
1.774 personen zijn lid van het OV  Reizigerspanel Brabant.  In totaal hebben
503 respondenten deelgenomen het onderzoek. 

De resultaten van dit onderzoek geven een betrouwbaar en nauwkeurig beeld
van de mening alle busreizigers in de provincie Noord-Brabant.

Respons

In deze factsheet vind je de globale uitkomsten van het onderzoek van het OV Reizigerspanel Brabant in
december 2020. Dit onderzoek ging over toekomstige busreizen. Hartelijk bedankt voor jouw deelname!
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Toekomstige busreizen

95%
statistisch

betrouwbaar

3,70%
foutmarge

Reizen in het verleden
Op welke manier reisde je in 2019 het meest?

Top 3
Heb je in de afgelopen 6 maanden meer, minder of

evenveel met de bus gereisd in vergelijking met
dezelfde periode in 2019?

Wat is het voornaamste reisdoel van de busreizen
die je de afgelopen 6 maanden hebt gemaakt in

Noord-Brabant?
Top 3

Je geeft dat je de afgelopen 6 maanden minder/ niet
meer met de bus hebt gereisd. Hoe heb je de reizen
die je voorheen met de bus maakte de afgelopen 6

maanden gemaakt?
Top 3

Bus
56%

Fiets
49%

Lopend
36%

(Veel) meer Evenveel (Veel) minder Helemaal
niet meer

4%
9%

60%

26%

Werken/ zakelijke
afspraak

30%

Sociale
doeleinden

22%

Winkelen/
boodschappen

13%

Niet, want ik maak
deze reizen niet meer

46%

Eigen auto/
motor
22%

Fiets

18%

Verwachte reizen in de toekomst

Wat gebeurt er met de resultaten?

Deze vragen gaan over de periode nadat de huidige lock-down is afgelopen tot het moment dat corona geen beperkingen meer
legt op onze reizen.

Op welke manier verwacht je het meest te gaan reizen in deze periode? Top 3

Verwacht je als we van het corona-virus af zijn
weer even vaak, meer of minder met de bus te

reizen als in 2019?

Iedereen hoopt dat we snel van het corona-virus af zijn, dat er geen beperkende maatregelen meer zijn en we ‘gewoon’ weer
kunnen reizen. We zijn benieuwd naar je verwachtingen over je reizen voor de periode dat er geen sprake meer is van
beperkende coronamaatregelen. Bijvoorbeeld omdat een groot deel van de Nederlanders is gevaccineerd. Met reizen bedoelen
we de dagelijkse reizen, niet de vakanties. 

Op welke manier verwacht je in de periode als we
van het corona-virus af zijn de meeste reizen te

gaan maken?
Top 3

Bus
62%

Fiets
42%

Trein
39%

(Veel) meer Evenveel (Veel) minder Weet ik
nog niet

21%

45%

26%

9%

Fiets
46%

Bus
42%

Eigen auto/
motor
34%

Reizigersoverleg Brabant is naar aanleiding van bovenstaande onder andere alert op meer signalen van reizigers over een
gevoel van onveiligheid, onder andere vanwege het reizigersaantal in de bus. We gaan hierover in gesprek met de Provincie
Noord-Brabant en de vervoerders. Zie meer informatie op https://www.reizigersoverlegbrabant.nl/artikelen/busreizigers-
veiligheid-belangrijke-vereiste-tijdens-en-na-coronaperiode. 

Wat kunnen vervoerders, de provincie en/of het Reizigersoverleg Brabant doen om ervoor
te zorgen dat jij in die periode met de bus gaat reizen?

"Afscheiding in de bus aanbrengen en voldoende bussen
inzetten zodat het niet te druk wordt in de bus en er
zoveel mogelijk 1,5 meter kan worden gewaarborgd."

"Betere hygiëne, zitplekken verminderen, minder
mensen in een bus, en mensen die geen mondkapje
dragen verwijderen uit bus, ook als ze hem niet
goed dragen (dus onder de neus)."

"De reizen zo veilig mogelijk aanbieden."

https://www.reizigersoverlegbrabant.nl/artikelen/busreizigers-veiligheid-belangrijke-vereiste-tijdens-en-na-coronaperiode

