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Samenvatting

Aantal bezoekers

	 •	 Sinds 2014 neemt het aantal bezoekers naar de binnenstad weer toe. 75% van de bezoekers komt uit de   

  stadsregio Arnhem-Nijmegen

Bezoekmotief binnenstad

	 •	 Winkelen is veruit het belangrijkste bezoekmotief, vooral op zondag en bij bezoekers buiten Arnhem

	 •	 Horeca wordt steeds belangrijker als bezoekmotief en wordt vooral  genoemd als bezoekmotief door   

  bezoekers van de donderdagavond

Waarom de Arnhemse binnenstad

	 •	 Dichtbij wordt het vaakst als reden genoemd voor een bezoek aan Arnhem

	 •	 Winkelaanbod en gezelligheid worden vaker genoemd door bezoekers van buiten Arnhem 

Bezoekfrequentie en bezoekduur

	 •	 Bezoekers blijven net als in 2014 langer in de stad in vergelijking met voorgaande jaren.    

  Arnhemmers bezoeken vaker de binnenstad dan bezoekers die niet uit Arnhem komen

Bestedingen

	 •	 Het percentage bezoekers dat iets besteed heeft in de stad ligt lager dan in 2014, maar het gemiddelde   

  bedrag dat ze besteden blijft nagenoeg gelijk. Bezoekers buiten Arnhem geven iets meer uit aan dagelijkse - 

  en niet-dagelijkse goederen en in de horeca. Arnhemmers geven juist weer meer uit op de markt

Vervoermiddel

	 •	 Bijna een derde van de bezoekers komt met de auto naar de stad; ongeveer een kwart komt met de   

  (brom-)fiets

Rapportcijfers binnenstad

	 •	 Alle rapportcijfers zijn voldoende

	 •	 Algemeen oordeel van de binnenstad wordt gewaardeerd met een 7,4; dit cijfer blijft redelijk stabiel

	 •	 Horecavoorzieningen en aanbod van culturele voorzieningen worden het hoogst gewaardeerd en schoon/  

  netheid van de stad wordt het laagst gewaardeerd 

	 •	 Verbeterpunten: leegstand, winkelaanbod (teveel van hetzelfde), inrichting openbare ruimte

Rapportcijfers verkeersaspecten en bereikbaarheid

	 •	 Alle rapportcijfers zijn voldoende

	 •	 Bereikbaarheid met de fiets en het OV (bus) wordt het hoogst gewaardeerd en kwaliteit van parkeer-

  plaatsen op straat het laagst

	 •	 Verbeterpunten: parkeermogelijkheden en prijs van het parkeren 

Meest gestegen in waardering 2006-2016

	 •	 Aanbod horecavoorzieningen en cultuurvoorzieningen

	 •	 Schoon/netheid van de binnenstad en veiligheid

	 •	 Bereikbaarheid van de binnenstad en fietsstallingsmogelijkheden
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1.1  Aanleiding

De gemeente Arnhem werkt samen met partners en inwoners hard aan een bruisende, leefbare en toekomstbesten-

dige binnenstad. Om het functioneren en de ontwikkeling van de Arnhemse binnenstad te kunnen monitoren, stelt de 

gemeente Arnhem tweejaarlijks een binnenstadsmonitor samen. De bezoekersenquête vormt een onderdeel van de 

Arnhemse binnenstadsmonitor. 

1.2  Leeswijzer

In dit rapport kunt u de belangrijkste bevindingen van de bezoekersenquete, het digipanel en de bezoekerstellingen 

van Locatus terug vinden en lezen. Ook verwijzen wij, als dat relevant is, in het rapport naar conclusies uit het Mystery 

Review Rapport van Mystery Review b.v. in opdracht van PBA (2015) en het koopstromenonderzoek Arnhem-Nijme-

gen van I&O research (2016). Het bijgevoegde Tabellenboek geeft inzicht in het cijfermateriaal vanaf het jaar 2000 en 

laat ontwikkelingen en trends  zien. Ook zijn hier de belangrijkste wordclouds van de open antwoorden uit het digipa-

nel in opgenomen. De infographic tenslotte geeft op hoofdlijnen de highlights weer van de binnenstadsmonitor.

1.3  Methode en respons

De aanpak van het project sluit in grote mate aan bij de in 2014 gekozen organisatie en aanpak. Op diverse locaties 

(grotendeels uitgangen, maar ook twee centrale plekken) in de stad zijn bezoekers (16 jaar en ouder) gevraagd om 

mee te werken aan een bezoekersenquête. Bijlage 1 geeft een nader overzicht van de enquêtelocaties en tijden. De 

totale respons bedraagt 1.330 ingevulde vragenlijsten, verdeeld over vier dagen in oktober; een woensdag, een don-

derdagavond, een zaterdag en een koopzondag. 

In bijlage 2 staat de volledige vragenlijst die aan de binnenstadbezoekers is voorgelegd. De meeste vragen zijn ook in 

voorgaande binnenstadsmonitoren gesteld. In het algemeen worden in dit rapport uitspraken gedaan over het totaal 

aantal bezoekers die aan de enquête hebben deelgenomen. Daarnaast is gekeken naar de variabelen herkomst (Arn-

hem/buiten Arnhem), dag van het bezoek en leeftijd.

1. Inleiding 
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2.1  Inleiding

De bezoekersaantallen geven inzicht in de ontwikkeling van het aantal bezoekers in de afgelopen jaren. Deze laten 

wel fluctuaties zien en zijn sterk afhankelijk van weersomstandigheden en incidentele omstandigheden die tot meer 

of minder bezoekers kunnen leiden (bijvoorbeeld thuiswedstijden van Vitesse, opbrekingen in het voetgangersgebied 

of werkzaamheden aan wegen naar het centrum). Bezoekersaantallen moeten dus met de nodige voorzichtigheid 

geïnterpreteerd worden.

Locatus houdt vanaf 2014 jaarlijks tellingen op een groot aantal punten in de Arnhemse binnenstad. Eerder deed 

Locatus dat om de twee jaar. De tellingen geven zicht op het druktebeeld op verschillende punten in de stad. Mede 

aan de hand van transactiecijfers van de detailhandel wordt het aantal bezoekers per week geschat. Ook voor deze 

aantallen geldt dat ze met de nodige voorzichtigheid geïnterpreteerd moeten worden. De meest recente cijfers 

betreffen het voorjaar 2016. 

2.2  Tellingen

De telgegevens 2014 zijn door Locatus verzameld op zaterdag 2 april 2016 tussen 10.00-17,00 uur. 

De weersomstandigheden voor die dag kunnen omschreven worden als “afwisselend bewolkt en zonnig met 

temperaturen van gemiddeld 10 graden Celsius”. Er waren die dag geen bijzonderheden.

Er wordt op 48 strategische punten in de binnenstad geteld. Op alle telposities wordt een zelfde manier van registeren 

gebruikt. De telgegevens worden geëxtrapoleerd naar weekgegevens, genomen over het hele jaar. Het weektotaal 

voor de gehele binnenstad is gebaseerd op bezoekersaantallen van de vier drukste straten van de binnenstad en de 

penetratiegraad (verhouding aantal passanten en het totaal aantal bezoekers in een winkelgebied).

Figuur 1.1 Bezoekersaantallen per week Arnhemse binnenstad, 2003-2016

Bron: Locatus
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Volgens de tellingen van Locatus voor het aantal bezoekers per week is er in 2016 sprake van een stijging van het 

aantal bezoekers in de Arnhemse binnenstad. Tussen 2011 en 2014 is het bezoekersaantal met 19,8 % afgenomen tot 

269.000 bezoekers per week. Deze afname is in de meeste Nederlandse steden waargenomen en is conform de 

landelijke trend dat er in de meeste grote steden een afname van het aantal bezoekers in de binnenstad is te zien. 

Vanaf 2014 is er weer een stijging te zien van het aantal bezoekers; een toename van 20,2 %. Ten opzichte van 2015 

is het aantal bezoekers met 8% gestegen.

Voorzichtig kan geconcludeerd worden dat er sprake lijkt te zijn van een weer stijgende tendens. 

2.3 Vergelijking Nederland 

Vergeleken met bezoekersaantallen van de 142 onderzochte winkelgebieden neemt Arnhem in 2016 een 7de plaats in. 

In 2015 nam Arnhem een 10de plek in bij 142 onderzochte winkelgebieden.

Figuur 1.2  Bezoekersaantallen centrum/binnenstad Arnhem per week (blauw) vergeleken met andere binnensteden met   

meer dan 400 winkels in Nederland (rood) en landelijke ontwikkeling in Nederland (groen), 2008-2016

Bron: Locatus

In figuur 1.2 is te zien dat Arnhem sinds 2014 in tegenstelling tot de landelijke trend en overige binnensteden met 

meer dan 400 winkels een stijgende lijn laat zien wat betreft aantal passanten.

Uit het landelijk overzicht van passantentellingen  komt naar voren dat op een doorsnee zaterdag de meeste bezoe-

kers over het algemeen pas na twaalven komen. Gemiddeld over Nederland wordt de grootste drukte bereik tussen 

13.45:15.15 uur. In de Arnhemse binnenstad in de drukste periode 15.30:17.00. Het drukste punt is Ketelstraat 3; 

schuin tegenover de Primark (Vila/Manfield). 
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3.1  Bezoekersprofiel

De meerderheid van de geënquêteerde bezoekers is vrouw, namelijk 56 procent (zie figuur 1.1).

Figuur 1.1

Geslacht bezoekers (n=1.322)

De bezoekers zijn redelijk gelijkmatig verdeeld over de verschillende leeftijdscategorieën (zie figuur 1.2). Een kwart 

van de bezoekers is tussen de 16 en 25 jaar oud. Daarnaast is 18 procent tussen 46 en 55 jaar oud.

Figuur 1.2

Leeftijdsverdeling bezoekers (n=1.318)

Iets meer dan de helft van de binnenstadbezoekers komt uit de gemeente Arnhem zelf (tabel 1.2). Buiten Arnhem zijn 

de meeste bezoekers afkomstig uit de gemeenten Rheden en Renkum (beide 4 procent). Een procent van de bezoekers 

in de binnenstad van Arnhem komt uit het buitenland, zowel uit Duitsland als uit België.  75% van de bezoekers komt 

uit de Stadsregio Arnhem-Nijmegen.

Tabel 1.2

Herkomstgemeente bezoekers (n=1.289)

3. Resultaten bezoekersenquête
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3.2  Bezoekmotief

Bezoekers komen vooral naar de binnenstad om te winkelen

Aan de bezoekers is gevraagd wat voor hen de belangrijkste redenen zijn (maximaal 3) om de 

binnenstad op die dag te bezoeken (zie figuur 2.1). Ruim de helft van de bezoekers (58 procent) komt 

specifiek om te winkelen. Andere redenen, die beide door ruim een tiende van de bezoekers worden genoemd, 

zijn boodschappen doen en een bezoek aan de horeca. Bij de categorie ‘anders’ worden uiteenlopende toelichtingen 

gegeven. Het concert van Justin Bieber is voor een aantal mensen de reden om de Arnhemse binnenstad te bezoeken 

en ook wordt de bibliotheek relatief vaak genoemd. Het beeld komt overeen met voorgaande jaren, maar er is sinds 

2012 een lichte stijging te zien in het horecabezoek.

Figuur 2.1

Belangrijkste reden(en) om de binnenstad te bezoeken (n=1.324)

Een trend die ook bij het Koopstromenonderzoek van Ecorys/I&O Research (2016) naar voren komt is dat winkelen 

veel gecombineerd wordt met bezoek aan daghoreca, markt, avond- en nachthoreca, bioscoopbezoek en evenemen-

ten. Kortom “beleving” wordt steeds belangrijker voor de bezoeker aan de binnenstad.

•	 Bezoekers op zondag komen relatief vaak (68 procent) om te winkelen en bezoekers op donderdag komen 

 relatief vaak voor horeca (18 procent).

•	 Arnhemmers komen vaker dan bezoekers van buiten Arnhem om boodschappen te doen (18 procent). 

 Bezoekers van buiten Arnhem komen vaker om te winkelen (64 procent) en voor een toeristisch/recreatief 

 bezoek (11 procent).

•	 Bezoekers ouder dan 55 jaar komen relatief vaak om boodschappen te doen (17 procent) en voor een 

 toeristisch/recreatief bezoek (12 procent). Bezoekers tussen de 16 en 35 jaar bezoeken relatief vaak horeca 

 (14 procent) of komen in verband met werk (10 procent).
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Bijna de helft kiest voor de Arnhemse binnenstad vanwege nabijheid 
Van de bezoekers kiest bijna de helft (45 procent) voor de Arnhemse binnenstad vanwege de nabijheid 
(zie figuur 2.2). Daarnaast noemt 16 procent het winkelaanbod als reden om voor de Arnhemse 
binnenstad te kiezen. Andere redenen die mensen noemen, zijn dat familie/vrienden in Arnhem wonen en 
de goede warenmarkt. 
 
 
Figuur 2.2 

Reden om specifiek Arnhem te bezoeken en niet een ander winkelgebied (n=1.143) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3 Bezoekfrequentie en –duur 
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binnenstad vanwege de nabijheid (50 procent) of komen in verband met werk (9 procent). 
Bezoekers tussen 36 en 55 jaar noemen vaker dan gemiddeld het winkelaanbod (22 procent). 
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Bijna de helft kiest voor de Arnhemse binnenstad vanwege nabijheid 
Van de bezoekers kiest bijna de helft (45 procent) voor de Arnhemse binnenstad vanwege de nabijheid 
(zie figuur 2.2). Daarnaast noemt 16 procent het winkelaanbod als reden om voor de Arnhemse 
binnenstad te kiezen. Andere redenen die mensen noemen, zijn dat familie/vrienden in Arnhem wonen en 
de goede warenmarkt. 
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 Arnhemmers komen vaker dan mensen van buiten Arnhem specifiek naar de Arnhemse 
binnenstad vanwege nabijheid (67 procent). Bezoekers van buiten Arnhem komen vaker naar 
Arnhem vanwege het winkelaanbod (24 procent) en vanwege gezelligheid (10 procent). 

 Bezoekers tussen de 16 en 35 jaar komen relatief vaak specifiek naar de Arnhemse 
binnenstad vanwege de nabijheid (50 procent) of komen in verband met werk (9 procent). 
Bezoekers tussen 36 en 55 jaar noemen vaker dan gemiddeld het winkelaanbod (22 procent). 
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3.4  Vervoermiddel

Auto meest gebruikte vervoermiddel

De bezoekers is gevraagd met welk vervoermiddel men naar de binnenstad is gekomen (figuur 2.5). 

Drie op de tien bezoekers komt met de auto of motor naar de binnenstad. De auto blijft net als in de 

voorgaande edities het meest gebruikte vervoermiddel.  Bijna een kwart (23 procent) komt per (brom)fiets. Ruim 

een kwart (27 procent) maakt gebruik van het openbaar vervoer (bus of trein) om naar de binnenstad van Arnhem 

te komen.

Figuur 2.5

Vervoermiddel waarmee men naar de binnenstad komt (n=1.329)

•	 Bezoekers komen in het weekend vaker met de auto/motor (33 procent  zaterdag-42 procent zondag) dan op doordeweekse  

 dagen (21 procent woensdag-25 procent donderdag).

•	 Bezoekers van buiten Arnhem komen vooral met auto (49 procent) en trein (21 procent) en Arnhemmers komen vooral met  

 (brom)fiets (35 procent) en lopend (34 procent).

•	 Bezoekers tussen de 36 en 55 jaar komen relatief vaak met de auto/motor (43 procent) en minder vaak met het openbaar  

 vervoer.
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3.5  Bestedingen

Winkels

Zestig procent van de bezoekers heeft tijdens hun binnenstadbezoek geld uitgegeven. De meesten van 

hen konden hun bestedingen uitsplitsen in dagelijkse artikelen (levensmiddelen, drogisterijartikelen) en niet-dagelijkse 

artikelen (kleding, schoenen, huishoudelijke artikelen, etc.). Berekend over de respondenten die iets hebben uitgegeven 

(60%), heeft men gemiddeld bijna € 23 uitgegeven aan dagelijkse artikelen en ruim € 94 aan niet-dagelijkse artikelen.

Figuur 2.6

Gemiddelde bestedingen in de binnenstad, uitgesplitst

•	 Een groter deel van de bezoekers tussen 36 en 55 jaar heeft iets meer uitgegeven in winkels (67 procent) dan jongeren 

 (56 procent) en 55+’ers (58 procent).

•	 Bezoekers van buiten Arnhem die geld hebben besteed in winkels, geven meer uit dan Arnhemmers die iets in winkels  

 hebben uitgegeven. Dit geldt zowel voor bezoekers die dagelijkse aankopen doen (€ 29 tegenover € 21) als voor bezoekers  

 die niet-dagelijkse aankopen doen (€ 107 tegenover € 77)

Horeca en warenmarkt

Iets minder dan de helft van de bezoekers besteedt iets in horecagelegenheden. Deze mensen geven gemiddeld € 18 uit.  Net als 

in 2014 hebben meer bezoekers iets uitgegeven in de horeca. Aan de zaterdagbezoekers is gevraagd of ze iets hebben besteed op 

de warenmarkt en zo ja, hoeveel. Ruim een kwart van alle binnenstadbezoekers (op de zaterdag) heeft iets besteed op de markt. 

Bezoekers die iets hebben uitgegeven op de markt op zaterdag geven gemiddeld ruim € 19 uit. 
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Figuur 2.7

Gemiddelde bestedingen in de horeca en op de warenmarkt

•	 Een groter deel van Arnhemse bezoekers dan van bezoekers van buiten Arnhem doet uitgaven op de markt (39 tegenover 14  

 procent). Andersom geven relatief meer mensen van buiten Arnhem geld uit in horeca (57 procent, Arnhemmers: 36 procent).

•	 Bezoekers van buiten Arnhem die horeca bezoeken geven hier meer geld uit dan de Arnhemmers (respectievelijk € 21 en  

 € 15). Arnhemmers geven daarentegen meer uit op de markt dan bezoekers van buiten Arnhem (€ 20 en € 17).

•	 Een groter deel van de ouderen (55+: 41 procent; 36-55 jaar: 28 procent) geeft geld uit op de markt. Van de jongeren (16-35  

 jaar) geeft 14 procent geld uit op de markt.

•	 De 55+’ers die de markt bezoeken geven gemiddeld meer geld uit (€ 20) dan bezoekers van 36-55 jaar (€ 18) en bezoekers  

 van 16-35 jaar (€ 16).

•	 Horecabezoekers tussen 36 en 55 jaar geven gemiddeld meer geld uit (€ 24) dan jongeren (€ 16) en 55+’ers (€ 15).
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 Een groter deel van Arnhemse bezoekers dan van bezoekers van buiten Arnhem doet 
uitgaven op de markt (39 tegenover 14 procent). Andersom geven relatief meer mensen van 
buiten Arnhem geld uit in horeca (57 procent, Arnhemmers: 36 procent). 

 Bezoekers van buiten Arnhem die horeca bezoeken geven hier meer geld uit dan de 
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18

3.6  Waardering kwaliteit binnenstad

Om te weten wat mensen van de Arnhemse binnenstad vinden, is aan de bezoekers gevraagd of ze 

verschillende aspecten van de binnenstad (sfeer, voorzieningen, veiligheid, etc.) met een rapportcijfer 

willen beoordelen (zie figuur 2.8).

Als aanvulling is er vlak na de bezoekersenquête een verdiepende vragenlijst over de binnenstad gestuurd aan de 

leden van het digipanel in Arnhem. Dit zijn ongeveer 4000 betrokken Arnhemmers die door de gemeente een aantal 

keer per jaar bevraagd worden over verschillende thema’s die spelen in de stad. 48% heeft de vragenlijst beantwoord. 

De vragenlijst is een verdiepingsslag op zoek naar de antwoorden achter de rapportcijfers die gegeven worden bij de 

bezoekersenquete. 

Aanbod horecavoorzieningen wordt het best gewaardeerd

De Arnhemse binnenstad in het algemeen wordt gemiddeld met een 7,4 beoordeeld. Er is weinig verschil in de 

waardering van de verschillende aspecten. Van alle aspecten wordt het aanbod van horecavoorzieningen met een 7,8 

gemiddeld het beste gewaardeerd, gevolgd door het aanbod van culturele voorzieningen en de veiligheid (beide een 

7,4). Het schoon zijn van de binnenstad (6,9), de variëteit van de winkels (7,0) en de inrichting van de winkelstraten 

(7,1) zijn aspecten met relatief de minst goede beoordeling.

Sinds 2008 is er een licht dalende trend te zien in de rapportcijfers voor kwaliteit en variëteit winkels. Bij culturele 

voorzieningen, veiligheid en schoon zijn van de binnenstad zien we een licht stijgende trend.

Figuur 2.8

Gemiddelde waardering aspecten van de Arnhemse binnenstad (nmax=1.314)
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•	 Bezoekers van buiten Arnhem zijn op bijna alle aspecten positiever dan Arnhemmers. Alleen het schoon zijn van de 

 binnenstad, aanbod culturele voorzieningen en het aanbod evenementen waardeert men vergelijkbaar met Arnhemmers.

•	 Bezoekers tussen de 16 en 35 jaar waarderen de kwaliteit (7,4) en variëteit (7,3) van de winkels beter dan bezoekers ouder 

 dan 35 jaar. Ook waarderen ze de sfeer en inrichting beter dan 55+’ers. Het algemene oordeel van 16-35-jarigen (7,6) is ook  

 hoger dan van de bezoekers tussen 36-55 jaar (7,4) en 55+’ers (7,3).

•	 Als we de panelleden vragen waar ze het meest tevreden over zijn in de binnenstad dan zegt 43% de horeca-

 voorzieningen (voldoende aanbod en variatie) en 20% het aanbod van culturele voorzieningen (aanbod). Dit  

 komt overeen met de rapportcijfers van de bezoekersenquête. Ook in het rapport “Mystery review” wordt de  

 horeca als pluspunt genoemd van de binnenstad.

•	 Het panel noemt de variëteit van de winkels (46%) en de inrichting van de binnenstad (28%) als grootste  

 verbeterpunten. Bij variëteit winkels wordt met name genoemd (zie tabellenboek):

 - leegstand

 - grote ketens

 - veel hetzelfde

Bij inrichting van de binnenstad wordt met name genoemd (zie tabellenboek):

 - leegstand

 - bestrating

 - rijnkade

 - rommelig

Ook uit het Koopstromenonderzoek van Ecorys/I&O Research (2016) blijkt dat in de regio Arnhem/Nijmegen in de 

afgelopen zeven jaar circa vijfhonderd winkels verdwenen. De leegstand in de winkelstraten is de afgelopen jaren 

verder opgelopen. Van de grote steden is Arnhem koploper met een leegstand van 40.900 vierkante winkelmeters 

oftewel 9.6 procent. 

Arnhemse binnenstad volgens bezoekers goed bereikbaar met fiets en OV

De bezoekers hebben door middel van een rapportcijfer ook hun waardering gegeven voor verschillende bereikbaar-

heids- en parkeeraspecten van de binnenstad (zie figuur 2.9). De bereikbaarheid met de fiets wordt met een 8,3 het 

beste gewaardeerd, gevolgd door de bereikbaarheid met het openbaar vervoer (8,1) en de fietsstallingsmogelijkheden 

in de binnenstad (7,6). De kwaliteit van de parkeerplaatsen op straat wordt met een 5,8 het minst goed beoordeeld, 

gevolgd door de bereikbaarheid van de binnenstad per auto (6,2) en de autoparkeermogelijkheden nabij de binnenstad 

(6,3).

De rapportcijfers met betrekking tot bereikbaarheid en parkeren laten over het algemeen een stijgende lijn zien 

vergeleken met tien jaar geleden, behalve de kwaliteit van parkeerplaatsen. Die blijft gelijk.
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Figuur 2.9

Gemiddelde waardering verkeers- en parkeeraspecten Arnhemse binnenstad (nmax=1.061)

•	 Bezoekers van buiten Arnhem zijn positiever dan Arnhemmers over de bereikbaarheid van de binnenstad per  

 auto (respectievelijk 6,6 en 5,8), autoparkeermogelijkheden nabij de binnenstad (6,6 en 6,1) en de vindbaarheid  

 van de parkeergarages (7,2 en 6,9).

•	 Bezoekers ouder dan 55 jaar zijn minder positief over de bereikbaarheid van de binnenstad per auto dan de  

 jongere leeftijdsgroepen (respectievelijk 5,9; 6,4 en 6,5). 

•	 Als we de panelleden vragen waar ze het meest tevreden over zijn dan zegt 56% de bereikbaarheid met de fiets  

 (goede fietspaden), 51% bereikbaarheid met OV (bussen) en 42% de fietsstallingsmogelijkheden in de binnen- 

 stad (gratis en bewaakt). Dit komt overeen met de rapportcijfers van de bezoekersenquete. 

•	 Het panel noemt de bereikbaarheid per auto (41%) en de autoparkeermogelijkheden nabij binnenstad (33%)  

 als grootste verbeterpunten. Bij bereikbaarheid per auto wordt genoemd (zie tabellenboek):

 - centrumring, eenrichtingsverkeer

 Bij autoparkeermogelijkheden nabij binnenstad wordt genoemd (zie tabellenboek):

 - te duur

 - te weinig plaatsen

Opvallend is dat leegstand vaak genoemd wordt door panelleden bij verbeterpunten in de binnenstad. Zowel bij 

variëteit winkels, kwaliteit winkels en inrichting binnenstad en sfeer/gezelligheid wordt leegstand als verbeterpunt 

vaak genoemd.
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 Bezoekers van buiten Arnhem zijn positiever dan Arnhemmers over de bereikbaarheid van de 
binnenstad per auto (respectievelijk 6,6 en 5,8), autoparkeermogelijkheden nabij de 
binnenstad (6,6 en 6,1) en de vindbaarheid van de parkeergarages (7,2 en 6,9). 

 Bezoekers ouder dan 55 jaar zijn minder positief over de bereikbaarheid van de binnenstad per 
auto dan de jongere leeftijdsgroepen (respectievelijk 5,9; 6,4 en 6,5).  
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3.7  Winkeltijden

Verdeeldheid over gewenste openingstijden winkels

Aan de bezoekers is gevraagd welke openingstijden van winkels hen het best past. Hierbij zijn vier 

opties voorgelegd (figuur 2.10). Drie gewenste openingstijden worden door ongeveer een even groot deel 

van de bezoekers genoemd (ongeveer 30 procent): van 09.00-18.00 uur, 10.00-19.00 uur en van 11.00-20.00 uur. 

Figuur 2.10

Gewenste openingstijden winkels (n=1.208)

•	 Bezoekers van 16 tot 35 jaar geven vaker de voorkeur aan de late openingstijden 11.00-20.00 uur (38 procent)  

 dan bezoekers van 36-55 jaar (27 procent) en 55+’ers (14 procent). Bezoekers van 36-55 jaar en 55+’ers geven 

 de voorkeur aan 09.00-18.00 uur (respectievelijk 32 en 38 procent).

Figuur 2.11

Gewenste avond voor een koopavond (n=1.328)
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Donderdag populairste dag voor een koopavond 
 
 
Bijna de helft (45 procent) van de binnenstadbezoekers heeft het liefst dat de donderdagavond als 
koopavond blijft behouden (zie figuur 2.11). Een kwart van de bezoekers wil het liefst dat de koopavond 
voortaan op vrijdagavond plaatsvindt. Voor de overige avonden is nauwelijks voorkeur. 
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 Bezoekers van 16 tot 35 jaar geven vaker de voorkeur aan de late openingstijden 11.00-20.00 
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Bezoekers van 36-55 jaar en 55+’ers geven de voorkeur aan 09.00-18.00 uur (respectievelijk 
32 en 38 procent).  
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•	 Relatief veel bezoekers van 16 tot 35 jaar willen koopavond op vrijdag (35 procent). Relatief veel mensen van 

 36 tot 55 jaar willen koopavond op donderdag (52 procent), terwijl een groot deel van de 55+’ers er geen  

 mening over heeft (43 procent).

•	 Het deel van de Arnhemmers dat op donderdag een koopavond wil (49 procent) is groter dan het deel van de  

 niet-Arnhemmers (41 procent). 

Twee derde heeft geen behoefte aan halfjaarlijkse “shopping-night”

Bijna twee derde van de binnenstadbezoekers (64 procent) geeft aan geen behoefte te hebben aan een halfjaarlijkse 

“shopping-night” in de binnenstad. Drie op de tien heeft hier wel behoefte aan. 

Figuur 2.12

Behoefte aan een halfjaarlijkse “shopping-night” in de binnenstad (n=1.319)

•	 Van de jongere bezoekers heeft een groter deel behoefte aan de “shopping-night” (49 procent) dan van 

 bezoekers tussen 36 en 55 jaar (24 procent) en 55+’ers (13 procent).

Aan de panelleden hebben dezelfde vragen voorgelegd. Hier zien we dezelfde patronen als bij de bezoekersenquete.
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 Relatief veel bezoekers van 16 tot 35 jaar willen koopavond op vrijdag (35 procent). Relatief 
veel mensen van 36 tot 55 jaar willen koopavond op donderdag (52 procent), terwijl een groot 
deel van de 55+’ers er geen mening over heeft (43 procent). 

 Het deel van de Arnhemmers dat op donderdag een koopavond wil (49 procent) is groter dan 
het deel van de niet-Arnhemmers (41 procent).  

 Van de jongere bezoekers heeft een groter deel behoefte aan de “shopping-night” (49 procent) 
dan van bezoekers tussen 36 en 55 jaar (24 procent) en 55+’ers (13 procent). 
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Bijlagen
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Bijlage 1 Overzicht enquêtelocaties en tijden

 

Binnenstadsenquête 2016  Bijlage 24 

Bijlage 1. Overzicht enquêtelocaties en tijden 

  



25

Bijlage 2 Vragenlijst
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