centrum woon en dus prima daar naartoe kan lopen. 

Fiets gebruikt 

Verkeerde kant van de stad woon in Oosterpark 

Dat ik ga lopen 

Mijn partner heeft een auto 

Ik ga altijd op de fiets. 

Het gaat sneller om een stukje te lopen 

Doe alles met de fiets binnen Groningen 
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Ik weet niet exact wat de pendelbus is en doet, maar ik doe alles lopend of met  
de fiets. 

Ik ga op se fiets naar de stad. 

Niet nodig vanwege alternatieve lijnen. 

De afstanden die ik moet afleggen binnen het centrum zijn lopend of fietsend  
prima te doen. 

Ik doe alles op de fiets 

Geen idee, waarom wel 

Ik ga met de fiets 

Ik ga altijd op de fiets naar het centrum. 

Ik ga veelal lopend of met de fiets, plus woon en werk ik dichtbij het centrum 

Ben niet in centrum geweest, veel te omslachtig. Ga voor kleding etc. naar  
Drachten/L warden/Assen etc. 

Een rit naar de stad is dan te duur en de afstand naar de binnenstad is niet zo  
ver voor mij, mu nog 

Doe alles per fiets of lopend 

Ik fiets 

Niet nodig, dus geen gelegenheid. 

Kan zelf heel goed lopen en fietsen 
 

Panel enquête: wanneer zou u wel gebruikmaken van de pendelbus? 

Naar de ijsbaan grote markt om foto´s te maken. Soms bios. Nu dat het kouder 
wordt wat minder. 

Als je ook met de ov kaart kunt reizen 

Als het inbegrepen was bij een ov-sterabonnement zone 1000 

Wellicht in januari 

Als ik bij slecht weer of ernstige rugklachten toch de binnenstad in wil 

Als mijn lijn niet meer in het centrum komt. 

Als ik de route en de tijden kende 

Als ik niet meer kan fietsen. 

Bij lichamelijk gebrek.  

Bij regen. 

Betere aansluiting naar de wijk  

Als ik meer problemen met het bereiken van de binnenstad krijg. 

Als ik slecht ter been zou zijn of bij heel slecht weer. Zou ook 50 cent per rit mogen 
zijn het zijn toch vaak de oudere mensen die gebruik van de pendelbus maken 

Erg slecht weer. 

Als het nodig is 

Als de tijden er zouden staan, zou ik eerder in de Pendelbus stappen 

Bij slechtweer en het lopen wat minder word 

Als de pendelbus vanaf de Parkweg rijdt naar de binnenstad. 

Als het fietsen en lopen minder gaat. 

Als het nodig is 

Als ik zou pendelen omdat ik niet in de binnenstad woon 

Als ik slecht ter been zou zijn 

Misschien wanneer ik invalide zou worden of zo. 

Als het weer slecht is 

Als ik weet waar het opstappen kan 

Altijd als ik naar de stad ga. 

Als die naar de binnenstad van Amsterdam zou rijden.  

Als de bus niet meer op de Grote Markt komt 

Ik denk niet dat ik snel van het ov-gebruik zal maken. 

Meer informatie 

Als je de hele binnenstad zou kunnen bezoeken 

Als ik in die omgeving moest zijn. 

Als ik een goede aansluiting met mijn bus uit Hoogkerk had en geen euro zou moe-
ten betalen voor een retour 

Als ik het zelf niet meer lopend af kan 

Ik zou het niet weten. 

Ik denk in mijn geval -moeilijk ter been- niet gauw 
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Als hij goedkoper was 

Als ik wel een reden heb 

Weet ik niet 

Als hij vaak rijdt en ik zijn route ken 

Vanaf nu ov kaart opgewaardeerd. 

Als ze niet meer in het centrum komen. 

Als ik geen zin zou hebben aan lopen 

Als ik moeite heb om 1 kilometer te lopen en met slecht weer 

Bij toenemende invaliditeit 

Voorlopig niet 

Zou ik niet zo weten. 

Als de route en frequentie in mijn reisschema passen.  

Ga ik misschien binnenkort doen. 

Als ik slecht ter been zou zijn 

Wanneer ik slecht ter been ben of visueel gehandicapt, of met kleine kinderen  
in de stad moet zijn  

Moet ik nog uitzoeken. 

Als ik niet meer zou kunnen fietsen 

Als dat nodig is. 

Als deze (bijna) gratis zou zijn en vaak zou rijden.  

Als ik er meer van weet misschien 

Natuurlijk alleen als het gemakkelijk is om er gebruik van te maken en dat is  
dan waarschijnlijk als ik in de binnenstad moet zijn. 

Als ik  em zie en weet waarin heengaat! (GROOOOT MYSTERIE) 

Bij heel slecht weer 

Wanneer ik geen fiets had en van station bijv. naar binnenstad moest  

Waarschijnlijk nooit.  

Nooit 

Als hij ook via de zaagmuldersweg reed  

Wanneer ik gehandicapt ben  

Als je echt de binnenstad in moet want parkeren is moeilijk. 

Als ik niet meer kan fietsen. 

Geen busreis naar binnenstad gemaakt 

Wanneer ik het stuk niet te voet zou kunnen afleggen en de Pendelbus een sneller 
alternatief is 

Als ik slecht ter been zou zijn o.i.d. 

Als ik slechter ter been ben, denk ik.  

Geen idee 

Indien ik slecht ter been zou zijn. 

Eventueel als het regent en ik lopend ben.  

Als 80 ben 

Weet ik niet 

Als ik niet meer zou kunnen fietsen 

Ik hoef er geen gebruik van te maken. 

Als ik van ver zou komen, of wanneer het weer mij ertoe verleidt 

Ik denk niet dat dat ik er gebruik van zal maken 

Als ik slecht ter been zou zijn 

Als de gelegenheid zich zou voordoen. Ik zou dan wel de juiste route met stopplaat-
sen en frequentie moeten weten. 

Als ik [hoop het niet] 'slecht ter been' zou worden 
 

Panel enquête: waarom is de nieuwe route een verbetering? 

Maakt meer mogelijkheden. Dus meer perspectieven. Gezien het medisch plaatje 
en leeftijd kom ik er niet zo vaak meer uit. Een rondje in de pendelbus is voor mij 
weer een belevenis. 

Om dat je dan niet zo ver hoeft te lopen 

Meer plaatsen in de binnenstad. Maar ik vind die pendelbus helemaal niks. De ENI-
GE oplossing is een TRAM via de Grote Markt!! 

Een bezoek aan de grote markt was niet mogelijk omdat ik moeilijk loop 

Omdat je op meer plaatsen kunt in- en uitstappen 

Meer op- en uitstaplocaties. 
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Nou natuurlijk omdat je dan beter overal kunt komen 

Er kunnen meer mensen gebruik maken van de pendelbus 

Groter bereik, meer mogelijkheden. Ergens ligt natuurlijk de grens wat nog  
binnenstad is.  

Meer mogelijkheden om de bus in te stappen. 

Meer opstap mogelijkheid 

In het algemeen is een grotere bereikbaarheid gunstig. 

Groter bereik 

Meer instap c.q. uitstap mogelijkheden. 

Ouderen kunnen vaker Naar de stad 

Binnenstad beter bereikbaar voor degenen die niet de afstand goed kunnen  
lopen 

De binnenstad is beter bereikbaar. 

Kleiner en schoner vervoer in de binnenstad, mogelijk sneller 

Mensen zullen ontdekken dat ze hierdoor makkelijker zich in de stad kunnen  
verplaatsen. 

Lijkt me prettig voor heel veel mensen 

Omdat het een langere route is 

Meer bereik 

Je kunt nu op meer plaatsen in en uitstappen, waaronder o.a.de Ossenmarkt.  
Dat lijkt wel handig 

Meer stop punten 

Ik kan zo zonder over te stappen in het centrum komen en ook dichter bij mijn  
huis. Maak sindsdien minder gebruik van de WMO-taxi. 

Meer in en uitstap mogelijkheden 

De grote markt zit nu in de route  

Je kunt op deze manier op meerdere plekken binnenstad komen  

Omdat voor diegene die buiten het centrum woont, daar toch kan komen. Ik  
pleit wel voor beter gespreide opstapplaatsen. 

Meer opstap en uitstap mogelijkheden. Voor ons is de andere kant van de Stad  
en de Westerhaven veel beter bereikbaar. 

Meer uitstapkeuze 

Meerdere op en uitstap mogelijkheden.  

Ik moet toch in de binnenstad en op de Grote Markt terecht kunnen. 
 

Panel enquête: waarom is de nieuwe route geen verbetering? 

Ik vind eigenlijk twee dingen. Het is wel een verbetering omdat je nu ook op de 
grote markt kunt komen, maar het is geen verbetering dat je als je op de westerha-
ven opstapt om naar de vismarkt te gaan, je eerst de hele binnenstad door moet 
met het busje. Dat duurt vrij lang voor het relatief korte stukje dat je probeert te 
overbruggen. 

Als ik weet waar het opstappen kan 

De bus zou vaak en veel moeten rijden. Ik kan even in de stad lopen, maar dan  
krijg ik erge rugpijn en kan niet verder.  In Zwolle stond er midden in de stad een 
tuf-tuf en die heeft ons naar het station gebracht. Fantastisch. 

Lagere frequentie  
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