
Passantentellingen 2019
Stijging aantal winkelpassanten binnenstad 
Bij de laatste winkelpassantentelling van Locatus is het aantal bezoekers dat de binnenstad per week bezoekt met 5% gestegen. In 2018 

kwamen er 328.000 bezoekers per week naar de Arnhemse binnenstad; in 2019 bijna 344.000 bezoekers. Vanaf 2011 had de Arnhemse

binnenstad te kampen met een terugloop van bezoekers, een trend die in alle middelgrote steden waar te nemen was. Vanaf 2014 is er 

juist weer een stijgende lijn in het aantal bezoekers te zien met nu een redelijk stabiel beeld.

Tellingen

De tellingen zijn verzameld op zaterdag 23 maart tussen 10.00 en 17.00. Het weer was die

dag afwisselend bewolkt met temperaturen van gemiddeld 8 graden Celsius. Verder waren

er geen bijzonderheden die de cijfers hebben beïnvloed. Er is op 48 strategische punten

geteld in de binnenstad. Het drukste telpunt bevindt zich in de Ketelstraat ter hoogte van
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Druktebeeld binnenstad

In Arnhem Centrum Noord is de as Jansstraat-Vijzelstraat-Ketelstraat het drukst. In Arnhem Centrum Zuid

Weverstraat-Rijnstraat en de Koningstraat.

Als drukste (tel-) 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)

Vergelijking met landelijke uitkomst

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 het aantal bezoekers redelijk stabiel blijft.

Op een doorsnee zaterdag komen de meeste mensen na twaalf uur. De

grootste drukte is tussen 13.45 en 15.15 in Arnhem Centrum Zuid en

tussen 15.30 en 17.00 in Arnhem Centrum Noord. Dat is conform het

landelijke beeld. De zaterdag, donderdag en vrijdag zijn de drukste

dagen.

Het aantal weekbezoekers van bijna 344.000 zet Arnhem op een 7e plek

vergeleken met de bezoekersaantallen van 143 onderzochte

winkelgebieden. In de voorgaande jaren stond Arnhem ook op de 7e

plek.
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