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Datum  : 19 september 2019 
   
Aan  : Werkdossier 
   
Van  : Alexander Uil 
   
Betreft  : resultaten enquête beleving OV in de wijken  
 

Inleiding 
Om een zo breed mogelijk beeld te krijgen van de Arnhemse eisen en wensen is er onderzoek gedaan 

onder Arnhemse wijken. Er is een digitale enquête, met daarin vragen over het openbaar vervoer in 

Arnhem, verspreid via alle wijkorganisaties in Arnhem. De enquête had tot doel om informeel feiten en 

meningen uit de wijken op te halen. De enquête is gehouden van 2 september tot en met 16 september 

2019.  

 

Resultaten  
De enquête is in alle wijken digitaal verspreid en is 667 keer ingevuld. Voor het informeel ophalen van 

meningen en feiten is dit aantal behoorlijk groot. Hieronder staan per categorie de resultaten. Niet alle 

resultaten worden letterlijk weergegeven. Een belangrijke kanttekening is dat de respondenten níet de 

gemiddelde Arnhemmer vertegenwoordigen. Daarvoor is de schaal van de enquête te laag geweest.  

 

Achtergrond  
De respondenten zijn goed verdeelt over Arnhem Noord en Zuid (Arnhem Noord: 56% en Arnhem Zuid 

44%). Verder zijn er reacties uit bijna alle wijken van Arnhem gekomen.  

 

De enquête begon met een aantal vragen over het gebruik van het openbaar vervoer. Daarbij komt naar 

voren dat 22% van de respondenten van de enquête afhankelijk is van het OV en 40% gedeeltelijk. Dat 

komt ook naar voren in het regelmatige gebruik ervan. 17% van de respondenten maakt  dagelijks 

gebruik van het openbaar vervoer, 32% wekelijks en 28% maandelijks. 22% maakt niet regelmatig 

gebruik van het openbaar vervoer. Duidelijk is dat de respondent vaker van het OV gebruik maakt dan 

de gemiddelde Arnhemmer. Dit heeft ook invloed op de uitkomsten van de enquête. Onbekend maakt 

onbemind, en andersom 

bestaat dit effect ook. 

Wanneer mensen ergens 

gebruik van maken, gaan ze 

dit automatisch positiever 

waarderen.  
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Voorzieningenniveau 
Om een beeld te krijgen over de ervaringen waren er een aantal vragen over het gebruik van het 

openbaar vervoer.  

 

Wat is het voornaamste reisdoel van uw OV reis? 

Het voornaamste doel van het OV-gebruik zijn recreatieve doelen zoals winkelbezoek (50%), daarnaast 

woon-werk verkeer (35%), ziekenhuisbezoek (21%), een OV station (37%) en sociale bestemmingen 

(36%). Opvallend is het lage percentage met als bestemming school. Maar dat is verklaarbaar door het 

feit dat waarschijnlijk veel jongeren niet aangesloten zijn bij een wijkvereniging of betrokken zijn in het 

netwerk van wijkverenigingen. Van de respondenten was ook slechts 6% 25 jaar of jonger. Een 

gemiddelde busrit onder de respondenten ligt op 20 minuten reistijd.  

18% heeft deze reistijd. En 62% heeft een reistijd die ligt tussen de 15-25 min.  

 

De afstand van de woning tot de bushalte 

wordt door de respondenten niet als een 

probleem ervaren. Veelal lopen mensen naar 

de bushalte, 92%. Daarnaast gaat 3% van de 

respondenten met de fiets naar de bushalte.  

 

De voorzieningen binnen Arnhem zouden 

beter bereikbaar kunnen zijn. Voornamelijk 

station Arnhem-Zuid, en winkelcentrum 

Kronenburg worden genoemd. 67% geeft aan 

dat wanneer de voorzieningen beter 

bereikbaar zouden zijn per bus, zij meer met 

het OV zouden reizen. Dit past ook wel in het 

bekende beeld van Arnhem. Al het OV is 

radiaal gericht op het centrum en Arnhem CS. 

Veel reizigers moeten via het centrum en 

Arnhem CS naar een andere bestemming in 

Arnhem. 77% geeft dan ook aan dat Arnhem 

CS goed bereikbaar is met het OV. De stations 

zijn in Arnhem ook goed bereikbaar, alleen 

Arnhem-Zuid wordt een aantal malen genoemd 

als moeilijk bereikbaar.  

 

Er is altijd of vaak voldoende zitplaatsen 

volgens 88% van de respondenten, maar er 

zijn wel een aantal specifieke klachten over de 

spits en dan met name de scholierenlijnen lijn 5 

en 6.  

 

Kwaliteit van de bushalten: Over het algemeen wordt de kwaliteit van de bushalten gewaardeerd. Wat 

regelmatig terugkomt zijn klachten over de voorzieningen bij de bushalten. Voornamelijk zijn er reacties 
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over de ABRI's. Veel respondenten geven aan dat er te weinig ABRI's zijn en dat de ABRI's onvoldoende 

beschutting geven tegen de regen. Verder willen veel respondenten meer prullenbakken en zitbankjes.  

 

Kosten 
De prijs van een busrit is wel een punt van aandacht volgens de respondenten. 55% 

geeft aan dat de prijs te hoog is. Kantekening is wel dat het vergelijkbaar is met de vraag "Betaal je 

teveel belasting? " Daar zal het merendeel bevestigend op antwoorden. Toch vind ook 40% de prijs 

acceptabel. Maar de kosten voor het OV is wel een punt van aandacht, zeker omdat een grote groep 

Arnhemmers afhankelijk is van het openbaar vervoer. En ook hier moeten we beseffen dat de 

respondenten waarschijnlijk positiever zijn dan de gemiddelde Arnhemmer. Onder de "gemiddelde 

Arnhemmer" zal 

vermoedelijk een 

groter aandeel de 

prijs te hoog vinden. 

Het voorkomen van 

"vervoersarmoede" is 

wel een punt van 

aandacht. Daarnaast 

liggen er ook kansen 

voor 

tariefexperimenten. 

Want 56% geeft aan 

vaker met het 

openbaar vervoer te 

reizen als de prijs 

lager zou zijn.  

 

Duurzaamheid  
Duurzaamheid is een belangrijk thema. 88% vindt het belangrijk dat het openbaar vervoer duurzaam is. 

Daarnaast geven 551 van de 667 (82%) respondenten aan een meerwaarde te zien van de Trolley.  
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Algemene opmerkingen 
Als laatste was er de mogelijkheid in de enquête om aanvullende opmerkingen te geven over het 

openbaar vervoer in Arnhem. Veel respondenten hebben hiervan gebruik gemaakt. Dit hoge percentage 

geeft aan de respondenten erg betrokken zijn bij het openbaar vervoer in Arnhem. Veel reacties geven 

ook een betrokkenheid en emotie weer. De hoofdlijnen van de reacties op de vraag liggen op een aantal 

onderdelen van het openbaar vervoer. Er zijn veel reacties geschreven over de dienstregeling en 

verbindingen tussen wijken en voorzieningen (6%). Zo zijn er veel reacties op de te lage ervaren 

avonddienstregeling en opvallend veel reacties op het ontbreken van voldoende en goede verbinding 

met station Arnhem-Zuid (2%). Voornamelijk het openbaar vervoer in Schuytgraaf "rondje Schuytgraaf" 

(3%) is herhaaldelijk genoemd.  

Verder blijven de kosten een terugkerend thema in de reacties. 4% van de respondenten heeft de hoge 

kosten ingevuld als antwoord op de laatste vraag. Ondanks dat in de enquête daar ook al twee vragen 

over gingen had men toch de behoefte om nogmaals hier aandacht voor te vragen. Ook het handhaven 

en uitbreiden van de Trolley is een belangrijk thema bij de reacties op de laatste vraag (3%).  

 

Conclusies  
Een aantal thema's komen naar voren bij de respondenten. 

- Centrum, ziekenhuis, de attracties in Arnhem Noord en de eigen woonwijk zijn goed bereikbaar. 

- De Trolley wordt gewaardeerd. 

 

Aandachtspunten 

- Kosten, men ervaart het OV echt als duur.  

Het voorkomen van "vervoersarmoede" is wel een punt van aandacht. Daarnaast liggen er ook kansen 

voor tariefexperimenten. Want 56% geeft aan vaker met het openbaar vervoer te reizen als de prijs lager 

Figuur 1 Word cloud "Heeft u nog aanvullende opmerkingen?" 
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zou zijn. Overigens geeft ook 49% aan dat ze vaker zouden reizen als hun reisdoelen beter bereikbaar 

zouden zijn.  

- Verbindingen van en naar station Arnhem-Zuid onvoldoende. 

- "Rondje Schuytgraaf" wordt als negatief ervaren.  

- Bussen worden als te vol ervaren, voornamelijk tijdens de spits.  

 

 

 


