
Busje komt zo? 
Het openbaar vervoer in Fryslân, een lust of een last voor de reiziger? 
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Voorwoord  
Beste lezer, 

Voor u ligt mijn scriptieonderzoek over het openbaar busvervoer in Fryslân en is geschreven in 
opdracht van de Statenfractie van de Partij van de Arbeid Fryslân. Vanaf het moment dat ik de keuze 
maakte om voor een hbo-studie te gaan keek ik al op tegen het schrijven van een scriptie. Schrijven 
was niet mijn ding, is nog steeds niet mijn ding en de ironie van mijn studiekeuze is mij niet ontgaan. 
Desondanks dat ben ik met volle overtuiging gestart in een tijd waar corona gelukkig niet, oeps toch 
wel aanwezig was. Ondanks het vele thuiswerken heb ik wel volledig mee kunnen draaien binnen de 
organisatie en daarbij veel geleerd in de afgelopen maanden.  

Mijn eerste dank gaat uit naar mijn twee lieve collega’s ███ ██████ en ████ van ████. Jullie 
hebben heel erg jullie best gedaan om mij te begeleiden. Ook al was ik jullie eerste afstuderende 
stagiair, ik had geen betere begeleiding kunnen wensen voor de afgelopen maanden. Jullie hebben je 
best gedaan om mij op weg te helpen én om mij welkom te laten voelen binnen het fractiebureau. Ik 
vind het oprecht jammer dat ik jullie zo snel alweer moet verlaten. 

Daarnaast ook dank voor de leden van de fractie en dan met name Edou Hamstra. Jouw input was 
aanwezig wanneer ik die nodig had en daarnaast was jouw aanwezigheid (samen met de anderen 
van de fractie) een (soms niet) welkome afleiding!  

Dank ook naar ████ █████. Het korte lijntje, de snelle reactietijden en kleine complimentjes 
waren een grote steun in een tijd waarin ik vaak onzeker was over mijn doen en laten. Dankzij jouw 
ondersteuning ben ik een stuk zelfverzekerder geworden tijdens het proces en stap ik nu met meer 
vertrouwen richting de universiteit. 

De laatste dankwoorden gaan uit naar █████ ██ ██████ en ███ ███ die geholpen hebben 
tijdens het verspreiden van de uitnodigingen in de Friese kernen. Mijn benen zijn jullie dankbaar! Als 
laatste wil ik de 383 respondenten bedanken voor de tijd die ze hebben genomen om de enquête in 
te vullen.  

Ik wens u veel leesplezier, en de snelle lezers kunnen starten op pagina 39 ;) 

 

Jasper van Doremalen 

 

Leeuwarden, 10 januari 2022 
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Samenvatting 
De opdrachtgever voor dit onderzoek is de Statenfractie van de Partij van de Arbeid in de Provinciale 
staten van Fryslân. Zij spelen een rol in de totstandkoming van het beleid over het openbaar 
busvervoer in Fryslân. Het is voor de opdrachtgever wenselijk om meer inzicht te krijgen welk aanbod 
van de bus aantrekkelijk is voor potentiële reizigers. En hoe denken de huidige reizigers over dit 
aanbod? 

Daarom is er besloten om een onderzoek in te stellen waarin er wordt gekeken waarom potentiële 
reizigers niet kiezen voor de bus, wat huidige reizigers belangrijk vinden wanneer het gaat over de 
bus en om daarmee te kijken of het aanbod van het busvervoer in de provincie aansluit bij de vraag 
van de potentiële reiziger. Om die kennis op te halen is de volgende hoofdvraag voor het onderzoek 
geformuleerd:  “Is er sprake van een mismatch tussen het aanbod van het openbaar busvervoer in de 
provincie Fryslân en de vraag van (potentiële) reizigers in een aantal kernen van de provincie?” 

Eerst is het bus aanbod in de provincie geanalyseerd. De provincie Fryslân is verantwoordelijk voor 
het verlenen van een concessie aan een (private) vervoerder en heeft daarbij zelf veel beleidsruimte 
om keuzes te maken over bijvoorbeeld het niveau van de voorzieningen. De provincie heeft in haar 
beleid vier verschillende niveaus bepaald (A, B, C en D) die worden bediend door drie verschillende 
bus soorten (Snelbussen, buslijnen door dorpen en de Opstapper). Deze niveaus worden gekoppeld 
aan kernen in Fryslân en op deze manier probeert de provincie in te spelen op de verschillen tussen 
kernen in Fryslân. 

De vraag van reizigers kan gemeten worden aan de hand van de klantwenspiramide van de 
Nederlandse Spoorwegen. Daarin komen vijf aspecten naar voren die reizigers belangrijk vinden. 
(Sociale) veiligheid en betrouwbaarheid, snelheid, gemak, comfort en beleving.  

Via een huis aan huis verspreiding zijn 3713 huishoudens in 14 Friese kernen uitgenodigd om deel te 
nemen aan een enquête. Daarnaast is deze uitnodiging ook digitaal verspreid. In de enquête zijn 
eerst de potentiële reizigers gevraagd of zij gebruik maken van de bus en indien zij dat niet doen, 
waarom dat niet zo is. Daarna zijn de reizigers gevraagd welke soort bus zij gebruiken om daarna hun 
tevredenheid te geven over de gebruikte bus door middel van een set vragen die zijn opgesteld op 
basis van de klantwenspiramide.  

Uit de enquête blijkt dat de meeste mensen de auto een aantrekkelijker alternatief vinden dan de 
bus. De langere reistijden en prijs spelen hierbij een rol. In sommige kernen spelen de lage frequentie 
van de bus, korte tijden van de dienstregeling en de afstand tot de bushalte een aanvullende rol. 
Daarnaast blijkt uit de enquête dat de aspecten snelheid en gemak het belangrijkste zijn in relatie tot 
tevredenheid over de bus. Ook zijn er grote verschillen in het gebruik van de bus en de tevredenheid 
over de bus wanneer de verschillende kernen en bus soorten worden vergeleken. Inwoners van B-
kernen maken het meest gebruik van de bus en gebruikers van de snelbussen zijn het meest 
tevreden over de bus. Inwoners van D-kernen maken het minst gebruik van de bus en gebruikers van 
de Opstapper zijn het minst tevreden. Deze verminderde tevredenheid leidt tot een lagere 
aantrekkingskracht van het openbaar busvervoer, wat ook zichtbaar is in de gebruikscijfers. 

Op basis van het onderzoek worden de volgende aanbevelingen gedaan aan de opdrachtgever: 

- Zet in op structurele informatievoorziening over het openbaar busvervoer dat meer is dan 
reizigersaantallen en algemene klanttevredenheid 

- Onderzoek de mogelijkheden om de frequentie van de bus te verhogen 
- Zet in op het verbeteren van de beschikbaarheid van Opstappers 
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1.  Inleiding 
1.1 Aanleiding van het onderzoek 
Het openbaar busvervoer heeft een belangrijke rol in Nederland. Zo speelt het een rol in het doel om 
minder broeikasgassen uit te stoten in 2030 (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, 2021a) en 
vormt het een deel van de oplossing rondom de mobiliteitsvraagstukken van de toekomst (Ministerie 
van Infrastructuur en Waterstaat, 2021b). De provincie vervult een belangrijke rol in de organisatie 
van het openbaar busvervoer (zie paragraaf 1.3 & 1.4). Daarbij moet zij een goede balans vinden 
tussen de kosten van het openbaar busvervoer en de (maatschappelijke) opbrengsten van het 
openbaar busvervoer. Het is in het belang van de provincie dat er veel gebruik wordt gemaakt van 
het aanbod van het openbaar busvervoer in Fryslân. Al wordt er tegelijkertijd niet altijd gebruik 
gemaakt van dit aanbod (zie paragraaf 1.5). Daarom heeft een actor binnen de provincie (zie 
paragraaf 1.2) opdracht gegeven om te gaan kijken naar een (potentiële) mismatch van het aanbod 
van de provincie en de vraag van (potentiële) reizigers. 

1.2 Opdrachtgever  
De opdrachtgever voor dit onderzoek is de Provinciale Statenfractie van de Partij van de Arbeid 
(hierna PvdA) Fryslân. De Statenfractie bestaat uit zes Statenleden en een commissielid (Provincie 
Fryslân, z.d.). De partij vormt samen met het CDA, de VVD en FNP de coalitie in de Provinciale Staten. 
Namens de PvdA zit een gedeputeerde in de Gedeputeerde Staten.  

1.3 Het openbaar busvervoer in Nederland 
Op 1 januari 2001 is de Wet personenvervoer 2000 (hierna genoemd: WP 2000) ingegaan. Hiermee 
werd marktwerking in het openbaar busvervoer geïntroduceerd en werd de bevoegdheid voor het 
verlenen van concessies voor het openbaar busvervoer neergelegd bij de provincies. Zij kregen het 
instrument van aanbestedingen waarbij er een zakelijke relatie ontstaat tussen de overheid en 
vervoerder. Het doel van de wetgeving was om de kwaliteit en de kostendekkingsgraad van het 
openbaar busvervoer te verhogen. Door de introductie van de marktwerking werd beoogd dat door 
concurrentie de minder efficiënte vervoerders niet zouden kunnen concurreren met de vervoerders 
die een betere prijskwaliteit verhouding hadden. Hierdoor zou de kwaliteit van het openbaar 
busvervoer moeten stijgen. Door de stijging van de kwaliteit zou het openbaar busvervoer 
aantrekkelijker worden voor reizigers. Dat zou moeten leiden tot meer gebruik van het openbaar 
busvervoer wat de kostendekkingsgraad ten goede komt (Kamerstukken II, 26456, nr. III, 2004). 

De provincies van Nederland zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van een 
aanbestedingsprocedure waaruit een vervoerder wordt gekozen, die voor een bepaalde tijd het 
exclusieve recht krijgt om in de betreffende provincie haar diensten te verlenen. In deze procedure 
zijn er vanuit de WP2000 twee belangrijke beslismomenten te onderscheiden: de opstelling van een 
programma van eisen (hierna genoemd: PvE) en de gunning van de concessie. Het PvE vormt de 
kaders waarin de concessie moet plaatsvinden (Kamerstukken II, 26456, nr. III, 2004). Deze kaders 
zijn onder andere het beschrijven van de hoofdlijnen van het aanbod, eisen ten aanzien van 
bereikbaarheid, rijtijden en de locaties van haltes. (Gedeputeerde Staten van Fryslân, 2020b; 
Kamerstukken II, 26456, nr. III, 2004).  

1.4 Het openbaar busvervoer in Fryslân 
De Gedeputeerde Staten van Fryslân zijn de OV-autoriteit voor het openbaar busvervoer in de 
provincie Fryslân (Wet personenvervoer 2000, 2021, § 2, art. 20.1), en hebben daarbij 2 verschillende 
concessiegebieden (CROW, 2018). Beide gebieden worden samengevoegd en aangeboden in 
dezelfde concessie (Gedeputeerde Staten van Fryslân, 2020a). In het aanbestedingsproces van de 
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provincie wordt een aanvullend document opgesteld genaamd de nota van uitgangspunten. In de 
nota worden de belangrijkste keuzes en financiële middelen bepaald, en vormt daarmee de basis van 
het PvE (Provincie Fryslân, 2020). 

De huidige concessie voor Fryslân loopt eind 2022 af (Fryslan, 2021a, 2021b). Daarom is in begin 
2020 in de Provinciale Staten de nota van uitgangspunten en het PvE besproken met daarbij de 
gunning van de concessie in maart 2021 (Gedeputeerde Staten van Fryslân, 2020a, 2020b).  

De coronapandemie heeft echter roet in het eten gegooid en het proces is door de Gedeputeerde 
Staten stopgezet. De verwachting was dat busvervoerders terughoudend zouden zijn met een 
eventuele inschrijving op de nieuwe concessie en dat zou slecht gevolgen hebben voor het openbaar 
busvervoer in de provincie (Van der Laan, 2020). Het is alleen verboden om openbaar busvervoer aan 
te bieden zonder concessie en daarom is er een overbruggingsconcessie voor twee jaar afgegeven 
aan de huidige concessiehouder Arriva. Deze concessie loopt tot december 2024. 

Door de coronapandemie zijn de reizigersaantallen verlaagd met 40% tot 50% tijdens het 2e halfjaar 
van 2020 met opnieuw minder reizigers tijdens de tweede lockdown (15 december 2020 tot 26 april 
2021). Dit heeft een groot effect op de inkomsten van de vervoersbedrijven. Om dit gemis van 
inkomsten te dekken heeft het Rijk een vergoeding beschikbaar gesteld die 93% tot 95% van de 
gemiste inkomsten dekt. Bij deze vergoeding van het Rijk horen twee voorwaarden. Ten eerste moet 
de provincie haar oorspronkelijke bijdrage blijven betalen. Daarnaast moet de provincie samen met 
de vervoerder afspraken maken over een transitieplan waarin wordt gestuurd op kostenbesparingen, 
optimalisaties en andere aanpassingen om ervoor te zorgen dat het openbaar busvervoer op termijn 
weer kostendekkend wordt (Gedeputeerde Staten van Fryslân, 2020c). 

1.5 Probleemstelling 
Na de overbruggingsconcessie zal de provincie opnieuw de aanbesteding starten voor de volgende 
concessieperiode (Gedeputeerde Staten van Fryslân, 2020c). De verwachting hierbij is dat er 
opnieuw een nota van uitgangspunten en PvE zal worden opgesteld door de Gedeputeerde Staten 
die moet worden goedgekeurd door de Provinciale Staten (E. Hamstra, persoonlijke communicatie, 1 
september 2021).  

Hierbij zullen er dus opnieuw keuzes moeten worden gemaakt over de manier hoe het openbaar 
busvervoer wordt ingericht in de provincie Fryslân. Hierbij moet er opnieuw een balans worden 
gemaakt tussen de kosten en (maatschappelijke) opbrengsten van het openbaar busvervoer. De 
provincie geeft aan dat de populaire buslijnen steeds populairder worden en de minder populaire 
buslijnen steeds minder populair worden (Gedeputeerde Staten van Fryslân, 2020a). Vooral bij de 
minder populaire buslijnen wordt het steeds lastiger om de juiste balans te vinden.  

Een voorbeeld hiervan is te schetsen in een kern in het Friese platteland. De reizigersaantallen hier 
zijn laag, maar het aanbieden van de bus kan veel betekenen voor (sommige) inwoners waardoor er 
groot maatschappelijk effect ontstaat. Hoe zorg je voor een aantrekkelijk aanbod voor de relatief 
weinig inwoners (en dus weinig potentiële reizigers) terwijl de kosten zo laag mogelijk blijven? Dit 
probleem is kenmerkend voor veel kernen in het Friese platteland.  

Het is nu nog onduidelijk wat de effecten van de coronapandemie zullen zijn op de lange termijn. 
Maar wel is er de verwachting dat er een impact zal zijn. Tegelijkertijd is er ook sprake van een 
demografische ontwikkeling waarbij er in de toekomst minder gebruikers van het openbaar 
busvervoer zullen zijn. (F. Moedt, persoonlijke communicatie, 8 september 2021). 
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Wat voor aanbod is aantrekkelijk voor de reiziger? En geldt dit voor elke type reiziger? De fractie 
vindt het belangrijk om naast reizigersaantallen ook naar andere aspecten te kijken en verder te 
onderzoeken wat de behoefte van reizigers in Fryslân is. Daarvoor is informatie van de reiziger 
gewenst maar ook van iedereen die nu geen gebruik maakt van het openbaar busvervoer. Welke 
aspecten hebben invloed op de keuze in Friesland en wat vinden mensen belangrijk? (█. █████, 
persoonlijke communicatie, 1 september 2021). 

Om het beoordelingsproces te ondersteunen is er besloten door de opdrachtgever om te gaan kijken 
waarom mensen niet kiezen voor het openbaar busvervoer. Ook wordt er gekeken naar wat reizigers 
in het openbaar busvervoer belangrijk vinden en om te achterhalen hoe de reizigers nu het openbaar 
busvervoer ervaren op deze punten. Uiteindelijk zal er worden gekeken of er sprake is van een 
mismatch tussen het aanbod van de provincie en de vraag van de reiziger.  

1.6 Doelstellingen 
1.6.1 Intern doel 
Het interne doel van het onderzoek is om te bepalen waarom mensen geen gebruik maken van het 
openbaar busvervoer. Daarna wordt er bepaald welke factoren belangrijk zijn wanneer een reiziger 
gebruik maakt van het openbaar busvervoer. Daarbij wordt er gekeken of er sprake is van een 
mismatch tussen het aanbod van het busvervoer in de provincie en de vraag van de potentiële 
reiziger.  

1.6.2 Extern doel 
Het externe doel van het onderzoek is om de resultaten te gebruiken voor eventuele aanpassingen  
aan het huidige provincie beleid of het PvE van de nieuwe concessie. Hierbij kan er als fractie worden 
opgetreden door het indienen van een initiatiefvoorstel, motie, amendementen of het stellen van 
mondelingen of schriftelijke vragen in de Provinciale Staten. Dit onderzoek kan dan worden gebruikt 
als onderbouwing.  

1.7 Afbakening 
Het openbaar vervoer in Fryslân is opgedeeld in verschillende concessies. Het regionale treinvervoer 
is een aparte concessie die samen wordt opgesteld met de provincie Groningen. Daarnaast is het 
busvervoer momenteel opgedeeld in 2 verschillende concessies. De concessies Noord- en Zuidwest 
Fryslân inclusief Schiermonnikoog (NZWF), Zuidoost Fryslân, Ameland, Terschelling en Vlieland 
(ZOWAD). Met ingang van de nieuwe concessie op 10 december 2022 zullen deze gebieden worden 
ondergebracht tot 1 algehele busconcessie (Provincie Fryslân, 2020).  

Dit onderzoek focust zich op de regionale busconcessie van de provincie Fryslân met uitzondering 
van de Waddeneilanden. Omwille van de duur en schaal van het onderzoek wordt niet de gehele 
provincie onderzocht, maar zijn er een klein aantal kernen geselecteerd voor dit onderzoek waarbij 
er weinig aanbod van reguliere bussen is en/of dat er gebruik gemaakt wordt van 
buurtbussen/Opstappers. Meer informatie over de selectie is te vinden in hoofdstuk 3.4 
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1.8 Hoofd- en deelvragen 
Om aan de behoefte van de organisatie te voldoen wordt er in dit onderzoek antwoord gegeven op 
de volgende hoofdvraag; “Is er sprake van een mismatch tussen het aanbod van het openbaar 
busvervoer in de provincie Fryslân en de vraag van (potentiële) reizigers in een aantal kernen van de 
provincie?” 

Om de hoofdvraag te beantwoorden wordt er gebruik gemaakt van de volgende deelvragen; 

1. “Hoe is het openbaar vervoer in de provincie Fryslân door de provincie Fryslân georganiseerd 
en wat zijn haar bevoegdheden?” 

2. “Wat zijn de redenen waarom mensen geen gebruik maken van het openbaar vervoer in 
Fryslân?” 

3. “Welke factoren maken het gebruik van het openbaar vervoer aantrekkelijk?”  
4. “Hoe worden deze factoren in provincie Fryslân nu beoordeeld door reizigers?” 

1.9 Leeswijzer 
In het tweede hoofdstuk wordt het openbaar busvervoer in Fryslân besproken en wordt gebruik 
gemaakt van theorie om de wens van reizigers verder te duiden. In het derde hoofdstuk wordt 
besproken hoe de overige deelvragen worden beantwoord en wat er wordt gedaan aan de 
betrouwbaarheid en validiteit van het onderzoek. In het vierde hoofdstuk worden de resultaten van 
het onderzoek besproken. In het hoofdstuk daarna volgen de conclusies op de deelvragen en wordt 
de hoofdvraag van het onderzoek beantwoord. In het zesde hoofdstuk worden de aanbevelingen 
voor de opdrachtgever besproken. Het rapport sluit af met de discussie, literatuurlijst en de bijlagen.    
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2. Theoretisch Kader 
 

In het theoretisch kader zullen de verschillende begrippen en thema’s die te maken hebben met het 
onderzoek verder worden uitgewerkt. Eerst wordt er gekeken naar de beleidsvorming van de 
provincie Fryslân rondom het openbaar busvervoer om een beeld te schetsten van de invloed en de 
beleidsinstrumenten die de provincie heeft met betrekking tot het openbaar busvervoer. Daarna zal 
het openbaar busvervoer worden ontleed om de verschillende soorten en typen vervoer te 
verkennen en wordt er nog kort gekeken naar de trends en welk maatwerk er mogelijk is. Daarop 
wordt er gekeken naar wat de wensen van reizigers zijn ten aanzien van het openbaar vervoer. 
Verder wordt er aandacht besteed aan de infrastructuur en het invloedsgebied van bushaltes. 
Vervolgens zal het conceptueel model worden weergegeven om zo de relaties tussen de 
verschillende concepten weer te geven. Aan het einde van het hoofdstuk zullen twee van de 
deelvragen worden beantwoord op basis van de inhoud van dit hoofdstuk.  

2.1 Het openbaar busvervoer in Fryslân 
2.1.1 Beleidsvorming openbaar busvervoer in Fryslân 
Zoals beschreven in paragraaf 1.3 speelt de provincie Fryslân een belangrijke rol in de 
totstandkoming van het openbaar busvervoer in de provincie. Vanuit de WP2000 heeft de provincie 
de wettelijke taak om het openbaar busvervoer regelmatig aan te besteden. Daarbij heeft de 
provincie veel vrijheid om eigen keuzes te maken in het beheer en de uitvoering van het vervoer. 
Provincies bepalen zelf wat het niveau van de voorzieningen zijn en wat voor financiën daaraan 
gekoppeld zijn (Gedeputeerde Staten van Fryslân, 2020a). 

In verreweg de meeste concessies is de gekozen (private) vervoerder opbrengstverantwoordelijk en 
heeft de vervoerder daarbij ook veel vrijheid om keuzes te maken in de uitvoering van het openbaar 
busvervoer. Opbrengstverantwoordelijk betekent dat de verantwoordelijkheid voor de winst of het 
eventuele verlies ligt bij de (private) vervoerder. Een argument voor deze keuze is dat vervoerders op 
deze manier worden gestimuleerd om de eigen opbrengsten zo hoog mogelijk te krijgen omdat dit in 
hun eigen voordeel is. Vervoerders hebben ook de voorkeur voor deze optie (Gedeputeerde Staten 
van Fryslân, 2020a).  

Door de verschillende concessies heen is de provincie Fryslân steeds meer kaderstellend geworden. 
Waar vroeger de provincie de buslijnen zelf tekende en de vervoerders moesten uitvoeren mogen 
vervoerders nu zelf de buslijnen tekenen op basis van de kaders van de provincie (█. █████, 
persoonlijke communicatie, 13 oktober 2021). 

2.1.1.1 Nota van uitgangspunten  
Alhoewel dit geen eis vanuit de WP2000 is, is de nota van uitgangspunten het eerste 
beleidsdocument van het aanbestedingstraject van de provincie Fryslân. In de nota worden op 
hoofdlijnen de keuzes gemaakt voor het voorzieningenniveau en welke financiële middelen daarbij 
horen. De meest recente nota is ontwikkeld vanuit bestaande beleidskaders, namelijk het ‘Plan van 
aanpak Duurzaam OV’, de nota van uitgangspunten uit 2016, de notitie ‘Verbetering vervoer in het 
landelijk gebied, uitgangspunten en maatregelen’ en het Provinciaal Verkeer- en Vervoerplan. De 
nota is voorgelegd aan de Provinciale Staten en na goedkeuring vormt de nota de basis van het  
meest recente PvE (Gedeputeerde Staten van Fryslân, 2020a). 

In de recente nota van uitgangspunten is er aangeven dat 10% van de concessie (uitgedrukt in euro’s) 
als flexibel wordt aangemerkt. Dit gaat om het maatwerk dat buiten de hoofdstructuur (zie paragraaf 
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2.1.3) zal plaatsvinden. De provincie kan besluiten om het maatwerk buiten de concessie te laten 
plaatsvinden en dit zal gedoogd moeten worden door de concessiehouder tijdens de concessie 
(Gedeputeerde Staten van Fryslân, 2020a). 

2.1.1.2 Programma van eisen (PvE) 
Het PvE is een document waarin de provincie gedetailleerd beschrijft wat de minimumeisen zijn voor 
het aanbod voor de uitvoering van de concessie. Het bestaan van het document is een vereiste 
vanuit de WP2000. Een concept PvE wordt eerst voor reactie verzonden naar verschillende 
organisaties zoals bijvoorbeeld onderwijskoepels, provinciale besturen van andere provincies en 
besturen van Friese gemeenten. Consumentenorganisaties hebben een wettelijk adviesrecht vanuit 
de WP2000 op het PvE.  

Het PvE bevat onder andere bepalingen over de volgende onderwerpen: 

- De soorten lijnen die gaan rijden in de provincie (hierover meer in paragraaf 2.1.3), hoe vaak 
deze rijden en wanneer; 

- Afspraken over marketing en ontwikkeling van de concessie; 
- Monitoring van de uitvoeringskwaliteit; 
- Eisen aan materieel en eventuele milieueisen; 
- Personeel; 
- Tarieven. 

Het PvE wordt vastgesteld door de Gedeputeerde Staten na goedkeuring van de Provinciale Staten 
en is daarna onderdeel van het bestek van de aanbesteding. Op basis van het bestek kunnen 
vervoerders zich inschrijven voor de aanbesteding.  

2.1.2. Soorten busvervoer 
In het meest recente programma van uitgangspunten van de provincie Fryslân kan het openbaar 
busvervoer in Fryslân worden onderscheiden in een aantal typen: 

- Attractief Collectief Openbaar Vervoer (ACOV): Dit zijn de snelle rechtstreekse verbindingen 
tussen steden en grote dorpen zoals de bus tussen Drachten en Heerenveen. Onderdeel van 
het ACOV is het Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV). Dit zijn speciale bussen die 
grotendeels rijden op auto(snel)wegen die comfortabeler zijn dan normale bussen en die 100 
km/u mogen rijden. Het aantal reizigers dat gebruik maakt van het ACOV is ongeveer 4,3 
miljoen per jaar. De lijnen die tot deze type horen hebben allemaal een hoog stabiel aantal 
reizigers1 (Gedeputeerde Staten van Fryslân, 2020a);  

- Collectief Openbaar Vervoer (COV): Dit zijn de buslijnen die door dorpen lopen en hebben 
een ontsluitende functie. Het aantal reizigers per lijn varieert van 10.000 tot 425.000 per 
jaar. In totaal maken 3,1 miljoen reizigers gebruik van de lijnen die tot het COV horen 
(Gedeputeerde Staten van Fryslân, 2020a); 

- Stadsdienst Leeuwarden: Dit zijn de buslijnen binnen de stad Leeuwarden; 
- Waddeneilanden: Dit zijn de buslijnen op de Waddeneilanden; 
- Buurtbus, belbus, spitslijnen en lijnen voor doelgroepen: Dit zijn voorzieningen voor 

specifieke momenten en kleine stromen. Dit kan bijvoorbeeld scholierenvervoer zijn 
(Gedeputeerde Staten van Fryslân, 2020a, 2020b); 

 
1 Alle cijfers zijn gebaseerd op reizigersaantallen voor de aanvang van de coronapandemie.  
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- Opstapper: De Opstapper is een vervoersmiddel dat op oproepbasis wordt gebruikt als 
vangnet voor de kernen waarbij het reguliere openbaar busvervoer niet toereikend is. In 
2018 was het aantal gebruikers ongeveer 23.500 (Gedeputeerde Staten van Fryslân, 2020a).  

De verschillende typen openbaar busvervoer hebben verschillende kostendekkingsgraden. Het ACOV 
heeft een kostendekkingsgraad2 van 55,8% terwijl de Opstapper een kostendekkingsgraad heeft van 
7,1%. Wel moet daarbij worden opgemerkt dat de totale kosten voor een Opstapper relatief laag zijn 
omdat het aantal gebruikers ook relatief laag is (Gedeputeerde Staten van Fryslân, 2020a). 

2.1.3 Soort buslijnen en kernen 
Het openbaar busvervoer kan daarnaast worden opgesplitst in 3 categorieën met daarin een aantal 
soort lijnen. Op basis van deze categorieën worden kernen ingedeeld waarbij verschillende eisen 
worden gesteld met betrekking tot de dienstregeling: 

- Hoofdstructuur: De hoofdstructuur bevat de zogenaamde A en B lijnen. De A lijnen zijn alle 
HOV lijnen die rijden in Fryslân. De B lijnen zijn buslijnen die op werkdagen rijden van 6:30 
tot 23:30 uur met minimaal een bus per uur (waarbij er twee bussen per uur rijden tussen 
6:30 en 18:30 uur) en op zaterdag rijden van 8:30 tot 23:30 en op zondag van 9:30 tot 23:30 
met minimaal een bus per uur. 

- Overige lijnen: De overige lijnen bevat de diensten op de Waddeneilanden, de stadslijnen en 
de zogenaamde C lijnen. Bij de C lijnen is er aanbod van busvervoer van 6:30 tot 18:30 met 
minimaal een bus per uur van maandag tot en met zaterdag.  

- Maatwerk platteland: In deze categorie vallen de zogenaamde spitslijnen, buurtbuslijnen, de 
Opstapper en inactieven vanuit de “Mienskip”3 

De verschillende lijnen bedienen verschillende kernen. De kernen die worden bediend door de A 
lijnen (HOV-lijnen) kunnen worden bestempeld als A-kern. Het PvE beschrijft welke lijnen behoren 
tot het HOV-netwerk. Daarnaast beschrijft het programma welke kernen moeten worden bediend 
met minimaal een B lijn, C lijn, of met maatwerk platteland (ook wel D lijnen)genoemd) tenzij de 
kernen al worden bediend door een hogere lijn (bijvoorbeeld een B lijn bij een C-kern of een C lijn 
door een D-kern). Er zijn 45 B-kernen, 72 C-kernen en 270 D-kernen in de provincie Fryslân. 

2.1.4 Trends 
Het openbaar busvervoer is onderhevig aan maatschappelijke trends waar rekening mee moet 
worden gehouden bij de ontwikkeling en uitvoering van concessies. Hierbij is de demografische 
krimp gecombineerd met de vergrijzing op het platteland een belangrijke trend (Gedeputeerde 
Staten van Fryslân, 2020a). 

Daarnaast speelt het autogebruik in de regio onder jongeren, de groeiende populariteit van de E-bike 
en de krimp van het aantal leerlingen in het middelbaar onderwijs een rol. Door de jaren heen is het 
gebruik van de verschillende lijnen van het openbaar busvervoer verschoven. Er reizen meer mensen 
met de zogenaamde ‘dikke’ buslijnen (veel gebruikt) en minder mensen met de ‘dunne’ buslijnen 
(weinig gebruikt).  

 

 
2 Mate waarin de opbrengsten de totale kosten dekken. 100% betekent dat de opbrengsten alle kosten dekken. 
3 “Mienskip” is een Friese term die een unieke betekenis heeft die niet rechtstreeks naar Nederlands te 
vertalen is maar het beste te beschreven is als een onderlinge verbondenheid en 
gemeenschapszin/gemeenschapsgevoel.  
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De combinatie van deze factoren zorgt ervoor dat de bereikbaarheid van het platteland steeds 
slechter wordt. De provincie geeft aan dat zonder maatregelen het aanbod van de provincie niet 
aansluit bij de vraag van de reiziger die op het platteland woont. Het is daarom belangrijk om te 
kijken naar alternatieven. het maatwerk platteland programma (beschreven in paragraaf 2.1.3) is 
hier een voorbeeld van. Tegelijkertijd wordt er ook gekeken naar de Mienskip met de verschillende 
initiatieven die daaruit komen om het openbaar busvervoer uit te voeren (Gedeputeerde Staten van 
Fryslân, 2020a). 

2.1.5 Maatwerk openbaar vervoer 
In de nieuwe nota van uitgangspunten worden verschillende maatwerkoplossingen geopperd om 
ervoor te zorgen dat de bussen niet leeg gaan rondrijden. Ongeveer 10% van de totale 
vervoersomgang wordt aangeduid als maatwerk. De provincie hanteert hierbij een grens van vijf 
reizigers per rit. Wanneer het aantal reizigers structureel hieronder ligt kan er maatwerk worden 
toegepast. Het gaat hierbij om korte ritten waarbij er wordt aangesloten op de hoofdstructuur4. Bij 
het laatste bestuursakkoord is besloten dat het vervangende maatwerk vervoer tenminste 
gelijkwaardig moet zijn aan het huidige aanbod. Zo kan het zijn dat reizigers langer onderweg zijn, 
maar dat zij wel de hele dag op reis kunnen.  

Een voorbeeld van een maatwerkoplossing is de scholierenlijn. Bij lijnen die voornamelijk worden 
gebruikt door scholieren kan een lijn alleen rijden tijdens spitsuren en kan goedkoper materiaal 
worden ingezet in de overige uren. Dit kan dan kleiner materieel zijn of de Opstapper (Gedeputeerde 
Staten van Fryslân, 2020a).  

Een ander voorbeeld van maatwerk is de Opstapper. Dat zijn een “Oproep gestuurde (taxi-)ritten als 
vangnet voor die kernen waar geen (regulier) openbaar vervoer komt” (Gedeputeerde Staten van 
Fryslân, 2020a, p. 5). Met de Opstapper is het mogelijk om van een speciale Opstapper halte te 
reizen naar een bushalte. Voor een meerprijs kan er worden gereisd naar een specifiek adres (Arriva, 
z.d.).  

In Noordoost Fryslân is de Opstapper opgenomen in een mobiliteitscentrum. Bij dit centrum wordt 
doelgroepenvervoer (zoals leerlingenvervoer), WMO en de Opstapper gecombineerd en kan het 
materieel op verschillende manieren worden ingezet (Jobinder, z.d.). De betrokken vervoerders 
hebben aangeven tevreden te zijn met het huidige systeem (Jobinder, persoonlijke communicatie, 6 
oktober 2021). 

 

  

 
4 De hoofdstructuur is het belangrijkste deel van het openbaar busvervoer netwerk in Fryslân waar de meeste 
reizigers gebruik van maken.  
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2.2 De wensen van de reiziger 
Het meten van klanttevredenheid speelt een belangrijke rol in kwaliteitsmanagement (Eklof & 
Westlund, 1998). Volgens het CROW zorgt het aanbieden van kwalitatief goed openbaar vervoer 
ervoor dat reizigers gebruik blijven maken van het openbaar vervoer en trekt dit ook nieuwe reizigers 
aan (CROW, z.d.). Deze gedachte is niet nieuw, bij de invoering van de WP2000 werd namelijk ook 
gedacht dat een hoge kwaliteit van het openbaar vervoer meer reizigers aantrekt wat de 
kostendekkingsgraad ten goede komt (Kamerstuk 26456, nr. 3 | Overheid.nl > Officiële 
bekendmakingen, 2004). 

Het is daarom logisch dat er ook gekeken wordt naar klanttevredenheid in het openbaar vervoer. 
Kwaliteit is echter een lastig begrip om te meten. Wanneer reizigers alleen een rapportcijfer geven 
en dat is een onvoldoende, is het voor de vervoerder duidelijk dat er iets mis is met het aanbod, 
maar dan is het niet duidelijk wat er precies mis is en wat de wensen/verbeterpunten van de reiziger 
zijn.  

Daarom heeft de Nederlandse Spoorwegen (Marc van Hagen) de klantwenspiramide ontwikkeld 
waarbij de tevredenheid van reizigers over vijf aspecten worden verdeeld in een piramidevorm. Deze 
aspecten hebben een bepaalde hiërarchie, de aspecten die het belangrijkste zijn staan onderaan de 
piramide en vormen daarmee de basis van de piramide (CROW, 2014; Van Hagen & Bron, 2013). 

 

Figuur 1 Klantwenspiramide 

De 5 aspecten zijn als volgt; 

- Veiligheid en betrouwbaarheid: Het gaat hierbij om de perceptie van (sociale) veiligheid van 
het openbaar vervoer. Betrouwbaarheid draait om het feit dat reizigers krijgen wat zij 
verwachten; 

- Snelheid: Reizigers willen graag een zo kort mogelijk reistijd; 
- Gemak: Reizigers willen niet nadenken over de reis, het is hierbij van belang dat het zo 

simpel mogelijk moet zijn; 
- Comfort: Hierbij gaat het om dat reizigers zo min mogelijk lichamelijke inspanning moeten 

verrichten tijdens de reis. Reizigers willen bijvoorbeeld graag zitten, maken gebruik van de 
roltrap in plaats van de trappen en willen graag eet- en drink voorzieningen; 
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- Beleving: Hierbij gaat het om zaken zoals de architectuur van een station, de inrichting, 
omroepen, netheid van het openbaar vervoer en stations etc, (CROW, 2014; Van Hagen & 
Bron, 2013).  

De aspecten worden daarnaast ook gekenmerkt als een satisfier of en dissatisfier. Veiligheid en 
betrouwbaarheid, snelheid en gemak zijn aspecten waarvan mensen uitgaan dat het goed is en 
worden gekenmerkt als een dissatisfier.  Wanneer er niet aan de wensen van mensen wordt gedaan, 
worden deze aspecten negatief beoordeeld. Deze kenmerken zijn vooral belangrijk wanneer mensen 
zich verplaatsen met een bus of trein. Comfort en beleving worden gekenmerkt als een satisfier. 
Deze punten worden opgemerkt wanneer deze positief aanwezig zijn. Deze kenmerken zijn vooral 
belangrijk wanneer mensen stil staan op een halte, perron of een station (CROW, 2014; Van Hagen & 
Bron, 2013). 

De klantwenspiramide wordt op verschillende manieren gebruikt in het openbaar vervoer. De NS 
gebruikt het als conceptueel model om de wensen van haar klanten te meten. Hierbij zijn 
vragenlijsten ontwikkeld die zijn gekoppeld aan de vijf verschillende aspecten. Door deze methodiek 
heeft de NS geleerd dat men moest sturen op meer dan alleen veiligheid en reinheid. Door de focus 
te leggen op ruimte en kunst en daarbij dus op het belevingsaspect, was het oordeel over de nieuwe 
trein met 1,8 punt (op een schaal van tien) hoger dan de oude trein (CROW, 2014). Tegelijkertijd 
wordt de klantwenspiramide ook gebruikt als basis voor de vragenlijst van het OV-klantenbarometer 
onderzoek. Dat is een grootschalig onderzoek onder gebruikers van het openbaar vervoer (CROW, 
2020). De resultaten van dit onderzoek worden regelmatig gebruikt voor bonus/malusregelingen 
tussen provincies en vervoerders (Van Kesteren, z.d.).   

2.2.1 Klantwenspiramide bij de bushalte  
De bushalte is voor veel reizigers de toegangspoort tot het openbaar vervoer en waar reizigers vaak 
tijd doorbrengen voordat zij gebruik maken van een bus. De provincie speelt een belangrijke rol in de 
totstandkoming van deze bushaltes. De provincie kan besluiten tot het verwijderen, verplaatsen of 
het aanleggen van bushaltes. Gemeenten en het rijk kunnen ook besluiten om dit te doen en hierbij 
kan de provincie een bijdrage leveren in de kosten. Het beheer en onderhoud van bushaltes is 
afhankelijk van de weg waaraan de bushalte ligt. Bij rijkswegen is het rijk verantwoordelijk, bij 
gemeentelijke wegen zijn gemeenten verantwoordelijk en bij provinciale wegen is de provincie 
verantwoordelijk (Provincie Fryslân, 2019).  

Wanneer er wordt gekeken naar de inrichting van bushaltes kan de klantwenspiramide ook worden 
toegepast; 

- Veiligheid en betrouwbaarheid: Bij een bushalte is het belangrijk dat personen veilig een 
halte bereiken en verlaten en moeten reizigers zijn beschermd tegen de andere 
verkeersstromen. Daarnaast zijn zaken zoals verlichting, zichtbaarheid en netheid belangrijk 
voor de sociale veiligheid; 

- Snelheid: Hierbij gaat het om de eenvoud van het reizen van en naar een bushalte en de 
inrichting van een halte. Hierbij is de snelheid van reizen van en naar een halte het 
belangrijkste. Hierover meer informatie in paragraaf 2.2.1.1; 

- Gemak: Het gaat bij dit aspect om zaken zoals informatievoorzieningen zoals een bord met 
vertrektijden, en de aanwezigheid en gebruik van (fiets)parkeervoorzieningen; 

- Comfort: Bij comfort gaat het om zaken zoals bankjes, stasteunen, wachthuisjes of 
windschermen; 
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- Beleving: Reizigers vinden het belangrijk wanneer een bushalte schoon en heel is. Daarnaast 
vallen bushaltes die een onderdeel vormen van een dorps- of stadsgezicht en die eventueel 
extra functionaliteiten hebben ook in de smaak bij reizigers (CROW, 2015). 

2.2.1.1 Het invloedsgebied van een bushalte 
De locatie van een bushalte heeft grote invloed op het gebruik van het openbaar busvervoer. 
Mensen zijn bereid om tot op een bepaalde afstand te reizen naar een bushalte, dit wordt het 
invloedsgebied genoemd. De grootte van het invloedsgebied is sterk afhankelijk van het type bus die 
te bereiken is via de betreffende halte. Hierbij speelt ook het vervoersmiddel om naar een halte te 
komen een rol. Mensen zijn bereid om kleine stukken te lopen, maar zijn ook bereid om wat langere 
afstanden te fietsen (Van der Blij et al., 2010). 

Er zijn twee type haltes te onderscheiden. Haltes waarbij ontsluitende lijnen stoppen en haltes die 
onderdeel vormen van het HOV-netwerk (Van der Blij et al., 2010). Haltes met ontsluitende lijnen 
hebben een invloedsgebied van ongeveer 450 meter. Hierbij speelt fietsen of lopen geen rol. Haltes 
die onderdeel zijn van het HOV-netwerk hebben een invloedsgebied van ongeveer 800 meter voor 
mensen die lopen en 2350 meter voor de mensen die gebruik maken van de fiets. Mocht een reiziger 
binnen de invloedsfeer zijn van twee bushaltes, een ontsluitend en een HOV-halte zal de reiziger in 
veel gevallen kiezen voor het HOV-vervoer (Van der Blij et al., 2010)  
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2.4 Conceptueel model 
Met een conceptueel model worden de relaties tussen de verschillende variabelen met elkaar in 
verband gebracht. Het theoretisch kader vormt de basis voor dit model met uitzondering van het 
grijze blok. Het grijze blok zal worden geduid tijdens het onderzoek. Wanneer een reiziger een reis 
wil maken maakt deze de keus om wel of niet gebruik te maken van het openbaar busvervoer. Hierbij 
is de locatie van de betreffende halte van invloed. Indien een reiziger gebruik maakt van het 
openbaar busvervoer is de tevredenheid van de reiziger afhankelijk van de vijf variabelen.  

Hieronder staat het conceptueel model van dit onderzoek weergegeven.  

 

2.5 Beantwoording deelvragen 
Op basis van wat er beschreven is in de voorgaande paragrafen kunnen twee deelvragen van het 
onderzoek beantwoord worden. 

2.5.1 Hoe is het openbaar vervoer in de provincie Fryslân door de provincie Fryslân 
georganiseerd en wat zijn haar bevoegdheden?  
De provincie Fryslân heeft de taak vanuit de WP2000 om regelmatig het regionale busvervoer aan te 
besteden en is bevoegd om dit te doen. De provincie heeft veel vrijheid om haar eigen keuzes te 
maken over het voorzieningenniveau en de hoeveelheid aan controle die zij heeft over de uitvoering. 
Deze keuzes worden gemaakt door de Gedeputeerde Staten na goedkeuring van de Provinciale 
Staten. De bijbehorende beleidsinstrumenten zijn de nota van uitgangspunten en het programma 
van eisen.  

 

 

 

Model 1 Conceptueel model 



   
 

BUSJE KOMT ZO?  
19 

Het openbaar busvervoer in Fryslân is door de provincie georganiseerd in vier lijnen. A, B, C en D 
lijnen met verschillende niveaus van dienstverlening. De A- en B-lijnen vormen de hoofdstructuur, 
vervoeren de meeste reizigers en hebben de ruimste dienstregelingen. De overige structurele lijnen 
zijn de C-lijnen. De D-lijnen zijn maatwerk lijnen die vaak op oproepbasis werken. De provincie wijst 
aan welke kernen door welke lijnen minimaal bediend moeten worden, de vervoerder heeft bijna 
volledig vrije keuze in het tekenen van de lijnen zolang de minimale eisen van het programma van 
eisen gehaald worden.   

2.5.2 Welke factoren maken het gebruik van het openbaar vervoer aantrekkelijk?  
De tevredenheid van een reiziger in het openbaar busvervoer kan volgens de theorie van de 
klantwenspiramide worden onderverdeeld in vijf verschillende aspecten; veiligheid en 
betrouwbaarheid, snelheid, gemak, comfort en beleving. De aspecten staan op volgorde van meest 
belangrijk tot minst belangrijk. De eerste drie aspecten worden gekenmerkt als dissatisfier. Wanneer 
deze aspecten niet in op orde zijn valt dat de reiziger op en worden deze negatief beoordeeld. De 
andere twee aspecten zijn gekenmerkt als satisfier, deze aspecten worden vaak opgemerkt wanneer 
ze positief worden ervaren.    
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3. Onderzoeksopzet 
 

In dit hoofdstuk wordt de opzet van het onderzoek besproken. Eerst zal er gekeken worden naar de 
werkwijze om tot een antwoord te komen op de resterende deelvragen. Daarna zullen de relevante 
begrippen worden geoperationaliseerd zodat deze meetbaar zijn. Vervolgens wordt de uitvoering 
van de enquête behandeld. Daarna wordt er gekeken naar de validiteit van het onderzoek en wordt 
de betrouwbaarheid van het onderzoek als laatste besproken.  

3.1 Onderzoeksmethode 
De hoofdvraag is een vraag naar de potentiële mismatch tussen de vraag en aanbod van het 
openbaar busvervoer in de provincie Fryslân. Met deze vraag zal er kennis worden gegenereerd (is er 
sprake van een mismatch?) en zal er met deze kennis een praktijkprobleem worden opgelost (indien 
er een mismatch is, welke beleidsinstrumenten kunnen daarvoor worden ingezet om dit op te 
lossen?). Hiermee is dit een praktijkgericht onderzoek (Verhoeven, 2018, p. 25). In het theoretisch 
kader zijn al twee van de vier deelvragen van het onderzoek beantwoord. Hoe de twee overgebleven 
deelvragen worden beantwoord wordt hieronder beschreven  

3.1.1 Wat zijn de redenen waarom mensen geen gebruik maken van het openbaar vervoer in 
Fryslân?  
Om deze deelvraag te beantwoorden is gebruik gemaakt van een enquête. Omdat er gegevens 
worden verzameld over een mening was een enquête een geschikt middel (Verhoeven, 2018, p. 114). 

Respondenten konden tijdens de enquête kiezen uit een voorgeselecteerde lijst met redenen met 
een optie “overig” indien de voorgeselecteerde redenen niet voldeden. De voorgeselecteerde lijst 
met redenen werd opgesteld op basis van een korte literatuurstudie van eerdere studies naar 
redenen voor het wel/niet gebruik van het openbaar busvervoer. De resultaten van deze studies 
vormden de basis van de voorgeselecteerde lijst.  

Meer details over de uitvoering van de enquête is te lezen in paragraaf 3.3 

3.1.2 Hoe worden deze factoren in provincie Fryslân nu beoordeeld door reizigers? 
Hierbij wordt opnieuw gevraagd om een mening en daarbij was een enquête een geschikt 
onderzoeksmiddel. 

De basis voor de vragenlijst zijn de vijf aspecten die zijn beschreven in het theoretisch kader. Deze 
aspecten zijn verder uitgewerkt tot variabelen en enquêtevragen in paragraaf 3.2. 
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3.2. Operationalisatie 
Om bepaalde begrippen te meten is het belangrijk om ze eerst te operationaliseren zodat de 
begrippen uiteindelijk gemeten kunnen worden. Op basis van het theoretisch kader zijn er vijf 
aspecten die gezamenlijk het concept tevredenheid openbaar busvervoer meetbaar maken.  

Elk aspect is verder uitgewerkt tot drie of vier vragen die gesteld worden in de enquête. Elke vraag 
wordt beantwoord op de Likert schaal van 1-10.  De gemiddelde score van de drie of vier vragen 
vormen de score van het betreffende aspect. De gemiddelde score van de aspecten meten 
uiteindelijk het concept tevredenheid openbaar busvervoer.  

In tabel 1 hieronder staan de vragen per aspect weergegeven. De vragen zijn gebaseerd op vragen in 
het OV-klantenbarometer onderzoek van het eerste kwartaal van 2020 van het CROW (CROW, 2020). 
Het onderzoek van CROW maakt gebruik van de vijf aspecten om het concept tevredenheid 
openbaar busvervoer te meten en vermeldt welke vragen bij welk aspect horen. 

Tabel 1: Overzicht vragen per aspect 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspect Vraag 
Beleving Netheid bus 
 Geluid bus 
 Klantvriendelijkheid personeel 
Comfort Gemak instappen 
 Gemak vinden zitplaats 
 Klimaat bus 
 Last medereizigers 
Gemak Informatie instaphalte 
 Informatie in de bus 
 Informatie bij vertragingen/ problemen 
Snelheid Frequentie bus 
 Stiptheid 
 Reissnelheid 
Veiligheid Gevoel veiligheid bushalte 
 Gevoel veiligheid rit 
 Gevoel veiligheid algemeen 
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Een overzicht van de operationalisatie van de variabelen/concepten is in tabel 2 hieronder te vinden.   

Tabel 2: Overzicht operationalisering  

Variabele/concept Indicator Instrument Niveau 
Organisatie van 
het openbaar 
vervoer.  

Beleidsinstrumenten 
van de provincie 
Fryslân 

Documentanalyse  

 Huidige beleid van 
de provincie Fryslân 

Documentanalyse  

Besluit voor 
gebruik openbaar 
busvervoer 

Externe factoren Enquête 
 

Nominaal 
(halfopen 
vraag-
antwoord) 

 Afstand tot bushalte Enquête Interval 
(minuten) 

Tevredenheid 
openbaar 
busvervoer 

Beleving Enquête (3 vragen) Ordinaal 
(Likert 1-10) 

 Comfort Enquête (4 vragen) Ordinaal 
(Likert 1-10) 

 Gemak Enquête (3 vragen) Ordinaal 
(Likert 1-10) 

 Snelheid Enquête (3 vragen) Ordinaal 
(Likert 1-10) 

 Veiligheid en 
betrouwbaarheid 

Enquête (3 vragen) Ordinaal 
(Likert 1-10) 

 

3.3 Vragen enquête 
De enquête bevatte in totaal veertig vragen. Respondenten vulden niet alle veertig vragen in, dit was 
afhankelijk van de antwoorden die zij gaven tijdens het invullen van de enquête. Respondenten die 
aangaven dat zij geen gebruik hebben gemaakt van de bus kregen een andere set vragen dan de 
respondenten die aangaven dat zij wel gebruik hebben gemaakt van de bus. De enquête bevat de 
volgende soort vragen: 

- Achtergrondinformatie respondenten (vraag 1 t/m 3, 8 en 22): Deze vragen gaan over zaken 
zoals postcode, geslacht, leeftijd en indien dit relevant is, reisfrequentie en bus soort. 

- Wel/niet gebruik openbaar busvervoer (vraag 4 t/m 7): Respondenten geven bij deze 
vragen aan of zij wel/niet gebruik maken van het openbaar busvervoer, en waarom dat 
wel/niet zo is.  

- Bushalte (vraag 9 t/m 15): Deze vragen hebben betrekking tot de bushalte die de 
respondenten het meest gebruiken. Hierbij gaat over de afstand en de (gemiste) 
voorzieningen 

- Fries: (vraag 17 t/m 21): Deze set vragen gaan over het gebruik van Fries in de bus en de 
tevredenheid daarover bij de respondenten.  
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- Aspecten (vraag 16 en vraag 23 t/m 38): Bij deze vragen worden de vragen die bij de 
aspecten horen behandeld en vullen respondenten in of zij tevreden zijn over het openbaar 
busvervoer of niet.  

- Afsluiting (vraag 39 en 40): Hier is ruimte voor eventuele opmerkingen van respondenten en 
kunnen zij aangeven of zij mee willen doen met de winactie.  

De volledige vragenlijst is te vinden in bijlage 2.  
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3.4 Uitvoering enquête 
De populatie van het onderzoek waren de (potentiële) gebruikers van het openbaar busvervoer in de 
provincie Fryslân. Dit is op het niveau van de opdrachtgever. Vanwege de tijdsduur van het 
onderzoek was het niet mogelijk om de gehele populatie te onderzoeken.  

Daarom is er een getrapte streekproef uitgevoerd om tot een werkbare uitvoering te komen. Ten 
eerste is er een doelgerichte steekproef genomen op basis van twee kenmerken: 

- Praktische uitvoerbaarheid: De geselecteerde kernen moesten relatief gezien dicht bij elkaar 
liggen om de reistijd bij de uitvoering van het veldonderzoek te beperken.   

- De soorten kernen: De provincie Fryslân heeft kernen in de provincie Fryslân in haar 
openbaar busvervoer beleid ingedeeld als A, B, C of D-kern. Dit is verder beschreven in 
hoofdstuk 2.1.1. Bij het selecteren van de kernen moest er een vertegenwoordiging van elke 
soort kern aanwezig zijn.  

Op basis van deze kenmerken waren de volgende veertien kernen geselecteerd voor het vormen van 
de operationele populatie. 

Tabel 3: Overzicht geselecteerde kernen 

A-kern (Rood) B-kernen (Groen) C-kernen (Geel) D-kernen (Blauw) 
Dokkum (12.500) Damwoude (5.500) Ternaard (1.400) Burdaard (1200) 
  Stiens (7.500) Anjum (1.100) Wierum (339) 
  Ferwert (1.700) Metslawier (900) Nes (390) 
  Holwerd (1.600) Blije (860) Moddergat/Paesens 

(450) 
      Oosternijkerk (944) 

 

  

Afbeelding 1 Overzicht geselecteerde kernen op kaart van Fryslân. 
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In elke kern ontvingen een select aantal huishoudens een brief met een uitnodiging om mee te doen 
aan het onderzoek. Een voorbeeld van deze brief is te vinden in bijlage 1. Op basis van het 
inwonersaantal van de betreffende kern werden de volgende aantal huishoudens benaderd. 

Onder de 500 inwoners (drie kernen):   100 huishoudens (300 in totaal) 
Tussen de 500 en 2000 inwoners (acht kernen):  250 huishoudens (2000 in totaal) 
Meer dan 2000 inwoners (drie kernen):   500 huishoudens (1500 in totaal) 

In totaal zijn er 37135 brieven met uitnodigingen verstrekt.  

In elke kern werd vanaf een centraal punt met parkeergelegenheid gestart met het verstrekken van 
uitnodigingen. Hierbij werd er een ronde gelopen door de kern waarbij elk huis een uitnodiging 
ontving totdat de quota van de betreffende kern werd behaald. In grote kernen (Stiens en Dokkum) 
werden twee keer 250 uitnodigingen verstrekt vanaf twee verschillende punten.  

Daarnaast is de enquête digitaal verspreid via Facebook, Instagram, LinkedIn en Twitter. De tekst die 
bij deze verspreiding is gebruikt is te vinden in bijlage 1.  

Om het invullen van de enquête aantrekkelijker te maken was is in overleg met de opdrachtgever 
besloten om een winactie te koppelen aan het invullen van de vragenlijst. 

In totaal hebben 383 personen gereageerd op de enquête.  

3.3.1 Analyseresultaten 
Om de resultaten van de enquête te analyseren is er gebruikt gemaakt van beschrijvende en 
verklarende statistiek. Eerst zijn de antwoorden van de respondenten bekeken om te kijken of er 
opvallende scores (allemaal 1 of allemaal 10) aanwezig zijn, of met antwoorden in de open velden die 
onbruikbaar zijn voor de verdere analyse. Dit was niet het geval. Bij sommige vragen waren de 
antwoorden van sommige respondenten niet bruikbaar, die zijn in die gevallen buiten beschouwing 
gelaten.  

De resultaten van de enquête zijn te vinden in hoofdstuk 4.  

3.3.1.1 Beschrijvende statistiek 
Voor de beschrijvende statistiek is gebruikt gemaakt van Microsoft Excel. Daarbij is er gebruik 
gemaakt van Excel formules (zoals bijvoorbeeld GEMIDDELDE.ALS en) en filter opties 
(ALS.VOORWAARDEN) om de data van verschillende subgroepen (zoals soort kern, bus soort etc.) 
weer te geven. Die data vormt de basis voor de beschrijvende statistiek in hoofdstuk 4.  

3.3.1.2 Verklarende statistiek 
Voor de verklarende statistiek is gebruikt gemaakt van SPSS-versie 28. De dataset die gebruikt is voor 
de analyse is vooraf voorgelegd aan een docent van NHL Stenden om de bruikbaarheid van de 
dataset te toetsen. In SPSS is de cronbach’s alfa van de aspecten berekend en is een enkelvoudige 
regressieanalyse uitgevoerd. De resultaten van deze analyses zijn te vinden in hoofdstuk 4.  

 
5 In Blije zijn 172 uitnodigingen verspreid i.p.v. 250. Aan het einde van de loop ronde waren 172 uitnodigingen 
verspreid en vanwege de planning van het onderzoek is besloten om door te reizen naar de volgende kern. 
Daarnaast zijn er 9 uitnodigingen te weinig verspreid in de overige kernen. Het is niet duidelijk waar dit is 
gebeurd.  
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3.5 Validiteit 
Het verbeteren van de validiteit draait om het voorkomen van systematische fouten. Om de validiteit 
van het onderzoek te verbeteren zijn er een aantal maatregelen genomen.  

Bij het theoretisch kader is member checking toegepast om ervoor te zorgen dat de juiste conclusies 
worden getrokken op basis van de documenten. Dit is uitgevoerd door medewerkers van het 
fractiebureau en de opdrachtgever.  

De vragenlijst over de tevredenheid van de busreis is overgenomen van een jaarlijks herhalend 
landelijk klanttevredenheidsonderzoek waar de resultaten van groot belang zijn voor de vervoerders 
en concessiehouders. De resultaten van het landelijk onderzoek worden gebruikt als benchmark en 
regelmatig worden op basis van dit onderzoek ook bonus/malusregelingen getroffen (Van Kesteren, 
z.d.).   

De vragen over de externe factoren over het wel/niet gebruik van het openbaar busvervoer zijn 
opgesteld op basis van een documentenanalyse waarin de verschillende externe factoren worden 
gerapporteerd. Deze vormen de basis van de halfopen vraag-antwoord vragen.  

Omdat het niet mogelijk was om in de onderzoeksperiode genoeg respons te krijgen om een 
representatief beeld te krijgen van de provincie Fryslân is er besloten om slechts een aantal kernen 
te onderzoeken. Er was hierbij een kans dat ook bij deze kernen de respons niet groot genoeg zal zijn 
om representatieve uitspraken te doen. Wel is er ingezet op verschillende kanalen waarop de 
enquête wordt verspreid. Naast een fysieke verspreiding van een uitnodiging om deel te nemen is de 
uitnodiging ook via vier verschillende socialemedia-kanalen verspreid.  

3.6 Betrouwbaarheid 
Het verbeteren van betrouwbaarheid draait om het voorkomen van toevallige fouten. Voor het 
verbeteren van de betrouwbaarheid van het onderzoek zijn er een aantal maatregelen genomen.  

Bij de uitvoering van de literatuurstudie is gebruik gemaakt van het zoekplan van de bibliotheek van 
NHL Stenden. Door dit te volgen worden verschillende zoektermen gebruikt in combinatie met 
booleaanse termen in verschillende bibliotheken (RUG, 2021). Hierdoor ontstaat er een breed 
informatieaanbod wat de betrouwbaarheid ten goede komt.   

Tijdens de uitvoering van de enquête zijn verschillende kanalen gebruikt om deze te verspreiden. Er 
is een bewuste keuze gemaakt om de uitnodiging om deel te nemen aan het onderzoek huis aan huis 
te bezorgen in de verschillende kernen om een zo groot deel van de onderzoekspopulatie te 
benaderen. Daarnaast is er gekozen voor een relatief groot volume aan uitnodigingen vanwege een 
verwacht laag response percentage. Op deze manier wordt een zo breed mogelijke groep van de 
populatie benaderd en kunnen de respondenten een brede afspiegeling vormen van de populatie.  
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4. Resultaten 
In dit hoofdstuk worden de resultaten van de enquête besproken om de twee overgebleven 
deelvragen van het onderzoek te beantwoorden. Een volledig overzicht van de onderzoeksresultaten 
is te vinden in bijlage 3. In het volgende hoofdstuk zullen de antwoorden op de deelvragen worden 
gecombineerd om tot een antwoord te formuleren op de hoofdvraag.  

4.1 Wat zijn de redenen waarom mensen geen gebruik maken van het openbaar 
vervoer in Fryslân? 
Om deze deelvraag te beantwoorden wordt gebruik gemaakt van vraag 4 t/m 6, vraag 11, vraag 39 
en de achtergrondinformatie van respondenten. 

4.1.1 Enquêtegegevens 
In totaal hebben 204 van de 383 respondenten aangegeven dat zij geen gebruik maken van het 
openbaar busvervoer. Daarna is aan hen gevraagd om de reden(en) op te geven waarom zij dat niet 
doen en om dit eventueel toe te lichten. In tabel 4 hieronder staan de verschillende redenen 
vermeld. 

Tabel 4: Reden(en) geen gebruik bus (N = 204) 

Geen behoefte 110 
Overig 68 
Reistijd is te lang 32 
Ik vind het niet gemakkelijk om te gebruiken 26 
De bus komt te weinig langs 22 
Ik vind het te duur 19 
De bushalte is te ver weg 14 
Ik voel me niet veilig in het OV 5 
Ik vind het OV onbetrouwbaar 0 

 

Een groot gedeelte van de respondenten die aangeven dat zij geen 
behoefte hebben of de optie overig hebben aangevinkt wijzen naar de 
fiets of auto als reden waarom zij niet reizen met de bus. Dit wordt ook 
vaak gecombineerd met andere redenen. Het gaat hier dan bijvoorbeeld 
om een combinatie van bijvoorbeeld een te hoge prijs, vrijheid van 
vertrek- en aankomsttijden en/of een lange reistijd. Een voorbeeld van 
deze combinatie is te zien in de opmerking van een respondent hiernaast.   

 

 

 

 

“De bus komt niet vaak langs, 
het is duur en je zit ontzettend 
lang in de bus daarom is het 

niet makkelijk en kun je beter 
de auto pakken.” 

 

Citaat 1: Aantrekkelijkheid auto 
t.o.v. bus  
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Veel respondenten hebben ook opmerkingen gegeven over het 
gebruiksgemak van de bus. Dit kan zich uiten op verschillende manieren. 
Het citaat hiernaast geeft hier twee voorbeelden van. Daarnaast wordt de 
frequentie van de bussen en de tijden waarin deze rijden benoemt als reden 
om geen gebruik te maken van de bus. Dit heeft vaak te maken met 
werktijden die buiten kantoortijden vallen of dat respondenten vaak niet op 
een laat tijdstip naar huis kunnen.  

 

Als laatste wordt de coronapandemie een aantal keer benoemd als reden om geen gebruik te maken 
van de bus. Hierbij gaat het om de maatregelen van  het verplichte mondkapje maar ook dat 
personen de bus bewust mijden om het aantal sociale contacten te minimaliseren. 

4.1.2. Analyse van de enquêtegegevens 
Op basis van de postcodes die respondenten hebben opgegeven is het mogelijk om de respondenten 
te plaatsen in een A-, B-, C- of D-kern6. Acht respondenten hebben een postcode opgegeven buiten 
Fryslân.  

In de grafiek hieronder wordt het percentage van het gebruik van het openbaar busvervoer 
vergeleken op kernniveau. Er is te zien dat de respondenten die in C of D-kernen wonen (veel) 
minder gebruik maken van het openbaar busvervoer in vergelijking met respondenten die in A en B-
kernen wonen.  

Wanneer de redenen voor het niet gebruiken van de bus op kernniveau worden ingedeeld valt op dat 
29 van de 32 respondenten die een te lange reistijd hebben genoemd in een C (13) of D (16) kern 
wonen. Hetzelfde geldt voor de frequentie van de bus als reden om niet met de bus te gaan. 18 van 
de 22 respondenten wonen in een C (6) of D (12) kern. Ook geldt dit voor de afstand tot de bushalte. 
13 van de 14 respondenten wonen in een C (3) of D (10) kern.  

De negatieve antwoorden over de afstand tot de bushalte komt ook tot uiting op een andere manier 
in de enquête. Respondenten die wel gebruik maken van de bus zijn gevraagd om de afstand tot de 
bushalte te beoordelen. Respondenten in D-Kernen geven de afstand tot de bushalte een 5,3 terwijl 
respondenten in de A-kern (7,6), B-kernen (8,2) en C kernen (8,3) een veel hogere score geven.  

 
6 Gedaan op basis van het programma van eisen 2022-2032 (Gedeputeerde Staten van Fryslân, 2020b). 

“Uur van te voren een bus 
bellen werkt niet” 

“Heb geen idee hoe je met 
de bus moet reizen, bedoel 

het toegangsbewijs” 

 

Citaat 2 Gebruiks(on)gemak 
bus 

53,7%
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A-kern (N=41) B-kern (N=153) C-kern (N=95) D-kern (N=86) Gemiddelde
(N=383)

Percentage gebruik openbaar busvervoer

Grafiek 1 Percentage gebruik openbaar busvervoer N=383) 
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4.1.3 Opmerkingen respondenten 
In de enquête hebben respondenten ook de mogelijkheid gehad om algemene opmerkingen te 
maken over het openbaar busvervoer. De meeste opmerkingen gingen over de verschillende 
aspecten van de dienstverlening. Ook gaven sommige respondenten aan dat zij begrijpen dat het 
perspectief van de provincie lastig kan zijn of gaven zij een compliment. 

 

 

 

 

 

 

 

Na opmerkingen over de dienstregeling gingen de meeste opmerkingen over het 
sociaal/maatschappelijk karakter van het openbaar busvervoer en dat respondenten dit belangrijk 
vinden. 

 

 

Ook hebben respondenten opmerkingen achtergelaten over onder andere de prijs van de bus, de 
bushalte en het comfort van de bus.   

 

Een volledig overzicht van de thema’s van de opmerkingen van de respondenten is te vinden in tabel 
48 in bijlage 3 en alle opmerkingen zijn te vinden in bijlage 6. 

Citaat 10 Prijs van de bus 

Citaat 8 Bereikbaarheid 
dorpen 

Citaat 9 Belang van mobiliteit 

Citaat 5 Begrip perspectief 
provincie 

Citaat 3 Klacht dienstregeling 

“OV is erg belangrijk. 
Bereikbaarheid dorpen en 

voor schoolgaande 
kinderen die verder weg 

moeten. …” 

 

“Ik zou het heel waardevol 
vinden wanneer het OV ook 
in de buitengebieden vaker 

komt. Dat zou de 
leefbaarheid van de dorpen 

positief stimuleren … ” 

 

“Als ik niet meer kan 
autorijden dan zou het fijn 

als je op afspraak een busje 
of auto kunt bestellen die je 

ergens heen brengt” 

 

“Goed, bereikbaar openbaar 
vervoer vind ik belangrijk ook al 
maak ik er nu geen gebruik van. 

Stel dat ik geen gebruik meer kan 
maken van de auto om welke 
reden dan ook, is mobiliteit 

belangrijk “ 

 

“Ik heb met de bus reizen nooit als 
erg ervaren. De aansluitingen hier 
zijn goed en de omstandigheden 

ook. “ 

 

“De bussen komen veel te vroeg in de 
ochtend in Paesens Moddergat en 
komen pas in de middag weer eens 

langs, dus gelieve andere tijdstippen 
voor de bus bijvoorbeeld 07:30 en 

gewoon vaker een bus hier.” 

 

“In deze regio is OV erg lastig 
doordat het weinig frequent 

rondrijdt. En daardoor minder 
wordt gebruikt. Maar het 
begrijpelijk met zo’n lage 

bevolkingsdichtheid” 

 

“Over het algemeen is het vrij vochtig in 
de bus, dus de airco zou anders 

ingesteld kunnen worden. Daarnaast 
ben ik echter wel tevreden over de 

busreizen die ik maak.” 

 

“Als de bushalte een beetje 
opgeknapt zou worden zou het 

beter zijn” 

 

“Om OV toegankelijker te maken, is het 
overwegen van de ritprijs zeker de moeite 

waard. Het is voor 2 personen die 
carpoolen op dit moment goedkoper om 

met de auto te gaan ipv met de bus, ook al 
willen wij dit graag. …” 

 

Citaat 4 Compliment busvervoer 

Citaat 7 Leefbaarheid dorpen Citaat 6 Bus als terugvaloptie 

Citaat 12 Bushalte opknappen Citaat 11 Vochtige airco 
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4.1.4 Conclusie 
Op basis van de informatie die in dit paragraaf besproken is, is het mogelijk om een antwoord te 
geven op de volgende deelvraag: “Wat zijn de redenen waarom mensen geen gebruik maken van het 
openbaar vervoer in Fryslân?” 

46,7% van de respondenten hebben aangegeven dat zij gebruik maken van het openbaar busvervoer. 
Wanneer het gebruik op kern niveau wordt vergeleken is te zien dat het gebruik het hoogste ligt in 
de A-kern. Meer dan de helft van de respondenten hebben daar aangegeven dat zij gebruik hebben 
gemaakt van het openbaar busvervoer. In de D-kernen ligt het gebruik het laagst met 36,4%.  

De meest voorkomende reden waarom veel respondenten niet met de bus gaan is dat voor hen de 
auto een aantrekkelijker alternatief is. Zaken zoals een lange reistijd, het gebrek aan reisvrijheid en 
prijs spelen daarbij een rol. Tegelijkertijd vinden sommige mensen het gebruik van de bus moeilijk, 
waardoor de auto nog meer aantrekkingskracht geniet.  

Het gebruik van het openbaar busvervoer in het laagst in D-kernen. Slechts iets meer dan een derde 
van de respondenten geeft aan dat zij gebruik maken van het openbaar busvervoer. Respondenten 
wijzen naar de lange reistijden, lage frequentie van de bus, beperkingen van de tijden van de 
dienstregeling en de grote afstand tot de bushalte als redenen om de auto te pakken in plaats van de 
bus.  

Tegelijkertijd wijzen veel respondenten naar het maatschappelijk belang van het openbaar 
busvervoer. Zij zien dit als een essentieel onderdeel om buitengebieden en dorpen leefbaar te 
houden en dat het ervoor zorgt dat personen altijd toegang hebben tot vervoer wanneer zij dit nodig 
hebben. Dit sentiment leeft onder beide groepen respondenten, zowel bij mensen die geen gebruik 
maken van het openbaar busvervoer als diegene die dat wel doen. 

Dit laat zien dat inwoners het belangrijk vinden dat er altijd aanbod moet zijn van het openbaar 
busvervoer, ook al maken zij daar nu geen gebruik van. In de toekomst kan hun behoefte anders 
liggen en dan willen zij de keuze kunnen maken voor het openbaar busvervoer. In de volgende 
paragraaf wordt bekeken hoe het huidige aanbod wordt beoordeeld door de respondenten die 
gebruik maken van de bus.  
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4.2 Hoe worden deze factoren in provincie Fryslân nu beoordeeld door reizigers? 
Om deze deelvraag te beantwoorden wordt gebruik gemaakt van vraag 16, vraag 23 t/m 38 en de 
achtergrondinformatie van respondenten. Hierbij hebben respondenten hun oordeel gegeven over 
de verschillende factoren (aspecten van de klantwenspiramide zoals beschreven in hoofdstuk 2.2) en 
hebben zij ook de mogelijkheid gekregen om algemene opmerkingen te maken over het openbaar 
busvervoer.  

4.2.1 Enquêtegegevens 
In totaal hebben 179 van de 384 respondenten aangegeven dat zij in het laatste jaar gebruik hebben 
gemaakt van het openbaar busvervoer in Fryslân. Van deze 179 respondenten zijn 135 respondenten 
tevreden over het openbaar busvervoer in Fryslân. De gemiddelde scores per vraag staan hieronder 
in tabel 5 weergegeven.  

Tabel 5: Totaaloverzicht rapportcijfers 

Frequentie bus 6,4 
Stiptheid bus 6,9 
Reissnelheid 7,3 
Informatievoorziening bushalte 7,2 
Reisinformatie in de bus 7,6 
Informatievoorziening bij vertraging of andere 
problemen 

5,9 

Gemak instaphalte 8,5 
Beschikbaarheid zitplaats 8,1 
Klimaat in de bus 7,2 
Hinder medereizigers 6,1 
Netheid bus 6,9 
Geluid bus 6,5 
Klantvriendelijkheid personeel 7,7 
Veiligheidsgevoel bushalte 7,8 
Veiligheidsgevoel laatste rit 8,2 
Veiligheidsgevoel algemeen 7,8 
Eindcijfer 7,2 
Percentage tevredenheid  75,4% 

 

Op basis van de vraagscores die bij de aspecten horen kan een gemiddeld cijfer per aspect worden 
berekend. In de onderstaande tabel 6 staan deze cijfers.  

Tabel 6: Rapportcijfers aspecten algemeen (N=179) 

Rapportcijfer aspect snelheid 6,9 

Rapportcijfer aspect gemak 6,9 

Rapportcijfer aspect comfort 7,5 

Rapportcijfer aspect beleving 7,0 

Rapportcijfer aspect veiligheid 7,9 
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4.2.2. Analyse van de enquêtegegevens 
Op basis van de postcodes die respondenten hebben opgegeven is het mogelijk om de respondenten 
te plaatsen in een A-, B-, C- of D-kern7. Acht respondenten hebben een postcode opgegeven buiten 
Fryslân. Daarnaast hebben respondenten ook aangegeven van welke soort bus zij gebruik maken. 
Daarbij hebben de respondenten gekozen tussen de Opstapper, buslijnen die door dorpen rijden en 
snelbussen die over provinciale wegen rijden. De gegevens zijn daarom vergelijkbaar op kernniveau 
van de respondent en het soort bus dat respondent gebruikt. Om te beginnen zullen de cijfers over 
tevredenheid vergeleken worden op kernniveau en bus soort. Daarna zullen de cijfers van de 
aspecten worden vergeleken op kernniveau en bus soort.  

De tevredenheid over het openbaar busvervoer wordt in grafiek 2 vergeleken op kernniveau. Daarbij 
zijn er duidelijke verschillen te zien tussen de verschillende kernen en dus reizigers.   

Respondenten die wonen in B-kernen zijn bovengemiddeld tevreden over het openbaar busvervoer 
terwijl respondenten in D-kernen juist minder tevreden dan gemiddeld zijn over het openbaar 
busvervoer. In grafiek 2 wordt het percentage tevredenheid per kern weergegeven.  

 

Grafiek 2 Tevredenheid openbaar busvervoer per kern (N=179) 

Wanneer er wordt gekeken naar de tevredenheid per bus soort zijn er grote onderlinge verschillen 
zichtbaar. Zo is maar 61,9% van de respondenten die gebruik maken van de Opstapper tevreden over 
het openbaar busvervoer, ten opzichte van 72,8% tevredenheid bij de gebruikers van de buslijnen die 
door dorpen rijden en 84,9% tevredenheid bij de gebruikers van de snelbussen over provinciale 
wegen.  

De cijfers van de aspecten op kernniveau worden vergeleken in grafiek 3. In de meeste gevallen 
zitten de kernen 0,2 punten boven of onder het gemiddelde. Bij het aspect snelheid valt de B-kern 
positief op omdat deze 0,4 punt boven het gemiddelde scoort en de D-kern negatief op omdat deze 
0,8 punt lager scoort dan het gemiddelde. De D-kernen scoren ook 0,4 punten lager bij het aspect 
gemak. Daarnaast scoort de A-kern 0,3 punt lager bij het aspect beleving.  

 
7 Gedaan op basis van het programma van eisen 2022-2032 (Gedeputeerde Staten van Fryslân, 2020b). 
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Grafiek 3 Cijfers aspecten per kern (N=179) 

In grafiek 4 worden de aspecten per bus soort met elkaar vergeleken. Daarbij is duidelijk te zien dat 
de snelbussen over de gehele linie als beste worden beoordeeld. De Opstapper scoort met 
uitzondering van het aspect veiligheid, het slechtst terwijl de buslijnen door het dorp rond het 
gemiddelde scoren. Bij het aspect snelheid zit er 1,4 punt verschil in score tussen de Opstapper en de 
snelbussen. Dit verschil is 1,3 punt bij het aspect gemak.  

 

Grafiek 4 Cijfers aspecten per bus soort (N=179) 
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Vanwege de grote verschillen bij het aspect snelheid en gemak is het waardevol om de vragen te 
gaan vergelijken die bij de aspecten snelheid en gemak op kernniveau en bus soort. Een overzicht van 
deze vergelijking is te vinden in grafiek 5 & 6.  

Bij vergelijking op kernniveau is het grootste verschil te zien bij de vraag over de frequentie van de 
bus. Daar is een verschil van 1,7 punt te zien tussen respondenten van de A-kern en de D-kernen.  

Bij de andere vragen zijn verschillen tussen de kernen zichtbaar en over het algemeen geven 
respondenten die in D-kernen wonen de laagste scores in vergelijking met inwoners van andere 
kernen. 

 

Grafiek 5 Cijfers vragen snelheid en gemak per kern 

Op het niveau van bus soorten is ook een groot verschil te zien tussen gebruikers van de Opstapper 
en gebruikers van de snelbussen. Bij alle vragen scoort de Opstapper het laagst, met het grootste 
verschil bij de vraag over de frequentie van de bus. Voor de rest zet de trend die zichtbaar was op 
aspectniveau zich door op vraag niveau. De Opstapper wordt het slechtst beoordeeld en de 
snelbussen worden als beste beoordeeld. De buslijnen door het dorpen scoren rond het gemiddelde.  

 

Grafiek 6 Cijfers vragen snelheid en gemak per bus soort 
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4.2.3 Verklarende statistiek 
Daarnaast zijn er ook een aantal statistische analyses uitgevoerd. Het gaat hierbij om het berekenen 
van de cronbach’s alfa en het uitvoeren van een enkelvoudige regressieanalyse.  

4.2.3.1 Cronbach’s alfa 
De cronbach’s alfa geeft aan hoe samenhangend een bepaalde set vragen zijn. Een set 
samenhangende vragen is nodig om een begrip (of in dit geval, een aspect) te meten. In tabel 7 
hieronder staan de aspecten van het onderzoek die worden gemeten met de bijbehorende 
cronbach’s alfa.  

Tabel 7: Cronbach’s alfa aspecten 

Aspect Aantal vragen Cronbach’s alfa 

Beleving 3 ,747 

Comfort 4 ,606  

Gemak 3 ,719 

Snelheid 3 ,726 
Veiligheid en betrouwbaarheid 3 ,914 

 

Over het algemeen ligt de ondergrens voor cronbach’s alfa op ,700 (Statistics How To, 2021). Op 
basis van de cronbach’s alfa kunnen de vragen die bij de aspecten beleving, gemak, snelheid en 
veiligheid en betrouwbaarheid als samenhangend worden gezien. De vier vragen die bij het aspect 
comfort horen zijn in de originele set niet samenhangend genoeg. Het is mogelijk om een vraag 
buiten beschouwing te laten om daarna te kijken of de nieuwe set samenhangend genoeg is. 
Wanneer de vraag over de hinder van de medereizigers buiten beschouwing wordt gelaten stijgt de 
cronbach’s alfa naar ,747. Daarmee zijn de drie overgebleven vragen samenhangend genoeg.  

Uit de statistische toets blijkt dus dat nu alle sets van vragen samenhangend genoeg zijn om het 
betreffende aspect te meten.   

4.2.3.2 Enkelvoudige regressieanalyse 
Met een enkelvoudige regressieanalyse is het mogelijk om het effect van een enkele (onafhankelijke) 
variabele te bepalen op een enkele (afhankelijke) variabele. Uit de analyse komen drie waarden, de 
significatie, de correlatie (genaamd R2) en de coëfficiënt. De significatie geeft aan hoe groot de kans 
op toeval bij de onderzochte resultaten zijn. De bovengrens voor deze waarde is vijf procent oftewel 
0,05 (Baarda & Van Dijkum, 2019).  

De correlatie geeft aan hoe sterk het effect van de onafhankelijke variabele is op de afhankelijke 
variabele. Een score van .250 geeft aan dat de score van de afhankelijke variabele voor 25% te 
verklaren is door de afhankelijke variabele (Baarda & Van Dijkum, 2019).  

De coëfficiënt geeft aan hoe sterk het effect van de onafhankelijke variabele is op de afhankelijke 
variabele. Hierbij wordt een score lager dan -,500 beschouwd als een sterk effect en scores hoger 
dan -,500 beschouwd als een zwak effect (R. Lovink, persoonlijke communicatie, 1 december 2021). 

De vijf aspecten die worden gemeten in het onderzoek worden beschouwd als onafhankelijke 
variabele die effect hebben op de tevredenheid over het openbaar busvervoer (en is daarmee dus de 
afhankelijke variabele). Daarom is er op de vijf aspecten een enkelvoudige regressieanalyse 
uitgevoerd. 
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Tabel 8: Overzicht regressieanalyse 

Aspect Significantie R2 Coëfficiënt 

Beleving <.001 .122 -,356 

Comfort <.001 .140 -,380 
Gemak <.001 .206 -,454 

Snelheid <.001 .332 -,576 

Veiligheid en 
betrouwbaarheid 

<.001 .072 -,269 

 
In de tabel is te zien dat van de vijf aspecten, het aspect snelheid het grootste effect heeft op de 
tevredenheid over het openbaar busvervoer en dat dit een sterk verband heeft. De tevredenheid 
over het openbaar busvervoer is voor 33,2% te verklaren door het aspect snelheid.  

Een aspect dat een kleiner effect heeft, maar wel aanzienlijk groter dan de andere aspecten is het 
aspect gemak. De tevredenheid over het openbaar busvervoer is voor 20,6% te verklaren door het 
aspect gemak.  

Het is belangrijk om te benadrukken dat deze percentages niet bij elkaar kunnen worden geteld. De 
statistische toets berekent op basis van het onderzochte aspect en laat bij de berekening de overige 
aspecten buiten beschouwing. Daarnaast kan maar 20,6% en 33,2% van de tevredenheid verklaard 
worden door een van de aspecten. Dit betekent dat een groot gedeelte over wat de tevredenheid 
van de reiziger bepaalt, overige factoren zijn die niet zijn gemeten in dit onderzoek.  

4.2.4 Conclusie  
Op basis van de informatie die in deze paragraaf besproken is, is het mogelijk om een antwoord te 
geven op de volgende deelvraag: “Hoe worden deze factoren in provincie Fryslân nu beoordeeld door 
reizigers?”  

Wanneer er wordt gekeken naar de tevredenheid van reizigers in het algemeen worden de aspecten 
snelheid en gemak het slechtst beoordeeld door reizigers met een 6,9. Beleving scoort een 7,0 en 
comfort scoort een 7,5. Reizigers zijn het meeste tevreden over de veiligheid in de bus, die geven zij 
gezamenlijk een 7,9.  

Op vraagniveau zijn reizigers het minst tevreden over de informatievoorziening bij vertragingen (5,9), 
last van medereizigers (6,1) en de frequentie van de bus (6,4). Reizigers zijn het meest tevreden over 
het gemak van instappen van de bus (8,5), het veiligheidsgevoel tijdens de laatste rit (8,2) en het 
vinden een zitplaats (8,1) in de bus.   

Uit de verklarende statistiek blijkt dat van de vijf aspecten (de overige aspecten buiten beschouwing 
latend) het aspect snelheid de grootste invloed heeft op de tevredenheid van reizigers met 33,2%. 
Het verband tussen snelheid en tevredenheid is ook sterk. Gemak heeft daarna de grootste invloed 
op tevredenheid met 20,6%. Een groot gedeelte over wat invloed heeft op de tevredenheid van 
reizigers is uit de statistiek van dit onderzoek niet te verklaren. 

Wanneer er wordt gekeken naar de algemene onderzoekspopulatie valt op dat de twee aspecten die 
volgens de statistiek het belangrijkst zijn voor de tevredenheid van de reiziger, het slechtst worden 
beoordeeld door de reiziger. Dit is vooral te zien wanneer het gaat over de frequentie van de bus en 
de informatievoorziening indien er sprake is vertraging.  
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Op basis van de analyse is het duidelijk geworden dat de groep van reizigers niet uniform is. De 
woonplaats van een reiziger en het soort busvervoer die hij/zij tot zijn beschikking heeft een grote 
impact heeft op de tevredenheid van de reiziger.  

Bij de bus soorten is over de gehele linie op zowel vraagniveau als aspectniveau te zien dat 
snelbussen in vergelijking met de andere bus soorten het beste worden beoordeeld. Daarentegen is 
de tevredenheid over de Opstapper het laagst. Die reizigers zijn het minst tevreden over de 
frequentie van de Opstapper en de aanwezige informatievoorziening bij de bushalte.  

Op kernniveau zijn reizigers vanuit B-kernen het meest tevreden over de bus. Met name de 
frequentie van de bus wordt daar als beste beoordeeld. Reizigers in de A-kern en C-kernen zijn iets 
minder tevreden. Het meest ontevreden zijn de reizigers vanuit de D-kernen. Deze zijn het minst 
tevreden over de frequentie van de bus. 
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5. Conclusie 
Het doel van het onderzoek was om te kijken waarom mensen nu niet kiezen voor het openbaar 
busvervoer, te achterhalen welke aspecten van het openbaar busvervoer reizigers belangrijk vinden 
en wat reizigers vinden van deze aspecten. Op basis van deze doelen is de volgende hoofdvraag voor 
het onderzoek geformuleerd: 

Is er sprake van een mismatch tussen het aanbod van het openbaar busvervoer in de provincie Fryslân 
en de vraag van (potentiële) reizigers in een aantal kernen van de provincie? 

5.1 Beantwoording deelvragen 
Om tot een antwoord te komen zullen eerst de verschillende deelvragen van het onderzoek kort 
worden behandeld waarna de hoofdvraag zal worden beantwoord. Daarna zal in het volgende 
hoofdstuk de aanbevelingen van het onderzoek worden besproken 

5.1.1 Hoe is het openbaar busvervoer in de provincie Fryslân door de provincie Fryslân 
georganiseerd en wat zijn haar bevoegdheden? 
De provincie Fryslân is verantwoordelijk voor het regelmatig aanbesteden van het openbaar 
busvervoer in de provincie. Daarbij heeft zij veel beleidsruimte over de mate van controle over de 
uitvoering en het niveau van de voorzieningen die er zijn in de provincie. De beleidsdocumenten die 
bij dit proces horen zijn de nota van uitgangspunten en het programma van eisen. 

Het openbaar busvervoer in Fryslân telt drie soorten bussen. Snelle bussen die over de provinciale 
wegen rijden, buslijnen door dorpen rijden en maatwerkbussen zoals buurtbussen en de Opstapper. 
Daarnaast heeft de provincie vier niveaus (A, B, C of D) van dienstverlening die worden toebedeeld 
aan kernen in Fryslân. A- en B kernen hebben de ruimste dienstregelingen en snelste bussen. C 
kernen worden bediend met lijnen door de kern en D-kernen worden bediend met maatwerk. In het 
programma van eisen zijn aan elk niveau bepaalde minimumeisen gekoppeld waaraan vervoerders 
moeten doen.  

5.1.2 Wat zijn de redenen waarom mensen geen gebruik maken van het openbaar vervoer in 
Fryslân? 
Via een huis aan huis brief zijn 3713 huishoudens in veertien Friese kernen in een bepaald gebied in 
de provincie uitgenodigd om deel te nemen aan een enquête. Tegelijkertijd was de uitnodiging voor 
de enquête ook verspreid via een digitale campagne. In totaal hebben 383 personen de enquête 
ingevuld. 

Uit 383 respondenten gaf 46,7% (179) van de respondenten aan dat zij gebruik hebben gemaakt van 
de bus in Fryslân in het afgelopen jaar. In A- en B kernen ligt dit percentage hoger met 53,7% voor de 
A kern en 50,1% voor de B-kernen. In C-kernen maakt 45,3% van de respondenten gebruik van de 
bus. In D-kernen is dit percentage nog lager met 36,4%. 

Het bezit van een auto wordt door de respondenten het meest genoemd als reden om geen gebruik 
te maken van de bus. Dit wordt vaak gecombineerd met redenen zoals de prijs, de vrijheid om zelf te 
bepalen wanneer je wilt gaan reizen en dat de bus er (veel) langer over doet dan de auto. In D-
kernen zijn vaak de lange afstand tot de bushaltes, de lage frequentie en de beperkte tijden van de 
dienstverlening van de bus aanvullende redenen om de auto te nemen in plaats van de bus.  

Respondenten vinden wel belangrijk dat openbaar busvervoer er is, ook al maken ze er zelf geen 
gebruik van. Mensen vinden de gedachte fijn dat er altijd vervoersopties beschikbaar zijn wanneer 
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dit nodig is en wijzen ook op het maatschappelijk/sociaal effect van het openbaar busvervoer op de 
leefbaarheid van kernen en dorpen.  

5.1.3 Welke factoren maken het gebruik van het openbaar busvervoer aantrekkelijk? 
De tevredenheid van reizigers is een goede indicator van de kwaliteit van het openbaar busvervoer. 
Openbaar busvervoer van hoge kwaliteit is belangrijk omdat dit volgens het CROW ervoor zorgt dat 
reizigers gebruik blijven maken van het openbaar busvervoer en trekt dit ook nieuwe reizigers aan. 
De tevredenheid van reizigers kan worden geanalyseerd op basis van de klantwenspiramide.  

De klantwenspiramide bevat vijf aspecten (of factoren) die invloed hebben op de tevredenheid van 
reizigers. Op volgorde van meest belangrijk tot minst belangrijk zijn de vijf aspecten als volgt; 
(sociale) veiligheid en betrouwbaarheid, snelheid, gemak, comfort en beleving. De piramide wordt op 
verschillende manieren gebruikt in het openbaar busvervoer. Een voorbeeld hiervan is het OV-
klantenbarometer onderzoek van het CROW waarbij de resultaten van dat onderzoek vaak ook 
worden gebruikt voor bonus/malusregelingen tussen vervoerders en concessieverleners.  

5.1.4 Hoe worden deze factoren in provincie Fryslân nu beoordeeld door reizigers? 
De vijf aspecten van de klantwenspiramide zijn via de enquête gemeten bij de 179 respondenten die 
hadden aangegeven dat zij het laatste jaar gebruik hebben gemaakt van de bus.  

De resultaten van de enquête zijn geanalyseerd op algemeen niveau en op basis van de bus soorten 
en niveau van dienstverlening (zie hoofdstuk 2.2).  

Op algemeen niveau worden de aspecten snelheid en gemak het slechtst beoordeeld door reizigers. 
De verklarende statistiek toont aan dat het aspect snelheid de grootste invloed heeft op 
tevredenheid over de bus. Het aspect gemak heeft daarna de grootste invloed, maar deze invloed is 
wel een stuk kleiner dan het aspect snelheid. Tegelijkertijd kwam uit dezelfde analyse ook naar voren 
dat beide aspecten (los van elkaar) maar voor een beperkt gedeelte tevredenheid over de bus 
kunnen verklaren.  

Wanneer de verschillende bus soorten en niveaus van dienstverlening met elkaar wordt vergeleken 
zijn er grote onderlinge verschillen zichtbaar. Reizigers zijn het positiefst over de snelbussen en het 
meest negatief over de Opstapper. Het gaat hierbij dan specifiek over de beperkte beschikbaarheid 
van de Opstapper en informatievoorziening bij de bushalte. Reizigers vanuit B-kernen zijn het meest 
positief over de bus en reizigers vanuit de A- en C-kernen zijn minder tevreden. Reizigers vanuit D-
kernen zijn nog minder tevreden. Dit heeft vooral te maken met de frequentie van bus en de 
beschikbare reisinformatie.   

 

  



   
 

BUSJE KOMT ZO?  
40 

 
5.2 Is er sprake van een mismatch tussen het aanbod van het openbaar busvervoer in 
de provincie Fryslân en de vraag van (potentiële) reizigers in een aantal kernen van de 
provincie? 
In het onderzoek wordt de vraag van twee verschillende groepen (potentiële reizigers en reizigers) 
vergeleken met het aanbod van de provincie. De eerste vraag komt van de groep potentiële reizigers 
in een aantal kernen. Daarna wordt er gekeken naar de tevredenheid van het aanbod van de 
provincie bij de groep reizigers en wordt er gekeken of er op die manier aan de vraag van de reiziger 
wordt voldaan. 

Het aanbod van het openbaar busvervoer in de provincie is divers georganiseerd. Met verschillende 
soorten lijnen, bus soorten en maatwerk in bepaalde (voornamelijk plattelands) gebieden probeert 
de provincie een aantrekkelijk aanbod te bieden op de vraag van de potentiële reiziger, terwijl dit 
aanbod ook aantrekkelijk (oftewel winstgevend) blijft voor een vervoerder om uit te voeren.  

De diversiteit in aanbod is voor iets minder dan de helft van de potentiële reizigers aantrekkelijk 
genoeg om gebruik te maken van de bus. Voor de meerderheid van de (potentiële) reizigers blijft de 
auto of fiets een aantrekkelijker alternatief. Hierbij speelt prijs, langere reistijd van de bus in 
vergelijking met de auto en het gemis van vrijheid een rol.  

In een ideaal scenario is het percentage van het gebruik van het openbaar busvervoer overal 
hetzelfde. Maar het diverse aanbod is niet in gelijke mate aantrekkelijk. Voor slechts 36,3% van de 
(potentiële) reizigers in D-kernen is het aanbod van het busvervoer in de provincie aantrekkelijk 
genoeg ten opzichte van 53,7% van de (potentiële) reizigers in de A-kern. De potentiële reizigers 
vanuit D-kernen wijzen het meeste naar de lage bus frequentie, korte dienstverleningstijden en de 
grote afstand tot bushaltes als reden waarom zij het aanbod van de provincie niet aantrekkelijk 
genoeg vinden.  

Er is dus sprake van een mismatch bij de groep potentiële reizigers tussen vraag en aanbod op de 
gebieden van prijs en reistijd. Op kernniveau is er verder een mismatch zichtbaar bij D-kernen 
wanneer het gaat over de frequentie van de bus en de afstand tot de bushalte.   

Bij de groep reizigers is de tevredenheid van de reizigers gemeten op basis van de vijf aspecten van 
de klantwenspiramide om zo de kwaliteit van het aanbod van het busvervoer in de provincie  te 
meten. Van de vijf aspecten hebben reizigers de aspecten snelheid en gemak het slechtst 
beoordeeld. Reizigers zijn het minst tevreden over de frequentie van de bus en de 
informatievoorziening bij vertragingen. Uit de statistische analyse blijkt dat deze aspecten ook de 
grootste invloed hebben op de tevredenheid van reizigers. Dit bevestigt ook de theorie van de 
klantwenspiramide. Die stelt dat na de basisvoorwaarde van veiligheid en betrouwbaarheid, snelheid 
en gemak de twee belangrijkste factoren zijn voor tevredenheid over het OV.  

Net zoals bij de groep potentiële reizigers zou de tevredenheid (en daarmee de kwaliteit) van het 
openbaar busvervoer ondanks de diversiteit van het aanbod, overal ongeveer hetzelfde beoordeeld 
moeten worden. Echter blijkt uit vergelijkingen tussen de verschillende kernen en bus soorten dat dit 
niet zo is. Reizigers vanuit D-kernen zijn veel negatiever dan andere reizigers wanneer het gaat over 
de frequentie van de bus. Daarnaast zijn gebruikers van Opstappers in vergelijking met andere bus 
soorten meer ontevreden over de frequentie van de bus en vinden zij de informatievoorziening bij de 
bushalte onvoldoende. Ook wordt de afstand tot de bushalte het slechtste beoordeeld door reizigers 
in D-kernen.  
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De lagere tevredenheid bij deze specifieke groep reizigers (reizigers vanuit D-kernen en gebruikers 
van Opstappers) is een indicator van een slechtere beoordeling van de kwaliteit van de bus. Op basis 
van de theorie heeft dit dus ook effect op de aantrekkingskracht van de bus. Wanneer de 
gebruikscijfers van de bus van D-kernen worden vergeleken met de andere kernen (waar reizigers 
meer tevreden zijn en dus een hoger kwaliteitsoordeel hebben) is een praktijkvoorbeeld van deze 
theorie te zien. 

Er is dus sprake van een mismatch tussen het aanbod van het busvervoer in de provincie en de vraag 
van de (potentiële) reiziger op verschillende plekken die ook effect hebben op de aantrekkingskracht 
van het openbaar busvervoer in Fryslân.  

Samenvattend is er dus ten eerste een mismatch tussen het aanbod van het busvervoer in de 
provincie en de groep potentiële reizigers op het gebied van prijs en reistijd. Bij potentiële reizigers in 
D-kernen zijn de lage bus frequentie en de afstand tot de bushaltes extra mismatches.  

Ten tweede zijn er ook mismatches tussen vraag en aanbod aanwezig bij de algemene groep 
reizigers. Het gaat hierbij over de frequentie van de bus en de informatievoorziening bij vertragingen. 
Tot slot zijn binnen de groep reizigers extra mismatches zichtbaar bij reizigers vanuit D-kernen 
wanneer het gaat over de frequentie van de bus en de informatievoorziening bij de halte.  

In het volgende hoofdstuk wordt op basis van de conclusie de aanbevelingen van het onderzoek 
besproken.   
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6. Aanbevelingen 
Het externe doel van dit onderzoek was om op basis van de resultaten van het onderzoek eventuele 
aanpassingen te maken aan het huidige provinciale beleid over het openbaar busvervoer of om 
bepaalde zaken op te nemen in het programma van eisen van de nieuwe concessie. Hierbij heeft de 
opdrachtgever verschillende instrumenten tot zijn beschikking zoals het stellen van schriftelijke of 
mondelinge vragen aan de Gedeputeerde Staten of het indienen van een motie, amendement, 
initiatiefvoorstel of het stellen van vragentijdens een vergadering van de Provinciale Staten.  

In het kader van dat doel zijn op basis van het onderzoek een aantal aanbevelingen geformuleerd 
voor de Statenfractie PvdA Fryslân.  

Zet in op structurele informatievoorziening over het openbaar busvervoer dat meer is 
dan reizigersaantallen en algemene klanttevredenheid  
De opdrachtgever vindt het wenselijk om meer inzicht te krijgen over het openbaar vervoer op basis 
van meer dan alleen reizigersaantallen en algemene tevredenheidscijfers.  

Het nadeel van reizigersaantallen is dat deze absoluut zijn. 100 reizigers vanuit een A-kern of D-kern 
zegt als een los getal niet zoveel. Maar wanneer dit wordt gecombineerd met het inwonersaantal van 
de betreffende kern om tot een percentage van gebruik van de bus te komen en dit getal wordt 
vergeleken kan dit waardevolle informatie opleveren specifiek tot kernen.  

In het onderzoek is bij de tevredenheidscijfers onderscheid gemaakt tussen verschillende groepen 
(kernen en bus soorten) om deze onderling te vergelijken. Uit het onderzoek komt naar voren dat er 
grote onderlinge verschillen zitten tussen deze groepen om verschillende redenen. Dit is waardevolle 
informatie die niet kan worden opgemaakt uit algemene tevredenheidscijfers die door de 
vervoerders of provincie worden aangeleverd.  

Daarom wordt de opdrachtgever aanbevolen om schriftelijk vragen te stellen aan de Gedeputeerde 
Staten. Hierin kan de opdrachtgever vragen of in de toekomst, wanneer er wordt gerapporteerd over 
tevredenheid en reizigersaantallen van het openbaar busvervoer, de tevredenheid wordt uit 
gespecifieerd op bus soort en kern soorten dat de reizigersaantallen per kern worden gerelateerd 
aan de hoeveelheid inwoners van de betreffende kern. Daardoor wordt het mogelijk om de 
verschillende kernen en bus soorten met elkaar te vergelijken en kan de opdrachtgever in de 
toekomst op basis van betere informatie, betere beslissingen nemen.  

Onderzoek de mogelijkheden om de frequentie van de bus te verhogen 
De klantwenspiramide en de statistieken van het onderzoek wijzen erop dat tevredenheid over het 
aspect snelheid een belangrijk aspect is voor de aantrekkelijkheid van het openbaar busvervoer. 
Reizigers willen graag zo snel mogelijk van A naar B. Een onderdeel van het aspect snelheid is de 
frequentie van de bus. Uit het onderzoek blijkt dat reizigers het minst tevreden zijn over de 
frequentie van de bus. 

Lage tevredenheid leidt tot een lagere aantrekkingskracht van het openbaar vervoer. Dit is ook 
zichtbaar in de vele reacties van respondenten die aangeven dat de frequentie van de bus een reden 
is om geen gebruik te maken van de bus.   

Daarom wordt de opdrachtgever aanbevolen om dit onderwerp aan te kaarten wanneer de nieuwe 
concessie wordt besproken in de Provinciale Staten. Het gaan dan specifiek over mogelijkheden om 
de frequentie van de bus te verbreden (tijden van de dienstregeling verruimen) en/of te verhogen 
tijdens de concessie. 
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Zet in op het verbeteren van de Opstappers 
Uit het onderzoek blijkt dat de inwoners van de onderzochte D-kernen ontevreden zijn over een 
aantal facetten van het openbaar busvervoer. Tegelijkertijd geldt dit ook voor de gebruikers van de 
Opstappers. Omdat veel D-kernen hoofdzakelijk worden bediend door Opstappers richt deze 
aanbeveling zich op de Opstapper. 

Een aspect waar beide groepen (inwoners van D-kernen en gebruikers van Opstappers) ontevreden 
over zijn is de frequentie van de bus (Opstapper). Wanneer er gekeken wordt in het programma van 
eisen zijn er maximale bedieningstijden opgenomen. Dat betekent dat Opstappers binnen een 
bepaalde tijd moeten rijden, maar er is geen minimum van hoe vaak deze moeten rijden. Dit 
minimum is wel aanwezig bij de andere kernen. De Gedeputeerde Staten geven zelf aan dat de 
kosten voor de Opstappers relatief laag zijn (Gedeputeerde Staten van Fryslân, 2020a). De 
maatschappelijke winst van het aanbod kan van grote betekenis zijn voor de leefbaarheid van kernen 
en is ook veel gehoorde opmerking onder respondenten.  

Daarom wordt de opdrachtgever aanbevolen om schriftelijke vragen te stellen aan de Gedeputeerde 
Staten. Hierbij wordt geadviseerd om vragen te stellen over de onderbouwing destijds van de keuze 
van het opstellen van maximumbedieningstijden in plaats van minimumbedieningstijden van de 
Opstapper en of de Gedeputeerde Staten dat op basis van de uitkomsten van het onderzoek, dit 
alsnog willen doen.  
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7. Discussie 
In dit hoofdstuk wordt het onderzoek kritisch bekeken en worden eventuele verbeterpunten, vragen 
voor een vervolgonderzoek en de generaliseerbaarheid van het onderzoek behandeld.   

Het onderzoek is begonnen met een documentenanalyse van de beleidsinstrumenten van het 
busvervoer in de provincie. Dit waren voornamelijk de meest recente nota van uitgangspunten en 
programma van eisen. Alleen is het huidige busvervoer niet op deze beleidsnota’s gebaseerd maar 
twee oudere en verschillende concessies. Er kunnen dus inhoudelijke verschillen zijn tussen deze 
beleidsstukken.  

Daarna worden de wensen van de reiziger uitgelegd en gebaseerd op de vijf aspecten van de 
klantwenspiramide. Het is uit de enkelvoudige regressieanalyse duidelijk geworden dat er meer 
factoren mee spelen dan de gegeven vijf aspecten wanneer het gaat over tevredenheid over het 
openbaar busvervoer. Het is op basis van dit onderzoek niet duidelijk wat deze factoren zijn. 
Daarentegen worden op basis van de vijf aspecten, vervoerders in een landelijk onderzoek 
beoordeeld die impact kunnen hebben op bonus/malusregelingen die vervoerders kunnen hebben 
met provincies.   

De enquête is uitgevoerd in een beperkt deel van de provincie en in een beperkt aantal kernen. De 
verdeling van de kernen was ook niet naar ratio van de populatie. Er is een bewuste keuze gemaakt 
om een grotere steekproef te nemen bij C- en D-kernen om ervoor te zorgen dat er genoeg respons 
uit die kernen zou komen om de betrouwbaarheid van het onderzoek te verbeteren. De enquête was 
echter alleen digitaal in te vullen (door middel van een QR code of link) en daardoor konden alleen 
personen die digitaal vaardig zijn de enquête invullen. Het onderzoek is vanwege deze punten niet te 
generaliseren naar de gehele provincie van Fryslân. Ook zijn de antwoorden van sommige vragen in 
de enquête niet gebruikt in het onderzoek, wel kan deze informatie bruikbaar zijn voor de 
opdrachtgever naast dit onderzoek. 

Daarnaast is dit onderzoek uitgevoerd gedurende de coronapandemie en kwam er tijdens het 
veldonderzoek een dwingend thuiswerk advies vanuit de overheid. Dit en de algehele pandemie kan 
effect hebben gehad op de beantwoording van de enquête omdat respondenten door de pandemie 
(tijdelijk) anders zijn gaan reizen.  

Desondanks dat heeft dit onderzoek wel meerwaarde. Al zijn er eerder op grote schaal 
reizigerstevredenheid onderzoeken verricht, geen van deze onderzoeken bieden de data om de 
verschillende soorten vervoer en de woonplaats van respondenten met elkaar te vergelijken. Het 
onderzoek kan worden verbeterd door dezelfde vragenlijst op dezelfde manier te verspreiden in de 
rest van Fryslân. Hierdoor spelen topografische verschillen een kleinere rol en is het daardoor 
mogelijk om tot een steekproef te komen die groot genoeg is om tot een generaliseerbare uitspraak 
te komen.   
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Er zijn verschillende onderwerpen denkbaar voor een vervolgonderzoek. Zo kan het waardevol zijn 
om de andere factoren die meespelen in tevredenheid te onderzoeken. Een ander goed onderwerp 
voor een vervolgonderzoek is de invloed van de prijs van het openbaar busvervoer omdat dit een 
veel benoemd onderwerp is in discussies rondom het openbaar busvervoer. Uiteindelijk is de locatie 
van de bushalte ook interessant. Bij het plaatsen van bushaltes moet het gemak van de reiziger voor 
de korte afstand tot de halte moeten worden afgewogen tegen de snelheidswinst van een halte 
verder weg. Reizigers vinden snelheid het belangrijkste, maar gemak speelt ook een rol en 
respondenten hebben aangegeven dat ze vonden dat de bushalte te ver weg was. Een duidelijk 
antwoord op dit dilemma ontbreekt in dit onderzoek. 

  



   
 

BUSJE KOMT ZO?  
46 

Literatuurlijst 
 

Arriva. (z.d.). Aanvullend vervoer Friesland. Arriva.nl. Geraadpleegd op 12 oktober 2021, van 
https://www.arriva.nl/friesland-en-waddeneilanden/reisinformatie-4/aanvullend-vervoer.htm 

Baarda, B., & Van Dijkum, C. (2019). Basisboek Statistiek met SPSS (6de editie). Noordhoff. 

CROW. (z.d.). Klant en kwaliteit - CROW. Geraadpleegd op 14 oktober 2021, van 
https://www.crow.nl/thema-s/collectief-vervoer/openbaar-vervoer/klant-en-kwaliteit-(1) 

CROW. (2014, 8 december). Mobiliteit en Gedrag - CROW. Geraadpleegd op 13 oktober 2021, van 
https://www.crow.nl/mobiliteit-en-gedrag/weblog/december-2014-(1)/de-klantwenspiramide;-het-
instrument-om-klantgeric 

CROW. (2015, september). Handleiding voor de ov-halte Toekomstgericht ontwerpen van 
halteplaatsen. https://www.crow.nl/getmedia/678d28e1-03b3-4433-b7f6-d876ad27ffc7/KpVV-
rapport-handleiding-ov-halte_K-D030_web.pdf.aspx?ext=.pdf 

CROW. (2018). Regionaal openbaar vervoer per 1 januari 2018 [Kaart]. 
https://www.crow.nl/downloads/documents/kpvv-publicaties/concessieposter2018?ext=.pdf 

CROW. (2020, november). OV-Klantenbarometer kwartaal 1–2020. 
https://www.crow.nl/getmedia/1b612dda-5508-479b-81a9-d3db4a2b1ff8/OV-
Klantenbarometer_kwartaal-1-2020.pdf.aspx?ext=.pdf 

Eklof, J. A., & Westlund, A. (1998). Customer satisfaction index and its role in quality management. 
Total Quality Management, 9(4–5), 80–85. https://doi.org/10.1080/0954412988613 

Fryslan. (2021a, juni 8). Bestuursakkoord. Geraadpleegd op 7 oktober 2021, van 
https://www.fryslan.frl/bestuursakkoord 

Fryslan. (2021b, juni 16). Aanbesteding busvervoer Fryslân. Geraadpleegd op 9 september 2021, van 
https://www.fryslan.frl/aanbestedingbus2022 

Gedeputeerde Staten van Fryslân. (2020a, januari). Nota van Uitgangspunten Aanbesteding 
busvervoer Fryslân 2022 -2032. 
https://www.fryslan.frl/_flysystem/assets/A.%20Nota%20van%20Uitgangspunten%20aanbesteding
%20busvervoer%20Frysl%C3%A2n%202022%20-%202032.pdf 

Gedeputeerde Staten van Fryslân. (2020b, februari). Ontwerp Programma van Eisen Openbaar 
Vervoer Concessie Fryslân 2022–2032. 
https://www.fryslan.frl/_flysystem/assets/B.%20Ontwerp%20Programma%20van%20Eisen%20Open
baar%20vervoer%20Concessie%20Fryslan%202022-2032.pdf 

Gedeputeerde Staten van Fryslân. (2020c, december 15). PS-voorstel Transitie openbaar vervoer. 
fryslan.notubiz.nl. Geraadpleegd op 9 september 2021, van 
https://fryslan.notubiz.nl/document/9563166/5/PS-voorstel%20Transitie%20openbaar%20vervoer_ 

Jacobs, I. (2019, 11 november). GS in Friesland geen voorstander van eigen OV-bureau. OVPro.nl. 
Geraadpleegd op 13 december 2021, van https://www.ovpro.nl/management/2019/11/11/gs-in-
friesland-geen-voorstander-van-eigen-ov-bureau/ 



   
 

BUSJE KOMT ZO?  
47 

Jobinder. (z.d.). Ook na de Coronacrisis Wmo- en leerlingenvervoer in Noordoost-Friesland | Jobinder. 
Geraadpleegd op 12 oktober 2021, van https://www.jobinder.nl/algemeen/ook-na-de-coronacrisis-
wmo-en-leerlingenvervoer-in-noordoost-friesland/ 

Kamerstuk 26456, nr. 3 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen. (2004, 11 november). 
officielebekendmakingen.nl. Geraadpleegd op 8 september 2021, van 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26456-3.html 

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. (2021a, april 7). Toekomst openbaar vervoer 2040. 
Openbaar vervoer (ov) | Rijksoverheid.nl. Geraadpleegd op 6 januari 2022, van 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/openbaar-vervoer/betere-verbindingen-openbaar-
vervoer/ov-in-de-toekomst 

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. (2021b, april 7). Toekomst openbaar vervoer 2040. 
Openbaar vervoer (ov) | Rijksoverheid.nl. Geraadpleegd op 6 januari 2022, van 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/openbaar-vervoer/betere-verbindingen-openbaar-
vervoer/ov-in-de-toekomst 

Provincie Fryslân. (z.d.). Steateleden en fraksjes Provincie Fryslân. fryslan.notubiz.nl. Geraadpleegd 
op 7 oktober 2021, van https://fryslan.notubiz.nl/leden 

Provincie Fryslân. (2019). Beleidskaders OV ketenknooppunten en bus-stallingen 2019. 
https://provinciale-begroting.frl/2021/wp-content/uploads/sites/7/2020/09/2.-
Beleidskaders_OV_ketenknooppunten_en_busstallingen.pdf 

Provincie Fryslân. (2020). Fryske IF-Monitor 2020. https://www.fryslan.frl/_flysystem/media/friese-
ov-monitor-2020_0.pdf 

RUG. (2021, 7 mei). LibGuides: Informatievaardigheden: Zoektechnieken en zoektips. Rijksuniversiteit 
Groningen LibGuide. Geraadpleegd op 15 oktober 2021, van 
https://libguides.rug.nl/c.php?g=531668&p=3637473 

Statistics How To. (2021, 2 juli). Cronbach’s Alpha: Simple Definition, Use and Interpretation. 
Geraadpleegd op 8 januari 2022, van https://www.statisticshowto.com/probability-and-
statistics/statistics-definitions/cronbachs-alpha-spss/ 

Van der Blij, F., Veger, J., & Siebos, C. (2010, november). HOV op loopafstand Het invloedsgebied van 
HOV-haltes. https://www.cvs-congres.nl/cvspdfdocs/cvs10_043.pdf 

Van der Laan, T. (2020, 27 oktober). Provincie stelt nieuwe busconcessie twee jaar uit, gaat over op 
noodconcessie. Leeuwarder Courant. Geraadpleegd op 9 september 2021, van 
https://lc.nl/friesland/Provincie-stelt-nieuwe-busconcessie-twee-jaar-uit-gaat-over-op-
noodconcessie-26146902.html 

Van Hagen, M., & Bron, P. (2013, november). De emotionele reis van onze klant. Waarom 56 minder 
is dan 45. https://www.cvs-congres.nl/cvspdfdocs_2013/cvs13_051.pdf 

Van Kesteren, G. (z.d.). Wat wordt er gedaan met de OV-Klantenbarometer | Gerard van Kesteren. 
DOVA. Geraadpleegd op 15 oktober 2021, van https://www.dova.nu/nieuws/wat-wordt-er-gedaan-
met-de-ov-klantenbarometer-gerard-van-kesteren 

Verhoeven, N. (2018). Wat is onderzoek? (6de editie). Boom Lemma. 



   
 

BUSJE KOMT ZO?  
48 

Wet personenvervoer 2000. (2021, 1 juli). https://wetten.overheid.nl/. Geraadpleegd op 7 oktober 
2021, van https://wetten.overheid.nl/BWBR0011470/2021-07-01 

 

 



   
 

BUSJE KOMT ZO?  
49 

Bijlage 1: Uitnodiging enquête 
 

Tekst uitnodiging brief huishoudens: 

Wat is uw ervaring met de bus, of gaat u niet met de 
bus? Laat het weten! 

Mijn naam is Jasper van Doremalen, student Bestuurskunde bij de Thorbecke Academie en op dit 
moment voer ik een afstudeeronderzoek uit in opdracht van een de fracties van de Provinciale Staten 
van Fryslân. Daarbij doe ik onderzoek naar de huidige ervaringen van Friese burgers in het openbaar 
busvervoer. Of u nu dagelijks of nooit met de bus reist, ik ben benieuwd naar uw mening! 

Uw mening wordt gebruikt in mijn onderzoek naar de mate waarin het openbaar vervoer in Fryslân 
aansluit bij de wensen van de inwoners. De resultaten van het onderzoek kunnen leiden tot 
verbeteringen in het aanbod van het openbaar vervoer in Fryslân.  

U kunt de vragenlijst invullen door de QR code hieronder te scannen met een QR code scanner op uw 
telefoon of u kunt gaan naar ███████ 

Ik zou het zeer op prijs stellen als u mee wilt doen aan mijn onderzoek. Onder de deelnemers van 
het onderzoek worden vijf cadeaubonnen naar keuze t.w.v. €20.- verloot!   

Indien u vragen heeft kunt u deze stellen via het emailadres j.m.vandoremalen@fryslan.frl 

Alvast bedankt voor het invullen van de vragenlijst!  
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Tekst online: 
 

Wat is jouw ervaring met de bus, of gaat je niet met de bus? Laat het weten! 

Voor mijn eindscriptie van de studie Bestuurskunde bij de Thorbecke Academie voer ik een 
afstudeeronderzoek uit in opdracht van een de fracties van de Provinciale Staten van Fryslân. Daarbij 
doe ik onderzoek naar de huidige ervaringen van Friese burgers in het openbaar busvervoer. Of je nu 
dagelijks of nooit met de bus reist, ik ben benieuwd naar jouw mening! 

Jouw mening wordt gebruikt in mijn onderzoek naar de mate waarin het openbaar vervoer in Fryslân 
aansluit bij de wensen van de inwoners. De resultaten van het onderzoek kunnen leiden tot 
verbeteringen in het aanbod van het openbaar vervoer in Fryslân.  

Ik zou het zeer op prijs stellen als je mee wilt doen aan mijn onderzoek. Onder de deelnemers van 
het onderzoek worden vijf cadeaubonnen naar keuze t.w.v. €20.- verloot!   

Je kunt de vragenlijst door te gaan naar ███████ 

Alvast bedankt voor het invullen van de vragenlijst!  
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Bijlage 2: Volledige vragenlijst enquête 
 

Ervaringsonderzoek busvervoer Fryslân 

Beste (niet) reiziger, 

Bedankt voor uw interesse voor deelname aan mijn onderzoek. Alvast veel dank! 

Voor mijn afstudeeronderzoek ben ik benieuwd naar de ervaringen van Friese burger in het 
openbaar busvervoer. Of je nu dagelijks of nooit met de bus reist, ik ben benieuwd naar uw mening.  

De opgehaalde ervaringen worden gebruikt in mijn onderzoek om de ervaringen in de verschillende 
bus soorten en buslijnen met elkaar te vergelijken. 

Alvast bedankt voor het invullen van de vragenlijst. Onder de deelnemers van het onderzoek worden 
vijf cadeaubonnen naar keuze t.w.v. €20.- verloot!   

Indien u vragen heeft over het onderzoek kunt u deze stellen via het emailadres 

Startvragen 

Om te beginnen wil ik u eerst een aantal persoonlijke vragen stellen voor de verwerking van de 
onderzoeksresultaten, om daarna over te stappen naar een aantal stellingen over de bus in de 
provincie Fryslân 

1. In welk jaar bent u geboren? (Open vraag) 
2. Wat zijn de 4 cijfers van uw postcode? (Open vraag) 
3. Wat is uw geslacht? (Man/ Vrouw/ Overig) 
4. Heeft u in het afgelopen jaar gebruik gemaakt van het openbaar vervoer in de provincie 

Fryslân? (Ja (Ga naar vraag 7)/ Nee (Ga naar vraag 5)) 
5. Waarom heeft u geen gebruik gemaakt van het openbaar vervoer in de provincie Fryslân? 

(Geen behoefte/ Ik voel me niet veilig in het OV / Ik vind het OV onbetrouwbaar / Reistijd te 
lang / Ik vind het niet gemakkelijk om te gebruiken / Kosten te hoog / De bus komt te weinig 
langs / de bushalte is te ver weg / Overig (open antwoord mogelijkheid) | meerdere 
antwoorden mogelijk ) 

6. Vraag 6: Kunt u uw antwoord meer toelichten? (Open vraag | Ga naar blok afsluiting) 
7. Wat zijn de redenen voor u om gebruik te maken van de bus in de provincie Fryslân?? (Reizen 

naar werk / Reizen naar school/studie / winkelen/boodschappen / Sociaal bezoek / Dagje uit 
/ Overig (open antwoord mogelijkheid) | meerdere antwoorden mogelijk)  

8. Hoe vaak maakt u gebruik van het openbaar vervoer in de provincie Fryslân? (Op (bijna) 
dagelijkse basis)/ 1 keer per week / 1 keer per maand / Aantal keer per jaar) 
 

De bushalte 

De volgende serie aan vragen gaan over de bushalte die u het meest gebruikt. 

9. Hoeveel minuten moet u reizen om naar de bushalte te komen die u het meest gebruikt? 
(Open vraag) 

10. Op welke manier reist u naar de bushalte die u het meest gebruikt? (Lopen, fiets, auto, overig 
(open antwoord)) 
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11. Wat vindt u van de afstand die u moet afleggen om naar de dichtstbijzijnde bushalte te 
komen? (Likert 1-10) 

12. Zijn er voorzieningen aanwezig op uw bushalte (bijv. bankje, hokje, fietsrekken, etc.) (Ja (Ga 
naar vraag 13)/ Nee (Ga naar vraag 14) 

13. 1Wat is uw oordeel over de voorzieningen bij uw bushalte? (Likert 1-10) 
14. Welke voorzieningen mist u bij uw bushalte? (Geen/ Open antwoord)  
15. Wat is uw totaaloordeel over de bushalte die u het meest gebruikt? (Likert 1-10) 

 

De busreis 

De volgende serie vragen gaat over uw tevredenheid over de verschillende aspecten van de busreis. 

Het gaat hierbij om de bus waar u het meest gebruik van maakt. 

16. Bent u tevreden over het openbaar busvervoer in de provincie Fryslân? 
17. Maakt u gebruik van Fries in de bus? (Ja (Ga naar vraag 18)/ Nee (Ga naar vraag 22) 
18. Wordt u goed geholpen in het Fries tijdens uw reis? (Likert 1-10) 
19. Is er tijdens de reis voldoende informatie in het Fries aanwezig? (Likert 1-10) 
20. Is er vooraf uw reis voldoende informatie in het Fries aanwezig? (Likert 1-10) 
21. Bent u tevreden over het gebruik van Fries in de bus? 
22. Van welke soort bus maakt u het meest gebruik van? (De Opstapper/ De belbus / buslijnen 

die door dorpen rijden /snelbussen die grotendeels over provinciale wegen rijden) 
23. Wat vindt u van de frequentie (aantal ritten per uur) op de lijn waar u het meest gebruik van 

maakt? (Likert 1-10) Aspect Snelheid 
24. Wat vindt u van de stiptheid van het voertuig (op tijd rijden) bij uw meest gebruikte 

instaphalte? (Likert 1-10) Aspect Snelheid 
25. Wat vindt u van de reissnelheid van de rit? (Likert 1-10) Aspect Snelheid  
26. Wat vindt u van de informatie op uw instaphalte? (vertrektijden, route, etc.) (Likert 1-10) 

Aspect Gemak 
27. Wat vindt u van de reisinformatie in de bus? (Likert 1-10) Aspect Gemak 
28. Hoe wordt u geïnformeerd bij vertragingen of andere problemen? (Likert 1-10) Aspect 

Gemak  
29. Kunt u moeilijk of makkelijk instappen bij uw meest gebruikte bushalte? (instaphoogte, 

afstand tot perron) (Likert 1-10) Aspect Comfort 
30. Kunt u (meestal) moeilijk of makkelijk een zitplaats vinden als u instapt? (Likert 1-10) Aspect 

Comfort 
31. Vindt u van het klimaat in de bus aangenaam? (temperatuur, ventilatie) (Likert 1-10) Aspect 

Comfort 
32. Ondervindt u tijdens uw reizen last van uw medereizigers? (bijv. geluid, gedrag) (Likert 1-10) 

Aspect Comfort  
33. Wat is uw oordeel over hoe netjes en schoon de bus is? (Likert 1-10) Aspect Beleving 
34. Hoe beoordeelt u het geluid van de bus? (Likert 1-10) Aspect Beleving 
35. Wat vindt u van de klantvriendelijkheid van het personeel? (Likert 1-10) Aspect Beleving 
36. Hoe veilig voelt u zich (meestal) op de halte waar u op de bus stapt? (Likert 1-10) Aspect 

Veiligheid 
37. Hoe veilig voelt u zich over het algemeen in het openbaar vervoer? (Likert 1-10) Aspect 

Veiligheid  
38. Hoe veilig heeft u zich gevoeld tijdens de laatste rit die u heeft gemaakt in het openbaar 

vervoer? (Likert 1-10) Aspect Veiligheid  
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Afsluiting 

39. Zijn er nog op- of aanmerkingen over het onderwerp die u nog wilt meegeven? (Open vraag) 
40. Indien u wilt meedoen voor de verloting van een cadeaubon kunt u hieronder uw emailadres 

invoeren (Open vraag) 

Bedankt voor het invullen van deze vragenlijst! 

 

Indien u nog op- of aanmerkingen heeft die kunt u dat hieronder aangeven. Indien u nog vragen 
heeft kunt u mij bereiken vi 

 

Aantal vragen per cluster: 

Beleving 3 
Comfort 4 
Gemak 3 
Snelheid 3 
Veiligheid 3 
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Bijlage 3: Resultaten enquête  
 

Tabel 9: Leeftijd respondenten (N=383) 

Respondenten tussen 0 – 18 jaar 51 13,3% 

Respondenten tussen 19 – 25 jaar 56 14,6% 

Respondenten tussen 26 – 35 jaar 36 9,4% 

Respondenten tussen 36 – 45 jaar 26 6,8% 

Respondenten tussen 46 – 55 jaar 45 11,7% 

Respondenten tussen 56 – 65 jaar 72 18,8% 

Respondenten tussen 66 – 75 jaar 72 18,8% 

Respondenten ouder dan 75 jaar 22 5,7% 
Gemiddelde leeftijd respondenten 46  

 

Respondenten hebben hun eigen postcode ingevuld in de enquête. Op basis van de postcode en het 
programma van eisen 2022-2032 (APA) zijn de postcodes gelabeld als A-kern, B-kern, C-kern, D-kern 
of overig.  

Tabel 10: Woonplaats respondenten in soort kern (N=383) 

A-kern 41 10,7% 

B-kern 153 39,9% 

C-kern 95 24,8% 

D-kern 86 22,5% 
Overig 7 1,8% 

 

Tabel 11: Geslacht respondenten (N=383) 

Man 184 

Vrouw 196 
Andere 3 

 

Tabel 12: Gebruik bus in Fryslân in afgelopen jaar (N=383) 

Ja 179 46,7% 

Nee 204 53,3% 
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Tabel 13: Redenen geen gebruik bus (N=204) 

Bij deze vraag was het mogelijk om meerdere antwoorden te selecteren.  

Geen behoefte 110 
Overig 68 
Reistijd is te lang 32 
Ik vind het niet gemakkelijk om te gebruiken 26 
De bus komt te weinig langs 22 
Ik vind het te duur 19 
De bushalte is te ver weg 14 
Ik voel me niet veilig in het OV 5 
Ik vind het OV onbetrouwbaar 0 

 

De respondenten zijn gevraagd om de redenen waarom zij geen gebruik maken van de bus, verder 
toe te lichten. Vrijwel alle respondenten hebben gebruik gemaakt van die mogelijkheid. De 
antwoorden zijn geclusterd tot bepaalde thema’s. Sommige antwoorden bevatten meerdere thema’s 
en zijn bij elk thema geteld. Een volledig overzicht van de antwoorden is te vinden in bijlage 3 

Tabel 14: Toelichting geen gebruik bus (N=204) 

Auto/ Fiets meer aantrekkelijk 128 

Reistijd is te lang 23 

Gebruiksgemak 18 

Overige vervoersmiddelen bieden meer vrijheid 14 

Corona/ Coronamaatregelen 13 

Prijs 13 
Uren dienstregeling te klein 10 

Bushalte te ver weg 9 

Geen behoefte 7 

Bus rijdt te weinig 6 

Overig  3 
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Bij deze vraag was het mogelijk om meerdere antwoorden te selecteren. De antwoorden die zijn 
genoemd bij de antwoordmogelijkheid andere zijn indien mogelijk geclusterd bij de bestaande 
redenen en daarbij opgeteld. Het opgetelde getal is het getal tussen haakjes. 

De overgebleven thema’s zijn zorg (drie keer), afhankelijk van het OV (twee keer) en het kopen van 
een huis (een keer). 

Tabel 15: Redenen gebruik bus (N=179) 

Reizen naar werk 36 (38) 
Reizen naar school/ studie 91 (92) 
Winkelen/ Boodschappen 35  
Sociaal bezoek 57 (64) 
Dagje uit 46 (53) 
Andere 23 

 

Tabel 16: Frequentie gebruik bus (N=179) 

Op (bijna) dagelijkse basis 68 38,0% 

1 keer per week 27 15,1% 

1 keer per maand 21 11,7% 

Aantal keer per jaar 63 35,2% 
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Sommige respondenten hebben een hoog antwoord gegeven op deze vraag (bijvoorbeeld 155 of 75). 
Dit geeft aan dat de vraagstelling misschien onduidelijk was voor deze respondenten. Alle 
respondenten die aangeven dat zij meer dan 20 minuten reistijd naar hun meest gebruikte bushalte 
hebben worden bij deze vraag buiten beschouwing gelaten. Dit geldt voor dertien respondenten.  

Tabel 17: Reistijd naar meest gebruikte bushalte (N=166) 

1-2 minuten 24 14,5% 
3-5 minuten 77 46,4% 

6-10 minuten 46 27,7% 

11 – 20 minuten 19 11,4% 

 

Bij de optie andere is een keer een onbruikbaar antwoord gegeven, een keer Scootmobiel opgegeven 
en een keer de trein.  

Tabel 18: Manier van reizen naar meest gebruikte bushalte (N=179) 

Lopen 124 69,3% 
Fiets 46 25,7% 

Auto 6 3,4% 

Andere 3 1,7% 

 

Tabel 19: Rapportcijfer afstand dichtstbijzijnde bushalte (N=179) 

Rapportcijfer 0-4 29 

Rapportcijfer 5-7 36 

Rapportcijfer 8-10 114 

Gemiddeld rapportcijfer 7,6 
 

Tabel 20: Aanwezigheid voorzieningen bushalte (N=179) 

Ja 156 

Nee 23 

 

Tabel 21: Rapportcijfer voorzieningen bushalte (N=156) 

Rapportcijfer 0-4 14 

Rapportcijfer 5-7 57 

Rapportcijfer 8-10 89 

Gemiddeld rapportcijfer 7,3 

 

 

 

 



   
 

BUSJE KOMT ZO?  
58 

De antwoorden zijn geclusterd tot bepaalde thema’s. Sommige antwoorden bevatten meerdere 
thema’s en zijn bij elk thema geteld. Een volledig overzicht van de antwoorden is te vinden in bijlage 
4 

Tabel 22: Gemiste voorzieningen bij de bushalte (N=179) 

Geen gemiste voorzieningen 117 

Bushokje/ bescherming tegen wind/regen 17 

Zitmogelijkheden 14 

Fietsrekken 8 

Opmerkingen over netheid 5 

Vuilnisbak 4 

Live reizigersinformatie (matrix borden) 4 

Verlichting 3 
Verwarming 2 

Oplaadpunt voor OV-Chipkaart 2 

Parkeermogelijkheden auto’s 2 

Camera toezicht 2 

Rookverbod 1 

Fietskluis 1 

Toilet  1 

 

Tabel 23: Rapportcijfer bushalte (N=179) 

Rapportcijfer 0-4 13 

Rapportcijfer 5-7 74 

Rapportcijfer 8-10 92 

Gemiddeld rapportcijfer 7,3 
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Tabel 24: Tevredenheid openbaar busvervoer in Fryslân (N=179) 

Ja 135 75,4% 

Nee 44 25,6% 

 

Tabel 25: Gebruik Fries in openbaar busvervoer in Fryslân (N=179) 

Ja 89 49,7 % 

Nee 90 50,3% 

 

Tabel 26: Rapportcijfer hulp in Fries tijdens de busreis (N=89) 

Rapportcijfer 0-4 3 

Rapportcijfer 5-7 34 

Rapportcijfer 8-10 52 

Gemiddeld rapportcijfer 7,8 

 

Tabel 27: Rapportcijfer reisinformatie in Fries tijdens de busreis (N=89) 

Rapportcijfer 0-4 11 

Rapportcijfer 5-7 43 

Rapportcijfer 8-10 35 
Gemiddeld rapportcijfer 6,8 

 

Tabel 28: Rapportcijfer reisinformatie in Fries voorafgaand de busreis (N=89) 

Rapportcijfer 0-4 22 

Rapportcijfer 5-7 43 
Rapportcijfer 8-10 24 

Gemiddeld rapportcijfer 5,9 

 

Tabel 29: Tevredenheid gebruik Fries in openbaar busvervoer in Fryslân (N=89) 

Ja 83 93,3% 
Nee 6 6,7% 

 

Tabel 30: Overzicht scores vragen Fries 

Hulp in Fries tijdens reis 7,8 

Reisinformatie Fries tijdens reis 6,8 

Reisinformatie Fries vooraf reis 5,9 

Tevredenheid gebruik Fries 93,3% 
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Tabel 31: Meest gebruikte bus soort (N=179) 

De Opstapper 21 

Belbus 0 

Buslijnen die door dorpen rijden 105 
Snelbussen die grotendeels over provinciale 
wegen rijden 

53 

 

Tabel 32: Rapportcijfer frequentie (aantal ritten per uur) op meest gebruikte buslijn (N=179) 

Rapportcijfer 0-4 37 

Rapportcijfer 5-7 68 
Rapportcijfer 8-10 74 

Gemiddeld rapportcijfer 6,4 

 

Tabel 33: Rapportcijfer stiptheid op meest gebruikte bushalte (N=179) 

Rapportcijfer 0-4 23 
Rapportcijfer 5-7 77 

Rapportcijfer 8-10 79 

Gemiddeld rapportcijfer 6,9 

 

Tabel 34: Rapportcijfer reissnelheid (N=179) 

Rapportcijfer 0-4 15 

Rapportcijfer 5-7 69 

Rapportcijfer 8-10 95 

Gemiddeld rapportcijfer 7,3 

 

Tabel 35: Rapportcijfer informatievoorziening bushalte (N=179) 

Rapportcijfer 0-4 17 

Rapportcijfer 5-7 72 

Rapportcijfer 8-10 90 

Gemiddeld rapportcijfer 7,2 
 

Tabel 36: Rapportcijfer reisinformatie in de bus (N=179) 

Rapportcijfer 0-4 6 

Rapportcijfer 5-7 68 

Rapportcijfer 8-10 105 

Gemiddeld rapportcijfer 7,6 
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Tabel 37: Rapportcijfer informatievoorziening bij vertraging of andere problemen (N=179) 

Rapportcijfer 0-4 42 

Rapportcijfer 5-7 94 

Rapportcijfer 8-10 43 
Gemiddeld rapportcijfer 5,9 

 

Tabel 38: Rapportcijfer gemak instaphalte (N=179) 

Rapportcijfer 0-4 1 

Rapportcijfer 5-7 33 
Rapportcijfer 8-10 145 

Gemiddeld rapportcijfer 8,5 

 

Tabel 39: Rapportcijfer beschikbaarheid zitplaats in de bus (N=179) 

Rapportcijfer 0-4 4 

Rapportcijfer 5-7 54 

Rapportcijfer 8-10 121 

Gemiddeld rapportcijfer 8,1 

 

Tabel 40: Rapportcijfer klimaat in de bus (N=179) 

Rapportcijfer 0-4 14 

Rapportcijfer 5-7 76 

Rapportcijfer 8-10 89 

Gemiddeld rapportcijfer 7,2 

 

Tabel 41: Rapportcijfer hinder van medereizigers (N=179) 

Rapportcijfer 0-4 42 

Rapportcijfer 5-7 73 

Rapportcijfer 8-10 64 

Gemiddeld rapportcijfer 6,1 

 

Tabel 42: Rapportcijfer netheid bus (N=179) 

Rapportcijfer 0-4 6 

Rapportcijfer 5-7 84 

Rapportcijfer 8-10 79 

Gemiddeld rapportcijfer 6,9 
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Tabel 43: Rapportcijfer geluid bus (N=179) 

Rapportcijfer 0-4 26 

Rapportcijfer 5-7 90 

Rapportcijfer 8-10 63 
Gemiddeld rapportcijfer 6,5 

 

Tabel 44: Rapportcijfer klantvriendelijkheid personeel (N=179) 

Rapportcijfer 0-4 6 

Rapportcijfer 5-7 66 
Rapportcijfer 8-10 107 

Gemiddeld rapportcijfer 7,7 

 

Tabel 45: Rapportcijfer veiligheidsgevoel bushalte (N=179) 

Rapportcijfer 0-4 11 

Rapportcijfer 5-7 45 

Rapportcijfer 8-10 123 

Gemiddeld rapportcijfer 7,8 

 

Tabel 46: Rapportcijfer veiligheidsgevoel tijdens de laatste rit (N=179) 

Rapportcijfer 0-4 4 

Rapportcijfer 5-7 33 

Rapportcijfer 8-10 142 

Gemiddeld rapportcijfer 8,2 

 

Tabel 47: Rapportcijfer veiligheidsgevoel algemeen (N=179) 

Rapportcijfer 0-4 5 

Rapportcijfer 5-7 59 

Rapportcijfer 8-10 115 

Gemiddeld rapportcijfer 7,8 
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Aan het einde van de vragenlijst hebben alle respondenten de mogelijkheid gehad om verdere op- of 
aanmerkingen te geven over het onderwerp van de enquête. Daarbij hebben 263 respondenten 
gebruik van gemaakt. De antwoorden zijn geclusterd tot bepaalde thema’s. Sommige antwoorden 
bevatten meerdere thema’s en zijn bij elk thema geteld. Een volledig overzicht van de antwoorden is 
te vinden in bijlage 6 

Tabel 48: Op- of aanmerkingen onderwerp enquête (N=263) 

Geen opmerking 106 

Dienstregeling (te lage frequentie, diensttijden 
te kort, aanbod diensten etc.) 

36 

Sociale/maatschappelijke karakter van het OV 28 

Complimenten 19 

Succeswensen voor het onderzoek  14 

Prijs 12 
Auto/ fiets aantrekkelijker 10 

Bushalte 10 

Comfort 9 

Reistijd 9 

Gebruiksgemak 8 

Aansluiting op ander OV 7 

(Onjuiste) vertrektijden 7 

Corona 6 

Doorrijden bij halte 6 

Onderzoek 3 

Veiligheid 3 

Rijgedrag 3 
Gedrag personeel 1 

Fries 1 

Overig 1 
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Tabel 49: Rapportcijfer aspect snelheid (N=179) 

Rapportcijfer frequentie 6,4 

Rapportcijfer stiptheid 6,9 

Rapportcijfer reissnelheid 7,3 
Rapportcijfer aspect Snelheid 6,9 

 

Tabel 50: Rapportcijfer aspect gemak (N=179) 

Rapportcijfer informatievoorziening bushalte 7,2 

Rapportcijfer reisinformatie in de bus 7,6 
Rapportcijfer informatievoorziening bij 
vertraging of andere problemen 

5,9 

Rapportcijfer aspect gemak 6,9 
 
Tabel 51: Rapportcijfer aspect comfort (N=179) 

Rapportcijfer gemak instaphalte 8,5 

Rapportcijfer beschikbaarheid zitplaats in de 
bus 

8,1 

Rapportcijfer klimaat in de bus 7,2 
Rapportcijfer hinder van medereizigers 6,1 

Rapportcijfer aspect comfort 7,5 
 
Tabel 52: Rapportcijfer aspect beleving (N=179) 

Rapportcijfer netheid bus 6,9 
Rapportcijfer geluid bus 6,5 

Rapportcijfer klantvriendelijkheid personeel 7,7 

Rapportcijfer aspect beleving 7,0 
 
Tabel 53: Rapportcijfer aspect veiligheid (N=179) 

Rapportcijfer veiligheidsgevoel bushalte 7,8 
Rapportcijfer veiligheidsgevoel laatste rit 8.2 

Rapportcijfer veiligheidsgevoel algemeen 7,8 

Rapportcijfer aspect veiligheid 7,9 
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Tabel 54: Rapportcijfers aspecten algemeen (N=179) 

Rapportcijfer aspect snelheid 6,9 

Rapportcijfer aspect gemak 6,9 

Rapportcijfer aspect comfort 7,5 
Rapportcijfer aspect beleving 7,0 

Rapportcijfer aspect veiligheid 7,9 

Algemeen eindcijfer 7,2 

 

Tabel 55: Totaaloverzicht rapportcijfers 

Frequentie bus 6,4 
Stiptheid bus 6,9 
Reissnelheid 7,3 
Informatievoorziening bushalte 7,2 
Reisinformatie in de bus 7,6 
Informatievoorziening bij vertraging of andere 
problemen 

5,9 

Gemak instaphalte 8,5 
Beschikbaarheid zitplaats 8,1 
Klimaat in de bus 7,2 
Hinder medereizigers 6,1 
Netheid bus 6,9 
Geluid bus 6,5 
Klantvriendelijkheid personeel 7,7 
Veiligheidsgevoel bushalte 7,8 
Veiligheidsgevoel laatste rit 8,2 
Veiligheidsgevoel algemeen 7,8 
Eindcijfer 7,2 
% Tevredenheid busvervoer 75,4% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

BUSJE KOMT ZO?  
66 

Tabel 56: Rapportcijfers per soort busvervoer (N=179) 

 De Opstapper (N=21) Buslijnen door 
dorpen (N=105) 

Snelbussen over 
provinciale wegen 
(N=53) 

Frequentie bus 4,8 6,4 7,1 

Stiptheid bus 6,3 6,9 7,3 
Reissnelheid 6,7 7,3 7,6 

Informatievoorziening 
bushalte 

5,9 7,1 7,9 

Reisinformatie in de bus 6,8 7,5 8,0 

Informatievoorziening bij 
vertraging of andere 
problemen 

5,6 5,8 6,2 

Gemak instaphalte 8,1 8,5 8,6 

Beschikbaarheid zitplaats 7,5 8,0 8,4 

Klimaat in de bus 7,2 7,1 7,4 

Hinder medereizigers 5,2 6,1 6,4 

Netheid bus 6,5 6,9 7,1 

Geluid bus 6,0 6,4 6,7 

Klantvriendelijkheid 
personeel 

6,7 7,8 7,9 

Veiligheidsgevoel bushalte 7,6 7,8 7,9 

Veiligheidsgevoel laatste rit 8,2 8,1 8,4 

Veiligheidsgevoel algemeen 7,7 7,7 8,0 
Eindcijfer 6,7 7,2 7,6 

% Tevredenheid 
busvervoer 

61,9% 72,8% 84,9% 
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De respondenten met een postcode die is overig is gelabeld zijn in deze tabel niet meegenomen.  

Tabel 57: Rapportcijfers per soort kern (N=174) 

 A-Kern (N=22) B-Kern (N=78) C-Kern (N=43) D-Kern 
(N=31) 

Frequentie bus 6,0 7,3 6,5 4,6 

Stiptheid bus 6,7 7,2 6,6 6,6 

Reissnelheid 7,8 7,4 6,9 7,0 

Informatievoorziening 
bushalte 

7,2 7,5 7,5 6,8 

Reisinformatie in de bus 7,7 7,8 7,6 7,0 

Informatievoorziening bij 
vertraging of andere 
problemen 

6,2 5,7 6,3 5,6 

Gemak instaphalte 8,3 8,6 8,4 8,3 

Beschikbaarheid zitplaats 8,5 8,0 8,0 7,7 

Klimaat in de bus 7,4 7,2 7,2 6,9 

Hinder medereizigers 5,9 6,4 5,4 6,6 

Netheid bus 6,5 7,0 6,7 7,2 

Geluid bus 6,1 6,8 5,9 6,5 
Klantvriendelijkheid 
personeel 

7,6 7,8 7,4 7,7 

Veiligheidsgevoel 
bushalte 

8,2 7,9 7,8 7,3 

Veiligheidsgevoel laatste 
rit 

8,3 8,2 8,2 8,2 

Veiligheidsgevoel 
algemeen 

7,9 7,8 7,7 7,7 

Eindcijfer 7,3 7,4 7,1 7,0 

% Tevredenheid 
busvervoer 

72,7% 83,3% 72,1% 61,3% 
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Tabel 58: Rapportcijfers per reisfrequentie (N=179) 

 

 Op bijna 
dagelijkse basis 
(N=68) 

1 keer per 
week (N=27) 

1 keer per 
maand (N=21) 

Aantal keer 
per jaar 
(N=63) 

Frequentie bus 5,9 7,1 7,1 6,5 

Stiptheid bus 6,4 6,6 7,6 7,4 

Reissnelheid 7,0 7,1 7,8 7,6 

Informatievoorziening 
bushalte 

7,1 6,6 8,0 7,4 

Reisinformatie in de bus 7,5 7,3 7,7 6,3 

Informatievoorziening bij 
vertraging of andere 
problemen 

5,8 5,9 6,3 6,0 

Gemak instaphalte 8,6 8,4 8,5 8,4 

Beschikbaarheid zitplaats 7,9 7,9 8,1 8,2 

Klimaat in de bus 7,0 7,1 7,2 7,4 

Hinder medereizigers 5,8 5,7 6,1 6,6 

Netheid bus 6,5 6,7 7,3 7,3 
Geluid bus 5,6 6,4 7,0 7,3 

Klantvriendelijkheid 
personeel 

7,7 7,3 7,4 7,9 

Veiligheidsgevoel 
bushalte 

7,8 7,1 8,3 7,8 

Veiligheidsgevoel laatste 
rit 

8,3 7,7 8,6 8,2 

Veiligheidsgevoel 
algemeen 

7,7 7,4 7,9 7,9 

Eindcijfer 7,0 7,0 7,6 7,5 

% Tevredenheid 
busvervoer 

72,1% 77,8% 76,2% 77,8% 
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Tabel 59: Rapportcijfers leeftijdscategorie 0-25 & 65+ (N=127) 

 

 Leeftijd 0-25 (N=95) Leeftijd 65+ (N=32) 

Frequentie bus 5,4 7,0 
Stiptheid bus 6,3 8,4 

Reissnelheid 7,1 8,6 
Informatievoorziening bushalte 7,0 7,8 

Reisinformatie in de bus 7,4 7,9 
Informatievoorziening bij vertraging of 
andere problemen 

5,6 6,0 

Gemak instaphalte 8,5 8,6 

Beschikbaarheid zitplaats 7,8 8,5 
Klimaat in de bus 6,9 7,6 

Hinder medereizigers 6,1 6,3 
Netheid bus 6,5 7,8 

Geluid bus 6,1 7,6 
Klantvriendelijkheid personeel 7,5 8,3 

Veiligheidsgevoel bushalte 7,8 7,9 
Veiligheidsgevoel laatste rit 8,3 8,6 

Veiligheidsgevoel algemeen 7,7 8,3 
Eindcijfer 7,0 7,8 

% Tevredenheid busvervoer 68,4% 75,0% 
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Respondenten hebben meerdere reismotieven kunnen opgeven. De respons van deze respondenten 
wordt bij elke score meegewogen.  

Tabel 60: Rapportcijfers per reismotief (N=179) 

 Werk (N=38) School/Studie 
(N=92) 

Winkel/ 
Boodschappen 
(N=35) 

Sociaal 
bezoek 
(N=64) 

Dagje 
uit 
(N=53) 

Frequentie bus 7,0 5,9 7,3 6,5 6,6 

Stiptheid bus 7,4 6,4 7,4 7,0 6,8 

Reissnelheid 7,3 7,0 7,9 7,3 7,1 
Informatievoorziening 
bushalte 

7,6 7,0 7,7 7,0 7,2 

Reisinformatie in de bus 8,0 7,4 8,0 7,3 7,5 

Informatievoorziening 
bij vertraging of andere 
problemen 

6,5 5,8 6,3 5,4 5,9 

Gemak instaphalte 8,4 8,7 8,4 8,3 8,4 

Beschikbaarheid 
zitplaats 

8,1 7,9 8,4 8,2 7,1 

Klimaat in de bus 7,5 6,9 8,0 7,1 7,3 

Hinder medereizigers 5,6 5,8 6,9 6,1 6,3 

Netheid bus 6,9 6,5 7,5 7,2 7,2 

Geluid bus 6,8 5,8 7,1 6,5 6,5 

Klantvriendelijkheid 
personeel 

7,9 7,5 8,1 7,6 7,7 

Veiligheidsgevoel 
bushalte 

8,2 7,7 8,3 7,4 7,7 

Veiligheidsgevoel 
laatste rit 

8,5 8,2 8,5 8,1 8,0 

Veiligheidsgevoel 
algemeen 

7,9 7,6 8,1 7,7 7,7 

Eindcijfer 7,5 7,0 7,7 7,2 7,2 

% Tevredenheid 
busvervoer 

89,4% 68,5% 77,1% 75,0% 81,1% 
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In de tabel hieronder is het rapportcijfer van de afstand tot de dichtstbijzijnde bushalte vanuit 
verschillende subgroepen. 

Tabel 61: Rapportcijfers afstand bushalte 

Soorten kernen  

A-Kern (N=22) 7,6 

B-Kern (N=78) 8,2 

C-Kern (N=43) 8,3 
D-Kern (N=53) 5,3 

Soort vervoer  

Opstapper (N=21) 6,1 

Buslijnen door dorpen (N=103) 8,1 

Snelbussen over provinciale wegen (N=53) 7,2 

Reisfrequentie  

Op bijna dagelijkse basis (N=68) 7,5 

1 keer per week (N=27) 7,5 

1 keer per maand (N=21) 7,7 

Aantal keer per jaar (N=63) 7,6 

Leeftijd  

Leeftijd 0-25 (N=95) 7,2 
Leeftijd 65+ (N=32) 7,5 

Reismotief  

Werk (N=38) 7,6 

School/Studie (N=92) 7,4 

Winkel/ 
Boodschappen (N=35) 

8,3 

Sociaal bezoek (N=64) 7,5 

Dagje uit (N=53) 7,2 
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Tabel 62: Rapportcijfers aspecten soorten busvervoer (N=179) 

 De Opstapper (N=21) Buslijnen door 
dorpen (N=105) 

Snelbussen over 
provinciale wegen 
(N=53) 

Rapportcijfer aspect 
snelheid 

5,9 6,8 7,3 

Rapportcijfer aspect gemak 6,1 6,8 7,4 

Rapportcijfer aspect 
comfort 

7,0 7,4 7,7 

Rapportcijfer aspect 
beleving 

6,4 7,0 7,2 

Rapportcijfer aspect 
veiligheid 

7,8 7,8 8,2 

Algemeen eindcijfer 6,6 7,2 7,6 

 

 

De respondenten met een postcode die is overig is gelabeld zijn in deze tabel niet meegenomen.  

Tabel 63: Rapportcijfers aspecten per soort kern (N=174) 

 A-Kern (N=22) B-Kern (N=78) C-Kern (N=43) D-Kern (N=31) 

Rapportcijfer aspect 
snelheid 

6,8 7,3 6,7 6,1 

Rapportcijfer aspect 
gemak 

7,0 6,9 7,1 6,5 

Rapportcijfer aspect 
comfort 

7,5 7,5 7,3 7,4 

Rapportcijfer aspect 
beleving 

6,7 7,2 6,7 7,1 

Rapportcijfer aspect 
veiligheid 

8,1 8,0 7,9 7,7 

Algemeen eindcijfer 7,2 7,4 7,1 7,0 
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Bijlage 4: Toelichting geen gebruik bus in 
Fryslân 

In deze bijlage vindt u de antwoorden op vraag 6 van de enquête; “Kunt u uw antwoord op de vorige 
vraag verder toelichten?”. Dit is in relatie tot de vorige vraag waarbij de respondenten die hebben 
aangegeven dat zij geen gebruik maken van de bus in de provincie Fryslân, aangeven waarom dat 
niet zo is.  

Tabel 64: Toelichting geen gebruik bus (N=204) 

voor het openbaar vervoer moet je een pas aanvragen.  dat is onnodig als je twee auto's voor de deur hebt te staan. 
Mijn zoon van 16 komt zo nu en dan wel langs met de bus. 
Wij gebruiken de auto om boodschappen en naar het werk te gaan. 

Ik werk in Sneek en de bus is te veel overstappen + in Wierum hebben we alleen zo'n domme belbus waar je 27uur van 
te voren moet bellen. Nou nee bedankt. Mijn leaseauto voldoet prima 
Komt niet vaak een bus  

Ik heb een auto, mijn werk is dichtbij huis. Ik shop veel online (boodschappen etc.) dus hoef daar niet altijd voor de 
reizigen. Daarnaast vindt ik het helemaal niks om te reizen met de bus, ik ben altijd doodsbang om verkeerd op/uit de 
stappen. 
Eigen auto. Corona thuis werken.  

Ik reis altijd met mijn eigen auto 

Wij hebben eigen vervoer 

Maak geen gebruik van het ov. 

Er is geen busverbinding naar mijn werk 

Voor woon werk verkeer niet nodig, en om een keer naar Leeuwarden of Drachten , Groningen pak je toch sneller de 
auto. 
In bezit van een auto  

Dus niet met bus 

Ik heb een auto 

Lijkt me duidelijk 

Ik heb een auto.  

Slechte busverbindingen  

Heb zelf een auto 

Heb eigen vervoer van deur tot deur. Dit is handiger en kost minder tijd. 

De bus komt niet vaak langs, het is duur en je zit ontzettend lang in de bus daarom is het niet makkelijk en kun je beter 
de auto pakken.  
zie de combinatie van de gegeven antwoorden 

Zie vorige vraag 

Geen mogelijkheid s'avonds terug te komen 

Heb een auto  

Auto is voorhanden, en je komt van eigen voordeur tot deur van bestemming. Met de bus ben je altijd afhankelijk van de 
haltes  
Ga liever met de auto 

Ben er met eigen auto sneller, lange wachttijden ook. Met zijn ov-pas allemaal moeilijk en dit.  

We hebben een auto en de bus komt hier te weinig om daar gebruik van te maken. 

Bushalte is aan de snelweg.  

Er rijd geen bus door ons dorp en moeten een kwartier fietsen om bij de dichtstbijzijnde bushalte te komen  

Je kunt op te weinig momenten op een dag vertrekken en moet weer vroeg terug reizen, anders rijden er helemaal geen 
bussen meer. 
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Een buskaartje is veel duurder dan wanneer ik met de auto ga. Voor de auto betaal ik veel vaste lasten, die betaal ik 
sowieso. 
Auto vd zaak en per bus lastig bereikbaar  

Bushalte ver weg dus ik kan beter naar school fietsen,. 

Als ik moet of wil reizen pak ik de auto  

Ik heb een auto, een motor en een electrische fiets. 

Rij zelf in auto 

Ik heb inmiddels een auto 

Ik heb een auto. Mijn kinderen hebben wel gebryik gemaakt van het OV. 

Te weinig belangstelling . 

Wij wonen net twee maanden in Burdaard, het is lastig om met het openbaar vervoer hier naar toe te komen vanaf 
Leeuwarden in de avond, er gaat ook geen bel-bus. 
Gebruik eigen vervoer. 

nee 

Weinig onderweg 

ik heb eigen vervoer omdat ik met het OV niet kan komen waar ik zou willen. OV dus niet nodig. 

Zonder auto op het platteland is niet praktisch 

Ik heb mijn eigen auto dus is het OV niet nodig 

De paar keer dat in naar Leeuwarden ben geweest, as het bereik met de auto makkelijker. 

Heb wel een auto die mij van deur tot deur brengt 

Zie 5 

Gebruik m’n fiets of auto om mij van deur tot deur te verplaatsen  

Ik heb een zeer comfortabele auto 

Ik maak gebruik van een lease-auto van de zaak. Daarnaast rijden hier amper bussen langs het dorp. Een auto is 
noodzakelijk om je van a naar b te verplaatsen. 
Auto voor woon-werkverkeer 

Ik heb een auto 

Te ver lopen naar de bushalte. En te duur  

Ik neem de auto mee naar het werk. Het OV is duur en sluit niet goed aan + de reistijd zou erg lang zijn. Met de auto kan 
ik overal naar toe. 
Reistijd op het platteland is te lang doordat bestemmingen niet aansluiten op de openbaar vervoerslijnen. 

Gemak 

Maak altijd gebruik van de auto 

Heb 2e auto 

Heb eigen vervoer  

Wij reizen met de auto. 

IK RIJ AUTO DUS DAT IS MAKKELIJKER WANT BEN OOK SLECHT TER BEEN 

Heb in auto  

Nee 

het is 2.2 km fietsen. in het donker zonder lantaarnpaal.  

Nou dan pak je makkelijker de auto 

veel te veel gedoe 

Met de auto ben je sneller op plek van bestemming i.p.v. met het ov en overstap tijden erbij. Toen ik nog wel met de bus 
ging was je met een maandkaart iets van € 85 kwijt, vanaf 1 dec ga ik weer in Leeuwarden werken en kijken of dit met 
het ov kan, dan ben ik rond €200,- in de maand kwijt. Een erg groot verschil..  
Uur van te voren een bus bellen werkt niet  

Het is gebruik van de auto is gebruiksvriendelijker wanneer je in een buitengebied woont. 

Reis met auto 
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 de bus correspondeert niet met mijn werktijden. 

Doe alles op de fiets of met de auto. 

4 km fietsen 

Ik ga naar mijn werk met de auto, met de bus ben ik twee keer zoveel tijd kwijt.. 

Heb zelf vervoer 

We hebben een auto moeten kopen omdat de bussen amper rijden ze rijden weekends niet ze rijden op feestdagen en 
vakanties niet en soms willen wij half 12 naar Dokkum maar rijd hij pas om half 2 belbus komt niet altijd opdagen  
Wij hebben 2 auto's,  waarvan 1 lease 

Vanuit ons dorp Wierum is er niet op alle momenten van de dag aanbod van OV. Dus is eigen vervoer makkelijker. 

Ben nu niet meer actief in het economisch circuit en maak gebruik van een auto in het relatie onderhoud met familie en 
kennissen bezoek.  
Heb auto 

Ik vreselijke migraine aanvallen krijg door mondkapjes 

OV is niet te doen hier op't platteland - tenminste zo lijkt t altijd.  

Ik beschik over een auto + een motor 

Zelf auto en verder met fiets 

Altijd op de fiets of anders met de auto 

i.v.m. corona mijd ik niet noodzakelijke contacten  

Ga met de auto, zit ik niet aan tijden vast 

We hebben twee auto's en willen niet afhankelijk zijn van ov. 

Mijn werk is dichtbij 

Wij hebben een auto. 

Ik ga eigenlijk altijd met de auto. 

Woon in Burdaard. De bushalte is kilometers verderop in het open landschap. En ik heb een auto 

Maak altijd gebruik van de fiets en auto.  

Als je een auto hebt ga je niet met de bus  

Eigen auto, dus geen busvervoer nodig. 

Zoveel mogelijk thuis en in directe omgeving door covid-19, vandaar momenteel geen gebruik van OV 

geen toelichting 

Ik rijd geen auto. Dus ik ben er afhankelijk van als mijn man er niet is. 

Ik moet dan altijd nog een stuk lopen of fietsen vanaf de bushalte en kan niet op mijn eigen tijd weg. Met de auto kan 
dat wel. Ondanks dat de benzineprijzen zijn gestegen vind ik het OV ten opzichte van de prijzen in het buitenland erg 
hoog. Daardoor overweeg ik het OV niet eens. 
Wij moeten ook de auto gebruiken. 

Heb geen idee hoe je met de bus moet reizen, bedoel het toegangsbewijs 

We hebben een auto. 

Vindt rijden in auto prettiger  

Auto  

Hebben eigen vervoer. 

De auto brengt mij van deur tot deur, op mijn tijd 

Ik heb een auto dus eigen vervoermiddel ten alle tijde beschikbaar 

i.b.v. auto 

Geen wachttijden  

Heb een auto 

De kosten zijn mij te hoog 

Met de auto ben ik sneller op de bestemming dan met de bus.  
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Geen behoefte omdat ik een auto heb. Wel eens overwogen alleen dan is er vooral een lange reistijd en daarnaast is 
reizen met het OV niet goedkoop.  
Ik heb een auto die ik liever gebruik.  

Ga altijd met de auto 

De prijs ten op zichte van auto rijden is te duur. Auto rijden is goedkoper en sneller 

Sinds corona werk ik thuis. Voor andere ritten maak ik gebruik van eigen auto, fiets of ik loop 

Omdat ik vervoer heb met de auto 

Heeft het hebben van een auto nog nadere toelichting nodig? 

Verplaats mij met de auto 

Als ik één keer per jaar in bus ga is het veel te moeilijk om een vervoerbewijs te kopen. 

We hebben eigen vervoer 

Ik heb een auto van het bedrijf 

Ik gebruik mijn eigen auto. 

We hebben het niet nodig om met de bus te reizen. 

Heb een auto, waarmee ik dagelijks naar Drachten rij. 

Reistijd in de auto naar werk is 17 minunten en per o.v. 1 uur en 29 minuten. 

Naar mijn werk is het met de bus 1 uur en 12 min, met mijn auto is het maar 21 minuten reistijd.  

Auto in makkelijker  

Door het gemak om snel in een auto te stappen en zo te kunnen vertrekken op ieder gewenst moment.  

Ik heb een auto. Dan hoef ik niet te wachten en ben ik vrij om te gaan wanneer ik wil.  

Omdat ik een auto heb 

Ik reis met de auto, dat is veel praktischer voor mij. 

Ik gebruik de auto 

Ik beschik over een auto 

Zie boven 

Kan ik zelf bepalen w aar wanneer en waarheen 

Vind gemakkelijker om met de auto te rijden.  

Door corona zal ik OV zo veel mogelijk vermijden, ook trein e.d. 

Zolang ik nog  kan autorijden ga je niet met de bus. 

Niet nodig gehad afgelopen jaar 

Gebruik fiets of auto 

Voor mijn werk is openbaar vervoer te omslachtig met overstappen.  

ga vaak op de fiets of auto 

Ik ga overal heen met de auto. 

Eigen vervoer 

Voor bezoek Leeuwarden gebruik ik de fiets (6 km) overige contacten gebruik ik klein auto’tje 

Ritje naar Lwd 10 euro te duur.  

Kan gelukkig nog zelf autorijden. Dat is gemakkelijkr! 

eigen vervoer 

Ik gebruik altijd mijn auto. 

Ik heb een auto, dat rijdt sneller. Daarnaast vind ik het openbaar vervoer te duur. Ritjes op en neer Anjum-Dokkum 
zouden wel prima zijn, alleen komt de bus hier niet zo vaak. 
Slechte verbinding met de trein, vooral s'avonds.  

Ben zelf 40 jaar bus chauffeur geweest 

Ga meestal met de auto en is mij te omslachtig 

Kan S avonds moelijk terugkomen naar anjum 
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Eigen auto 

Reis met eigen auto en beperkingen wegens corona 

Ik woon vrij afgelegen. Dus is het niet handig om met de bus te gaan. En eerlijk gezegd heb ik al 40 jaar mijn rijbewijs en 
vind ik het prettig en makkelijk om met de auro te reizen 
Vervoer per auto 

N.V.T 

Bus is te duur  

Ik ben een echte fietser 

Ik heb een auto dus is het reizen met een bus niet nodig!  

.. 

Rijdt te weinig en reistijd te lang 

Voor mijn werk niet handig.dus ga ik met de auto. 

Afstand van 20km doe ik op de fiets. Is het verder, dan auto, of wel met auto omdat ik grote/zware spullen mee moet 
nemen. Reis wel per trein als bezoek nabij het centrum is van grotere steden 
We doen alles met onze auto 

Antword moet volgens mij  duidelijke  zijn. 

De bushalte is best wel ver weg al met al is de reistijd lang. Van woonplaats tot werk ben ik dan 1 uur en 10 minuten 
onderweg terwijl dit met de auto 20 minuten is. Daarnaast vind ik het in verhouding te duur als je ziet naar lengte 
reistijd, qua aantallen bushaltes en mate van aansluiting  
Ik woon en werk in hetzelfde dorp.  Als ik ergens naartoe moet dan pak ik de auto of de fiets. Ligt er aan waar ik naartoe 
moet.  
Naar het werk 

Dicht bij Leeuwarden. Op de fiets of auto is sneller omdat je niet hoeft re wachten. Alle andere plekken slecht bereikbaar 
met ov.  
wonen 2 km vanaf de bushalte, het dus gemakkelijker en eenvoudiger om de auto te gebruiken. Bus komt lang niet 
rechtstreeks in alle plaatsen waar wij heen moeten. Wij moeten dus via Dokkum naar Kollum etc. 
Ik gebruik het openbaar vervoer niet door corona en ook dat ik niet veel van de wereld hoef te zien 

Eigen auto meer vrijheid 

Naar mijn werk gaat geen snelle bus verbinding  

We hebben een auto 

Eigen vervoer, auto 

De bus komt nooit daar waar ik moet zijn en op dat tijdstip. 

Omdat ik mijn eigen auto heb. Daardoor reis ik niet met de bus.  

Ik reis graag met openbaar vervoer. Maar ik kom uit de stad. Daar liep ik gewoon naar de dichtsbijzijnde hakte en stond 
de wachttijd in digitale realtime borden weergegeven. Echt iets om meer mensen de bus in te krijgen!!!!  
n.v.t. 

Werk veel thuis en kan zowel op de fiets als met auto prima op mijn werk komen. Met de bus doe ik daar veel langer 
over. 
Auto geeft meer vrijheid  

Ik reis sinds start corona pandemie met mijn eigen auto. 

Familiebezoek doen we met de auto. 

Duur zonder abonnement. Reistijd is lang. Thuiswerken nu  verplicht en ben in bezit eigen auto wat vrijheid qua werktijd 
geeft.  
Kom nooit in Friesland  

Mag nog autorijden dat doe ik alleen in mijn omgeving 

Ik heb een auto. En met Corona zit ik liever niet in het OV 

Wij doen vanwege onze leeftijd nu alles per auto 

Na half 13.00 rijdt er een poosje geen bus 

Als ik de auto gebruik ben ik binnen 10 minuten op de plaats van bestemming , met de bus doe ik er langer over. 

- 
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Met de fiets ben ik sneller op het werk (7,5 km). Verder heb ik ook een auto ter beschikking bij slecht weer. De bus stopt 
niet in de buurt van mijn werk, waardoor ik nog 10 minuten moet lopen.  
Eigen auto 

Ik woon in het buitengebied, werk in het mcl. Geen rechtstreekse lijn. 
Om 7.15 uur op mijn werk te zijn zou ik voor zessen al van huis moeten. 
Mijn laatste dienst loopt 23.00 af. 
Toen ik nog buitenshuis werkte, was de reistijd te lang met veel omwegen en overstappen. Ik ben in het bezit van eigen 
auto, dus bus is voor mij niet aantrekkelijk. 
In tijden zonder corona waren we zo nu en dan een dag naar een stad en maken dan gebruik van OV, is er door corona 
niet van gekomen. Onze zonen maken regelmatig gebruik van OV om ons te bezoeken. 
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Bijlage 5: Gemiste voorzieningen bushalte 
In deze bijlage vindt u de antwoorden op vraag 14 van de enquête “Welke voorzieningen mist u bij 
uw bushalte? 62 respondenten hebben aangegeven dat zij voorzieningen missen. Hieronder vindt u 
de antwoorden van de respondenten zonder dat deze geclusterd zijn.  

Tabel 65: Gemiste voorzieningen bushalte (N=64) 

fietsrekken Staat maar 1 hokje bij de bushalte aan de andere kant van 
de weg en als je daar onder staat als het regent wordt je 
nog steeds nat 

Overkapping Er staan twee bushaltes tegenover elkaar en ik gebruik ze 
allebeide. De ene bushalte heeft een hokje en een 
bankjeen de ander niet. Ik zou best wel een tweede hokje 
willen wegens regen e.d. 

Vuilnisbak Bescherming tegen wind ...maar dat word altijd vernield 
Een hokje Hokje staat aan 1 kant van de weg 
Ov oplaadpunt Meer verlichting, voetgangerspad/zebrapad 
Nethheid Droog kunnen staan en zitten  
Bankje Een goede fietsenstalling 
Een oplaadpaal dichtbij de bushalte Bankje 
bushokje aan beide kanten Parkeer plek voor eventuele auto's 
Matrixbordje Een bankje 
Verwarming Live tijdweergave, goede verlichting, bewakingscamera bij 

fietsenstalling 
Fietsenrekken Bankje en meer fietsenrekken 
Prullenbakken  Hokje 
Goede lantaarnpalen Prullenbak 
Fietsenrek  Overkapping 
overkapping en bankje Hokje 
Fietsenrek Bankje  
Fietskluis voor elektrische fiets Iets meer bankjes soms staat het er helemaal vol met 

mensen als je dan wil zitten is het niet fijn want dan zit er 
meestal al iemand  

Schoon en netjes  Winkel met veiligheidsredenen, zodat ik mezelf kan 
vastbinden in bus. Want die maakt hele scherpe bochten  

Rookverbod bordje Toilet 
Slecht onderhoud te weinig plek onder het afdakje als het regent 
Bushokje Vuilnisbak 
Bankje Smerig van buiten en binnen 
Fietsenrek Digitaal aangeven wanneer bus komt 
Extra bankje Zitplaats 
Dichte bushok, maarja werden in recente jaren 
constant gesloopt door kwajongens 

Een kachel tijdens de winter 

Meer ruimte en meer zitgelegenheid Erg verouderd en vies 
parkeerplaats voor auto langere tijd Een droge sta plek 
bordje, informatie Abri 
werkende wifi Fietsenstalling  
Camera toezicht Bank 



   
 

BUSJE KOMT ZO?  
80 

Bijlage 6: Op- of aanmerkingen onderwerp 
enquête 

In deze bijlage vindt u de antwoorden van de respondenten die aan het einde van de enquête enige 
op- of aanmerkingen over het onderwerp hebben achtergelaten  263 hebben een reactie gegeven. 
Hieronder vindt u de antwoorden van de respondenten zonder dat deze geclusterd zijn.  

Tabel 66: Op- of aanmerkingen onderwerp enquête (N=263) 

Voor degene die geen ander vervoer hebben is de bus natuurlijk een uitkomst. Ook voor de jeugd naar school 
e.d. 
De bussen komen veel te vroeg in de ochtend in Paesens Moddergat en komen pas in de middag weer eens 
langs, dus gelieve andere tijdstippen voor de bus bijvoorbeeld 07:30 en gewoon vaker een bus hier. 
Frequentie van het aantal ritten is erg laag 
Veel succes met je studie! 
Nee 
Neen 
Nee 
Ik heb met de bus reizen nooit als erg ervaren. De aansluitingen hier zijn goed en de omstandigheden ook. 
Nee 
Nee  
Over het algemeen is het vrij vochtig in de bus, dus de airco zou anders ingesteld kunnen worden. Daarnaast ben 
ik echter wel tevreden over de busreizen die ik maak. 
Neen 
Nee 
Omdat ik een auto en een elektrische fiets heb, maak ik geen gebruik van de bus 
OV moet goedkoper en toegankelijker worden 
Lijn 60 stopt in holwerd en niet in dpkkum 
Geen op en aanmerkingen 
Nee 
Tja !!  Blijft een moeilijk onderwerp  
Nee 
Voor mijn gevoel is het openbaar vervoer vooral voor schoolgaande jongeren. 
Op het platteland beschikt bijna iedereen min of meer noodgewongen over eigen vervoer. 
nope. Succes met je onderzoek, Jasper 
Nee 
Nee 
Nee.  
Soms gaan bussen te vroeg weg. Wel 5 min. Dat is niet zo handig. 
Als de bushalte een beetje opgeknapt zou worden zou het beter zijn 
Busvervoer is niet nodig.ivm autobezit  
Zie regelmatig buschauffeurs waarvan ik, maar aanleiding van hun rijden, mij afvraag waar ze hun rijbewijs 
hebben gekregen... vele rijden te hard waar dat niet kan en houden geen rekening met het overige verkeer. Zit 
regelmatig met mijn hoofd te schudden van verbazing hoe er wordt gereden.  
Buslijnen van anjum naar drachten verbeteren, annemoonstraat in leeuwarden bankje toevoegen, vanaf nhl 
stenden naar dokkum/ anjum, nu minimaal 15 min lopen 
Nee 
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OV in Noord Nederland op sommige trajecten blijft lastig en soms lange en nogal vermoeiende busreizen  
Als ik ergens zou wonen met regelmatig openbaar vervoer wat betaalbaar is, dan zou ik daar gebruik van maken. 
Dan zou een auto minder nodig zijn. Toen we beide nog werkten hadden we zelfs twee auto's nodig om naar het 
werk te komen. 
Ik denk dat vervoersproblemen zich op den duur zelf oplossen. Mensen redden zich hoe dan ook, met of zonder 
bus.  
N.v.t. 
Het zou fijn zijn als er een bushalte in het dorp kwam 
Nu rijd ik van huis naar mijn werk. Met de bus moet ik nog overstappen.  
Tot 6 jaar geleden reisde ik vrijwel uitsluitend met de bus heen en weer naar Leeuwarden elke dag. 
Beviel best heel goed.  
Antwoorden gebaseerd op begin van dit jaar - inmiddels een auto in bezit dus maak geen gebruik meer van de 
bus 
Nee 
Vraagstelling icm de cijfers is soms vreemd. Er zou meer mogelijkheid moeten zijn om dingen te differentiëren   
Succes verder! 
Geen 
Nee⁰ 
In deze regio is OV erg lastig doordat het weinig frequent rondrijdt. En daardoor minder wordt gebruikt. Maar 
het begrijpelijk met zo’n lage bevolkingsdichtheid 
veel succes met je onderzoek 
Zo doorgaan 
geen  
Nee, niet echt…Ik wens jou succes met jouw onderzoek topv het openbaar vervoer! 
De lijn 154 van Dokkum busstation vertrekt bijna altijd 2/3 minuten te laat 
nee 
Het gewissel tussen sommige bussen is soms irritant, het kan wel eens zijn dat er iets kleinere bussen 
langskomen die geen zitplaatsen meer hebben. 
 
Als afsluiting wens ik je heel veel succes met je project! 
X 
Sommige buschauffeurs zijn erg onaardig en kijken niet of er iemand bij de bushalte staat waardoor ze gewoon 
verder rijden. 
Over het algemeen ben ik zeer tevreden over de busreizen! Buschauffeurs zijn meestal erg klantvriendelijk, 
begroeten je en stoppen voor je als je net iets te laat bent. Het enige ding waar ik soms last van heb, is dat 
chauffeurs de halte 's ochtends vroeg of 's avonds voorbij rijden. Meestal is dit op te lossen door een bus te 
nemen die 10 minuten later gaat, maar niet altijd. 
Ik ben zeer tevreden over de bushaltes (ik maak gebruik van bushaltes in Stiens en Leeuwarden) geduldig 
personeel alleen bij it skil in Stiens mis ik een fietsenrek  
 
Ik hoop dat ik de cadeau bon win ben namelijk een student en kan de cadeau bon goed gebruiken voor kerst 
Meer sturen op on demand, bezetting in bussen is veel te laag 
Geen 
Nee 
Jammer van de ketting ivm de corona. Ik vind het altijd leuk om dicht bij de chauffeur te zitten 
Voor hen die geen auto hebben is OV onmisbaar  
Om OV toegankelijker te maken, is het overwegen van de ritprijs zeker de moeite waard. Het is voor 2 personen 
die carpoolen op dit moment goedkoper om met de auto te gaan ipv met de bus, ook al willen wij dit graag. 
Daarnaast dragen de hoge kosten zeker niet bij aan een inclusieve samenleving: mensen met lagere inkomens 
worden afgeschrikt gebruik te maken van het OV, ook wanneer zij hierop aangewezen zijn. Dit kan weer 
doorwerken in sociaal opzicht: vereenzaming. 
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OV is erg belangrijk. Bereikbaarheid dorpen en voor schoolgaande kinderen die verder weg moeten. 
Succes met je afstudeeronderzoek Jasper van Doremalen. Goede keuze. 
Geen 
Nvt 
Mijn dochter reist wel met OV,maar is vooral van en naar de dorpen,slechte verbinding 
Geen 
Voor incidenteel gebruik is de drempel te hoog om met het openbaar vervoer te reizigen. 
Goed, bereikbaar openbaar vervoer vind ik belangrijk ook al maak ik er nu geen gebruik van. Stel dat ik geen 
gebruik meer kan maken van de auto om welke reden dan ook, is mobiliteit belangrijk  
Busvervoer voor mijn dochter naar school is met zo'n omweg dat de reistijd veel te lang is. Nu ook auto gekocht 
om naar 1e de beste treinstation te rijden  
De  bus tarieven zijn te duur wij reizen met z,n tweeen dan is de auto goedkoper 
Ik zou graag een kortingsabonnement voor de bussen in Friesland hebben en daarbij een app waarop ik 
informatie krijg bij vertragingen, uitval van bussen of omleidingen.  
Nee 
Ik vind de buslijn ferwert Dokkum ferwert matig en dan met name  's avonds en weekends. Wachten in Holwert, 
Belbus,...  Het voelt alsof we niet bij Dokkum horen, terwijl dat onze gemeentestad is.... van en naar Leeuwarden 
is het namelijk zeer goed geregeld.  
De ramen moeten schoner zijn soms weet je niet eens waar je bent  
Word soms aangesproken door zwerver op busstation dokkum, beetje vervelend. En bus 52 is soms wat te laat, 
waardoor bus 355 soms net weggaat maar we hem nog kunnen halen door er naar toe te sprinten. Soms jammer 
dat 355 niet even wacht op bus 52, want bijna iedereen uit 52 moet mee met 355. 
Nvt 
Nee hoor 
Ik las laatst dat Arriva verschillende lijnen/haltes in de provincie wil schrappen. Ik hoop dat de provincie hier nog 
iets aan kan doen, want vooral voor minder mobiele mensen is bijvoorbeeld de lijn 51 in Dokkum erg essentieel 
om bijvoorbeeld bij twee verzorgingshuizen of het ziekenhuis (en alles daar omheen) te komen.  
Geen 
Ik reis maar weinig met OV en altijd overdag en meestal ook daluren omdat ik hekel heb aan volle bus 
Ik reis veel van A naar B in 3 etappes: van Stiens naar station Lwdn, van Lwdn naar transferium Drachten, en van 
daar naar Norg (llijn 84)  Ik reis dus met 3 bussen evenveel. Verder veel met de trein naar B"post en de bus naar 
Kollum. Dat laatste kan al jaren niet meer in de weekend want dan rijdt 62 niet. Lastig als je in het weekend 
bejaarden moet opzoeken en zelf geen auto hebt.  Die willen liefst zondag bezoek maar dat kan dus niet. 
Stiens-Norg is ook altijd een ellende. Eerst stik ik in stiens bij de halte al in de rook. Ondanks verder weg staan 
altijd weer iemand die er bij komt en rookt. Dat is lastig want je kunt niet ergens anders op de bus wachten dan 
BIJ  de halte. Dit zou een openbare plaats moeten zijn met dus een rookverbod. Dat het openbaar is  is ook 
erkend want je moet er wel een mondkapje op...maar niet als je rookt! En dat doet iedereen dus. Lastig voor 
mensen met longproblemen maar daar houden ze geen rekening mee. Ik zou wel willen dat voor ALLE bushaltes 
een status openbare ruimte komt en dus een  rookVERBOD zou gelden, incl busstation.  Het is niet logisch dat er 
op een treinstation een rookverbod geldt behalve op een aangewezen rookplek, maar op het busstation mag 
roken overal.  Het idee dat mensen "buiten" geen last van rook hebben en onder een overkapping wel klopt niet, 
Ik stik er op 15 meter al in.  En je staat als niet roker die afstand moet houden altijd in de regen en wind want de 
rokers hebben altijd de beste droge plekken.  Bussen zijn vaak te laat.  De reisinfo in de bus is vaak kapot. De bus 
stopt op het station vaak achteraan, daar is geen verhoogd perron dus heb je een zeer lage uitstap. Dat is niet 
fijn met gewrichtsproblemen en bagage.   Ook jammer dat er op het busstation geen wc is, dat is alleen voor 
arrivapersoneel. Er is wel iets voor passagiers maar dat is aan de andere kant van het treinstation en werkt heel 
moeilijk met codes en online betalen en getallen invoeren. Mensen zonder smartphone/digitaal betalen kunnen 
daar niet naar de wc,  Dan met de snelbus  320 naar Drachten.  Gelukkig is daar wel een wc maar de 
wachtruimte is daar OPEN dus je staat daar zo een half uur in de regen of vrieskou. Zeker  op zaterdag is de 
wachttijd een half uur of 45 minuten. Die paar hokjes die er zijn worden wel bezet door rokers.  Lijn 84 is vaak 
een slechte bus met ontzettend veel lawaai. Ander busprobleem:  de herrie van de radio van de chauffeur  Dat is 
op bijna alle lijnen zo, en bijna altijd veel te hard. Ik heb bij arriva gemeld dat ik die radioherrie 2 uren achter 
elkaar NIET aankan want ik heb hersenletsel. Dan zeggen ze vraag de chauffeur maar of de radio zacht mag. 
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Maar 1. dat doen ze niet en 2. zachter helpt niet, het moet UIT.  Het is me al diverse keren gebeurd dat de 
uitstaphalte voorbij werd gereden, dat er teveel geld van de ov chipkaart werd afgeschreven, of dat er ritten 
werden berekend die niet klopten.   Het digitale restitutieformulier is een ramp. Elke keer wijzigen de ingevoerde 
getallen weer of ze zijn weg, moet je weer alles opnieuw invullen. je bent er een uur mee bezig. Papieren 
formulier was makkelijk te doen, maar dat willen ze niet meer.  Verder heb ik heel vaak vervelende passagiers 
meegemaakt,  soms voelt dat bedreigend, de bus is vaak vies, vaak vlekken op de zitting, en de combinatie 
lawaai bus-motor/radio chauffeur/ bonkende herrie van smartphone-oordoppen  van passagiers is vaak niet te 
harden. De meeste reizen moet ik maken met gehoorbescherming of desnoods de handen voor de oren. En 
achteraf doodmoe en barstende hoofdpijn. Maar helaas, ik heb GEEN  reis-alternatief.  Zorg om blijven van lijn 
84.  Bij nw. plan wordt reizen op zaterdag  onmogelijk. Arriva kijkt alleen naar alternatief voor directe bewoners 
maar niet naar langere overstaptrajecten die daarmee niet geholpen zijn.  Maak rook en lawaai-vrij reizen 
mogelijk, ook voor mensen met  long en hersenschade, en ook in het weekend, dat is pas openbaar. 
vraag 26 is voor mij niet van toepassing. Deze mogelijkheid om dat in te vullen mis ik. Is me nog nooit 
overkomen dat er vertraging oid was. 
Nee 
Nee 
Ik ben wel benieuwd waar het onderzoek gepubliceerd wordt en wat er mee gedaan wordt.  
Zorgen dat de busverbindingen in stand gehouden worden zodat mensen die dat nodig hebben een beroep er op 
kunnen blijven doen 
Ik zou het heel waardevol vinden wanneer het OV ook in de buitengebieden vaker komt. Dat zou de leefbaarheid 
van de dorpen positief stimuleren 
Mijn dochter studeert in Groningen en woont nog thuis, haar reistijden met de bus en trein daar naar toe zijn 
echt lang doordat de aansluitingen minimaal zijn. 
 
Veel succes met uw afstudeeropdracht! 
Groet, Eveliene 
Nu, tijdens Corona, reis ik minder vaak met de bus 
Sommige buschauffeurs rijden veel te wild en hard waardoor het soms erg gevaarlijk is.  
Sinds de pandemie zou er meer geventileerd moeten worden in de bussen. Door bijvoorbeeld bij elke halte waar 
iemand in- of uitstapt beide deuren te openen, dus zowel de voor- als achterdeur. Dit gebeurt maar een enkele 
keer. 
Het zou fijn zijn dat er na 7 uur ook nog bussen rijden vanaf station buitenpost of feanwâlden naar metslawier. 
Niet alleen een belbus 
Lijn 52 rijdt niet vaak genoeg  
meer qliners en de bus maakt veel geluid 
Soms rikden bussen eerder weg 
Succes met je scriptie!  
Het wordt je soms wel moeilijk gemaakt om op bepaalde tijden in Anjum te komen. Dit is vervelend zeker als we 
alleen de 155 nog kunnen nemen. Zo is de reistijd enorm lang.  
Bus vervoer gratis voor iedereen  
Succes met je studie!  
Goed dat dit onderzocht wordt, succes! 
Ik geef de bus maatschappij niet de schuld maar het heeft met de regering te maken. 
Nee 
In Dokkum overlast van zwerver die me aanspreekt 
neen 
succes met je studie (9101  - 10) 
X 
Het is erg duur. En reistijden zijn verschrikkelijk lang. 
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Door de vaak vele haltes duurt een busreis ontzettend lang. Een ritje van 10 minuten met de auto duurt met de 
bus meer dan 25 minuten. Tevens zijn overstaptijden dramatisch. De bus vanuit mijn wijk gaat maar 1 en soms 
2x in het uur. Moet vaak erg lang wachten op het station voor een trein of andere bus. 
Het reizen met het ov is extreem duur geworden ten opzichte van de voorgaande jaren. Ik beschik zelf over een 
auto + een motor dus ben (gelukkig) niet afhankelijk van het OV.  
Over het algemeen erg tevreden over het openbaar vervoer alleen soms kleine probleempjes waardoor het toch 
iets minder word. Heel soms rijden bussen je zomaar voorbij en dat is natuurlijk niet normaal, daardoor gaat de 
tevredenheid toch een beetje omlaag. 
nee 
Zodra het weer mogelijk wil ik graag weer gebruik maken van de busdiensten, want ik heb geen eigen vervoer 
buiten de fiets. Helaas ben ik voor vervoer, door de beperkte (avond)dienst, 's avonds afhankelijk van anderen 
om met de auto mee te te rijden.  
Zou graag willen dat de bus niet meer door het dorp gaat maar om het dorp. 
Nee 
Busverbinding van mn woonplaats is prima!! 
Ik vind het belangrijk dat het busvervoer blijft. Vooral voor jongeren en de ouderen die wel gebruik maken van 
de bus. Vind het lastig om invulling te geven aan de manier waarop dit geregeld moet worden... 
Z 
- 
Ik heb een aantal keren bij lijn 3 die van cammingha buren naar het station rijdt gehad dat ik mijn pas uitstak om 
op te stappen en de bus niet stopte, waardoor ik mijn trein en afspraken miste. Ook heeft deze lijn eigenlijk 
meerendeels vertraging. 
Nvt 
Nee 
Nee 
Nee 
Buschauffeurs moeten zich beter aan de vertrektijden houden  
nee 
Zaterdag komt na 18.00 geen bus meer en moet ik mijn zoon naar Dokkum 8 km en of Holwert 5 km brengen of 
ophalen. 
Nee 
Gratis busvervoer voor AOW'ers 
Nee 
Nee 
Busvervoer moet zo snel als mogelijk geëlektrificeerd worden. 
X 
Er zou voor mij een drempel zijn vanwege de pas die je tegenwoordig nodig hebt. 
 
Toen ik nog reisde met ov had je nog strippenkaarten. 
Hoorde van een collega dat de pas ook een houdbaarheid heeft. Waar na tegoeden komen te vervallen.  
Heb dit niet gecontroleerd. Maar maakt het er niet toegankelijk op lijkt mij. 
nee 
Ik kan mijn wekelijkse boodschappen niet allemaal meenemen in de bus. 
Geen 
Nee 
Nee 
ja op lijn160 blije Dokkum provincieale weg 
gebeurt her regelmatig tot zeer vaak door 
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In het dorp is uitsluitend gebruik te maken van een Opstapper. De reistijd wordt hierdoor enorm vergroot. 
Dichtstbijzijnde reguliere bushalte is op 2,5 km afstand. Ik vind de OV voorzieningen in het dorp (met veel 
ouderen) absoluut onvoldoende. 
Nee. 
In het weekend is het OV slecht richting meerdere plaatsen 
Nee 
Geen 
Nee 
Erg donkere halte 
Welvaart heeft openbaar vervoer teruggedrongen naar groepen mensen die er minder van (welvaart) hebben 
kunnen profiteren.  
Bus 55 rijd niet op zondag, ook op zaterdagavond na 9 uur geen bus meer. Dat is wel eens lastig 
Openbaar vervoer moet er beslist zijn. 
Aanpassen naar vraag. 
Grote bussen laten rijden op lijnen en tijdstippen waar dit niet nodig is moet anders kunnen, cq efficienter. 
Nee 
Niet echt ,te weinig ondervinding. 
Bushalte heeft een scheef half open dak waar het bij in regent 
Auto is gemakkelijk 
OV zou gewoon in de dorpen moeten stoppen  
nee 
De informatie over vertrektijden en vertragingen op de van toepassing zijnde buslijn worden uitstekend 
weergegeven in de app van 9292 op mijn Iphone. 
N.v.t. 
nee 
Maar mocht ik in de toekomst dichter bij huis gaan werken en de auto weg wordt gedaan dan zal ik zeker 
gebruik van de bus willen maken. 
Omdat de fiets niet op de bus mag moest ik een auto kopen om naar de trein te komen … 🥵"#$%&'( 
Nee 
Het gebeurt toch net iets te vaak dat een bus voorbij rijdt omdat je niet of net te laat wordt gezien. Daarnaast 
hebben de bussen ‘s ochtends best vaak enkele minuten vertraging, waardoor je de overstap soms net niet redt. 
Nee 
Het is duidelijk, ik ben tevreden 
Nee 
Ik kom uit Noord-Holland dus heb ‘nog’ geen ervaring met het openbaar vervoer in Friesland. 
Nee 
Ik ga alleen héél af en toe met de bus omdat het een leuke ervaring is voor de kinderen. Maar zolang de 
mondkapjes in het OV verplicht blijven zal dat sowieso niet gebeuren.  
Nu ik niet meer met studentenov kan reizen, stap ik niet meer zo snel in het ov i.v.m. de prijzen en reistijd. Ook is 
de aansluiting van de bus naar de trein verslechterd waardoor je vaak de bus net mist en dan al gauw een 
(half)uur moet wachten. Ook vond ik het jammer dat de bus niet altijd meer door Damwoude rijdt, waardoor ik 
vaak in Dokkum moest overstappen maar meestal de overstap niet haalde 
Nee 
Sommige buschauffeurs zeuren erg over de mondkapjes 
Nee 
Ik woon in een miniscuul dorp dus het is wat lastig soms om kritiek te leveren op het gebrek aan voorzieningen 
als hier relatief weinig mensen gebruik maken van ov.  
Sommige bushokjes zien er erg onverzorgd uit. 
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Soms pestende schoolkinderen op de rit. Denk aan haren trekken etc.. stront vervelend en stoer doen ten 
opzichte andere leerlingen 
Nee 
Tot nu heel tevreden. 
Bus komt geregeld niet op tijd bij de halte, of te vroeg en rijdt dan gewoon door of komt te laat. 
regelmatig (1 a 2 keer per jaar ) maakt ik gebruik van OV. Dit met veel plezier. Eigen vervoer heeft echter de 
voorkeur. 
Het stinkt in de bus 
Toen ik nog werkzaam was maakte ik regelmatig gebruik van de bus 
Nee 
Nee 
nee 
Geen. 
Nee 
De halte bij het kruidvat aan de Langebuorren in Stiens is waardeloos,(daar moet ik dus net uitstappen) die staat 
nl. voor de fietsenrekken die meestal vol staan, ik maak gebruik van de zogenaamde blinde/taststok dus struikel 
ik regelmatig over de fietsen die er terecht staan, want daar zijn die rekken uiteindelijk ook voor bedoeld. Voor 
slechtziende zou het fijn zijn als er op hert busstation in Leeuwarden zwarte platen achter de grote witte letters 
(die boven de verschillende perrons hangen)komen, tegen de grijze lucht is wit moeilijk te zien. 
Wanneer mijn vrouw de auto nodig heeft, reis ik met de bus naar mijn werk (hallum). 
Mijn werktijden zijn dan van 14.00 tot 22.00. als ik dan terug reis naar Dokkum, moet ik tot na half 12 wachten 
voordat er een bus naar dokkum reist. Hier mag wel wat aan verbeterd worden. In  Hallum is veel 
werkgelegenheid door de 3 fabrieken die alle 3 in ploegen werken. Door de apparte bustijden is reizen met het 
openbaar vervoer niet aantrekkelijk. 
Aks ik de bus zie dan er slechts een geringe bezetting behoudens de ochtend en avond. Overdag kun je veel 
kleinere bussen laten rijden. 
X 
Reeds gemeld. 
De bus verbinding moet blijven in de dorpen  
X 
Bus verbinding s'avonds tussen Veenwouden en Dokkum, over Damwoude laten rijden.  
Wort weinig gebruik door de ouderen van gemaakt de haltes zijn vaak buiten de dorpen en dan moet je ver 
lopen om op je bestemming te komen [Dus geen optie om met de bus te gaan kan je beter een buurman vragen 
dat die je even brengt]. 
Nee  
Betere aan sluiting van dokkum naar anjum vooral s avonds en s middags 
Nee 
X 
Nee. Succes met het onderzoek! 
Zomers is het super heet in de bus of hier iets aan gedaan kan worden 
Misschien dat ik in vakantie wel met openbaar vervoer wil gaan... 
Nee 
Dat de bus rijden naar dokkum toe wel beter mogen aansluiten bij de schooltijden 
N.v.t. 
Bij mijn antwoorden verschilt het per bus reis maar dit is een schatting van alle busreizen  
Nee. 
Dat de handhaving controleert op hang jongeren bij de bushalte want die zorgen wel voor overlast en onveilig 
gevoel bij veel mede reizigers 
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De aansluitingen zijn niet optimaal 
Ook gaat de bus niet tot laat 
Succes! Tijdens mijn studententijd wel veel met de bus gereisd.  
Hai ik ben zeer ontevreden ik ben in dit jaar meer dan 10+ keren aan de kant laten staan en ik ben daar erg boos 
op want ik mis school uren maar ook me baas word boos als ik te laat kom ik heb een klacht in gediend en ze 
doen er niks mee erg slecht ik moet dagelijks de bus nemen maar als die te laat komt of gewoon door rijd of veel 
ste vroeg gekomen is zit ik in de problemen en ik kan niet elke x aankomen ja de bus kwam niet of is door 
gereden laat hier alsjeblieft wat aan gedaan worden  
Over het algemeen wij zijn tevreden met het openbare vervoer in Fryslân. Wij zijn afhankelijk van het openbare 
vervoer, met namelijk De Opstapper en de Belbus. Maar de Belbus rijdt allen in de middag. Wij wonen in 
Wierum, m’n dochter zit in de basisschool in Hantumhuizen en er is geen directe verbinding vanuit Wierum naar 
Hantumhuizen. We moeten eerst vanuit Wierum eerst reizen naar het Dokkum busstation. En de tijdstip van De 
Opstapper is niet gunstig. Die rijdt heel erg vroeg in de ochtend, en dan rijdt hij weer om 8:40, terwijl de school 
van mijn dochter begint om 08:30. Is het mogelijk dat de frequentie aantal ritten van De Opstapper of De Belbus 
wordt verhoogd net als de gewone buslijn ?  
Dit ervaringsdeskundige Busvervoer Fryslân is een goede onderzoek. Hoop dat dit onderzoek tot een verbetering 
kunt leiden met namelijk De Opstapper en De Belbus.  Wij wensen u heel veel succes met uw studie en uw 
afstudeeronderzoek.  
nee 
Nee 
Nee 
X 
Het nemen van de bus werkt behoorlijk ontmoedigend, het nodigt niet uit. Dit zou veel beter kunnen voor de 
inwoners van de provinsje. Het OV lijkt mij een ondergeschoven kindje naast alle grote nieuwe wegen en KIK-
projecten 
Nee geen idee 
Het ov is niet slecht geregeld, we zijn in Friesland echter te veel plekken om op meerdere tijden efficiënt te 
rijden. Of er moet via via gereden worden waardoor de tijd weer te lang wordt. Daardoor is eigen vervoer altijd 
sneller of geeft veel meer vrijheid. 
Bustijden komen niet overeen met de gewenste aankomsttijd. 
Ik heb nog een opmerking over het busstation waar ik opstap. Sommige bussen staan op twee verschillende 
perrons voordat ze vertrekken. Voorbeeld: een bus komt net ergens vandaan en gaat op perron A staan. Daar 
stappen de mensen uit. Ondertussen sta ik bij perron B, omdat mijn reisplanner zegt dat de bus die ik moet 
hebben daar zal staan. Het gaat hier om de bus die nu op perron A staat. Ik sta dan bij perron B, terwijl ik 
eigenlijk zoiets heb van: ik kan ook gewoon bij perron A instappen. Of die bus komt gelijk naar perron B, waar 
mensen kunnen uitstappen én instappen. Ik vind het een beetje omslachtig. Het wekt ook verwarring op, merk ik 
bij mezelf en medereizigers (sta ik wel juist?). Ik denk dat dit nog een aandachtpunt is. Verder ben ik tevreden 
hoor! Veel succes met je onderzoek! 
Nee 
Jammer dat de bus niet in het weekend rijdt, dit is lastig i.v.m weekenddienst  
- 
Zorg ervoor dat er niet nog minder haltes komen  en dat er niet nog minder bussen gaan rijden! 
Nee 
Geen 
lijndiensten moeten zo blijven 
Ik vind het openbaarvervoer te duur 
Tenzij je in een (grote) stad of de randstad woont is een bus nooit een goed alternatief voor eigen vervoer. 
Airco vaak te heet.  
Ik ga altijd met de auto naar het station ipv de bus door het dorp omdat die weinig rijdt of op onmogelijke tijden. 
Met de auto scheelt op de terugreis vaak problemen met wachten 
Ik vind het met oog op de toekomst echt van belang dat ook in kleine dorpen als Ternaard (ook voor ouderen) 
goed als besloten blijft. Diversiteit aan vissoorten is daarbij van groot belang! 
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Af en toe problemen met mondkapjes 
Voor de kleine dorpen is het misschien wel een uitkomst om iets dichterbij een halte te hebben. Daarnaast zijn 
veel mensen in Oudega in het bezit van een auto, en uit ervaring spreek ik dat mensen die niet zo snel laten 
staan. 
Onze bus mag ook wel door het dorp on plaats van dat wij 15 minuten fietsen moeten voordat we bij een 
bushalte zijn 
Nee 
Nee 
Nee  
Betere verbinding om overstappen 
Ja, voor de corona uitbraak reisde ik altijd 3x per week met de bus vanuit Holwerd naar Ternaard en ik was erg 
blij met deze voorziening. Des te meer dat de bus niet meer door alle dorpjes heen reed, de verbinding is sneller 
geworden.  
Sneldienst is prima in orde. De diensten door dorp en kleinere steden wordt uitgehold waardoor de aanreistijd 
naar de haltes groter en mogelijk gevoelsmatig onveiliger wordt. De service en het opstap gemak lijdt er zo wie 
zo wel onder  
Om vanuit onze regio naar elders te reizen is langdurig, omslachtig en niet frequent. 
Wij brengen/halen kinderen vaak met auto omdat bustijd niet aansluit bij schooltijd of treinreis naar Groningen. 
Stages vroeg starten kan niet per bus.  
Nee 
Omdat de bus niet ons dorp stopt is het makkelijker om de auto te nemen. Dit bespaart ook veel tijd. 
Nee.  
Als ik niet meer kan autorijden dan zou het fijn als je op afspraak een busje of auto kunt bestellen die je ergens 
heen brengt 
Ik hoor veel over opgeheven buslijnen en niet meer door dorpen rijden. Nu moet je als OV reiziger dus wel goed 
mobiel zijn om van deze mogelijkheid gebruik te maken. Veel mensen die ik spreek ervaren dit als lastig. 
Nee 
Zou handiger zijn om in de buitengebieden 
Kleinere bussen te laten rijden, welke rendabeler kunnen worden ingezet.  
Nee ik zou graag groter bus hokjes willen met meer droge zit plaatsen  
Nee geen opmerkingen 
In Stiens is het vervoer goed geregeld. Goedkoper (met name de trein) zou er wel voor zorgen dat ik het meer 
zou gebruiken.  
Mijn buschauffeur rijdt te snel door de bochten heen waardoor mijn kunstgebit uit m'n mond kleppert en 
daardoor weer in de kukident moet. Gevolg: de rest van de dag ben ik tandloos. Dan kun je een date vergeten... 
Nee 
Minder Friese taal in de bus. En de enquête klopt niet helemaal trouwens. 
Nee 
In de winterperiode is busvervoer voor schoolgaande kinderen wel heel belangrijk.  
Ik reis vaak met lijn 13 drachten naar leeuwarden. En deze gaat om het uur en dat vind ik weinig. Wanneer ik de 
bus mis moet ik een uur wachten tot er een nieuwe bus komt. 
Zou het fijn vinden als er meer ritten in het uur komen in plaats van 1 in het uur 
Nee 
Het niet meer door de dorpen rijden moet terug gedraaid! 
Ik wil een bus om 22:00 uur.m.  

 

 


