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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

De provincie Noord-Holland wil een voetgangerstunnel aanleggen onder provinciale weg 
N235 (Jaagweg). Ook wil de provincie fietsenstallingen plaatsen bij de bushalte ‘Ilpendam 
Dorp’. Om de voetgangerstunnel zo optimaal mogelijk te laten aansluiten op de bushalte wil 
de provincie weten waar de OV gebruikers vandaan komen, welk vervoersmiddel zij gebruikt 
hebben als voor- en natransport en welke route naar de bushalte is gevolgd. 
 
Voor het beantwoorden van deze onderzoeksvragen is een enquête onder busreizigers 
uitgevoerd.  

1.2 De vraag aan Mobycon 

De provincie Noord-Holland heeft Mobycon gevraagd om een enquête onder busreizigers af 
te nemen. De relevante respondenten zijn hierbij de busreizigers die een herkomst of 
bestemming in Ilpendam hebben.  
 
Deze enquête moest op vier plaatsen in Ilpendam worden afgenomen, allen in de nabijheid 
van de OV halte Ilpendam Dorp. Dit zijn de locaties waar busreizigers hun (brom)fiets stallen 
en waar voetgangers passeren om naar de bus te gaan. Op onderstaande afbeelding zijn 
deze locaties weergegeven. 
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Afbeelding 1.1  Locaties gehouden enquêtes  
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2 Resultaten enquête  

In dit hoofdstuk wordt de opzet en de uitkomsten van de gehouden enquête beschreven. 
Hierbij wordt eerst de werkwijze beschreven gevolgd door het resultaat.  

2.1 Werkwijze 

Voor het afnemen van de enquêtes is gekozen voor een mondelinge enquête onder de 
busreizigers van Ilpendam. Enquêteurs spraken reizigers aan rondom de vier locaties met 
de vraag of zij enkele vragen wilden beantwoorden.  

In de vragenlijst zijn vragen opgenomen over onder andere de herkomst, de gevolgde 
aanrijroute, gebruikte vervoermiddel van of naar de bushalte, locatie stalling (brom)fiets, en 
frequentie. De vragenlijst is antwoordafhankelijk opgezet. Dit wil zeggen dat de vervolgvraag 
afhankelijk is van het gegeven antwoord.  

Het onderzoek is uitgevoerd op dinsdag 27 oktober 2015. Er is geënquêteerd tussen 06:00 
en 19:00 uur. Het weer was droog en zonnig.  

2.2 Respons en betrouwbaarheid 

Betrouwbaarheid is de mate waarin onzekerheid over de juistheid van de uitkomsten wordt 
toegelaten. De betrouwbaarheid wordt gekoppeld aan een onnauwkeurigheidsmarge. Dit is 
een gehanteerde foutmarge die voor het onderzoek acceptabel is. Voor dit onderzoek 
streefden wij naar een minimale betrouwbaarheid van 90% bij een nauwkeurigheidsmarge 
van +/- 10%.  

De minimale netto respons die daarbij hoort is afhankelijk van de omvang van de populatie 
van de locatie. Deze populatie bestaat uit het aantal unieke reizigers per locatie gedurende 
de meetmomenten. Om een beeld te krijgen van het aantal unieke reizigers zijn er tijdens 
het enquêteren ook tellingen uitgevoerd. Hierbij zijn alleen de reizigers geteld die een 
herkomst of bestemming in Ilpendam hebben. Alle overige reizigers (overstappers) zijn niet 
geteld of geënquêteerd. Bij het tellen van het aantal reizigers is het niet uit te sluiten dat er 
dubbeltellingen ontstaan. Immers als een reiziger in de ochtend geteld wordt en deze in de 
middag weer terugkomt dan wordt deze tweemaal geteld. Om dit te ondervangen hebben we 
een inschatting gemaakt van het aantal dubbeltellingen. In de onderstaande tabel zijn de 
tellingen weergegeven.  
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Tabel 2.1 Telcijfers reizigers  

In de eerste kolom staan alle reizigers die geteld zijn met een herkomst of bestemming in 
Ilpendam. In de tweede kolom staan de ingeschatte unieke reizigers. Hierbij hanteren we de 
volgende aanname: 

• alle reizigers tussen 06:00-13:00 uur zijn unieke reizigers; 
• van alle reizigers die tussen 13:00-19:00 uur gesteld zijn is 50% uniek.  

 

Dit resulteert is een totaal van 422 unieke reizigers met een herkomst of bestemming in 
Ilpendam. Onderstaande tabel bevat de respons, betrouwbaarheid en 
onnauwkeurigheidsmarge. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen het aantal unieke reizigers 
en het totale aantal inwoners van Ilpendam. Bij de berekening1 van de 
onnauwkeurigheidsmarge is het betrouwbaarheidsniveau op 95% vastgezet. 

 

Tabel 2.2  Respons, betrouwbaarheid en onnauwkeurigheid  
 
In totaal zijn er 279 enquêtes ingevuld. Uit de tabel blijkt dat de onnauwkeurigheidsmarge bij 
een betrouwbaarheid van 95% tussen de 3% en 5% zit. Dit valt ruim boven de vooraf 
vastgestelde marge van 90% betrouwbaarheid en een onnauwkeurigheidsmarge van 10%. 

                                            
1 De berekening is uitgevoerd met een steekproefcalculator. Met deze calculator is het mogelijk om op basis van de 

populatie en aantal afgenomen enquêtes de onnauwkeurigheidpercentage te bepalen. Voor meer informatie zie: 
http://www.journalinks.be/steekproef/ 

uurblok geteld uniek
06:00-07:00 20 20
07:00-08:00 54 54
08:00-09:00 67 67
09:00-10:00 32 32
10:00-11:00 31 31
11:00-12:00 18 18
12:00-13:00 40 40
subtotaal 262 262

13:00-14:00 24 12
14:00-15:00 40 20
15:00-16:00 55 28
16:00-17:00 73 37
17:00-18:00 68 34
18:00-19:00 60 30
subtotaal 320 160

totaal abs. 582 422

Gebaseerd op Respons Betrouwbaarheid Onnauwkeurigheid
Telling unieke reizigers (422) 279 95% 3,42%
Totale bevolking Ilpendam (1800) 279 95% 5,39%
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2.3 Resultaten enquête 

In de volgende paragrafen worden de resultaten van de enquête toegelicht. Per vraag wordt 
een korte toelichting gegeven van de uitkomsten.  

2.3.1 Herkomst respondent  
De eerste vraag die gesteld is heeft betrekking op de herkomst of bestemming van de 
respondent in relatie tot Ilpendam. De respondent kan woonachtig zijn in Ilpendam of een 
bestemming in Ilpendam hebben. Verder kan een respondent naar Ilpendam reizen om daar 
de bus te nemen naar de eindbestemming. In de onderstaande tabel zijn de 
postcodegegevens geaggregeerd naar woonplaats.  
 

 
Tabel 2.3  Herkomst respondent  
 
Het merendeel van de respondenten (75%) komt uit of gaat naar Ilpendam. Ongeveer 12% 
komt uit Purmerend. Dit zijn bijvoorbeeld respondenten die met de auto of fiets naar de 
bushalte komen om vervolgens met de bus verder te reizen. De overige 13% komt uit een 
groot verspreid gebied.  
 
 

Herkomst respondent Aantal %
ILPENDAM 209 74,9%
PURMEREND 33 11,8%
AMSTERDAM 5 1,8%
ZUIDOOSTBEEMSTER 3 1,1%
PURMERLAND 3 1,1%
LANDSMEER 3 1,1%
KWADYK 2 0,7%
PURMER 2 0,7%
MONNICKENDAM 2 0,7%
DE RYP 2 0,7%
MIDDENBEEMSTER 2 0,7%
OOSTHUIZEN 2 0,7%
WIERINGERWERF 1 0,4%
MEDEMBLIK 1 0,4%
ZAANDAM 1 0,4%
NAARDEN 1 0,4%
WESTBEEMSTER 1 0,4%
ONBEKEND 1 0,4%
WYDEWORMER 1 0,4%
RYSENHOUT 1 0,4%
GROOTSCHERMER 1 0,4%
UTRECHT 1 0,4%
WATERGANG 1 0,4%
Eindtotaal 279 100,0%
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We hebben tijdens het enquêteren gevraagd naar de 6-cijferige postcodes. Als we deze voor 
de 209 respondenten die een herkomst of bestemming in Ilpendam gaan afbeelden dan 
ontstaat het volgende beeld.  
 

Afbeelding 2.1 Herkomst respondent Ilpendam  
 
Uit de afbeelding is te zien dat de herkomsten en bestemmingen redelijk verspreid door de 
kern liggen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(
!(

!(

!(
!(

!(!(

!(!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(
!(

!(

!(
!( !(

!(

!(

!(

n£

n£

1452XX

1452XW

1452XT

1452XS1452XR

1452XP

1452XN

1452XM

1452XL

1452XJ

1452XH

1452XG

1452XE

1452XD

1452XC

1452XB

1452XA

1452VS
1452VR

1452VP
1452VN

1452VK
1452VJ

1452VE
1452VC

1452VB

1452VA

1452PV

1452PT

1452PS

1452PR

1452PP

1452PN

1452PM

1452PL

1452PK

1452PJ

1452PH

1452PG

1452PE

1452PD

1452PA

1452AG

Sources: Esri, HERE, DeLorme, Intermap, increment P Corp., GEBCO, USGS, FAO, NPS, NRCAN, GeoBase, IGN, Kadaster NL, Ordnance Survey, Esri Japan,
METI, Esri China (Hong Kong), swisstopo, MapmyIndia, © OpenStreetMap contributors, and the GIS User Community

Aanrijroute: Totaal

Aantal respondenten
H-B Ilpendam

!( 1-2

!( 3-4

!( 5

!( 6-7

!( 8-10



 OV Enquête Ilpendam 

Mobycon pagina 7 

2.3.2 Vervoerswijze respondent 
Om te achterhalen hoe men naar de bushalte is gekomen, is gevraagd wat het gebruikte 
vervoermiddel is geweest. 
 

 
Grafiek 2.1 Vervoerswijze respondent 

 

Ongeveer 62% van de respondenten is te voet naar de bushalte gekomen en ongeveer 23% 
met de fiets. De rest van de respondenten is met de auto gekomen (12%) of afgezet met de 
auto (2,5%) Ongeveer 1% geeft aan op een andere wijze naar de bushalte te zijn gereisd. 
Uit de ingevulde antwoorden blijkt dit te gaan om 1 respondent die met de bus elders is 
gekomen en 2 respondenten die te voet met een kinderwagen zijn gekomen. De laatste 
categorie is separaat bijgehouden om een beeld te krijgen hoeveel respondenten er met een 
rolstoel, rollator of kinderwagen naar de bushalte komen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Te#voet# Met#de#fiets# Met#de#motor# Met#de#auto# Afgezet#met#de#
auto# Anders#namelijk#
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2.3.3 Locatie gestalde (brom)fietsen  
Van alle respondenten die hebben aangegeven met de (brom)fiets te zijn gekomen, is de 
vraag gesteld waar men deze stalt. 
  

 
Grafiek 2.2  Stallingslocatie (brom)fiets  
 
Van de 63 respondenten die met de fiets naar de bushalte zijn gekomen, stalt 30% de fiets 
bij de fietsenstalling bij de Merelstraat en 29% bij de Zonneweg. Ruim 41% van de 
respondenten geeft aan de fiets elders te stallen. Hierbij gaat om totaal 26 respondenten. De 
locaties die aangegeven zijn: 

• bij de brug (8) 
• bij de bushalte richting Purmerend (8) 
• aan de overkant (4) 
• boom (2) 
• school (1) 
• tuin (1) 
• café (1) 

 

 

 
 
 
 
 
 

Fietsenstalling*Merelstraat* Zonneweg,*in*de*berm* Anders,*namelijk*

Antwoordkeuzen* 30,2%* 28,6%* 41,3%*

0,0%*

10,0%*

20,0%*

30,0%*

40,0%*

50,0%*

60,0%*

70,0%*

80,0%*

Loca%e'gestalde'(brom)'fietsen'



 OV Enquête Ilpendam 

Mobycon pagina 9 

2.3.4 Alternatieve locatie stalling fiets 
Aan dezelfde groep respondenten die met de (brom) fiets naar de stalling zijn gekomen is 
gevraagd om men wel eens op een andere locatie de (brom)fiets stalt.  
 

 
Grafiek 2.3  Locatie stalling fiets 
 
Ruim 84% van de respondent geeft aan dit niet te doen. Ongeveer 16% geeft aan dit wel 
eens te doen.  
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2.3.5 Frequentie gebruik OV  
Aan alle respondent is gevraagd hoe vaak men gebruik maakt van het OV. Uiteraard heeft 
dit betrekking op de reizigers van de onderzochte haltes  
 

 
Grafiek 2.4 Potentiele gebruikers bestaande bewaakte fietsenstalling 

 

Van alle respondenten maakt 53% gemiddeld 3-5 maal per week gebruik van het OV. 
Ongeveer 22% geeft aan 1-3 maal per week gebruik te maken van het OV. Een kleine 20% 
geeft aan dit meer dan 5 maal per week te doen. De rest (5%) geeft aan dit minder dan 1 
maal per week te doen (bijvoorbeeld 1 maal per twee weken). 
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2.3.6 Gebruik (brom) fiets  
Van alle respondenten is gevraagd hoeveel keer per week men te voet of met de (brom)fiets 
gaat.  
 

 
Grafiek 2.5 Frequentie lopen of (brom)fiets  
 
Ongeveer 14% geeft aan nooit te voet of met de (brom)fiets naar de halte te gaan. Bij 46% 
van de respondenten ligt dit tussen de 3-5 maal per week. Bij 19% ligt dit tussen de 1-3 maal 
per week en bij 16% meer dan 5 maal per week. Een ruime 5% geeft aan dit minder dan 1 
maal per week te doen.  
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Als we de antwoorden over de frequentie gebruik OV en de frequentie vervoerswijze te voet 
of (brom)fiets kruisen dan ontstaat het volgende beeld.  

Tabel 2.4  Kruistabel frequente gebruik OV en vervoermiddel 

 
Uit tabel 2.4 blijkt dat de meeste respondenten in dezelfde frequentie gebruik maken van de 
(brom) fiets of te voet als van het OV.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoe vaak maakt u gebruik van het OV
Hoe vaak komt u daarbij te voet of 
op de (brom)fiets? Totaal

Minder dan 1 maal per week Minder dan 1 maal per week 10
Nooit 5

Minder dan 1 maal per week Totaal 15
1-3 maal per week Minder dan 1 maal per week 3

1 - 3 maal per week 45
Nooit 12

1-3 maal per week Totaal 60
3-5 maal per week Minder dan 1 maal per week 2

1 - 3 maal per week 6
3 - 5 maal per week 126
Nooit 13

3-5 maal per week Totaal 147
Meer dan 5 maal per week 1 - 3 maal per week 1

3 - 5 maal per week 2
Meer dan 5 maal per week 44
Nooit 8

Meer dan 5 maal per week Totaal 55
Eindtotaal 277
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2.3.7 Gevolgde route  
Aan alle respondenten is gevraagd welke aanrijroute men volgt om bij de halte te komen. 
Deze routes hebben wij vooraf op een kaart aangegeven en voorgelegd aan de 
respondenten.  
 

 
Afbeelding 2.2: mogelijke aanrijroutes  
 
Op de kaart zijn acht mogelijke aanrijroutes aangegeven. In de onderstaande grafiek hebben 
we de gekozen aanrijroutes van alle respondenten weergegeven.  
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Grafiek 2.6 Gebruikte aanrijroute totaal  
 
Van alle respondenten geeft 27% gebruik te maken van route 4 (Gruttostraat-Zonneweg) 
gevolgd door route 3 (Merelstraat 25%) en route 5 (Fuutstraat-Zonneweg 20%). Op grotere 
afstand volgen route 1 (Dorpsstraat) en 8 (Langs N235 Zuid) beide 9%. De overige routes 
(route 2 Aalduikerweg, 6 Dorre Ilp en 7 Langs N235 Noord) worden duidelijk minder gevolgd.  
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Als we vervolgens de vervoerswijzen gaan aggregeren tot 3 klassen (te voet, (brom)fiets en 
anders) en deze afzetten tegen de verschillende routes, dan krijgen we inzicht in de gekozen 
vervoerswijze per route.  
 

Grafiek 2.7 Gebruikte aanrijroute per vervoerswijze 
 
In de grafiek is te zien welke vervoerswijze het meest gebruikt wordt per route. Deze 
relatieve verhouding moet wel gezien worden ten opzichte van de absolute aantallen. Een 
voorbeeld hiervan is route 7 met totaal 5 respondenten waarbij er 3 met de fiets komen en 2 
op en andere manier. Om hier inzicht in te krijgen zijn in de onderstaande tabel de absolute 
waarden weergegeven.  
 

 
Tabel 2.5 Absolute aantallen per route en vervoerswijze 
 
In tabel 2.5 is te zien dat bij de meeste routes te voet dominant is en bij de routes 6 en 7 is 
dit de fiets. 

 
Als laatste hebben we per vervoerswijze visueel inzichtelijk gemaakt welke aanrijroutes het 
meest gebruikt worden.  
 
 

Route Anders Met de fiets Te voet Totaal
Route 1 : Dorpstraat 0 9 17 26
Route 2 : Aalduikerweg 3 0 10 13
Route 3 : Merelstraat 17 18 34 69
Route 4 : Gruttostraat - Zonneweg 10 6 59 75
Route 5 : Fuutstraat - Zonneweg 9 15 31 55
Route 6 : Dorre Ilp (pont) 1 5 1 7
Route 7 : Langs N235 (Noord, Purmerend) 2 3 0 5
Route 8 : Langs N235 (Zuid, Havenpad/Watergang) 2 7 17 26
Anders 0 0 3 3
Eindtotaal 44 63 172 279
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Afbeelding 2.3 Gebruikte aanrijroute alle vervoerswijzen  

 
Afbeelding 2.4 Gebruikte aanrijroute Fiets 

¿

¿

Sources: Esri, HERE, DeLorme, Intermap, increment P Corp., GEBCO, USGS, FAO, NPS, NRCAN, GeoBase, IGN, Kadaster NL, Ordnance Survey, Esri Japan,
METI, Esri China (Hong Kong), swisstopo, MapmyIndia, © OpenStreetMap contributors, and the GIS User Community
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Afbeelding 2.5 Gebruikte aanrijroute Te voet 

 
Afbeelding 2.6 Gebruikte aanrijroute Anders 
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Sources: Esri, HERE, DeLorme, Intermap, increment P Corp., GEBCO, USGS, FAO, NPS, NRCAN, GeoBase, IGN, Kadaster NL, Ordnance Survey, Esri Japan,
METI, Esri China (Hong Kong), swisstopo, MapmyIndia, © OpenStreetMap contributors, and the GIS User Community
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2.3.8 Conclusies enquête 
De uitkomsten van de enquête bij de bushaltes in Ilpendam resulteren in de volgende 
conclusies: 

• De meeste respondenten (75%) hebben een herkomst of bestemming in Ilpendam.  

• De geënquêteerde personen op bij de bushaltes in Ilpendam kwamen overwegend fietsend 
of lopend. Hierbij is 62% van de respondenten te voet gekomen en 23% met de fiets.  

• De meeste respondenten stallen de fiets op straat nabij de bushaltes. Ruim 30% van de 
respondenten stalt de fiets in de fietsenstalling bij de Merelstraat en 29% doet dit bij de 
Zonneweg in de berm. De meeste respondenten (84%) geven aan altijd op dezelfde locatie 
de fiets te stallen.  

• Het grootse deel (73%) van de respondenten is een frequent reiziger van het OV. Hierbij 
reist 53% van de respondenten 3-5 maal per week en 20% meer dan 5 maal per week. De 
frequente reizigers komen hierbij meestal te voet of met de fiets naar of van de halte.  

• Van alle vervoerswijzen wordt aanrijroute 4 (Gruttostraat- Zonneweg) het meest gebruikt, 
gevolgd door route 3 (Merelstraat) en route 5 (Fuutstraat – Zonneweg). De meeste 
respondenten komen bij aanrijroute 4 te voet (79%) of met de fiets (8%). Bij aanrijroute 3 ligt 
de verhouding anders namelijk 49% te voet en 26% met de fiets. Deze verhouding is bij 
aanrijroute 5 vergelijkbaar waarbij het aandeel fiets iets hoger ligt (56%). 
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3 Observaties enquêteurs  

3.1 Gedrag 

Tijdens het enquêteren zijn er door de enquêteurs een aantal zaken waargenomen die we in 
dit hoofdstuk toelichten.  

• In de ochtendspits en avondspits zijn er veel overstappers die gebruik maken van de 
verschillende buslijnen en haltes. Deze overstappers steken de Jaagweg over wat kan 
leiden tot onveilige situaties. Dit is tijdens de observatie ook geconstateerd. 

• Bij de bushalte richting Purmerend is de ruimte om te wachten te klein waardoor reizigers 
zich op het fietspad begeven. Dit kan leiden tot onveilige situaties. Dit is tijdens de 
observatie ook geconstateerd. 

• De verkeerslichten nabij de Aalduikerweg en de Jaagweg worden veel genegeerd omdat 
reizigers nog even snel de bus willen halen. Dit is tijdens de observatie ook geconstateerd. 
 
In de onderstaande kaart zijn deze observaties visueel weergegeven.  

Afbeelding 3.1 Observatie gedrag  

!

Richting!Purmerend:!Druk!in!de!

middag!veel!overstappers.!Veel!

wachten!op!naastliggend!fietspad.!

Vormt!een!gevaar!door!fietsers!en!
brommers/scooters!

Veel!overstekers,!!

In!de!ochtend!om!de!bus!te!

halen!en!in!de!middag!om!de!

overstap!te!halen.!Kan!leiden!

tot!gevaarlijke!situaties.!

Vooral!vroeg!in!de!

ochtend(donker)!en!tijdens!de!
spits!door!veel!verkeer.!

Richting!!

Amsterdam:!In!de!

ochtend!veel!

overstappers,!

bussen!komen!om!

de!2!min!in!de!
spits.!

Oversteekplaats!met!verkeerslichten,!

veel!roodlichtnegatie!en!steken!zo!

over.!Voor!veel!mensen!is!dit!een!

gewoonte,!“!ik!wacht!nooit!op!groen”!!
!



 OV Enquête Ilpendam 

Mobycon pagina 20 

3.2 Situatie gestalde fietsen 

Tijdens het enquêteren zijn enkele foto’s gemaakt van de gestalde fietsen. Dit geeft een 
indruk van de omgeving nabij de bushaltes. Onze enquêteurs zijn ook aangesproken door 
bewoners van de Zonneweg die klaagden over parkeeroverlast van de reizigers die de auto 
daar parkeren. 
 

Afbeelding 3.2 Fietsenstalling Merelstraat  

Afbeelding 3.3 Wildparkeren bij de brug  
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   Afbeeldingen 3.4 Wildparkeren bij Zonneweg 
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