Resultaten enquête station Utrecht Centraal
Ontzettend bedankt voor jouw deelname
•
•
•

Aantal deelnemers: 1.886.
Deelnemers tussen de 25-75 jaar oud.
Bijna 300 mensen lieten een aanvullende opmerking achter.

Waar kom je vandaan en waar ga je naartoe?
•
•

38% komt uit ander deel van stad Utrecht en 24% uit ander deel van het land.
26% moest in Stationsgebied zijn, 24% uit ander deel van het land en 22% in ander deel van
stad Utrecht.

Hoe reisde je naar het station en hoe reisde je verder?
•
•

Vooral met de fiets of met de trein. Ook lopen is populair.
Gemak, bereikbaarheid en het hebben van geen alternatief waren de belangrijkste redenen.

Waarom reisde je?
•

Vanwege het werk (45%) of vanwege een sociale gelegenheid (28%).

Drukte
•
•
•

Drukste dag: donderdag.
Rustigste dag: zondag.
Reizen gebeurde vooral tussen 09.00 en 16.00 uur.

Hoe vaak verwacht je van, naar of via het Stationsgebied te blijven reizen na het opheffen
van de coronamaatregelen?

Opmerkingen
•
•
•
•
•

Meer aandacht voor mensen met een beperkte mobiliteit.
Utrecht Centraal is een mooie locatie geworden.
De locatie is onoverzichtelijk: te weinig bewegwijzering en geen duidelijke routes.
Meer (gratis) fietsenstallingen.
Drukte rondom het Stationsgebied en op de fietspaden zorgt regelmatig voor ergernis en
onveilige verkeerssituaties.

Waarom deze enquête?
Station Utrecht Centraal is een belangrijk knooppunt in Nederland waar veel reizigers elke dag gebruik
van maken. Het wordt er steeds drukker en de komende jaren zal het alleen maar drukker worden.
Goedopweg wil ervoor te zorgen dat het gebied veilig en bereikbaar blijft voor iedereen die er woont,
werkt, reist of ontspant. Hierbij werken we samen met werkgevers, werknemers, reizigers en
inwoners.
Om te kunnen bedenken welke aanpassingen er nodig zijn in het gebied, willen we eerst informatie
verzamelen. Wie reist er, op welke dag en waarom? Waar komen de reizigers vandaan, waar gaan ze
naartoe en hoe reizen ze? De enquête, die een onderdeel is van de gehele aanpak rondom station
Utrecht Centraal, helpt hierbij.

