
Onderzoek Bereikbaarheid Stadion Feijenoord

Introducerende tekst van de vragenlijst

Hartelijk dank voor jouw deelname aan dit onderzoek.

Dit is het startpunt van de vragenlijst waarmee we een beter inzicht verwachten te verkrijgen in de
bereikbaarheid van Stadion Feijenoord bij thuiswedstrijden van Feyenoord.

Het invullen van de vragenlijst duurt 5 á 10 minuten. Er zal betrouwbaar met jouw gegevens
worden omgegaan en de resultaten worden geheel anoniem verwerkt.

De vragenlijst kan ingevuld worden tot en met zondag 25 juni 2017 en kan slechts éénmaal
worden ingevuld.

Alvast bedankt voor je medewerking.

Button: Start de vragenlijst

Vragenlijst

1. Hoeveel thuiswedstrijden van Feyenoord bezoek jij per seizoen (alle competities)?
- 1-4 keer
- 5-9 keer
- 10-16 keer
- 17 of vaker per seizoen

2. Hoe kom je normaal gesproken naar Feyenoord bij een middagwedstrijd?
- Auto (alleen reizend)
- Auto (met/als passagier(s))
- Trein
- Georganiseerd busvervoer
- Stadsbus
- Tram
- Metro
- Trein + tram/bus/metro
- Combinatie tram/bus/metro
- Fiets
- Bromfiets/scooter/motor
- Lopend
- Auto + openbaar vervoer
- Fiets + openbaar vervoer
- Watertaxi
- Taxi
- Anders, namelijk

3. Hoe kom je normaal gesproken naar Feyenoord bij een avondwedstrijd?
- Auto (alleen reizend)
- Auto (met/als passagier(s))
- Trein
- Georganiseerd busvervoer
- Stadsbus
- Tram
- Metro
- Trein + tram/bus/metro
- Combinatie tram/bus/metro
- Fiets
- Bromfiets/scooter/motor
- Lopend
- Auto + openbaar vervoer
- Fiets + openbaar vervoer
- Watertaxi
- Taxi
- Anders, namelijk
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Indien bij zowel vraag 2 als vraag 3 niet voor Auto (alleen reizend) of Auto (met/als
passagier(s)) gekozen, dan worden vraag 4 t/m 7 overgeslagen en is vraag 8 dus de
volgende vraag.

4. Waar parkeer je meestal? (wanneer bij vraag 2 of 3 gekozen voor Auto (alleen reizend) ,
Auto (met/als passagier(s)) of Auto + openbaar vervoer)
- P1 tm P8
- P&R plaatsen
- Wijken in de buurt van het stadion (Feijenoord, IJsselmonde, Hillesluis, etc.)
- Anders, namelijk

5. Doorvraag afhankelijk van welk antwoord gekozen bij vraag 4.
A. Bij welke P? (wanneer bij vraag 4 gekozen voor P1 tm P8).
B. Bij welke P&R? (wanneer bij vraag 4 gekozen voor P&R plaats).
C. In welke wijk? (wanneer bij vraag 4 gekozen voor wijken in de buurt van het stadion).

6. Hoe tevreden ben je over de parkeerfaciliteiten als je naar Feyenoord gaat? (wanneer
vraag 4 goed is beantwoord)
- Heel ontevreden
- Ontevreden
- Neutraal
- Tevreden
- Heel tevreden

7. Kun je aangeven waarom je (heel) ontevreden bent? (wanneer bij vraag 6 gekozen voor
heel ontevreden of voor ontevreden)

8. Wat zijn de belangrijkste redenen dat je naar Feyenoord komt via de gekozen
vervoerswijze? Kies maximaal 3 antwoorden en zet ze op de volgorde van belang, waarbij
1 de belangrijkste is.
- Comfort/gemak
- Veiligheid
- Kosten
- Kortere reistijd
- Flexibiliteit
- Betrouwbare aankomsttijd
- Niet in bezit van auto en/of rijbewijs
- Parkeerproblemen voorkomen

9. Hoe lang ben je bereid om te lopen om het laatste stuk naar het stadion af te leggen? Dit
kan vanaf de parkeerplaats zijn, vanaf een OV station/halte of vanaf een andere locatie.
- Korter dan 5 minuten
- 5-10 minuten
- 10-15 minuten
- 15-20 minuten
- Langer dan 20 minuten

10. Hoe lang voor het begin van de wedstrijd kom je meestal in het stadiongebied van
Feyenoord aan?
- Minder dan 30 minuten voor begin van de wedstrijd
- Tussen 30 en 60 minuten voor begin van de wedstrijd
- Meer dan 60 minuten voor begin van de wedstrijd

11. Ben je bereid om eerder naar het stadiongebied van Feyenoord te komen om drukte te
vermijden?
- Ja
- Nee

12. A. Waarom ben je niet bereid eerder naar het stadiongebied van Feyenoord te komen?
(wanneer je voor ‘nee’ hebt gekozen bij vraag 11)
- Geen tijd in verband met andere verplichtingen
- Geen interesse in eventuele activiteiten
- Geen mogelijkheid om eerder weg te gaan



- Anders, namelijk

B. Wanneer zou je eerder naar het stadiongebied van Feyenoord willen komen? (indien je
voor ‘ja’ hebt gekozen bij vraag 11)
- Als er voldoende horecafaciliteiten zijn
- Als ik goedkoper kan parkeren met de auto als ik eerder kom
- Als er genoeg fietsenstallingen zijn
- Als het OV beter toegankelijk/minder druk is
- Als er Feyenoord gerelateerde activiteiten zijn voor de wedstrijden
- Als er andere activiteiten zijn voor de wedstrijden
- Om een andere reden, namelijk

13. Hoe lang na de wedstrijd verlaat je het stadiongebied van Feyenoord?
- Minder dan 15 minuten na afloop van de wedstrijd
- Tussen 15 en 30 minuten na afloop van de wedstrijd
- Tussen 30 en 60 minuten na afloop van de wedstrijd
- Meer dan 60 minuten na afloop van de wedstrijd

14. Ben je bereid om later weg te gaan na een wedstrijd vanaf het stadiongebied van
Feyenoord om drukte te vermijden?
- Ja
- Nee

15. A. Waarom wil je na afloop van een wedstrijd niet langer blijven in of bij het stadiongebied
van Feyenoord? (wanneer je voor ‘nee’ hebt gekozen bij vraag 14)
- Geen tijd in verband met andere verplichtingen
- Geen interesse in eventuele activiteiten
- Geen mogelijkheid om later weg te gaan
- Anders, namelijk

B. Wanneer zou je bereid zijn later weg te gaan vanaf het stadiongebied van Feyenoord?
(wanneer je voor ‘ja’ hebt gekozen bij vraag 14)
- Als er voldoende horecafaciliteiten zijn
- Als ik goedkoper kan parkeren met de auto als ik eerder kom
- Als er genoeg fietsparkeergelegenheid is
- Als het OV beter toegankelijk/minder druk is
- Als er Feyenoord gerelateerde activiteiten zijn na de wedstrijden
- Als er andere activiteiten zijn na de wedstrijden
- Om een andere reden, namelijk

16. Ben je bereid om met een ander vervoersmiddel dan normaal gesproken naar het
stadiongebied van Feyenoord te komen?
- Ja
- Nee

17. Met welke ander(e) vervoersmiddel(en) zou je naar het stadiongebied van Feyenoord willen
komen? (wanneer je voor ‘ja’ hebt gekozen bij vraag 16) Meerdere antwoorden mogelijk
- Auto (alleen reizend)
- Auto (met/als passagier(s))
- Trein
- Georganiseerd busvervoer
- Stadsbus
- Tram
- Metro
- Trein + tram/bus/metro
- Combinatie tram/bus/metro
- Fiets
- Bromfiets/scooter/motor
- Lopend
- Auto + openbaar vervoer
- Fiets + openbaar vervoer
- Watertaxi
- Taxi
- Anders, namelijk



18. Wat is de belangrijkste reden dat je nu niet naar het stadiongebied van Feyenoord komt
met dit/deze vervoersmiddel(en) (wanneer je voor ‘ja’ hebt gekozen bij vraag 16)?
- Het is niet comfortabel
- Het is niet veilig
- Te hoge kosten
- Te lange reistijd
- Niet flexibel genoeg
- Niet in bezit van auto en/of rijbewijs (verschijnt alleen wanneer je voor Auto hebt

gekozen bij vraag 17)
- Anders, namelijk

19. Wat is de belangrijkste reden dat je nu niet naar het stadiongebied van Feyenoord komt
met het openbaar vervoer? (wanneer bij vraag 2 en 3 gekozen is voor auto (alleen
reizend), auto (met/als passagier(s)) of taxi EN wanneer bij vraag 17 niet gekozen voor
Trein, Stadsbus, Tram, Metro, Trein + tram/bus/metro, combinatie tram/bus/metro, Fiets,
bromfiets/scooter/motor, lopend, Auto + openbaar vervoer, fiets + openbaar vervoer of
watertaxi)
- Het is niet comfortabel
- Het is niet veilig
- Het is te druk
- Te hoge kosten
- Te lange reistijd
- Niet flexibel genoeg
- Anders, namelijk

20. Wist je dat je gratis kunt reizen met alle RET tram- en buslijnen 3 uur voor en na de
wedstrijd op vertoon van een geldige wedstrijdkaart of seizoenkaart?
- Ja
- Nee

21. Zou je overwegen om met de tram en/of bus te komen nu je weet dat je gratis kunt reizen
(wanneer bij vraag 20 gekozen is voor ‘nee’)?
- Ja
- Nee

22. Zou je overwegen voor georganiseerd busvervoer vanaf een opstapplaats te kiezen?
(Wanneer bij vraag 2, 3 en 19 niet gekozen is voor georganiseerd busvervoer).

23. Hoe frequent maak jij in jouw dagelijks leven gebruik van het openbaar vervoer?
- Nooit
- 1 of 2 keer per maand
- Wekelijks
- Dagelijks

24. Hoe zoek je nu (actuele) informatie op over de bereikbaarheid van het stadiongebied van
Feyenoord?
- Ik heb geen informatie nodig
- Ik kijk onderweg op de borden op de weg of op stations/haltes
- Via kanalen van vervoerders (vb. NS.nl, RET.nl)
- Via kanalen van niet-officiële vervoerders (vb. 9292.nl, Google Maps)
- Via meldingen op de radio of televisie (teletekst)

25. Hoe wil je het deze informatie bij voorkeur ontvangen? (wanneer je niet gekozen hebt voor
‘ik heb geen informatie nodig’ bij vraag 24)
- Ik kijk onderweg op de borden op de weg of op stations/haltes
- Via kanalen van vervoerders (vb. NS.nl, RET.nl)
- Via kanalen van niet-officiële vervoerders (vb. 9292.nl, Google Maps)
- Via meldingen op de radio of televisie (teletekst)
- Via een app waar deze informatie gebundeld wordt

26. Hoe tevreden ben je in het algemeen over de reis naar het stadiongebied van Feyenoord?
- Heel ontevreden
- Ontevreden



- Neutraal
- Tevreden
- Heel tevreden

27. Kun je aangeven waarom je (heel) ontevreden bent? (wanneer bij vraag 26 gekozen voor
heel ontevreden of voor ontevreden)

28. Wat is je postcode? (check dat hier minimaal 4 tekens worden ingevuld)

29. Tot welke van de volgende leeftijdsgroepen behoor je?
- 18-24 jaar
- 25-34 jaar
- 35-49 jaar
- 50-64 jaar
- 65 jaar of ouder

30. Wat is je geslacht?
- Man
- Vrouw

31. Heb je nog opmerkingen of suggesties over de bereikbaarheid van het stadiongebied van
Feyenoord?

Afsluiting
Bedankt voor je medewerking. De uitkomsten van de vragenlijsten worden naar verwachting in
maand X gedeeld via …




