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Samenvatting

Aantal bezoekers
 • Sinds 2014 is het aantal bezoekers naar de binnenstad toegenomen, maar in 2018 is een lichte daling  
  te zien. 78% van de bezoekers komt uit de stadsregio Arnhem-Nijmegen

Bezoekmotief binnenstad
 • Winkelen is veruit het belangrijkste bezoekmotief, vooral bij bezoekers buiten Arnhem en bezoekers  
  op zaterdag en zondag
 • Horeca wordt steeds belangrijker als bezoekmotief 
 • Toeristisch-recreatief bezoek wordt vaker genoemd door de bezoekers op zondag

Waarom de Arnhemse binnenstad
 • Dichtbij wordt het vaakst als reden genoemd voor een bezoek aan Arnhem
 • Winkelaanbod wordt vaker genoemd door bezoekers van buiten Arnhem en bezoekers op zondag

Bezoekfrequentie en bezoekduur
 • Bezoekers blijven langer in de stad in vergelijking met voorgaande jaren. Arnhemmers. Arnhemmers  
  bezoeken vaker de binnenstad dan bezoekers die niet uit Arnhem komen

Bestedingen
 • Het percentage bezoekers dat iets besteed heeft in de stad ligt hoger dan in 2016, maar het gemiddelde  
  bedrag dat ze besteden blijft nagenoeg gelijk. Bezoekers buiten Arnhem geven iets meer uit aan niet- 
  dagelijkse goederen. Arnhemmers iets meer in de horeca en aan dagelijkse goederen. 

Vervoermiddel
 • Ongeveer een derde van de bezoekers komt met de auto naar de stad; 22% komt met de (brom-)fiets.  
  Bezoekers van buiten Arnhem komen vaker met de auto of de trein

Winkeltijden
 • Er is een voorkeur onder bezoekers en panelleden voor latere opening van winkeltijden

Rapportcijfers binnenstad
 • Alle rapportcijfers zijn voldoende
 • Algemeen oordeel van de binnenstad wordt gewaardeerd met een 7,7; een stijging t.o.v. 2016 (7,4)
 • Aanbod aan horecavoorzieningen wordt het hoogst gewaardeerd en schoon/netheid van de stad wordt  
  het laagst gewaardeerd. Dat was in 2016 ook zo
 • De inrichting van de binnenstad wordt positiever gewaardeerd, zowel in de enquete als in het panel.  
  Aanleg van de Jansbeek wordt vaak genoemd als terk punt.
 • Als grootste verbeterpunt wordt de variëteit aan winkels genoemd: teveel grote en goedkope winkel-
  ketens en vraag om meer diversiteit aan winkels

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
 • Fietsstallingsmogelijkheden krijgen een goed rapportcijfer, maar het cijfer is iets achteruitgegaan
 • Als grootste verbeterpunten worden de bereikbaarheid per auto genoemd (centrumring, eenrichtings-
  verkeer en de fietsstallingsmogelijkheden (te weinig plekken, meer behoefte aan bewaakte plekken en  
  teveel fietsen die niet op aangewezen plekken staan) 

Meest gestegen in waardering 2006-2018
 • Aanbod horeca en culurele voorzieningen
 • Bereikbaarheid OV 
 • Schoon en netjes
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1.  Inleiding

1.1 Aanleiding en methode
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 binnenstadmonitor samen. De bezoekersenquête vormt een onderdeel van de 
Arnhemse binnenstadmonitor. Deze beknopte rapportage geeft de resultaten van de bezoekersenquête in 2018 weer, 
waarbij de uitkomsten waar mogelijk worden vergeleken met de uitkomsten uit de voorgaande bezoekersenquête in 
2016.

De aanpak van het project sluit in grote mate aan bij de in organisatie en aanpak van de twee voorgaande metingen. 
Net als in 2014 en 2016 zijn er veertien locaties aangewezen waar uitgaande binnenstadbezoekers zijn geënquêteerd. 
Bijlage 1 geeft een nader overzicht van de enquêtelocaties en tijden. De data en tijden waarop het veldwerk heeft 
plaatsgevonden zijn:
1 woensdag 3 oktober (van 11.00 tot 16.30)
2 donderdag 4 oktober (van 17.30 tot 21.30)
3 zaterdag 6 oktober (van 10.00 tot 17.30)
4 zondag 7 oktober (van 12.00 tot 17.00)

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

Respons
De totale respons bedraagt 1.566, verdeeld over vier dagen. Tabel 1.1 toont de respons per locatie.

Tabel 1.1
Responsoverzicht per enquêteurslocatie.

LOCATIE WOENSDAG DONDERDAG ZATERDAG ZONDAG EINDTOTAAL

1 24 17 31 19 91 6%

2 19 18 47 28 112 7%

3 30 26 48 33 137 9%

4 18 17 33 22 90 6%

5 8 - 53 - 61 4%

6 21 16 47 28 112 7%

10 70 61 74 43 248 16%

11 24 23 52 - 99 6%

12 27 23 32 47 129 8%

14 32 15 21 42 110 7%

15 36 26 54 36 152 10%

16 14 11 16 2 43 3%

17 1 4 7 3 15 1%

18 46 20 76 25 167 11%

EINDTOTAAL 370 277 591 328 1.566 100%
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1.2 Bezoekersprofiel
De meerderheid van de geënquêteerde bezoekers is vrouw, namelijk 58 procent (figuur 1.1). Daarmee is het aandeel 
vrouwen nog iets hoger dan in 2016 (56%). 

Figuur 1.1
Geslacht binnenstadsbezoekers, 2016 en 2018.

 

De respondenten zijn zeer gelijkmatig verdeeld over de verschillende leeftijdscategorieën (figuur 1.2). Ten opzichte van 
de meting in 2016 zijn jongeren (25 jaar of jonger) in beduidend mindere mate vertegenwoordigd en is het aandeel 
oudere bezoekers (55 jaar of ouder) toegenomen. 

Figuur 1.2
Leeftijdsverdeling binnenstadsbezoekers, 2016 en 2018.

Bijna de helft van de respondenten (48%) was alleen op het moment dat zij voor de enquête werden aangesproken 
(figuur 1.3). Een iets kleiner deel (43%) was op dat moment samen met een andere persoon. Ongeveer een op de tien 
respondenten (9%) bevond zich in een groep van drie of meer personen.

Figuur 1.3
Groepsgrootte, 2016 en 2018.
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Tabel 1.2
Herkomstgemeente bezoekers (n2018=1.504, n2016=1.289).

2018 2016

Arnhem 51% 52%

Rheden 5% 4%

Lingewaard 3% 3%

Renkum 3% 4%

Overbetuwe 3% 3%

Duiven 2% 2%

Zevenaar 2% 1%

Ede 2% 2%

Apeldoorn 2% 1%

Westervoort 2% 2%

Doetinchem 2% 1%

Nijmegen 2% 2%

overig Nederland 20% 21%

buitenland 3% 1%

EINDTOTAAL 100% 100%
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2.  Bezoekersaantallen

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 sinds 2014 jaarlijks tellingen op een groot aantal punten in de Arnhemse binnenstad (was eerst 
tweejaarlijks). 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 2018. 

2.2 Tellingen
De telgegevens 2018 zijn door Locatus verzameld op zaterdag 24 maart 2018 tussen 10.00-17,00 uur. Het weer was 
die dag afwisselend bewolkt en zonnig met  een temperatuur van 6 graden. Verder waren er geen bijzonderheden die 
de cijfers hebben beïnvloed. 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 en gekoppeld aan 
transactiegegevens van enkele grote winkelketens. 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).

Bezoekersaantalle  per week Arnhemse binnenstad, 2003-2018 Bron: Locatus
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Volgens de tellingen van Locatus voor het aantal bezoekers per week is er in 2018 sprake van een daling 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 lan-
delijke 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 % in 2016. Ten opzichte van 2017 
is het aantal bezoekers met 5% gedaald. Het is afwachten of de dalende trend zich doorzet volgend jaar. 

2.3 Vergelijking Nederland
Vergeleken met bezoekersaantallen van de 142 onderzochte winkelgebieden neemt Arnhem in 2018 een 7de plaats in, 
net als in 2016 en 2017. In 2015 nam Arnhem een 10de plek in bij 142 onderzochte winkelgebieden.

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), 2008-2018 Bron: Locatus

In bovenstaande grafiek is te zien dat Arnhem sinds 2014 in tegenstelling tot de landelijke trend en overige binnen-
steden met meer dan 400 winkels een stijgende lijn laat zien wat betreft aantal passanten.
Landelijk is er sinds 2011 een dalende trend te zien in het aantal bezoekers aan de binnenstad. In Arnhem verloopt  
het beeld iets grilliger. Na een stijging van de bezoekersaantallen vanaf 2014 lijkt het er nu op dat de aantallen dalen.
Er is op 48 strategische punten geteld in de binnenstad. Het drukste telpunt bevindt zich in de Ketelstraat ter hoogte 
van nummer 14 (superdry store). De grootste drukte is tussen 13.45 en 15.15. Dat is conform het landelijke beeld.

Druktebeeld binnenstad
Als drukste punten in de binnenstad gelden:
- Ketelstraat 3, 14 en 23 (Vila, Superdry store, Perry sport)
- Vijzelstraat 4 en 15 (Berschka, Levi’s)
- Grote Oord 7 (Kruidvat)
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3.  Resultaten bezoekersenquête

3.1 Imago
Wanneer aan de binnenstadsbezoekers wordt gevraagd waar men aan denkt als men aan Arnhem denkt, komen  
termen als gezellig(heid), winkelen/shoppen, en thuis/woonplaats/geboortestad het meest prominent naar voren. 
Figuur 2.1 toont een woordenwolk met de vijftig meest genoemde antwoorden, waarbij de omvang van het getoonde 
woord correspondeert met de frequentie waarin het is genoemd.

Figuur  2.1
Waar denkt u aan als u aan Arnhem denkt? Woordenwolk met vijftig meest genoemde antwoorden (n=1.533).

3.2 Bezoekmotief
Bezoekers komen vooral naar de binnenstad om te winkelen
Aan de bezoekers is gevraagd wat voor hen de (maximaal drie) belangrijkste redenen zijn om de binnenstad van 
Arnhem op dat moment te bezoeken (figuur 2.2). Net als in 2016 komt ruim de helft van de bezoekers (58%) speci-
fiek naar de binnenstad om te winkelen. Een bezoek aan de horeca (16%) wordt daarna het meest genoemd, gevolgd 
door boodschappen doen (12%). Ten opzichte van 2016 worden horecabezoek, ‘ik woon hier’ en toeristisch/recreatief 
bezoek vaker genoemd en antwoorden die onder de categorie ‘anders’ vallen minder vaak. 
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Figuur 2.2
Belangrijkste reden(en) om de binnenstad te bezoeken, 2016 en 2018.

 

• Arnhemmers komen vaker dan bezoekers van buiten Arnhem om boodschappen te doen (19%). Bezoekers van  
 buiten Arnhem komen vaker om te winkelen (71%), voor een toeristisch/recreatief bezoek (14%), of voor een  
 familiebezoek (5%).
• Bezoekers ouder dan 55 jaar komen relatief vaak om boodschappen te doen (18%), voor een toeristisch/ 
 recreatief bezoek (14%) of voor een familiebezoek (5%). Bezoekers tussen de 16 en 35 jaar zijn in verhouding  
 veel naar de Arnhemse binnenstad gekomen om er te winkelen (63%).
• Op zondag komen bezoekers in relatief mindere mate om boodschappen te doen (5%) dan op andere dagen.  
 Een toeristisch/recreatief bezoek komt in verhouding juist vaker voor op zondag (16%). Verder is men op de  
 doordeweekse dagen vaker in verband met werk in de binnenstad en komt men in het weekend vaker om te 
 winkelen dan op donderdag.
 

In 2018 is aan binnenstadsbezoekers die voor een toeristisch/recreatief bezoek naar Arnhem zijn gekomen gevraagd 
waar men in dat geval is geweest of wat men nog gaat doen. De meest genoemde activiteiten/locaties zijn de  
bioscoop/film/Focus, ‘sightseeing’/rondwandelen en een bezoek aan (een beurs in) de Eusebiuskerk.

Bijna de helft kiest voor de Arnhemse binnenstad vanwege nabijheid
Iets minder dan de helft van de bezoekers (44%) kiest voor de Arnhemse binnenstad vanwege de nabijheid (figuur 
2.3). Dat is vrijwel evenveel als in 2016. Een op de vijf bezoekers (20%) noemt het winkelaanbod als reden om voor  
de Arnhemse binnenstad te kiezen. Daarmee is het als specifieke bezoekreden het meest veranderd ten opzichte van 
twee jaar geleden.
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Figuur 2.3
Reden om specifiek Arnhem te bezoeken en niet een ander winkelgebied, 2016 en 2018.

• Arnhemmers komen vaker specifiek naar de Arnhemse binnenstad vanwege nabijheid (64%). Bezoekers van 
 buiten Arnhem komen vaker naar Arnhem vanwege het winkelaanbod (29%), gezelligheid (8%) en voor het  
 werk  (8%).
• Bezoekers tussen de 16 en 35 jaar komen relatief vaak specifiek naar de Arnhemse binnenstad vanwege de 
 nabijheid (50%). Bezoekers van 55 jaar en ouder noemen vaker dan gemiddeld bekendheid met de stad en 
 gezelligheid (beide 10%).
• Op woensdag zijn bezoekers verhoudingsgewijs vaker vanwege werk in de Arnhemse binnenstad (12%), op 
 zondag relatief vaker voor het winkelaanbod (27%).
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3.3 Bezoekfrequentie en –duur
Een op de drie bezoekers komt meer dan eens per week in de binnenstad
Bijna de helft van de bezoekers komt minstens wekelijks in de Arnhemse binnenstad (figuur 2.4), een op de drie zelfs 
vaker dan een keer per week. Ruim een kwart bezoekt de binnenstad minder dan 1 keer per maand. Tussen 2016 en 
2018 zijn er nauwelijks verschillen in de bezoekfrequentie van binnenstadsbezoekers.

Figuur 2.4 
Bezoekfrequentie, 2016 en 2018.

• Arnhemmers bezoeken de binnenstad vaker dan mensen van buiten Arnhem. Van de Arnhemmers bezoekt 
 driekwart (76%) de binnenstad minimaal wekelijks (buiten Arnhem is dat 29%).
• Bezoekers tussen de 16 en 35 jaar bezoeken de binnenstad relatief vaker. Bijna zes op de tien van hen bezoekt de  
 binnenstad minimaal wekelijks (tegenover 44% bij oudere leeftijdscategorieën).
• Op de doordeweekse dagen zijn er meer frequente bezoekers in de Arnhemse binnenstad dan in het weekend  
 (58% om 40%).

Gemiddelde bezoekduur toegenomen
Het aandeel bezoekers dat in 2018 drie uur of langer in de Arnhemse binnenstad is gebleven (36%) is toegenomen  
ten opzichte van 2016 (28%). Daar staat een lager aandeel bezoekers dat korter dan twee uur in de binnenstad  
verbleef tegenover (42% om 50%).

Figuur 2.5 
Gemiddelde bezoekduur, 2016 en 2018.

Dit zien we ook terug in de parkeerduur op straat. Sinds 2015 parkeren mensen elk jaar langer. In de garages is  
het beeld wisselender (Bron: afdeling beheer vakgroep parkeren)
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3.4 Vervoermiddel
Auto in toenemende mate het meest gebruikt 
De bezoekers is gevraagd met welk vervoermiddel men naar de binnenstad is gekomen (figuur 2.6). Ongeveer een  
op de drie bezoekers komt met de auto of motor naar de binnenstad (34%). Daarna volgen de (brom)fiets (22%)  
en lopend (20%) als meest gebruikte vervoerswijzen. Ten opzichte van 2016 is het gebruik van de auto het meest 
toegenomen en wordt er met name minder vaak gebruik gemaakt van de bus. 

Figuur 2.6
Vervoermiddel waarmee men naar de binnenstad komt, 2016 en 2018.

• Arnhemmers komen vooral met (brom)fiets (32%), lopend (38%) of met de bus (15%). Bezoekers van buiten 
 Arnhem komen vooral met auto (55%) en de trein (20%).
• Bezoekers tussen de 36 en 55 jaar komen relatief vaak met de auto/motor (44%). Jongeren onder 35 jaar kiezen  
 relatief vaak voor de bus (24%) en lopend (15%).
• Op zondag komt men in verhouding vaker met de auto/motor (41%). Op doordeweekse dagen wordt naar  
 verhouding vaker de bus gekozen.
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3.5 Bestedingen
Winkels
Bijna twee op de drie bezoekers heeft tijdens hun binnenstadbezoek iets in winkels gekocht (65%). Daarmee ligt  
het aandeel besteders hoger dan in 2016 (60%). De meesten van hen (95%) konden hun bestedingen uitsplitsen in 
dagelijkse artikelen (levensmiddelen, drogisterijartikelen) en niet-dagelijkse artikelen (kleding, schoenen, huishoudelij-
ke artikelen, etc.). Deze groep heeft gemiddeld 19 euro aan dagelijkse artikelen en 97 euro aan niet-dagelijkse artikelen 
besteed (figuur 2.7). Ten opzichte van 2016 zijn de gemiddelde dagelijkse bestedingen met 4 euro afgenomen en de 
gemiddelde niet-dagelijkse bestedingen met 3 euro gestegen.

Figuur 2.7 
Gemiddelde bestedingen in de binnenstad, uitgesplitst naar dagelijks en niet-dagelijks, 2016 en 2018.

• Arnhemmers geven in verhouding gemiddeld meer uit aan dagelijkse goederen, bezoekers van buiten Arnhem  
 meer aan niet-dagelijkse goederen.
• Bezoekers tussen 36 en 55 jaar hebben meer uitgegeven aan niet-dagelijkse goederen, 55-plussers meer aan 
 dagelijkse goederen dan bezoekers tot 35 jaar.

Horeca en warenmarkt
Iets meer dan de helft van de binnenstadsbezoekers heeft iets besteed in de horeca (53%). In 2016 was dat aandeel 
iets minder dan de helft (46%). De horecabezoeker hebben dit jaar ook gemiddeld iets meer uitgegeven dan twee  
jaar geleden; 21 om 18 euro.
Aan de bezoekers op zaterdag is gevraagd of ze iets hebben besteed op de warenmarkt en zo ja, hoeveel. Bijna een 
kwart van alle binnenstadbezoekers heeft iets op de markt gekocht (23%), dat is minder dan in 2016 (27%). De  
uitgaven van de marktbezoekers zijn gemiddeld op hetzelfde niveau gebleven; 19 euro.

Figuur 2.8 
Gemiddelde bestedingen in de horeca en op de warenmarkt, 2016 en 2018.

• Arnhemmers hebben meer besteed in de horeca dan niet-Arnhemmers (€ 24 om € 17).
• Bezoekers tussen 36 en 55 jaar hebben relatief meer uitgegeven in de horeca (€ 24) en op de markt (€ 25). 
• Op woensdag is er naar verhouding minder in de horeca besteed (€ 15) dan op de andere dagen.
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3.6 Waardering kwaliteit binnenstad
Algemeen oordeel Arnhemse binnenstad gestegen
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 (figuur 2.9). 

Als aanvulling is er vlak na de bezoekersenquête op 5 november 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. 38% 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 beste gewaardeerd
De Arnhemse binnenstad wordt in het algemeen met een 7,7 als gemiddeld rapportcijfer beoordeeld. Daarmee is 
de algemene beoordeling gestegen ten opzichte van 2016 (7,4). Ook alle gevraagde afzonderlijke aspecten over de 
Arnhemse binnenstad krijgen een hogere waardering dan twee jaar geleden. Net als toen wordt het aanbod van hore-
cavoorzieningen het best beoordeeld (8,0) en het schoon zijn van de binnenstad het minst goed (7,1). De gemiddelde 
rapportcijfers voor de sfeer/gezelligheid (7,5) en de kwaliteit van de winkels (7,4) zijn het sterkst gestegen ten opzichte 
van 2016; beide met drie tiende punten. Dit jaar is voor het eerst naar een beoordeling van de gastvrijheid in Arnhem 
gevraagd. Dit aspect wordt door de binnenstad met een 7,5 beoordeeld. 

Figuur 2.9 
Gemiddelde waardering aspecten van de Arnhemse binnenstad (nmin2018=1.122, nmax2018=1.559).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Bezoekers van buiten Arnhem zijn over bijna alle aspecten positiever dan Arnhemmers. Alleen over het aanbod  
 van evenementen, horeca en culturele voorzieningen is de beoordeling tussen beide doelgroepen vergelijkbaar.
• Bezoekers van 55 jaar en ouder zijn over het algemeen kritischer over de meeste aspecten. Enkel als het gaat om  
 klantvriendelijkheid, evenementen, horeca en culturele voorzieningen is de waardering van gelijkwaardig niveau 
 als jongere leeftijdscategorieën.
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• Als we de panelleden vragen waar ze het meest tevreden over zijn in de binnenstad dan zegt 42% de horeca- 
 voorzieningen (voldoende aanbod en variatie) en 23% het aanbod van culturele voorzieningen (aanbod). Dit komt  
 overeen met de rapportcijfers van de bezoekersenquete en ook met het digipanel uit 2016
• Ten opzichte van 2016 is de grootste verandering de inrichting van de binnenstad. Deze wordt door de panelleden  
 dit jaar duidelijk beter beoordeeld. Dit komt met name door de aanleg van de Jansbeek. 
• Het panel noemt de variëteit van de winkels (37%) als grootste verbeterpunt. Bij variëteit winkels wordt met name  
 genoemd (zie tabellenboek):
 -  Teveel grote en goedkope ketens
 -  Te weinig diversiteit

Arnhemse binnenstad volgens bezoekers goed bereikbaar met fiets en OV
De bezoekers hebben door middel van een rapportcijfer ook hun waardering gegeven voor verschillende verkeers- en 
parkeeraspecten van de binnenstad (figuur 2.10). Ook op dit gebied worden vrijwel alle aspecten beter beoordeeld 
dan in 2016. Enkel de beoordeling voor de fietsstallingsmogelijkheden in de binnenstad (7,5) is een tiende punt lager 
dan twee jaar geleden. De vindbaarheid van de parkeergarages (7,3) is het aspect waarvan de waardering het meest is 
toegenomen. 
De bereikbaarheid met de fiets (8,4) en met openbaar vervoer (8,2) worden ook in 2018 met enige afstand het beste 
gewaardeerd. De kwaliteit van de parkeerplaatsen op straat (6,0), de bereikbaarheid van de binnenstad per auto (6,3) 
en de autoparkeermogelijkheden nabij de binnenstad (6,5) worden nog steeds het minst goed beoordeeld, maar van 
alle drie aspecten is het gemiddelde rapportcijfer wel toegenomen.

Figuur 2.10
Gemiddelde waardering verkeers- en parkeeraspecten Arnhemse binnenstad (nmin2018=809, nmax2018=1.219).

• Bezoekers van buiten Arnhem zijn positiever dan Arnhemmers over de bereikbaarheid van de binnenstad per auto  
 (6,7), autoparkeermogelijkheden nabij de binnenstad (6,8), fietsenstallingsmogelijkheden (7,9) en de vindbaarheid  
 van de parkeergarages (7,5).
• Bezoekers ouder dan 55 jaar zijn minder positief over de bereikbaarheid per auto en de parkeermogelijkheden  
 dan de jongere leeftijdsgroepen. Bezoekers van 35 jaar of jonger zijn in verhouding positiever over de bereikbaar- 
 heid met het openbaar vervoer (8,4) en bezoekers in de middelste leeftijdscategorie over de vindbaarheid van  
 de parkeergarages (7,5).
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• Als we de panelleden vragen waar ze het meest tevreden over zijn dan zegt 62% de bereikbaarheid met de  
 fiets (goede fietspaden), 49% bereikbaarheid met OV (bussen) Dit komt overeen met de rapportcijfers van de  
 bezoekersenquete. 

• Het panel noemt de bereikbaarheid per auto (33%) en fietsstallingsmogelijkheden (27%) als grootste verbeter 
 punten. In bovenstaande grafiek is te zien dat het rapportcijfer voor de fietsstallingsmogelijkheden nog steeds  
 goed is, maar met 0,1 punt is gezakt. 

Bij bereikbaarheid per auto wordt genoemd (zie tabellenboek):
- centrumring, eenrichtingsverkeer

Bij fietsstallingsmogelijkheden wordt genoemd (zie tabellenboek):
- te veel fietsen die niet op aangewezen plekken staan 
- te weinig plekken om de fiets te stallen
- behoefte aan meer bewaakte plekken

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 2.11). De meest vroege optie, van 8.00 tot 17.00 uur, heeft duidelijk de minste voorkeur. De drie andere opties 
worden allen door een redelijk vergelijkbaar deel van de binnenstadsbezoekers genoemd. Ten opzichte van 2016 is zo-
wel de voorkeur voor de meest vroege als de meest late optie toegenomen, ten koste van de twee middelste varianten. 

Figuur 2.11
Meest passende openingstijden van winkels in het centrum, 2016 en 2018.

• Bezoekers van buiten Arnhemmers hebben in verhouding een sterkere voorkeur voor de vroegste variant (10%).
• Bezoekers van 16 tot 35 jaar zijn relatief grotere voorstanders voor de meest late variant (49%) en geven in  
 verhouding minder voorkeur aan de twee vroegste varianten ten opzichte van alle bezoekers van boven 35 jaar. 

Zaterdag meest favoriete winkeldag
Op de vraag of men een top 3 van meest favoriete winkeldagen kan aangeven, noemt ruim een derde (35%) van de 
Arnhemse binnenstadbezoekers zaterdag als nummer 1 (figuur 2.12). Daarna wordt donderdag het meest als favoriete 
winkeldag genoemd (20%). Wanneer er naar de gehele top-3 van antwoorden per respondent wordt gekeken zien we 
de voorkeur voor vrijdag en met name zondag in verhouding sterker naar voren komen.
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Figuur 2.12
Meest favoriete winkeldagen (n=1.344). Favoriete winkeldag (blauw) is aantal keer genoemd als nummer 1.

Maandag minst favoriete winkeldag
Op de vraag naar de minst favoriete winkeldag geeft bijna de helft (48%) van de Arnhemse binnenstadbezoekers 
maandag als antwoord (figuur 2.13). Ook zaterdag (23%) en zondag (18%) worden regelmatig genoemd.

Figuur 2.13
Minst favoriete winkeldag (n=1.338).

Uit het panel komt een zelfde beeld naar voren, alleen is hier het percentage respondenten dat een voorkeur heeft 
voor openingstijden tussen 10.00 en 19.00 hoger. Ook onder de panelleden is maandag de minst favoriete winkeldag. 
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Bijlagen



Bijlage 1
Overzicht enquêtelocaties en tijden
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Bijlage 2
Vragenlijst
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