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SAMENVATTING EN CONCLUSIES 
Uit de gebruikerspeiling is gebleken dat de meeste respondenten gemiddeld positief zijn over 

de verschillende aspecten van Shop&Go: 

- Logo is duidelijk  

- Plekken zijn goed aangegeven  

- Parkeertarief wordt als prima bevonden 

- Het enkel kunnen betalen via een app is voor de meeste respondenten geen 

probleem  

- Daarnaast is onder de gebruikers het overgrote merendeel overtuigd van het nut van 

Shop&Go. Wel valt op dat het merendeel van de respondenten niet de andere 

Shop&Go-locaties kent. 

 

- De resultaten van het Digipanel nuanceren enkele uitkomsten uit de gebruikerspeiling. 

Er is met name minder positief gereageerd wat betreft de behoefte van Shop&Go. 

Een verklaring is dat het hier niet enkele gebruikers betreft van de plekken en 

respondenten niet of minder bekend zijn met het concept.  

 

- Gedurende de gebruikerspeiling zijn er grote verschillen aangetroffen in bezetting per 

locatie. Met name het aantal langparkeerders valt op. Sommige voertuigen hebben 

gedurende het hele dagdeel dezelfde plek bezet gehouden. In de Beekstraat is zelfs 

gedurende de helft van de gemonitorde tijd (twee keer een dagdeel van 12:00 – 

17:00) geen plek meer beschikbaar. Gemiddeld over alle locaties is dit een kwart van 

de tijd het geval. 

 

- De directe omgeving van de meeste Shop&Go-locaties laten gemiddeld op gemeten 

middagen in september 2020 en maart 2021 een parkeerdruk van rond de 85 procent 

of hoger zien.  

 

- De gemiddelde verblijfsduur (zoals gemeten door sensoren op locatie) ligt over alle 

locaties op ruim een half uur. Locatie Markt laat zelfs een gemiddelde verblijfsduur 

van meer dan een uur zien.  

 

- De betalingsbereidheid op Shop&Go-locaties ligt lager dan het gemeten gemiddelde 

in de gehele binnenstad van Arnhem. Locaties Roermondsplein en Rodenburgstraat 

kennen de hoogste betalingsbereidheid.  

 

- Beekstraat kent het hoogste aantal parkeerders,  locatie bij Markt het laagste aantal. 

 

- Risico op zoekverkeer is op de Shop&Go -plekken van de Beekstraat en 

Jansbinnensingel aanwezig door combinatie van hoge parkeerdruk in de directe 

omgeving en hoge bezettingsgraad en/of gemiddelde verblijfsduur op deze Shop&Go-
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plekken. Door hoge doorstroming op de Shop&Go plekken is zoekverkeer niet meer 

dan zoekverkeer door hoge bezetting op de reguliere parkeerplekken.
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1 INLEIDING 

1.1 Aanleiding 

In september 2020 is in Arnhem een pilot met flitsparkeren van start gegaan op diverse 

locaties aan de rand van de binnenstad. Het doel van deze zogeheten ‘Shop&Go’-plekken is 

het voorzien in de (verwachte) behoefte van bezoekers om voor een korte boodschap even 

snel de auto op een parkeerplaats dicht nabij het centrum te kunnen parkeren. Op deze 

parkeerplekken kan er maximaal 30 minuten geparkeerd worden tegen het normale 

parkeertarief, enkel te betalen met een parkeer-app. Deze Shop&Go-plekken zijn het 

onderwerp van evaluatie.   

 

1.2 Doel 

Het doel van deze evaluatie is het vaststellen van de parkeerbehoefte van deze 

parkeerplaatsen en hoe de plekken functioneren door te kijken naar diverse facetten in het 

gebruik en de interactie met de omgeving (parkeerdruk en mogelijk zoekverkeer). Daarnaast 

wordt door het houden van de gebruikerspeiling inzicht geboden in de ervaringen van de 

gebruikers van deze plekken op de volgende thema’s: 

- Vindbaarheid 

- Zichtbaarheid 

- Doel van het bezoek 

- Behoefte 

- Tarief en betaling 

 

1.3 Onderzoekslocatie 

De Shop&Go-plekken liggen aan de rand van de Arnhemse binnenstad. Op onderstaande kaart 

zijn de locaties aangegeven. De helft van de locaties heeft 3 aangewezen Shop&Go-plekken 

(Roermondsplein, Langstraat en Rodenburgstraat), de overige helft heeft 4 van deze plekken 

(Markt, Beekstraat en Jansbinnensingel). 
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Figuur 1.1: Onderzoeksgebied met de 6 Shop&Go-locaties. 

 
 

1.4 Onderzoeksopzet 

De evaluatie put uit verschillende bronnen: 

 

- Gebruikerspeiling: Op twee dagdelen (vrijdagmiddag 28 mei 2021/ zaterdagmiddag 29 

mei 2021) zijn enquêtes op alle 6 locaties afgenomen van zoveel mogelijk parkeerders 

die van de plekken gebruik maakten. De resultaten worden in het volgende hoofdstuk 

uiteengezet. 

- Digipanel (uitgevoerd in juni 2020 en februari 2021); 

- Betaalgegevens (sensordata, verstrekt door Gemeente Arnhem); 

- Parkeergegevens (parkeeronderzoek Arnhem, uitgevoerd door Trajan in maart 2021). 

 

 

1.5 Bijzonderheden 

1.5.1 Corona-maatregelen 

Voor het correct interpreteren van de resultaten dient men de coronamaatregelen op het 

moment van onderzoek indachtig te houden. Sinds de eerste stap in het openingsplan van 28 

april 2021 zijn alle winkels weer open en hoeft ook geen afspraak gemaakt te worden. 

Evenwel golden er nog wel regels omtrent het voldoende afstand kunnen houden en was het 

aantal toegestane klanten per winkel(oppervlakte) gelimiteerd.  
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1.5.2 Weersomstandigheden 

Tijdens de gebruikerspeiling op vrijdag en zaterdag 28/29 mei 2021 was het op beide dagen 

mooi, zonnig weer met temperaturen rond de 20 graden.  

 

1.6 Opbouw rapportage 

Dit rapport is als volgt opgebouwd: 

- Hoofdstuk 2 zet de resultaten uiteen van de gebruikerspeiling, uitgevoerd op twee 

dagdelen: vrijdagmiddag 28 mei 2021 en zaterdagmiddag 29 mei 2021 van 12:00 tot 

17:00. De resultaten worden naast de uitkomsten van het panelonderzoek gelegd 

(uitgevoerd in februari 2021); 

-  Hoofdstuk 3 behandelt de observaties die naast het enquêteren zijn gedaan tijdens 

de gebruikerspeiling. Het gaat dan met name om de beschikbaarheid van plaatsen op 

de Shop&Go-locaties en signalen die tijdens de meting zijn opgevangen; 

- Hoofdstuk 4 laat de betalingsbereidheid per locatie zien; 

- Hoofdstuk 5 geeft de parkeerdruk in de directe omgeving van de Shop&Go-plekken 

weer. 

- Hoofdstuk 6 laat de gemiddelde verblijfsduur per locatie zien; 

- Hoofdstuk 7 laat het gebruik van de parkeerplaatsen in aantallen per locatie zien; 

- Hoofdstuk 8 geeft de conclusies van de evaluatie weer.  
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2 GEBRUIKERSPEILING/ PANELONDERZOEK 

2.1 Algemeen 

Op de twee dagdelen (vrijdag 28 mei/ zaterdag 29 mei 2021 12:00 – 17:00) dat er 

geënquêteerd is zijn in totaal 87 volledige enquêtes afgenomen op de zes locaties.  

Over alle locaties is een gemiddelde responsratio gehaald van 26,9 procent. 

 

In Bijlage I is een grafiek en tabel opgenomen met aantallen respondenten en responsratio per 

locatie. 

 

2.1.1 Panelonderzoek evaluatie Shop&go/ bewonersplatform 6811 

In februari 2021 (en tevens in juni 2020) is een panel gevraagd naar verschillende 

onderwerpen omtrent kortparkeren in Arnhem, 1.599 panelleden hebben een volledige 

enquête ingevuld (respons van 41 %). Belangrijk is dat de resultaten van deze peiling niet 

representatief zijn voor de hele bevolking en illustratief dienen te worden geïnterpreteerd. De 

resultaten van dit onderzoek worden per thema gekoppeld aan de resultaten van de 

gebruikerspeiling. 

In oktober 2021 heeft de gemeente bewonersplatform Arnhem6811 gevraagd naar hun 

bevindingen van het Shop&Go-parkeren. Hieruit is naar voren gekomen dat bewoners aan de 

Jansbinnensingel moeite hebben om een parkeerplek te vinden voor parkeren in de avond. 

Voorstel van 6811 is om na een bepaalde tijd in de avond de Shop&Go parkeerplekken vrij te 

geven voor bewoners. 

 

2.2 Locaties vinden 

Aan respondenten is gevraagd hoe zij de locaties hebben gevonden. De grootste groep, 57 

procent, geeft te kennen al eerder gebruik gemaakt te hebben van de Shop&Go-plekken. Bijna 

30 procent geeft aan toevallig deze plekken gezien te hebben bij het zoeken naar een 

parkeerplaats. Bijna 6 procent geeft aan via navigatie de plekken gevonden te hebben.  

 

Figuur 2.1: Relatieve verdeling antwoordkeuzes respondenten op de vraag hoe zij Shop&Go-locatie 

hebben gevonden. 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Al eerder gebruik van gemaakt Kennis van plekken

Toevallig Via navigatie

Anders
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Wanneer de resultaten per locatie worden uitgesplitst lijken de plekken bij Markt en de 

Langstraat relatief vaker bezocht te worden door hen die al eerder gebruik hebben gemaakt 

van deze plekken. 

 

Figuur 2.2: Relatieve verdeling antwoordkeuzes respondenten op de vraag hoe zij Shop&Go-locatie 

hebben gevonden, per afzonderlijke locatie (aantallen absolute respondenten in getallen 

weergegeven). 

 
 

2.3 Attentie 

Vervolgens is respondenten gevraagd hoe zij op deze soort parkeerplekken zijn geattendeerd. 

Een derde geeft aan hiervoor nog geen kennis te hebben genomen van Shop&Go-plekken.  

Door het resterende tweederde deel van de respondenten werd de parkeersite van de 

gemeente het meest genoemd, samen met het feit dat de betreffende respondenten al 

eerder langs deze locatie zijn gekomen en zo de Shop&Go-plekken al hadden opgemerkt.  

Hierna volgen de antwoordkeuzes die aangeven dat de respondent een regelmatige bezoeker 

dan wel bewoner in de buurt is, gehoord via ondernemers in de buurt, via bekenden van de 

respondent en via de Shop&Go-folder. Andere antwoordopties betreffen allen slechts één 

respondent. 

 

Figuur 2.3: Aantal respondenten per antwoordoptie hoe zij geattendeerd zijn op het bestaan van de 

Shop&Go-plekken (enkel respondenten die al kennis van de plekken hadden). 
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2.4 Kennis overige locaties 

Bijna tweederde van de respondenten geeft aan geen kennis te hebben van de overige 

locaties met Shop&Go-plekken anders dan de locatie waar ze zich op het moment bevonden. 

 

Figuur 2.4: Relatieve verdeling respondenten ‘kennis van overige Shop&Go-plekken?’ 

 
 

 

2.5 Parkeergedrag bij geen plek 

Indien de respondent zou hebben opgemerkt dat alle Shop&Go-plekken op de betreffende 

locatie bezet zijn, dan wordt er in de meeste gevallen gezocht naar een andere normale 

parkeerplaats. Ongeveer 8 procent van de respondenten geeft aan in een dergelijke situatie 

geheel niet meer te gaan parkeren, bijna 6 procent geeft te kennen in zulke gevallen de keuze 

te maken om niet correct (op de stoep) te gaan parkeren. Circa 5 procent kiest ervoor om naar 

een andere Shop&Go-locatie te gaan.  

 

Figuur 2.5: Relatieve verdeling antwoordkeuzes respondenten wat te doen wanneer alle Shop&Go-

plekken bezet zijn 

 
 

2.6 Doel van bezoek 

De meeste gebruikers, ruim 65 procent, van de Shop&Go-plekken doen dat voor een korte 

boodschap. Meer dan 20 procent komt hier parkeren om iets af te halen of te brengen. Ook 

zijn er een aantal (6,9 procent) respondenten die de parkeerplaats gebruiken om iemand af te 

zetten dan wel te brengen op de locatie1.   

 
1 Panelonderzoek: 
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Figuur 2.6: Relatieve verdeling antwoordkeuzes respondent over gebruiksdoel Shop&Go. 

 
De percentages van het panelonderzoek komen daarmee redelijk overheen met de 

gebruikerspeiling, zeker wanneer doel ‘iets afhalen’ en ‘iemand halen’ samengevoegd zouden 

worden.  

 

2.7 Zichtbaarheid 

Vrijwel alle respondenten (90,7 procent) vinden de Shop&Go-plekken duidelijk aangegeven. 

Ook het logo vindt de overgrote meerderheid (84,9 procent) duidelijk genoeg. Meest 

gehoorde feedback was dat het logo iets groter nog afgebeeld zou kunnen worden2. 

 

 
Van de panelleden die gebruikmaakten van Shop&Go heeft 60% aangegeven dit te doen voor een snelle 
boodschap en 40% iets afhalen. 
(Resultaten panelonderzoek evaluatie Shop&Go, p. 2 (feb. 2021). 
2 Panelonderzoek: 
Ook uit het Digipanel is gebleken dat respondenten: 
- Het beeldmerk duidelijk vinden 
- De plekken duidelijk zijn aangegeven   
(Resultaten panelonderzoek evaluatie Shop&Go, p. 2 (feb. 2021). 
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Figuur 2.7: Relatieve verdeling antwoordkeuzes respondenten over de zichtbaarheid van Shop&Go-

plekken. 

 

2.8 Behoefte 

Op de vraag of de Shop&Go-plekken nodig zijn, antwoordt het grootste deel van de gebruikers 

deze positief (89,5 procent). Vaak genoemd is dat het ‘handig is voor kort parkeren’. 

 

 

Figuur 2.8: Relatieve verdeling antwoordkeuzes respondenten over nut van Shop&Go, ter illustratie 

enkele citaten. 

 

 

Wanneer de bevindingen van het panelonderzoek vergeleken worden met de 

gebruikerspeiling valt op dat de respondenten van het panel minder positief zijn over de vraag 

of Shop&Go een behoefte vervult3. Belangrijk verschil is dat lang niet alle panelleden 

 
3 Panelonderzoek: 
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gebruikmaken van Shop&Go (in tegenstelling tot de respondenten van de gebruikerspeiling). 

Het relatief grote aandeel respondenten uit het Digipanel dat antwoordt het niet te weten 

geeft wellicht ook een indicatie over het feit dat de behoefte pas duidelijk wordt wanneer 

men daadwerkelijk bekend is met het gebruik ervan. 

 

  

 
Wanneer aan de panelleden gevraagd wordt of Shop&Go een behoefte vervult ten aanzien van het kort 
kunnen parkeren in de stad, beantwoordt 26 procent dit positief. Een derde geeft ‘misschien’ aan. 16 
procent denkt dat er geen behoefte is aan Shop&Go. De overige 27 procent van de respondenten geeft 
aan het niet te weten of geen mening te hebben. (Resultaten panelonderzoek evaluatie Shop&Go, p. 3 
(feb. 2021). 
 
Bovenstaande resultaten dienen genuanceerd te worden met het feit dat de respondenten uit het 
panelonderzoek een andere samenstelling kent dan de groep respondenten uit de gebruikerspeiling 
(die de Shop&Go-plekken daadwerkelijk gebruiken). 
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2.9 Tarief 

Het merendeel van de gebruikers vindt het huidige tarief (gelijk aan reguliere parkeerplekken) 

prima. Daarnaast vindt 30 procent van de ondervraagde gebruikers van de Shop&Go-plaatsen 

dat het tarief lager zou moeten zijn. 

 

Figuur 2.9: Relatieve verdeling antwoordkeuzes respondenten over de hoogte parkeertarief. 

 

2.10 Betaalwijze 

Momenteel is het alleen mogelijk om via een parkeerapp voor het gebruik van Shop&Go-

plekken te betalen. Voor driekwart van de ondervraagden is dit geen probleem. Een kleine 

kwart van de respondenten geeft aan dit onvoldoende te vinden en geven aan graag de 

mogelijkheid te hebben om ook via een automaat te betalen. 

 

Figuur 2.10: Relatieve verdeling antwoordkeuzes respondenten over de betaalwijze. 

 
Zie voor meer duiding betalingsbereidheid Shop&Go: H4 Betalingsbereidheid, p.12 

64%

30%

1%

5%

Gelijk is prima

Moet lager zijn

Mag wel hoger

Anders/ geen mening

76%

22%

2%

Is prima

Is onvoldoende, moet
ook mogelijk zijn om via
parkeerautomaat te
betalen

Anders/ geen mening



EVALUATIE SHOP&GO ARNHEM TRAJAN 

833.21.1 11 

3 OVERIGE BEVINDINGEN GEBRUIKERSPEILING 

3.1 Bezetting  

Gedurende de dagdelen dat er geënquêteerd is, is er ook gemonitord hoe de bezetting van de 

plekken gedurende deze periode verliep door alle mutaties in bezetting te noteren. 

 

3.1.1 Gemiddelde bezetting 

Aangezien alle mutaties met tijdstip zijn aangegeven is er een gemiddelde bezetting op te 

maken voor alle locaties. Het gemiddeld aantal bezette plekken per locatie zijn te 

weergegeven in onderstaande tabel 

 

Tabel 3.1: Gemiddelde bezetting (in %) van de Shop&Go-plekken gedurende de gebruikerspeiling (12:00 

– 17:00) per locatie. 

locatie Aantal 
plekken 

Vrijdagmiddag 28-05 Zaterdagmiddag 29-05 gemiddelde 

Roermondsplein 3 51,0% 43,7% 47,3% 

Langstraat 3 20,0% 46,7% 33,3% 

Rodenburgstraat 3 47,0% 63,7% 55,3% 

Markt 4 63,5% 78,3% 70,9% 

Beekstraat 4 85,0% 84,8% 84,9% 

Jansbinnensingel  4 80,3% 57,8% 69,0% 

Gemiddelde 3,5 57,8% 62,5% 60,2% 

 

Zoals te zien is in tabel 1 zijn er grote verschillen zichtbaar tussen de locaties voor wat betreft 

gemiddelde bezetting. Beekstraat kent een gemiddeld bezettingspercentage van bijna 85 

procent, terwijl de plekken langs de Langstraat gemiddeld slechts een bezettingspercentage 

van 33,3 procent laten zien. 4 

 

3.1.2 Maximale capaciteit 

Voorts is gekeken naar hoe vaak alle plekken op de betreffende locatie bezet zijn. Wanneer 

deze situatie zich voordoet zullen parkeerders die gebruik willen maken van de Shop&Go-

plekken ergens anders een parkeerplek moeten zoeken, wat mogelijk tot ongewenst 

zoekverkeer leidt. De resultaten zijn per locatie in onderstaande tabel uiteengezet. 

 

 
4 Panelonderzoek: 
Ten aanzien van de beschikbaarheid / bezetting van de Shop&Go-plekken levert het panelonderzoek 
enkele relevante bevindingen op. In totaal hebben 17 panelleden 46 keer de binnenstad bezocht en 
geprobeerd op een Shop&Go-plek te parkeren: 
- In 65,2 procent van de gevallen werd altijd een plek gevonden 
- In 23,9 procent van de gevallen wordt soms een plek gevonden, maar soms ook niet 
- In 10,9 procent van de gevallen is er nooit een plek gevonden 
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Tabel 3.2 Percentage van de tijd tijdens gebruikerspeiling (12:00 – 17:00) dat alle plekken op de locatie 

bezet zijn. 

locatie Aantal 
plekken 

Vrijdagmiddag 28-05 Zaterdagmiddag 29-05 gemiddelde 

Roermondsplein 3 17,7% 3,3% 10,5% 

Langstraat 3 7,7% 17,0% 12,3% 

Rodenburgstraat 3 9,0% 38,3% 23,7% 

Markt 4 22,3% 39,3% 30,8% 

Beekstraat 4 52,7% 52,3% 52,5% 

Jansbinnensingel 4 43,3% 10,7% 27,0% 

Gemiddelde 3,5 25,4% 26,8% 26,1% 

 

• Gemiddeld over beide middagen en alle locaties is gedurende ongeveer een kwart van 

de tijd geen Shop&Go-plek beschikbaar. Ook hier zijn grote verschillen tussen de 

locaties te zien. In de Langstraat en het Roermondsplein is gedurende ruim 10 procent 

van de gemonitorde periode geen plek beschikbaar, in de Beekstraat is voor meer dan 

de helft van de tijd geen plek beschikbaar.  

 

3.2 Verdere observaties 

Tijdens het afnemen van de enquêtes zijn observaties gedaan over het parkeergedrag op de 

Shop&Go-plekken. Op verschillende locaties is opgevallen dat enkele voertuigen gedurende 

lange tijd een plek bezet hielden: 

- Op de locatie Jansbinnensingel zijn gedurende de onderzoeksperiode op 

vrijdagmiddag vrijwel de hele tijd twee plekken bezet door dezelfde voertuigen. 

Daarnaast was een ondernemer in de buurt van mening dat deze Shop&Go-plekken 

eigenlijk laden&lossenplekken zouden moeten zijn.  

- Op de locatie Beekstraat staat gedurende de gehele vrijdagmiddag één voertuig 

(busje) op één van de plekken. Ook op zaterdagmiddag staat één voertuig gedurende 

de volledige meetperiode (5 uur lang) op dezelfde plek, een ander voertuig staat er 

3,5 uur.  

- Op locatie Markt staat op vrijdagmiddag één voertuig gedurende de hele 

onderzoeksperiode (5 uur) 

- Op locatie Langstraat is opgevallen dat er veel op de stoepen rondom de Shop&Go-

plekken wordt kort geparkeerd om personen op te halen of af te zetten. Op de 

zaterdagmiddag zijn ook hier langparkeerders aangetroffen waarbij de vraag rees of er 

wel gehandhaafd wordt.  
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4 BETALINGSBEREIDHEID 
Uit gegevens van de gemaakte transacties ten opzichte van de bezetting blijkt dat de 

betalingsbereidheid5 over de maanden maart t/m mei 2021 gemiddeld 48 procent bedraagt 

voor alle locaties samen. Dit percentage verschilt wel tussen de locaties onderling, 

onderstaande tabel geeft de betalingsbereidheid per locatie weer. 

 

Tabel 4.1: Betalingsbereidheid per Shop&Go-locatie in % (gegevens eind mrt t/m mei 2021). 

Locatie Aantal plekken Betalingsbereidheid 

Roermondsplein  3 71% 

Langstraat  3 36% 

Rodenburgstraat  3 69% 

Markt  4 54% 

Beekstraat  4 32% 

Jansbinnensingel  4 54% 

Gemiddelde 3,5 48% 

 

De gemiddelde betalingsbereidheid over de afgelopen maanden loopt uiteen van 32 procent 

op de Shop&Go-plekken langs de Beekstraat tot 71 procent bij het Roermondsplein. 

 

Sector A (centrum Arnhem) kent een gemiddelde betalingsbereidheid van 63,6 procent 

(Trajan, maart 2021). De Shop&Go-plekken liggen wat betreft de betalingsbereidheid daarmee 

onder het gemiddelde.  

 

5 PARKEERDRUK OMGEVING 
Het functioneren van de Shop&Go-plekken heeft ook te maken met de relatie tot de 

omgeving. De parkeerdruk in de nabije omgeving is hiervoor een variabele. Onderstaande 

tabel laat de gemiddelde parkeerdruk zien op de gemeten dinsdag-, zaterdag- en 

zondagmiddag in september 2020 en maart 2021.  

 

Tabel 5.1: Gemiddelde parkeerdruk in de directe omgeving Shop&Go-locaties 

locatie Parkeerdruk binnen straal van 100 meter* 

 September 2020 Maart 2021 Gemiddelde 

Roermondsplein 27,3% 50,7% 39,0% 

Langstraat 85,3% 104,3% 94,8% 

Rodenburgstraat 87,5% 97,8% 92,7% 

Markt 72,6% 95,1% 83,8% 

Beekstraat 83,7% 91,0% 87,4% 

Jansbinnensingel 96,7% 104,7% 100,7% 

 
5 Betalingsbereidheid: alle geparkeerde bezoekers op gereguleerde openbare parkeerplaatsen met 
parkeerrecht, uitgezonderd naheffing of beschikking en tickets die 1 – 10 minuten verlopen zijn, 
gedeeld door het totaal aantal bezoekers. 
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Gemiddelde 75,5% 90,6% 83,1% 

 

*In bijlage II zijn kaarten weergegeven welke onderzoekssecties zijn meegenomen in de berekening van 

de parkeerdruk. 

 

De meeste locaties laten gemiddeld over de gemeten middagen (dinsdag-, zaterdag- en 

zondagmiddag) een relatief hoge parkeerdruk zien binnen een straal van 100 meter. Deze ligt 

nabij de waarde van 85 procent (Markt) tot ruim daarboven. Enkel de locatie aan het 

Roermondsplein laat een duidelijk lagere parkeerdruk zien in de directe omgeving. 

 

6 VERBLIJFSDUUR 
De data uit de geplaatste sensoren bij de Shop&Go-plekken bevestigen het beeld dat tijdens 

de gebruikerspeiling ook is gerezen. De gemiddelde verblijfsduur loopt per locatie sterk uiteen 

en sommige gemiddelden laten zien dat er regelmatig (veel) langer dan een half uur 

geparkeerd wordt op de Shop&Go-plekken.  

 

Tabel 5.1: Gemiddelde parkeerduur per Shop&Go-locatie in minuten (gegevens eind mrt t/m mei 2021). 

Locatie Aantal plekken Gemiddelde verblijfsduur 

Roermondsplein  3 00:22 

Langstraat  3 00:34 

Rodenburgstraat  3 00:31 

Markt  4 01:07 

Beekstraat  4 00:25 

Jansbinnensingel  4 00:39 

Gemiddelde 3,5 00:34 

 

Het algemene gemiddelde ligt met 34 minuten verblijfsduur rond de officiële maximale tijd dat 

men gebruik mag maken van een Shop&Go-plek. Op de locatie bij het Roermondsplein ligt de 

gemiddelde verblijfsduur het laagst met 22 minuten, Op de locatie bij Markt overschrijdt de 

gemiddelde verblijfsduur zelfs 1 uur. Deze waarde komt aardig in de buurt van de gemiddelde 

verblijfsduur op reguliere parkeerplekken op straat in de stad (1,5 uur).  
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7 GEBRUIK SHOP&GO (AANTALLEN) 
Niet elke Shop&Go-locatie wordt evenveel gebruikt. Uit de sensordata van de afgelopen 

maanden blijkt dat de plekken langs de Beekstraat (veruit) het vaakst gebruikt worden. 

 

Figuur 6.1: aantal parkeerders per Shop&Go-locatie. 

 

De locaties Jansbinnensingel, Beekstraat en Markt kennen echter 4 parkeerplaatsen, de 

andere locaties 3 parkeerplaatsen. Gecorrigeerd naar aantal parkeerplaatsen laat 

onderstaande grafiek de aantallen per individuele plek zien. 

 

Figuur 6.2: aantal parkeerders per individuele parkeerplaats per Shop&Go-locatie. 
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8 CONCLUSIE 
Uit de gebruikerspeiling is gebleken dat de meeste respondenten gemiddeld positief zijn over 

de verschillende aspecten van Shop&Go: 

- Logo is duidelijk (84,9 %) 

- Plekken zijn goed aangegeven (90,7 %) 

- Parkeertarief is prima (64 %) 

- Het enkel kunnen betalen via een app is voor de meeste geen probleem (75,6 %) 

Daarnaast zijn onder de gebruikers het overgrote merendeel overtuigd van het nut van 

Shop&Go. Wel valt op dat het merendeel van de respondenten niet de andere Shop&Go-

locaties kent. 

 

De resultaten van het Digipanel nuanceren enkele uitkomsten uit de gebruikerspeiling. Er is 

met name minder positief gereageerd wat betreft de behoefte van Shop&Go. Een verklaring is 

dat het hier niet enkele gebruikers betreft van de plekken en respondenten niet of minder 

bekend zijn met het concept. Evenwel komt uit het panelonderzoek naar voren dat 

respondenten inschatten dat er geen extra zoekverkeer ontstaat door het gebruik van 

Shop&Go. 

 

Gedurende de gebruikerspeiling zijn er grote verschillen aangetroffen in bezetting per locatie. 

Met name het aantal langparkeerders valt op. Sommige voertuigen hebben gedurende het 

hele dagdeel dezelfde plek bezet gehouden. In de Beekstraat is zelfs gedurende de helft van 

de gemonitorde tijd (twee keer een dagdeel van 12:00 – 17:00) geen plek meer beschikbaar. 

Gemiddeld over alle locaties is dit een kwart van de tijd het geval. In deze mate is er een reële 

kans op zoekverkeer wanneer potentiële gebruikers geen plek meer kunnen vinden op een 

Shop&Go-locatie. Met name de locaties Beekstraat en Jansbinnensingel zijn hiervoor vatbaar. 

Uit de gebruikerspeiling blijkt dat het merendeel in dat geval op zoek gaat naar een normale 

parkeerplaats in de buurt, een deel overweegt dan zelfs foutief te gaan parkeren (op de 

stoep).  

 

De gemiddelde verblijfsduur ligt over alle locaties op ruim een half uur. Echter laat de locatie 

Markt een gemiddelde verblijfsduur van meer dan een uur zien.  

 

De betalingsbereidheid op Shop&Go-locaties ligt lager dan het gemeten gemiddelde in de 

gehele binnenstad van Arnhem. Locaties Roermondsplein en Rodenburgstraat kennen de 

hoogste betalingsbereidheid, Beekstraat kent de laagste betalingsbereidheid. 

 

Het aantal parkeerders is veruit het hoogst op locatie Beekstraat , gevolgd door 

Jansbinnensingel. Locatie Markt kent relatief het laagste aantal gebruikers. 

 

Gemiddeld laten de Shop&Go-plekken een lagere bezetting zien dan de parkeerplekken in de 

omgeving (binnen straal van 100 meter). Op veel locaties is in de directe omgeving sprake van 
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een hoge parkeerdruk (> 85 procent). Enkel in de omgeving van Roermondsplein ligt dit 

percentage een stuk lager. 

 

Onderstaande tabel laat (een deel van) de uitkomsten in de vorm van verschillende variabelen 

zien per Shop&Go-locatie. 

 

Tabel 8.1 Algemene uitkomsten diverse variabelen voor Shop&Go-locaties 
 

gebruikerspeiling 
(28/29 mei 2021 
12-17u) 

sensordata 23-03 t/m 31-05 
2021 

parkeeronderzoek sep '20/ mrt 
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Roermondsplein 3 47,3% 10,5% 71% 00:22 20,9% 27,3% 50,7% 39,0% 

Langstraat 3 33,3% 12,3% 36% 00:34 32,2% 85,3% 104,3% 94,8% 

Rodenburgstraat 3 55,3% 23,7% 69% 00:31 9,0% 87,5% 97,8% 92,7% 

Markt 4 70,9% 30,8% 54% 01:07 11,1% 72,6% 95,1% 83,8% 

Beekstraat 4 84,9% 52,5% 32% 00:25 12,6% 83,7% 91,0% 87,4% 

Jansbinnensingel 4 69,0% 27,0% 54% 00:39 14,2% 96,7% 104,7% 100,7% 

Gemiddelde 3,5 60,2% 26,1% 48% 00:34 16,7% 75,5% 90,6% 83,1% 

 

Veelal wordt een parkeerdruk van 85 procent gezien als een kritische grens die, indien deze 

overschreven wordt, het aandeel zoekverkeer snel doet laat toenemen. De gemiddeld hoge 

parkeerdruk in de directe omgeving van de meeste Shop&Go-locaties kan hiermee al snel 

aanleiding geven tot (extra) zoekverkeer wanneer de Shop&Go-plekken volledig bezet zijn. Op 

de middagen dat de gebruikerspeiling plaatsvond is vooral de locatie Beekstraat gevoelig voor 

dit fenomeen, vanwege de hoge bezettingsgraad van deze parkeerplekken. Maar ook locaties 

Markt en Jansbinnensingel kennen een relatief hoge bezetting en eveneens hoge parkeerdruk 

in de omgeving op gemeten dinsdag-, zaterdag- en zondagmiddagen in september 2020 en 

maart 2021. De gemiddelde lange verblijfsduur (overschrijding van half uur) van geparkeerde 

voertuigen op locaties Markt en Jansbinnensingel op Shop&Go-locaties is ook niet bevorderlijk 

voor de beschikbaarheid van de pekken en daarmee vergroot het de potentie tot het creëren 

van extra zoekverkeer. Dit aspect in het bijzonder zou een aandachtspunt kunnen zijn voor de 

handhaving op de parkeerduur van Shop&Go-locaties.  
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BIJLAGEN 
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BIJLAGE I: RESPONDENTEN PER LOCATIE 
Onderstaande grafiek laat de verdeling in aantal respondenten per locatie zien. 

 

 

Figuur I.1: Respondenten per locatie. 

 
 

 

Tabel II.2: Responsratio per locatie 

locatie plekken respondenten non-respons responsratio 

1 Nieuwe Plein 3 16 57 21,9% 

2 Langstraat 3 4 26 13,3% 

3 Rodenburgstraat 3 18 21 46,2% 

4 Markt 4 18 32 36,0% 

5 Beekstraat 4 23 64 26,4% 

6 Jansbinnensingel 4 8 37 17,8% 
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BIJLAGE II: OMGEVING PARKEERDRUK 
Getoonde voorbeelden laten situatie zien op dinsdagmiddag 23 maart 2021. 

 

Figuur II.1: Secties binnen straal 100m locatie Roermondsplein 

 

 

 

Figuur II.2: Secties binnen straal 100m locatie Langstraat 
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Figuur II.3: Secties binnen straal 100m locatie Rodenburgsraat 

 
 

Figuur II.4: Secties binnen straal 100m locatie Markt 
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Figuur II.5: Secties binnen straal 100m locatie Beekstraat 

 
 

Figuur II.6: Secties binnen straal 100m locatie Jansbinnensingel 
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