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1. Vraagstelling



Vraagstelling

Binnen het Ondernemers Kontact Arnhem (OKA) zijn er zorgen over de bereikbaarheid van de 
regio Arnhem en de weerslag die dit kan hebben op het (economische) vestigingsklimaat. OKA 
ziet o.a. een aantal ruimtelijke en infrastructurele ontwikkelingen op de korte termijn die stuk-
voor-stuk een groot effect kunnen hebben op de doorstroming, zoals bijvoorbeeld:

➢ De recente opening van de Hornbach in Duiven
➢ De opening van de Fashion Outlet Zevenaar in 2021
➢ De doorgetrokken A15, ingebruikname voorzien in 2024
➢ De geleidelijke ontwikkeling van de RailTerminal Gelderland

Daar bovenop komt nog de autonome toename van het aantal inwoners in de regio 
Arnhem/Nijmegen van ca. 771.000 in 2018 naar ca. 796.000 in 2040 (Primos, 2019), en de 
hieraan gerelateerde woningbouwopgave.

Het OKA wil daarom een inzicht hebben in ontwikkelingen op o.a. sociaal-economisch, ruimtelijk 
en mobiliteitsdomein voor de regio Arnhem en aangrijpingspunten hoe zij binnen de kaders van 
het vigerende beleid kunnen bijdragen aan het versterken van het vestigingsklimaat. 



Highlights vraagstelling

• “Foto”  bereikbaarheid

• Focus op Arnhem

• Zoom in op: 
• wonen/werken;

• onderwijsinstellingen

• logistiek

• Doelstelling:
• Zicht op bereikbaarheid(sontwikkeling);

• Selectie “slimme speerpunten”

• Agenda-setting / meepraten



2. Methodiek



Methodiek

Analyse beleidQuickscan bereikbaarheid Arnhem

Conclusies & aanbevelingen

Beleidscheck

Trendanalyse



3. Trendanalyse



Dominante trends in mobiliteit

Duurzaamheid:
• Klimaatverandering;

• Alternatieve 

brandstoffen

• Alternatieve 

V&Vsystemen

Verstedelijking:
• Verdichting 

leefomgeving

• Kosten ruimte

• Parkeerruimte duur

• Last mile korter

Digitalisering:
• IoT

• Connected

• Digital twins

• 24x7x2

Versmelting 

woon-werk
• Verruiming werktijden

• Concentratie 

werkplekken in stad

• Minder kantoorbouw

Van bezit naar 

gebruik
• Sharing

• Abonnement

• SWAP

• Deelauto

Maatwerk
• Minder voorraad

• Meer diversiteit

• MaaS

• Transparent 

cherging system

Automatisering
• Augmented 

Intelligence

• Assisted Human

• AVG

• Elektrische fiets



4. Quick Scan 
Bereikbaarheid



QuickScan (QS) bereikbaarheid

- Algemene bereikbaarheid Arnhem
- Benchmark t.o.v. andere steden

- QS bereikbaarheid werkgelegenheid (wonen & werken)
- Waar zit de werkgelegenheid?

- Waar komt het verkeer vandaan?

- GIS-analyse bereikbaarheid werklocaties

- QS bereikbaarheid onderwijsinstellingen
- Waar zijn de onderwijsinstellingen?

- Waar komt het verkeer vandaan?

- GIS-analyse bereikbaarheid onderwijsinstellingen

- QS bereikbaarheid logistiek



Algemene bereikbaarheid Arnhem
Bereikbaarheid per auto

- Autobereikbaarheid Arnhem niet heel slecht;

- Relatief vroege avondspits (5 uur);

- Di/do drukste dagen;

- Weinig knelpunten binnenstedelijk;

- Met name probleem doorgaand verkeer:

- Als snelwegen vastlopen zorgt dat voor veel sluipverkeer 
(centrumring) door Arnhem en loopt de vertraging in 
Arnhem ook op

Ochtendspits (7:00-9:00) april 2019

Bron: TomTom Move



QS bereikbaarheid werkgelegenheid
Waar zit de werkgelegenheid?

- Zakelijke dienstverlening (18%)

- Groot- en detailhandel (16%)

- Gezondheids- en welzijnszorg (16%)



QS bereikbaarheid werkgelegenheid
Waar komt het verkeer vandaan (herkomst & bestemming)?

- Belangrijkste herkomsten autoverplaatsingen naar Arnhem

- Arnhem (29%), rest van Nederland (22%), Nijmegen, Apeldoorn, Overbetuwe (5%)

- Belangrijkste bestemmingen autoverplaatsingen vanuit Arnhem

- Arnhem (34%), rest van Nederland (21%), Ede, Apeldoorn (5%), Nijmegen (4%)

Arnhem – Arnhem belangrijke 

verbinding – veel korte autoritten



QS bereikbaarheid werkgelegenheid
GIS-analyse bereikbaarheid werklocaties 
(Arnhems Buiten)

- Slechte bereikbaarheid per fiets vanuit Arnhem-Zuid 

- Autobereikbaarheid beter dan OV

- M.n. vanuit Utrecht goed bereikbaar met OV

Autobereikbaarheid:



Bereikbaarheid werkgelegenheid
‘beleidsarme’  conclusies

Bevindingen:

- Auto meest logische vervoermiddel;

- Veel binnenstedelijk verkeer (30%);

- Relatief veel kennisintensief/zakelijke werkgelegenheid

- Kloof tussen Noord en Zuid:

- RO centra niet aaneengesloten;

- Bereikbaarheid: Z-N slecht ontsloten

Oplossingsruimte:
Verdelen:

- Binnenstedelijk meer OV/Fiets;

- Snelfietsroutes

- Versterken HOV (omzetten trolleynetwerk)

- Extra station tussen Velperpoort en Westervoort;

- HUBS randen radialen

Verdelen/verspreiden:

- Kloof N-Z verbeteren:

- Extra fietsbrug centrum 

- Ontwikkelen ‘groot’ centrum (incl Kronenburg)

Verspreiden:

- Concentratie bedrijvigheid:

- IJsseloord /’t Broek; traditioneel?

- IPKW / Westerfoortse diijk: nieuwe groene economie?

- Meer naar Zuid?

- Verplaatsen bedrijvigheid naar Arnhem Zuid



QS bereikbaarheid onderwijsinstellingen
Waar zijn de onderwijsinstellingen? 
Waar komt het verkeer vandaan?

Herkomsten werknemers en studenten HAN

Bron: Verkenning bereikbaarheid van Hotspots Energy Arnhem



- Goed bereikbaar per fiets

- Vanuit Utrecht goed bereikbaar met OV

QS bereikbaarheid onderwijsinstellingen
GIS-analyse bereikbaarheid onderwijslocaties 
(ARTEZ)



Bereikbaarheid onderwijsinstellingen
‘beleidsarme’ conclusies

Bevindingen:

- Onderwijsinstellingen verspreid door de stad

- Bereikbaarheid vanuit Arnhem stad redelijk goed, regio 
matig (m.n. met ov/fiets);

- Bereikbaarheid OV i.h.a. matig (bus, beperkte 
bereikbaarheid per trein);

Oplossingsruimte:

Verdelen:

- Binnenstedelijk meer OV/Fiets;

- Snelfietsroutes

- Versterken HOV (omzetten trolleynetwerk)

- HUBS randen radialen

Verspreiden:

- Concentratie onderwijsinstellingen:

- WTC onderwijshub?



QS Logistiek
Hoe is het ruimtegebruik?

Bron: https://www.nvm.nl/media/qfgb0u5i/logistiek-vastgoed-in-cijfers-2020.pdf

• Groei in Nederland tussen 2010 –
2018 is 14%.

• In Gelderland is de groei tussen
2010 – 2018 circa 31%. 

• Concentraties in invloedsgebied
regio Arnhem relatief hoog

. 



• Bedrijven of locaties met een logistieke component 
zijn als volgt in te delen:

• Transportbedrijven met of zonder distributiecentrum

• Locatie Verladers 

• Distributiecentra

• Locatie Ontvanger 

• vier categorieën komen rond Arnhem allemaal voor

• Concentratie komt door bedrijventerreinenbeleid

QS Logistiek
Concentratie bedrijvigheid

Bedrijven > 7000m2

Rivierenland

Arnhem - Nijmegen

Oss – Veghel



Logistiek
‘beleidsarme’ conclusies

Bevindingen:

- Logistiek belangrijke sector in Gld;

- Wel ruimte-intensief;

- Ruimtebeslag neemt toe door groeiende schaalgrootte 
(verdozing);

- Versnippering logistieke bedrijvigheid Arnhem : A-12-
A15 en rond A50;

Oplossingsruimte:

Slim spreiden:

- Logistiek concentreren rond A12-A15;

- Ruimte rond Pleij gebruiken voor kennisintensieve 
bedrijvigheid (minder ruimtebeslag) of inbreiding (extra 
woningbouw)



5. Beleidsanalyse



Provincie Gelderland

Beleidsanalyse o.b.v. volgende documenten:

• Visie voor een Bereikbaar Gelderland (2020)

• Slimme mobiliteit Gelderland (werkagenda 2019 – 2021)

• Koersdocument duurzame mobiliteit (2018)

• De Gelderse gebiedsagenda

• Omgevingsvisie Gaaf Gelderland

• Provinciale Economische Verkenning (2018 – 2022)



Overzicht beleid provincie Gelderland

Vergroening en verduurzaming (‘toekomstvast’):

• Slim en Klimaatneutraal

• Versterking OV en fiets;

• Versterking groene mobiliteit;

• Arnhem (met Nijmegen, Food Valley) centrum economische
bedrijvigheid



Overzicht beleid Provincie Gelderland

• Visie voor een Bereikbaar Gelderland:

• Realiseren kwalitatief hoogwaardige hubs op de juiste locaties

• Inzetten op fietsen op korte afstanden

• Optimaliseren capaciteit op de langere afstanden

• Verder versterken van ons goederenvervoer

• Het bevorderen van de verkeersveiligheid

• Koersdocument duurzame mobiliteit

Klimaatneutraal in 2025 door:

• Integrale aanpak (duurzame mobiliteit vanuit verschillende beleidsvelden: 
energietransitie, economie, mobiliteit, gezonde en veilige leefomgeving en 
de gebiedsopgaven)

• Transitiepaden: ambitieus en realistisch (per modaliteit benoemen opgaven 
en mogelijkheden)

• Trias energetica (vervoersbewegingen voorkomen/vermijden/verminderen, 
mobiliteit veranderen en vergroenen)

• Omgevingsvisie Gaaf Gelderland



Regio Arnhem-Nijmegen

Beleidsanalyse o.b.v. volgende documenten:

• Ambitiedocument duurzame mobiliteit en bereikbaarheid (2019)

• Investeringsagenda stedelijk netwerk Arnhem-Nijmegen 2018-2019

• Samenwerken aan hoogwaardige OV-corridors: actieplan voor
regio Arnhem Nijmegen 2019-2023 (2018)



Overzicht beleid Regio Arnhem-Nijmegen

• Ambitie duurzame mobiliteit en bereikbaarheid
• Behouden en versterken van economische kracht en kwaliteit van leven

• Duurzame en gezonde keuzes voor wonen, werken en mobiliteit op weg naar een circulaire economie

• Behoren tot de top van de sterkst presterende regio’s in Nederland

• Bijdragen aan de internationaal vastgestelde “Sustainable Development Goals” en presteren als Europese grensregio

• Investeringsagenda stedelijk netwerk
• Ruimte voor werk, kennis en innovatie in Health en Energy

• o.a. versterken werklocaties en bedrijvigheid

• Bruisende binnensteden aan de rivier
• o.a. versterken ondernemerschap en transformatie naar place to meet

• Slimme Duurzaamheid
• o.a. duurzame mobiliteit

• Samenwerken aan hoogwaardige OV-corridors
• Doorstroming OV

• Kwaliteitsimpuls OV-knooppunten en verbeteren haltes

• Optimaliseren routes en dienstregeling



Gemeente Arnhem

Beleidsanalyse o.b.v. volgende documenten:

• New energy made in Arnhem (2019)

• Verkenning bereikbaarheid van Hotspots Energy Arnhem (2019)

• De Arnhemse binnenstad binnen bereik (2017)

• Accentnota fiets: fietsambitie 2019-2024 (2019)

• Perspectiefnota 2020-2023

• Regels milieuzone (2020)

• NB Nog ambtelijk in ontwikkeling: Sustainable Urban Mobility Plan 



Overzicht beleid Gemeente Arnhem

• New Energy Made in Arnhem (NEMIA)
• Werkgeversaanpak modal shift

• Uitbreiden gebruik zero emissie deelmobiliteit

• Vergroten aandeel elektrische voertuigen

• Verduurzamen/verminderen mobiliteitsbewegingen stadslogistiek

• Taxi-beleid verduurzamen

• Zero emissie concessie doelgroepenvervoer

• Vergroten aandeel zero emissie voertuigen leveranciers gemeente

• Zero emissie OV-concessie

• Stimulering waterstof mobiliteit

• Vitale economie
• Arnhem aantrekkelijke en gastvrijere stad in en voor de regio

• Toekomstbestendig vestigingsklimaat voor bedrijven en instellingen

• Arnhem Hotspot Energy: ontwikkelen van energiecluster voor stad en regio

• Vitale binnenstad

• Terugkomen in de top 10 meest aantrekkelijke binnensteden van NL

• Vindbaarheid stallingen en parkeergarages vergroten

• Beter benutten verkeersruimte en parkeren

• Stedelijke en economische ontwikkeling en transformatie de ruimte 
bieden

• Verbeteren leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit

• Stimuleren duurzame mobiliteit

• Luchtagenda

• Verbeteren luchtkwaliteit en gezondheid



6. Conclusies



Conclusies
Wat zijn uitdagingen voor wonen/werken, onderwijs en logistiek? 

- Wonen/werken

- Tegenstelling N-Z – geen aaneengesloten centrum (bruggen)

- Lange reistijd vanuit Zuid met beperkingen voor OV en fiets (auto-afhankelijkheid)

- Veel korte ritten binnen Arnhem, veel zakelijke/kennisintemsieve werkgelegenheid  veel oplossingsruimte

- Onderwijsinstellingen

- Vanuit Arnhem goed bereikbaar, maar vanuit regio niet (zeker voor OV) 

- Veel spreiding in locaties

- Logistiek

- Belangrijke sector in regio, groei verwacht, maar rond Arnhem versnippering (A12/A15 en A50)



Conclusies
Welke mogelijkheden om uitdagingen bereikbaarheid wonen/werken 
in te vullen?

Wonen en werken

Stimulering OV-gebruik:

- Via verbetering OV door HOV en metrobussen

- Via verbetering van de ketenmobiliteit. Vraagt om goede overstapfaciliteiten van auto naar OV of OVnaar fiets (hubs) –

uitbreiding fietsparkeervoorzieningen en -aanbod rondom P&R, P&B, OV-knooppunten, OV-haltes en werklocaties. 

Stimulering fietsgebruik

- Via verbetering fietsgebruik: potentieel voor e-fiets vanwege hoog aandeel verplaatsingen met auto naar Arnhem. Dit 

vraagt om investering in rechtstreeks, veilig en doorlopende regionale fietspaden en verbeteren doorstroming op belangrijke 

aders in regio en Arnhem zelf. Dit vraagt ook om het oplossen van verkeersveiligheidsknooppunten. Specifiek voor Zuid-

Arnhem.

Stimulering anders werken

- Via werkgeversaanpak of campagnes inzetten op anders werken: thuis, op andere tijdstippen. Corona kan hierin als catalyst 

worden gebruikt.

Stimulering groeisectoren

- Kansen voor groei werkgelegenheid a.g.v. ontwikkelingen in mobiliteit, o.a. elektrische laadinfra, transitiebrandstoffen, 

autonoom vervoer en tech-dienstverlening, vertalen naar ROI: Ijsseloord vs IPKW;

RO beleid

- Betere aansluiting Noord en Zuid (gedeeld groot centrum)

- Spreiden / slim concentreren bedrijvigheid: meer naar Zuid? / Concentratie Groene Economie IPKW 



Conclusies
Welke mogelijkheden zijn om uitdagingen bereikbaarheid 
onderwijsinstellingen in te vullen?

Onderwijsinstellingen

Stimulering fietsgebruik :

- Kansen voor fiets en e-fiets vanwege hoog aandeel verplaatsingen met auto naar Arnhem en kansen voor fiets vanwege hoog 

aandeel korte ritten in Arnhem met auto (aandeel fiets in Arnhem is 10% lager dan in Nijmegen). Vraagt om investering in 

rechtstreeks, veilig en doorlopende regionale fietspaden en verbeteren doorstroming op belangrijke aders in regio en Arnhem 

zelf. Dit vraagt ook om het oplossen van verkeersveiligheidsknooppunten. Vraagt ook om uitbreiding fietsparkeervoorzieningen 

en -aanbod rondom P&B, OV-knooppunten, OV-haltes en onderwijsinstellingen.

- Kansen via stimulering fiets (probeeraanbod, korting, campagnes).

Stimulering OV-gebruik:

- OV versterken

- Kansen via een verbetering van de ketenmobiliteit: goede overstapfaciliteiten van OV en auto naar fiets (hubs) – uitbreiding 

fietsparkeervoorzieningen en -aanbod rondom P&B, OV-knooppunten, OV-haltes en onderwijsinstellingen. 

- Kansen via stimulering van de combinatie OV en fiets (probeeraanbod, korting, campagnes).

Stimulering locatieconcentratie

- OnderwijsHUB rond WTC



Conclusies
Welke mogelijkheden zijn er voor uitdagingen bereikbaarbeid 
logistiek aan te pakken? 

Logistiek/ industrie

-Concentratie
-Bedrijvigheid rond A12 en A15 concentreren en benutten ruimte rond Pleij-route voor 

kennisintensieve bedrijvigheid en woningbouw



Beleids-check
Sluiten de voorgestelde opties aan op het huidige beleid?

Werkgelegenheid Voldoet aan beleid

Fietsgebruik stimuleren en verbeteren
- Verbeteren en/of realiseren fietsinfrastructuur en doorstroming

- Uitbreiden stallingscapaciteit fiets parkeren

- Stimuleringscampagnes/ - aanbod

Ja & werkgevers belangrijke partner voor uitvoering (zie ook 

werkgeversaanpak). Mogelijke aanvulling: E-Bikes

OV-gebruik stimuleren en verbeteren
- OV-versterken (HOV en metrobussen)

- Verbeteren ketenmobiliteit OV naar last-mile (o.a. inzet op hubs)

Ja

Stimulering ander werken
- Inzet op werkgeversaanpak

Ja

Stimulering groeisectoren Ja

Sturend RO beleid Ja/Nee: N-Z centrum is streven in Arnhem. Concentratie ‘Nieuwe 

Economie’ komt terug in beleid, spreiding naar Zuid niet.  Fietsbrug kan 

(weer) worden geagendeerd



Beleids-check
Sluiten de voorgestelde opties aan op het huidige beleid?

Onderwijsinstellingen Voldoet aan beleid

Stimulering locatie
- Onderwijslocaties verplaatsen / WTC kennisHUB

Nee

Fietsgebruik stimuleren en verbeteren
- Verbeteren en/of realiseren fietsinfrastructuur en doorstroming

- Uitbreiden stallingscapaciteit fietsparkeren

- Stimuleringscampagnes/ - aanbod

Ja, 

OV-gebruik stimuleren en verbeteren
- OV versterken (HOV)

- Verbeteren ketenmobiliteit OV naar last-mile (o.a. inzet op hubs)

Ja



Beleids-check
Sluiten de voorgestelde opties aan op het huidige beleid?

Logistiek Voldoet aan beleid

Concentratie
-Bedrijvigheid rond A12 en A15 concentreren en benutten ruimte 

rond Pleij-route voor kennisintensieve bedrijvigheid en woningbouw

+/-,  inbreiding om woonopgave te realiseren wordt 

verkend (hoogbouw langs radialen). Herinrichting rond 

Pleijroute voor zover bekend nog geen beleidsoptie.



6. Aanbevelingen



Aanbevelingen
Waar liggen aanknopingspunten voor OKA?

- OKA zet zich in voor versterken economisch klimaat en zoekt daarvoor dialoog met overheid en politiek;

- Goede bereikbaarheid is noodzakelijke voorwaarde om Arnhem aantrekkelijk te houden voor wonen/werken en bedrijvigheid;

- Onderliggende analyse laat zien dat bereikbaarheid op punten (en voor verschillende doelgroepen) verbetering behoeft om te zorgen 
dat de stad ook in de nabije toekomst een aantrekkelijke vestiginggsplaats blijft.

- Vraag is hoe deze boodschap het beste voor het voetlicht kan worden gebracht.

Aanbeveling:
Zoek logische partners (‘Coalition of the Wlling’) om initiatief kracht bij te zetten: grote individuele werkgevers, bedrijfsparken, grote 
onderwijsinstellingen, mogelijk ook branche-organisaties (VNO/NCW);

Selecteer gezamenlijk “boodschappenlijstje” uit aanbevelingen en kies daarbij in ieder geval voor een aantal spraakmakende 
onderwerpen:

- “OKA pleit voor meer woningen” – inbreiding

- Extra station Velperpoort - Westervoort 

- Knowledge cemter / OnderwijsHUB WTC

- Fietsbrug: verbinding tussen Noord en Zuid en nieuwe toeristische attractie 

- Maak ‘Boodschappenlijstje Bereikbaarheid” onderdeel van de aankomende gemeenteraadsverkiezingen (aanbieden aan 
fractievoorzitters / pers-moment organiseren)


