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Samenvatting en conclusies 

De gemeente Nijmegen en de stadsregio Arnhem Nijmegen verbeteren fietsverbindingen tussen woon- en 

werklocaties. Een klein deel van de “snelfietsroute Nijmegen – Beuningen” is gepland door het Goffertpark 

(www.snelfietsroutenijmegenbeuningen.nl). Om de planvorming te ondersteunen is informatie verzameld 

over het huidig gebruik, en de ervaringen en opinies van gebruikers van dit deel van de route. In de periode 

maandag 27 oktober t/m zondag 2 november zijn passanten (fietsers, voetgangers en overige gebruikers) op 

de route benaderd voor deelname aan online-onderzoek. 

 

Wie zijn de huidige gebruikers? Hoe ervaren zij de route? Hoe staan zij tegenover mogelijke aanpassingen? 

 

 
Een combinatie van paden tussen Jonkerbosplein en Rentmeesterlaan 

Verschillende gebruikersgroepen 

De passantenstroom bestaat (in de genoemde periode) vooral uit fietsers, zo is door het veldwerkbureau 

gemeld. We zien dit beeld bevestigd in de vervoerswijze die is aangegeven: zo’n 7 van de 10 gebruikers was 

op de fiets, een kwart was voetganger. Het reismotief verschilt duidelijk tussen de gebruikersgroepen. Veel 

fietsers maken vanwege woon-werkverkeer, woon-schoolverkeer of woon-winkelverkeer gebruik van de 

route. Voetgangers zijn vooral ‘aan de wandel’ in het park, laten de hond uit, zijn aan het sporten of genieten 

van de natuur of het groen. 

De gebruiksfrequentie en tijdstippen van gebruik zijn ook groepseigen. Bij fietsers sluit het gebruik van de 

route aan bij het patroon van woon-werkverkeer en woon-schoolverkeer: gedurende 4 of 5 dagen in de 

week. Veel fietsers zijn hier ’s ochtends voor 9.00 uur en ’s middags tussen 16.00 en 19.00 uur. Verder is het 

gebruik gespreid over de week en gedurende de dag. Dat geldt ook voor voetgangers, waarbij opvalt dat een 

aanzienlijk deel “veelgebruiker” is, en 6 dagen van de week over de besproken route komt. 

Objectieve- én subjectieve routekeuze 

Voor fietsers zijn de argumenten voor de routekeuze vaak objectief van aard: zij kiezen de kortste -, meest 

logische - en/of snelste route. Maar ook subjectieve (belevings)aspecten, zoals het beleven van het park en de 

afwezigheid van stank en lawaai van auto’s, spelen een rol. Verkeersveiligheid is tevens een pull-factor voor 

fietsers. Bij voetgangers gaat het vooral om de beleving: een rondje in het park, waarbij het ervaren van het 

groen een belangrijke factor is. 
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Om meer informatie over de waardering van de route te krijgen is specifiek gevraagd naar een aantal 

inrichtingsaspecten: het wegdek (asfalt), de breedte van de paden, de verkeersveiligheid, de verlichting en 

(al met al) het gebruikscomfort. De (deels ontbrekende, deels kwalitatief slechte) verlichting en kwaliteit van 

het wegdek (asfalt) worden door gebruikers laag gewaardeerd. 

 

 Fietser Voetganger 

Goed/voldoende Verkeersveiligheid 

 

Breedte 

Breedte 

 

Gebruikscomfort 

 

Wegdek 

 

Onvoldoende/slecht Verlichting 

 

Wegdek 

 

Verlichting 

 

Daarnaast komt ook (de persoonlijke) veiligheid als issue naar voren. De gebruikersgroepen voelen zich op 

de besproken route door het Goffertpark niet altijd veilig. Dit speelt vooral in het donker, en heeft een relatie 

met de ligging van het tracé in het groen (tussen struiken en bomen).  

Gedeeld gebruik soms lastig, vooral voor voetganger 

Een relatief grote groep voetgangers vindt het (soms in bepaalde gevallen) vervelend dat het pad zowel door 

wandelaars als door fietsers wordt gebruikt. Bij fietsers speelt dit minder, hier spreekt een meerderheid uit 

het gezamenlijk gebruik (helemaal) niet vervelend te vinden. Desgevraagd geven de verschillende groepen 

aan het eigen gedrag aan te passen, en rekening te houden met andere gebruikers van het pad. Men geeft 

anderen de ruimte, past de snelheid aan (fietsers) of let zelf beter op. 

 

Problemen rond gedeeld gebruik hebben volgens de ondervraagden vooral te maken met het uitlaten van 

honden (loslopen, lijn gevaarlijk), de zichtbaarheid van voetgangers, de breedte van de paden (smalle 

stukken, oprukkend groen) onduidelijkheid over wat wel en niet mag en het vertoonde gedrag van zowel 

voetgangers als fietsers. Ook is er hinder van scooters en brommers. 

Aanpassingswensen van fietsers en voetgangers 

Bijna alle ondervraagde gebruikers zien eventuele aanpassingen aan de besproken paden door het 

Goffertpark zitten. Een kleine 2% van de fietsers en 6% van de wandelaars vindt aanpassingen niet nodig.  

Welke zaken vindt men dan belangrijk? De 98% fietsers die mogelijke aanpassingen wensen richten zich 

vooral op de verlichting, de (asfalt)verharding en verduidelijking van kruisingen. In mindere mate zijn 

genoemd het tegengaan van overlast van scooters en bromfietsen, het sociaal veiliger maken  en de aanleg 

van een extra strook voor voetgangers (wellicht met enige gevolgen voor aanliggend groen). 

De 94% voetgangers die mogelijke aanpassingen wensen benoemen ook de verlichting en overlast van 

scooters en bromfietsen. Maar daarnaast leggen zij een ander accent: het gaat hen ook om minder onderlinge 

hinder tussen fietsers en voetgangers, wellicht door een extra strook voor voetgangers. 

 

Desgevraagd zijn allerlei toelichtende opmerkingen gemaakt, vooral over de inrichting van de paden en 

over het respecteren van het groen en de rust in het park. Ook de hinder van snelverkeer en brommers en 

het gedeeld gebruik van de route werden inhoudelijk aangekaart. 
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Burgemeester Daleslaan soms alternatief 

Een klein deel van de fietsers gebruikt geregeld de Burgemeester Daleslaan als oost-west-route, sommigen 

doen dit af en toe. De fietsers kiezen dan vooral voor de Daleslaan vanwege de veiligheidssituatie (minder 

donker, veiligheidsgevoel) en vanwege een persoonlijke voorkeuren in afwisseling van routes. Voor 

voetgangers is de Burgemeester Daleslaan geen alternatief. 

Teneur van reacties 

De ondervraagden plaatsten allerlei aanvullende opmerkingen. De meeste reacties ondersteunen 

verbeteringen voor fietsers en/of het onderzoek of bevatten concrete verbeterpunten voor de 

fiets/wandelroute. Ook werden verbeterwensen rond andere locaties in Nijmegen kenbaar gemaakt. 

Tenslotte is er ook een aantal keer gepleit tegen een (snel)fietsroute op dit tracé, en (daarnaast) gevraagd om 

het groen en de rust in het park te respecteren. Alle reacties zijn in een aparte bijlage opgenomen. 
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Inleiding 

Achtergrond onderzoek 

De gemeente Nijmegen en de stadsregio Arnhem Nijmegen leggen kwalitatief goede en korte 

fietsverbindingen tussen woongebieden en werklocaties aan (snelfietsroutes). Een klein deel van de 

snelfietsroute Nijmegen – Beuningen (www.snelfietsroutenijmegenbeuningen.nl) is gepland door het 

Goffertpark. Om de planvorming te ondersteunen wordt informatie verzameld over het huidige gebruik en 

de gebruikers van dit deel van de route en de omgeving ervan. Onderdeel is een peiling onder passanten 

(fietsers, wandelaars en overige gebruikers). 

 
 

Doel van het onderzoek is inzicht in het huidig gebruik van een bestaande fiets- en wandelroute door het 

Goffertpark (aanvullend op verkeerstellingen). Dit als bijdrage aan de verdere planvorming, waaronder een 

informatieavond eind 2014. 

 

De informatiebehoefte richt zich op: 

 huidige gebruikers als fietsers, wandelaars, recreanten en sporters op en rond het tracé (gebruik, 

ervaringen, opinie); 

 aantal fietsbewegingen (verkeerstellingen, buiten dit onderzoek). 

 

Onderzoeksvragen: 

A. Wie zijn de huidige gebruikers van het trajectdeel Weg door Jonkerbos-Goffert? 

B. Hoe ervaren zij het gebruik? 

C. Welke sterke punten en/of verbeterpunten kunnen ze noemen? 
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Vanuit de informatiebehoefte en onderzoeksvragen zijn de vraagthema’s: 

1. Informatie over de gemaakte reis: modaliteit, motief, gebruiksmoment; 

2. frequentie van gebruik van de route; 

3. waardering huidige route; 

a. principe van route door parkomgeving 

b. alternatieven 

c. inrichting (o.a. verharding, verkeersveiligheid, beleving) 

d. gedrag en ervaringen rond gedeeld gebruik (wandelaars - fietsers - brommers) 

e. sociale veiligheid 

4. sterke punten route; 

5. mogelijke verbeterpunten in gebruik route; 

6. persoonskenmerken. 

 

Onderzoeksopzet 

Voor het verzamelen van de benodigde gegevens benaderden we een doorsnee groep gebruikers met het 

verzoek om een vragenlijst in te vullen (steekproefonderzoek). In een compacte vragenlijst (max. 10 minuten 

invultijd) maakten we de genoemde vraagthema’s meetbaar. Doel is het uiteindelijk kunnen beantwoorden 

van de hierboven genoemde onderzoeksvragen. Enkele voorbeelden van vragen: 

 Waarom maakt u gebruik van deze route door het park?  

 Hoe houdt u rekening met andere gebruikers op de route? 

 

Aanpak veldwerk: 

 Gedurende een volledige week zijn passanten op en rond de route benaderd1, en kregen informatie over 

het (online)onderzoek middels een flyer. 

 Bij enkele passanten zonder internet is ter plaatse de vragenlijst afgenomen. 

 Passanten benaderden we op maandag 27 oktober t/m zondag 2 november, gespreid over de dag, 

inclusief ochtend en avondspits2. 

 We stimuleerden het invullen met een prijzenactie. 

 

Respons 

Op voorhand was een minimale steekproefomvang van 136 passanten beoogd (68 per deelgroep: 

voetgangers en fietsers) om betrouwbare uitspraken voor de onderzoeksgroepen te krijgen3. Uiteindelijk zijn 

door het veldwerkbureau 837 gebruikers benaderd, in een verhouding van 70% fietsers en 30% voetgangers 

(en overige gebruikers). De respons bedroeg uiteindelijk 351 respondenten. Verdeling: 243 fietsers, 101 

voetgangers en 7 overige gebruikers. De respons ligt daarmee voor de totale groep én voor de deelgroepen 

op ongeveer 42%. 

 

Het veldwerkbureau (Planwerk Nijmegen) geeft overigens aan dat de waargenomen passantenstroom over 

de gehele periode (maandag t/m zondag) voor circa 80% uit fietsers en ca. 20% uit voetgangers bestond. Er 

zijn verhoudingsgewijs meer voetgangers benaderd omdat deze gemakkelijker aan te spreken waren. Een 

klein deel van de fietsers wilde duidelijk niet benaderd worden. 

                                                           

1 Ook overstekende passanten. 
2 We nemen de zaterdag en zondag mee, omdat je dan een andere type gebruikers tegen zult komen, bijvoorbeeld de personen die in 

het weekend in het park gaan wandelen of de personen die de route gebruiken om naar het stadscentrum te gaan. 
3 De omvang van de totale groep gebruikers staat niet vast. Voor de resultaten geldt dat deze met 90% zekerheid maximaal 10% 

afwijken van de percentages in werkelijkheid. 
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Wie zijn de huidige gebruikers? 

Vooral ‘functionele fietsers’ en ‘recreërende voetgangers’ 

Zoals in het vorige hoofdstuk is vermeld geeft het bij dit onderzoek betrokken veldwerkbureau (Planwerk 

Nijmegen) aan, dat de waargenomen passantenstroom over de gehele periode (maandag t/m zondag) voor 

circa 80% uit fietsers en ca. 20% uit voetgangers bestond. We zien dit beeld bevestigd in het de vervoerswijze 

(de modaliteit) die is aangegeven: zo’n 7 van de 10 gebruikers was op de fiets, een kwart was voetganger. 

 

Figuur 1: U bent in het Goffertpark gevraagd om mee te doen aan dit onderzoek. Hoe verplaatste u zich op 

dat moment? 

 
 

Het reismotief verschilt duidelijk tussen de gebruikersgroepen. Veel fietsers maken vanwege woon-

werkverkeer (66%), woon-schoolverkeer (11%) of woon-winkelverkeer (7%) gebruik van de route. Een kleine 

groep fietsers (4%) maakt een pleziertochtje. Voetgangers zijn vooral aan de wandel in het park (44%), laten 

de hond uit (32%), zijn aan het sporten (10%) of genieten van de natuur of het groen (9%). 

 

Figuur 2: Waarom was u op dat moment in het Goffertpark? 
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De gebruiksfrequentie  en tijdstippen van gebruik zijn ook groepseigen. Bij fietsers herkennen we het 

patroon van woon-werkverkeer en woon-schoolverkeer in de dominantie van gebruik van de route 

gedurende 4 of 5 dagen in de week. Veel fietsers geven aan in het algemeen tot 9.00 uur en tussen 16.00 en 

19.00 uur gebruik te maken van de Goffertroute. Verder is het gebruik behoorlijk gespreid over de week en 

gedurende de dag. 

Dat geldt ook voor voetgangers, waarbij opvalt dat een aanzienlijk deel “veelgebruiker” is. Ruim een kwart 

van de voetgangers (27%) geeft aan op 6 dagen van de week over (een deel van) van de besproken route te 

komen. De middagpauze (12.00-13.00 uur) is ook goed gebruikt door voetgangers. 

 

Figuur 3: Op hoeveel dagen van de week komt u meestal over (een deel van) de getoonde route door het 

Goffertpark? 

 
 

Figuur 4a: Op welke tijdstippen maakt u over het algemeen gebruik van de getoonde paden door het 

Goffertpark? Meerdere antwoorden mogelijk. 
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Figuur 4b: Op welke tijdstippen maakt u over het algemeen gebruik van de getoonde paden door het 

Goffertpark? Meerdere antwoorden mogelijk, exclusief ‘wisselende tijdstippen’. 
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Hoe wordt het gebruik ervaren? 

De combinatie van paden tussen Jonkerbosplein en Rentmeesterlaan kent een wat smaller deel aan de 

westzijde van het Goffertstadion en een wat breder deel aan de oostkant. Het is een regelluwe route, 

waardoor feitelijk allerlei verkeersdeelnemers welkom zijn. Wel zijn de paden fysiek afgesloten voor grotere 

voertuigen (zoals auto’s). Het betreft geen hondenlosloopgebied. Hoe valt de waardering voor deze route 

uit? 

 

 
 

Objectieve- én subjectieve routekeuze 

Aan passanten is gevraagd wat belangrijke redenen zij om specifiek deze route te gebruiken in hun reis. Uit 

de beantwoording kunnen we de argumenten voor de routekeuze afleiden, en een eerste beeld van de sterke 

punten van het tracé. 

 

Figuren 5 en 6: Waarom maakt u vooral gebruik van de getoonde route, die door het park loopt? 

Meerdere antwoorden mogelijk. 

 

Argumenten routekeuze fietsers 

Kortste route 60% 

Beleven park, groen 50% 

Meest logisch naar bestemming 48% 

Weg van de auto’s (stank, lawaai) 44% 

Snelste route 43% 

Is verkeersveilig 29% 

Geen last brommers/scooters 16% 

Weinig anderen: rustig 13% 

Mogelijkheid rondje in park 10% 

Uit gewoonte 8% 

Voor de afwisseling 7% 

Andere reden 7% 
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Argumenten routekeuze voetgangers 

Mogelijkheid rondje in park 70% 

Beleven park, groen 60% 

Weg van de auto’s (stank, lawaai) 16% 

Meest logisch naar bestemming 12% 

Weinig anderen: rustig 11% 

Kortste route 10% 

Geen last brommers/scooters 10% 

Voor de afwisseling 8% 

Snelste route 7% 

Andere reden 7% 

Is verkeersveilig 6% 

Uit gewoonte 3% 

 

Voor fietsers gaat het vooral om objectieve, zakelijke argumenten als kortse -, meest logische - en/of snelste 

route (door respectievelijk 60%, 48% en 43% genoemd). Maar ook om subjectieve (belevings)aspecten als het 

beleven van het park (50%) en de afwezigheid van stank en lawaai van auto’s (44%). Verkeersveiligheid is 

tevens een pull-factor voor fietsers. 

 

Bij voetgangers staat beleving voorop: denk aan een rondje in het park (70%), waarbij het ervaren van het 

groen een belangrijke factor is (60%). 

 

 
Westelijk deel van de route, richting Jonkerbosplein 
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Om meer informatie over de waardering van de route te krijgen is specifiek gevraagd naar een aantal 

inrichtingsapsecten: het wegdek (asfalt), de breedte van de paden, de verkeersveiligheid, de verlichting en 

(al met al) het gebruikscomfort.  

 

Figuur 7: Hoe waardeert de fietser de huidige inrichting van de getoonde route door de Goffert? 

 
Betreft fietsers 

 

Figuur 8: Hoe waardeert de voetganger de huidige inrichting van de getoonde route door de Goffert? 

 
Betreft voetgangers 
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Uit de figuren 7 en 8 komt het volgende beeld naar voren: 

 

 Fietser Voetganger 

Goed/voldoende Verkeersveiligheid 

 

Breedte 

Breedte 

 

Gebruikscomfort 

 

Wegdek 

 

Onvoldoende/slecht Verlichting 

 

Wegdek 

 

Verlichting 

 

Gedeeld gebruik soms lastig, vooral voor voetganger 

Een relatief grote groep voetgangers vindt het (in bepaalde gevallen) vervelend dat het pad zowel door 

wandelaars als door fietsers wordt gebruikt (43%). En daarnaast geeft (opgeteld) 23% aan, het gedeelde 

gebruik (heel) vervelend te vinden. Uit de toelichtingen blijkt dat voetgangers zich storen aan het gedrag en 

snelheid van fietsers. Ook is aangegeven dat het uitlaten van honden soms tot problemen leidt. Bij de fietsers 

spreekt een meerderheid uit (opgeteld 61%) het gezamenlijk gebruik (helemaal) niet vervelend te vinden. 

 

Figuur 9: Wat vindt u er van dat dit pad zowel door wandelaars als door fietsers wordt gebruikt? 

 
 

Hoe houdt men rekening met de andere gebruikers van het pad? Ongeveer 14% van de fietsers geeft aan het 

gedrag niet aan te passen. De overige fietsers geven anderen de ruimte (door 72% aangegeven) en/of passen 

hun snelheid aan (63%). Er is ook een groep voetgangers die het gedrag niet wijzigt (12%). Maar de meesten 

geven anderen de ruimte (67%) en/of letten zelf beter op (50%). Het uitwijken naar tijdstippen dat het 

minder druk is komt minder voor (6% van de fietser, 10 % van de voetgangers). 
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Toelichtingen rond gedeeld gebruik 

Aan de ondervraagde gebruikers van het pad is gevraagd om toelichtingen te geven op het gebruik door 

zowel fietsers als voetgangers. In totaal zijn 108 reacties geplaatst, 71 door fietsers en 37 door voetgangers en  

overige gebruikers (waaronder scootmobielen). Inhoudelijk ging het om de volgende thema’s: 

1. Vooral het uitlaten van honden is hier problematisch (loslopen, lijn gevaarlijk) (29 van de 108 

toelichtingen, 25 door fietsers, 4 door voetgangers); 

2. Gebruikers houden voldoende rekening met elkaar, geen probleem (10x, 5 fietsers en 5 voetgangers); 

3. Oproep tot scheiding van fietser en voetganger (9x, 5 fietsers en 4 voetgangers); 

4. Zichtbaarheid voetgangers vaak problematisch (7x door fietsers); 

5. Oproep om meer rekening met elkaar te houden (7x, 3 fietsers en 4 voetgangers); 

6. De breedte is probleem (smalle stukken, oprukkend groen) (6x, 5 fietsers en 1 voetganger); 

7. Snelheid van fietsers is te hoog (4x door voetgangers); 

8. Het is onduidelijk wat wel of niet mag (5x door fietsers); 

9. Opmerkingen over gedrag fietsers (onvoldoende rekening houden, scholieren) (5x door voetgangers); 

10. Gedrag van voetgangers (onoplettend, te breeduit) (5x, 4 fietsers, 1 voetganger); 

11. Vooral probleem tijdens spitsperiode (4x, 3 fietsers, 1 voetganger); 

12. Overige opmerkingen (16x). 

 

In de (losse) bijlage bij dit rapport zijn de aangegeven toelichtingen vermeld. Enkele citaten: 

 

“Loslopende honden zijn erg vervelend,  altijd uitkijken. Maar ook aangelijnd. De lijn overspant vaak het pad: 

wandelaar aan de ene kant, hond aan de andere. Moet je maar net zien.” (fietser) 

 

“Qua verkeer is er op dit pad eigenlijk geen probleem. Problemen met druk fietsers- en (vooral) brommer/scooterverkeer 

zijn er op het pad dat van de rotonde bij het openluchttheater achter het stadion langs via 'de schep' naar het begin van 

de Rentmeesterlaan loopt. Het zou goed zijn als de gemeente daar prioriteit aan geeft.” (voetganger) 

 

“Indien mogelijk scheiding van fietsers/brommers en voetgangers. Fietsers/brommers denken op alle asfaltpaden door 

het Goffertpark dat zij alle rechten hebben!” (voetganger) 

 

“Soms lopen er wandelaars in het pikkedonker wat, door de slechte openbare verlichting, pas wordt opgemerkt als het 

bijna te laat is om deze te ontwijken” (fietser) 

 

“Onduidelijkheid schept gevaarlijke situaties; wandelaars al dan niet met loslopende honden, hebben niet in de gaten 

dat het ook een fietspad is” (fietser) 

 

Veiligheid als issue 

Substantiële groepen gebruikers voelen zich op de besproken route door het Goffertpark ‘niet altijd veilig’4. 

Dit speelt vooral in het donker, en heeft een relatie met de ligging van het tracé in het groen (tussen struiken 

en bomen). Zo’n 37% van de fietsers en 49% van de voetgangers geeft aan zich wel voldoende veilig te 

voelen. 

 

  

                                                           

4 We bedoelen hier niet de verkeersveiligheid maar de persoonlijke veiligheid. 
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Figuur 10: Voelt u zich op de getoonde route door het Goffertpark voldoende veilig? We bedoelen hier NIET 

de verkeersveiligheid. 

 
 

De kleine groep fietsers (1%) die aangeeft zich (meestal) niet veilig te voelen op de route relateert dit aan: 

 de donkere, lage begroeiing; 

 “veel verhalen over criminaliteit”; 

 “soms de voetbalfans”; 

 de donkerheid en gebrekkige verlichting i.c.m. “gevaarlijke gaten in het pad”. 

Sommigen van hen vermijden 's avonds laat deze route. 
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Over aanpassingen en alternatieven 

De vraag is of de ondervraagden eventuele aanpassingen aan de besproken paden door het Goffertpark 

wenselijk vinden. En zo ja, welke zaken  fietsers en voetgangers dan belangrijk vinden. Daarnaast is 

gevraagd of (en waarom) de Burgemeester Daleslaan als alternatieve route wordt gezien. 

 

Fietsers en voetgangers zien aanpassingen zitten 

Zou u eventueel aanpassingen wensen aan de getoonde routepaden? Bijna alle gebruikers zien dit zitten. 

Een kleine 2% van de fietsers en 6% van de wandelaars vindt aanpassingen niet nodig.  

 

Figuur11: Zou u eventueel aanpassingen wensen aan de getoonde routepaden? 

 
 

De ondervraagden plaatsten aan het eind van de vragenlijst allerlei aanvullende opmerkingen. Ook daaruit 

komt het beeld naar voren dat veranderingen aan de orde kunnen zijn. De meeste losse reacties 

ondersteunen verbeteringen voor fietsers (23 van de 87 aanvullende reacties), ondersteunen het onderzoek 

(16x) of bevatten concrete verbeterpunten (16x). Er zijn overigens ook enkele reacties tegen een snelfietsroute 

op dit tracé (7x) en pleidooien om het groen en de rust in het park te respecteren (6x).Verderop in dit 

hoofdstuk is nader ingegaan op gegeven toelichtingen. 
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Enige citaten: 

 

Ondersteunt verbeteringen voor fietsers: 

“Het zou heel fijn zijn als dit fietspad opgeknapt zou worden zodat het ook mooi verlicht wordt!” (fietser) 

“Hopelijk gebeurt er op korte termijn iets positiefs!” (voetganger) 

 

Ondersteunt onderzoek: 

“Ik vind het goed dat dit soort onderzoeken worden gedaan! Heb het gevoel dat ik iets te zeggen heb over mijn eigen 

leefomgeving, heel prettig” (fietser) 

 

“Goed initiatief dat u op deze manier de mening van de gebruikers van het park in kaart brengt!” (voetganger) 

 

Verbeterpunten: 

“Ik heb al eerder aangegeven bij de gemeente over de verlichting en het veeg patroon maar daar is op het verlichtings 

vraagstuk nooit gereageerd” (fietser) 

 

“Het groen langs het pad van de voetbalvelden dient nodig gesnoeid te worden. Door het overhangende groen is het pad 

erg smal.” (voetganger) 

 

Gedeelde - én verschillende wensen van fietsers en voetgangers 

Welke zaken vindt men dan belangrijk? Daarbij waren meerdere antwoorden mogelijk. De 98% fietsers die 

mogelijke aanpassingen wensen richten zich vooral op de verlichting, de (asfalt)verharding en 

verduidelijking van kruisingen. In mindere mate zijn genoemd het tegengaan van overlast van scooters en 

bromfietsen, het sociaal veiliger maken  en de aanleg van een extra strook voor voetgangers (wellicht enige 

gevolgen voor aanliggend groen). 

 

De 94% voetgangers die mogelijke aanpassingen wensen benoemen ook de verlichting en overlast van 

scooters en bromfietsen. Maar daarnaast leggen zij een ander accent: het gaat hen ook om minder onderlinge 

hinder tussen fietsers en voetgangers, wellicht door een extra strook voor voetgangers (met wellicht enige 

gevolgen voor aanliggend groen). 

 

Figuur 12: Belangrijke aanpassingen volgens 98% v/d fietsers (meerdere antwoorden mogelijk) 

 % v/d antwoorden 

Meer verlichting 74% 

Nieuwe asfaltlaag 69% 

Verduidelijking van kruisingen met dwarspaden 32% 

Verduidelijken van kruising met Busserweg (bij Goffertstadion) 28% 

Overlast van scooters en bromfietsen tegengaan 21% 

Sociaal veiliger maken 21% 

Extra strook voor voetgangers (wellicht enige gevolgen voor aanliggend groen) 21% 

Op smallere delen verbreden van het pad (wellicht enige gevolgen voor aanliggend 

groen) 

17% 

Minder onderlinge hinder tussen fietsers en voetgangers 16% 

Andere aanpassing 7% 
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Figuur 13: Belangrijke aanpassingen volgens 94% v/d voetgangers (meerdere antwoorden mogelijk) 

 % v/d antwoorden 

Overlast van scooters en bromfietsen tegengaan 46% 

Minder onderlinge hinder tussen fietsers en voetgangers 43% 

Meer verlichting 40% 

Extra strook voor voetgangers (wellicht enige gevolgen voor aanliggend groen) 23% 

Nieuwe asfaltlaag 19% 

Op smallere delen verbreden van het pad (wellicht enige gevolgen voor aanliggend 

groen) 

17% 

Verduidelijking van kruisingen met dwarspaden 17% 

Verduidelijken van kruising met Busserweg (bij Goffertstadion) 17% 

Sociaal veiliger maken 16% 

Andere aanpassing 11% 

 

Opmerkingen over inrichting en respecteren groen/rust in het park 

In totaal zijn desgevraagd 76 aanvullende reacties geplaatst bij de vragen “Zou u eventueel aanpassingen 

wensen aan de getoonde routepaden?” Zo ja, welke zaken vindt u dan belangrijk? Daarvan waren 42 reacties 

afkomstig van fietsers, 29 van voetgangers en 5 van overige gebruikers (waaronder scootmobielen). 

Inhoudelijk ging het om: 

1. opmerkingen over de inrichting (27 van de 76 toelichtingen); 

2. het respecteren van groen en rust in het park (18x); 

3. hinder van snelverkeer en brommers (7x); 

4. gedeeld gebruik van de route (7x); 

5. overige opmerkingen (10x). 

 

In de aparte bijlage van dit rapport zijn de aangegeven toelichtingen vermeld. 

1 van de 10 gebruikt geregeld Burgemeester Daleslaan 

Gebruiken de ondervraagde fietsers en voetgangers wel eens de Burgemeester Daleslaan als oost-west-

route? Bijna 11% van de fietsers geeft aan dit geregeld te doen, een kleine 30% af en toe. Voor voetgangers is 

de Burgemeester Daleslaan kennelijk geen alternatief: zij vinkten ‘niet of nauwelijks’ aan. 
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Figuur 14: Gebruikt u als fietser of voetganger wel eens de Burgemeester Daleslaan als oost-west-route? 

 

 
 

Waarom kiest men dan voor de Burgemeester Daleslaan, en niet voor de getoonde route door het 

Goffertpark (meerdere antwoorden waren mogelijk)? De 41% fietsers die af en toe, of geregeld, de Daleslaan 

kiest doen dit vooral vanwege de veiligheidssituatie (minder donker, veiligheidsgevoel) en persoonlijke 

voorkeuren in afwisseling van routes. 

 

Figuur 15: Waarom kiest u dan voor de Burgemeester Daleslaan, en niet voor de getoonde route door het 

Goffertpark (meerdere antwoorden waren mogelijk)? 

Is daar minder donker 45x  genoemd 

Gebruik een afwisseling in routes 29x 

Daar voel ik me persoonlijk veiliger (niet verkeersveiligheid) 24x 

Minder hinder van wandelaars 8x 

Minder hinder van honden 5x 

Daar hinder ik geen voetgangers 3x 

Andere reden 31x 

 

Bij “andere reden” is relatief vaak genoemd dat de route door het Goffertpark bij gladheid niet gestrooid 

wordt. Ook laat men de precieze eindbestemming vaak meewegen in de routekeuze. 

 

Aanvullende reacties 

Zoals eerder vermeld zijn aan het eind van de vragenlijst allerlei aanvullende opmerkingen gemaakt. De 

meeste reacties ondersteunen verbeteringen voor fietsers (23 van de 87 aanvullende reacties), ondersteunen 

het onderzoek (16x) of bevatten concrete verbeterpunten voor de fiets/wandelroute (16x). Ook werd door 15 

personen van de mogelijkheid gebruik gemaakt om wensen rond andere locaties in Nijmegen kenbaar te 

maken. De totale verdeling is als volgt: 

1. Ondersteuning van verbeteringen voor fietsers (23 van de 87 aanvullende reacties); 

2. Ondersteuning van het onderzoek (16x); 

3. Concrete verbeterpunten (16x); 

4. Wensen elders in Nijmegen (15x); 
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5. Geen snelfietsroute (op dit tracé) (7x); 

6. Groen en rust park respecteren (6x); 

7. Overige opmerkingen (4x). 

 

Nog enige citaten met als strekking “geen snelfietsroute (op dit tracé)” 

“Ik wens de gemeente ambtenaren veel wijsheid toe bij het herinrichten van het pad door de Goffert. Ik zou er geen 

snelfiets route van maken  (ondanks dat ik er zelf veel fiets) dat doet nl afbreuk aan de nog aanwezige natuur. Misschien 

kan een groen gekleurde asfalt laag met geïntegreerde led lampjes de route duidelijk maken. Sowieso voorrang voor 

fietsers en voetgangers bij het kruisen van de Busserweg regelen.” (fietser) 

 

“Geen snelfietsroute maken door het Goffertpark!!! Goffertpark primair voor wandelaars -en recreatiefietsers-“ 

(voetganger) 

 

Groen en rust park respecteren: 

“Ik hoop dat het pad zo natuurlijk mogelijk blijft, dus niet te veel toeters en bellen.” (fietser) 

 

“Ik, als wandelaar, ervaar dat de rust steeds meer verstoord wordt door fietsers-brommers, laten we blij zijn met dit 

prachtige park om te recreëren en genieten van het groen en zoveel mogelijk rust!!!!!” (voetganger) 


