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Observaties / conclusies / aanbevelingen van PBA bij het onderzoek  

Mr.Y Parking Guest, juli 2017 

 

Mr.Y Parking Guest heeft in opdracht van Platform Binnenstad Arnhem (PBA) een onderzoek gedaan 

naar de kwaliteit, de klantbeleving en het serviceniveau van zes parkeergarages en twee 

parkeerterreinen in de Arnhemse binnenstad. Het onderzoek is zeer feitelijk en bevat enkel 

observaties, enquêteresultaten en bevindingen, maar nog geen conclusies of aanbevelingen.  

De stakeholders in PBA komen zelf tot de volgende observaties, conclusies en aanbevelingen:  

• Alle parkeerfaciliteiten zijn onderzocht op 10 aspecten. De scores voor al deze aspecten zijn 

opgeteld en leiden tot een totaal-rapportcijfer voor elke faciliteit. Deze totaal-rapportcijfers 

variëren van 5,0 tot 7,6. Dat is op zich nog niet eens zo’n heel grote bandbreedte.  

Maar als je kijkt naar elk aspect afzonderlijk, dan zie je al veel grotere verschillen in scores. 

Oftewel: per garage of terrein is het zeer verschillend welke zaken het meest urgent 

moeten worden aangepakt. 

• Bovenstaand cijferoverzicht is een weergave van de bezoekersenquêtes. Daarnaast heeft Mr.Y 

Parking Guest met de eigen professionele bril geobserveerd. De ‘verslagen’ hiervan zijn 

het lezen meer dan waard, omdat daarin per faciliteit het beeld goed wordt ingekleurd en 

helder wordt waar de schoen wringt. 

Hieronder geven wij per faciliteit een aantal bemerkingen: 

• Broerenstraat. Voor properheid de hoogste score van alle, een 8,0. Het kan dus wel! Laat 

dit de bench mark zijn.  

Sinds het opheffen van het parkeren op de Markt is Broerenstraat flink voller geworden. Mooi 

voor de exploitant, maar slecht nieuws voor de bezoeker van dit deel van de binnenstad die 

nu vaker ‘VOL’ te zien krijgt. Garage Prinsenhof biedt hiervoor (nog) geen soelaas. 

• Arnhem Centraal. Met 1.040 plaatsen goed voor meer dan 25% van al het parkeren in de 

binnenstad. De grote verdiepingshoogte en de brede parkeerplekken geven een ruimtelijk 

effect dat stevig positief doorwerkt in de beleving. Maar het serviceniveau, de communicatie  

en de staat van onderhoud / netheid blijven ver achter bij de koppositie van grootste garage. 



 

 

  

  

 \ 2  11 september 2017 

Platform Binnenstad Arnhem  

De exploitant lijkt wel de lusten te nemen, maar niet de lasten. 

Routing: wie er uit wil moet bijvoorbeeld eerst een niveau dieper rijden. Dat geeft verwarring. 

Of wie vanuit het oostelijke deel op -1 naar de uitgang wil (en die al kan zien) moet eerst 

helemaal om het westelijke deel heenslingeren om weer bij de oostelijke uitrit te komen. 

Oriëntatie, bewegwijzering, routelogica en vindbaarheid zijn in dit labyrint niet vanuit de 

klantbeleving bedacht, noch getest en ook nooit verbeterd. Dat wordt nu wel tijd. 

• Musisgarage. Scoort van alle garages het laagst in prijs-kwaliteitverhouding, een 4,7! Dus 

hier is veel werk aan de winkel. Bouwkundig is er helaas niks te doen aan de krappe 

maatvoering, maar dat betekent dat des te meer inspanning gepleegd moet worden op de 

zaken die wél te beïnvloeden zijn, zoals licht en frisheid (schilderbeurt?), de dramatische 

akoestiek i.c.m. de (al jaren) losliggende metaalstrips, het magere verlichtingsniveau, de 

slechte toegankelijkheid en het lage serviceniveau.  

Deze garage is dé garage voor bezoek aan Schouwburg of Musis Sacrum en is het eerste 

visitekaartje dat Arnhem afgeeft aan mensen die van heinde en ver naar een concert of 

voorstelling komen.  

Gastvrijheid: de onderste 4 à 5 lagen zijn merendeels altijd bezet door vaste parkeerders 

(vergunninghouders), waardoor de bezoeker, ook op momenten dat het nog rustig is in de 

stad, onverwacht veel rondjes omhoog moet rijden voordat er vrije plekken verschijnen. 

• Prinsenhof. Over deze garage kunnen we kort zijn: door de algehele onvindbaarheid en de 

zeer beperkte openingstijden kan deze garage niet aangemerkt worden als een volwaardige 

aanvulling op het parkeerareaal, evenmin als het gelijkwaardige alternatief voor de 

weggevallen parkeermogelijkheid op de Markt (waar met name altijd veel bezoekers van de 

rechtbank stonden). De garage is enkel open op koopavond en in de weekenden. Echter, men 

moet ook de auto vóór 23.00 uur weer hebben opgehaald, iets wat zeer ongewoon is in een 

binnenstad. Dat laatste drankje of een uitgelopen voorstelling komen je dan duur te staan.  

Het goede nieuws: er zijn hier dus 228 parkeerplaatsen. Met een meer binnenstadsgerichte 

exploitatie en beheer kan hier veel meer uit gehaald worden. Daarbij moet uiteraard begonnen 

worden met werken aan de extreem lage cijfers voor communicatie, service en 

bereikbaarheid.  

• Rozet. Hier zit het hoofdkwartier van de gemeentelijke parkeerbeheerder, maar dat heeft 

helaas geen positief effect op het aanwezige serviceniveau.  

Ook hier geldt: de onderste 4 à 5 lagen zijn merendeels altijd bezet door vaste parkeerders 

(vergunninghouders), waardoor de bezoeker, ook op momenten dat het nog rustig is in de 

stad, onverwacht veel rondjes omhoog moet rijden voordat er vrije plekken verschijnen. 

Het feit dat op de inrijkaart nog steeds ‘P-Langstraat’, staat i.p.v. Rozet, zegt iets over het 

kennelijke gebrek aan communicatief bewustzijn van de exploitant. 

• Velperplein. Geen bemerkingen. 

• Trans. Uit de hoge waarderingen kan afgeleid worden dat parkeren op ‘maaiveld’, mits goed 

geregeld, door de bezoeker hooglijk wordt gewaardeerd. Dit komt waarschijnlijk doordat 

aspecten als licht, openheid, overzichtelijkheid, en toegankelijkheid van nature sterk scoren. 

In het geval van de Trans komen daar ook nog bij: de makkelijke benaderbaarheid vanaf de 

ring en de nabijheid bij diverse bestemmingen in het zuidelijk deel van de binnenstad.  

Interessant gegeven: terwijl parkeren op de Trans duurder is dan in de parkeergarages, heeft 

Trans toch ook verreweg de hoogste waardering voor prijs-kwaliteit verhouding! 
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• Blauwe Golven. Qua serviceniveau de laagste van alle, met een 3,9. Er is ook niks. Slecht 

vindbaar, veel zwerfvuil, onoverzichtelijk. Daarmee komt ook de prijs-kwaliteitverhouding tot 

de laagste score, van 4,0.  

De algehele opgave die hier ligt hoeft niet te worden uitgevoerd wanneer visie ‘Creatieve 

Corridor’ snel wordt opgepakt, met in de eerste fase de realisatie van 200 parkeerplaatsen (in 

twee lagen) in een compacte Cityparking onder het brughoofd van de Mandelabrug. 

• Serviceniveau algemeen. In het onderzoeksrapport staat bij elke faciliteit welke services 

aanwezig zijn, maar er staat niet wat er níet aanwezig is. Daarom hebben we voor een 

beknopt aantal zaken een tabel laten maken waar in te zien is wat er wel en niet is.  

Deze tabel geeft in de ogen van PBA een ontluisterend beeld van een zeer laag serviceniveau. 

 

Dan nog twee slotopmerkingen: 

• In dit onderzoek zijn acht afzonderlijke faciliteiten onderzocht op een aantal aspecten, nog niet 

als samenhangend geheel. Dat kan het vervolg zijn, want er moet zeker ook nog gekeken 

worden naar (lees: wij zien ruimte voor verbetering voor) bewegwijzering, dynamische 

verwijzing en goede geleiding vanaf de hoofdwegenstructuur.  

• Met dit onderzoek lichten wij het onderwerp ‘kwaliteit, klantbeleving en serviceniveau’ van het 

autoparkeren in de binnenstad er even uit, omdat dit al jaren relatief laag scoort. Maar dit laat 

uiteraard onze bredere scope op het dossier bereikbaarheid (auto, OV, fiets, voetganger) 

onverlet. 


