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Woord vooraf 
Voor u ligt het onderzoeksrapport over de wijkidentiteit van de verschillende kwartieren van de 
binnenstad van Arnhem. Dit rapport is geschreven door Michelle van Boekholt en Tessa van der 
Wegen, studenten van TMO Fashion Business School, te Doorn. Het onderzoek is geschreven in kader 
van het 6e semester, waarbij er onderzoek gedaan wordt voor het TMO DevelepmentLAB. Wij hebben 
er een fantastische ervaring aan over gehouden waarbij we ontzettend veel hebben geleerd. Deze 
mooie ervaring is mede ontstaan door de prettige samenwerking met alle stakeholders, die wij allen 
willen bedanken. Allereerst bedanken wij onze TMO coaches Jacqueline Arnoldy, Nino Adamo en 
Mirna Roozen voor de begeleiding en de steun die ze ons hebben geboden. Verder bedanken wij onze 
opdrachtgever Platform Binnenstad Arnhem (PBA). Hierbij willen wij in het bijzonder Marian van Hooij 
(regisseur), Sander Wind (huismeester) en Karin Jellema (verbinder) bedanken voor hun medewerking. 
Daarbij bedanken wij Marcel van Empel, van bewonersplatform Arnhem6811, voor zijn toewijding en 
hulp. Overigens bedanken wij Helma Bovens (ontwerper kwartieren) voor haar kennis en 
enthousiasme die ze met ons heeft gedeeld. Verder bedanken wij de gemeente van Arnhem. Hierbij 
spreken wij in het bijzonder onze dank uit aan Gijs Frencken (stedenbouw), Pieter Polman (erfgoed), 
Coen Peelen (bestuursadviseur), Raymond Schuurman (bestuursadviseur), Manon Cornelissen 
(afdeling citymarketing) en Eline van Straaten (bestuursadviseur). Voorts bedanken wij Peter Nieland 
(directeur Nederland Locatus), die ons meerdere keren hartelijk heeft ontvangen, voor het delen van 
zijn data, kennis en expertise. Overigens bedanken wij de acht geïnterviewde ondernemers en de zes 
deelnemers van de focusgroep, voor hun tijd en medewerking. Als laatste bedanken we natuurlijk 
onze familie, vrienden, huisgenoten en medewerkers van school voor het steunen tijdens dit 
leerzame, en soms zware proces. In het bijzonder bedanken wij Jany van Cappelle en Ineke van der 
Splinter van het IC op TMO omdat ze niet alleen gedurende dit onderzoek, maar al drie jaar ons 
verblijden met een praatje en een snoepje. Het is een hele lijst, maar allemaal ontzettend bedankt.  

Met vriendelijke groeten, 

Michelle van Boekholt 
Tessa van der Wegen 
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Samenvatting 
De binnenstad van Arnhem is verdeeld in acht kwartieren: 
Stationskwartier, Korenkwartier, Rozetkwartier, Janskwartier, 7 
straatjes, Musiskwartier, Eusebiuskwartier en het Rijnkwartier. 
Elk kwartier heeft zijn eigen naam en logo gekregen maar de 
achterliggende identiteit van deze kwartieren is niet verder 
onderzocht (zie samenvatting: kwartieren kaart). Om optimaal 
mee te kunnen gaan met de trend citymarketing staat een sterk 
identiteitsprofiel overigens wel centraal. Deze manier van 
stadspromotie wordt gebruikt om meer beleving in een stad te 
creëren.  

Het doel van dit onderzoek is om de huidige wijkidentiteit van de kwartieren van de binnenstad van 
Arnhem te bepalen, om vervolgens een strategisch marketingplan te kunnen ontwikkelen en mee te 
kunnen gaan met de trend citymarketing. Hiervoor is de volgende onderzoekvraag opgesteld ‘Wat is 
de wijkidentiteit van de acht kwartieren van de binnenstad van Arnhem?’. De wijkidentiteit is het totaal 
van identiteitskenmerken binnen een wijk.  

Om antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvraag is er gebruikt gemaakt van het wijkidentiteit 
model. Dit model maakt gebruikt van de volgende variabelen: geschiedenis, cultuur, sfeer, motivatie 
en wijkpersoonlijkheid. De wijkidentiteit wordt onderzocht aan de hand van de doelgroep: 
ondernemers, bewoners en bezoekers. Om invulling aan de variabelen te geven is er gebruik gemaakt 
van deskresearch en fieldresearch. De deskresearch bestaat uit data van Locatus en verder 
aanvullende informatie. De fieldresearch bestaat uit 11 expertinterviews, één focusgroep, drie 
observaties en twee enquêtes. Door triangulatie wordt de validiteit van het onderzoek groter. Aan de 
hand van deze onderzoeksresultaten is de volgende wijkidentiteit, per kwartier, bepaald: 

 Geschiedenis Cultuur Sfeer Motivatie Wijkpersoonlijkheid 

Stations 
kwartier 

• Zware, moderne 
ingrepen 

• Station tekent 
kwartier 

• Weinig 
collectiviteit 

• In- uitgang  
• Alleen station levendig 
• Grijs en kil 
• Horeca functie 

• Weinig passanten in 
achter gebied 

• Veilig met hoge 
leefbaarheid 

• In- uitgang 
• Vermijden door drukte 

• Somber 
• Verdeeld 
• Overweldigend 
• Vooruitstrevend 

Koren 
kwartier 

• Belangrijke functie   
in historische 
binnenstad 

• Koren verhandel plek 
• Historische 

gebouwen in de 
geschiedenis 

• Historische panden 

• Ondernemers 
moeilijk aan te 
sporen tot 
collectiviteit 

• Korenmarkt sfeervol 
• Achter gebied troosteloos 

en kaal 
• Horeca 

concentratiegebied 
• Avond/nacht horeca 
• Weinig bezoekers 

• Aantal branche genoten 
• Disco/feesten 
• Vermijden door onveilig 

gevoel 

• Individualistisch 
• Conflict opzoekend 
• Verdeeld 
• Roekeloos 
• Amusant 

Rozet 
kwartier 

• Veel woningen, door 
gasthuis 

• Breuklijn met 
historische 
binnenstad 

• Veel branches, 
weinig collectiviteit 

• Eén winkelstraat 
met collectiviteit 

• Educatieve functie 
• Levendig door bewegelijk-

heid 
• Enkele exclusieve winkels 

• Rozetgebouw en 
aardvarken 

• Centrale ligging 
• Winkelaanbod en 

culturele voorzieningen 

• Intellectueel 
• Beweeglijk 
• Speels 
• Eigenzinnig  

Jans 
kwartier 

• Landerij Sint Jan 
• Sint Jan en Gele 

Rijders 
• Koepelkerk 
• Belangrijke 

historische panden 

• Verdeeldheid  
• Weinig 

collectiviteit 

• Horeca functie 
• Levendig, groen 

kerngebied 
• Saai en rustig achter 

gebied 
• Evenementen 

• Potentiële doelgroep 
• Hoge veiligheid 

• Verdeeld 
• Chaotisch 
• Toegankelijk 
• Gezellig 
• Genoeglijk  

7 
straatjes 

• Nieuwe panden door 
toeval 
bombardement 

• Historische panden 

• Veel collectiviteit • Smalle, intieme steegjes 
• Voelt levendig 
• Modebranche 
• Bewustere klant 
• Ambacht 

• Prijs/kwaliteit 
verhouding 

• Bewustere klant 
• Hoge veiligheid 

• Vertrouwelijk 
• Intiem 
• Ambachtelijk 
• Eigenwijs 
• Onafhankelijk  

Samenvatting: kwartieren kaart 
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Musis 
kwartier 

• Land van de markt 
• Musis Sacrum tekent 

kwartier 

• Veel collectiviteit 
• Maandelijkse 

evenementen 
• Collectieve 

marketing-
strategie 

• Weinig levendigheid door 
leegstand 

• Creativiteit 
• Eenduidige marketing 
• Winkelgebied 

• Ideale pand 
• Branchegenoten 
• Aanbod van winkels en 

culturele voorzieningen 

• Vrolijk 
• Creatief 
• Speels 
• Spontaan 
• Kwetsbaar 

Eusebius 
kwartier 

• Nog veel huidige 
tastbare historie 

• Veel wederopbouw 

• Weinig 
collectiviteit 

• Door grote ruimte lijkt het 
minder levendig 

• Pleinen worden ingezet 
voor evenementen 

• Bestuur en cultuur functie 

• Groot bewoond gebied 
• Tastbare geschiedenis 

• Gereserveerd  
• Statig 
• Beheerst 
• Vriendelijk 

Rijn 
kwartier 

• Belangrijk in de slag 
om Arnhem 

• Veel wederopbouw 

• Weinig 
collectiviteit 

• Seizoensgebonden 
• Horeca 
• Terrassen in de zomer 
• Verlaten in de winter 
• Ruimte voor creativiteit 
• Door grote ruimte minder 

levendig 

• Seizoensgebonden 
horeca 

• Ideale pand 
• Groot bewoond gebied 

• Onstabiel 
• Kunstzinnig 
• Schoonheid 
• Verdeeld 
• Aanhankelijk  

Op basis van het onderzoek wordt er aanbevolen dat er een drietal stappen ondernomen moet 
worden op optimaal met de trend citymarketing mee te kunnen gaan. Allereerst wordt er aanbevolen 
dat er een organisatiestructuur voor de binnenstad van Arnhem ontwikkelt moet worden. Vervolgens 
wordt er een personificatie van de kwartieren aanbevolen. Wanneer dit gedaan is kan er een 
marketingstrategie per kwartier ontwikkeld worden. Verder wordt er aangeraden een vervolg 
onderzoek te doen naar het imago en de GAP tussen de identiteit en het imago van ieder kwartier, om 
zo het volledige wijkidentiteit model in te kunnen vullen. Ook wordt er aangeraden om verder 
onderzoek te doen naar de functie van het Korenkwartier.  
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Inleiding 
Platform Binnenstad Arnhem (PBA) is een stichting die met de samenwerkende partijen continu 
werken aan een florerende binnenstad. Het PBA heeft een afvaarding van meer dan 100 ondernemers 
uit de achterban. Verder werken zij nauw samen met de gemeente Arnhem, bewonersplatform 
Arnhem6811 en het Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem-Nijmegen.  

Aanleiding 
Dit onderzoek is geschreven in het kader van het TMO 
developmentlab, in opdracht van Platform Binnenstad 
Arnhem. Er zijn twee belangrijke aanleidingen voor het 
schrijven voor dit rapport. De eerste aanleiding is de 
kwartierindeling van de binnenstad. De tweede 
aanleiding is de opkomende trend citymarketing, 
waaraan Arnhem wenst mee te doen. Na een tweede 
plek bij de verkiezing Beste Binnenstad 2017-2019, 
hopen ze weer opnieuw met het goud ervandoor te gaan 
in 2020.  

In 2014 bestond Ontwerpplatform Arnhem (OPA) tien jaar. Zij wilden een cadeau geven aan de 
binnenstad van Arnhem. OPA heeft toen een aantal alumni van Artez, Hogeschool voor de Kunsten in 
Arnhem, bij elkaar gezocht en gevraagd of zij iets konden ontwerpen om de toegankelijkheid van de 
binnenstad te vergroten. Deze ontwerpers kwamen met het advies om vooral voor de voetgangers 
een duidelijke routing te maken in de binnenstad.  Zo is uiteindelijk de binnenstad in acht kwartieren 
verdeeld. Elk kwartier heeft zijn eigen naam en logo gekregen (zie inleiding: kwartieren kaart). Aan de 
hand hiervan is het kwartieren plan gemaakt, maar dit plan is nog niet verder uitgevoerd.   

De middelgrote steden hebben het zwaar. De omzet is lager en de leegstand neemt toe. Dit als gevolg 
van de toenemende populariteit van webshops. Om bezoekers weer naar de stad te trekken is er meer 
beleving nodig. Winkelen is in veel gevallen niet meer het hoofdmotief om de stad te bezoeken. De 
binnenstad wordt een ontmoetingsplek waar een sterke samenwerking tussen kunst, cultuur, horeca, 
retail en diensten centraal staat. Citymarketing wordt ingezet als instrument om deze beleving te 
creëren. Citymarketing wordt ook wel stadspromotie genoemd. Zo kan een stad bijvoorbeeld een 
gemeentelogo of een stadsslogan laten maken. Hierbij is het 
belangrijk dat dit duidelijk in beeld wordt gebracht, zowel in de 
stad als in de communicatie. Bij citymarketing is het belangrijk dat 
de stad zich sterk onderscheidt en een sterk identiteitsprofiel 
staat hierbij centraal. 

Probleemstelling  
De kwartieren zijn op gevoel en gesprekken gevormd door de 
ontwerpers. Verder is er geen achterliggende identiteit 
onderzocht. Om met de trend citymarketing mee te kunnen gaan 
is zowel de collectieve identiteit van de binnenstad als het 
identiteitsprofiel van de verschillende kwartieren belangrijk. De 
collectieve identiteit, imago en visie zijn ondertussen al bepaald. 
Omdat er geen sterk identiteitsprofiel bekend is van deze acht 
kwartieren, kan er geen goed afgestemd strategisch 
marketingplan worden geschreven. Hierdoor kan er ook niet 
optimaal worden meegegaan met de trend citymarketing. 

Inleiding: kwartieren kaart 

Inleiding: conceptueel onderzoekontwerp 
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Doelstelling 
Het doel van dit onderzoek is om de huidige wijkidentiteit van de kwartieren van de binnenstad van 
Arnhem te bepalen. Wanneer dit bekend is kan het kwartieren plan in werking worden gezet en kan er 
een sterke basis worden gelegd voor een strategisch marketingplan voor de binnenstad. Een 
strategisch marketingplan draagt bij aan een sterkere collectieve identiteit. Om dit onderzoek te laten 
slagen wordt het wijkidentiteit model als basis gebruikt. In het conceptueel onderzoekontwerp staan 
dezelfde variabelen dan ook centraal (zie inleiding: conceptueel onderzoekontwerp). Hiervoor is de 
volgende onderzoeksvraag opgesteld:  

Wat is de wijkidentiteit van de acht  kwartieren 
 van de binnenstad van Arnhem? 

Afbakening 
Bij dit onderzoek is er gekeken naar de onderstaande gebieden: 

• Stationskwartier 
• Korenkwartier 
• Rozetkwartier 
• Janskwartier 
• 7 straatjes 
• Musiskwartier 
• Eusebiuskwartier 
• Rijnkwartier 

Gebieden buiten de binnenstad zijn niet meegenomen in het onderzoek. Wijkidentiteit is het totaal 
van identiteitskenmerken binnen een wijk. Hierbij wordt er gekeken naar drie selectiecriteria: 
continuïteit, centraliteit en uniekheid. De wijkidentiteit wordt getoetst via het wijkidentiteit model.  

Enkele variabelen van dit model worden bepaald aan de hand van de doelgroep van dit onderzoek. De 
doelgroep wordt verder afgebakend door deze in drie groepen te verdelen: ondernemers, bewoners 
en bezoekers van de binnenstad van Arnhem. Bij de variabele cultuur wordt er enkel gekeken naar 
hoe collectivistisch of individualistisch de ondernemers in een kwartier zijn, de andere cultuur 
dimensies van Hofstede worden niet meegenomen. Verder wordt er alleen naar het eerste deel 
‘identiteit’ van het model gekeken. Het ‘imago’ en de eventuele GAP worden niet onderzocht.   

Leeswijzer 
Dit onderzoek is opgedeeld in een literatuuronderzoek en een praktijkonderzoek. Hoofdstuk 1 bevat 
het literatuuronderzoek, waarin het begrip wijkidentiteit en het wijkidentiteit model worden 
geïntroduceerd en toegelicht. Hierna wordt het praktijkonderzoek, dat gebruikt wordt voor de 
invulling van het wijkidentiteit model, uiteen gezet. Hoofdstuk 2 zal ingaan op de deelvraag ‘Welke 
geschiedenis van de Arnhemse binnenstad is relevant voor de identiteit van de acht kwartieren?’ 
Vervolgens zal er een schematische weergave getoond worden die de verschillen en overlappingen 
van de kwartieren, met betrekking tot de geschiedenis, in kaart brengt. Hoofdstuk 3 biedt inzicht in de 
deelvraag ‘Wat zijn de demografische gegevens van de bewoners uit de binnenstad?’ Hierbij is er 
gekeken naar de leeftijdsopbouw, de inkomensindex, het aantal en de samenstelling van de 
huishoudens en de multiculturele samenstelling. Hiermee moet er rekening worden gehouden dat dit 
hoofdstuk kijkt naar de binnenstad als geheel, en niet per kwartier. Hoofdstuk 4 zal worden gewijd aan 
de deelvraag ‘Welke sfeer hangt er in de verschillende kwartieren?’. Dit hoofdstuk is opgedeeld in drie 
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subhoofdstukken: ‘Hoe heeft de branchering van de kwartieren er uitgezien in 2005, 2010 en 2018?’, 
‘Wat is de levendigheid van de kwartieren?’ en ‘Wat is de zintuigelijke identiteit van de kwartieren?’ 
Vervolgens worden de verschillen en overlappingen van de kwartieren, met betrekking tot de sfeer, 
schematisch weergegeven. Hierna volgt er een sub conclusie. In hoofdstuk 5 wordt er gekeken naar de 
deelvraag ‘Wat zijn de motieven van de doelgroep om (in) de binnenstad van Arnhem te ondernemen, 
te bezoeken of te wonen?’ Om hier een zo optimaal mogelijk antwoord op te krijgen is dit hoofdstuk 
ook opgedeeld in drie subhoofdstukken:  ‘Wat zijn de motieven van de ondernemers?’, ‘Wat zijn de 
motieven van de bewoners?’ en ‘Wat zijn de motieven van de bezoekers?’. Dit hoofdstuk wordt ook 
gevolgd door een schematische weergave die de verschillen en overlappingen van de kwartieren, met 
betrekking tot de motieven, in kaart brengt. Dit hoofdstuk wordt afgesloten met een sub conclusie. 
Vervolgens wordt er in hoofdstuk 6 aandacht besteed aan de deelvraag ‘Wat zijn de verschillen en 
overlappingen van de kwartieren?’ Hierbij worden alle eerdere schematische weergaves van de 
verschillen en overlappingen (in hoofdstuk twee, vier en vijf) samengevoegd in één weergave. Het 
onderzoek wordt afgesloten met een eindconclusie en de aanbevelingen. Ieder hoofdstuk waarin er 
onderzoeksresultaten van het praktijkonderzoek worden gebruikt begint met een schematische 
weergave waarin de gebruikte onderzoekmethoden, en de kern daarvan worden weergegeven. Dit is 
gedaan om inzichtelijk te maken waar de gebruikte kennis vandaan wordt gehaald.  
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Methodologie  
Dit rapport is tot stand gekomen doormiddel van zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek. Dat 
wordt ook wel triangulatie genoemd. Het is letterlijk een driehoeksmeting waarbij de 
onderzoeksvragen met verschillende onderzoeksmethoden worden onderzocht. Door triangulatie 
wordt de validiteit van het onderzoek groter. Het is belangrijk te beseffen dat dit een extern, 
grotendeels kwalitatief en een voornamelijk praktijkgericht, beschrijvend onderzoek is. De 
aanbevelingen daarentegen zijn meer ontwerpend. Deze aanbevelingen rollen dan ook niet direct uit 
de onderzoeksresultaten die zijn gebruikt voor het beantwoorden van de deelvragen. 

Literatuuronderzoek 
Er is gebruik gemaakt van literatuuronderzoek om het begrip wijkidentiteit te creëren. Hierbij zijn 
bestaande modellen en theorieën als inspiratie gebruikt. De drie modellen die zijn gebruikt zijn het 
AC2-ID model van John Balmer, de merkwijzer en het organisatie identiteit model van Birkigt en 
Stadler. De drie theorieën die zijn gebruikt zijn de theorie van Bernstijn over de oorsprong van het 
woord identiteit, de drie selectie criteria van Larcon en Reitter en de cultuurdimensies van Hofstede. 

Deskresearch 
Deskresearch is op verschillende manieren ingezet. Er is gebruik gemaakt van verdiepende 
deskresearch voor het onderzoeken van de geschiedenis van de Arnhemse binnenstad en de relevante 
geschiedenis van de kwartieren. Verder is er gebruik gemaakt van deskresearch om de demografische 
gegevens te bepalen. Hierbij is er uitsluitend gebruik gemaakt van data analyses van 2018, van 
allecijfers.nl. Om de branchering van de kwartieren in kaart te brengen is er gebruik gemaakt van 
datagegevens die beschikbaar zijn gesteld door Locatus. Dit databureau verzameld gegevens van 
winkels, winkelgebieden en passanten. Zij brengen het winkellandschap in kaart. Locatus komt aan 
deze gegevens door observaties en grootschalige tellingen te verrichten. In dit onderzoek worden er 
van hen alleen kwantitatieve gegevens gebruikt over de binnenstad van Arnhem. Er is aanvullend 
deskresearch verricht om de levendigheid van de kwartieren te onderzoeken. Bovendien is er 
deskresearch uitgevoerd om de motieven van bezoekers te achterhalen. Hierbij is er enkel gekeken 
naar een rapport uit 2016, van Binnenstad Monitor Arnhem.  

Expertinterviews 
In totaal zijn er 11 expertinterviews gehouden. Alle interviews zijn semi gestructureerd opgesteld. Om 
de validiteit van een semigestructureerd onderzoek zo hoog mogelijk te houden is het van belang 
dat de externe validiteit en de ecologische validiteit hoog is (zie bijlage methodologie: validiteit). Om 
de externe validiteit zo hoog mogelijk te houden is het belangrijk om genoeg respondenten te 
gebruiken, en deze willekeurig te selecteren. Hierbij was het belangrijk dat er minimaal één 
ondernemer per kwartier werd geïnterviewd, zodat alle kwartieren vertegenwoordigd worden. De 
ecologische validiteit is hoog gehouden door de respondenten te interviewen in een voor hun 
vertrouwde omgeving. Hierdoor zijn ze mogelijk veel eerlijker in hun antwoorden. 

De ecologische validiteit is hoog gehouden door de respondenten te interviewen in een voor hun 
vertrouwde omgeving. Hierdoor zijn ze mogelijk veel eerlijker in hun antwoorden.  

De eerste twee interviews zijn gebruikt om inzicht in de geschiedenis te verkrijgen. Het derde 
interview is gebruikt om de zintuigelijke identiteit van de kwartieren te bepalen. Hierna is er met een 
ondernemer uit elk kwartier een interview gehouden om de zintuigelijke identiteit en de motieven van 
de ondernemers te achterhalen. Voor de opzet en alle transcripties, zie bijlagen (zie bijlage: 
expertinterviews).  
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Focusgroep 
De focusgroep was bedoeld als een bijeenkomst van bewoners uit de verschillende kwartieren uit de 
binnenstad van Arnhem. Bovendien is een bewoner uit het ene kwartier, ook een bezoeker voor het 
andere kwartier. De focusgroep is gebruikt om de levendigheid en de zintuigelijke identiteit van de 
kwartieren te bepalen. Verder zijn de resultaten gebruikt om de motivatie van de bewoners en 
bezoekers beter in kaart te brengen.  

Om de validiteit van een focusgroep zo hoog mogelijk te houden is de externe validiteit en de 
ecologische validiteit belangrijk. De externe validiteit is hoog gehouden door genoeg respondenten te 
gebruiken, en deze ook willekeurig te selecteren. De ecologische validiteit is bepaald door de 
bijeenkomst te houden in een voor hen bekende omgeving (zie bijlage methodologie: validiteit). De 
focusgroep is gehouden op maandag 19 november van 18:00 tot 19:30. De bijeenkomst werd 
gehouden bij het PBA: Bovenbeekstraat 21, Arnhem. Deze ruimte werd beschikbaar gesteld door het 
PBA en is bekend en vertrouwd onder de respondenten. Verder moet er rekening worden gehouden 
met de diversiteit van de groep. Voor de opzet en de samenvatting van de focusgroep, zie bijlagen (zie 
bijlage focusgroep: samenvatting).  

 Gewenste situatie Huidige situatie 
Kwartier Geslacht Kwartier Geslacht 

Respondent 1 Stationskwartier Man Rozetkwartier Man 
Respondent 2 Korenkwartier Man Rozetkwartier Man 
Respondent 3 Rozetkwartier Man Janskwartier Man 
Respondent 4 Janskwartier Man Eusebiuskwartier Vrouw 
Respondent 5 7 straatjes Vrouw Rijnkwartier Man 
Respondent 6 Musiskwartier Vrouw Rijnkwartier Man 
Respondent 7 Eusebiuskwartier Vrouw - - 
Respondent 8 Rijnkwartier Vrouw - - 

 
Observatie 
Er zijn in totaal drie observaties gehouden. Om een eerste beeld te krijgen van de Arnhemse 
binnenstad is er een stadswandeling gelopen. Deze stadswandeling werd gehouden door Gilde 
Stadswandeling Arnhem en ging dieper in op ‘de slag om Arnhem’. De standswandeling is gelopen op 
woensdag 5 september van 14:00 tot 15:30 (zie bijlage observatie 1 – stadswandeling).  

Om een betere indruk te krijgen van de levendigheid van de kwartieren is er een passantentelling 
gehouden. Hierbij zijn in de kwartieren alle voetgangers geteld. De tellingen zijn verricht op het 
drukste moment van de dag, van dat kwartier. Dit moment is uitgekozen aan de hand van de 
openingstijden en aan de hand van de kennis van de bewoners en ondernemers. Door het drukste 
moment van de dag te pakken, wordt de maximale levendigheid bepaald, en kunnen de resultaten 
onderling het meest betrouwbaar vergeleken worden. De observatie is verricht op vrijdag 16 
november 2018. De weersomstandigheden waren die dag koud, grauw en droog. Verder waren er 
geen bijzonderheden (zie bijlage observatie 2 – passantentelling). 

Als laatste is er per kwartier de zintuigelijke waarneming geobserveerd. Dit is gedaan doormiddel van 
een observatieformulier. Bij elk zintuig is er genoteerd wat er is waargenomen. Per gebied is er ook 
gekeken of bepaalde waarnemingen opvielen. Deze opvallend heden zijn geteld. De observaties is 
verricht op vrijdag 16 november 2018. De weersomstandigheden waren die dag koud, grauw en 
droog. Verder waren er geen bijzonderheden (zie bijlage observatie 3 – zintuigelijke identiteit)  
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Enquête 
Er zijn twee enquêtes uitgezet, namelijk onder de ondernemers en onder de bewoners. De enquête 
van de ondernemers is uitgezet via Chainels. De enquête van de bewoners is uitgezet via platform 
Arnhem6811. Verder is er ook op straat geënquêteerd.  

Ondernemers 
 Gewenste steekproef: 264 Behaalde steekproef: 43 
Onderzoekspopulatie 835 835 
Foutmarge % 5 5 
Mate van spreiding % 50 50 
Betrouwbaarheidsniveau % 95 50 

Bewoners 
 Gewenste steekproef: 361 Behaalde steekproef: 80 
Onderzoekspopulatie 5770 5770 
Foutmarge % 5 5 
Mate van spreiding % 50 50 
Betrouwbaarheidsniveau % 95 63 

 
Omdat de respons van beide enquêtes tegenviel is de steekproef niet behaald. Hierom is er besloten 
om de enquête niet als representatieve bron te gebruiken, maar als een ondersteunende bron. Enkele 
enquête resultaten van de bewoners zijn gebruikt om de deskresearch van de demografische 
gegevens te ondersteunen. Verder zijn er een aantal enquêteresultaten, van zowel de ondernemers 
als de bewoners, gebruikt om de motieven, die zijn bepaald aan de hand van de interviews of de 
focusgroep, te bevestigen of ontkrachten (zie bijlage enquête: gebruikte vragen en resultaten).   
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Hoofdstuk 1        Wijkidentiteit 
In dit eerste hoofdstuk wordt er kennis gemaakt met begrip ‘wijkidentiteit’. Eerst wordt er wat verteld 
over de oorsprong van het woord identiteit en de betekenis van het woord in de meest brede vorm. 
Hierna wordt er gekeken naar de drie meest relevante variaties op het woord identiteit voor dit 
onderzoek: persoonlijke identiteit, merkidentiteit en organisatie identiteit. Deze drie begrippen leiden 
vervolgens tot een nieuw begrip: wijkidentiteit. Bij dit begrip is een model geïntroduceerd dat het 
begrip zowel verduidelijkt, als dit onderzoek vormgeeft.  

1.1 Identiteit 
Volgens Bernstijn (1988) is het woord 'identiteit' afkomstig van het Latijnse woord 'idem'. Idem is een 
afkorting van het Latijnse woord 'idem ditto'. 'Idem' staat voor 'hetzelfde' en ditto voor 'precies'.  
Vermoedelijk bestaat er een verband tussen het woord 'idem' en het Latijnse woord 'identidem' in de 
betekenis 'bij herhaling' of 'steeds hetzelfde'. (Riel, 2003) 

John Balmer heeft in meerdere publicaties (1997, 1998, 2002) duidelijk gemaakt dat er niet één 
definitie van identiteit te geven is. Er zijn dan ook door de jaren heen veel verschillende definities van 
identiteit gegeven. Vanuit zijn perceptie op het begrip identiteit heeft hij het AC2-ID model ontwikkeld 
(zie bijlage 1.1: AC2-ID model). Verder benoemd C. Van Riel in zijn boek de drie selectiecriteria, die 
Larcon en Reitter hebben ontwikkeld om identiteitskenmerken te herkennen en in een organisatie 
interessant zijn: continuïteit, centraliteit en uniekheid. Praktisch houden deze criteria in dat ieder 
identiteitskenmerk dat wordt gevonden of wordt bedacht, getoetst moet worden aan deze drie 
criteria (Riel, 2003): 

• Continuïteit: Heeft het identiteitskenmerk altijd al in de organisatie gezeten? 
• Centraliteit: Is het identiteitskenmerk evenwichtig verspreid over de gehele organisatie? 
• Uniekheid: Onderscheidt de organisatie zich echt van andere door het identiteitskenmerk? 

Identiteit is een breed begrip waar veel variaties op bestaan. Om een betere afbakening van het 
begrip te maken zijn de volgende begrippen verder onderzocht: persoonlijke identiteit, merkidentiteit 
en organisatie identiteit.  

1.2 Persoonlijke identiteit 
Persoonlijke identiteit is het antwoord op de vraag: 'Wie ben ik?'; zijn bewustzijn van zichzelf als 
persoon zoals hij zich onderscheidt van anderen. Het grootse gedeelte van de persoonlijke identiteit is 
volgens vele bepaald bij de geboorte, en gaat de rest van het leven mee. Het menselijk brein werkt via 
een aantal klaarliggende structuren die processen bepalen waarmee de persoonlijke identiteit wordt 
ingebouwd (Verhaeghe, 2012). 

Verder is er een discussie over wat persoonlijke identiteit precies inhoudt. Sommige zeggen dat dit in 
het verstand en de redelijkheid ligt. Terwijl andere er dwars tegenover van mening zijn dat het wordt 
gevormd door wat er gevoeld wordt en wat de passies zijn. Over het algemeen zijn de meeste het er 
mee eens dat persoonlijke identiteit geen van beide is, maar een combinatie van deze twee 
standpunten. Er wordt in dit geval in ieder mens steeds per kenmerk gekozen welke van de twee 
standpunten in dat geval het beste is of het meest opgaat. Zo wordt de identiteit door ons zelf 
gevormd, met als basis wat er met de geboorte is meegegeven (Shreena Desai, 2018). 

Ondanks de discussie over wat persoonlijke identiteit precies inhoudt, en waar deze precies door 
wordt gevormd, kan er wel geconcludeerd worden dat iets een identiteitskenmerk is wanneer het 
desbetreffende kenmerk vanaf je geboorte aanwezig is geweest en het kenmerk zich onderscheidt van 
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anderen. Dit worden ook wel persoonskenmerken genoemd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan creatief, 
verbindend, sociaal of voortvarend.   

1.3 Merkidentiteit 
De identiteit van een merk wordt door de achterliggende organisatie bedacht. Het is een begrip vanuit 
de zender. Merkidentiteit is, hoe volgens het merk zelf, het merk ervaren moet worden vanuit de 
doelgroep. Het merkimago daarentegen is hoe de boodschap wordt ervaren vanuit de ontvanger. Als 
het goed is liggen deze dicht bij elkaar (Ven, 2010) (Boer, 2015). 

Merkidentiteit vormt zich in de kern van het merk en uit zich in de merkpersoonlijkheid. Het is een 
uniek samenspel van fysieke, sociale en mentale componenten van een merk, voor zover ze eigen, 
onderscheiden, centraal, duurzaam en saillant zijn. Merkidentiteit wordt vaak uiteengezet in de 
merkwijzer (zie bijlage 1.2: merkwijzer) (Boer, 2015). 

1.4 Organisatie identiteit 
Om de relatie tussen organisatie identiteit en 
organisatie imago aan te geven, hebben 
Birkigt en Stadler een model ontwikkeld. 
Wanneer dit in een ruimer perspectief wordt 
geplaatst is er een nieuw model gevormd (zie 
figuur 1.4: organisatie identiteit model) (zie 
bijlage 1.3: organisatie identiteit model).  

1.5 Wijkidentiteit 
Het begrip citymarketing is nog redelijk nieuw. Bij citymarketing wordt een stad ervaren als een merk. 
De merkidentiteit van een stad is niet alomvattend. Een aantal aspecten van organisatie identiteit en 
identiteit in het algemeen zijn ook van belang wanneer men over citymarketing spreekt. Om dit 
onderzoek te laten slagen moet er een nieuw begrip komen, namelijk: wijkidentiteit. Wijkidentiteit is 
het totaal van identiteitskenmerken binnen een wijk. Hierbij worden de drie selectiecriteria 
aangehouden die Larcon en Reitter hebben ontwikkeld, namelijk: continuïteit, centraliteit en 
uniekheid. Bij dit begrip is er dan ook, in het kader van dit onderzoek, een nieuw model ontwikkeld. Dit 
model is ontwikkeld door Michelle van Boekholt en Tessa van der Wegen, de schrijvers van dit 
rapport, en is tot stand gekomen door inspiratie te halen uit verschillende identiteitsmodellen. 

Wijkidentiteit model 

 

 

 

•  

Figuur 1.4: organisatie identiteit model 

Figuur 1.5: organisatie identiteit model 
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• Geschiedenis: hierbij wordt er gekeken naar de historie en de feiten die hebben bijgedragen 
aan de cultuur, sfeer en motivatie van nu.  

• Cultuur: het geheel aan gewoontes en gedragsregels van een groep mensen die met elkaar 
worden verbonden door een gelijke afkomst. In dit geval, door het wonen in één wijk. De 
cultuur binnen een wijk kan worden bepaald aan de vijf cultuurdimensies van Hofstede (zie 
bijlage: 1.4 cultuur dimensies van Hofstede). De geschiedenis heeft invloed hebben de cultuur 
van een wijk.   

• Sfeer: de sfeer binnen een wijk wordt bepaald door de branchering, de levendigheid en door 
de zintuigelijk identiteit binnen een kwartier. De levendigheid wordt bijvoorbeeld bepaald aan 
de hand van het aantal passanten, het aantal passanten ten opzichte van de oppervlakte van 
het gebied en het aantal en soort evenementen. De zintuigelijke identiteit is alles wat fysiek 
waar te nemen is: horen, zien, voelen, ruiken en proeven. De sfeer heeft vaak invloed op de 
wijkpersoonlijkheid. 

• Motivatie: het motief waarom de ondernemers, bewoners en de bezoekers voor een 
bepaalde wijk kiezen. De cultuur binnen een wijk en de wijkpersoonlijkheid kunnen hier 
invloed op hebben.  

• Wijkpersoonlijkheid: dit uit zich in de persoonlijkheidskenmerken van een wijk, bijvoorbeeld: 
harmonieus, toegewijd, zakelijk etc. De sfeer heeft invloed op de wijkpersoonlijkheid. De 
wijkpersoonlijkheid kan bijvoorbeeld doormiddel van personificatie duidelijk in beeld worden 
gebracht en is een resultaat van alle voorgaande kenmerken. 

Het model geeft twee cirkels weer: identiteit en imago. Deze cirkels geven beide dezelfde variabelen 
weer, in dezelfde volgorde. Hierdoor kan er een eventuele GAP zichtbaar worden gemaakt. Een GAP 
zal plaatsvinden wanneer de gewenste identiteit niet overeenkomt met het huidige imago. De 
identiteit wordt bepaald aan de hand van hoe een wijk zichzelf wilt neerzetten. Het imago wordt 
bepaald door hoe hier tegenaan wordt gekeken. Aangezien dit een identiteitsonderzoek is, zal er 
uitsluitend worden gekeken naar de gewenste wijkidentiteit. Hierom zal het begrip imago buiten 
beschouwing worden gelaten.  
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Hoofdstuk 2        Geschiedenis 
In dit hoofdstuk wordt de deelvraag ‘Welke geschiedenis van de Arnhemse binnenstad is relevant voor 
de identiteit van de acht kwartieren?’ beantwoord. Dit wordt gedaan door eerst te kijken naar de 
relevante historie van de binnenstad als geheel. Het wordt als relevant beschouwd wanneer er nog 
steeds directe of indirecte sporen van te zien zijn in de binnenstad van Arnhem. Vervolgens wordt er 
per kwartier kort aandacht gegeven aan de belangrijkste historie van de kwartieren. Aan het einde van 
dit hoofdstuk worden de verschillen en overlappingen van de acht kwartieren, met de betrekking tot 
de geschiedenis, schematische weergegeven. Hieronder ziet u een schematische weergave die de 
onderzoeksmethode en de kern van de resultaten aangeeft (zie figuur 2.1: schematische weergave – 
geschiedenis).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2.1: schematische weergave - geschiedenis 

2.1 Historie binnenstad  
Hieronder wordt de relevante geschiedenis van de Arnhemse binnenstad besproken. Dit is verder 
onderverdeeld in drie delen. Het eerste deel omvat de oudste geschiedenis van Arnhem, tot aan het 
verkrijgen van de stadsrechten. Het tweede deel gaat over Arnhem als historische stad. Arnhem in de 
tweede wereldoorlog wordt als laatste behandeld.  

De weg naar stadsrechten 
De geschiedenis van Arnhem begint in de vroege middeleeuwen, 800 N.C. Hiervoor is er niet veel over 
Arnhem bekend en kan er van uit worden gegaan dat wat nu Arnhem is, toen nog geen vaste 
vestigingsplaats was (Canon, Arneym Canon tot 1900, 2018). 

Arnhem heeft zijn specifieke ligging te danken aan de Jansbeek. Dit zorgde voor een vruchtbaar 
strookje land waaraan de eerste boeren zich in de 9de eeuw vestigen. Dit gebied was toen onder 

Observatie 

Observatieformulier kwartieren (zie bijlage 
observatie 1: stadswandeling) 

• Belangrijkste monumenten 
• Belangrijkste gebeurtenissen in de 

oorlog, en de locatie daarvan 

 

Verdiepend deskresearch  

• Ontstaan van Arnhem 
• Aanvullende informatie over de 

onderwerpen 
 

Expertinterviews 

Expertinterview 1: geschiedenis (zie bijlage 
expertinterviews: transcripties expertinterview 1 

- geschiedenis) 

• Belangrijkste en meest ingrijpende historische 
gebeurtenissen in de binnenstad 

• Geschiedenis per kwartier en de gevolgen 
 

Expertinterview 2: citymarketing (zie bijlage 
expertinterviews: transcripties expertinterview 2 

- citymarketing) 
 

• Geschiedenis en beoogde identiteit per kwartier 
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Heersing van Karolingische Vorsten. Onder 
bescherming van het Karolingische Regent werd 
ook het Christendom in Nederland 
geïntroduceerd door Engelse Priesters. In 
Arnhem en omstreken was Priester Werenfidus 
hier verantwoordelijk voor (Canon, Limburg 
Canon, 2018). Deze invloed vanuit het 
Christendom is nog duidelijk zichtbaar in de 
binnenstad. Voornamelijk door de drie kerken: 
de Eusebiuskerk, de Walburgiskerk en de 
Koepelkerk. Recent is de Jansbeek weer 
opgegraven, om zo de oorsprong van Arnhem in 
het daglicht te zetten.  

De stad Arnhem is ontstaan uit drie gebieden.  
Dat de binnenstad oorspronkelijk uit drie 
gebieden stond, verklaart waarom er drie 
kerken zijn. Eén kerk, in ieder gebied (zie 
afbeelding 2.1: eerste gebiedsverdeling) (Potjer, 
Historische atlas van Arnhem, 2005) (Canon, Arneym Canon tot 1900, 2018).  

In de twaalfde en dertiende eeuw groeide de bevolking sterk, en de handel en de nijverheid kwamen 
hiermee op in Arnhem. In deze tijd profiteerde de bewoners van de rivaliteit tussen de graven en 
kloosters. De wereldrijke graven en de geestelijke kloosters hadden met regelmaat conflict over het 
Land van de Marke (Land van de Markt). Ook het landerij van de ridders van St. Jan grensde 
uiteindelijk aan het Land van de Marke, en raakte zo ook betrokken in de conflicten die speelde over 
en rondom dit gebied. Profiterend van deze rivaliteit wist het dorp uiteindelijk stadsrechten te 
verwerven bij de graaf van Gelre, voorheen graaf Hamaland (Potjer, Historische atlas van Arnhem, 
2005). 

“Ik, Otto, graaf van Gelre en Zutphen, heb van de plaats Arnhem een stad gemaakt en daaraan alle 
vrijheid verleend, opdat deze stad en de mensen die erin wonen en erin zullen wonen, zich in vrijheid 
mogen verheugen…”. 

Zo werd er op 13 juli in 1233 stadsrechten verleend aan Arnhem door graaf Otto de tweede. Er werd 
bepaald dat Arnhem een eigen bestuur kreeg: twaalf schepenen (een soort wethouders) en twee 
burgemeesters. Hierdoor kregen de burgers meer macht en moest binnen 50 jaar ook het klooster van 
Prüm zwichten voor deze opkomende macht (Canon, Arneym Canon 
tot 1900, 2018). 

Het verkrijgen van stadsrechten was de eerste stap op weg naar de 
bestuur stad die Arnhem later zal worden, en de stad vandaag de 
dag nog steeds tekent. 

De historische stad 
Met zijn stadsbrief maakte graaf Otto van, de al versterkte 
nederzetting, Arnhem een stad. Arnhem had al een vorm van 
verdediging die in 1291 is uitgegroeid tot een stadsmuur. Vandaag 
de dag is het enige overgebleven stuk van de vaak verstevigde 
stadsmuur de Sabelpoort. Deze verbindt de middeleeuwse stad met 
de Rijnkade, wat tegenwoordig ook bij de binnenstad behoort. De 

Afbeelding 2.1: eerste gebiedsverdeling  

Afbeelding 2.2: oudste kaart van de 
binnenstad van Arnhem  
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oudste stadsplattegrond uit circa 1560 laat de stadsmuur goed zien. Opvallend is hier dat wat nu het 
Rijnkwartier, en een deel van het Eusebiuskwartier, nog niet bij de stad hoorde (Canon, Arneym canon 
tot 1900, 2018). 

Tot 1350 was landbouw zowel voor de 4.000 inwoners als voor het gemeentebestuur van Arnhem de 
voornaamste bron van inkomsten. 13% van alle inkomsten van het gemeentebestuur kwam uit de 
agrarische beroepstak. Dit is in vergelijking met steden als Doesburg (21%) en Zutphen (40%) nog 
weinig. Vanaf 1543 veranderde dit snel. In dat jaar werd Gelre een van de zeventien gewesten van 
Karel V. Hierdoor moest de hertog plaatsmaken voor een stadhouder. De stadhouder vestigde zich op 
de markt in Arnhem, wat nu Prinsenhof is. Het hof bestond uit een rechtbank, rekenkamer en 
adviseurs. Op dit moment is Arnhem al de hoofdstad van het Veluwekwartier, en wordt onder gezag 
van Karel V. hoofdstad van het gehele gewest. Hier begon de ontwikkeling van de middeleeuwse 
landbouw stad, naar een bestuur stad. In de jaren hierna vestigde zich er dan ook veel regenten, 
rechters, advocaten en ambtenaren in Arnhem.  

Uit deze tijd stamt ook het bekende rijmpje: ‘Nijmegen de oudste, Roermond de stoutste, Zutphen de 
Rijkste, Arnhem de genoeglijkste’. Karel V voerde centralisatiepolitiek in en was zeer gebrand op het 
vervolgen van protestanten. Dit voerde zijn zoon Filips de tweede vanaf 1555 met krachtige hand 
verder uit. Ook dit draagde bij aan het vormen van Arnhem als de bestuur stad (Canon, Arneym Canon 
tot 1900, 2018) (Potjer, Historische atlas van Arnhem, 2005). 

In de negentiende eeuw stond Arnhem helemaal niet meer bekend als een landbouw dorp, maar juist 
als een bestuur- en woonstad voor welvarende mensen. W. Huetink typeerde de stad zelfs als ‘Het 
Haagje van het Oosten’. Net als in Den Haag woonde er in deze eeuw inderdaad veel mensen die in 
Indië Rijk zijn geworden. Ook schreef dichter Jan Greshoff over Arnhem: ‘De dokter, de dominee, de 
notaris. Ik zag ze lopen op het Velperplein’. Hierin probeert hij de benepenheid en soms 
bekrompenheid die gepaard gaat met het genoeglijke en knusse Arnhem te beschrijven (Coster, 
2013). 

In de negentiende eeuw (1817 – 1853) werden de verdedigingswerken rondom de stad weggehaald 
en omgetoverd tot wandelpromenades en plantsoenen. Dit worden nu nog de singels genoemd 
(Potjer, Historische atlas van Arnhem, 2005). 

Arnhem in de tweede wereldoorlog 
10 mei 1940, rond 11 uur, werd Arnhem bezet door de Duitsers. Arnhem was een interessant doelwit 
door de verschillende garnizoenen en het vliegveldje op de hei bij Deelen werd uitgebouwd tot een 
Duits oorlogsvliegveld, met de imposante bunker ‘Diogenes’ als vluchtleidingscentrum. De Duitsers 
stelde de Kultuurkamer in wat een einde maakte aan het bloeiende culturele leven van Arnhem. Op 
‘zwarte avonden’ waren er alleen nog clandestiene optredens van kunstenaars in besloten kring. Dit 
soort avonden vonden door het hele land plaats, maar nergens is zo veel bewaard over de geheime 
voorstellingen als in Arnhem.  

Betreft verzet was er ook het een en ander aan de hand in de stad. In 1943 braken er in de stad allerlei 
stakingen uit, wat leidde tot doodvonnissen en terechtstellingen van de bezetter. Successen van het 
verzet waren er ook waarbij de bevrijding van verzetsleider ‘Frits de Zwerver’ uit de Koepelgevangenis 
(nu de Koepelkerk) en de bevrijding van 54 gevangenen uit het Huis van Bewaring de meest bekende 
zijn. Korte tijd later lande de geallieerde luchtlandingstroepen en was de slag om Arnhem begonnen. 
Bij de slag om Arnhem werd de binnenstad verwoest, waarbij één derde volledig. Na de verloren slag 
moesten alle Arnhemmers de stad verlaten. Toen ze in 1945 terug keerde was de hele stad volledig 
leeggeroofd (Canon, Arneym Canon tot 1900, 2018). 
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Vandaag de dag wordt er nog regelmatig stilgestaan bij deze tijd. Zo worden er evenementen 
gehouden als het ‘Airborne’ evenement. De Airborne trail werd aangegeven met oranje tegels door de 
stad gedurende dit evenement. Verder is er ook een Airborne plein in het Eusebius kwartier. Daar 
staan poppies op de grond afgebeeld, ook staat er een afgebroken zuil in het midden. Een reliek uit de 
vooroorlogse tijd. Ook is er een uit de as herrijzende Fenix weergegeven naast het stadshuis, wat 
symbool staat voor de tweede wereldoorlog en de wederopbouw. Ook de Pegasusvleugel, het 
symbool van de Airborne zie je op meerdere plekken in de stad. Ook zie je veel herdenkingspunten 
waar ook vaak poppies worden neergelegd. Poppies zijn Engelse klaprozen en werden in de tweede 
wereldoorlog door de geallieerde meegenomen (zie observatie 1: stadswandeling). 
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2.2 Historie kwartieren  
Stationskwartier 
Het Stationskwartier is pas later een toevoeging geworden van de binnenstad. Het was ook geen 
onderdeel van de historische binnenstad. Door de sloop van de vestingwerken ontstond er ruimte om 
een spoorlijn aan te leggen en het station te bouwen (Vesting Arnhem). Het station werd in 1845 
geopend. Al snel was dit gebouw te klein en werd er een groter stationsgebouw neergezet. Men bleef 
in de loop der jaren het stationsgebouw uitbreiden en in 1937 werd ook het stationsplein vergroot. De 
villa’s aan de west en de oostkant werden gespaard. In die tijd waren al veel van deze huizen als hotel 
en horecagelegenheid werkzaam. Na de Tweede Wereldoorlog is het oude stationsgebouw volledig 
afgebroken en het hele stationsplein werd veranderd. In 1954 is er een nieuw stationsgebouw 
geopend. Dit gebouw was geen blikvanger en is in 2009 vervangen door het huidige, moderne 
stationsgebouw (Verkeer). Dit is een architectonisch gebouw geworden dat dient als de in- en uitgang 
van de stad. Het station speelt in op de 21e manier van vervoeren. Hierdoor dient het gebouw en het 
stationsplein als meer dan een plek waar reizigers passeren. Het is een omgeving waar ruimte is voor 
detailhandel, horeca en recreatie. Zo zit hier bijvoorbeeld de megabioscoop Pathé. Het nieuwe station 
van Arnhem is een bijna 20 jaar durend project geweest. Het is een van de grootste naoorlogse 
herontwikkelingsprojecten van Arnhem geweest (Station Arnhem Centraal, 2018) (Station Arnhem ).  

Korenkwartier 
Als je op de Korenmarkt rondloopt zie je nog de oude pakhuizen staan. Dit komt direct voort uit de 
geschiedenis van die plek, omdat dit eeuwenlang de plek is waar dit product werd verhandeld (zie 
bijlage expertinterview: transcriptie expertinterview 1- geschiedenis). In de 13e eeuw wordt Arnhem 
genoemd als handelsplaats voor graan. Vanaf 1845 biedt de Arnhemse Gemeenteraad beschutting 
aan deze graankooplieden. Het jaar daarop werd er op de Korenmarkt een galerij gebouwd. In 1899 
werd deze galerij weer afgebroken en wordt de Korenbeurs gebouwd. In de Korenbeurs vond vanaf 
1900 tot het begin van de Eerste Wereldoorlog de graanhandel plaats. Tijdens de Eerste Wereldoorlog 
komen er veel Belgische vluchtelingen richting Nederland. De Korenbeurs dient als een tijdelijke 
opvanglocatie voor deze vluchtelingenstroom. In 1916 werd de Korenbeurs in bruikleen gegeven aan 
een kunstvereniging Artibus Sacrum, die hier tentoonstellingen hielden. Later werd hier ook een 
atelier gehouden door de directeur van het Gemeentemuseum. In 1973 verloor de Korenbeurs zijn 
beurs functie en wordt het Filmhuis Arnhem in het gebouw gevestigd. De Korenbeurs blijft een 
centraal element op de Korenmarkt.  (Monumentenbinnenstad) (Clappers, 2017) 

Een ander belangrijk gebouw op de Korenmarkt is de Lutherse Kerk (Korenmarkt Arnhem , 2018). Bij 
het ontstaan van de Republiek in de 16e eeuw, was alleen het calvinistische geloof toegestaan. In 
Arnhem gaf het stadsbestuur in 1657 toestemming aan de Lutherse geloof gemeenschap, om in een 
huis op de Korenmarkt, bij elkaar te komen om hun geloof te belijden. Hier bouwde de Lutherse 
gemeente in 1737 een kerk. Tot 1898 heeft hier een kerkgenootschap gezeten. In 1951 veranderde dit 
in een pakhuis. Hierna kreeg het pand een vrije tijd/horecafunctie (Kerkkloostergraf).  

Rozetkwartier 
Het Rozetkwartier behoort officieel bij de historische binnenstad, maar is door de oorlog en de 
wederopbouw een soort breuklijn geworden. Met een redelijk recent afgerond project ‘van breuk tot 
voeg’ is geprobeerd dit op te lossen. Toch blijft deze breuklijn nog steeds duidelijk zichtbaar (zie 
bijlage: expertinterview 1 – geschiedenis) (Arnhem B. , 2014). 

In het Rozetkwartier staat het Sint Peter Gasthuis. Dit is een van de oudste, nog bewaarde panden, uit 
Arnhem. Pieter Polman van erfgoed zegt: ‘het Sint Peters gasthuis, een waardevol historisch pand’ (zie 
bijlage expertinterview: transcriptie expertinterview 1- geschiedenis). Oorspronkelijk was dit gebouw 
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deels woonhuis en deels munthuis. In 1407 werd het pand in gebruik genomen als ziekenhuis. Dit was 
zo per testament bepaald. In de loop der jaren werd het pand uitgebreid met aangrenzende woningen 
en bevatte het complex een gasthuis, een hospitaalkerk en een rentmeesterwoning. Ondanks dat er 
per testament werd bepaald dat het eeuwig een ziekenhuis moest blijven, heeft het gasthuis deze 
functie al sinds de 16e eeuw niet meer gehad. Het pand werd voor verschillende doeleinden verhuurd. 
Vanwege de slechte conditie werd het pand in 1849 per opbod verkocht. De nieuwe eigenaar was een 
wijnhandelaar die het pand helemaal liet ressorteren. Hierna hebben verschillende bedrijven in het 
gebouw gezeten (Peters gasthuis).  

Het Rozetkwartier wordt in de huidige tijd vooral gekenmerkt door het Rozetgebouw. Zoals Pieter 
Polman van erfgoed zegt: ‘dit grote nieuwe gebouw geeft een grote impuls aan de omgeving’ (zie 
bijlage expertinterview: transcriptie expertinterview 1- geschiedenis). Het Rozetgebouw is de 
bibliotheek van Arnhem, met onderin een erfgoedcentrum. Deze plek is het middelpunt voor cultuur, 
kennis en educatie. Het Rozetgebouw werd op 10 december 2013 geopend (Rozet geopend, 2013). 
Het Rozet staat symbool voor de doelstelling die het bestuur heeft met het gebouw. Dat mensen door 
werk, sociale contacten en persoonlijke ontwikkeling volledig deel uit kunnen maken van de 
samenleving (Jenny Doest, 2017). In het Rozetkwartier ligt ook het bekende aardvarken. Dit was een 
cadeau van Burgers Zoo. Ter ere van het 100 jarig bestaan van het dierenpark (Zoo, 2018).  

Janskwartier 
In 1250 is de Sint Janskerk gebouwd door de ridders van Sint Jan. De kerk raakt in de loop der eeuwen 
in verval. In 1817 is hij zo bouwvallig dat de kerk wordt afgebroken en er toestemming wordt gegeven 
om een hervormde kerk te bouwen. Dit werd de Koepelkerk op het Jansplein, die in januari 1839 
ingewijd werd. In 1944 werd de kerk beschadigd tijdens de slag om Arnhem. Meteen na de oorlog is 
de kerk weer gerenoveerd. Er hebben in de loop der jaren nog verschillende renovaties 
plaatsgevonden, waarvan de laatste in 2014 is afgerond (Koepelkerk, 2015). Pieter Polman van 
erfgoed geeft aan: ‘de Koepelkerk is een belangrijk monumentaal gebouw op het Jansplein’. Het 
gebouw is nu dan ook beschermd als gemeentelijk monument. De kerk is een echt beeldmerk van het 
Janskwartier (zie bijlage expertinterview: transcriptie expertinterview 1- geschiedenis).  

De Koepelkerk werd vanaf de opening al veel bezocht door de Gele Rijders. Deze hadden vlakbij een 
kazerne. De Gele Rijders was de bijnaam van de rijdende artillerie, een legeronderdeel die in 1793 is 
opgericht. Nadat de Gele Rijders in 1940 zijn opgeheven, zijn ze ook weg uit Arnhem. Het Gele 
Rijdersplein in het Janskwartier is naar hun vernoemd. Er staat op dit plein ook een standbeeld van 
een trompetterende Gele Rijder (41afdva, 2017). 

7 straatjes  
De 7 straatjes is het oude stadshart van Arnhem. Het bestaat uit allemaal kleine steegjes (7 straatjes, 
2018). In een van de straatjes: de Kerkstraat, zijn al sporen van bewoning gevonden uit de 9e t/m de 
11e eeuw (Arnhem M. i., 2018). Per toeval is dit gebied gebombardeerd. Hierdoor zijn er nieuwe 
woningen tussen gekomen bij de wederopbouw. Gijs Frencken van stedenbouw noemt het: ‘een rare 
mix tussen oud en nieuw’. Zowel Gijs Frencken als Pieter Polman van erfgoed geven aan dat dit gebied 
verder geen rijke historie heeft (zie bijlage expertinterview: transcriptie expertinterview 1- 
geschiedenis).   

Musiskwartier 
Het Musiskwartier is van oorsprong een ouder gebied. Hier stonden al vanaf het jaar 1000 
boerderijen. Vanaf 1389 werd dit een echte stadswijk met ambachtslieden. De winkeliers en 
horecaondernemers vestigde zich er sinds de 19e eeuw. Het Gruyterpand is een belangrijke blikvanger 
in dit kwartier. Dit pand werd in 1906 geopend door de firma de Gruyter. Deze levensmiddelenketen is 
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in de jaren 70 ingestort. Hierna hebben er verschillende winkels in het pand gezeten. In 2013 is de 
Gruyterpassage, ook bekend als de Musispassage, hier gebouwd. De karakteristieke gevel van het 
Gruyter pand is bewaard gebleven (Alfen, 2018) (Gruyterpassage). De Musispassage heeft zijn naam te 
danken het concertgebouw ‘Musis Sacrum’, dat in dit kwartier ligt. Musis Sacrum is Latijns voor 
‘gewijd aan de Muzen’. De Muzen zijn de negen Griekse godinnen van de kunst en wetenschap 
(Arneym, 2018) (Theater, 2018).  

Eusebiuskwartier 
Het Eusebiuskwartier hoort oorspronkelijk niet bij de historische binnenstad en is pas later een 
toevoeging geworden. In dit kwartier is nog veel tastbare geschiedenis zichtbaar zoals de Staat, het 
Duivelshuis, de Jansbeek, de Sabelspoort, de Eusebiuskerk en de Sint-Walburgiskerk (zie bijlage 
observatie 3: zintuigelijke identiteit – Eusebiuskwartier).   

De eerste kerk van Arnhem was de Eusebiuskerk, blijkt uit een document uit 893. De kerk was gewijd 
aan Sint-Maarten en werd vernieuwd in 1452. Omdat het bezoek aan de kerk terugliep, werd er een 
reliekschat vanuit de Addij in Prüm naar Arnhem gebracht. Dit was een schedel en tong van de Heilige 
Eusebius. De kerk wordt in de loop der jaren flink verbouwd. Tijdens de slag om Arnhem werd de 
Eusebiuskerk beschoten en werd de kerk bijna volledig verwoest. Tijdens de wederopbouw van 
Arnhem wordt de Eusebiuskerk gerestaureerd. Hierna wordt de kerk beschermt als rijksmonument 
(Over de Eusebius, 2018) (Sint Eusebiuskerk, 2014) (Kerkkloostergraf).  

Een ander belangrijk historisch gebouw is de Sint-Walburgiskerk. Het is de nog oudste bestaande kerk 
in Arnhem. De kerk is gesticht door het Sint-Walburgkapittel. Rond 1370 was de bouw van de kerk 
klaar. De Sint-Walburgiskerk heeft een eenvoudig gotische stijl met een twee toren front. In 1579 was 
alleen het gereformeerde geloof nog toegestaan in Arnhem en deze kerk kwam leeg te staan. Hierna 
werd de kerk gebruikt als arsenaal en een deel werd gebruikt als militaire gevangenis. In 1808 werd de 
kerk teruggegeven aan het katholieke geloof maar de kerk was in slechte staat en werd daarom in 
1851 gerestaureerd. De architect besloot om de vierkante pilaren rond te maken. Mede hierdoor 
stortte een deel van de kerk in, kort na het beëindigen van de restauratie. Hierom volgde er een 
tweede restauratie in 1855. Tijdens de slag om Arnhem is de kerk flink beschadigd. De kerk is tussen 
1947 en 1951 gerestaureerd, waarbij de kerk teruggebracht werd naar zijn oorspronkelijke 
middeleeuwse stijl (Kerkkloostergraf). Door de wederopbouw van de stad zijn er grote ruimtes en 
pleinen ontstaan. Zoals Gijs Frencken van stedenbouw aangeeft: ‘dat was een kenmerk van de tijd van 
bouwen van toen, Arnhem moest mee in de vaart der volken. Dat is een totaal andere manier van 
bouwen dan de rest van de binnenstad’ (zie bijlage expertinterview: transcriptie expertinterview 1- 
geschiedenis).    

Rijnkwartier 
Het Rijnkwartier wordt met name gekenmerkt door de Rijn. In 1233 ligt de Rijn nog ver buiten de 
stadsmuren. Pieter Polman bevestigd dat de Rijn pas later een toevoeging van de binnenstad is 
geworden. Echter is de Rijn wel altijd een belangrijke plek geweest voor de handel en nijverheid (zie 
bijlage expertinterview: transcriptie expertinterview 1- geschiedenis). Na 1530 wordt de Rijn dichter 
naar de stad verplaatst. Later wordt hier ook de Rijnkade aan toegevoegd (Historie, 2018). De vaste 
Rijnbrug wordt aangelegd en deze wordt op 10 april 1935 geopend. Tijdens de Tweede Wereldoorlog 
krijg de brug het zwaar te voorduren en wordt hij bijna volledig opgeblazen (Rijnbrug, 2018). Tijdens 
het restaureren van de brug blijven de oude pilaren staan. Net zoals bij het Eusebiuskwartier, is ook in 
dit kwartier wederopbouw kenmerkend terug te zien door de grote en open pleinen.  
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2.3 Verschillen en overlappingen geschiedenis  
Hieronder is een schematische weergave te zien van de verschillen en overlappingen van de acht 
kwartieren met betrekking tot de geschiedenis (zie figuur 2.3: verschillen en overlappingen 
geschiedenis). Met de oranje lijnen worden de belangrijkste clusteringen inzichtelijk gemaakt. Bij het 
variabele geschiedenis is dat of een gebied bij de historische binnenstad behoort, of een latere 
toevoeging aan de binnenstad is geweest. Het Rozetkwartier blijft op de breuklijn liggen. 

Figuur 2.3: verschillen overlappingen geschiedenis 
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Hoofdstuk 3      Demografische gegevens 
In dit hoofdstuk wordt de deelvraag ‘Wat zijn de demografische gegevens van de bewoners uit de 
binnenstad?’ beantwoord. Dit wordt gedaan door te kijken naar de volgende gegevens: 
leeftijdsopbouw, gemiddeld inkomen, burgerlijke staat en de multiculturele samenstelling. Belangrijk 
bij dit hoofdstuk is, om te beseffen dat er wordt gekeken naar de binnenstad als geheel. Er wordt hier 
geen onderscheidt gemaakt tussen de verschillende kwartieren. Hiervoor is gekozen, omdat er uit 
eerder verricht deskresearch is gebleken dat er weinig tot geen verschil zit in de resultaten tussen de 
verschillende kwartieren. Dit is aan de hand van de enquête voor bewoners bevestigd. Om deze rede 
is er bij dit hoofdstuk ook geen verschillen en overlappingen weergaven van de kwartieren.  

De demografische gegevens van de binnenstad van Arnhem zullen wel worden vergeleken met de 
hele gemeente Arnhem. Deze resultaten zeggen iets over de identiteit van de binnenstad als collectief 
en wordt daarom meegenomen in dit onderzoek. Verder wordt de gemeente Arnhem vergeleken met 
de rest van Nederland. Uitsluitende de resultaten uit 2018 zullen worden meegenomen. Hieronder 
ziet u een schematische weergave die de onderzoeksmethode en de kern van de resultaten aangeeft 
(zie figuur 3.1: schematische weergave – demografische gegevens).     

 

 

 

Figuur 3.1: schematische weergave – demografische gegevens  

Leeftijdsopbouw 
Door de verschillende leeftijdscategorieën tussen de analyses van allecijfers.nl en de enquête kunnen 
de resultaten niet optimaal vergeleken worden.  

Allereerst is er gekeken naar de opbouw van leeftijd in het centrum van Arnhem. Het grootste 
gedeelte van de bevolking is tussen de 25 – 45 jaar (42,4%). Veruit het kleinste deel is jonger dan 15 
jaar (3,4%). Ook de groep van 65 jaar en ouder is relatief klein (10,6%) (zie figuur 3.2 – inwoners naar 
leeftijd: wijk centrum) (cijfers, wijk centrum Arnhem, 2018).  

Wanneer je de enquête resultaten bekijkt, is te zien dat het merendeel van de respondenten tussen 
de 21 en 30 jaar is (35%). Van de respondenten is er niemand jonger dan 20. Ook hier is de groep van 
60 jaar en ouder relatief kleiner dan de andere leeftijdsklassen (10%) (zie figuur 3.3: inwoners naar 
leeftijd binnenstad Arnhem – enquêteresultaten). Met de enquêteresultaten kan er bevestigd worden 
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enquête bewoners) 

• Ondersteuning deskresearch 
• Vraag 2: ‘wat is uw leeftijd?’ 
• Vraag 4: ‘wat is de samenstelling van uw huishouden?’ 
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dat er in binnenstad van Arnhem voornamelijk inwoners tussen de 25 – 45 jaar wonen. De groep 
inwoners onder de 20 is het kleinst, en ook de groep inwoners boven de 60 is aanzienlijk kleiner.  

Wanneer je deze resultaten vergelijkt met de hele gemeente Arnhem is het opvallendste dat er in de 
gemeente een stuk meer inwoners onder de 15 jaar (16,1%) en boven de 65 jaar zitten (14,9%), ten 
opzichte van alleen de binnenstad. Echter blijft de groep tussen de 25 – 45 jaar het grootst (29,3%)  
(zie figuur 3.3: inwoners naar leeftijd – gemeente Arnhem) (cijfers, gemeente Arnhem, 2018) .  

In heel Nederland is de groep inwoners tussen de 25 – 45 jaar een stuk kleiner (24,6%). De groep 
inwoners tussen de 15 – 25 jaar is hier ook kleiner (12,3%), vergeleken met de gemeente Arnhem 
(13,2%) en de binnenstad van Arnhem (24%). Er kan hierom gesteld worden dat Arnhem opmerkelijk 
veel jonge inwoners heeft (zie figuur 3.5: inwoners naar leeftijd – Nederland) (cijfers, Nederland , 
2018) 

 
 
 

 
 

Gemiddeld inkomen 
Om het gemiddelde inkomen te bepalen is er enkel gekeken naar de analyses van allecijfers.nl. De 
resultaten kunnen niet vergeleken worden met de enquête, omdat hier geen resultaten van 
beschikbaar zijn.  

Het gemiddelde inkomen van een inwoner uit het centrum van Arnhem is €24.600. Dit gemiddelde 
inkomen ligt hoger ten opzichte van het gemiddelde inkomen van de hele gemeente Arnhem. Deze ligt 
op €22.900. In de binnenstad van Arnhem is het gemiddelde inkomen per inwoner €1.700,- meer dan 
in de gemeente Arnhem. Dit kleine verschil tussen de binnenstad en het gemeente is in Nederland 

Figuur 3.2: inwoners naar leeftijd – wijk centrum Figuur 3.3: respondenten naar leeftijd – 
binnenstad Arnhem, enquêteresultaten 

Figuur 3.4: inwoners naar leeftijd – gemeente Arnhem Figuur 3.5: inwoners naar leeftijd – Nederland 
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gebruikelijk voor de middelgrote steden (cijfers, wijk centrum Arnhem, 2018) (cijfers, gemeente 
Arnhem, 2018).  

In vergelijking met de rest van Nederland heeft de gemeente Arnhem een opmerkelijk laag inkomen. 
14% van de bewoners heeft een laag inkomen, waarvan 12% onder het sociaal medium ligt. Het 
gemiddelde percentage van een laag inkomen is in Nederland is 8%, waarvan 7% onder het sociaal 
medium (cijfers, Gemeente Arnhem inkomen, 2018). 

Burgerlijke staat 
Om de burgerlijke staat van de inwoners van de binnenstad te bepalen is er gekeken naar de analyses 
van allecijfers.nl. Deze resultaten kunnen niet optimaal vergeleken worden met de enquête, omdat de 
vraag en de antwoorden anders geformuleerd zijn. Echter kunnen de resultaten elkaar wel 
ondersteunen.  

In de binnenstad van Arnhem is het grootste gedeelte (76,5%) ongehuwd (zie figuur 3.6: burgerlijke 
staat – centrum Arnhem). Dit is een opmerkelijk hoog percentage vergeleken met de gemeente van 
Arnhem (56,4%) (zie figuur 3.8: burgerlijke staat – gemeente Arnhem).  Het landelijk gemiddelde ligt 
zelfs nog een stuk lager (48,2%) (zie figuur 3.9: burgerlijke staat – Nederland). Een eventuele verklaring 
hiervoor kan het, eerder genoemde, hoge aantal jonge mensen in de binnenstad van Arnhem zijn.  

Verder is maar 13,1% van de bewoners uit de binnenstad gehuwd. Dit percentage ligt een stuk lager 
dan in de gemeente van Arnhem (30,5%), en in Nederland (39,1%). De enquêteresultaten bevestigen 
dat een grootste gedeelte van de inwoners uit de binnenstad (52%) alleenwonend is (zie figuur 3.7: 
samenstelling huishoudens – binnenstad Arnhem, enquêteresultaten). Het aantal inwoners dat 
gescheiden of verweduwd is ligt ongeveer gelijk met de hele gemeente Arnhem, en de rest van 
Nederland (cijfers, wijk centrum Arnhem, 2018) (cijfers, gemeente Arnhem, 2018) (cijfers, Nederland , 
2018). 

  Figuur 3.6: burgerlijke staat – centrum Arnhem  Figuur 3.7: samenstelling huishoudens – binnenstad 
Arnhem, enquêteresultaten 

Figuur 3.8: burgerlijke staat – gemeente Arnhem  Figuur 3.9: burgerlijke staat – Nederland  
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Multiculturele samenstelling 
De multiculturele samenstelling wordt bepaald door te kijken naar de migratieverdeling en de 
migratieachtergrond. De resultaten worden niet vergeleken met de enquête, omdat hier niet 
voldoende data van beschikbaar is.  

In het centrum van Arnhem is 68,3% autochtoon. Het aantal migranten van de binnenstad van 
Arnhem verschilt nauwelijks de gemeente Arnhem (68,4%). Arnhem ligt hiermee boven het landelijke 
gemiddelde (76,9%) (zie figuur 3.10: migratieverdeling in %). 

In de binnenstad van Arnhem zijn de migranten als volgt verdeeld: Westers (51%), Marokko (1,6%), 
Antillen (6,6%), Suriname (5,5%), Turkije (4,7%), overig (30,7%). Vergeleken met zowel de gemeente 
Arnhem als het landelijk gemiddelde, heeft de binnenstad van Arnhem een groot aantal Westerse 
migranten (51%). Verder is het opmerkelijk dat de gemeente van Arnhem relatief hoog aantal Turkse 
migranten heeft (17%), ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Deze zijn echter niet in de 
binnenstad terug te zien (4,7%). Ook het aantal Marokkanen in de gemeente van Arnhem is aanzienlijk 
meer (7,1%), ten opzichte van het aantal in de binnenstad (1,6%) (zie figuur 3.11: migratieachtergrond 
in %) (cijfers, wijk centrum Arnhem, 2018) (cijfers, gemeente Arnhem, 2018) (cijfers, Nederland , 
2018).  

  

Figuur 3.10: migratieverdeling in % 

Figuur 3.11: migratieachtergrond in % 

Centrum Arnhem                   Gemeente Arnhem                     Nederland 
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Hoofdstuk 4        Sfeer 
In dit hoofdstuk wordt de deelvraag ‘Welke sfeer hangt er in de verschillende kwartieren?’ 
beantwoord. Om de sfeer te bepalen wordt er gebruik gemaakt van drie sub deelvragen: ‘Hoe heeft de 
branchering van de kwartieren er uitgezien in 2005, 2010 en 2018?’, ‘Wat is de levendigheid van de 
kwartieren?’ en ‘Wat is de zintuigelijke identiteit van de kwartieren?’. Vervolgens worden de 
verschillen en overlappingen van de acht kwartieren, met de betrekking tot de sfeer, in kaart gebracht. 
Uiteindelijk volgt er een sub conclusie over de sfeer per kwartier. 

4.1 Branchering  
De branchering van de kwartieren wordt bepaald aan de hand van de 
datagegevens van Locatus. Deze data geeft aan welke branchegroepen er 
in een bepaald gebied zitten. Er is gekozen om de gegevens van zowel 
2005, 2010 als 2018 te bekijken. Zo kan er ook bekeken worden of er 
grote verschillen zijn opgetreden in een gebied. Verder is er ook gekeken 
naar de Retail Risk Index (RRI) van 2018. Hiermee kun je vaststellen wat 
de meest en minst risicovolle gebieden zijn om in te ondernemen. De RRI 
wordt vastgesteld aan de hand van het pandindex, de straatindex, de 
branche index en het vraag & aanbod index. Hoe hoger de RRI, hoe hoger 
het risico van een bepaald gebied (zie afbeelding 4.3: Retail Risk Index score) (Locatus, 2018). 
Hieronder ziet u een schematische weergave die de onderzoeksmethode en de kern van de resultaten 
aangeeft (zie figuur 4.1: schematische weergave – branchering). 

 

 

 

 

Figuur 4.1: schematische weergave – branchering  

Stationskwartier 

Branchering 2005 Branchering 2010 Branchering 2018 Retail Risk Index 
• Een totaal van 45 

ondernemingen, 
verdeeld over 15 
branches. 

• Het grootste gedeelte 
van dit gebied bestaat uit 
horecaondernemingen 
(31,1%). 

• Gevolgd door particuliere 
dienstverleners (15,6%), 
ambachtszaken (11,1%) 
en financiële instellingen 
(11,1%).  

 

• Het aantal 
ondernemingen is 
afgenomen met 11%. 

• Hierdoor zijn er ook 
zeven panden leeg 
komen te staan. 

• Er zijn nog 40 
ondernemingen actief, 
verdeeld over 16 
branches.  

• Nog steeds bestaat het 
gebied voor het 
merendeel uit 
horecaondernemingen 
(22,5%). 

• Het aantal 
ondernemingen is weer 
toegenomen met 
11,1%.  

• De leegstand is 
verminderd met drie 
panden.  

• Er staan nog 4 panden 
leeg.  

• Er is een totaal van 45 
ondernemingen, die 
zijn verdeeld over 13 
branches.  

• De horeca- 
ondernemingen nemen 
nu echt de overhand 
(44,4%).  

• Dit gebied heeft een 
gemiddeld RRI van 95,4. 

• Dit is een risicogebied. 
• Met name de RRI van de 

panden die leegstaan 
zorgen voor een hogere 
RRI van dit kwartier.  

 

Afbeelding 4.1: Retail Risk Index score 

Deskresearch 

Data Locatus (zie bijlage 4:3: branchering) 

• Branchering per kwartier 
• Leegstand per kwartier 
• Retail Risico Index 
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• Gevolgd door de 
particuliere 
dienstverleners (20%).  

• Op een derde plaats 
staan de financiële 
instellingen (10%).  

• Op de tweede plaats 
staan de particuliere 
dienstverleners 
(15,6%). 

 

Het Stationskwartier heeft door de jaren heen altijd grotendeels uit horecaondernemingen bestaan. In 
2018 is het aantal horecaondernemingen, nog eens flink toegenomen. Ook zitten er in het gebied 
relatief veel particuliere dienstverleners. De financiële instellingen zijn in de loop der jaren 
afgenomen. Ten opzichte van 2005 is de leegstand toegenomen, hierdoor lijkt dit gebied ook een 
groter risico te lopen in de toekomst (zie bijlage 4.1: branchering Stationskwartier).  

Korenkwartier 

Branchering 2005 Branchering 2010 Branchering 2018 Retail Risk Index 
• Er zijn 171 

ondernemingen actief, 
verdeeld over 21 
branches.  

• Er staan vier panden 
leeg. 

• Met een ruime 
meerderheid (55,6%) 
bestaat dit kwartier uit 
horecaondernemingen. 

• Hierna volgen de 
particuliere 
dienstverleners (7%). 

• Gevolgd door de kleding 
& modebranche (5,8%).  

 

• Het aantal 
ondernemingen is 
afgenomen met 8,2%. 

• Hierdoor is de 
leegstand toegenomen 
met zes panden.  

• Dit is een totaal van 11 
leegstaande panden.  

• Er zijn 157 
ondernemingen actief, 
verdeeld over 19 
branches.  

• Nog steeds zijn het 
merendeel 
horecaondernemingen 
(57,3%). 

• De kleding & 
modebranche staan op 
de tweede plek (5,7%) 

• Hierna volgen de 
particuliere 
dienstverleners (5,1%) 

• Het aantal 
ondernemingen is met 
21,1% afgenomen, ten 
opzichte van 2005. 

• De leegstand is 
verdubbeld, ten 
opzichte van 2010. 

• Er zijn nog 135 actief, 
verdeeld over 17 
branches. 

• Het kwartier wordt 
steeds meer 
gekenmerkt door 
horeca (60%). 

• De schoenen en 
lederwaren branche 
verovert ook zijn plek in 
dit kwartier (5,9%). 

• Op de derde plaats 
komt de kleding & 
modebranche (5,2%).  

• Dit gebied heeft een 
gemiddeld RRI van 105,3. 

• Dit gebied loopt een 
(hoog) risico. 

• Het gemiddelde RRI wordt 
verhoogd door de 
leegstand en de overige 
activiteiten in dit kwartier.   

 

In de loop der jaren is het Korenkwartier steeds meer uit horecaondernemingen gaan bestaan. De 
particuliere dienstverleners zijn afgenomen, terwijl de kleding & modebranche is toegenomen. Het 
kwartier bestaat nu vooral uit horeca en detailhandel (schoenen en kleding). Door de leegstand en de 
overige activiteiten in dit kwartier loopt het gebied in de toekomst een groter risico (zie bijlage 4.1: 
branchering Korenkwartier). 
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Rozetkwartier 

Branchering 2005 Branchering 2010 Branchering 2018 Retail Risk Index 
• Er zijn 69 

ondernemingen actief, 
verdeeld over 19 
branches. 

• Er is een leegstand van 
zeven panden. 

• Het merendeel van dit 
kwartier bestaat uit 
kleding & 
modeondernemingen 
(20,3%). 

• Gevolgd door de 
horecaondernemingen 
(14,5%). 

• Op een derde plek staan 
de overige activiteiten 
(13%). 

• Hieronder vallen 
voornamelijk kantoor- en 
woonruimte.  

• Er zijn 67 
ondernemingen actief, 
verdeeld over 20 
branches. 

• De leegstand is 
toegenomen met één 
pand.  

• Er is een totale 
leegstand van 20 
panden.  

• Het kwartier wordt 
steeds meer 
gekenmerkt door 
kleding & modezaken 
(23,9%). 

• Gevolgd door de 
horecaondernemingen 
(13,4%). 

• Op de derde plek staan 
nog steeds de overige 
activiteiten (10,4%).  

• Het aantal 
ondernemingen is 
toegenomen met 9%. 

• Dit is een totaal van 73 
ondernemingen, 
verdeeld over 18 
branches. 

• De leegstand is flink 
afgenomen, met 15%. 

• Er staan nog meer drie 
panden leeg. 

• Het kwartier wordt nu 
gekenmerkt door zowel 
kleding & modezaken 
(19,2%), als 
horecazaken (19,2%). 

• Hierna volgende de 
overige activiteiten 
(9,6%).  

• Dit gebied heeft een 
gemiddeld RRI van 101,4. 

• Dit is een risicogebied. 
• Dit kwartier loopt met 

name risico door de 
(langdurige) leegstand.  

 

Het Rozetkwartier is een relatief klein ondernemingsgebied. Een opvallende verschijning is de 
toename van horecaondernemingen tussen 2005 en 2018. Het gebied wordt op dit moment vooral 
gekenmerkt door kleding & modezaken, en horecaondernemingen. Verder is er in het gebied een 
relatief groot aantal overige activiteiten aanwezig. De leegstand is in 2018 een stuk afgenomen. Toch 
loop het gebied een hoger risico in de toekomst door deze leegstand (zie bijlage 4.1: branchering 
Rozetkwartier).  

Janskwartier 

Branchering 2005 Branchering 2010 Branchering 2018 Retail Risk Index 
• Er zijn 225 

ondernemingen actief, 
verdeeld over 21 
branches. 

• Er staan zes panden leeg.  
• Het kwartier wordt 

vooral gekenmerkt door 
kleding & modezaken 
(20,4%). 

• Gevolgd door 
horecaondernemingen 
(14,2%). 

• Op een gedeelde derde 
plek staan de particuliere 
dienstverleners (13,3%) 
en de overige activiteiten 
13,53%). 

• Er is een afname van 
ondernemingen van 
8%. 

• Er zijn nog 207 
ondernemingen actief, 
verdeeld over 22 
branches. 

• De leegstand is flink 
toegenomen met 17 
panden. 

• Dit is een totale 
leegstand van 23 
panden.  

• Het gebied wordt nog 
steeds voornamelijk 
gekenmerkt door 

• Het aantal 
ondernemingen is weer 
flink gedaald met 29%, 
ten opzichte van 2010. 

• Er zijn nog maar 147 
ondernemingen actief, 
verdeeld over 16 
branches.  

• De leegstand is wel 
afgenomen met 7 
panden. 

• Er staan nog 10 panden 
leeg in dit kwartier. 

•  Het kwartier bestaat 
nu voornamelijk uit 
horecaondernemingen 
(27,2%). 

• Dit gebied heeft een 
gemiddeld RRI van 104,2. 

• Dit gebied loopt een risico. 
• Dit risico wordt met name 

veroorzaakt door de vele 
leegstaande panden in dit 
kwartier.  
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• Onder de overige 
activiteiten vallen 
voornamelijk kantoor en 
bebouwing openbaar 
verbouw.  

kleding & modezaken 
(21,3%). 

• Hierna volgen de 
horecaondernemingen 
(13,5%). 

• Gevolgd door de 
particuliere 
dienstverleners (12,6%) 
en de overige 
activiteiten (12,6%).  

• Op een tweede plek 
staat de kleding & 
modebranche (18,4%). 

• Hierna volgen de 
overige activiteiten 
(17%). 

• De particuliere 
dienstverleners zijn 
slechts nog goed voor 
2%.  

Een Janskwartier is van winkelfunctie naar horecafunctie veranderd door het toenemende aantal 
horecaondernemingen. Het totaal aantal ondernemingen is sinds 2005 flink gedaald. Dit zou verklaard 
kunnen worden door het toenemende aantal aan woningen. De leegstand in dit kwartier is een groot 
probleem. Hierdoor loopt het Janskwartier een groter risico in de toekomst (zie bijlage 4.1: 
branchering Janskwartier).  

7 straatjes  

Branchering 2005 Branchering 2010 Branchering 2018 Retail Risk Index 
• Er zijn 274 

ondernemingen actief, 
verdeeld over 22 
branches. 

• Er is een leegstand van 
negen panden.  

• Het kwartier bestaat 
voor bijna een kwart uit 
kleding & modezaken 
(23,7%). 

• Verder zijn er een groot 
aantal overige 
activiteiten gevestigd 
(15,3%). 

• Onder de overige 
activiteiten vallen 
woning- en 
kantoorruimte en 
bebouwing openbaar 
vervoer. 

• Op de derde plek staat 
de horecabranche 
(8,4%).  

• Er is een afname van 
ondernemingen, van 
vier panden. 

• Er zijn nog 270 
ondernemingen actief, 
verdeeld over 22 
branches. 

• De leegstand is 
toegenomen met drie 
panden. 

• Er is nou een totaal van 
12 leegstaande panden. 

• Met ruim een kwart 
neem de kleding & 
modebranche de 
overhand (27%). 

• Gevolgd door de 
overige activiteiten 
(15,2%). 

• Hierna komt de 
horecabranche (9,3%).  
  

• Het aantal 
ondernemingen is weer 
afgenomen met 28,1%, 
ten opzichte van 2010. 

• Er is nog een totaal van 
194 ondernemingen, 
verdeeld over 20 
branches.   

• De leegstand is 
afgenomen met één 
pand. 

• Dan blijft er nog een 
totaal van 11 
leegstaande panden 
over. 

• Nog steeds is de 
kleding & modebranche 
in de meerderheid 
(19,6%). 

• Gevolg door de overige 
activiteiten (15,5%). 

• De horecabranche 
neemt toe. Deze 
branche staat vlak 
onder de overige 
activiteiten (15%).  

• Dit gebied heeft een 
gemiddeld RRI van 106,4. 

• Dit gebied loopt een 
(hoog) risico.  

• Deze gemiddelde RRI 
wordt met name verhoogd 
door de vele leegstand in 
dit kwartier 

In de 7 straatjes is er in de loop der jaren een flinke terugloop geweest van ondernemingen. Het 
gebied kampt ook met veel leegstand en loopt hierdoor een groter risico in de toekomst. De 7 
straatjes worden vooral gekenmerkt door de kleding & modebranche. Echter veroveren de 
horecaondernemingen een steeds groter deel van dit kwartier (zie bijlage 4.1: branchering 7 
straatjes). 
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Musiskwartier 

Branchering 2005 Branchering 2010 Branchering 2018 Retail Risk Index 
• Er zijn 119 

ondernemingen actief, 
verdeeld over 22 
branches. 

• Dit kwartier heeft een 
leegstand van zeven 
panden.   

• Er zitten voornamelijk 
overige diensten 
gevestigd in dit kwartier 
(28,6%). 

• Hieronder valt met name 
kantoorruimte. 

• Op een gedeelde tweede 
plek staat kleding & 
modebranche (11,8%), 
en de horecabranche 
(11,8%).  

• Het aantal 
ondernemingen is flink 
toegenomen met 
19,3%. 

• Er is nu een totaal van 
142 ondernemingen, 
verdeeld over 22 
branches. 

• De leegstand is ook 
toegenomen met vijf 
panden. 

• Er is nu een totale 
leegstand van 12 
panden.  

• Het aantal kleding & 
modezaken is 
verdubbeld (19,7%). 

• Het gebied heeft ook 
veel 
horecaondernemingen 
(13,4%). 

• Verder zijn er nog 
steeds veel overige 
activiteiten aanwezig 
(12,7%).  

• Het aantal 
ondernemingen is flink 
gedaald met 33,8%, ten 
opzichte van 2010. 

• Er is nog een totaal van 
94 ondernemingen, 
verdeeld over 19 
branches. 

• Hierdoor is de 
leegstand ook weer 
toegenomen met drie 
panden. 

• Er is nu een totaal van 
15 leegstaande panden. 

•  De overige activiteiten 
zijn met 20 panden 
achteruit gegaan, ten 
opzichte van 2005. 

• Echter zijn er nog 
steeds veel overige 
activiteiten in het 
kwartier aanwezig 
(14,9%). 

• Het gebied wordt nou 
met name gekenmerkt 
door kleding & 
modezaken (20,2%). 

• Gevolgd door de 
horecaondernemingen 
(17%). 

• Dit gebied heeft een 
gemiddeld RRI van 107,3. 

• Dit gebied loopt een 
(hoog) risico.  

• Onder andere de 
leegstand zorgt voor een 
hoger risico. 

• Het pand waar een 
elektronicawinkel inzit 
haalt het gemiddelde flink 
omhoog met een RRI van 
137.  

Het Musiskwartier heeft een flinke toename van kleding & modezaken gehad in de loop der jaren. Het 
aantal kantoorruimtes is sterk verminderd. Het Musiskwartier wordt in de huidige tijd met name 
gekenmerkt door kleding & modeondernemingen. Verder kent het gebied ook veel leegstand. Dit is 
een van de redenen dat het gebied een verhoogd risico loopt. Met name door de index van het pand 
waar een elektronicawinkel in zit gevestigd zorgt voor een verhoogd risico  (zie bijlage 4.1: branchering 
Musiskwartier). 

Eusebiuskwartier 

Branchering 2005 Branchering 2010 Branchering 2018 Retail Risk Index 
• Er zijn 48 

ondernemingen actief, 
verdeeld over 14 
branches. 

• Er staan twee panden 
leeg.   

• Het grootste gedeelte 
van dit gebied is bezet 

•  Er zijn nog steeds 48 
ondernemingen actief, 
verdeeld over 14 
branches. 

• De leegstand is 
afgenomen met één 
pand. 

• Het aantal 
ondernemingen is 
gehalveerd. 

• Er zijn nog meer 24 
ondernemingen actief, 
verdeeld over negen 
branches. 

• Dit gebied heeft een 
gemiddeld RRI van 94,3. 

• Dit gebied loopt een risico. 
• Het verhoogde risico 

wordt met name bepaald 
door de 
horecaondernemingen.  
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door overige activiteiten 
(39,6%). 

• Onder deze overige 
activiteiten valt met 
name kantoorruimte en 
bebouwing openbaar 
vervoer.  

• Op een tweede plek 
staan de 
horecaondernemingen 
(12,5%). 

• Gevolgd door de 
levensmiddelen branche 
(8,3%). 

• Er staat nu nog maar 
één pand leeg. 

• Nog steeds bestaat het 
merendeel uit overige 
activiteiten (39,6%). 

• De 
horecaondernemingen 
zijn staan op de tweede 
plek (16,7%).  

• Gevolgd door de 
woonbranche (12,5%).  

• Er is geen leegstand 
meer in dit kwartier. 

• Het kwartier wordt nu 
vooral gekenmerkt 
door de horecabranche 
(37,5%). 

• Gevolgd door de 
overige activiteiten 
(25%).  

Het Eusebiuskwartier heeft een relatief klein aantal ondernemingen. Het aandeel 
horecaondernemingen is aanzienlijk toegenomen in de afgelopen jaren. Het gebied wordt op dit 
moment dan ook vooral gekenmerkt door horeca en overige activiteiten, zoals bebouwing openbaar 
vervoer. Echter hebben de horecazaken een hoog RRI, waardoor het gemiddelde van het 
Eusebiuskwartier ook wordt verhoogd. Het kwartier loopt daardoor meer risico in de toekomst (zie 
bijlage 4.1: branchering Eusebiuskwartier). 

Rijnkwartier 

Branchering 2005 Branchering 2010 Branchering 2018 Retail Risk Index 
• Er zijn 27 

ondernemingen actief, 
verdeeld over acht 
branches. 

• Er staan twee panden 
leeg. 

• De ruime meerderheid 
van dit gebied wordt 
opgevuld door 
horecaondernemingen 
(66,7%). 

• Verder is de verdeling 
van de aanwezige 
branches ongeveer gelijk.  

• Er zijn nog 26 
ondernemingen actief, 
verdeeld over zeven 
branches. 

• Er is geen leegstand 
meer.  

• Het gebied wordt nog 
steeds gekenmerkt 
door de horecabranche 
(65,4%).  

• De verdere verdeling 
van de aanwezige 
branches is ongeveer 
gelijk.  

• Er zijn 28 
ondernemingen, 
verdeeld over zes 
branches. 

• De leegstand is weer 
toegenomen met twee 
panden.   

• In het gebied zijn nog 
steeds veel 
horecaondernemingen 
gevestigd (57,1%). 

• Echter zijn er ook een 
aantal particuliere 
dienstverleners 
(17,9%). 

• En 
cultuurvoorzieningen 
(14,3%).  

• Dit gebied heeft een 
gemiddeld RRI van 102,6. 

• Dit is een risicogebied.  
• Het gebied loopt een 

groter risico door de hoge 
RRI van een galerij en een 
fitnessclub.  

Het Rijnkwartier heeft veruit het minste aantal ondernemingen in zijn kwartier. Door de loop der jaren 
heen is het gebied altijd gekenmerkt door de horecabranche. Echter zijn er de laatste jaren ook meer 
particuliere dienstverleners en cultuurvoorzieningen bijgekomen. Een van deze cultuurvoorzieningen 
is de galerij die onder andere voor een hoog RRI zorgt. Het gebied loopt een groter risico in de 
toekomst (zie bijlage 4.1: branchering Rijkwartier). 
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4.2 Levendigheid 
De levendigheid van de kwartieren wordt bepaald aan de hand van de evenementen, de 
passantenstroom en de grootte van een gebied in verhouding tot het aantal passanten. Hieronder ziet 
u een schematische weergave die de onderzoeksmethode en de kern van de resultaten aangeeft (zie 
figuur 4.2: schematische weergave – levendigheid.  .   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4.2: schematische weergave - levendigheid 

Stationskwartier 
Het Centraal Station Arnhem is de in- en de uitgang van de stad. Dagelijks telt deze plek ruim 40.000 
passanten (Dam, 2018). De Stationshal dient als kloppend hart van het Stationsgebied. Dit is een grote, 
ruime hal waar alle reizigers samen komen. Uit de observatie is gebleken dat dit kwartier, op het 
drukste moment, in een kwartier tijd, 238 passanten telt (zie bijlage observaties: observatie 2 – 
passantentelling Stationskwartier). Hierdoor is de Stationshal het drukst bezochte kwartier.  

Het station is zo ontworpen dat de bezoekers vanuit de 
stationshal via één duidelijke richting de stad in worden geleid 
(Station Arnhem Centraal, 2018). Hierdoor ontstaat er een 
‘vergeten’ gebied in het Stationskwartier (zie afbeelding 4.2: 
vergeten gebied Stationskwartier). Een ondernemer uit dit 
gebied zegt: ‘vroeger kwamen de mensen het station uit en dan 
keken ze recht tegen je zaak aan. Nu worden ze eigenlijk de 
andere kant opgeleid’. Deze structurele verandering heeft er 
voor gezorgd dat eigenlijk alles over de kop is gegaan met de 
verbouwing. Veel ondernemers in dit gebied zijn hierdoor 
verdronken. Bovendien wordt dit gebied ook uitgesloten voor 
de binnenstad evenementen, omdat hier simpelweg geen loop 
meer is maar ook omdat het anders het openbaar vervoer 

Deskresearch  

Data Locatus (zie bijlage 4.1.1: 
passantentelling Locatus) 

• Passantenstroom winkelgebied 
• Indeling kwartieren 

 
Evenementenlijst (zie bijlage 4.1.2: 

Evenementenlijst binnenstad Arnhem) 

• Evenementen binnenstad Arnhem 

Observatie 

Observatieformulier kwartieren (zie bijlage 
observatie 2: passantentelling) 

• Passantentelling per kwartier op 
drukste moment.  

 

Aanvullend deskresearch 

• Passanten Stationskwartier 
• Aanvulling evenementen 
• Algemene informatie kwartieren 

 

Afbeelding 4.2: vergeten gebied Stationskwartier 

Expertinterviews 

Expertinterview 4 t/m 11: 
ondernemers kwartieren (zie bijlage 

expertinterviews: transcripties 
expertinterview 4 t/m 11) 

• Kennis over passanten 
• Kennis over evenementen  
• Algemene kennis gebied 
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verstoord kan worden (zie bijlage expertinterviews: transcripties expertinterview 4 – ondernemer 
Stationskwartier). 

 Korenkwartier 
Het Korenkwartier is een uniek horeca concentratiegebied met ruim 60 horecazaken. De Korenmarkt 
is al jaren de bekendste uitgaansplek van Arnhem (Arnhem V. , 2018). Echter zitten er in het hele 
kwartier, drie keer zoveel zaken als op de Korenmarkt. Toch worden de straten rondom de 
Korenmarkt een stuk minder bezocht (zie bijlage expertinterviews: transcripties expertinterview 5 – 
ondernemer Korenkwartier). Volgens de passantentellingen van Locatus, trekt het Korenkwartier per 
dag 0 tot 5.000 bezoekers. Het Korenkwartier grenst aan de hoofstraten: Jansstraat en de Rijnstraat. 
Deze straten trekken per dag 0 tot wel 25.000 bezoekers (zie bijlage 4.1.1: passantentelling Locatus). 
Doordat het kwartier zich tussen deze hoofdassen bevindt, loopt het publiek om het Korenkwartier 
heen. Tijdens de observatie is gebleken dat er hier op een doordeweekse avond, in een kwartier tijd, 
23 bezoekers passeren (zie bijlage observaties: observatie 2 – passantentelling Korenkwartier). Omdat 
dit kwartier wordt gekenmerkt als een uitgaansgebied kan ervanuit gegaan worden dat het hier in de 
weekenden tijdens avonduren drukker bezocht wordt. 

De ambassadeur van dit kwartier, Raymond Driessen geeft aan dat ondernemers in dit gebied nog te 
veel streven naar een individueel doel, in plaats van een collectief doen. Als Creative Director van 
Smartvertizing, een marketing en communicatiebureau, hoop hij meer collectieve marketing te gaan 
inzetten in dit kwartier (zie bijlage expertinterviews: transcripties expertinterview 5 – ondernemer 
Korenkwartier). Een kenmerkend evenement dat hij heeft georganiseerd in dit kwartier is: proef het 
Korenkwartier.  Dit is een proeverij waarbij ondernemers de bezoekers de kans geven om het gebied 
te ontdekken. Het evenement beviel zo goed, dat ondernemers overwegen meer evenementen te 
organiseren in hun kwartier (Proef het Korenkwartier, 2018). 

Rozetkwartier 
In het Rozetkwartier zit het Rozetgebouw en ligt het aardvarken. Deze twee hotspots trekken extra 
bezoekers. Erik Veeneman, ambassadeur van het Rozetkwartier noemt het een extra dementie aan 
het kwartier (zie bijlage expertinterviews: transcripties expertinterview 6 – ondernemer Rozetkwartier). 
Volgens de passantentelling van Locatus trekt het Rozetkwartier 0 tot 5.000 passanten per dag (zie 
bijlage 4.1.1: passantentelling Locatus). Het kwartier heeft maar één straat met winkels. Relatief 
komen hier veel passanten doorheen (zie bijlage expertinterviews: transcripties expertinterview 6 – 
ondernemer Rozetkwartier). Tijdens de observatie is gebleken dat hier 68 bezoekers passeren, in een 
kwartier tijd. Deze passanten komen uit verschillende richtingen samen op het plein waar het 
Rozetgebouw staat (zie bijlage observaties: observatie 2 – passantentelling Rozetkwartier). 

Het Rozetgebouw is af te huren voor evenementen (Rozet, Evenementen, 2018). Dit is echter een 
publieksgebouw en werkt niet samen met de ondernemers uit het Rozetkwartier (zie bijlage 
expertinterviews: transcripties expertinterview 6 – ondernemer Rozetkwartier).  

Janskwartier 
Het Janskwartier is een groot gebied, met in de kern de Koepelkerk. Deze kerk is gevestigd op het 
Jansplein, die elke dag tussen de 0 en 15.000 bezoekers trekt. In de straten er omheen komen, volgens 
de passantentelling van Locatus,  per dag maximaal 5.000 passanten (zie bijlage 4.1.1:passantentelling 
Locatus). Deze straten ogen dan ook een beetje uitgestorven, is tijdens de observatie gebleken. Het 
Jansplein daar in tegen is een centraal plein, waar in een kwartier tijd 75 mensen passeren op het 
drukste moment van de dag (zie bijlage observaties: observatie 2 – passantentelling Janskwartier). 
Rosalie Groothuis is ambassadeur van dit kwartier. Haar horecaonderneming valt buiten het 
concentratiegebied. Zij bevestigd ‘het Janskwartier is een gebied waar veel gebeurd in het 
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concentratiegebied. Echter blijft de rest van het kwartier achter’ (zie bijlage expertinterviews: 
transcripties expertinterview 7 – ondernemer Janskwartier).  

Op dit Jansplein wordt er ook maandelijks een Koepelkerk concert gehouden. Verder wordt er in dit 
kwartier, op het Gele Rijdersplein, onder andere een foodtruck festival gehouden (zie bijlage 4.1.2: 
evenementenlijst binnenstad Arnhem).  

7 straatjes 
Het oude stadshart van Arnhem wordt gevormd door de 7 straatjes. Dit zijn smalle pittoreske steegjes, 
waar verborgen pareltjes zich bevinden (Nederland, 2018). In deze straatjes lopen dagelijks tussen de 
0 en 15.000 passanten. Het aantal passanten neemt toe wanneer de hoofdstraat nadert: Bakkersstraat 
en Koningsstraat. Hier lopen ruim 25.000 tot 40.000 passanten per dag, volgens de passantentelling 
van Locatus (zie bijlage 4.1.1:passantentelling Locatus).  

De 7 straatjes profileren zich al als een onderscheidend gebied, ten opzichte van de rest van de 
binnenstad. Het is een compact gebied en er wordt onderling veel met de ondernemers gesproken. De 
7 straatjes vormen samen cluster die moet zorgen voor een unieke shopervaring (zie bijlage 
expertinterviews: transcripties expertinterview 8 – ondernemer 7 straatjes). 

 Musiskwartier 
Volgens de passantentelling van Locatus trekt het Musiskwartier 0 tot 25.000 passanten per dag. Het 
gebied achter de Musispassage is wat rustiger terwijl het aantal passanten richting het Land van de 
Markt toeneemt (zie bijlage 4.1.1:passantentelling Locatus). Het Musiskwartier dient als in- en uitgang 
van de stad door de Musis parkeergarage. Veel bezoekers die met de auto komen, passeren dit 
kwartier om in de binnenstad te komen. Tijdens openingstijden komen er in een kwartier tijd 118 
passanten. Toch blijft de levendigheid in dit gebied een beetje achter. Volgens Sandy Heij-Bouwman, 
ambassadeur van dit kwartier, is de leegloop het grootste nadeel van dit kwartier. Hierdoor blijven een 
stuk minder bezoekers hangen in het kwartier (zie bijlage expertinterviews: transcripties 
expertinterview 9 – ondernemer Musiskwartier).   

Het Musiskwartier werkt al enige tijd als collectief samen. Ondernemers uit dit kwartier kunnen zich 
aansluiten bij een vereniging. Vanuit hier wordt er iedere maand iets georganiseerd. Deze 
evenementen worden georganiseerd in samenwerking met Raymond Driessen, Creative Director van 
Smartvertizing (zie bijlage expertinterviews: transcripties expertinterview 9 – ondernemer 
Musiskwartier). 

 Eusebiuskwartier 
Door de bestuur voorzieningen heeft het Eusebiuskwartier meer een bestuursfunctie dan een 
recreatiefunctie. Dagelijks komen er hier tussen de 0 en 5.000 passanten (zie bijlage 
4.1.1:passantentelling Locatus). Tijdens de observatie komen er in een kwartier tijd, 33 passanten in 
het kwartier. Toch voelt het leeg en rustig aan door de grote en open pleinen (zie bijlage observaties: 
observatie 2 – passantentelling Eusebiuskwartier). 

De Eusebiuskerk wordt verhuurd voor evenementen. Het is vanuit hier ook mogelijk om via een 
panoramalift de skyline van Arnhem te bewonderen (Eusebius agenda, 2018). Verder worden de 
pleinen van het kwartier gebruikt bij binnenstadevenementen, zoals Koningsdag. Deze pleinen worden 
ook gebruikt voor de markt en de kermis (zie bijlage 4.1.2: evenementenlijst binnenstad Arnhem). 

 Rijnkwartier 
Het Rijnkwartier ligt aan de andere kant van de singel, waardoor je het gevoel hebt dat je de stad 
uitloopt. Het bevat een groot bewonersgebied en natuurlijk de Rijnkade met de Rijnbrug. De Rijnkade 
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staat bekend om haar gezellige terrassen in de zomermaanden (Rijnkade Arnhem, 2018). Op een 
herfstachtige dag in November is het hier in de avonduren rustig. In een kwartier tijd passeren hier 
maar 17 mensen (zie bijlage observaties: observatie 2 – passantentelling Rijkwartier). Els Bugter, een 
onderneemster uit dit kwartier, bevestigd: ‘het Rijnkwartier is een heel seizoensgebonden gebied’. Ze 
geeft aan dat dit gebied in de herfstmaanden vrijwel uitgestorven is. Terwijl hier in de zomer veel 
meer bezoekers komen. ‘In de zomermaanden meren hier ook cruiseschepen aan, die zorgen voor 
grote passantenstromen’, zegt Els Bugter (zie bijlage expertinterviews: transcripties expertinterview 11 
– ondernemer Rijnkwartier).  

De evenementen die hier worden gehouden zijn ook seizoensgebonden, zoals de kadedagen in Juni. In 
September worden er evenementen georganiseerd die in het kader staan van de Slag om Arnhem (zie 
bijlage 4.1.2: evenementenlijst binnenstad Arnhem).   
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4.3 Zintuigelijke identiteit  
De zintuigelijke identiteit van de kwartieren is bepaald door per zintuig te bepalen wat waarneembaar 
is in een kwartier. De zintuigen die zijn onderzocht zijn: horen, proeven, zien, voelen en ruiken. 
Hieronder ziet u een schematische weergave die de onderzoeksmethode en de kern van de resultaten 
aangeeft (zie figuur 4.3: schematische weergave – zintuigelijke identiteit).  .   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4.3: schematische weergave – zintuigelijke identiteit 

Stationskwartier 
Het Stationskwartier voelt aan als in- en uitgang van de stad. Op elk moment van de dag passeren hier 
honderden mensen. In dit kwartier hoor je deze drukte. Voetgangers lopen kriskras door elkaar, auto’s 
rijden op de singels, bussen komen en gaan, treingeluiden in de verte. Logisch ook dat de ontwerpster 
van de kwartieren, het spoor als logo heeft gekozen voor het Stationskwartier (zie bijlage 
expertinterviews: transcripties expertinterview 3 – ontstaan en ontwerp kwartieren). Zoals de 
bewoners van de binnenstad aangeven: ‘dit is een plek die je op het drukste moment van de dag, 
liever vermijdt’ (zie bijlage focusgroep: samenvatting). Het gebied oogt grijs en kil. Bovendien heb je 
het gevoel dat je één richting wordt opgeleid (zie bijlage observaties: observatie 3 – zintuigelijke 
identiteit Stationskwartier). Een onderneemster uit dit kwartier geeft aan: ‘Ik zou het liefst met een 
blikje verf aan de gang gaan, ik vind het zo’n grijs gebied. Aan de kant van de bussen voelt het nog wat 
levendiger, maar de rest van het kwartier is een betonnen toestand’ (zie bijlage expertinterviews: 
transcripties expertinterview 4 – ondernemer Stationskwartier). Hieronder ziet u de uitstraling van het 
Stationskwartier, vanaf de stationshal (zie afbeelding 4.3.1: uitstraling Stationskwartier).  

Afbeelding 4.3.1: uitstraling Stationskwartier 

Korenkwartier 
Het Korenkwartier wordt meteen geassocieerd met disco en feest (zie bijlage focusgroep: 
samenvatting). Vanuit diverse horecaondernemingen op de Korenmarkt hoor je muziekgeluiden. Het 
plein wordt verlicht met sfeerverlichting, reclameverlichting en straatverlichting. En je ruikt een vlaag 
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van bier en eten. Als je door alle verlichting en reclame heen kijkt, zie je de oude historische pakhuizen 
nog staan (zie bijlage observaties: observatie 3 – zintuigelijke identiteit Korenkwartier). Het logo van dit 
kwartier is dan ook gebaseerd op het koren dat vroeger in dit gebied werd verhandeld (zie bijlage 
expertinterviews: transcripties expertinterview 3 – ontstaan en ontwerp kwartieren). 

De Korenmarkt is de entree van het kwartier, waar je de chaos en diversiteit voelt. Ook de 
Duistersteeg wordt bij het kwartier betrokken door het steegje sfeervol te maken met lichtjes. De rest 
van het kwartier voelt eerder troosteloos, koud en kaal aan (zie bijlage expertinterviews: transcripties 
expertinterview 5 – ondernemer Korenkwartier). Enkele bewoners en bezoekers geven ook aan in deze 
steegjes een onveilig gevoel te ervaren (zie bijlage focusgroep: samenvatting). Hieronder ziet u de 
uitstraling van de Korenmarkt in de avond (zie afbeelding 4.3.2: uitstraling Korenkwartier). 

 

Afbeelding 4.3.2: uitstraling Korenkwartier 

Rozetkwartier  
Twee echte eyecatchers in dit kwartier zijn het Rozetgebouw: de bibliotheek, en het aardvarken. Deze 
bezienswaardigheden geven een soort extra dementie aan het kwartier. De trappen in de bibliotheek 
en het geluid van spelende kinderen op het aardvarken zorgen voor een gevoel van bewegelijkheid en 
dynamiek met jeugd en kinderen. Het symbool dat is verwerkt in het Rozetgebouw, is dan ook 
gebruikt voor het logo van dit kwartier (zie bijlage expertinterviews: transcripties expertinterview 3 – 
ontstaan en ontwerp kwartieren). De bezoekers zien dit kwartier dan ook meer als een educatief 
gebied (zie bijlage focusgroep: samenvatting). Het kwartier ligt aan de buitenrand van de binnenstad 
Hierdoor hoor je veel verkeer en is de geur van uitlaatgassen sterk aanwezig (zie bijlage observaties: 
observatie 3 – zintuigelijke identiteit Rozetkwartier).  

Het geringe aantal winkels dat zich in het Rozetkwartier bevinden zijn: pareltjes. ‘De bijzondere 
kapper, de bijzonder eetwinkel, het bijzondere koffietentje’, zoals een Erik Veeneman, ondernemer uit 
het Rozetkwartier, dit omschrijft. Het is een gebied waar je als consument bewust naartoe gaat, om 
iets unieks te vinden (zie bijlage expertinterviews: transcripties expertinterview 5 – ondernemer 
Rozetkwartier). Hieronder ziet u de uitstraling van het Rozetkwartier, vanaf het aardvarken (zie 
afbeelding 4.3.3: uitstraling Rozetkwartier). 

Afbeelding 4.3.2: uitstraling Rozetkwartier 
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Janskwartier 
Beeldbepalend in het Janskwartier is de Koepelkerk. Deze is dan ook gebruikt als symbool voor het 
logo van dit kwartier (zie bijlage expertinterviews: transcripties expertinterview 3 – ontstaan en 
ontwerp kwartieren). De Koepelkerk staat op het Jansplein, het concentratiegebied. Dit plein voelt 
centraal aan en horeca en natuur komen samen op dit plein (zie bijlage focusgroep: samenvatting). De 
geur van eten en bier komt je tegemoet wanneer je over dit plein loopt. Wat opvallend aan dit 
kwartier is, is dat er tenminste zes verschillende stijlen panden te zien zijn: nieuwbouw, ouderwets 
modern, wederopbouw, middeleeuws, renaissance, oud Grieks en oud Nederlands (zie bijlage 
observaties: observatie 3 – zintuigelijke identiteit Janskwartier). 

Het concentratiegebied van het Janskwartier wijkt af van de rest van het kwartier. De straatjes 
eromheen voelen zich er niet bij horen. Rosalie Groothuis, een onderneemster uit dit gebied, 
beschrijft dit achter gebied als grijs en rustig. Bovendien hebben de ondernemers in de ochtend veel 
overlast van het geluid van vrachtwagens (zie bijlage expertinterviews: transcripties expertinterview 5 – 
ondernemer Janskwartier). Hieronder ziet u de uitstraling van het concentratiegebied van het 
Janskwartier (zie afbeelding 4.3.4: uitstraling Janskwartier). 

Afbeelding 4.3.4: uitstraling Janskwartier 

7 straatjes 
De 7 straatjes zijn smalle steegjes (zie bijlage observaties: observatie 3 – zintuigelijke identiteit 7 
straatjes). Dit zorgt voor een gevoel van intimiteit en gezelligheid. Typerend voor dit gebied is het 
gevoel en de smaak van bourgondische en ambachtelijke producten (zie bijlage focusgroep: 
samenvatting). Bovendien staan de 7 straatjes voor exclusiviteit. Ondernemer Marcel Linneweever 
geeft aan dat de ondernemers in dit gebied zelfstandig en eigenwijs zijn. ‘Je ziet hier dan ook de 
bewustere klant’ (zie bijlage expertinterviews: transcripties expertinterview 5 – ondernemer 
Janskwartier). Deze exclusiviteit is verwerkt in het logo doormiddel van de verschillende vormpjes (zie 
bijlage expertinterviews: transcripties expertinterview 3 – ontstaan en ontwerp kwartieren). Hieronder 
ziet u de uitstraling van de 7 straatjes, bij het Eiland (zie afbeelding 4.3.5: uitstraling 7 straatjes). 

Afbeelding 4.3.5: uitstraling 7 straatjes 

Musiskwartier 
In het Musiskwartier is veel nieuwbouw te zien. Een opvallend en kenmerkend gebouw is de 
Musispassage. Deze passage grenst aan het Land van de Markt. Dit is een centrale plek, waar veel 
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straten samen komen. Het logo van het Musiskwartier is dan ook gebaseerd op de Musispassage (zie 
bijlage expertinterviews: transcripties expertinterview 3 – ontstaan en ontwerp kwartieren). De 
bewoners zien dit als een plek die je liever vermijdt in de weekenden, omdat het dan veelte druk is. 
Ook zien ze het Musiskwartier als plek waar ruimte is voor creativiteit, kleur en vormen (zie bijlage 
focusgroep: samenvatting). Sandy Heij-Bouwman bevestigd dat het Musiskwartier veel gebruik maakt 
van kleur in hun uitingen (zie bijlage expertinterviews: transcripties expertinterview 5 – ondernemer 
Musiskwartier). Wat meteen opvalt, is dat dit kwartier al als eenheid samenwerkt. In het gehele 
kwartier zijn Musis uitingen te vinden, waardoor dit ook echt als kwartier aanvoelt.  

Ondanks de vele ketens en A-merken die in dit kwartier te vinden zijn, voelt het kwartier verlaten aan. 
Je hoort wel auto’s, fietsers en voetgangers maar deze blijven niet hangen in het kwartier (zie bijlage 
observaties: observatie 3 – zintuigelijke identiteit Musiskwartier). Het dient eerder als een in- en 
uitgang van de stad. Volgens Sandy Heij-Bouwman heeft dit te maken met de vele leegstand die te 
zien is in het kwartier (zie bijlage expertinterviews: transcripties expertinterview 5 – ondernemer 
Musiskwartier). Hieronder ziet u de uitstraling van het Musiskwartier, vanaf het plein achter de 
Musispassage (zie afbeelding 4.3.6: uitstraling Musiskwartier). 

Afbeelding 4.3.6: uitstraling Musiskwartier 

Eusebiuskwartier 
Het Eusebiuskwartier is een open gebied. Op een herfstachtige dag voel je de wind en de kou. Verder 
oogt die gebied verlaten door de grote, open ruimte. Het Eusebiuskwartier heeft een bestuursfunctie 
en dit is terug te zien: het gemeentehuis, het stadshuis, en de rechtbank zitten in dit kwartier. Ook zijn 
er in dit kwartier nog veel rechtstreekse uitingen van de geschiedenis zichtbaar: het Audrey 
Hepburnplein, de Jansbeek, de Sabelspoort, de Eusebiuskerk,  het Duivelshuis, de Walburgiskerk, en 
De Staat (zie bijlage observaties: observatie 3 – zintuigelijke identiteit Eusebiuskwartier). De Jansbeek is 
sinds kort weer bovengehaald en bewoners voelen zich hier erg tot aangetrokken. Het geluid van het 
water uit deze beek, en het water van de Rijn op de achtergrond is aanwezig in dit kwartier. Verder 
hoor je het geluid van de grote verbouwing aan de Eusebiuskerk. Bewoners zijn erg trots op de 
Eusebiuskerk en omschrijven het als ‘een klassieke omgeving, met een moderne invulling’ (zie bijlage 
focusgroep: samenvatting). Het logo van dit kwartier is dan ook gebaseerd op deze kerk (zie bijlage 
expertinterviews: transcripties expertinterview 3 – ontstaan en ontwerp kwartieren).  

Een onderneemster uit dit kwartier omschrijft het als een vriendelijk en relaxt gebied. Een soort 
vakantie gevoel, waar je het water hoort stromen en de vogeltjes hoort fluiten. Echter geeft ze aan dat 
de levendigheid van dit kwartier hierdoor wel seizoensgebonden is. Het gebied trekt de afgelopen 
jaren steeds meer bezoekers. De onderneemster verklaart dit door het toenemende aantal 
horecazaken (zie bijlage expertinterviews: transcripties expertinterview 5 – ondernemer 
Eusebiuskwartier). Hieronder ziet u de uitstraling van het Audrey Hepburnplein in het 
Eusebiuskwartier (zie afbeelding 4.3.7: uitstraling Eusebiuskwartier). 
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Afbeelding 4.3.7: uitstraling Eusebiuskwartier 

Rijnkwartier 
In het Rijnkwartier hoor je de Rijn stromen. Verder hoor en ruik je de boten die hier overheen varen. 
De Rijn biedt een prachtig uitzicht voor zowel de ondernemers, bewoners en bezoekers. Het water van 
de Rijn is dan ook verwerkt in het logo van dit kwartier (zie bijlage expertinterviews: transcripties 
expertinterview 3 – ontstaan en ontwerp kwartieren). In het Rijnkwartier zijn er verschillende kunst 
uitingen te vinden, waardoor het gebied creatief en kunstzinnig aanvoelt (zie bijlage observaties: 
observatie 3 – zintuigelijke identiteit Rijnkwartier).   

Het Rijnkwartier is een heel seizoensgebonden gebied. Op een herfstachtige avond is het kwartier 
bijna uitgestorven. Het oogt donker en verlaten en dit brengt een onveilig gevoel met zich mee. Ook 
de bewoners geven aan zich hier onveilig te voelen in de wintermaanden. In de zomer associëren ze 
dit kwartier met veel groen, bomen en terrasjes (zie bijlage focusgroep: samenvatting). 
Onderneemster Els Bugter noemt dit kwartier in de wintermaanden ‘een dooie boel’. Ze omschrijft dit 
dan ook als een kwartier waar nog veel mogelijkheden zijn (zie bijlage expertinterviews: transcripties 
expertinterview 5 – ondernemer Musiskwartier). Hieronder ziet u de uitstraling van de Rijnkade, op 
een herfstachtige dag in November  (zie afbeelding 4.3.8: uitstraling Rijnkwartier). 

Afbeelding 4.3.8: uitstraling Rijnkwartier 
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4.4 Verschillen en overlappingen sfeer 
Hieronder is een schematische weergave te zien van de verschillen en overlappingen van de acht 
kwartieren met betrekking tot de sfeer (zie figuur 4.4: verschillen en overlappingen sfeer). Met de 
oranje lijnen worden de belangrijkste clusteringen inzichtelijk gemaakt. Bij het variabelen sfeer is dat 
voornamelijk gebaseerd op de branchering van het gebied. Opvallend is hier dat de kwartieren relatief 
ver uit elkaar liggen. Er is voor ieder gebied een vrijwel unieke sfeer te omschrijven. 
 

Figuur 4.4: verschillen en overlappingen sfeer 
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4.5 Conclusie sfeer  
Door te kijken naar de resultaten van bovenstaande sub deelvragen kan de deelvraag ‘Welke sfeer 
hangt er in de verschillende kwartieren?’ worden beantwoord.  

Stationskwartier  
Het Stationskwartier dient als de in- en uitgang van de stad. Het is een grijs en kil gebied waar elke dag 
veel mensen en voertuigen passeren. Door de grote verbouwing is het station een levendig gebied 
geworden, maar daar heeft de rest van het Stationskwartier onder geleden. Hierdoor is er veel 
leegstand ontstaan. Het kwartier wordt steeds meer gekenmerkt door de horecabranche.   

Korenkwartier 
Het Korenkwartier is een horecaconcentratiegebied. Dit kwartier heeft voornamelijk een avond en 
nacht functie, maar kan niet als levendig worden omschreven omdat het aantal bezoekers tegen valt. 
De Korenmarkt is een sfeervol plein met verlichting en muziek. Echter voelt de rest van het gebied 
eerder troosteloos en kaal.  

Rozetkwartier 
In het Rozetkwartier is het aantal ondernemingen beperkt. Het kwartier heeft voornamelijk een 
educatieve functie door het Rozetgebouw. De ondernemingen die er zitten zijn voornamelijk 
bijzondere kleding of horecazaken. Door de bewegelijkheid en de dynamiek die er in dit kwartier 
wordt gevoeld,  kan het als levendig worden omschreven.  

Janskwartier 
Het Janskwartier is in de afgelopen jaren van winkel- naar horecafunctie veranderd. Het kwartier heeft 
een levendig en groen plein waar veel bezoekers komen en waar veel wordt georganiseerd. Dit wordt 
ook wel het concentratiegebied genoemd. De straten buiten het concentratiegebied worden 
omschreven als saai en rustig.  

7 straatjes  
De 7 straatjes bestaan uit smalle, intieme steegjes. In deze steegjes zijn voornamelijk ambachtelijke 
kledingzaken te vinden. Ook de horecabranche neemt toe in dit kwartier. Deze zaken zijn vaak van 
zelfstandige ondernemers en bedienen de bewustere klant. Het gebied voelt levendig aan door deze 
intimiteit.  

Musiskwartier 
Het Musiskwartier wordt gekenmerkt als een echt winkelgebied. In de afgelopen jaren is er veel 
leegstand in ontstaan en hierdoor is de levendigheid in dit kwartier afgenomen. Het Musiskwartier 
werkt wel samen als eenheid en dit is terug te zien in hun uitingen. Hun uitingen bevatten kleur en 
vorm. In het Musiskwartier is ruimte voor creativiteit.  

Eusebiuskwartier 
Het Eusebiuskwartier heeft een bestuursfunctie. Het aantal ondernemingen is dan ook klein in dit 
kwartier. Veel rechtstreekse invloeden uit de geschiedenis zijn nog terug te zien in dit kwartier. Door 
de grote, open ruimtes lijkt het gebied minder levendig. 

Rijnkwartier 
Het Rijnkwartier heeft het kleinste aantal ondernemingen. Het grootste gedeelte zijn 
horecaondernemingen. In het Rijnkwartier hoor en ruik je de Rijn. Het is een heel seizoensgebonden 
kwartier, wat in de zomermaanden bekend staat om haar gezellige terrassen. In de wintermaanden is 
het kwartier uitgestorven, en voelt het donker en onveilig aan.  
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Hoofdstuk 5       Motieven doelgroep 
In dit hoofdstuk wordt de deelvraag ‘Wat zijn de motieven van de doelgroep om (in) de binnenstad van 
Arnhem te ondernemen, te bezoeken of te wonen?’ beantwoord. Om antwoord te kunnen geven op 
deze deelvraag is er gebruik gemaakt van drie sub deelvragen ‘Wat zijn de motieven van de 
ondernemers?’, ‘Wat zijn de motieven van de bewoners?’ en ‘Wat zijn de motieven van de bezoekers?’. 
Hierna zullen de verschillen en overlappingen van de acht kwartieren, met de betrekking tot de 
motivatie van de doelgroep, schematisch worden weergegeven. Op het einde van dit hoofdstuk wordt 
er een sub conclusie gegeven over de belangrijkste motieven van de drie doelgroepen.  

5.1 Motieven ondernemers 
In het volgende hoofdstuk vindt u de motieven van de ondernemers, om in een bepaald kwartier te 
ondernemen. Hieronder ziet u een schematische weergave die de onderzoeksmethode en de kern van 
de resultaten aangeeft (zie figuur 5.3: schematische weergave – motieven ondernemers).  .   

      

 

 

 

 

 

Figuur 5.1.1: schematische weergave – motieven bezoekers 

Stationskwartier 
De onderneemster van, Holsboer 
Optometrie zit al 25 jaar met haar zaak in 
het Stationskwartier. Toen der tijd heeft ze 
bewust voor dit gebied gekozen, omdat 
hier veel doorloop was, ook aan haar kant 
van het gebied. Het Stationskwartier is een 
centrale plek die goed bereikbaar is. Echter 
heeft er enorme verbouwing 
plaatsgevonden. Hierdoor worden de 
bezoekers structureel één richting opgeleid 
en wordt een deel van dit kwartier nu een 
stuk minder bezocht. Hierdoor zijn veel 
ondernemers in dit kwartier over de kop 
gegaan. Dit vindt deze onderneemster nu 
een groot nadeel aan haar locatie. Toch is 

Expertinterviews 

Expertinterview 4 t/m 11: ondernemers 
kwartieren (zie bijlage expertinterviews 
transcripties: expertinterview 4 t/m 11) 

• Belangrijkste motieven 
• Voor- en nadelen kwartier (zie bijlage 

expertinterview: coderingstabel) 

Enquête 

Enquête ondernemers (zie bijlage: gebruikte 
resultaten - enquête ondernemers) 

• Ondersteuning van de expertinterviews 
• Belangrijkste motieven 

 

Figuur 5.1.2: wat zijn de belangrijkste motieven om in dit kwartier 
te ondernemen? (Stationskwartier) enquête 
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deze onderneemster nog steeds blij met de centrale locatie. Ze hoopt wel dat het kwartieren plan 
voor meer beleving gaat zorgen, waardoor ze haar bezoekers terug krijgt (zie bijlage expertinterviews: 
coderingstabel). 

Uit de enquête blijkt dat het merendeel in dit kwartier zit omdat de doelgroep zich hier bevindt. Dit is 
een aannemelijk motief, aangezien dit het drukst bezochte kwartier is (zie figuur 5.1.2: belangrijkste 
motieven ondernemers Stationskwartier). 

Korenkwartier 
Een groot voordeel van ondernemen in het Korenkwartier is, dat dit een groot 
horecaconcentratiegebied is. Een nadeel in dit kwartier is dat de ondernemers in dit kwartier moeilijk 
aan te sporen zijn tot collectiviteit. Raymond 
Driessen, ambassadeur van het 
Korenkwartier geeft aan dat dit komt 
doordat de ondernemers nog teveel naar 
een individueel doel streven. Bovendien 
wordt de focus vooral op de Korenmarkt 
gelegd, in plaats van op het gehele 
Korenkwartier (bijlage focusgroep: 
coderingstabel).  

Uit de enquêteresultaten blijkt dat 20% van 
de respondenten in dit kwartier zitten 
vanwege het aantal branchegenoten. Het 
merendeel (33%) geeft aan dat ze in het 
Korenkwartier zitten omdat ze bekend zijn 
met de omgeving (zie figuur 5.1.3: 
belangrijkste motieven ondernemers 
Korenkwartier). 

Rozetkwartier 
Erik Veeneman, ambassadeur en ondernemer in het Rozetkwartier heeft niet bewust voor dit kwartier 
gekozen. Vijf jaar geleden was hij was opzoek naar een pand in een van de zijstraten van de 
binnenstad. Uiteindelijk vond hij het ideale pand in het Rozetkwartier. Meneer Veeneman is achteraf 
wel heel blij dat zijn onderneming in het 
Rozetkwartier zit. Naar eigen zeggen zitten 
hier de ‘bijzondere winkels’. Hij geeft aan dat 
hier de meer doelgerichte klant komt, die 
opzoek is naar iets unieks. Hij vindt dat zijn 
onderneming goed past tussen de andere 
ondernemingen in dit gebied. Bovendien zijn 
het Rozetgebouw en het aardvarken 
hotspots die veel bezoekers trekken. Deze 
passanten komen allemaal langs zijn winkel 
(bijlage expertinterviews: transcriptie 
expertinterview – Rozetkwartier).  

Van respondenten op de enquête geeft 31% 
aan dat ze hier zitten omdat de 
prijs/kwaliteit verhouding van dit kwartier 

Figuur 5.1.4: wat zijn de belangrijkste motieven om in dit kwartier te 
ondernemen? (Rozetkwartier) enquête 

Figuur 5.1.3: wat zijn de belangrijkste motieven om in dit kwartier te 
ondernemen? (Korenkwartier) enquête 
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goed is. Een ander groot deel zit in dit kwartier gevestigd omdat ze hun ideale pand hier vonden (23%) 
of omdat de doelgroep zich hier bevindt (23%) (zie figuur 5.1.4: belangrijkste motieven ondernemers 
Rozetkwartier). 

Janskwartier  
Onderneemster Rosalie Groothuis heeft al 11 jaar een café in het Janskwartier. Sinds vijf jaar heeft ze 
ook een koffie/lunch plek aan de overkant. Mevrouw Groothuis heeft niet bewust voor het 
Janskwartier gekozen. Het pand van haar café was het eerste pand, met een horecavergunning dat 
toen der tijd vrij kwam. Haar voornaamste motief is om de bezoekers te entertainen. Hierom vindt ze 
het ook jammer dat er zo’n groot bewonersgebied is gecreëerd in het Janskwartier. Haar café valt 
buiten het concentratiegebied van het Janskwartier. Buiten het concentratiegebied gelden andere 
regels met betrekking tot geluidsoverlast en 
het opruimen van terrassen. Hierdoor is het 
voor Mevrouw Groothuis soms een hele 
opgave om haar zaak te runnen en de klant 
tevreden te houden (bijlage expertinterviews: 
transcriptie expertinterview – Janskwartier).  

Vanuit de enquête blijkt dat de helft (50%) van 
de ondernemers aangeeft in dit kwartier te 
zitten omdat hier hun potentiële klant zit. De 
andere helft is verdeeld. Het ideale pand 
(17%), bekendheid met de omgeving (17%) en 
de doelgroep bevindt zich hier (16%) worden 
als belangrijke motieven genoemd (zie figuur 
5.1.5: belangrijkste motieven ondernemers 
Janskwartier). 

7 straatjes 
De 7 straatjes trekt de bewustere klant. Dit is ook een motief voor de ondernemers om hier te zitten. 
In dit kwartier zitten ondernemers met hetzelfde DNA: eigenwijs en zelfstandig. Voor deze 
zelfstandige ondernemers is het kostenaspect ook belangrijk. De prijs/kwaliteit verhouding in dit 
kwartier is goed volgens Marcel Linneweever, ambassadeur en ondernemer van de 7 straatjes (bijlage 
expertinterviews: transcriptie expertinterview – 7 straatjes).  

Ook uit de enquête blijft dat het motief van 
een kwart van de ondernemers (25%) het 
ideale pand is, en dat van 19% het motief de 
prijs/kwaliteit verhouding is. Op deze 
gedeelde tweede plek wordt ook de 
bekendheid met de omgeving (19%) als 
motief genoemd (zie figuur 5.1.6: 
belangrijkste motieven ondernemers 
Rozetkwartier).  

  

Figuur 5.1.6: wat zijn de belangrijkste motieven om in dit kwartier te 
ondernemen? (7 straatjes) enquête 

Figuur 5.1.5: wat zijn de belangrijkste motieven om in dit kwartier te 
ondernemen? (Janskwartier) enquête 
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Musiskwartier 
In het Musiskwartier komen veel passanten. Het is een echt winkelgebied waar veel A-merken zijn 
gevestigd. Er is veelal nieuwbouw in het Musiskwartier. Hierdoor zijn de huurprijzen hoog, en is er veel 
leegstand ontstaan. Sandy Heij-Bouwman is onderneemster van de Arnhem Store. Dit is een project 
vanuit de gemeente. Zo is zij ook in dit kwartier terecht gekomen met haar onderneming. Ze geeft aan 
‘de gemeente was opzoek naar een pand, 
en dit pand stond leeg’. Mevrouw Heij-
Bouwman is blij met deze plek, omdat het 
gebied toch nog veel traffic trekt ondanks 
de leegstand (bijlage expertinterviews: 
transcriptie expertinterview – 
Musiskwartier).  

In de enquête geeft 34% aan, in dit 
kwartier te zitten voor het ideale pand. 
Verder geeft 22% van de respondenten 
aan in dit kwartier te zitten vanwege het 
aantal branchegenoten (zie figuur 5.1.7: 
belangrijkste motieven ondernemers 
Musiskwartier).  

Eusebiuskwartier  
Een onderneemster uit het Eusebiuskwartier noemt dit een gezellig en relaxt kwartier, met een soort 
vakantiegevoel. Dit kwartier trekt vooral in het zomerseizoen extra bezoekers, vanaf de Rijn. 
Bovendien zijn er in het kwartier nog een aantal rechtstreekse invloeden uit de geschiedenis te vinden. 
Een daarvan is de Eusebiuskerk. Deze bezienswaardigheid zorgt voor meer bezoekers. Echter is de 
huidige, grote verbouwing van deze kerk een nadeel voor de ondernemers. ‘Altijd is er wel iets’, geeft 
een onderneemster uit dit kwartier aan (bijlage expertinterviews: transcriptie expertinterview – 
Eusebiuskwartier). Eén andere ondernemer uit dit kwartier heeft de enquête ingevuld en geeft aan in 
dit kwartier te zitten omdat de (potentiële) doelgroep zich hier bevindt. Verder zijn er van het 
Eusebiuskwartier geen opvallende ondernemingsmotieven bekend.  

Rijnkwartier 
Het Rijnkwartier heeft natuurlijk het prachtige uitzicht van de Rijn. Maar verder heeft dit gebied het 
lastig in het winterseizoen. Het Rijnkwartier is echt een seizoensgebonden gebied. In de 
zomermaanden flanneren de bezoekers over de kade en meren grote cruiseschepen aan, die weer 
voor meer passanten zorgen. Voor onderneemster, Els Bugter, is het prachtige uitzicht echt haar 
grootste motief om in dit kwartier te zitten. Verder gelooft ze erin dat dit kwartier veel potentie heeft 
en dat er ruimte is voor kunst en innovatie (bijlage expertinterviews: transcriptie expertinterview –
Rijnkwartier). De enquête is ingevuld door één andere ondernemer uit het Rijnkwartier. Deze 
ondernemer geeft aan hier te zitten, omdat het ideale pand hier zat. 

De lage respons op de enquête van zowel het Eusebiuskwartier als het Rijnkwartier kunnen verklaard 
worden door het geringe aantal ondernemingen dat zich in deze kwartieren bevinden. Beide gebieden 
worden deels gekenmerkt door een groot woning gebied (zie observatie 3: zintuigelijke identiteit – 
Eusebiuskwartier en Rijnkwartier).  

  

Figuur 5.1.7: wat zijn de belangrijkste motieven om in dit kwartier te 
ondernemen? (Musiskwartier) enquête 
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5.2 Motieven bewoners 
Per kwartier wordt er verteld wat de belangrijkste motieven zijn om hier wel of niet te wonen. Deze 
motivatie wordt bepaald aan de hand de belangrijkste motieven en het veiligheidsgevoel van de 
bewoners. Bij de meeste kwartieren wordt ‘leefbaarheid van de omgeving’ genoemd. Dit begrip is een 
verzamelwoord voor kwaliteitskenmerken van een woonomgeving. Hieronder ziet u een schematische 
weergave die de onderzoeksmethode en de kern van de resultaten aangeeft (zie figuur 5.2: 
schematische weergave – motieven bewoners).   

 

 

 

 

Stationskwartier 
In de focusgroep vertelt een bewoner uit de binnenstad dat hij liever niet in het Stationskwartier zou 
willen wonen. Hij noemt als voornaamste reden de drukte van dit kwartier (zie bijlage focusgroep: 
coderingstabel). Tijdens het observeren werd 
bevestigd dat dit een druk kwartier is waar veel 
mensen en voertuigen passeren (zie bijlage 
observaties 2: passantentelling – 
Stationskwartier).   

Vanuit de enquête is gebleken dat de drie 
voornaamste motieven om in het 
Stationskwartier te wonen zijn: een hoge 
leefbaarheid, de ideale woning en nabij werk 
en/of school. Verder werd het aanbod van 
winkels genoemd en de nabijheid van openbaar 

Observatie 

Observatieformulier kwartieren (zie 
bijlage observaties 2: passanten en 

observaties 3: zintuigelijke identiteit) 

• Bevestiging of ontkrachting 
genoemde bezoekmotieven in 
focusgroep en expertinterviews  

Focusgroep 

Focusgroep bewoners en bezoekers binnenstad 
Arnhem (zie bijlage focusgroep: samenvatting en 

coderingstabel) 

• Motivatie om in een gebied wonen 

Expertinterviews 
 

Expertinterview 3 t/m 11: Expertinterviews 
(zie bijlage expertinterviews: expertinterviews 

transcripties 3 t/m 11) 

• Motivatie bewoners  
• Omgang met de bewoners 

 

Enquête 

Enquête bewoners (zie bijlage: gebruikte resultaten - 
enquête bewoners) 

• Ondersteuning overige onderzoeksmethode 
• Vraag 5: ‘Hoe veilig voelt ut zich in uw wijk?’ 
• Vraag 12: ‘Wat zijn uw motieven geweest om in dit 

kwartier te gaan wonen?’ 

Figuur 5.2.1: schematische weergave – motieven bewoners 
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vervoer. Dat laatste is dan ook een typerend 
kenmerk voor dit kwartier (zie figuur 5.2.2: 
belangrijkste motieven bezoekers 
Stationskwartier).  

In de enquêteresultaten is te zien dat het grootste 
gedeelte (72%) van de respondenten aangeeft 
zich veilig te voelen in het kwartier. Het overige 
gedeelte van de respondenten is evenredig 
verdeeld tussen een neutraal gevoel en een 
onveilig gevoel (14%) (zie figuur 5.2.3: veiligheid 
Stationskwartier).  

Korenkwartier 
Zoals eerder genoemd in het subhoofdstuk 
‘levendigheid’, is het Korenkwartier een relatief 
rustig en onbezocht kwartier. Het gebied wordt 
geassocieerd met disco en feest en dit wekt de 
suggestie dat het Korenkwartier in de weekenden 
drukker bezocht wordt (zie bijlage observaties 2: 
passantentelling- Korenkwartier). Vanuit de 
beschikbare onderzoeksresultaten kan er niet 
gesteld worden of het uitgaansimago en/of de 
rust van dit kwartier iets te maken heeft met het 
motief om hier te wonen.  

Door de respondenten van de enquête worden er 
maar drie motieven genoemd om in dit kwartier 
te gaan wonen: de ideale woning en nabij werk 
en/of school zijn de belangrijkste motieven. 
Verder blijkt het aanbod van winkels ook 
belangrijk te zijn voor een enkeling (zie figuur 
5.2.4: belangrijkste motieven bewoners 
Korenkwartier). 

Uit de enquêteresultaten blijk dat meer dan de 
helft (60%) zich neutraal voelt over de veiligheid in 
dit kwartier. Dit is ten opzichte van de rest van de 
kwartieren een stuk negatiever. Daar gaf het 
merendeel van de respondenten aan zich veilig, of 
heel erg veilig te voelen in zijn of haar kwartier (zie 
figuur 5.2.5: veiligheid Korenkwartier).  
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Figuur 5.2.4: wat zijn uw motieven geweest om in dit kwartier te 
gaan wonen? (Korenkwartier) enquête resultaat 
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Figuur 5.2.5: hoe veilig voelt u zich in uw wijk? (Korenkwartier) 
enquête resultaat 
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Rozetkwartier 
Tijdens de focusgroep zijn er meerdere 
motieven genoemd om in het Rozetkwartier te 
wonen: de centrale liggen, de scheidingslijn 
tussen de drukke winkelstraten, mooie uitzicht, 
goede toekomstplannen  (zie bijlage 
focusgroep: coderingstabel).  

In de enquêteresultaten is te zien dat voor twee 
respondenten de centrale ligging ook het 
belangrijkste motief is. Het aanbod van winkels 
blijkt het meeste respondenten het 
belangrijkste motief te zijn. In geen enkel ander 
kwartier wordt het motief ‘het aanbod van 
winkels’ zo vaak genoemd als bij het 
Rozetkwartier. Verder wordt de hoge 
leefbaarheid en het aanbod van culturele 
voorzieningen genoemd (zie figuur 5.2.6: 
belangrijkste motieven bewoners Rozetkwartier).  

Ongeveer driekwart van de respondenten van de 
enquête geeft aan zich veilig (50%), of heel erg 
veilig (23%) te voelen in dit kwartier. Dit is een 
zeer positief resultaat. Slechts 9% geeft aan zich 
onveilig of heel erg onveilig te voelen. De 
veiligheid zou een goed motief kunnen zijn om in 
deze wijk wonen (zie figuur 5.2.7: veiligheid 
Rozetkwartier).  

Janskwartier 
Het Janskwartier wordt door de bewoners uit de 
focusgroep geassocieerd met een groene 
omgeving (zie bijlage focusgroep: coderingstabel). 
Dit komt voornamelijk door het Jansplein waar ook 
de koepelkerk staat. Daaromheen staan bomen, 
aanzienlijk meer dan in de rest van de binnenstad 
(zie bijlage observaties 3: zintuigelijke identiteit – 
Janskwartier).  

Verder geeft Rosalie Groothuis, ambassadeur van 
het Janskwartier, aan dat het gebied naar haar zin 
te veel beschermd wordt door en voor de 
bewoners. Het grote aantal woningen zorgt ervoor 
dat het kwartier een zijn entertainment functie 
verliest. Echter versterkt dit wel de leefbaarheid 
van het kwartier (zie bijlage expertinterviews: 
expertinterviews transcripties – Janskwartier).  
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Figuur 5.2.7: hoe veilig voelt u zich in uw wijk? (Rozetkwartier) 
enquête resultaat 
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De hoge leefbaarheid wordt dan ook door drie 
respondenten van de enquête genoemd als motief. 
Verder is te zien dat het hoofdmotief voor de 
respondenten het vinden van hun ideale woning is 
(zie figuur 5.2.8:belangrijkste motieven bewoners 
Janskwartier). 

Meer dan driekwart van de respondenten geeft 
aan zich veilig (46%), of heel eg veilig (31%) te 
voelen in zijn/haar wijk. Een kleine 15% geeft een 
neutraalgevoel aan, en slechts 8% geeft aan zich 
onveilig te voelen in het Janskwartier. Dit is een 
van de betere scores op het gebied van veiligheid 
ten opzichte van de rest van de kwartieren (zie 
figuur 5.2.9: veiligheid Janskwartier).  

7 straatjes 
“Ik hoop dat het gewoon een heel goed bewoond 
gebied blijft omdat het dat ook lekker truttig houdt, 
dat houdt het sociaal. Ik vind het leuk om de 
overburen te kennen, ik vind het leuk om een ander 
verhaal in de winkel te hebben dan alleen je werk.”  

Hierboven ziet u een uitspraak van Marcel 
Linneweever, ambassadeur van de 7 straatjes (zie 
bijlage expertinterviews: expertinterviews 
transcripties – 7 straatjes). Uit deze uitspraak blijkt 
dat de 7 straatjes een sterk bewoond gebied is. 
Tijdens het observeren is dit bevestigd (zie 
observaties 3: zintuigelijke identiteit – 7 straatjes). 
De combinatie tussen winkelen en wonen, en 
voornamelijk het positieve contact tussen de 
bewoners en ondernemers is kenmerkend voor de 
7 straatjes.   

Door de respondenten van de enquête wordt het 
vinden van hun ideale woning als voornaamste 
motief genoemd. Verder zijn vaker genoemde 
motieven: nabij werk en/of school, het aanbod aan 
winkels (zie figuur 5.2.10: belangrijkste motieven 
bewoners 7 straatjes). 

In dit kwartier wordt het gevoel van veiligheid over 
het algemeen positief beoordeeld. Een ruime 83% 
van de respondenten geeft aan zich veilig (50%) of 
heel erg veilig (33%) te voelen. Hier staat dan wel 
weer een percentage van 17% tegenover dat zich 
heel erg onveilig voelt (zie figuur 5.2.11: 
veiligheid 7 straatjes). 
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Figuur 5.2.10: wat zijn uw motieven geweest om in dit kwartier 
te gaan wonen? (7 straatjes) enquête resultaat 
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Figuur 5.2.11: hoe veilig voelt u zich in uw wijk? (7 straatjes) 
enquête resultaat 
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Figuur 5.2.8: hoe veilig voelt u zich in uw wijk? (Janskwartier) 
enquête resultaat 



 55 
IDENTITEIT  BINNENSTAD ARNHEM | ONDERZOEKSRAPPORT 

Musiskwartier 
Zowel in de focusgroep als in de expertinterviews 
als gedurende de observaties is het woonmotief 
van het Musiskwartier niet zichtbaar geworden. Dit 
is op zich ook niet raar, aangezien dit echt een 
winkelgebied.   

In de enquête is dan ook duidelijk terug te zien dat 
het aanbod van winkels een het belangrijkste 
motief is om in dit kwartier te wonen. Op de 
tweede plek staat het vinden van de ideale woning, 
gevolgd door de aanwezigheid van culturele 
voorzieningen. Aangezien er in het Musiskwartier 
regelmatig aandacht is voor kunst en cultuur, is dit 
karakteriserend voor dit kwartier (zie figuur 5.2.12: 
belangrijkste motieven bezoekers Musiskwartier).  

Het kwartier wordt door het grootste gedeelde als 
veilig (44%) of heel erg veilig (31%) ervaren onder 
de respondenten. Geen enkele respondenten geeft 
aan zich onveilig of heel erg onveilig te voelen (zie 
figuur 5.2.13: veiligheid Musiskwartier).  

Eusebiuskwartier 
In de focusgroep geven de bewoners van het 
Eusebiuskwartier aan dat ze hier met veel plezier 
wonen. Dit komt met name door de flat met tuin, 
wat bijzonder is in de binnenstad (zie bijlage 
focusgroep: samenvatting en coderingstabel). 
Tijdens de observatie is gebleken dat het een groot 
en open gebied is, waardoor het rustig aanvoelt. 
Ook heeft het Eusebiuskwartier een groot aantal 
woningen (zie bijlage observaties 3:  zintuigelijke 
identiteit – Eusebiuskwartier).  

Vanuit de enquêteresultaten blijkt dat het 
voornaamste motief om in het Eusebiuskwartier 
te wonen het aanbod aan winkels is. Op de 
tweede plek volgt het vinden van de ideale 
woning, en nabijheid van werk en/of school (zie 
figuur 5.2.14: belangrijkste motieven bewoners 
Eusebiuskwartier).  

In dit kwartier geeft 50% aan zich veilig te voelen, 
en zelfs 17% voelt zich zeer veilig. De andere 33% 
voelt zich neutraal over de veiligheid. Dit houdt in 
dat niemand zich onveilig voelt in dit kwartier. De 
keuze neutraal wordt vaker genoemd, ten 
opzichte van de andere kwartieren (zie figuur 
5.2.15: veiligheid Eusebiuskwartier).  
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Figuur 5.2.12: wat zijn uw motieven geweest om in dit kwartier 
te gaan wonen? (Musiskwartier) enquête resultaat 
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Figuur 5.2.13: hoe veilig voelt u zich in uw wijk? (Musiskwartier) 
enquête resultaat 
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Rijnkwartier 
In de focusgroep is er geen direct woonmotief 
genoemd voor het Rijnkwartier. In de enquête 
is naar voren gekomen dat respondenten de 
ideale woning als belangrijkste motief zien. Op 
de Rijnkade staan een aantal van de meest 
luxe huizen van de binnenstad van Arnhem 
(zie bijlage observaties 3: zintuigelijke identiteit 
– Rijnkwartier). Ook worden een hoge 
leefbaarheid en de aanwezigheid van culturele 
voorzieningen genoemd door de 
respondenten als motieven (zie figuur 5.2.16: 
belangrijkste motieven bewoners Rijnkwartier).  

De deelnemers van de focusgroep gaven aan 
dat het Rijnkwartier wat onveilig aan kan 
voelen in de wintermaanden. Dit komt mede 
door het donkere en verlaten gebied. 
Bovendien geven ze aan dat er ’s avonds veel 
hangjeugd te vinden is die voor overlast zorgen. 
‘Geen feestje voor de bewoners’, noemt een 
van de deelnemers van de focusgroep (zie 
bijlage focusgroep: coderingstabel). Ook bleek 
kwam dit gevoel naar boven gedurende de 
observatie die in de avonduren is gehouden (zie 
bijlage observaties 3: zintuigelijke identiteit – 
Rijnkwartier).  

Dit gevoel van onveiligheid staat overigens wel 
in directe tegenstelling met de enquête 
resultaten, waarin 100% aangeeft zich veilig of 
heel erg veilig te voelen. Hierbij moet rekening 
worden gehouden met het feit dat de zowel de 
focusgroep als de observatie zijn gehouden in 
de herfst. Men associeert iets met de huidige 
situatie. De enquête is ingevuld door bewoners 
die het hele jaar door bekend zijn met het 
gebied, en het gebied dan ook niet meteen 
associëren met de donkere en koude maanden 
van het jaar (zie figuur 5.2.17: veiligheid 
Rijnkwartier).  
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Figuur 5.2.16: hoe veilig voelt u zich in uw wijk? (Rijnkwartier) 
enquête resultaat 
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5.3 Motieven bezoekers 
Dit onderzoek wordt verricht in het kader van de trend: citymarketing. Hierom is het belangrijk om 
kort aandacht te besteden aan de trends en de toekomst van de bezoekmotieven voor een stad. Een 
citymarketing plan blijft dan voor langere tijd geschikt. Vervolgens wordt er, aan de hand van een 
onderzoek uit 2016, verteld wat de huidige bezoekmotieven van Arnhem zijn. Er wordt hierbij vanuit 
gegaan dat de bezoekmotieven weinig tot niet veranderd zijn in de afgelopen twee jaar. Als laatste 
worden de opvallende bezoekmotieven van de kwartieren toegelicht. Hieronder ziet u een 
schematische weergave die de onderzoeksmethode en de kern van de resultaten aangeeft (zie figuur 
5.3.1: schematische weergave – motieven bezoekers).  .   

     Figuur 5.3.1: schematische weergave – motieven bezoekers 

Huidige bezoekmotieven  
Het wordt voor de consument steeds makkelijker om vanuit thuis te winkelen. In juli 2018 hebben 
webwinkels ruim 13% meer omgezet dan het jaar daarvoor. De stad wordt steeds meer gebruikt voor 
het vervullen van een andere behoefte. Beleving is een steeds belangrijker bezoekmotief (inretail, 
2018). 

In 2016 is er met 1.324 respondenten een intern onderzoek verricht naar de belangrijkste motieven 
om de binnenstad van Arnhem te bezoeken (Arnhem, 2016). Uit dit rapport is gebleken dat het 
belangrijkste motief voor bezoekers van de binnenstad van Arnhem winkelen is. Hierbij moet rekening 
worden gehouden dat de populariteit van webshops de afgelopen twee jaar sterk is toegenomen (cbs, 
2018). Verder wordt ‘boodschappen doen’ genoemd als belangrijk bezoekmotief om de binnenstad te 
bezoeken (zie figuur 5.3.2: belangrijkste motieven om de binnenstad van Arnhem te bezoeken).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Deskresearch 

Huidige bezoekmotieven bezoekers 
Arnhem 2016 (zie bijlage 5.3:  motieven 

bezoekers) 

• Huidige bezoekmotieven uit 2016, 
binnenstad monitor  

• Trends en toekomst in 
bezoekmotieven 
 

Focusgroep 

Focusgroep bezoekers: (zie bijlage 
focusgroep – samenvatting) 

• Motivatie bezoekers zie bijlage 
focusgroep: coderingstabel) 

 

Expert interviews 

Expertinterview 2: geschiedenis (zie 
bijlage transcripties: expertinterview 2 - 

geschiedenis) 

• Motief Korenkwartier 
 

Expertinterview 4 t/m 11: ondernemers 
kwartieren (zie bijlage transcripties: 

expertinterview 4 t/m 11) 

• Typerende waarneembaar heden voor 
het kwartier 

• Onderbouwing of versterking motivatie 
bezoekers focusgroep 

Figuur 5.3.2: belangrijkste motieven om de binnenstad te bezoeken 
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Bezoekers hebben op zondag, relatief vaker, winkelen als hoofdmotief (68%). Terwijl op donderdag 
vaker een horecabezoek het hoofdmotief is (18%) (Arnhem G. , 2016). Winkelen blijkt ook steeds 
vaker een onderdeel te worden van ‘een dagje uit’, dan dat het winkelen centraal staat. Denk hierbij 
aan een combinatie van winkelen, de bioscoop, horeca of een cultureel bezoek (Ecorys, 2016).  

In het onderzoek is er ook gekeken naar de belangrijkste motieven om specifiek Arnhem te bezoeken, 
in plaats van een ander winkelgebied. Hieruit is gebleken dat de nabijheid voor 45% de reden is om de 
binnenstad te bezoeken. Op de tweede plek staat het winkelaanbod (16%). Slechts 2% komt naar de 
binnenstad voor het horeca aanbod (zie figuur 5.3.3: reden om specifiek Arnhem te bezoeken). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opvallende bezoekmotieven  
Tijdens de focusgroep zijn er van het Stationskwartier en het Rozetkwartier opvallende 
bezoekmotieven naar voren gekomen. Van het Korenkwartier is tijdens de interviews genoeg 
informatie naar boven gekomen om de opvallendste bezoekmotieven van dit kwartier te benoemen. 
Van de andere kwartieren is dit niet duidelijk naar voren gekomen, en deze zijn hierom ook niet 
genoemd.  

Stationskwartier 
Het Stationskwartier wordt voornamelijk bezocht omdat het de belangrijkste in- en uitgang van de 
stad is. De bewoners van de andere kwartieren in de binnenstad komen hier niet specifiek heen voor 
een andere reden. Ze vermijden deze plek zelfs liever op de drukste momenten. Omdat dit een 
belangrijke ingang en uitgang van de stad is, is dit een van de meest drukst bezochte kwartieren (zie 
bijlage focusgroep: coderingstabel). 

Korenkwartier 
Tijdens de focusgroep wordt er aangegeven dat het Korenkwartier in de avond donker en onveilig 
aanvoelt. Dit betreft voornamelijk de steegjes die rondom de Korenmarkt liggen. Aangezien er in dit 
kwartier voornamelijk avond horeca zit, is er dan ook geen ander bezoekmotief om het Korenkwartier 
te bezoeken (zie bijlage focusgroep: coderingstabel). Door zowel Coen Peelen, gemeente 
bestuursadviseur binnenstad Arnhem als Raymond Driessen, ambassadeur van het Korenkwartier 
wordt dit verklaard, omdat het Korenkwartier moeite heeft om de slag te maken naar een dag functie 
(zie bijlage expertinterviews: transcriptie expertinterview 2 – citymarketing en transcriptie 
expertinterview 5 – ondernemer Korenkwartier). Omdat het gebied zelf nog zoekende is naar zijn 
nieuwe functie zijn ook de bezoekersmotieven voor dit gebied, op dit moment, niet duidelijk in kaart 
te brengen. Wel wordt dit gebied sterk geassocieerd met disco en feesten. Hierom kan ervanuit 
worden gegaan dat dit ooit het meest voornaamste bezoekmotief was. 

  

Figuur 5.3.3: reden om specifiek Arnhem te bezoeken  
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Rozetkwartier 
In dit kwartier wordt het Rozetgebouw als belangrijkste bezoekmotief aangegeven (zie bijlage 
focusgroep: coderingstabel). In dit gebouw bevindt zich de openbare bibliotheek van Arnhem, en de 
onderste verdieping van het gebouw is ingericht als archief. Het gebouw werkt ook veel samen met 
basisscholen en is bedoeld als hét middelpunt voor cultuur, kennis en educatie (Rozet, Rozet, 2018). 
De bezoekers hebben bij dit kwartier een sterke associatie met educatie (zie bijlage focusgroep: 
samenvatting). 
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5.4 Verschillen en overlappingen motieven 
Hieronder is een schematische weergave te zien van de verschillen en overlappingen van de acht 
kwartieren met betrekking tot de motieven (zie figuur 5.4: verschillen en overlappingen motieven). 
Met de oranje lijnen worden de belangrijkste clusteringen inzichtelijk gemaakt. Bij het variabelen 
motieven zijn dat de meest uit elkaar liggende motieven, daarbij voort bordurend op de branchering. 
Opvallend is hier dat de kwartieren relatief dicht op elkaar liggen, en er veel overlappingen zijn. De 
motieven om in een gebied te ondernemen, wonen of bezoeken liggen dicht bij elkaar. 
 

Figuur 5.4: verschillen en overlappingen motieven 
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5.5 Conclusie motieven  
Door te kijken naar de resultaten van bovenstaande sub deelvragen kan de deelvraag ‘Wat zin de 
motieven van de doelgroep om (in) de binnenstad van Arnhem te ondernemen, te bezoeken of te 
wonen?’ worden beantwoord.  

Stationskwartier  
Het Stationskwartier is een centrale plek, waar veel passanten komen en daarom ook de (potentiële) 
doelgroep voor ondernemers. Echter worden bezoekers door de verbouwing van de Stationshal naar 
één richting geleidt en blijft een deel van het Stationskwartier nu onbezocht. Voor bezoekers is de 
drukte van de Stationshal juist een reden om dit kwartier zoveel mogelijk te vermijden en enkel te 
bezoeken wanneer ze de stad in of uitgaan. Bewoners uit dit kwartier geven aan dat het een veilig 
kwartier is met een hoge leefbaarheid.  

Korenkwartier 
Het Korenkwartier is een groot horecaconcentratie gebied. Voor ondernemers is het aantal 
branchegenoten dan ook een groot voordeel. Echter zijn de ondernemers wel moeilijk aan te sporten 
voor collectiviteit. Het kwartier wordt door de bewoners onveiliger ervaren ten opzichte van de 
andere kwartieren. Het Korenkwartier wordt door de bezoekers geassocieerd met disco en feest. De 
horeca is dan ook voor de bezoekers het belangrijkste motief zijn om dit kwartier te bezoeken.  

Rozetkwartier 
Het Rozetgebouw is voor veel bezoekers een wezenlijk motief om dit kwartier te bezoeken. Voor 
ondernemers is dit gunstig, want dit gebouw trekt veel bezoekers die ook langs hun ondernemingen 
passeren. Bewoners uit dit kwartier geven aan dat de ligging een pluspunt is. Verder is het aanbod van 
winkels het grootste motief. Ook het aanbod van culturele voorzieningen wordt in dit kwartier 
opvallend vaak benoemd.  

Janskwartier 
Het belangrijkste motief voor ondernemers om in het Janskwartier te zitten is omdat hun (potentiële) 
doelgroep hier zit. Echter gelden er grote verschillen en regels met het concentratiegebied van dit 
kwartier, en de straten erbuiten. Bewoners denken bij dit kwartier ook meteen aan het 
concentratiegebied, dat wordt geassocieerd met een groene omgeving. Het Janskwartier scoort als 
een van de betere kwartieren om het gebied van veiligheid. Het belangrijkste motief voor bewoners is 
hun ideale woning die ze in dit kwartier vonden.  

7 straatjes 
De prijs/kwaliteit verhouding in dit kwartier is goed. Hierdoor is dit de ideale plek voor zelfstandig 
ondernemers. Dit kwartier trekt de bewustere klant. De 7 straatjes is een goed bewoond gebied. De 
verbinding tussen de bewoners en ondernemers in dit kwartier is bijzonder en specifiek voor de 7 
straatjes. De ideale woning is voor veel bewoners dan ook het belangrijkste motief om in de 7 straatjes 
te zitten. Het grootste gedeelte voelt zich veilig in dit kwartier.   

Musiskwartier 
Voor ondernemers zijn de belangrijkste motieven om in dit kwartier te zitten hun ideale pand en het 
aantal branchegenoten. Het is een kwartier waar veel nieuwbouw is en waar veel passanten komen. 
Het Musiskwartier is een echt winkelgebied en de bewoners geven aan dat het aanbod aan winkels 
dan ook een belangrijk woonmotief is. Ook voor de bewoners wordt het vinden van het ideale pand 
genoemd als motief om in dit kwartier te wonen. Bovendien is het aanbod van culturele voorzieningen 
ook belangrijk voor de bewoners uit het Musiskwartier. Dit kwartier wordt als veilig tot zeer veilig 
ervaren.  
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Eusebiuskwartier 
Het Eusebiuskwartier heeft een aantal historische bezienswaardigheden die veel bezoekers trekken. 
Anderzijds geven de ondernemers aan dat de grote verbouwing van de Eusebiuskerk voor overlast 
zorgt. Het Eusebiuskwartier is een groot bewoond gebied. Bewoners uit dit kwartier geven aan hier 
met veel plezier te wonen. Het belangrijkste motief om in dit kwartier te wonen is het aanbod van 
winkels. Ten opzichte van andere kwartieren wordt de veiligheid hier vaker als neutraal beoordeeld.  

Rijnkwartier 
Het prachtige uitzicht wordt genoemd als groot voordeel om hier te ondernemen. Het is een heel 
seizoensgebonden kwartier. In de wintermaanden komen hier bijna geen passanten terwijl het 
kwartier in de zomer een stuk meer wordt bezocht. Door de uitstraling heeft dit gebied veel potentie. 
Verder geven zowel de ondernemers al bezoekers aan dat ze hun ideale pand in dit kwartier hebben 
gevonden, en dat dit hun voornaamste motief is. Omdat het gebied in de wintermaanden verlaten en 
donker is, voelt het onveilig aan.  
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Hoofdstuk 6   Verschillen en overlappingen kwartieren 
In dit hoofdstuk worden de verschillen en overlappingen van de acht kwartieren schematisch in kaart 
gebracht (zie figuur 6: verschillen en overlappingen kwartieren). Om deze weergave te maken wordt de 
kern van de schematische weergaven aan het einde van hoofdstuk twee, vier en vijf gebruikt en 
aangevuld met aanvullende informatie. Eerst zullen alle voorgaande schematische weergaves met 
verschillen en overlappingen worden herhaald. Vervolgens zullen de opvallend heden, en wat er van 
wordt meegenomen naar de uiteindelijk weergave, kort worden toegelicht.   

Figuur 6.1: verschillen en overlappingen kwartieren - geschiedenis 

In de eerste schematische weergave wordt al een duidelijke splitsing gemaakt tussen de historische 
binnenstad, waarbij het Korenkwartier,  Janskwartier, 7 straatjes en Musiskwartier horen, en de latere 
uitbreidingen van de binnenstad. Het Rozetkwartier ligt op de breuklijn. In de uiteindelijke weergave is 
deze splitsing nog steeds duidelijk terug te zien (zie figuur 6.4 verschillen en overlappingen kwartieren). 
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Figuur 6.2: verschillen en overlappingen kwartieren – sfeer 

In de tweede schematische weergave blijft de splitsing die in de vorige weergave is benoemd 
zichtbaar. Verder is het hier opvallend dat de gebieden relatief verder uit elkaar liggen. Ieder gebied 
heeft dus een relatief eigen sfeer, ondanks dat ze binnen eenzelfde branche kunnen vallen.  
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Figuur 6.3: verschillen en overlappingen kwartieren – motieven 

Ook in de derde schematische weergave is de eerder genoemde splitsing nog duidelijk terug te zien. 
Ook is hier opvallend dat het Stationskwartier er buiten valt. Dit komt doordat de belangrijkste 
clusteringen hier de meest uit elkaar liggende motieven zijn. Het Stationskwartier heeft als enige een 
zeer apart belangrijkste motief. Namelijk dat het een in\uitgang van de stad is. Verder is het 
voornamelijk opvallend dat de gebieden relatief dicht op elkaar liggen, en er veel overlappingen zijn. 
Op de belangrijkste clusteringen na, zijn er nauwelijks unieke motieven te onderscheiden.   
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Figuur 6.4: verschillen en overlappingen kwartieren 

Met de oranje lijnen worden de belangrijkste clusteringen inzichtelijk gemaakt. Voor de uiteindelijke 
vergelijking van de kwartieren zijn de huidige functies van de gebieden het meest belangrijk. De 
functie van een gebied wordt bepaald door het samenvallen van welke branche er voornamelijk in een 
gebied is gevestigd en de meest opvallende motieven om in een kwartier te ondernemen, te wonen of 
te bezoeken. Hierom zijn de clusters: cultuur, horeca en winkelen. Het stationskwartier valt dan ook 
buiten deze clusteringen. Door de relatief ver uit elkaar liggende sfeer van ieder kwartier, en de 
relatief dicht bij elkaar vallende motieven van ieder kwartier, liggen de gebieden niet opvallend ver of 
dicht bij elkaar. De losse kwartieren samen vormen een geheel, maar wel met ieder een eigen 
identiteit. 
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Conclusie wijkidentiteit  
In de conclusie wordt er antwoord gegeven op de centrale vraagstelling ‘Wat is de wijkidentiteit van 
de acht kwartieren van de binnenstad van Arnhem?’ Dit is een beschrijvende onderzoeksvraag, hierom 
worden de resultaten alleen omschreven en wordt er niks verder verklaart, ontworpen of 
geëvalueerd. Om de centrale vraag te kunnen beantwoorden, wordt het wijkidentiteit model per 
kwartier ingevuld (zie bijlage conclusie wijkidentiteit: wijkidentiteit model). Er is vanuit gegaan dat dit 
een volledig beeld schets van de identiteit van de acht kwartieren, en hierdoor antwoord geeft op de 
centrale vraagstelling. Ieder identiteitskenmerk is getoetst aan de drie selectie criteria: continuïteit, 
centraliteit en uniekheid. 

Stationskwartier 

Conclusie wijkidentiteit: wijkidentiteit model - Stationskwartier 
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Korenkwartier 

Conclusie wijkidentiteit: wijkidentiteit model – Korenkwartier  
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Rozetkwartier 

Conclusie wijkidentiteit: wijkidentiteit model – Rozetkwartier   



 70 
IDENTITEIT  BINNENSTAD ARNHEM | ONDERZOEKSRAPPORT 

Janskwartier 

Conclusie wijkidentiteit: wijkidentiteit model – Janskwartier  
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7 straatjes  

 

Conclusie wijkidentiteit: wijkidentiteit model – 7 straatjes  
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Musiskwartier 

 

Conclusie wijkidentiteit: wijkidentiteit model – Musiskwartier 
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Eusebiuskwartier 

 

Conclusie wijkidentiteit: wijkidentiteit model – Eusebiuskwartier  
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Rijnkwartier 

Conclusie wijkidentiteit:  wijkidentiteit model – Rijnkwartier  
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Aanbevelingen 
De aanbevelingen zijn geschreven om optimaal mee te kunnen gaan met de trend citymarketing, 
waarbij de stad als een merk wordt gezien. Om uiteindelijk met deze trend mee te gaan zijn er 
overigens nog eerst een drietal stappen die ondernomen moeten worden. Deze zijn in volgorde, als 
aanbevelingen voor dit rapport, geschreven. Binnen een termijn van drie tot vijf jaar zouden alle drie 
de aanbevelingen gerealiseerd kunnen worden. Na de drie aanbevelingen wordt er kort aandacht 
gegeven aan vervolg onderzoeken die worden aangeraden naar aanleiding van dit onderzoek. 

Organisatiestructuur 
Net als geldt voor ieder bedrijf kan een merk niet optimaal worden uitgedragen zonder dat er een 
goed werkende organisatie achter zit. Om het kwartieren plan te laten slagen, is het dan ook noodzaak 
om eerst een goede organisatiestructuur te ontwikkelen voor de binnenstad van Arnhem. De huidige 
situatie laat namelijk zien dat de straatvertegenwoordigers / kwartierambassadeurs geen duidelijk 
beeld hebben van hun taken. Hierdoor zit er een groot verschil in de verantwoordelijkheden die ze op 
zich nemen, en is niet ieder kwartier even sterk als collectief. Om de binnenstad als geheel te 
verbeteren is het belangrijk om alle potentie, van de kwartieren, zo optimaal mogelijk te benutten. 
Een goede organisatiestructuur kan hier aan mee werken. 

In een goede organisatiestructuur wordt de wijze waarop de taken binnen de binnenstad zijn 
verdeeld, en de wijze waarop vervolgens een afstemming tussen de deeltaken en 
verantwoordelijkheden tot stand zijn gebracht, duidelijk. Het heeft dus te maken met de verdeling van 
activiteiten van de verschillende kwartieren en de taken en verantwoordelijkheden van de 
kwartierambassadeurs. Hierin worden ook het aantal fte en een eventuele beloning meegenomen. 
Het is belangrijk dat deze structuur wordt ontworpen met invulling van alle stakeholders. In dit geval 
zijn dat de gemeente van Arnhem, Platform Binnenstad Arnhem, en de ondernemers en bewoners van 
de binnenstad van Arnhem. 

Met een duidelijke organisatiestructuur weet iedereen wat zijn/haar taken zijn, en wat de taken van 
andere zijn. Bovendien zal een organisatiestructuur helpen aan motivatie van de betrokkenen. 
Doordat er meer sociale controle is en er zelf gekozen kan worden voor een bepaalde functie binnen 
de organisatie structuur, in plaats van dat die wordt toegewezen. Er is hierom een grotere intrinsieke 
motivatie en zullen de taken en verantwoordelijkheden beter en serieuzer worden opgepakt. Dit 
draagt weer bij aan een sterkere collectieve binnenstad.   

Personificatie 
De identiteit van de kwartieren nu onderzocht en beschreven. Overigens is een onderzoeksrapport 
niet het beste communicatiemiddel om deze resultaten uit te dragen naar andere stakeholders. 
Hiervoor kan personificatie gebruikt worden. 

Personificatie is een vorm van beeldspraak, wat versterkt kan worden met een visueel beeld. Bij deze 
vorm van beeldspraak worden levenloze zaken, zoals een wijk, menselijke eigenschappen 
toegeschreven of als persoon gepresenteerd. Iemand met een duidelijk beeld van de identiteit van de 
kwartieren en een goed oog voor visuele communicatie is het meest geschikt om deze taak uit te 
voeren. 

Degene die uiteindelijk de marketing en communicatie van ieder kwartier op zich zal nemen zal baat 
hebben bij een duidelijke personificatie van ieder kwartier. Een goede personificatie zal de identiteit 
namelijk nog beter in kaart brengen, waardoor de marketing en communicatie hier beter op kan 
aansluiten. 

Marketingstrategie   
Het hogere doel van dit onderzoek is om mee te gaan met de trend citymarketing. Hiervoor zal er een 
strategisch marketingplan opgesteld moeten worden. Aan de hand van dit onderzoek is gebleken dat 
de acht gebieden allemaal een heel eigen identiteit hebben. Alle gebieden samen hebben dan ook de 
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potentie om voor een complete beleving, voor een brede doelgroep, te zorgen. Om dit optimaal uit te 
dragen naar het publiek is een aparte marketingstrategie per kwartier aan te raden. Zo kunnen er acht 
verschillende focussen worden gelegd. 

Hierbij is het belangrijk dat de gebieden geen concurrenten worden van elkaar, maar elkaar 
versterken. Dit wordt mogelijk wanneer er een goede organisatie structuur is. Een andere 
voorwaarden om dit te laten slagen is dat de acht verschillende strategieën passen binnen één 
strategisch marketing plan voor (de binnenstad) van Arnhem. 

Vervolg onderzoeken 
Ten eerste wordt er aangeraden om dit huidige onderzoek verder uit te breiden. De variabelen 
demografische gegevens en bezoek motieven zijn nu (voornamelijk) als geheel voor de binnenstad 
onderzocht. Het is een goede aanvulling om hier per kwartier verder onderzoek naar te doen. 
Vervolgens is het een goede aanvulling om het imago van de acht kwartieren te onderzoeken. Zo kan 
het volledige wijkidentiteit model ingevuld worden voor de acht kwartieren en kan er een eventuele 
GAP geanalyseerd worden. Wanneer de eventuele GAP bekend is kan het imago verbeterd worden, 
wat zal resulteren in meer bezoekers in de binnenstad. 

Ten tweede wordt er aangeraden om zorgvuldig onderzoek naar het Korenkwartier te doen. 
Gedurende dit onderzoek is ondervonden dat er wordt geprobeerd om de functie van het 
Korenkwartier te veranderen, namelijk van een avond en nacht functie naar een dag functie. 
Overigens blijkt uit de resultaten van dit onderzoek dat het Korenkwartier nog sterk geassocieerd 
wordt met disco en feesten. Ook blijkt uit de resultaten dat er geen ander gebied in de binnenstad van 
Arnhem is die de avond en nacht functie opvult. Om hier geen (potentiële) grote doelgroep mis te 
lopen, of concurrentie met omliggende kwartieren te starten, is het zaak om hier eerst zorgvuldig 
onderzoek naar te doen voordat de omslag naar de dag functie volledig wordt doorgevoerd. 
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