










 

 

 



 



 

 



 





 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 





 



 



 

 

 



 



 

 





 

 

 

 

 

 

 









1. Bij welke halte gaat u zodadelijk uitstappen? 

☐Utrecht CS 

☐Nieuwegein Zuid 

☐Anders, namelijk ………………………………. 

2. Had u voor deze reis ook tramhalte Stadscentrum of Antonius Ziekenhuis kunnen gebruiken? 

☐Ja; waarom gebruikt u tramhalte Merwestein? 

☐Dichter bij mijn herkomst 

☐Eenvoudigere looproute 

☐Wachten is rustiger 

☐Anders, namelijk ……. 

☐Nee; gebruikt u voor andere reizen wel eens tramhalte Stadscentrum☐ of Antonius Ziekenhuis☐? En waarom?

☐Ja. Andere bestemming. 

☐Ja. Meer trams. 

☐Ja. Wachten is daar prettiger. 

☐Ja. Anders, namelijk…. 

☐Nee. 

3. Van welk adres komt u nu? Noteer locatie (bijv. Sint Antonius) of teken op kaart 
4. Voor inwoners uit woongebied ten NO van halte: Gebruikt u ook wel eens buslijn 48/66 vanaf Binnenwal? 

☐Ja ☐Nee 
5. Wat is de reden dat u nu deze tramhalte gebruikt in plaats van de bus? 

☐Bus komt niet op mijn bestemming 

☐Eenvoudigere looproute 

☐Wachten is op tramhalte prettiger 

☐Korter wachten 

☐Anders, namelijk ……. 

6. Hoe tevreden bent u over deze tramhalte Merwestein? 

☐Zeer ontevreden ☐Ontevreden ☐Neutraal ☐Tevreden ☐Zeer tevreden 
7. Waarom? 
8. Kent u mensen die deze halte liever niet gebruiken? 

☐Ja; vanwege: ☐Nee 
Heeft u nog overige opmerkingen? 
 
 

 

1. Welke lijn neemt u zodadelijk en bij welke halte gaat u uitstappen? 

☐ Lijn 66, Utrecht CS ☐Anders, namelijk lijn ………halte ………………………. 
2. Gebruikt u ook wel eens tramhalte Merwestein? 

☐Ja; waarom gebruikt u nu deze bushalte en niet Merwestein?

☐Dichter bij mijn herkomst 

☐Eenvoudigere looproute 

☐Bushalte is dichterbij 

☐Wachten is prettiger 

☐Wachten is korter 

☐Bus is goedkoper 

☐Bus is sneller 

☐Anders, namelijk ……. 

☐Nee; Waarom niet?

☐Ik ken Merwestein niet 

☐Ik vind het geen prettige halte 

☐Herkomst ligt hier dichter bij 

☐Anders, namelijk ….

☐De tram komt niet op de plaats waar de 
bus komt 

 
 

3. Van welk adres komt u nu? Noteer locatie 
(bijv. Sint Antonius) of teken op kaart

4. Hoe tevreden bent u over de tramhalte Merwestein? (Behalve als men Merwestein niet kent) 

☐Zeer ontevreden ☐Ontevreden ☐Neutraal ☐Tevreden ☐Zeer tevreden ☐ n.v.t 

5. Waarom? 
6. Kent u mensen die deze halte liever niet gebruiken? 

☐Ja; vanwege: ☐Nee 
7. Heeft u nog overige opmerkingen? 



 

 

1. Gebruikt u de tram voor het reizen naar het Stadshuis? 

☐Nooit ☐Zelden ☐Af en toe ☐vaak   ☐Zeer vaak 
2. Welke tramhalte gebruikt u meestal om naar het Stadshuis te gaan?

☐Merwestein. Wat is de reden dat u deze tramhalte kiest?

☐Dichter bij  

☐Eenvoudigere looproute 

☐Wachten is rustiger 

☐Anders, namelijk ……. 

☐Stadscentrum. Bent u bekend met de tramhalte Merwestein?

☐Ja. Ik gebruik de halte wel eens. Tramhalte Merwestein ligt dichter bij het Stadshuis dan tramhalte 
 Stadscentrum. Wat is de reden dat u Stadscentrum gebruikt en niet (of minder vaak) Merwestein? 

 ☐ Dichter bij mijn herkomst 

 ☐ Eenvoudigere looproute 

 ☐ Wachten is prettiger 

 ☐ Anders, namelijk… 

☐Ja. Maar ik gebruik de halte zelf nooit. Waarom niet? 

☐Andere bestemming. 

☐Minder trams. 

☐Wachten is daar niet prettig. 

☐Anders, namelijk…. 

☐Nee.

☐Merwestein en Stadscentrum beide even vaak. Waar hangt het vanaf dat u kiest voor een van de twee?

☐………………. 

☐Anders, namelijk:……….Wat is de reden dat u kiest voor deze halte?

☐………… Bent u bekend met de tramhalte Merwestein? 

☐Ja. Ik gebruik de halte wel eens.  

☐Ja. Maar ik gebruik de halte zelf nooit. Waarom niet? 

☐Andere bestemming. 

☐Minder trams. 

☐Wachten is daar niet prettig. 

☐Anders, namelijk…. 

☐Nee.
3. Hoe tevreden bent u over de tramhalte Merwestein? (Behalve als men Merwestein niet kent) 

☐Zeer ontevreden ☐Ontevreden ☐Neutraal ☐Tevreden ☐Zeer tevreden ☐ n.v.t 

4. Waarom? 

☐Dichter bij mijn herkomst 

☐Eenvoudigere looproute 

☐Wachten is prettiger 

☐Anders, namelijk ……. 
5. Heeft u nog overige opmerkingen? 










