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Voorwoord
Dit rapport geeft de resultaten van een onderzoek naar de tevredenheid van Buslijn 1 die door de 
Vosseparkwijk rijdt weer. Dit onderzoek is uitgevoerd en geschreven in het kader van het vak 
Projectmanagement met Communicatiestudenten van de NHL Stenden Hogeschool. Het Wijkpanel 
Vosseparkwijk is de opdrachtgever. Wij, Merel Hoekstra, Eva van Holthoon en Moïsha Zandt, hebben 
aan dit project gewerkt van 25 februari tot 8 juni. 

Onder leiding van projectbegeleider en docent Janet Boersma zijn wij dit project gestart en hebben 
wij fijne coachmomenten gehad gedurende het onderzoek. Onderzoeksdocent Bertus Penning heeft 
ons tijdens het onderzoek begeleid met de enquête opstellen en het omzetten van de gekregen 
gegevens. Voorzitter van wijkpanel Vosseparkwijk, Ben Eefting, willen wij ook hierbij bedanken 
voor de hulp en goede begeleiding tijdens dit volledige traject. 

Bij deze willen wij graag het Wijkpanel van de Vosseparkwijk bedanken voor de leerzame en 
interessante opdracht. Verder willen wij onze begeleiders bedanken voor een fijne begeleiding en 
hun ondersteuning in dit traject. Ook willen wij hierbij alle respondenten/bewoners van de 
Vosseparkwijk bedanken die mee hebben gewerkt aan dit onderzoek. Zonder hun medewerking 
hadden wij dit onderzoek nooit kunnen voltooien. 

Leeuwarden, 28 mei 2019



Samenvatting
Buslijn 1 begint haar traject vanaf 6 uur ‘s ochtends en eindigt rond half 12 ‘s 
avonds. Tijdens dit traject wordt vanaf Westeinde naar het station gereden, 
waarbij de Vosseparkwijk wordt gepasseerd. Deze route wordt vier keer per 
uur afgelegd. Naar aanleiding van de klachten over Buslijn 1 onder de 
bewoners van de Vosseparkwijk, is besloten een onderzoek uit te voeren naar 
de gedachten en gevoelens omtrent Buslijn 1. 
Voor dit onderzoek zijn tweedejaars studenten van de opleiding Communica-
tie aan de NHL Stenden Hogeschool gevraagd een enquête af te nemen en een 
rapport te schrijven met de bevindingen. 
Voor het rapport is de volgende hoofdvraag opgesteld: “Wat vinden de 
bewoners van de Vosseparkwijk van Buslijn 1?” Door middel van deskrese-
arch en fieldresearch is een antwoord gegeven op deze hoofdvraag.

Uit het onderzoek blijkt dat slechts 4,9 procent van de bewoners van de 
Vosseparkwijk dagelijks gebruik maakt van de buslijn. 24,4 procent zegt 
wekelijks gebruik te maken van deze lijn, 43,9 procent maandelijks en 26,8 
procent maakt jaarlijks gebruik van Lijn 1. Binnen de wijk wordt gebruik 
gemaakt van de Lijn 1 om naar werk te reizen, familie en vrienden te 
bezoeken, om naar het station te gaan, vanwege het gebruik van zorgvoorzie-
ningen en om te winkelen. 
Verder blijkt dat de bewoners in de leeftijdscategorie van 18 tot en met 
25-jarigen het meest gebruik maken van de bus, gevolgd door de 66 tot en 
met 75-jarigen. Daarna komen de 75-plussers en tot slot de 25 tot en met 
35-jarigen.
In het onderzoek heeft één respondent aangegeven een ernstig fysieke 
beperking te hebben en tevens gebruik te maken van Buslijn 1. Deze respon-

dent maakt alleen gebruik van de bushalte aan de Heliconweg en de halte 
aan het Europaplein.
Verder wijzen de resultaten uit dat 53,2 procent van de bewoners de 
plezierigheid rondom Buslijn 1 in de wijk bestempelen met een 4 of lager, 
verder blijkt er een verschil te zijn tussen de houding tegenover Buslijn 1 
en de woonafstand tot de busroute. Groep A beoordeelt deze plezierigheid 
rondom Buslijn 1 die door de wijk rijdt op een schaal van 1 (zeer onplezie-
rig) tot 10 (zeer plezierig) bestempeld met een gemiddelde van een 2,9. 
Groep B beoordeelt deze plezierigheid met een 5,3. De drie meest 
genoemde factoren die deze onplezierigheid veroorzaken bij groep A 
bestaan uit overlast door trillingen, lawaai en het te hard rijden door de 
buschauffeurs. Bij groep B bestaat deze top drie uit onveiligheid veroor-
zaakt door de bus, te hard rijden en trillingen.
Van groep A zegt 8,1 procent niet te willen dat Buslijn 1 met een omlei-
ding om de wijk heen zou rijden, van groep B zou 30,8 procent dit niet 
willen. Reden waarom bewoners geen omleiding bestaan voor het 
merendeel uit de afstand die dan groter wordt tussen de de woning en de 
dichtstbijzijnde bushalte, verder lijkt het de bewoners niet handig voor de 
minder validen en oudere mensen en sommigen zouden hun bestemming 
door de omleiding niet meer kunnen bereiken. 
Er blijkt geen verschil te zitten tussen de meningen van de respondenten 
uit groep A en groep B ten opzichte van hun mening over of Buslijn 1 
helemaal niet meer zou moeten rijden (zie bijlage XIX). 

Het antwoord op de hoofdvraag is lastig te omvatten, omdat de meningen 
binnen de wijk verschillen. Wel kan gesteld worden dat iets meer dan de 



helft van de bewoners de buslijn als onplezierig ervaart. Ook blijkt er een 
verschil te zitten tussen de houding ten opzichte van de bus van bewoners die 
aan de lijn wonen (groep A) en de bewoners die verder van de lijn af wonen 
(groep B). Verder blijkt de bus veelal onderbezet te zijn, slechts 4,9 procent 
(van de 19,2 procent bewoners die het afgelopen jaar gebruik hebben 
gemaakt van de buslijn), zegt dagelijks gebruik te maken van de deze  bus. 
24,9 procent zegt wekelijks gebruik te maken van de bus. 
Hoewel de bus voor enige ergernis zorgt blijkt de bus voor het grootste 
gedeelte van de wijk niet onmisbaar te zijn. Zo zegt 37,4 procent niet te 
willen dat de bus helemaal niet meer zou rijden, 28,3 procent is neutraal. Als 
het aan de bewoners zelf ligt zien zij het liefst een omleiding van de buslijn 
rondom de wijk in plaats van er dwars doorheen. 
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Het openbaar vervoer is met regelmaat in het nieuws, of dit nou over 
stakingen gaat of over wat anders. Wat eigenlijk niet naar voren komt 
is dat er steeds vaker klachten zijn over trillingen en overlast van 
bussen die door woonwijken rijden. Zo blijkt ook bij Vosseparkwijk in 
Leeuwarden. Maar is dit ook echt zo? 
Studenten van de opleiding Communicatie aan de NHL Stenden 
Hogeschool hebben daarom in opdracht van Wijkpanel Vosseparkwijk 
de tevredenheid van Buslijn 1 onderzocht die door de Vosseparkwijk 
van Leeuwarden rijdt. Aan de hand van dit rapport kan de Gemeente 
Leeuwarden betere inzichten krijgen in de tevredenheid van de bus 
door de wijk. Er is voor dit rapport een onderzoeksvraag opgesteld: 
“Wat vinden de bewoners in de Vosseparkwijk van Buslijn 1?” 

Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 bevat de verantwoording van het onderzoek, hierin 
worden onder andere de aanleiding en de deelvragen meegenomen. In 
hoofdstuk 3 tot en met hoofdstuk 6 worden de resultaten van de 
deskresearch en het fieldresearch uitgebreid omschreven. Deze zijn 
onderverdeeld in de verschillende deelvragen. Hieruit zullen de 
opvallendheden worden vermeld. Hoofdstuk 7 bestaat uit een aantal 
aanbevelingen van de wijkbewoners zelf. In hoofdstuk 8 worden de 
opvallendheden samengevoegd tot een eindconclusie. Verder bevat dit 
rapport een literatuurlijst en bevat het meerdere bijlagen. 

Inleiding
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Aanleiding 
Eind februari 2019 hee� Wijkpanel Vosseparkwijk 
tweedejaars Communica�e studenten van de NHL 
Stenden Hogeschool gevraagd om onderzoek te doen 
voor de Vosseparkwijk te Leeuwarden. In dit onderzoek 
wordt gekeken naar de houding van de bewoners van de 
Vosseparkwijk tegenover Buslijn 1 die sinds 2003 door de 
wijk heen rijdt. 
De aanleiding van het onderzoek zijn de nega�eve 
reac�es van de buurtbewoners  omtrent Buslijn 1. Om te 
kijken of deze houding voor het meerderdeel van de wijk 
geldt of voor een enkeling is er een enquête opgesteld. 

Probleemstelling 
Uit onderzoek van de NS in 2017 is gebleken dat het 
aantal gebruikmakers van Lijn 1 in de Vondelstraat 1 
procent is, het aantal gebruikmakers in de Franekerstraat 
is 2 procent (zie bijlage l). 
Lijn 1 rijdt vier keer per uur door onder andere de 
Vondelstraat en Engelsestraat terwijl 1 à 2 procent van de 
gebruikers in- of uitstapt in deze straten, zal deze 98 
procent van de �jd door deze straten rijden zonder dat 
hier iemand uit hoe� in in wil stappen. 
Daarnaast is er ook gebleken dat er bewoners in de wijk 
zijn die enige vorm van overlast ervaren door Buslijn 1. 
Deze overlast zou bestaan uit geluidsoverlast, te hard 
rijden en trillingen. Dit bleek onder anderen uit reac�es 
op de sociale media kanalen zoals Facebook (zie bijlage ll) 
en mondeling in de wijk. (Wijkpanel Vosseparkwijk, 
2018).

Onderzoeksverantwoording
Methode van onderzoek
Hoofdvraag: “Wat vinden de bewoners van de Vosseparkwijk 
van Buslijn 1?”

Bij deskresearch is gebruik gemaakt van digitale middelen, 
ar�kelen en gegevens online om informa�e te verkrijgen over 
de bewoners van de Vosseparkwijk en de Buslijn 1. 
Fieldresearch is gebruikt om informa�e omtrent het gebruik 
van en de houding van bewoners tegenover Buslijn 1 te 
achterhalen. Hierbij is gebruik gemaakt van een enquête. 

Onderzoekspopula�e
De onderzoekspopula�e bestaat uit de bewoners van de 
Vosseparkwijk in Leeuwarden. De popula�e telt 3.665 inwo-
ners. De Vosseparkwijk bestaat voor het grootste gedeelte uit 
bewoners in de lee�ijdscategorie van 45 tot en 65 jaar, gevolgd 
door de 25 tot 45 jarigen, daarna de 0 tot 15 jarigen, de 65 
plussers en tot slot de 15 tot 25 jarigen (zie bijlage lll). De wijk 
bestaat uit 1.800 huishoudens. Waarvan 44 procent eenper-
soonshuishoudens, 26 procent tweepersoonshuishoudens en 
31 procent huishoudens met een of meer kinderen. (“Informa-
�e buurt Vossepark”, 2019)
 

Wat is Buslijn 1?

Wie wonen er in de Vosseparkwijk?

Hoe ziet het gebruik van Buslijn 1 
binnen de Vosseparkwijk eruit?

Wat is de houding van de bewoners van 
de Vosseparkwijk tegenover Buslijn 1?

Deelvragen

Deskresearch

Deskresearch + fieldresearch

Fieldresearch

Fieldresearch

Kwan�ta�ef en kwalita�ef onderzoek
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De onderzoeks steekproef is in dit onderzoek verdeeld in 
twee condi�es, groep A en groep B. Groep A omvat de 
bewoners die direct aan de buslijn wonen, dus de bewo-
ners van de Vondelstraat, Engelsestraat en Engelseplein. 
Groep B omvat de overige bewoners, de bewoners die niet 
direct aan de Buslijn wonen. Er is gekozen om de popula�e 
op te delen om er achter te kunnen komen of de houding 
tussen de twee variabelen verschillen of om eventueel te 
kunnen veronderstellen dat de afstand tussen de busroute 
en het woonadres hier geen effect op hee�. De afweging 
om voor een verdeling van groepen te kiezen is in nauw 
overleg met de opdrachtgever en de begeleidende 
docenten besproken.

Betrouwbaarheid en validiteit 
In overleg met Gemeente Leeuwarden en opdrachtgever 
van Wijkpanel Vosseparkwijk, Ben Ee�ing, is besloten dat 
de steekproef minimaal 200 respondenten omvat (zie 
bijlage lV). 
Om de betrouwbaarheid te garanderen moeten de 
respondenten op zo veel mogelijk vlakken met de werkelij-
ke popula�e overeenkomen. Om dit te controleren kan 
gekeken worden naar verschillende demografische 
kenmerken als: man/vrouw-verdeling, lee�ijden, huishou-
dens en afstand tot de busroute. In dit rapport is gekeken 
naar de man/vrouw-verdeling binnen de wijk. De 
man/vrouw-verdeling van de Vosseparkwijk bestaat voor 
52,5 procent uit vrouwen en 47,5 procent mannen. De 
man/vrouw-verdeling onder de respondenten bestaat uit 
56,8 procent vrouw, 41,4 procent man en 1,8 procent 
gee� aan zich niet te iden�ficeren met deze geslachten 
(zie bijlage XXII).  

(Afbeelding 1: verdeling respondenten in Vosseparkwijk)
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Sinds 2003 rijdt Lijn 1 vanaf het bussta�on van Leeuwarden naar het 
Westeinde (ovinnederland, 2019). Hierbij worden de volgende haltes 
gepasseerd: Tesselschadestraat, Vondelstraat, Franekerstraat en het 
Europaplein (zie bijlage Vll). Door de week rijdt deze buslijn vier keer in 
het uur vanaf Westeinde naar het sta�on en in het weekend rijdt lijn 1 
twee keer in het uur. 
De bus begint haar dienstregeling op doordeweekse dagen om 6.54 uur en 
eindigt om 23.25 uur. Op zondag begint de dienstregeling van Lijn 1 twee 
uur later (zie bijlage Vlll). 

Op 17 januari 2013 is de dieselbus die door de wijk reed vervangen door 
een bus die op aardgas rijdt. De nieuwe bus is qua uiterlijk hetzelfde als 
bus die we al kennen, alleen is de bus iets hoger vanwege de brandstof-
tank op het dak. 
Uit eerder onderzoek van Arriva (2017) is gebleken dat 1 procent van het 
totaal aantal passagiers van Lijn 1 in- en uitstapt bij de halte in de Vondel-
straat. Het aantal in- en uitstappers bij de bushalte Franekerstraat omvat 
twee procent van het totaal gebruikmakers (zie bijlage l).

3. Buslijn 1
Om de hoofdvraag zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden wordt er eerst gekeken naar 
Buslijn 1 in het algemeen. 
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De Vosseparkwijk is een wijk gelegen in het westen van Leeuwarden in de 
provincie Friesland. De wijk telt in totaal 3.665 inwoners, waarvan 47,5 procent 
uit mannen bestaat en 52,5 procent vrouwen (zie bijlage XXlV, a�eelding 1). 
De Vosseparkwijk bestaat voor het grootste gedeelte uit bewoners in de 
lee�ijdscategorie van 45 tot en 65 jaar, gevolgd door de 25 tot 45 jarigen, 
daarna de 0 tot 15 jarigen, de 65 plussers en tot slot de 15 tot 25 jarigen (zie 
a�eelding 2). 

De wijk bestaat uit 1.800 huishoudens. Waarvan 44 procent eenpersoonshuis-
houdens, 26 procent tweepersoonshuishoudens en 31 procent  huishoudens 
met een of meer kinderen. 
Het gemiddelde inkomen per inwoner in de Vosseparkwijk €21.100. Het gemid-
delde inkomen per inkomensontvanger is €24.400. Daarnaast telt de wijk 600 
inkomensontvanger van de 3.665 inwoners (Allecijfers, 2019). 

4. Demografische 
kenmerken 
In dit hoofdstuk zijn de demografische kenmerken van de bewoners in de Vosseparkwijk in kaart 
gebracht. 

(Afbeelding 3: inwoners naar leeftijd )
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5. Gebruik Buslijn 1
Om de houding van de Vosseparkwijk bewoners tegenover Buslijn 1 in kaart te brengen, wordt eerst gekeken naar het gebruik van Buslijn 
1 binnen de Vosseparkwijk. In dit hoofdstuk wordt het gebruik van Lijn 1 vergeleken met verschillende demografische kenmerken. 

5.1 Gebruik Buslijn 1
19,2 procent van de bewoners van de Vosseparkwijk zegt 
in de afgelopen 12 maanden gebruik te hebben gemaakt 
van Buslijn 1. Van deze 19,2 procent zegt 4,9 procent 
dagelijks gebruik te maken van deze bus, 24,4 procent 
wekelijks, 43,9 procent maandelijks en 26,8 procent 
maakt jaarlijks gebruik van Lijn 1 (zie a�eelding 3). 

5.2 Reden gebruik
Van de 19,2 procent bewoners die in de afgelopen 12 
maanden gebruik hebben gemaakt van Buslijn 1, wordt 
de bus onder de meeste bewoners gebruikt om naar het 
sta�on te gaan. Daarna wordt de bus het meest gebruikt 
om vrienden en familie te bezoeken, gevolgd door 
woon-werkverkeer, Lijn 1 wordt het minst gebruikt voor 
het vervoer naar zorgvoorzieningen en winkels (zie bijlage 
XXlV, a�eelding 2). 

5.3 Gebruik haltes
De Vosseparkwijk bewoners maken het meest gebruik 
van bushalte Franekerstraat. Deze halte wordt door 9,4 
procent van de bewoners gebruikt als opstapplaats. De 
bushalte in de Vondelstraat wordt door 9,0 procent van 
de bewoners gebruikt. Verder wordt de bushalte in de 
Roemer Visscherstraat onder de bewoners van de 
Vosseparkwijk het minst gebruikt, namelijk door 2,7 
procent. Tot slot zegt 63,5 procent nooit gebruik te 
maken van een van de haltes in en rondom de wijk (zie 
bijlage XXlV, a�eelding 3). 

5.4 Lee�ijd versus gebruik
Wanneer het gebruik van Lijn 1 in de afgelopen 12 maan-
den wordt vergeleken met de lee�ijd van deze busgebrui-
kers, blijkt er een aantoonbaar verschil te zi�en tussen de 
lee�ijdscategoriën en hun busgebruik (zie bijlage lX).
Opvallend is dat van de ondervraagden maar liefst 50 
procent van de 18 tot en met 25-jarigen gebruik hebben 
gemaakt van Lijn 1. Deze categorie wordt gevolgd door de 
66 tot en met 75-jarigen, van hen zegt 33,3 procent gebruik 
te maken van de lijn. Van de 75-plussers zegt 16,7 procent 
in de afgelopen 12 maanden gebruik te hebben gemaakt 
van Buslijn 1. De 25 tot en met 35-jarigen maken het minst 
vaak gebruik van Lijn 1 (zie a�eelding 4). 

Wanneer wordt gekeken hoevaak verschillende lee�ijds-
groepen gebruik maken van de lijn, blijkt er geen verschil te 
zi�en tussen de lee�ijden en hun gebruik (zie bijlage X). 

5.5 Fysieke toestand
Ook blijkt er een aantoonbaar verschil te zi�en tussen de 
gebruikers van Buslijn 1 en hun fysieke toestand (zie bijlage 
Xl). Zo blijkt 33,3 procent van de erns�g fysiek beperkte 
ondervraagden gebruik te maken van Buslijn 1 (in totaal zijn 
er drie erns�g fysiek beperkten ondervraagd). Van de 
ondervraagden met een ma�ge fysieke beperking zegt 68,8 
procent in de afgelopen 12 maanden gebruik te hebben 
gemaakt van Buslijn 1. Van de bewoners zonder een fysieke 
beperking hee� 15 procent in de afgelopen 12 maanden 
gebruik gemaakt van Lijn 1 (zie bijlage XXlV, a�eelding 4). 
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Frequentie gebruik Buslijn 1

Dagelijks
Wekelijks
Maandelijks
Jaarlijks

Legenda

(Afbeelding 3: Frequentie gebruik Buslijn 1)

Leeftijd * Busgebruik afgelopen 12 maanden

( Afbeelding 4: leeftijd en gebruik Buslijn 1 afgelopen 12 maanden) 
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maakt wekelijks gebruik van de lijn om vrienden en 
familie te bezoeken, naar het sta�on te gaan en vanwege 
het gebruik van zorgvoorzieningen. Deze respondent zegt 
alleen gebruik te maken van de halte aan het Europaplein 
en de halte aan de Heliconweg.   
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6. Houding van bewoners 
tegenover buslijn
Nu het gebruik van Buslijn 1 in kaart is gebracht is het tijd om de houding van de bewoners tegenover de lijn in kaart te brengen. Om een goed beeld 
te krijgen van de houding tegenover Lijn 1 wordt de Vosseparkwijk in twee delen gedeeld. Groep A zijn de bewoners die aan de Buslijn wonen, aan de 
Vondelstraat, Engelsestraat en Engelseplein. Groep B zijn de mensen die in de overige straten wonen en dus niet direct aan de buslijn. 

6.1 Ervaring Buslijn 1 
Wanneer de ervaring van wijkbewoners omtrent Buslijn 1 
wordt vergeleken met het gebied waarin de doelgroep 
woont, blijkt dat er verschil is tussen de houding van 
groep A ten opzichte van groep B (zie bijlage Xll). 
 
De bewoners van de Vosseparkwijk zijn gevraagd een 
cijfer te geven aan de mate van plezierigheid omtrent het 
feit dat Buslijn 1 door de wijk rijdt. Waarbij 1 staat voor 
zeer onplezierig en 10 voor zeer plezierig. 53,2 procent 
van de bewoners beantwoord deze vraag met een vier of 
lager. De bewoners van groep A beoordelen deze plezie-
righeid gemiddeld met een 2,9. Groep B beoordelen deze 
plezierigheid met een gemiddelde van een 5,3 (zie 
a�eelding 5). 

6.2 Cijfer 5 of lager 
Om te beoordelen waar deze onplezierigheid uit bestaat 
zijn alle respondenten die een vijf of lager hebben 
ingevuld bij de vraag “hoe plezierig zij het vinden dat 
Buslijn 1 door de wijk rijdt?”, gevraagd naar de reden van 
dit onplezierige gevoel. Ook hier is onderscheid gemaakt 
tussen de groep bewoners die direct aan de lijn woont en 
de groep bewoners die niet direct aan de lijn wonen.    
 

6.2.1 Groep A 
Van de bewoners ervaart 29 procent trillingen veroorzaakt 
door Buslijn 1. 20,6 procent hee� de bus als onplezierig 
aangegeven vanwege haar harde rijden. 16,8 procent vindt 
dat de bus lawaai maakt. Verder bestaat dit gevoel van 
onplezierigheid nog uit onveiligheid (11,5 procent), groot 
voertuig (8,4 procent), overlast en drukte (6,1 procent) en 
geen func�e/ maak geen gebruik van de bus (7,6 procent) 
(zie bijlage XXlV, a�eelding 5). 

6.2.2 Groep B
De redenen van onplezierigheid bij de bewoners die niet 
direct aan de lijn wonen bestaat voor 34,4 procent uit 
onveiligheid, 18,8 procent uit te hard rijden, 15,6 procent 
uit geen func�e/nut hebben, 12,5 procent uit lawaai, 7,3 
procent uit groot voertuig, 7,3 procent uit drukte en 
overlast en 4,2 procent uit trillingen (zie bijlage XXlV, 
a�eelding 6).

6.3 Verkeersveiligheid 
In deze paragraaf wordt het gevoel van verkeersveiligheid 
omschreven veroorzaakt door Buslijn 1. Er bestaat een 
verschil tussen de ervaring van veiligheid dat door Buslijn 1 
wordt veroorzaakt. (zie bijlage Xlll). 
Na gevraagd te hebben naar de algemene verkeersveilig-
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heid (zie bijlage XlV) werd er gevraagd naar de eventuele 
onveiligheid veroorzaakt door de buslijn. 

Van groep A gee� 40,7 procent aan onveiligheid door 
Buslijn 1 te ervaren, van groep B zegt 18,8 procent van een 
gevoel van onveiligheid te ervaren. 32,6 procent van groep 
A gee� aan een beetje een onveilig gevoel te hebben door 
de bus. Groep B zit hier op 29,3 procent. 
Zo zit er ook een duidelijk verschil tussen de nee-zeggers, 
bewoners die geen onveilig gevoel krijgen bij de buslijn. 
23,3 procent van groep A gee� aan geen onveilig gevoel te 
krijgen bij Buslijn 1, waarbij groep B hier 45,1 procent 
aangee� (zie a�eelding 6).

6.4 Geluid
Er blijkt een verschil te zi�en tussen de mate van geluids-
hinder en de afstand tot de buslijn (zie bijlage XV). Op de 
vraag: “hee� u last van geluidshinder veroorzaakt door de 
bus?”, blijkt 68,6 procent van groep A last te hebben van 
geluidshinder, bij groep B is dit 10,5 procent. Verder zegt 
11,3 procent van groep B geen mening te hebben bij deze 
vraag (zie bijlage XXlV, a�eelding 7).  

Onder de respondenten die aangegeven hebben geluidshin-
der te ervaren, wordt deze mate van geluidshinder binnen 
groep A bestempeld met een 6,9. Groep B bestempeld deze 
geluidshinder met een 6,1. Wanneer de mate van geluids-
hinder op een schaal van 1 tot 10 werd vergeleken tussen 
beide groepen, blijkt dat er geen verschil zit tussen de 
houdingen van beide groepen (zie bijlage XVl). 
 

6.5 Trillingen
Ook blijkt uit de resultaten dat er een verschil bestaat 
tussen beide groepen en hun ervaringen van trillingen 
veroorzaakt door Lijn 1. Zo zegt 74,4 procent van groep A 
trillingen te ervaren. Van groep B zegt 9,7 procent trillingen 
te ervaren (zie bijlage XXlV, a�eelding 8). 

Van de respondenten die zeggen trillingen te ervaren gee� 
groep A de trillingen een gemiddelde van een 8,1 en groep 
B bestempeld de trillingen met een gemiddelde van 6,4 (zie 
bijlage XVll).  

6.6 Bus omleiden 
Ook blijkt er een verschil te zi�en tussen de afstand tot de 
buslijn en de mening of Lijn 1 om de wijk zou moeten rijden 
(zie bijlage XVlll). 
8,1 procent van groep A gee� aan het erg te vinden 
wanneer Buslijn 1 niet meer door de wijk zou rijden. Van 
groep B zou 30,8 procent een omleiding erg vinden (zie 
a�eelding 7). Wanneer werd gevraagd naar de reden 
waarom de respondenten het erg zouden vinden als de bus 
niet meer door de wijk zou rijden gee� het merendeel aan 
het vervelend te vinden dat de afstand tot de dichtstbijzijn-
de bushalte dan groter wordt. Verder wordt als reden 
opgegeven dat het niet handig is voor de minder mobiele 
mensen in de wijk en ook wordt door gezegd dat sommigen 
hun bestemming dan niet meer zouden kunnen bereiken 
(zie a�eelding 17).  

6.7 Bus helemaal weg 
Er blijkt samenhang te bestaan tussen de meningen van de 
respondenten uit groep A en groep B ten opzichte van hun 
mening over of Buslijn 1 helemaal niet meer zou moeten 
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rijden (zie bijlage XIX). Daarom wordt er in deze paragraaf 
niet gekeken naar beide groepen, maar naar de mening van 
de wijk in zijn geheel. Hier blijkt dat 37,4 procent het wel 
erg zou vinden als Buslijn 1 helemaal niet meer zou rijden, 
34,2 procent zou het niet erg vinden als de bus niet meer 
zou rijden en 28,3 procent is neutraal. 
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In dit hoofdstuk worden de resultaten van de open antwoordmogelijkheden bij de vraag “Wat vind u een goede 
oplossing om dit onplezierige gevoel weg te nemen?” weergeven. Een aantal van de meest voorgestelde oplossingen 
door de wijkbewoners worden hier besproken, de volledige lijst met oplossingen en opmerkingen is te vinden in de 
bijlage (zie bijlage XX).

7. Aanbevelingen 
van de bewoners

De oplossing die het meest werd genoemd was de op�e om de busroute te 
verplaatsen. Daarna kwam de op�e om kleinere bussen, of elektrische bussen 
die s�ller zijn te gaan inze�en. Verder werd aangegeven dat een mogelijke 
goede oplossing zou zijn om de snelheid van de bussen te reduceren naar een 
maximumsnelheid van 30 kilometer per uur, ook het minder frequent rijden 
werd genoemd. Een enkele keer kwam de op�e bussluis verwijderen. 
Ook zijn er nog laatste op- of aanmerkingen verzameld van de bewoners. Deze 
zijn ook in de bijlage te vinden.     
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8. Eindconclusie 
Er kan gesteld worden dat het antwoord op de onder-
zoeksvraag “Wat vinden de bewoners in de Vosseparkwijk 
van Buslijn 1?” niet in één antwoord te omva�en is. De 
meningen zijn verdeeld. Wel blijkt dat iets meer dan de 
hel� van de bewoners, namelijk 53,2 procent, de lijn als 
zeer onplezierig ervaart, dit kunnen we opmaken uit het 
gemiddelde cijfer dat gegeven wordt (groep A een 2,93 
en groep B een 5,25). Verder blijkt dat over het algemeen 
de bewoners die verder van de buslijn af wonen zich 
minder storen aan de bus dan de bewoners die aan de 
lijn wonen. 

Het onplezierige gevoel blijkt uit meer factoren te 
bestaan dan in eerste instan�e werd gedacht. Zo werd bij 
het opstellen van de enquête alleen gedacht aan factoren 
als geluid, trillingen en veiligheid. Echter, hebben respon-
denten aangegeven dat deze onplezierigheid ook nog 
bestaat uit drukte en overlast dat wordt veroorzaakt door 
de bus, de bus zou een te groot voertuig zijn en ook het 
niet gebruiken van de bus o�ewel het geen nut hebben 
wordt als irrita�e beschouwd. 
Er blijkt een verband te zijn tussen de plaats waar je 
woont en het soort overlast dat wordt ervaren. Zo wordt 
door groep A vooral overlast ervaren in de vorm van 
lawaai, trillingen en te hard rijden. In groep B bestaat 
deze overlast voor het grootste gedeelte uit onveiligheid, 
te hard rijden en het geen func�e/nut hebben van de 
bus.  

Verder blijkt dat slechts 19,2 procent van de bewoners in 
de afgelopen 12 maanden gebruik hebben gemaakt van 
Buslijn 1, van deze 19,2 procent maakt 4,9 procent 
dagelijks gebruik van de lijn en 24,4 procent wekelijks. 
Voor een buslijn die doordeweeks vier keer per uur door 
de wijk rijdt vanaf 6 uur ‘s ochtends tot 11 uur ‘s avonds, 
zal de bus een groot gedeelte van de dag niemand 
hoeven op te halen in bij een van de haltes in de Vosse-
parkwijk. 

Tot slot blijkt dat de Vosseparkwijk bewoners liever 
hebben dat de bus met een omleiding om de wijk heen 
zou rijden, dan dat de bus helemaal weggaat. Hoewel de 
bus voor enige ergernis zorgt blijkt de bus voor het 
grootste gedeelte van de wijk niet onmisbaar te zijn. Zo 
zegt 37,4 procent niet te willen dat de bus helemaal niet 
meer zou rijden, 28,3 procent is neutraal.
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Bijlage l: aantal in- en uitstappers bushaltes 
 

 
 
 
Bijlage ll: Facebookpost 
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Bijlage lll: inwoners naar leeftijd in wijk  
 

 

 

Bijlage lV: akkoord aantal respondenten  
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Bijlage V: verdeling geslacht in onderzoek  
 

 

 
 
 
 

Bijlage Vl: aanbevelingen vervolgonderzoek 
 
Voor een eventueel vervolgonderzoek wordt aangeraden rekening te houden met dat 
belangrijke vragen in de enquête door alle respondenten worden ingevuld. Zo zijn belangrijke 
punten die meegenomen moeten worden in de resultaten betrouwbaar. Dit hangt verder af 
van de groepsomvang van de respondenten.  
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Bijlage Vll: route 
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Bijlage Vlll: vertrek- en aankomsttijden bus  
 
Door de week 
 

Bustijden Lijn 1 Vondelstraat 
Vondelstraat – Station Leeuwarden (Vertrek) Station Leeuwarden – Vondelstraat  

(Aankomst) 
6:55 (eerste rit) 6:38 
7:25 7:08  
7:55 7:38 
8:25 8:08 
…  … 
…  … 
23:25 (laatste rit) 23:08 

 
Zaterdag 
 

Bustijden Lijn 1 Vondelstraat 
Vondelstraat – Station Leeuwarden (Vertrek) Station Leeuwarden – Vondelstraat  

(Aankomst) 
7:25 (eerste rit) 7:08  
8:25 8:08  
9:25 9:08 
10:25 10:08 
…  … 
…  … 
23:25 (laatste rit) 23:08  

 
Zondag 
 

Bustijden Lijn 1 Vondelstraat 
Vondelstraat – Station Leeuwarden (Vertrek) Station Leeuwarden – Vondelstraat  

(Aankomst) 
9:25 (eerste rit) 9:08 
10:25 10:08  
11:25 11:08 
12:25 12:08 
…  … 
…  … 
23:25 (laatste rit) 23:08 

 
De bustijden bij de Franekerstraat zijn 1 minuut eerder of later. (Als voorbeeld wordt er 
gekeken naar de eerste vertrektijden door de week, dit is het dan: 6:54 en 6:39.) 
Door de week rijdt Stadsbus lijn 1 dus per uur 4 keer. Twee vertrektijden van het station en 
twee vertrektijden naar het station.  
In het weekend rijdt de bus 2 keer per uur door de straten. Één keer van het station en één 
keer naar het station. Op zondagen begint de bus 2 uur later te rijden dan op zaterdagen. 
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Bijlage IX: gegevens over leeftijd en gebruik  
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Bijlage X: gegevens over leeftijd en frequentie gebruik   
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Bijlage Xl: gegevens over fysieke toestand en gebruik van bus 
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Bijlage Xll: gegevens over ervaring bus  

 
 

 
 

Bijlage Xlll: gegevens over onveiligheid bus  
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Bijlage XlV: algemene verkeersveiligheid in de wijk 
Er is bij aan de respondenten gevraagd hoe zij de verkeersveiligheid in de wijk ervaren. 
Hierbij is gevraagd naar de algemene verkeersveiligheid in de wijk en hoe ze tegenover de 
verkeersveiligheid veroorzaakt door Buslijn 1 staan. Ook bij deze deelvraag zijn de 
respondenten in twee groepen verdeeld (Groep A en Groep B). 
  
Ervaring verkeersveiligheid groep A 
Wanneer de ervaring van bewoners omtrent de verkeersveiligheid in de wijk wordt 
vergeleken met het gebied waarin de doelgroep woont blijkt dat de ondervraagde groepen te 
veel van elkaar verschillen om een betrouwbare conclusies te trekken.  
  
Dit verschil is doordat 86 respondenten de enquête hebben ingevuld die aan de lijn wonen 
en 133 respondenten verder in de wijk. Dit verschil in aantal komt doordat er in verhouding 
meer mensen verder in de wijk wonen dan rechtstreeks aan de lijn. 
  
De bewoners van de Vosseparkwijk zijn gevraagd om een cijfer te geven op een schaal van 
1 tot 10 bij de mate van de algemene verkeersveiligheid. Hierbij staat 1 voor zeer onveilig en 
10 staat voor zeer veilig. Groep A (bewoners die aan de lijn wonen) geven de 
verkeersveiligheid gemiddeld een 5,38. Terwijl groep B (bewoners die niet aan de route 
wonen) een gemiddelde aangeven van 6,48.  

 
 
Hieronder is per groep nog een duidelijk overzicht met de cijfers van de algemene 
verkeersveiligheid in de wijk.      
 

 
 
Ervaring verkeersveiligheid groep A  
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Ervaring verkeersveiligheid groep B  
 

Bijlage XV: gegevens over mate geluidshinder 
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Bijlage XVl: gegevens ervaring geluidshinder  

 
 

Bijlage XVll: gegevens over mate trillingen 
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Bijlage XVlll: gegevens over omleiding 

 

 
 

Bijlage XIX: percentages over afschaffing  
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Bijlage XX: open vragen  
 
Enquêtevraag: Wat vind u een goede oplossing om dit onplezierige gevoel weg te 
nemen? 

Busroute verplaatsen 
Kleinere bussen 
Bus om de wijk heen leiden, of Kleinere, stillere bussen en sowieso Bussen echt max 30 laten 
rijden.  
Het inzetten van een al dan niet elektrische acht persoonsbus.  
Dat ze rekening houden met de buurt 
Opheffen of omrijden via Tesselschadestraat of Westersingel  
Kleinere bus? 
Om de buurt heen rijden 
Deze grote bussen niet meer door de buurt. Ze kunnen langs de wijk rijden. Over de 
Tesselschadestraat. Die weg is ook breed genoeg. Bij ons (engelsestraat) is het veel te krap.  
Bus om de wijk heen laten rijden over tesselschadestraat, heliconweg en harlingerstraatweg. Geen 
bus meer door de engelsestraat.  
Wel voorrang krijgen 
Bussen laten omrijden via Tesselschadestraat en Heliconweg 
Graag minder frequentie van bussen en gepaste snelheid van de bussen. 
Geen bussen meer door de wijk  
Putten verplaatsen? Bus niet meer door de wijk?  
Lijn opheffen. Zit ook bijna niemand in.  
Andere route nemen  
Bus niet meer door de straat 
Buslijn om de wijk leggen 
Geen bus door de Engelsestraat  
Laat de bussen om de wijk rijden 
Drempels, zodat de snelheid eruit gehaald word. Ze rijden echt heel hard.. eventueel kleinere 
bussen ivm geluid/trilling 
Bus langs Tesselschadestraat en Heliconweg 
Bus om wijk heen  
Bussen om de wijk heen laten rijden. 
Ik vind het plezierig, noch onplezierig. 
Bussluis opheffen 
Buslijn laten vervallen, bus is meestal toch ook helemaal leeg.  
De bus uit de wijk.kan prima erom heen. 
Optie is de bus niet meer door de vondelstraat te laten rijden of een snelheidsbeperking d.m.v. 
drempels. Electrische bussen of kleinere bussen kunnen ook een optie zijn. 
Afhankelijk van de behoefte van de buurtbewoners. Als er veel noodzaak is moet de bus gewoon 
blijven. Dan stel ik een max snelheid van 30 voor. Bij weinig gebruik lijkt omleiden via singel mij 
beter 
Ben bang dat langzaam rijden het niet oplost.  
Voorkeur dat de bus niet door onze straat/wijk rijdt. Of kiezen voor kleinere geluidloze bussen. En 
denken aan de 30km zone! 
Om de wijk heen 
Andere route 
De bus niet meer door maar om de wijk heen te laten rijden.  
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Niet door de wijk. 
Busroutes aanpassen 
Andere bus 
Een lichtere en kleinere bus gebruiken of de bus niet meer door de straat.  
Om de bus om de wijk te laten rijden  
De buslijn niet meer door de wijk zelf laten rijden maar eromheen.  
De buslijn niet meer door de engelsestraat laten rijden 
Omdat ik me afvraag hoeveel /weinig mensen uit de wijk gebruik maken van deze lijn zou deze 
mogelijk via een andere route kunnen (Heliconweg of westersingel bijv) 
Om de wijk laten rijden  
Bus niet meer door de wijk!! 
De bus niet meer door de wijk. Tesselschadestraat en Harlingerstraatweg zijn prima opstapplekken 
Andere route. Bv harlingerstraat 
Bus niet meer door wijk 
De bus om de wijk heen laten rijden, niet de huidige route 
De bus om de wijk leiden. 
Niet meer door wijk 
De bus niet meer door de wijk te laten gaan maar er omheen.  
Lijn langs Tesselschadestrast of Harlingerstraatweg laten lopen. De loopafstanden zijn nog steeds 
kort. 
Fietspad ‘ losmaken ‘ van de bussluis 
Bus buitenom laten rijden 
Om de wijk heen rijden. Of een Belbus voor mensen die gebruik maken van de bus 
Bus via tesselschadestraat te laten rijden. Gaat nu over een verbindingsweg tussen 2 delen wijk 
waar erg veel kinderen langs lopen van en naar school  
De bus om de wijk laten rijden 
Bus omleiden via harlingerstraatweg 
Zie bovenstaand 
Bus kan prima over de heliconweg of over de westersingel 
Bus niet meer door de wijk, mogelijkheid via Tesselschadestraat en Heliconweg is acceptabel. Er 
stappen zelden mensen in of uit in de Vondelstraat. 
Om de wijk heen 
Zie hierboven. 
De bus vanuit het westeinde richting heliconweg/ Tesselschadestraat te laten rijden. 
Bus over Tesselschadestraat en Heliconweg laten rijden 
Lijn om laten rijden 
Bus om Vossepark laten rijden 
Bushaltes aan rand vd wijk en niet erin  
Geen bus 
Om de wijk laten rijden 
Niet van toepassing  
De bus niet door de engelsestraat te laten rijden, maar bijvoorbeeld via heliconweg over 
tesselschadestraat naar station. 
Geen bus route door de wijk 
Buslijn om de wijk heen 
De lijn om de wijk heen met opstapplekken 
Bus over de Tesselschadestraat laten rijden. De bushalte op de hoek Marnixstraat/Vondelstraat 
verplaatsen naar de Tesselschadestraat.  



 35 

Niet via Engelse straat maar langs harlingerstraatweg/ harlingersingel. Via Europaplein kan via ook 
Heleconweg en Tesselschadestraat. Zo wordt de woonwijk niet belast maar kan men toch net de 
bus vanuit de randen vd wijk. 
Langs de rand van de wijk rijden, niet erdoor 
Het zou beter zijn als de stadsbus via de grote wegen rijdt en niet door de wijk heen 
Bus niet meer door de Vondelstraat laten rijden 
Kleinere bussen die hier voorheen reden. Dat gaf helemaal geen overlast. 
Bus over de Tesselschade straat, Niet meer door de wijk 
Bus niet meer door de engelsestraat laten rijden  
Buslijn om de wijk heen, niet door de wijk 
Buslijn 1 door de wijk schrappen 
Andere straten/mogelijkheden bekijken; alternatieve route  
De grote ringwegen pakken  
Niet door de woonwijk 
Aan beide kanten van bussluis een fietspad 
Bus met meer door de wijk. Bushaltes aan de rondweg creëren  
Weghalen 
Bus om de wijk laten rijden en niet dwars door de wijk.  
Dat de bus meer om de wijk heen rijdt, dus niet door de Vondelstraat. Dit is een woonwijk met veel 
kinderen en ouderen. Ook het geluid wordt dan minder 
Om de wijk heen! 
Nvt 
Snelheid van 30 km aanhouden en putdeksels vermijden. Kunsstof-verkeersdrempels plaatsen 
Geen bus meer 
Veel kleinere bussen, elektrische bus, lijn lagen vervallen/aanpassen  
Bussluis weg 
De bus om de wijk leiden.  
Andere bus? 
Buslijn over de tesseschadestraat zitten toch meestal reizigers voor westeinde in. Of minibusjes 
buiten de spits 
Buslijn omleiden 
De bus niet meer door de straat/wijk 
Kleine bus, laag tempo  
Geen bus meer door de Engelsestraat 
N.v.t 
Buslijn omleggen 
Andere route Harlingerstraatweg biedt genoeg opstapmogelijkheden  
Om de wijk heen rijden prima 
Lijn 1 niet meer door de vosseparkwijk. Halte op Harlingerstraatweg maken of op de 
Tesselschadestraat 
Het zou mooier zijn als er een bushalte aan de rand van de wijk is zodat de bus niet door de wijk 
heen hoeft te rijden.  
In Tesselschadestraat/Heliconweg (iets verder lopen) maar geen moeilijke oversteek van bus bij de 
Harlingerstraatweg 
Rustiger rijden of om wijk heen haltes 
minder vaak rijden en/of langzamer rijden  
De bus om de wijk heen laten rijden 
Bus verkeer uitsluitend via grotere straten/ doorgaande wegen. 
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buiten de wijk om rijden 
andere route om de wijk heen ipv er doorheen 
Groteren wegen gebruiken 
drempels zoals in andere straten 
Kleinere bussen of geen bus meer 
De bus niet meer door de wijk te laten rijden maar er om heen 
om de wijk heen laten rijden  
geen bus 
Bus weg uit de buurt 

 
Enquêtevraag: Heeft u nog op- of aanmerkingen? 

We zouden graag een verkeersheuvel zien in de Vondelstraat, om automobilisten bewust te maken 
van hun snelheid! 
Bussen zijn vaak leeg. Ook economisch gezien kan dit op deze manier niet uit. De gemeente, en 
dus de burgers betalen dus voor lege bussen aan Arriva. Lijkt me niet de bedoeling. Combineren 
met andere lijnen is wellicht een optie. 
Dank voor de enquête. Ik wil als bewoner die nu al jaren overlast ervaart worden gehoord door de 
gemeente en Arriva. 
Het komt de leefbaarheid van de wijk ten goede als de bus uit de engelsestraat verdwijnt en er 
verkeersremmende maatregelen genomen worden in de engelsestraat, zodat ook het autoverkeer 
zijn snelheid aanpast. 
Bussluis dichtmaken zodat er ook geen vrachtwagens meer overheen kunnen. 
Weg met de bus! :-) 
Mocht buslijn verplaatst worden, dan voorkeur voor “oude” , historische plein, zonder 
rechtdoorgaande auto straat (Vondelstraat=Engelsestraat) 
Graag een zebrapad van op Tesselschade als lpf klaar is. 
Voor mij zou het geweldig fijn zijn als lijn 1 via de Heliconweg en de Tesselschadestraat rijdt. Of, 
zoals vroeger, via het Zaailand, halte Rechtbank 
Om de snelheid af te remmen gaat niet werken met rubberen vlucht heuvels, want dan zitten we 
nog te trillen op de bank en krijgen we scheuren in het huis. Is al eerder geprobeerd in de 
Engelsestraat. Andere vluchtheuvels werken gewoon niet!! 
Antwoord geen bus meer door de Engelsestraat 
Veel scheuren door trillingen 
Nee ik vind het fijn dat er naar gekeken word. 
Wil wel meedenken 
Nee 
Ja, hou eens op om nog meer de Tesselschadestraat en Westersingel te willen belasten! Wij wonen 
tijdens de spits soms tussen de files in. 
Meer last van bewoners met auto dan van bus. Bus houdt zich netjes aan snelheid 
Ik ben benieuwd wat deze enquete voor totaal uitslag zal gegeven, wordt deze bekend gemaakt? 
Als de buslijn zou verdwijnen moet de lus in de weg NOOIT verdwijnen. Alternatief heliconweg geen 
oplossing. 
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We zijn op dit moment vanuit de engelsestraat met de gemeente in gesprek over kleine 
verkeersmaatregelen die getroffen gaan worden in onze straat 
Aanpak Vondelstraat tot 30km zone en minder zware bus. 
Ik stoor me wel eens aan het gemopper over de buslijn. Niet alles wat jij wilt/ niet wilt kan. We leven 
in een stadswijk. 
Liever geen bus door de wijk 
Het is ok als de route van lijn1 veranderd mits de busroutes zoals 97 zich aan de tijd houden en 
stoppen bij de haltes in de omgeving van de wijk. Wanneer ik op dit moment bijvoorbeeld op wil 
stappen op lijn 97 moet ik 15 minuten voor de verwachte tijd bij de halte staan omdat de bussen 
vaak eerder passeren dit is er storend. 
Ik vind dat elke woonwijk in ieder geval 1 buslijn moet hebben waar de bewoners gebruik van 
kunnen maken. Het zou absurd zijn dat er geen bus meer door de wijk rijdt. 
Buslijn 1 rijdt altijd rustig. Veel automobilisten rijden veel minder rustig. 
Vind de afstand tot bushalte erg groot sinds er de halte vlak voor Europaplein is opgeheven 
vanwege reconstructie plein. 
Weliswaar maakt de bus het niet daadwerkelijk onveiliger in onze straat, toch ervaren we dat wel zo 
met onze jonge kinderen. Het is een constante alertheid en door het geluid en trillingen vd bus 
wordt je daar regelmatig aan herinnert. 
Een rotonde of voorzieningen die de snelheid doen afnemen op de kruising Engelsestraat met de 
Harlingerstraatweg zouden onderzocht moeten worden. 
Buslijn door de wijk prima, jammer dat de vertrektijden vaak eerder zijn dan vermeld. Je moet 5 
minuten eerder bij de halte staan, anders heb je pech. 
Ik heb liever de bus door de straat dan dat de bussluis weggehaald wordt en het een doorgaande 
weg wordt 
De verkeersveiligheid in de hele wijk kan wel eens goed onder de loep worden genomen 
Als de buslijn niet meer door de Vondelstraat zal rijden kan de weg ook iets smaller gemaakt 
worden zodat het duidelijker is dat dit een 30 km zone is. Bovendien kunnen dan aan de westkant 
de parkeerplaatsen ook iets dieper gemaakt worden zodat de auto’s niet voor een deel op de weg 
staan. 
Zorg dat u ook de enquête evt per post bij ouderen zonder internet krijgt voor een goed beeld. 
Als er gebruik van wordt gemaakt laat de bus dan lekker door de wijk rijden. 
Mensen die ergens over zeuren blijf je toch wel houden. 
Misschien busbaan weg en de Engelsestraat door laten lopen zodat de buurt en school beter 
bereikbaar is. Nu moeten veel mensen onnodig omrijden. 
Gewoon weg met die lijn wordt weinig gebruikt en levert alleen maar ergernissen op 
Wat ik een groter gevaar vindt dan de bus is de auto’s. Met name van sluipverkeer en Maandag 
(het uitzendbureau op de heliconweg, bekend van tegen het verkeer in rijden/te hard rijden/over 
fiets- en voetgangerspad sjezen), er is in de kleine straatjes amper goed overzicht. De bus rijdt over 
de grotere wegen en de chauffeurs zijn vrijwel altijd keurige en voorzichtige rijders. 
Bussen rijden zelden te hard, zijn vooral auto’s die te hard rijden. Door zware geluid van bus wordt 
snelheid mogelijk anders ervaren, zou mooi zijn als het elektrisch wordt 
Halte dichter bij school zou fijn zijn. 
In de Vondelstraat stappen er niet veel mensen in of uit de bus dus daarom kan hij ook beter niet 
meer door de straat rijden. de Tesselschadestraat wordt wel veel gebruikt door kantoorpersoneel 
dus wordt wel veel gebruikt. 
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Trillingen worden ook veroorzaakt door oneffenheden in de weg. Elk richeltje of verhoging 
veroorzaakt trillingen. En niet alleen bij te hard rijden maar ook bij rustig rijden. 
Electrische bussen met snelheids beperking. 
Voordat de extra rioolbuizen in de straat gelegd zijn , hadden we minder last 
En er wordt echt te hard gereden. Ik hoor ‘t aan ‘t krachtig optrekken, voor ‘n klein stukje weg af te 
leggen. Dat is echt niet nodig. Snelheids controle in de Vondelstraat 
Fijn dat dit onderzoek gebeurt 
Openbaar vervoer is een groot goed. 
Onnodige buslijn waar weinig gebruik van gemaakt wordt op een route van schoolgaande kinderen 
Meer handhaven op foutparkeerders. 
Nee 
We hopen dat buslijn 1 door de Vondelstraat blijft rijden 
Nee 
Autoverkeer moet langzamer (30 km per uur) en dit moet worden gehandhaafd. Op de 
Tesselschadestraat wordt regelmatig veel te hard gereden (handhaving?) 70/80 km per uur 
Alles wat de snelheid zou remmen zou helpend zijn 
Nee 
Het is heel fijn wonen in de vosseparkwijk 
Als het wegprofiel versmald wordt en wordt voorzien van klinkers krijgt de straat meer het idee van 
een woonstraat. Ook kunnen de parkeervakken breder en is er meer ruimte voor voetgangers. 
Sinds de haak om Lwd is er in de Molenstraat veel minder sluipverkeer 
Er moet wat gedaan worden aan het harde rijden van voertuigen, vooral motoren 
Eigen bewoners rijden hard. Omrin ook! Met de buslijn is er niks mis. Behouden dus!! 
Extra drempels engelsestraat ivm te hard rijden 
Goed intitiatief jullie! Automobiel uit de wijk zou ideaal zijn. 
Er moet echt wat worden gedaan aan de oversteek op de harlingerstraatweg!! Veel te veel 
ongelukken 
We zouden graag een terugkoppeling willen van de resultaten en wat de gemeente ermee gaat 
doen 
Ik heb bij het wijkpanel al aangekaart dat er een verkeersspiegel aan het uiteinde van de 
Fonteinstraat met zich naar links in de Westersingel zou moeten komen. Men vond dit niet nodig! 
een buslijn dor de wijk heeft mijn voorkeur, gezien de afmeting van de wijk is de rand vaak te ver 
lopen . 
Het gaat ons vooral om de snelheid waarmee de bus rijdt, maar ook veel personenauto's. Veel 
buschauffeurs houden hier rekening mee, maar lang niet allemaal. 
Het zou fijn zijn wanneer er drempels (zebrapad bij school) komen in de wijk. 
geen bankjes/ speeltoestellen op Engelsplein 
de buslijn moet blijven oud mensen en mensen met een beperking zijn blij dat deze buslijn er is en 
dichtbij zit waardoor ze het kunnen halen 
goed initiatief, ga zo door! 
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beter onderhoud groenvoorzieningen, stoep aanpakken 
Bij te veel last voor de bewoners in Engelsestraat, een kleinere bus laten rijden 
vaker afvalbakken legen 
buschauffeurs moeten zich aan de snelheid houden 
zie de bus graag verdwijnen 

 

Bijlage XXI: debriefing 
  
 
 
 
 
 

 
 
 

NHL Stenden Hogeschool 
Opleiding/Kenniscentrum Communicatie 
Postbus 1080 
8900 CB Leeuwarden 
 

Wijkpanel Vosseparkwijk 
De heer B. Eefting 
Wijkgebouw de Toekomst 
Achlumerstraat 1a 
8913GL Leeuwarden 
 
Leeuwarden, 3 maart 2019 
 

Betreft: debriefing onderzoek bewoners Vosseparkwijk 
 

Geachte heer Eefting,  
 
Naar aanleiding van het briefingsgesprek van afgelopen maandag 25 februari willen wij u bedanken 
voor deze opdracht en is er een debriefing opgesteld. De opdracht houdt in dat er een kwantitatief 
onderzoek zal worden uitgevoerd met als onderzoeksmiddel, bij voorkeur, een enquête. Dit 
onderzoek zal worden gehouden onder de bewoners van de Vosseparkwijk. De enquête zal 
resultaten bieden met betrekking tot eventuele overlast van stadsbus lijn 1 en de mate van irritatie. 
Met behulp van deze uitkomsten zal een oplossing voor de eventuele overlast gezocht worden. Het 
belang van het onderzoek is groot, de resultaten worden opgeleverd aan de gemeente die 
uiteindelijk zal beslissen of de busroute van lijn 1 verplaatst kan worden.  
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Als er onjuistheden of onduidelijkheden in de debriefing naar voren komen, horen wij dit graag. Dit 
mag via de mail, maar u mag de contactpersoon (Eva van Holthoon) ook bellen of een Whatsapp 
sturen. Zo zal het onderzoek zo goed mogelijk voldoen aan uw eisen.  
De inhoud van de debriefing zullen wij samen met u bespreken tijdens het debriefingsgesprek, dat 
nog zal worden ingepland, hiervoor neemt Eva contact met u op.  
Verder kijken wij kijken uit naar een fijne samenwerking en zullen wij met veel plezier aan de 
opdracht beginnen.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Eva van Holthoon  Merel Hoekstra   Moïsha Zandt 
0636223227   0617556707   0623902270 
Holt1403@student.nhl.nl hoek1718@student.nhl.nl zand1702@student.nhl.nl  
Bijlagen: debriefing en akkoord opdrachtgever 
 
 

Debriefing (bijlage 1 van 2) 

De opdrachtgever is Wijkpanel Vosseparkwijk. Vosseparkwijk is een wijk in Leeuwarden. Het 
wijkpanel heeft NHL Stenden Hogeschool studenten Communicatie ingeschakeld om een enquête 
onderzoek te doen bij de bewoners van Vosseparkwijk. Stadsbus lijn 1 rijdt hier van de 
Tesselschadestraat naar Harlingerstraatweg door de Vondelstraat en de Engelsestraat. De bushalte in 
de Engelsestraat heet de Franekerstraat. Er zijn volgens het wijkpanel van meerdere bewoners uit 
deze wijk klachten naar voren gekomen over geluidsoverlast en trillingen.  
Alle bewoners, gedacht kan worden aan: volwassenen (in huishoudens. Kinderen worden niet 
meegenomen), die aan de Vondelstraat en Engelsestraat wonen zullen worden betrokken bij de 
enquête. Omwonenden, in de achtergelegen straten, zullen op een steekproef wijze manier 
ondervraagd worden, door middel van een enquête of persoonlijk contact. De betrouwbaarheid en 
validiteit van het onderzoek zal hoger zijn dan wanneer deze groep omwonenden buiten 
beschouwing zal worden gelaten.  
 
De aanleiding is dat er irritatie aanwezig is over de stadsbus lijn 1 die door de bovenstaande straten 
rijden. Nu is het doel om te controleren of deze irritatie ook echt aanwezig is. De mening van de 
bewoners over buslijn 1 zal worden gemeten.  
Wij willen jullie, als wijkpanel, ondersteunen in dit objectieve onderzoek. Wij verwachten van het 
wijkpanel eerder afgenomen onderzoeksverslagen en aanvullende informatie.  
Wijkpanel Vosseparkwijk verwacht resultaten van een enquêteonderzoek. Het doel vanuit de opleiding 
is dat de studenten een opdracht kunnen leiden en managen. 
 
Het eindproduct, wat de studenten zullen aanleveren, zal bestaan uit een verslag met resultaten en 
uitwerkingen van de informatie die is verzameld uit de enquêtes. Daarnaast zal er een presentatie 
worden gehouden aan de opdrachtgever. Deze zal plaatsvinden in de 10e week van het onderzoek.   
Er is een werkbudget vastgesteld van 50 euro voor het eventueel laten afdrukken van rapporten en 
andere middelen. 
 
Planning 

• Het debriefingsgesprek zal mogelijk plaats kunnen vinden in kalenderweek 13.  
• Een tussengesprek met de opdrachtgever, begeleider(s) en studenten zal tijdens het 

debriefingsgesprek in kunnen worden gepland.   
• Oplevering van het rapport en presentatie zal eind mei plaatsvinden. Exacte datum volgt nog.  
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Bijlage XXII: betrouwbaarheid en validiteit 
 
Er bestaan verschillende vormen van validiteit die gebruikt worden, onderstaande worden 
gebruikt door te kijken wat men met de resultaten kan.  
Interne validiteit is de mate waarin het redeneren binnen het onderzoek correct is uitgevoerd. 
Belangrijk hierbij is dat de resultaten van het onderzoek geldig zijn voor de onderzochte 
groep.  
Externe validiteit is in hoeverre de resultaten van een bepaald onderzoek of een test te 
generaliseren zijn. Als bepaalde resultaten extern valide zijn, wil dit zeggen dat de resultaten 
te generaliseren zijn en dus voor een grotere groep dan slechts de testgroep zullen gelden.  
Betrouwbaarheid is een begrip dat wat zegt over de reproduceerbaarheid van een 
onderzoek. Als het onderzoek nogmaals zou worden uitgevoerd, dan zouden dezelfde 
uitkomsten eruit moeten komen.    
Volgens de formele regels van de statistiek blijkt de onderzoekspopulatie niet geheel 
representatief te zijn voor de gehele wijk. Wanneer het aantal mannen en vrouwen in de 
Vosseparkwijk wordt vergeleken met het aantal mannen en vrouwen die de enquête hebben 
ingevuld blijkt dat we 13 mannelijke respondenten te kort komen (zie bijlage V). Echter zijn 
deze verschillen klein en zullen we de resultaten gewoon bespreken. In afbeelding 1 is de 
verdeling van respondenten in de wijk te zien. Verder is er gewerkt met een foutmarge van 5 
procent. Alle data voldoet aan dit marge behalve paragraaf 6.1, dit wordt verder toegelicht bij 
deze paragraaf. Wanneer een eventueel vervolgonderzoek zou worden uitgevoerd, zijn 
aanbevelingen voor het uitvoeren van een beter onderzoek opgesteld (zie bijlage Vl).   
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Bijlage XXIII: de enquête 
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Bijlage XXIV 
 

 
Afbeelding 1: verdeling mannen en vrouwen 

 
Afbeelding 2: Reden gebruik Buslijn 1  
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Afbeelding 3: Halte gebruik 
 
 

 
 
Afbeelding 4: fysieke toestand en gebruik Buslijn 1 afgelopen 12 maanden 
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Afbeelding 5: reden onplezierigheid in percentages, groep A 
 

 
Afbeelding 6: reden onplezierigheid in percentages, groep B 
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Afbeelding 7: ervaring geluidshinder Buslijn 1, groep A en B 
 

 
Afbeelding 8: ervaring trillingen Buslijn 1, groep A en B 
 
 


