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Voorwoord
Voor u ligt een rapportage van het onderzoek 
onder bezoekers van de stranden van Hoek van 
Holland en ‘s Gravenzande. Deze rapportage biedt 
inzicht in de wijze waarop strandbezoekers naar 
het strand komen en hun waardering voor de 
mobiliteitsmogelijkheden. Verder komen in deze 
rapportage de bekendheid en waardering van de 
digitale informatieborden die in de periode van 25 
juli tot en met 2 september op de stranden zijn 
geplaatst aan de orde. Ook wordt inzicht gegeven 
in de mate waarin bezoekers hun vertrek van het 
strand willen aanpassen op basis van deze 
informatie. 

Wij wensen u veel leesplezier! 

Rotterdam, september 2007

Projectteam:
Simone Nelissen, projectmanager, 010-4000963
Petra Jungblut, manager Energie & Vervoer

Legenda
Ter verduidelijking van de onderzoeksresul-
taten worden in dit rapport belangrijke of 
opmerkelijke resultaten toegelicht aan de 
hand van pictogrammen. 

Betekenis van de pictogrammen:

Resultaat naar of boven verwachting

Resultaat beneden verwachting

Aanvulling Blauw Research
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1
Kort & Krachtig

1.1 Inleiding

Nexus en SWINGH zijn samenwerkingsverbanden 
tussen overheden, bedrijfsleven en consumenten-
organisaties die het doel hebben om de bereikbaarheid 
van de regio’s Rotterdam en Haaglanden te 
bevorderen. In dit kader hebben de organisaties digitale 
informatieborden geplaatst op de stranden van Hoek 
van Holland en ‘s Gravenzande om strandbezoekers te 
voorzien van informatie over vertragingen op de 
Maasdijk met als doel het vertrek van de stranden te 
spreiden.

1.2 Doelstelling

Het doel van het onderzoek is inzicht verkrijgen in de 
wijze waarop strandbezoekers van Hoek van Holland en 
’s Gravenzande naar het strand komen en welke 
beleving en waardering van de mobiliteitsmogelijkheden 
zij hebben. Daarnaast behoort het in kaart brengen van 
de bekendheid, waardering en gebruiksintentie van de 
geplaatste informatieborden tot de doelstelling van het 
onderzoek. 

1.3 Doelgroep

De beoogde doelgroep van het onderzoek wordt 
gevormd door de stromen strandbezoekers die op 
topdagen in de zomer massaal naar het strand gaan. 
Vanwege het tegenvallende zomerweer zijn deze grote 
stromen strandbezoekers nagenoeg achtergebleven. 
Hierdoor is het mogelijk dat ondervraagde stand-
bezoekers het strand relatief vaak hebben bezocht voor 
dagelijkse recreatieve doeleinden. 

1 Kort & Krachtig 5

1.1 Inleiding 5
1.2 Doelstelling 5
1.3 Doelgroep 5
1.4 Samenvatting 6
1.5 Tot slot 7
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1.4 Samenvatting 

Bezoek strand
Prettig strand en goede bereikbaarheid voornaamste 
redenen bezoek strand
Bezoekers van de stranden van Hoek van Holland en ‘s 
Gravenzande bezoeken deze stranden vooral om dat 
ze het een prettig strand vinden en vanwege de goede 
bereikbaarheid. Ze komen voornamelijk met hun 
(brom)fiets of auto naar het strand. Gemak en snelheid 
zijn de belangrijkste redenen om met een bepaald 
vervoermiddel naar het strand te gaan. Met name 
automobilisten kiezen voor de auto vanwege het 
gemak, (brom)fietsers noemen voornamelijk snelheid 
en prijs als reden voor hun keuze. 

Nauwelijks problemen ervaren tijdens heenrit
Strandbezoekers hebben nauwelijks problemen ervaren 
tijdens hun rit naar het strand. Slechts een klein deel 
heeft last gehad van vertragingen, files of 
parkeerproblemen. Mogelijk heeft het relatief frisse 
zomerweer  invloed gehad op het beperkte aantal files 
en parkeerproblemen.

Verkeersinformatie weinig gebruikt
Het merendeel van de bezoekers van de stranden Hoek 
van Holland en ‘s Gravenzande heeft geen gebruik 
gemaakt van verkeers- of reisinformatie. Internet wordt 
het vaakst gebruikt om informatie op te zoeken. Ook op 
de terugweg is men nauwelijks van plan om informatie 
op te zoeken. Degenen die wel van plan zijn om gebruik 
te maken van verkeersinformatie voor de terugrit zijn 
het vaakst van plan om dit via digitale tekstwagen te 
doen. Het gaat hier vooral om automobilisten.

Tweederde verlaat strand voor etenstijd
Tweederde van de strandbezoekers verwacht het 
strand voor het eten te verlaten, éénderde vertrekt na 
het eten. Zes op de tien bezoekers die voor het eten 

willen vertrekken zijn mogelijk wel over te halen om 
langer op het strand te blijven. Met name winkels en 
betere en meer horeca kunnen er voor zorgen dat ze 
langer blijven.  

Automobilisten willen niet met OV
Merendeel van de automobilisten wil (waarschijnlijk) 
niet met openbaar vervoer naar het strand reizen. Het 
gemak en de snelheid van het reizen met de auto zijn 
hiervoor de meest genoemde redenen. 

Waardering reis strand
Automobilisten en (brom)fietsers zijn goed te spreken 
over de bereikbaarheid van de stranden van Hoek 
van Holland en ‘s Gravenzande. Automobilisten zijn 
ook positief over de hoeveelheid, locatie van en 
bewegwijzering naar de parkeermogelijkheden. Over 
de parkeertarieven zijn ze iets minder vaak tevreden. 
(Brom)fietsers zijn met name tevreden over de 
bewegwijzering en locatie van de fietsenstallingen. 

Verkeersinformatie op het strand
38% heeft digitale tekstwagen gezien
Bijna vier op de tien strandbezoekers hebben de 
digitale tekstwagen met verkeersinformatie over de 
Maasdijk gezien op het strand. De flyers en posters 
zijn nauwelijks bekend. Ook zijn zes op de tien 
bezoekers zich bewust van het feit dat de aankomst 
van de Stena Line boot zorgt voor vertraging op de 
Maasdijk. 

Informatie tekstwagen goed gewaardeerd
Strandbezoekers zijn met name positief over de 
bruikbaarheid van de informatie op de tekstwagen. 
Ook de begrijpelijkheid van de informatie wordt goed 
gewaardeerd. De verkeersinformatie zet tevens aan 
tot het aanpassen van het vertrek van het strand. Het 
merendeel van de automobilisten is (waarschijnlijk) 
van plan om hun vertrek aan te passen op basis van 
de informatie op het digitale informatiebord. 

1 Kort & Krachtig 5

1.1 Inleiding 5
1.2 Doelstelling 5
1.3 Doelgroep 5
1.4 Samenvatting 6
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1.5 Tot slot

De proef met de tekstwagen met verkeersinformatie is 
ondanks het tegenvallende zomerweer geslaagd. Het 
blijkt dat automobilisten hun reis naar het strand niet 
voorbereiden met reisinformatie. Ook zijn ze niet van 
plan om naar informatie te zoeken. Maar als er 
informatie beschikbaar is zijn ze wel van plan om hier 
gebruik van te maken. Tevens waarderen zij de 
informatie inhoudelijk goed. Verkeersinformatie op het 
strand zal dus wellicht leiden tot spreiding van het 
strandverkeer op de Maasdijk. 

1 Kort & Krachtig 5

1.1 Inleiding 5
1.2 Doelstelling 5
1.3 Doelgroep 5
1.4 Samenvatting 6
1.5 Tot slot 7
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2 
Bezoek strand

2.1 Inleiding

Dit hoofdstuk geeft inzicht in het bezoek aan de 
stranden van Hoek van Holland en ‘s Gravenzande. 
Paragraaf 2.1 geeft de redenen weer waarom 
strandbezoekers deze stranden bezoeken. 
Vervolgens gaan paragrafen 2.3 en 2.4 in op de 
keuze voor hun vervoermiddel en de reden hiervoor. 
Daarna wordt er in gegaan op mogelijke problemen 
op de heenrit naar het strand, het gebruik van 
verkeers- of reisinformatie en het tijdstip van vertrek 
(paragraaf 2.5, 2.6 en 2.7). Tenslotte geeft de laatste 
paragraaf inzicht in de mate waarin automobilisten 
bereid zijn om met het openbaar vervoer naar het 
strand te reizen. 

2 Bezoek strand 8

2.1 Inleiding 8
2.2 Reden bezoek strandopgang 9
2.3 Vervoermiddel 10
2.4 Reden keuze vervoermiddel 11
2.5 Ervaren problemen heenweg 12
2.6 Gebruik verkeersinformatie 13
2.7 Tijdstip vertrek strand 14
2.8 Overweging openbaar vervoer 15

In deze rapportage worden naast de resultaten 
van alle strandbezoekers ook de resultaten van 
(brom)fietsers en automobilisten weergegeven. 
Omdat de aantallen van de strandbezoekers die 
met een ander vervoermiddel zijn gekomen laag 
zijn (lager dan n=30), zijn deze niet apart 
beschreven in deze rapportage. 

In deze rapportage zijn, van onvoldoende 
waarnemingen, geen uitspraken gedaan naar de 
verschillende strandopgangen (Hoek van 
Holland en ‘s Gravenzande). 

Resultaten waarbij het aantal waarnemingen la-
ger is dan 60 dienen vanwege het lage aantal 
waarnemingen voorzichtig geïnterpreteerd te 
worden. 

Waar in dit rapport gesproken wordt van een 
verschil, is sprake van een statistisch significant 
verschil met een significantieniveau van 
maximaal 5%. Dit betekent dat met minimaal 
95% betrouwbaarheid gesteld kan worden dat 
het waargenomen verschil in de steekproef ook 
voor de gehele onderzoekspopulatie geldt. 
Verschillen met een significantieniveau tussen 
de 5% en 10% worden aangeduid als ‘indicatief’. 
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Strandbezoekers bezoeken de stranden van 
Hoek van Holland en ‘s Gravenzande 
voornamelijk om dat ze het een prettig strand 
vinden (32%) en vanwege de goede 
bereikbaarheid (30%). Ook komen ruim twee op 
de tien bezoekers uit gewoonte. 

Automobilisten lijken bovengemiddeld vaak het 
strand te bezoeken omdat zij het een prettig 
strand vinden (41% auto versus 32% totaal, 
indicatief). Ook zijn genoeg parkeermogelijk-
heden vaker dan gemiddeld een reden om de 
stranden te bezoeken (18% auto versus 11% 
totaal). (Brom)fietsers lijken vaker vanuit 
gewoonte te komen (30% (brom)fiets versus 
22% totaal, indicatief). 

2 Bezoek strand

2.2 Reden bezoek strandopgang

32%

30%

22%

11%

7%

4%

3%

3%

16%

41%

25%

21%

18%

11%

5%

2%

2%

16%
20%

5%

3%

3%

8%

3%

30%

20%

30%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

prettig strand

goed bereikbaar

komt hier altijd/uit
gewoonte

genoeg
parkeermogelijkheden

bezoek strandtent

volleybal

vrienden/familie komen
hier ook

dichtbij

anders

totaal (n=161) auto (n=56) (brom)fiets (n=60)

Reden bezoek strand via deze strandopgang 

Resultaten waarbij het aantal 
waarnemingen lager is dan 60 dienen 
vanwege het lage aantal waarnemingen 
voorzichtig geïnterpreteerd te worden. 
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Bijna vier op de tien strandbezoekers zijn met de 
(bromfiets) naar het strand gekomen. Ruim 
éénderde heeft gebruik gemaakt van de auto. 
Van de bezoekers is 17% met de trein naar het 
strand gegaan. De motor en lijnbus (lijn 128) zijn 
in mindere mate gebruikt (respectievelijk 8% en 
2%). 

Tweederde van de strandbezoekers is bekend 
met het pendeltreintje tussen het strand van 
Hoek van Holland en het station. Twee op de 
tien strandbezoekers hebben er wel eens 
gebruik van gemaakt. Een enkeling gebruikt het 
regelmatig (2%). 

2 Bezoek strand 

2.3 Vervoermiddel
Vervoermiddel 

38%

35%

17%

8%

2%

2%

0% 10% 20% 30% 40%

(brom)fiets

auto

trein

motor

lopend

lijnbus

n=161

Bekendheid pendeltreintje 

2%

21%

42%

35%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

regelmatig gebruikt

wel eens gebruikt

alleen van gehoord

nooit van gehoord

n=131
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Gemak (39%) en snelheid (25%) zijn de meest 
genoemde redenen voor de keuze van het 
vervoermiddel om naar het strand te gaan. 

Gemak is met name voor automobilisten een 
belangrijke reden om voor de auto te kiezen 
(70%). Voor (brom)fietsers zijn snelheid (25%) 
en het feit dat het goedkoop is (22%) relatief 
vaak genoemde redenen voor hun keuze. Ook 
gaan (brom)fietsers regelmatig voor ontspanning 
of als hobby met de (brom)fiets naar het strand 
(18%). 

2 Bezoek strand 

2.4 Reden keuze vervoermiddel

Resultaten waarbij het aantal 
waarnemingen lager is dan 60 dienen 
vanwege het lage aantal waarnemingen 
voorzichtig geïnterpreteerd te worden. 

Reden keuze vervoermiddel 
39%

25%

13%

11%

9%

8%

6%

6%

5%

4%

4%

10%

70%

31%

9%

11%

7%

11%

7%

5%

18%

3%

13%

10%

3%

18%

5%

22%

25%

20%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

gemak

snel

goedkoop

geen andere keuze

hobby/ontspanning

comfortabel

milieuvriendelijk

gezond/beweging

niet over nagedacht/
uit gewoonte
aantal personen 

dat meereist

ontwijken files

anders

totaal (n=159) auto (n=54) (brom)fiets (n=60)
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Strandbezoekers hebben nauwelijks problemen 
ervaren tijdens hun rit naar het strand (89%). 
Verder heeft 4% vertraging gehad, 3% in de file 
gestaan en 2% had problemen om een 
parkeerplek te vinden. Het relatief frisse weer 
gedurende de onderzoeksperiode kan van 
invloed zijn op het lage aantal ervaren 
problemen zoals files en gebrek aan 
parkeerplaatsen. 

Automobilisten lijken vaker dan gemiddeld 
problemen te hebben ervaren op weg naar het 
strand (83% auto versus 89% totaal, indicatief). 
Logischerwijs zijn zij degenen die files en 
problemen met een parkeerplek hebben gehad 
(beide 6%). 

2 Bezoek strand

2.5 Ervaren problemen heenweg

Strandbezoekers hebben nauwelijks 
problemen ervaren tijdens hun rit naar 
het strand. 

Resultaten waarbij het aantal 
waarnemingen lager is dan 60 dienen 
vanwege het lage aantal waarnemingen 
voorzichtig geïnterpreteerd te worden. 

89%

6%

6%

83%

95%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

geen problemen

vertraging (OV)

file

geen parkeerplek

werkzaamheden aan weg

anders

totaal (n=157) auto (n=54) (brom)fiets (n=60)

Problemen ervaren tijdens reis naar strand 
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Het merendeel van de strandbezoekers heeft 
voor de reis naar het strand geen gebruik 
gemaakt van verkeers- of reisinformatie (87% 
niet gebruikt). Internet wordt met 6% het vaakst 
gebruik om verkeers- of reisinformatie op te 
zoeken (6%). 

Ook voor de terugweg zijn strandbezoekers 
nauwelijks van plan om verkeers- of 
reisinformatie op te zoeken (92% niet van plan). 
Van de strandbezoekers is 3% van plan om het 
digitale tekstbord op het strand te gebruiken voor 
de terugweg. Automobilisten zijn voor de 
terugweg het vaakst van plan om gebruik te 
maken van verkeers- of reisinformatie (17%). Zij 
gaan met name gebruik maken van de digitale 
tekstwagen (8%). 

Bijna tweederde van de strandbezoekers die 
verkeersinformatie hebben gebruikt of dit niet 
van plan zijn voor de terugweg, geven aan dat zij 
dit niet nodig hebben. Bijna twee op de tien 
hebben er niet aan gedacht en 4% wist niet dat 
ze dit konden opzoeken. Met name (brom)-
fietsers geven aan geen informatie nodig te 
hebben (84%), automobilisten hebben er relatief 
vaak niet aan gedacht (29%). 

2 Bezoek strand 

2.6 Gebruik verkeersinformatie

Gebruik verkeers- of reisinformatie 
heenweg

6%

87%

6%

85%

98%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

maakt geen gebruik
van

verkeers/reisinformatie

internet

radio

teletekst

krant

anders

totaal (n=158) auto (n=54) (brom)fiets (n=59)

Gebruik verkeers- of reisinformatie 
terugreis 

92%

8%

83%

97%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

maakt geen gebruik
van

verkeers/reisinformatie

tekstwagen bij strand

internet

radio

anders

totaal (n=157) auto (n=53) (brom)fiets (n=59)

Reden geen gebruik verkeers- of 
reisinformatie

14%

17%

63%

21%

14%

29%

36%
84%

9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

niet nodig

niet aan gedacht

wist niet dat dit 
op kon zoeken

geen beschikking 
over kanalen om 

informatie op te zoeken

anders

weet niet

totaal (n=138 auto (n=42) (brom)fiets (n=56)

Resultaten waarbij het aantal 
waarnemingen lager is dan 60 dienen 
vanwege het lage aantal waarnemingen 
voorzichtig geïnterpreteerd te worden. 
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De helft van de strandbezoekers verwacht het 
strand tussen 17:00 en 19:00 uur te verlaten. 
Twee op de tien bezoekers verwachten eerder 
weg te gaan dan 17:00 uur, drie op de tien later 
dan 19:00 uur. 

Tweederde van de standbezoekers verwacht 
voor het eten het strand te verlaten, éénderde na 
etenstijd (niet in grafiek). Automobilisten lijken 
vaker dan gemiddeld na etenstijd te vetrekken 
(44%, indicatief), (brom)fietsers vertrekken vaker 
voor het eten (78%). 

Bezoekers die verwachten voor etenstijd het 
strand te verlaten hebben aangegeven wat hen 
kan overhalen om langer op het strand te blijven. 
Meer winkels (20%), meer en betere horeca 
(beide 14%) en optredens (14%) zijn de meest 
genoemde redenen om later van het strand weg 
te gaan. Vier op de tien strandbezoekers zijn niet 
over te halen om langer op het strand te blijven. 

2 Bezoek strand 

2.7 Tijdstip vertrek strand
Tijdstip vertrek

8%

13%

23%

27%

14%

14%

2%

6%

29%

31%

15%

17%
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totaal (n=142) auto (n=48) (brom)fiets (n=54)

Reden overwegen later vertrek 

40%

9%

4%

5%

8%

12%

14%

14%

14%

20%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

winkels

betere horeca

meer horeca

optredens

beter weer

sportactiviteiten op
strand

goedkopere horeca

amusementshal

midget golf

anders

niets

n=95

Resultaten waarbij het aantal 
waarnemingen lager is dan 60 dienen 
vanwege het lage aantal waarnemingen 
voorzichtig geïnterpreteerd te worden. 

Basis: vertrek voor etenstijd
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Het merendeel van de automobilisten staat niet 
positief tegenover het reizen met het openbaar 
vervoer. Zes op de tien geven aan dit 
(waarschijnlijk) niet te willen. Twee op de tien 
automobilisten geven aan dit (waarschijnlijk) wel 
te willen. 

Redenen om niet met het openbaar vervoer naar 
het strand te willen zijn met name dat het met de 
auto makkelijker en sneller is. 

Van de automobilisten woont 13% binnen 15 
kilometer van het strand. Aan deze 
automobilisten is gevraagd in hoeverre zij de 
fiets overwegen om naar het strand te gaan. 
Vanwege lage aantallen (n=7) kunnen hier 
echter geen uitspraken over worden gedaan 
(niet in grafiek).

2 Bezoek strand 

2.8 Overweging openbaar 
vervoer6%

13%

22%

11%

48%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
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Waarschijnlijkheid bezoek strand met OV

38%
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19%

19%

16%
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goedkoper met auto

met meerdere
mensen gereisd

bushalte of
treinstation te ver

van strand

bus of trein rijdt
niet vaak genoeg

veel spullen
meegenomen naar

strand

geen OV in buurt
van huis

n=32

Reden niet bezoeken strand met OV 

Resultaten waarbij het aantal 
waarnemingen lager is dan 60 dienen 
vanwege het lage aantal waarnemingen 
voorzichtig geïnterpreteerd te worden. 

Basis: automobilisten 

Basis: automobilisten 



16

Strandbezoek
t.b.v. Nexus en Swingh

Blauw Research / B8239  september 2007

3 
Waardering 
bereikbaarheid 
strand 

3.1 Inleiding

Hoofdstuk drie geeft inzicht in de waardering van de 
reis naar het strand onder (brom)fietsers en 
automobilisten. Paragraaf 3.2 geeft de waardering 
van (brom)fietsers weer. Paragraaf 3.3 gaat in op de 
waardering van automobilisten. 

3 Waardering bereikbaarheid strand 16

3.1 Inleiding 16
3.2 Waardering (brom)fietsers 17
3.3 Waardering automobilisten 18
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Nevenstaande grafiek geeft inzicht in de 
waardering van de bereikbaarheid van het 
strand onder (brom)fietsers. 

(Brom)fietsers zijn het beste te spreken over de 
bereikbaarheid van het strand (93%). Ook zijn 
zij tevreden over de bewegwijzering voor 
(brom)fietsers (85%). 

Over de hoeveelheid bewaakte fietsenstallingen 
zijn (brom)fietsers kritisch; 63% is hierover 
ontevreden ten opzichte van 16% tevreden 
(brom)fietsers. 

Minder dan de helft van de (brom)fietsers heeft 
een mening gegeven over de reparatie-
mogelijkheden voor fietsers (niet in grafiek). 
Degenen die hier wel een mening over hebben 
zijn hier grotendeels kritisch over.

(Brom)fietsers geven met name aan dat 
bewaakte fietsenstallingen bij het strand 
ontbreken (niet in grafiek). 

3 Waardering bereikbaarheid strand

3.2 Waardering (brom)fietsers

(Brom)fietsers zijn positief over de 
bereikbaarheid van het strand en de 
bewegwijzering. 

Resultaten waarbij het aantal waarnemingen 
lager is dan 60 dienen vanwege het lage aan-
tal waarnemingen voorzichtig geïnterpreteerd 
te worden. 

(Brom)fietsers zijn kritisch over hoeveel-
heid bewaakte fietsenstallingen en 
reparatiemogelijkheden.

Basis: (brom)fietsers

Stellingen voorzieningen (brom)fietsers 

14%

11%

13%

16%

33%

14%

55%

61%

71%

69%

60%

22%

20%

19%

7%

9%

13%

7%

39%

52%

12%

20%

7%

35%

11%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

bereikbaarheid van 
strand per fiets (n=58)

bewegwijzering voor 
fietsers (n=55)

locatie van fietsenstalling(en) (n=55)

hoeveelheid fietsenstalling(en) 
bij strand (n=44)

kwaliteit van fietspaden 
rondom strand (n=58)

hoeveelheid bewaakte 
fietsenstalling(en) bij strand (n=44)

reparatiemogelijkheden 
voor fietsen (n=23)

zeer tevreden tevreden niet tevreden, niet ontevreden ontevreden zeer ontevreden

In de grafiek zijn de resultaten waarbij de 
n lager is dan 30 gearceerd 
weergegeven. Vanwege de lage n zijn 
deze resultaten slechts een indicatie. 
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Automobilisten zijn het vaakst tevreden over de 
hoeveelheid en de locatie van de parkeer-
mogelijkheden bij het strand; bijna negen op de 
tien automobilisten zijn hier positief over. 

Ook de bewegwijzering naar de 
parkeermogelijkheden en de bereikbaarheid van 
het strand met de auto worden goed 
gewaardeerd (respectievelijk 84% en 81% 
tevreden).

De parkeertarieven worden het minst goed 
gewaardeerd. Toch zijn hier zes op de tien 
automobilisten tevreden over. Twee op de tien 
zijn uitgesproken negatief. 

3 Waardering bereikbaarheid strand

3.3 Waardering automobilisten 

De hoeveelheid en de locatie van de 
parkeermogelijkheden worden goed 
beoordeeld. 

Stellingen voorzieningen auto 

13%

23%

21%

23%

28%

47%

58%

63%

65%

60%

21%

15%

15%

10%

8%

15%

4%

4%

4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

hoeveelheid
parkeermogelijkheden bij

strand (n=53)

locatie
parkeermogelijkheden

(n=52)

bewegwijzering naar
parkeermogelijkheden

(n=48)

bereikbaarheid van strand
per auto (n=53)

parkeertarieven (n=47)

zeer tevreden tevreden niet tevreden, niet ontevreden ontevreden zeer ontevreden
Resultaten waarbij het aantal 
waarnemingen lager is dan 60 dienen 
vanwege het lage aantal waarnemingen 
voorzichtig geïnterpreteerd te worden. 
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4 
Verkeers-
informatie strand

4.1 Inleiding

Op de stranden van Hoek van Holland en ‘s 
Gravenzande zijn in de periode van 21juli tot en met 
2 september 2007 digitale informatieborden geplaatst 
die strandbezoekers voorzien van verkeersinformatie 
over de Maasdijk. Ook zijn er flyers en posters 
verspreid. Dit hoofdstuk gaat in op de verkeers-
informatie op het strand. 

Paragrafen 4.2 en 4.3 geven inzicht in de bekendheid 
van de verkeersinformatie op het strand en het 
bewustzijn van de verkeerssituatie op de Maasdijk 
(paragrafen 4.2 en 4.3). Vervolgens gaan de 
paragrafen 4.4 en 4.5 in op de tevredenheid over de 
informatie op het informatiebord en de voorkeur voor 
verkeersinformatie. Tenslotte gaat de laatste 
paragraaf in op de bereidheid van automobilisten om 
hun vertrek aan te passen op basis van de 
informatie. 

4 Verkeersinformatie strand 19

4.1 Inleiding 19
4.2 Bekendheid verkeersinformatie 20
4.3 Bewustzijn verkeerssituatie 21
4.4 Tevredenheid verkeersinformatie 22
4.5 Voorkeur verkeersinformatie 23
4.6 Bereidheid aanpassen vertrek 24
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Bijna vier op de tien strandbezoekers hebben het 
digitale informatiebord op het strand gezien. De 
posters en flyers zijn nauwelijks bekend (beiden 
1%). 

De bekendheid onder (brom)fietsers en 
automobilisten is vergelijkbaar. 

4 Verkeersinformatie strand

4.2 Bekendheid verkeersinformatie

Resultaten waarbij het aantal 
waarnemingen lager is dan 60 dienen 
vanwege het lage aantal waarnemingen 
voorzichtig geïnterpreteerd te worden. 

Verkeersinformatie op strand 
gezien 

38%

58%

37%

59%

52%

42%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

niets gezien

digitale
informatiebord

posters

flyers

anders

weet niet

totaal (n=159) auto (n=54) (brom)fiets (n=60)
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Bijna zes op de tien strandbezoekers zijn zich 
ervan bewust dat vertragingen op de Maasdijk 
mede worden veroorzaakt door de aankomst 
van de Stena Line boot, en hiermee ook het 
vrachtverkeer op de Maasdijk. 

(Brom)fietsers lijken hiervan vaker op de hoogte  
dan automobilisten (indicatief). Dit is mede 
verklaarbaar doordat strandbezoekers uit de 
regio hier ook vaker bewust van zijn dan 
bezoekers die niet uit de regio komen (73% 
regio versus 48% niet-regio, extra analyse, niet 
in grafiek). 

Een mogelijke verklaring hiervoor is dat 
(brom)fietsers over het algemeen dichter in de 
buurt van het strand wonen en hierdoor beter 
bekend zijn met de verkeerssituatie. 

4 Verkeersinformatie strand

4.3 Bewustzijn verkeerssituatie

Resultaten waarbij het aantal 
waarnemingen lager is dan 60 dienen 
vanwege het lage aantal waarnemingen 
voorzichtig geïnterpreteerd te worden. 

Bewustzijn veroorzaken vertraging 
op Maasdijk door Stena Line boot

58%

33%

9%

49%

45%

6%

67%

25%

8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

ja

nee

weet niet

totaal (n=158) auto (n=53) (brom)fiets (n=60)

Onder regio wordt verstaan:
Hoek van Holland, ‘s Gravenzande, 
Naaldwijk, Maasdijk, Oostbuurt, Poeldijk, 
Vlaardignen, Maassluis, Gaag, Maasland 
en Ter Lucht
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Strandbezoekers die bekend zijn met het digitale 
informatiebord zijn goed te spreken over 
informatie op de digitale informatiebord. Ruim 
negen op de tien zijn tevreden over de 
bruikbaarheid van de informatie en ruim acht op 
de tien bezoekers uiten zich positief over de 
begrijpelijkheid van de informatie. 

4 Verkeersinformatie strand

4.4 Tevredenheid 
verkeersinformatie

Tevredenheid informatie informatiebord

32%

23%

50%

70%

11% 7%

5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

bruikbaarheid van
informatie

begrijpelijkheid van
informatie

zeer tevreden tevreden niet tevreden, niet ontevreden ontevreden zeer ontevreden

n=56

Strandbezoekers zijn positief over de 
informatie op de digitale informatiebord.

Basis: alle strandbezoekers die 
bekend zijn met digitale tekstwagen

Resultaten waarbij het aantal 
waarnemingen lager is dan 60 dienen 
vanwege het lage aantal waarnemingen 
voorzichtig geïnterpreteerd te worden. 

Vanwege het lage aantal waarnemingen 
is het niet mogelijk om uitspraken te doen 
over automobilisten en (brom)fietsers. 
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De voorkeur voor type reisinformatie is verdeeld 
onder strandbezoekers. Eénderde heeft geen 
uitgesproken voorkeur voor een bepaald type 
reisinformatie. Ruim een kwart prefereert 
reisinformatie over vertragingen. Het minst vaak 
hebben bezoekers voorkeur voor reisinformatie 
met betrekking tot actuele reistijden (15%). 

Met name (brom)fietsers hebben geen voorkeur 
voor een bepaald type reisinformatie (47%). 
Automobilisten verkiezen bovengemiddeld vaak 
reisinformatie over actuele reistijden boven 
andere vormen van verkeersinformatie (28% 
automobilisten versus 15% totaal). 

4 Verkeersinformatie strand

4.5 Voorkeur verkeersinformatie

Resultaten waarbij het aantal 
waarnemingen lager is dan 60 dienen 
vanwege het lage aantal waarnemingen 
voorzichtig geïnterpreteerd te worden. 

Voorkeur type verkeersinformatie 
32%

27%

16%

15%

10%

28%

19%

23%

28%

2%

47%

21%

10%

3%

19%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

maakt niet uit

vertragingen

file lengtes

actuele reistijden

weet niet

totaal (n=156) auto (n=53) (brom)fiets (n=58)
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Aan automobilisten is gevraagd of zij van plan 
zijn om het moment van vertrek van het strand 
aan te passen als ze over het volgende worden 
geïnformeerd: “Aankomst Stena Line boot om 
15:30 uur, vertraging tot A20 is 30 minuten”. 

Vier op de tien automobilisten zijn op basis van 
deze informatie zeker van plan om hun vertrek 
aan te passen. Een vergelijkbaar aandeel is dit 
waarschijnlijk van plan. Eén op de tien 
strandbezoekers denkt het moment van vertrek 
(waarschijnlijk) niet aan te passen op basis van 
deze informatie. 

4 Verkeersinformatie strand 

4.6 Bereidheid aanpassen vertrek

Acht op de tien automobilisten passen 
(waarschijnlijk) hun vertrek van het strand 
aan op basis van de informatie op de 
informatiewagen.

41%

37%

11%

4%

7%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

zeker wel

waarschijnlijk wel

misschien

waarschijnlijk niet

zeker niet

n=54

Vertrek aanpassen aan verkeersinformatie 

Resultaten waarbij het aantal 
waarnemingen lager is dan 60 dienen 
vanwege het lage aantal waarnemingen 
voorzichtig geïnterpreteerd te worden. 

Basis: automobilisten

Bij n=54 zijn de bijbehorende steekproefmarges (op basis van 95%
betrouwbaarheid):
‘zeker wel = 41% ligt werkelijk tussen 28% en 54% 
‘waarschijnlijk wel’ 37%: ligt werkelijk tussen 24% en 50% 
‘zeker+ waarschijnlijk wel’ 78% ligt werkelijk tussen 67% en 89% 
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5 
Achtergrond

5.1 Inleiding
Het laatste hoofdstuk geeft inzicht in de achtergrond 
van strandbezoekers. Paragraaf 5.2 geeft de 
bezoekfrequentie en leeftijd van strandbezoekers 
weer. Paragraaf 5.3 geeft inzicht in hun 
mediagedrag. 

5 Achtergrond 25

5.1 Inleiding 25
5.2 Achtergrond 26
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Een kwart van de bezoekers bezoekt in de 
zomer één keer per week of vaker het strand 
van Hoek van Holland of ‘s Gravenzande. Ruim 
éénderde komt er gemiddeld één tot drie keer 
per maand. De overige bezoekers komen minder 
vaak op één van de stranden. 

Gemiddeld komen strandbezoekers met 2,3 
mensen naar het strand (niet in grafiek).

Drie op de tien ondervraagde strandbezoekers 
zijn jonger dan 30 jaar. Een vergelijkbaar 
aandeel is tussen de 30 en 44 jaar. Vier op de 
tien bezoekers zijn ouder. 

Het merendeel van de strandbezoekers komt uit 
de omgeving. In nevenstaande grafiek is 
weergegeven uit welke plaatsen de bezoekers 
afkomstig zijn. 

5 Achtergrond

5.2 Achtergrond 
Frequentie bezoek strand 
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Bijlage 
Verantwoording
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6 VerantwoordingInleiding

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Nexus, 
Swingh en het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (van 
A naar Beter). Nexus en SWINGH zijn samen-
werkingsverbanden tussen overheden, bedrijfsleven en 
consumentenorganisaties die het doel hebben om de 
bereikbaarheid van de regio’s Rotterdam en Haaglanden 
te bevorderen. In dit kader hebben de organisaties 
digitale informatieborden geplaatst op de stranden van 
Hoek van Holland en ‘s Gravenzande om 
strandbezoekers te voorzien van informatie over 
vertragingen op de Maasdijk met als doel het vertrek van 
de stranden te spreiden.

Doelstelling

Het doel van het onderzoek is inzicht verkrijgen in de 
wijze waarop strandbezoekers van Hoek van Holland en 
’s Gravenzande naar het strand komen en welke 
beleving en waardering van de mobiliteitsmogelijkheden 
zij hebben. Daarnaast is de bekendheid, waardering en 
gebruiksintentie van de geplaatste informatieborden in 
kaart gebracht.

Doelgroep

De doelgroep van het onderzoek wordt gevormd door 
dagjestoeristen (geen vakantiegangers) van de stranden 
bij Hoek van Holland en ’s Gravenzande, die zicht 
(kunnen) hebben op de tekstwagens met file-informatie, 
die staan opgesteld bij beide strandopgangen. 

Verantwoording
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6 Verantwoording
Methode

Het betreft een kwantitatief onderzoek waarbij gebruik is 
gemaakt van face-to-face dataverzameling. In overleg 
met de opdrachtgever is een vragenlijst gemaakt. Na 
goedkeuring van de vragenlijst is deze geprogrammeerd 
en uitvoerig getest voordat er met het veldwerk is gestart. 

Veldwerk en respons

De vragenlijst is afgenomen door een team van
enquêteurs, die veel ervaring hebben in het ‘face-to-face’
afnemen van interviews. Ze zijn voorafgaand aan het 
onderzoek uitgebreid gebrieft. Hierbij is aandacht 
besteed aan achtergrondinformatie over het onderzoek 
en aan uniformiteit in het afnemen van de vragenlijst. Het 
onderzoek heeft face-to-face plaatsgevonden in de 
periode van 28 juli tot en met 2 september 2007 bij de 
strandopgangen van de stranden Hoek van Holland en ‘s 
Gravenzande. Een voorwaarde voor het veldwerk is dat 
het uitgevoerd zou worden op zonnige dagen waarbij de 
temperatuur minimaal 20 graden is. Vanwege het 
tegenvallende zomerweer is gebleken dat op basis van 
deze voorwaarde de afgesproken netto respons van 
n=400 niet behaald kon worden. In overleg met de 
opdrachtgever is besloten om daarom ook op minder 
zonnige en warme dagen te enquêteren om zo de 
maximale respons te behalen. Tijdens het enquêteren is 
gestreefd naar maximale respons van strandbezoekers. 
De netto gerealiseerde steekproef bestaat uit 161 
interviews. 

Verwerking en rapportage 

Na afloop van het veldwerk en data-entry is het 
opgebouwde databestand gecontroleerd op volledigheid 
en consistentie en vervolgens geschikt gemaakt voor

statistische analyse. Bij de analyses zijn de meest 
gangbare toetsen en modellen gehanteerd. Waar in 
dit rapport gesproken wordt van een verschil, is 
sprake van een statistisch significant verschil met een 
significantieniveau van maximaal 5%. Dit betekent dat 
met minimaal 95% betrouwbaarheid gesteld kan 
worden dat het waargenomen verschil in de 
steekproef ook voor de gehele onderzoekspopulatie 
geldt. Verschillen met een significantieniveau tussen 
de 5% en 10% worden aangeduid als ‘indicatief’. 

De rapportage bestaat uit een samenvatting, een 
grafische weergave van de belangrijkste uitkomsten 
met toelichtingen en een onderzoeksverantwoording. 
De vragenlijst en tabellenboeken met de resultaten 
voor strandbezoekers totaal, (brom)fietsers en 
automobilisten zijn toegevoegd in de bijlagen. 


