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Samenvatting en conclusies 
Dit onderzoek beschrijft het beeld dat Nederlanders van Nijmegen hebben in 20151. Dit 

maakt als voormeting deel uit van een onderzoek naar de effecten van het kroonjaar 2016 op 

de bekendheid en het imago van Nijmegen.  

 

De volgende onderzoeksvragen staan centraal: 

 Wat voor beeld hebben Nederlanders van Nijmegen en in hoeverre sluit dit aan bij 

hoe de stad zich profileert? 

 Hoe groot is de belangstelling onder Nederlanders om Nijmegen te bezoeken en wat 

zijn redenen om dat te doen? 

De conclusies m.b.t. deze onderzoeksvragen worden beschreven in paragraaf 1.1 en 

paragraaf 1.2, gevolgd door een overzicht van hoe mensen in verschillende levensfases over 

Nijmegen denken. Paragraaf 1.3 gaat in op de media-aandacht tot zover voor de 

kroonjaarevenementen die op landelijke media-aandacht kunnen rekenen.  

1.1 Het imago van Nijmegen 

Waaraan denken Nederlanders als het over Nijmegen gaat? De belangrijkste associatie bij 

de stad is de Vierdaagse; 43% van de Nederlanders denkt bij Nijmegen spontaan2 aan dit 

evenement. Veel mensen vinden ‘loopstad’ dan ook een passende beschrijving van Nijmegen 

(66%).  

Tegelijk is het beeld van Nijmegen als evenementenstad niet opvallend sterk (34% vindt dit 

een passende omschrijving van de stad). Niet veel Nederlanders denken bij Nijmegen aan 

een ander evenement dan de Vierdaagse.  

 

Daarnaast heeft Nijmegen een stevig imago als historische stad; 32% denkt spontaan aan 

zaken die met de geschiedenis van de stad te maken hebben. Bij de vraag wat de oudste stad 

van Nederland is, is Nijmegen het meest genoemd3 (35% ‘Nijmegen, 31% ‘Maastricht’ en 16% 

‘Amsterdam’). Nijmegen werd na de viering van het 2000-jarig bestaan van de stad (in 2005) 

het vaakst genoemd als oudste stad van Nederland (in 2004 waren dat nog Amsterdam en 

Maastricht) en weet dat in 2015 vast te houden. Verder vindt men ‘historische stad’ de beste 

beschrijving van de stad (76%). De ambitie om Nijmegen te profileren als oudste stad met 

bijzondere geschiedenis komt hiermee goed uit de verf.  

 

Verder denken veel Nederlanders bij Nijmegen spontaan aan de ligging aan de Waal 

(34%) en beamen vrij veel mensen (45%) dat Nijmegen een stad is voor recreatie rond het 

water. Dit laatste is verrassend, omdat er veel discussie is over de aantrekkelijkheid van de 

                                                        

1 De enquêtering heeft plaatsgevonden in mei 2015.  
2 Naar de beelden die opkomen bij Nijmegen is gevraagd d.m.v. een open vraag; er is geen gebruik gemaakt van vaste 

antwoordcategorieën.  
3 Respondenten wisten bij het beantwoorden van deze vraag niet dat het onderzoek over Nijmegen ging; dat werd pas na deze 

vraag duidelijk.  
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Waalkade  en omdat de gebiedsontwikkeling “Nijmegen omarmt de Waal” nog niet is 

afgerond. 

 

Tot slot is het beeld van Nijmegen als stad met universiteit en studenten belangrijk (26% 

spontaan genoemd). Toch is het beeld van Nijmegen als kennisstad bij de ‘gemiddelde 

Nederlander’ niet opvallend sterk; 40% vindt deze beschrijving passend en weinig 

Nederlanders zien Nijmegen als moderne, innovatieve of duurzame stad. Dit zegt niets over 

hoe het beeld van Nijmegen als kennisstad is bij andere relevante groepen (bedrijven, 

instellingen, influentials/topbeslissers, potentiële nieuwe inwoners).  

 

Afbeelding 1 geeft een samenvatting van de beelden die Nederlanders noemden bij 

Nijmegen. Hoe groter een woord is, hoe vaker dit  is genoemd.  

 
Afbeelding 1 Beelden die Nederlanders bij Nijmegen hebben; hoe groter een beeld, hoe vaker dit 

beeld is genoemd 

 

Inwoners uit de gemeenten rondom Nijmegen noemen naast de belangrijkste beeldbepalers 

(de Vierdaagse, historie, stad aan de rivier en studentenstad) vooral locaties in de stad (35%) 

en bezigheden als winkelen en uitgaan (34%). Dit is voor de hand liggend voor mensen die 

de stad vaker bezoeken.  

 

7% van de Nederlanders heeft geen enkel beeld bij Nijmegen. Het gaat vooral om mensen 

met een grotere (psychologische) afstand tot Nijmegen; mensen die niet in de buurt van 

Nijmegen wonen of (bijna) nooit in de stad komen. Zij weten minder vaak of een 

beschrijving (bijvoorbeeld evenementenstad) bij Nijmegen past, hebben minder een beeld 

van wat Nijmegen te bieden heeft en zeggen minder vaak iets over Nijmegen tegen te komen 

in de media. Daarbij zal ook een rol spelen, dat mensen meer aandacht hebben voor nieuws 

over onderwerpen waarmee ze bekend zijn. Bij mensen die Nijmegen nauwelijks kennen zal 

een bericht over de stad daarom minder goed ‘blijven hangen’. Dit impliceert dat bij mensen 

met een grote (psychologische) afstand tot Nijmegen, minder ruimte is om een divers beeld 

van de stad neer te zetten.  
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Gevraagd is of men weet wat de stadsslogan van Nijmegen is, waarbij kon worden gekozen 

uit vier slogans. 8% van de Nederlanders heeft voor ‘Altijd Nijmegen’ gekozen. Dat wil 

zeggen dat 92% niet de juiste slogan aan Nijmegen weet te koppelen. Mensen die de slogan 

‘Altijd Nijmegen’ hebben gekozen, vinden deze veel vaker bij de stad passen (27%) dan 

mensen die voor een andere slogan gingen (7%).  

 

Nederlanders waarderen Nijmegen met een gemiddeld rapportcijfer van 6,8. Deze 

waardering stijgt naarmate men vaker in de stad komt; regelmatige bezoekers geven 

gemiddeld een 7,6. Hieraan gerelateerd is de waardering voor de stad van mensen uit de 

regio ook hoger ( 7,3).  

1.2 Een bezoek aan Nijmegen 

Een kwart van de Nederlanders is het afgelopen jaar één of meerdere keren in Nijmegen 

geweest. Zij hadden vooral alledaagse bezoekredenen, zoals een bezoek aan bekenden (32%), 

zakelijke bezoek (22%) of een bezoek voor vrije tijdsdoeleinden als winkelen (31%) of eten buiten 

de deur (21%). Bezoekers met een bepaalde bezoekreden (bijvoorbeeld winkelen), zijn doorgaans 

positief over wat Nijmegen op dat vlak te bieden heeft (bijvoorbeeld het winkelaanbod). Zo is 

94% van de bezoekers die de stad bezocht om de geschiedenis te ervaren, positief over wat 

Nijmegen op dat vlak te bieden heeft. Voor (bijna) alle terreinen geldt dat 80 à 90% van de 

gebruikers (zeer) positief is over het Nijmeegs aanbod.  

 

Ruim de helft van de Nederlanders heeft de stad nooit of lang geleden bezocht maar zou 

dit (misschien) wel willen. Gekeken naar de redenen waarom zij Nijmegen zouden willen 

bezoeken, vallen activiteiten met een toeristisch karakter op; het bekijken van de 

binnenstad (54%), het ervaren van de geschiedenis (30%), wandelen en fietsen (27%) en 

museumbezoek (19%). Het ervaren van de geschiedenis is nog belangrijker voor mensen die 

graag een weekend in Nijmegen willen doorbrengen. Het imago van Nijmegen als 

historische stad, komt hiermee duidelijk terug in de bezoekwensen die mensen hebben. 

Hoewel men bij Nijmegen al snel aan de Vierdaagse denkt, speelt dit evenement als 

motivatie om Nijmegen een keer te bezoeken een bescheiden rol (genoemd door 10% van de 

mogelijke bezoekers).  

 

Ongeveer 20% van de Nederlanders is nooit of lang geleden in Nijmegen geweest en heeft 

geen interesse om de stad te bezoeken. Dat heeft vooral te maken met de afwezigheid van 

een reden om Nijmegen te bezoeken (“wat in Nijmegen kan, kan ook in andere steden”) en 

niet met ‘gebreken’ aan de stad (bijvoorbeeld als het gaat om het aanbod en de 

bereikbaarheid).  

 

Er zijn verschillen in wat mensen in verschillende levensfases in Nijmegen doen en hoe zij 

over de stad denken. Deze verschillen zijn weergegeven in onderstaand overzicht.  
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Inwonend en niet studerend 

 

 Het beeld van Nijmegen als stad aan de 

rivier is minder belangrijk.  

 Hebben van alle levensfases het vaakst 

geen beeld bij de stad.  

 Het cultureel aanbod is voor hen, in 

vergelijking met de andere groepen, 

onbelangrijk.  

 Worden (nog) beter dan de andere 

groepen bereikt via de televisie.  

Studenten 

 

 Deze groep denkt bij Nijmegen vooral 

aan de opleidingsmogelijkheden. Zij 

denken minder dan de andere 

levensfases (hoewel nog steeds veel!) aan 

de Vierdaagse. Ook is het historisch 

karakter en Nijmegen als stad aan de 

rivier is voor hen minder belangrijk. 

 Studenten worden beter dan de andere 

groepen bereikt via nieuwssites en 

sociale media. De radio biedt minder 

kansen.  

Work&have fun 

(jonge werkenden zonder kinderen) 

 Het historisch karakter is voor deze 

groep minder belangrijk dan voor andere 

groepen. Deze groep bezoekt de stad 

vaker om te winkelen of om zakelijke 

redenen dan andere groepen.  

 Deze groep wordt beter dan andere 

groepen bereikt op nieuwssites.  

Nesting&caring 

(mensen met thuiswonende kinderen) 

 Mensen in deze levensfase komen vaker 

dan andere groepen naar de stad om te 

winkelen of vanwege zakelijk bezoek. 

Zij komen minder vaak voor 

horecabezoek.  

Fifty&fit 

(45-plussers zonder thuiswonende kinderen) 

 Het historisch karakter is voor deze 

groep belangrijker dan voor andere 

groepen. Van alle groepen komen zij het 

vaakst om te wandelen of fietsen.  

 Deze groep wordt beter dan andere 

groepen bereikt via de krant. Het bereik 

via nieuwssites en sociale media is klein.  

Ouderen 

 Voor ouderen is het historisch karakter 

van de stad het meest belangrijk (in 

vergelijking met andere groepen). Ook 

denken zij het vaakst aan de Tweede 

Wereldoorlog. Zij komen vaker dan 

andere groepen om de binnenstad te 

bekijken of voor museumbezoek. 

Ouderen zien Nijmegen dan ook vaker 

als cultuurstad.  

 Zijn het meest positief over de stad.  

 Ouderen worden goed bereikt via de 

krant, niet via nieuwssites en sociale 

media.  
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1.3 Aandacht voor kroonjaar 2016 

Ongeveer de helft van de Nederlanders ziet wel eens iets over Nijmegen in de media. Meest 

genoemd hierbij (70%) is de Vierdaagse, die niet voor niets het meest beeldbepalend voor de 

stad is. Uit monitoring van de media-aandacht voor Nijmegen (tussen januari en augustus 

2015), blijkt dan ook het belang van de Vierdaagse bij het genereren van aandacht voor de 

stad. Naast de aandacht die gepaard gaat met (niet-structurele) gebeurtenissen als de brand 

in de Notenhout en het kampioenschap van NEC, is er gedurende de Vierdaagsweek de 

meeste-aandacht voor Nijmegen. Wanneer alleen naar berichtgeving rond de Vierdaagse 

wordt gekeken, levert dat duizenden (sociale) media berichten op, waarvan 265 afkomstig 

uit dagbladen; 15 van deze berichten besteedden aandacht aan de 100e editie van de 

Vierdaagse. Wat de 100e editie doet met de toch al grote aandacht voor de Vierdaagse, zal 

monitoring in de komende jaren uitwijzen.  Hoewel veel minder dan de Vierdaagse, is er ook 

aandacht in dagbladen voor de werkzaamheden rond de Waal (87 stukken, veelal in de 

Gelderlander) en de Giro d’Italia (37 stukken). Het project rond de Waal wordt dan ook 

regelmatig genoemd door Nederlanders die iets over Nijmegen hebben gehoord of gezien 

(12%). Een klein aantal gaf aan iets over de Giro te hebben gezien.   
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2 Inleiding 
 

In 2016 vinden in Nijmegen diverse speciale evenementen plaats. Sommige daarvan kunnen 

op landelijke aandacht rekenen; het gaat om de 100e editie van de Vierdaagse, het finishen 

van een etappe van de Giro d’Italia en de afronding van de dijkteruglegging bij Lent. 

Hiermee wordt 2016 een kroonjaar dat, bijvoorbeeld vanwege de media aandacht die met de 

evenementen gepaard gaat, kansen biedt voor het versterken van het imago van de stad. Het 

doel van dit onderzoek is om te meten wat het effect is van het kroonjaar op de bekendheid 

en het imago van Nijmegen. Dit maakt deel uit van een bredere monitoring van de kosten en 

baten (bijvoorbeeld de economische spin off) van evenementenjaar 2016. 

2.1 Onderzoeksvragen 

We onderzoeken wat het kroonjaar doet met het imago van de stad bij inwoners, Nederlanders 

(die niet in Nijmegen wonen) en Duitsers in de grensstreek. Ten aanzien van de Nederlanders 

zal het onderzoek bestaan uit een imagometing voorafgaand (in 2015) aan kroonjaar 2016 en 

een meting daarna (begin 2017)4. Deze rapportage bevat de resultaten van de imagometing in 

2015, onder Nederlanders. Deze zullen worden vergeleken met de resultaten van de 

imagometing onder Nederlanders na het kroonjaar. Daarbij zal worden gekeken wat het 

kroonjaar doet met de beeldvorming over Nijmegen en de belangstelling om de stad te 

bezoeken. Om deze vragen te zijner tijd te kunnen beantwoorden, staan in de rapportage 

over het imago van Nijmegen in 2015, de volgende vragen centraal: 

 Wat voor beeld hebben Nederlanders van Nijmegen en in hoeverre sluit dit aan bij 

hoe de stad zich profileert? 

 Hoe groot is de belangstelling onder Nederlanders om Nijmegen te bezoeken en wat 

zijn redenen om dat te doen? 

2.2 Methode 

Om vast te stellen hoe Nederlanders over Nijmegen denken, is een enquête opgesteld. Deze 

bevat vragen over de beelden die men bij de stad heeft, hoe men de stad beoordeelt (zowel 

afzonderlijke aspecten als de totale stad), waarvoor men de stad bezoekt of zou willen 

bezoeken en of men beschrijvingen van de stad (oude stad, kennisstad) passend vindt.  

 

Deze enquête is voorgelegd aan 8000 personen die niet in Nijmegen wonen, door gebruik te 

maken van het panel van I&O Research5. Dit is gebeurd in mei (2015), om de publiciteit rond 

de Vierdaagse voor te zijn. De enquête is ingevuld door 2700 respondenten. Het 

                                                        

4 T.a.v. Nijmegenaren en Duitsers vindt alleen een nameting plaats. In het geval van de Nijmegenaren is hiervoor gekozen 

omdat er voldoende gegevens beschikbaar zijn over hoe Nijmegenaren de stad nu zien. Wat betreft  Duitsers in de 

grensstreek is het slechts mogelijk om een kleine steekproef te bevragen. Daarom zal het om indicatieve resultaten gaan en is 

besloten om de investering te beperken tot een nameting.  
5 I&O Research streeft naar een zo representatief mogelijk panel. Dit gebeurt door respondenten bij te werven in benodigde 

groepen en niet te werken met zelfaanmelding van respondenten.  
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responspercentage is daarmee 34%. Dit is vrij hoog. Mogelijk sprak het onderwerp van de 

enquête (wat voor beelden heeft u bij een Nederlandse stad) de respondenten aan. 

Respondenten wisten niet over welke stad de enquête zou gaan. Het bestand is gewogen 

naar regio en leeftijd; voor iedere regio die wordt onderscheiden geldt dat de verdeling van 

leeftijdsklassen overeenstemt met de daadwerkelijke verdeling.  

 

Daarnaast is de berichtgeving rond de evenementen van 2016 bijgehouden. Hiervoor is de 

online media monitoring programma Obi4Wan gebruikt. Dit programma verzamelt 

berichtgeving in dagbladen, nieuwssites en sociale media. Naast de hoeveelheid berichten 

biedt het programma de mogelijkheid om te kijken naar zaken als teneur, bronnen en 

auteurs. Door de berichtgeving te monitoren kan worden gekeken hoeveel aandacht een 

evenement krijgt in verschillende media, wanneer de berichtgeving op gang komt en 

wanneer een evenement weer uit de aandacht verdwijnt.  

 

2.3 Het imago van de stad bij verschillende groepen 

Om een goed beeld te krijgen van het imago van Nijmegen, wordt vaak een 

groepsonderscheid gemaakt dat voor een vraag relevant kan zijn (bijvoorbeeld hoe vaak men 

de stad heeft bezocht). Twee groepsindelingen die veel worden gebruikt behoeven 

toelichting. Het eerste is het onderscheid naar regio. Hierbij is Nederland namelijk als volgt 

verdeeld:  

 Gemeenten rond Nijmegen; 14 gemeenten6 in Gelderland, Noord-Brabant, Limburg 

 Midden; rest Gelderland, Utrecht, Flevoland 

 Zuid-Oost; rest Noord-Brabant en rest Limburg 

 Zuid-West; Zeeland en Zuid-Holland 

 Noord-West; Noord-Holland 

 Noord; Friesland en Groningen 

 Oost; Drenthe en Overijssel 

Daarnaast wordt een onderscheid naar levensfase en daaraan gekoppeld consumeergedrag 

gemaakt. Op basis van leeftijd, huishoudenssamenstelling en werksituatie worden de 

volgende groepen onderscheiden: 

 

 Inwonend en niet studerend  

De groep inwonend (bij ouders/verzorgers) en niet studerend is vaak 

jong, maar redelijk koopkrachtig. Vaak zijn woonlasten afwezig of laag.  

 

 

 Studenten 

Net als de groep inwonend en niet studerend, bestaat deze groep veelal 

uit jonge mensen. Ze hebben minder te besteden dan de groep inwonend 

en niet studerend en zijn doorgaans sterker cultureel georiënteerd. 

                                                        

6 Heumen, Wijchen, Beuningen, Overbetuwe, Lingewaard, Groesbeek, Druten, Mook- en Middelaar, Gennep, Grave, Cuijk, Mill 

en Sint Hubert, Boxmeer, Sint Anthonis.  
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 Work&have fun 

Deze groep bestaat uit jonge alleenstaanden en stellen zonder kinderen. 

Zij hebben relatief veel vrije tijd en koopkracht, wat een enigszins 

hedonistische levensstijl mogelijk maakt.   

 

 

 Nesting&caring 

Dit zijn de huishoudens met kinderen. De tijd en 

bestedingsmogelijkheden van deze groep kennen beperkingen. Het 

consumentgedrag van deze groep kenmerkt zich daarom vaak door 

doelgerichtheid en efficiëntie. 

 

 

 Fifty&fit 

‘The silver generation’; zijn wat ouder en hebben geen kinderen (meer) in 

huis wonen. Deze groep heeft doorgaans veel vrije tijd, is actief en 

koopkrachtig. 

 

 

 Ouderen 

De groep ouderen heeft veel vrije tijd en is door bij leeftijd behorende 

lichamelijke beperkingen vaak minder mobiel.  

 

 

Van de groep inwonend en niet studerend is een beperkt aantal enquêtes beschikbaar. In 

sommige gevallen ontbreekt daarom informatie over deze groepen.   

 

2.4 Rapportage 

Deze rapportage is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 3 wordt besproken hoe Nederlanders 

over Nijmegen denken. Wat voor beelden hebben ze bij de stad en wat is de algemene 

indruk van Nijmegen? Hoofdstuk 4 gaat in op waarvoor mensen naar Nijmegen (willen) 

komen. Hoofdstuk 5 beschrijft de berichtgeving over Nijmegen in de media. In hoofdstuk 6 

wordt besproken of de manier waarop Nijmegen zich profileert, aankomt bij het publiek. De 

conclusies van dit onderzoek zijn beschreven in het hoofdstuk ‘samenvatting en conclusies’.  
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3 Hoe denkt men over Nijmegen? 
 

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe Nederlanders over Nijmegen denken; wat voor beeld 

hebben mensen, waarover gaat het als men het over Nijmegen heeft en hoe waardeert men 

de stad? Om te beginnen wordt in paragraaf 3.1 beschreven hoe vaak men in Nijmegen 

komt. In paragraaf 3.2 wordt beschreven waar mensen aan denken bij Nijmegen. Praten 

mensen wel eens over Nijmegen en zo ja, waarover gaat het dan? Hierop wordt ingegaan in 

paragraaf 3.3. Paragraaf 3.4 beschrijft hoe aantrekkelijk men Nijmegen vindt.  

 

3.1 Hoe vaak komt men in Nijmegen? 

Een kwart van de Nederlanders is het afgelopen jaar één of meerdere keren in Nijmegen 

geweest. Ruim de helft is nooit of lang geleden bezocht maar zou dit (misschien) wel willen. 

Ongeveer 20% is nooit of lang geleden in Nijmegen geweest en heeft geen interesse om de 

stad te bezoeken. Dit is te zien in Figuur 1.  

 

Hoe vaak men in Nijmegen komt, hangt logischerwijs sterk samen met de regio waar men 

woont. Van de inwoners uit de regiogemeenten is 7% nooit of lang geleden in Nijmegen 

geweest. In de regio’s midden en zuid-oost is dit ongeveer 65%. Van de mensen uit de 

overige regio’s komen tussen de 79% (oost) en 89% (noord) niet of nauwelijks in Nijmegen.  

 

Tot slot verschillen mensen in verschillende levensfases enigszins in hoe vaak zij in 

Nijmegen komen; de groep inwonend en niet studerend valt op. Van hen heeft 5% de stad 

afgelopen jaar bezocht, tegen ongeveer 25% in de andere groepen. Onder de mensen die 

geen interesse hebben om Nijmegen te bezoeken, zijn relatief veel ouderen. Vermoedelijk 

heeft dit ermee te maken dat veel mensen in deze groep minder mobiel zijn, want ouderen 

zijn bovengemiddeld positief over Nijmegen (zie paragraaf 3.4). De groep work&have fun 

geeft relatief vaak aan interesse te hebben om de stad te bezoeken.  

 

 
Figuur 2 Hoe vaak bezoeken Nederlanders Nijmegen 
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3.2 Beelden bij de stad 

Wat voor beelden hebben Nederlanders bij Nijmegen? Om hier antwoord op te geven is de 

respondenten gevraagd om (maximaal) vijf dingen te noemen die bij hen opkomen als het 

gaat over Nijmegen. Het gaat om een open vraag: men kon niet kiezen uit 

antwoordmogelijkheden, maar moest spontaan zaken noemen. De belangrijkste associatie bij 

de stad is de Vierdaagse (en bijbehorende feesten); voor een kwart van de Nederlanders is 

dit het eerste dat in ze opkomt. Als het gaat om het totale percentage dat de Vierdaagse 

noemt (dus niet alleen als eerstgenoemd beeld), stijgt dit aandeel tot 43%. Figuur 2 geeft een 

overzicht van de beelden die Nederlanders bij Nijmegen hebben.  

 
Figuur 2 Beelden die Nederlanders bij Nijmegen hebben 

 

Na de Vierdaagse wordt het beeld van Nijmegen als stad aan de rivier (34%) en Nijmegen als 

stad met universiteit en studenten (26%) veel genoemd (de rode staven). Daarnaast komt 

Nijmegen als stad met historie duidelijk terug.  In Figuur 2 is te zien hoeveel respondenten 

de Romeinse geschiedenis van Nijmegen, Nijmegen als oud(st)e stad en Karel de Grote 

noemen (deze zijn groen weergegeven in de figuur). Wanneer deze categorieën worden 

samengenomen gaat het om 37% van de mensen dat aan één of meer zaken uit de 

geschiedenis van Nijmegen refereert.  

 

Respondenten die bij Nijmegen aan een locatie in de stad dachten, noemden het vaakst het 

Valkhof, het Keizer Karelplein, het Goffert- en Kronenburgerpark. Bij ‘overig’ komen zaken 

terug als het Nijmeegs accent, katholicisme en opmerkingen over Nijmegen als drukke dan 

wel kleine stad. Een beperkt deel van de Nederlanders heeft negatieve associaties bij 

Nijmegen (3%). De meeste negatieve opmerkingen gaan over het parkeren in het centrum en 

de bereikbaarheid. Tot slot had 7% geen enkel idee bij Nijmegen.  
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Voor inwoners van de gemeenten rondom Nijmegen is het beeld een beetje anders. Daar 

denken mensen bij Nijmegen veel vaker aan locaties in de stad (35%), winkelen/uitgaan 

(34%) en de sfeer in de (binnen)stad (23%) dan mensen die verder weg wonen 

(respectievelijk 16%, 9% en 13%). Dit zal komen doordat mensen uit de omgeving van 

Nijmegen vaker iets in de stad ondernemen en de stad beter kennen dan de ‘gemiddelde 

Nederlander’. De (door Nederlanders) meest genoemde beelden (de Vierdaagse, Nijmegen 

als stad aan de rivier, studentenstad en stad met historie) worden door mensen binnen en 

buiten de regio ongeveer even vaak genoemd.  

 

Verder zijn de beelden die men bij Nijmegen heeft afhankelijk van de levensfase waarin men 

zich bevindt. Tabel 1 laat de verschillen tussen de 6 levensfasen zien.  

 

 

 

 

3.3 Nijmegen in gesprekken 

Ruim een derde van de Nederlanders heeft (in het afgelopen jaar) wel eens over Nijmegen 

gesproken. De meeste mensen hebben het dan over wat er in de stad te doen is/een mogelijk 

bezoek. Ook gaat het vaak over persoonlijke zaken die zijn gerelateerd aan Nijmegen (zoals 

in Nijmegen woonachtige familie), de Vierdaagse en het wonen of studeren in Nijmegen. 

Verder valt op dat de werkzaamheden aan de Waal zijn genoemd als gespreksonderwerp. 

Figuur 3 bevat een overzicht van de onderwerpen van gesprekken over Nijmegen.  

Inwonend&niet 

studerend 

Studenten Work&have fun Nesting& 

caring 

Fifty&fit Ouderen 

 Hebben 

vaakst van 

de groepen 

geen enkel 

beeld bij de 

stad (24%).  

 Minder 

beeld van 

stad aan de 

rivier (19%). 

 Cultureel 

aanbod is 

relatief 

onbelangrijk 

(0,5%; bij de 

andere 

levensfasen 

is dit 

ongeveer 

5%).  

 Universiteit/ 

studenten meest 

belangrijk 

(37%). 

 Vierdaagse 

minder grote rol 

(24%).  

 Historisch 

karakter minder 

belangrijk (22%) 

dan voor andere 

groepen.    

 Minder beeld 

van stad aan de 

rivier (21%).  

 Historisch 

karakter speelt 

minder grote 

rol (24%) dan 

bij andere 

levensfasen. 

 Noemen 

Vierdaagse 

het vaakst 

(47%) van 

alle 

groepen. 

 Noemen de 

Vierdaagse 

het vaakst 

(48%) van 

alle 

groepen. 

 

 Historisch 

karakter door 

deze groep 

meest 

genoemd  

(51%)  

 Noemen de 

Tweede 

Wereldoorlog 

het vaakst 

van alle 

groepen 

(13%). 

Tabel 1 Beelden van Nijmegen naar levensfase  



 

14 - Hoe denkt men over Nijmegen? 

6,2

6,8

7,3 7,4
7,6

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

6,5

7

7,5

8

nooit
bezocht

lang
geleden
bezocht

afgelopen
jaar 1 keer

bezocht

afgelopen
jaar paar

keer
bezocht

afgelopen
jaar

regelmatig
bezocht

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3 Over welke onderwerpen praten mensen die het over Nijmegen hebben? 

3.4 Hoe aantrekkelijk vinden Nederlanders de stad? 

Nederlanders waarderen Nijmegen met een gemiddeld rapportcijfer van 6,8. Overigens 

onthoudt ongeveer een tiende zich van een oordeel.  

 

Wanneer het rapportcijfer tussen de zes levensfasen wordt vergeleken, blijkt dat dit verschilt. 

De groepen inwonend en niet-studerend, studenten en work&have fun beoordelen 

Nijmegen met (ongeveer) een 6,6. Nesting&caring en fifty&fit geven rond de 6,9 en ouderen 

geven een 7. Verder zijn er verschillen voor regio’s; inwoners uit de regio rondom Nijmegen 

zijn met een 7,3 veel positiever zijn over de stad. Ook regio Noord (7) en Oost (6,9) vallen 

positief op. Wanneer wordt gekeken naar hoe vaak men in Nijmegen komt, is er sprake van 

‘bekend maakt bemind’; hoe vaker men in Nijmegen komt, hoe positiever men over de stad 

denkt. Dat is te zien in Figuur 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4 Algemene oordeel over Nijmegen naar frequentie bezoek 
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4 Waarvoor komt men naar 

Nijmegen? 
Waarvoor willen mensen die nooit of lang geleden in Nijmegen zijn geweest naar Nijmegen 

komen? Dit wordt beschreven in paragraaf 4.1. En wat waren de bezoekredenen van mensen 

die het afgelopen jaar in Nijmegen zijn geweest? Dit komt aan bod in paragraaf 4.2. We zien 

dat voor mensen die Nijmegen in het afgelopen jaar hebben bezocht, de ‘alledaagse’ 

bezoekredenen (zoals bezoek aan bekenden of zakelijk bezoek) belangrijk zijn. Bij 

bezoekwensen van mensen die in hun dagelijks leven niet in Nijmegen komen, voeren meer 

toeristische activiteiten de boventoon (zoals het bekijken van de binnenstad). Paragraaf 4.3 

gaat over hoe men denkt over een weekendje Nijmegen.  

4.1 Hoe denken niet-bezoekers over een bezoek aan 

Nijmegen? 

In Figuur 1 is te zien dat ruim de helft van de Nederlanders nooit of lang geleden in 

Nijmegen is geweest, maar de stad (misschien) wel wil bezoeken. In Figuur 5 is te zien 

waarvoor zij dat willen doen.  

 
Figuur 5 Waarvoor zou men Nijmegen willen bezoeken? 

 

In vergelijking met bezoekredenen van Nederlanders die Nijmegen in het afgelopen jaar 

hebben bezocht, vallen de activiteiten met toeristisch karakter op; men heeft meer interesse 

in het bekijken van de binnenstad (54%), de geschiedenis van de stad (30%), wandelen en 

fietsen (27%) en het bezoeken van een museum (19%).Voor mensen die opvallend positief 

zijn over een stedentripje naar Nijmegen, is het ervaren van de geschiedenis nog 

belangrijker; van hen geeft 40% dit als bezoekwens op. Ook winkelen wordt veel genoemd 

(33%). Winkelen wordt als bezoekwens ongeveer even vaak gegeven als reden waarvoor 

mensen in het afgelopen jaar in Nijmegen waren (31%).  Hoewel Nederlanders bij Nijmegen 

al snel aan de Vierdaagse(feesten) denken, speelt het evenement als motivatie om Nijmegen 

een keer te bezoeken een bescheiden rol. 10% van de mensen die de stad (misschien) willen 
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bezoeken, noemt de Vierdaagse(feesten) als reden. Daarmee is een bezoek aan de 

Vierdaagse, in vergelijking met andere redenen om de stad te bezoeken, vrij onbelangrijk. 

Tot slot merkten respondenten bij ‘anders’ vaak op, dat ze Nijmegen gaan bezoeken “als het 

een keer zo uitkomt”.  

 

Ruim een vijfde van de Nederlanders is nooit of lang geleden in Nijmegen geweest en heeft 

geen interesse om de stad te bezoeken. Hierbij spelen de volgende redenen een rol (men kon 

meerdere redenen geven): 

 Ik heb geen reden om juist Nijmegen te bezoeken; 80% 

 Ik bezoek liever andere steden; 26% 

 Nijmegen is te ver weg voor mij; 21% 

 Ik verwacht dat Nijmegen te weinig te bieden heeft; 9% 

 Andere reden; 5% 

 Ik verwacht dat Nijmegen slecht bereikbaar is; 3% 

 

Het zit hem volgens deze mensen dus vooral in de afwezigheid van een reden om Nijmegen 

wél te bezoeken; wat in Nijmegen kan, kan ook in andere steden. Ook de afstand tot de stad 

speelt voor sommige mensen een rol. Serieuze gebreken aan de stad (met betrekking tot het 

aanbod en de bereikbaarheid) worden weinig genoemd. Mensen met een andere reden om 

de stad niet te bezoeken, geven vaak aan dat ze sowieso geen steden bezoeken (bijvoorbeeld 

omdat men slecht ter been is of niet van steden houdt). Dit heeft dus weinig met een 

bepaalde stad te maken, maar met steden in het algemeen.  

 

Aan de mensen die Nijmegen nauwelijks kennen, is gevraagd hoe zij verwachten dat het 

aanbod op een aantal terreinen is. Dit is te zien in Figuur 6, waarbij een onderscheid is 

gemaakt voor mensen met of zonder bezoekwens.  

Figuur 6 Wat verwacht men van het aanbod op diverse terreinen in Nijmegen? 
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Mensen met een bezoekwens zijn op alle terreinen positiever over het aanbod dan mensen 

die geen interesse hebben om Nijmegen te bezoeken. Dat komt omdat de eerste groep 

minder vaak geen oordeel heeft (tussen 20% en 50%) dan de tweede groep (tussen de 50% en 

70%); in beide groepen zijn nauwelijks mensen die op enig terrein een onaantrekkelijk 

aanbod verwachten. Mensen die Nijmegen (misschien) willen bezoeken, verwachten vooral 

veel van de Nijmeegse wandel- en fietsgebieden, bezienswaardigheden in de binnenstad, de 

geschiedenis van de stad, horeca en wandel- en hardloopevenementen. Het aanbod in 

evenementen (anders dan wandel- en hardloopevenementen) en culturele voorstellingen 

wordt het laagst beoordeeld. Dat laatste is opvallend: Nijmegen behoort al jaren tot de 

steden met een relatief omvangrijk cultureel aanbod7.  

4.2 Waarvoor kwamen bezoekers naar Nijmegen? 

Een kwart van de Nederlanders is het afgelopen jaar een of meerdere keren in Nijmegen 

geweest. In Figuur 7 is te zien welke redenen zij voor hun bezoek hadden.  

 
Figuur 7 Waarvoor heeft men het afgelopen jaar Nijmegen bezocht 

 

In vergelijking met de bezoekwensen van mensen die nooit of lang geleden in Nijmegen zijn 

geweest, vallen logischerwijs de alledaagse bezoekredenen op. Men kwam het vaakst in 

Nijmegen voor een bezoek aan bekenden (32%), om zakelijke redenen (22%) of voor vrije 

tijdsdoeleinden als winkelen (31%) of een horecabezoek (21%) (winkelen en horecabezoek 

gaan ook vaak samen). Toch is ook het bekijken van de binnenstad vrij belangrijk (21%), al 

speelt het een kleinere rol dan voor de ‘aspirant-bezoekers’ (54%). Onder ‘anders’ zijn 

veelgenoemde zaken een bezoek aan het ziekenhuis en het aandoen van Nijmegen in het 

voorbijgaan. Net als bij niet-bezoekers die Nijmegen willen bezoeken, speelt de Vierdaagse 

als bezoekreden geen grote rol.  

 

                                                        

7 Bron: Atlas voor gemeenten.  
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Waarvoor men naar Nijmegen komt, verschilt per levensfase. In onderstaande tabel zijn de 

verschillen hierin te zien. Omdat het aantal bezoekers in de groepen inwonend en niet 

studerend en studenten te klein was, wordt op deze levensfases niet ingegaan.   

 

Tabel 2 Redenen om Nijmegen te bezoeken naar levensfase  

In Figuur 8 is te zien hoe het aanbod op verschillende terreinen wordt beoordeeld door 

bezoekers die van dat aanbod gebruik hebben gemaakt. Zo is te zien dat vrijwel alle 

bezoekers die naar Nijmegen kwamen om te wandelen/fietsen, de wandel- en 

fietsmogelijkheden rond Nijmegen (zeer) aantrekkelijk vinden (99%). Ook bezoekers die 

kwamen voor de geschiedenis van de stad, zijn te spreken over het aanbod hieromtrent; 94% 

van hen vindt het aanbod (zeer) aantrekkelijk. Ook het aanbod in wandel- en 

hardloopevenementen wordt positief beoordeeld, wat gezien de bekendheid van de 

Vierdaagse te verwachten is. Voor het aanbod op de meeste terreinen geldt dat meer dan 

80% (zeer) tevreden is. Het minst positief is men over het aanbod van ‘overige’ evenementen 

(d.w.z. evenementen die niet over wandelen of hardlopen gaan); velen hebben zich 

onthouden van een oordeel. Mogelijk komt dit omdat mensen alleen een oordeel kunnen 

geven over het bezochte evenement en niet over het totale evenementenaanbod. Dit kan te 

maken hebben met het feit dat de jaarlijke evenementen in de stad, behalve uiteraard de 

Vierdaagse, geen landelijke uitstraling hebben. Alleen de Vierdaagse komt voor in de 

landelijke top 100 van evenementen8 en heeft daarin al vaak op de eerste plaats gestaan.  

                                                        

8 Bron: Top 100 Evenementen Monitor, Respons 
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Figuur 8 Oordeel van het aanbod op verschillende terreinen door gebruikers 

4.3 Een weekendje Nijmegen 

Hoe aantrekkelijk vinden Nederlanders Nijmegen om een weekendje weg door te brengen? 

Het gemiddelde rapportcijfer voor een stedentrip in Nijmegen is een 6,5.  

 

Per levensfase verschilt het rapportcijfer waar men een weekend Nijmegen mee beoordeelt. 

Inwonend en studerend (6,3), studenten (6,2) en work&have fun (6,1) geven het laagste cijfer. 

Deze groepen zijn ook in hun algemene beeld van Nijmegen minder positief dan de andere 

groepen (zie paragraaf 3.4). Ouderen waarderen een weekendje Nijmegen het hoogst, met 

een 6,7.  

 

Ook tussen de regio’s zijn er verschillen; een stedentrip Nijmegen wordt het hoogst 

gewaardeerd in regio Noord (6,9) en het laagst in regio Midden (6,2). Regio Noord heeft ook 

het meest positieve algemene beeld van Nijmegen (zie paragraaf 2.4).  

 

Tot slot zijn er opvallende verschillen voor hoe vaak men Nijmegen bezoekt. Dit is 

weergegeven in Figuur 9. Het lijkt erop dat een stedentrip Nijmegen het leukst wordt 

gevonden als men een beeld bij de stad heeft, maar er niet al te vaak komt. Mensen die de 

stad het afgelopen jaar 1 keer hebben bezocht waarderen een weekendje Nijmegen namelijk 

het hoogst. Deze waardering is lager door mensen die de stad vaker bezoeken; voor hen is in 

de stad wellicht niet meer zo veel te ‘ontdekken’. Mensen die de stad nooit of enige tijd 

geleden hebben bezocht, hebben het minst zin in een weekendje Nijmegen. Deze groep heeft 

misschien minder idee van wat ze in Nijmegen kan doen.  
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Figuur 9  Waardering van een weekendje Nijmegen naar hoe vaak men er komt 
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5 Nijmegen in de media 
 

Dit hoofdstuk gaat over of, hoe en wat Nederlanders over Nijmegen horen of zien in de 

media. Hierbij is bijzondere aandacht voor de grote evenementen van 2016; de Vierdaagse, 

de opening van de nevengeul en de Giro d’Italia.  

 

5.1 Hoe vaak ziet/hoort men iets over Nijmegen? 

Ongeveer de helft van de Nederlanders heeft het afgelopen jaar iets over Nijmegen gezien of 

gehoord in de media. Dit percentage verschilt per regio; 74% van de inwoners uit de 

gemeenten rondom Nijmegen heeft iets over de stad gezien of gehoord, tegen 36% in regio 

Noord. Wanneer wordt gekeken naar hoe vaak men in Nijmegen komt zijn de verschillen 

nog groter; 83% bij regelmatige bezoekers tegen 34% bij mensen die nooit in Nijmegen zijn 

geweest. Mensen in de regio rondom Nijmegen en frequente bezoekers zullen vaker nieuws 

over Nijmegen tegenkomen (onder meer vanwege regionale media). Anderzijds zal ook een 

rol spelen, dat nieuwsberichten over iets waarmee men bekend is, beter worden onthouden. 

Wie Nijmegen vaker bezoekt, zal zich daarom beter herinneren dat hij de afgelopen tijd iets 

over Nijmegen heeft gehoord of gezien.  

 

5.2 Via welke kanalen bereikt men nieuws over Nijmegen? 

Hoe heeft nieuws over Nijmegen mensen bereikt? In Figuur 10 is weergegeven via welke 

kanalen men iets over Nijmegen heeft gehoord en/of gezien (dit kon natuurlijk via meerdere 

kanalen). Het vaakst is dat via de televisie. Dit is voor alle 6 de levensfases het geval. Ook de 

krant heeft een groot bereik. Er zijn verschillen tussen hoe mensen in verschillende 

levensfases zijn bereikt met nieuws over Nijmegen. Dit is weergegeven in Tabel 3.  

 

 
Figuur 10 Via welke kanalen heeft men iets over Nijmegen gehoord/gezien? 
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Tabel 3 Via welke mediakanalen bericht over Nijmegen, naar levensfase  

5.3 Waarover gaat berichtgeving rond Nijmegen? 

Naar de media-aandacht rond Nijmegen is op twee manieren gekeken. Allereerst is de 

respondenten gevraagd wat zij over Nijmegen zijn tegengekomen in de media. Daarnaast is 

gebruik gemaakt van online media-monitoring tool Obi4Wan. Dit programma verzamelt 

berichtgeving rond een onderwerp uit dagbladen, sociale media (waaronder discussiefora), 

blogs en nieuwssites. Het gaat dus alleen om geschreven media; TV en radio blijven buiten 

beschouwing. De monitoring beslaat de periode van januari 2015 tot begin augustus 2015. 

 

In Figuur 11 is te zien wat mensen hebben gehoord of gezien over Nijmegen. De Vierdaagse 

is het meest genoemde onderwerp; 70% (van de mensen die iets over Nijmegen 

tegenkwamen in de media) hoorde iets over dit evenement. Op afstand volgt berichtgeving 

over NEC (16%), de werkzaamheden aan de Waal (12%) en de Radboud (zowel universiteit 

als ziekenhuis) (11%). Wat opvalt is dat 5% iets over de (herdenking van) de Tweede 

Wereldoog heeft gezien en een klein aantal noemt de Giro d’Italia.  

 
Figuur 11 Wat hebben Nederlanders in de media gehoord/gezien over Nijmegen? 
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Online monitoring voor de totale berichtgeving rond Nijmegen geeft inzicht in wanneer de 

meeste berichten worden verspreid. Dit is te zien in Figuur 12. Te zien is dat het totaal aantal 

berichten rond Nijmegen9 normaal gesproken rond de 2500 schommelt. Er is een aantal 

opvallende pieken. Ten eerste op 20 februari; dit gaat om berichtgeving over de brand in de 

Notenhout. De piek op 20 maart komt ook door gebeurtenissen rond deze brand. De 

volgende piek is op 3 april en wordt veroorzaakt door het kampioenschap van NEC. De piek 

op 1 mei is afkomstig van reuring rond een mogelijk ebolageval in Nijmegen. Tot slot is de 

aandacht rond de Vierdaagseweek duidelijk terug te zien; deze bereikt een piek op 21 juli, de 

dag dat de wandelaar startten. De belangrijke rol van de Vierdaagse om de stad ‘op de kaart’ 

te zetten, wordt hiermee onderstreept.  

Figuur 12 Wanneer is de berichtgeving rond Nijmegen het grootst? 

Hoe zit het met de media-aandacht voor wat volgend jaar belangrijke kroonjaarevenementen 

zullen zijn? Zowel uit de enquêtegegevens als de online monitoring blijkt de omvangrijke 

aandacht voor de Vierdaagse. Wat de 100e editie doet met de toch al grote aandacht voor de 

Vierdaagse, zal monitoring in de komende jaren uitwijzen.  

Uit de enquêtegegevens blijkt verder dat er media-aandacht is voor de werkzaamheden rond 

de Waal en (in mindere mate) voor de Giro, hoewel het veel minder is dan voor de 

Vierdaagse. Ook de resultaten van de online monitoring laten aandacht voor deze 

onderwerpen zien. Meer hierover is opgenomen in de volgende paragrafen.  

 

5.3.1 De (honderdste) Vierdaagse 

Tussen januari en begin augustus 2015  werden via Obi4Wan een kleine 28.000 berichten 

binnengehaald over de Vierdaagse. Ruim 75% van deze berichten zijn Tweets; de rest van de 

berichten is afkomstig van Facebook, dagbladen en nieuwssites.  

 

In Figuur 13 is te zien op welke momenten de meeste aandacht was voor de Vierdaagse. 

Logischerwijs is het aantal berichten het grootste gedurende het evenement. Vanaf 8 juli 

neemt het aantal berichten toe. Het hoogtepunt van 3670 berichten wordt bereikt op 21 juli, 

met de start van de marsen. Vanaf 31 juli is het aantal berichten weer vergelijkbaar met de 

                                                        

9 Het gaat hierbij om alle berichten waarin Nijmegen wordt genoemd; ook als dat terloops is 
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aantallen in het begin van juli. Ook in de periode voor de Vierdaagse zijn er momenten 

waarop relatief veel over de Vierdaagse wordt bericht. Een voorbeeld hiervan is het piekje 

van 167 berichten op 2 februari; de dag waarop de inschrijving voor wandelaars startte. 

Figuur 13 Wanneer is er de meeste aandacht voor de Vierdaagse 

 

Er is nader gekeken naar de 265 berichten uit dagbladen; om welke dagbladen gaat het en 

wat waren de onderwerpen? In Figuur 14 is te zien dat verreweg de meeste berichten (174) 

afkomstig zijn uit de Gelderlander. Daarnaast zijn zowel in regionale dagbladen (52) als 

landelijke dagbladen (43) stukken over de Vierdaagse gepubliceerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 14  In welke dagbladen verschijnen berichten over de Vierdaagse 

 

Figuur 15 geeft inzicht in de onderwerpen van de berichtgeving rond de Vierdaagse. Het 

vaakst gaat het over wandelaars. Het gaat dan om berichten over het aantal 

wandelaars/uitvallers of ervaringen van wandelaars. Ook over de festiviteiten (bijvoorbeeld 

de programmering van de optredens) wordt veel bericht. De 100e editie van de Vierdaagse is 

al een onderwerp; hierover zijn 15 stukken verschenen. 
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Figuur 15 Onderwerpen van de berichtgeving rond de Vierdaagse 

 

5.3.2 De werkzaamheden rond de Waal 
In vergelijking met de berichtgeving rond de Vierdaagse is het aantal berichten over de 

werkzaamheden rond de Waal, veel kleiner (in totaal ongeveer 3500 berichten). 87 van deze 

berichten zijn afkomstig uit dagbladen; vrijwel allemaal (83) uit de Gelderlander. 

 

In Figuur 16 is naar datum het aantal berichten te zien over de werkzaamheden rond de 

Waal. De berichtgeving kent verschillende pieken. Ten eerste op 4 april, vanwege het 

opgengaan van de Promenadebrug en de bekendmaking van een prijsvraag over een naam 

voor de nevengeul. Vervolgens is er een piek op 22 juni, bij het opengaan van de Verlengde 

Waalbrug, en op 9 juli, als de uitslag van de naamprijsvraag bekend is.  

Figuur 16 Berichtgeving over de werkzaamheden aan de Waal 

 

5.3.3 De Giro d’Italia 

Over de rol van Nijmegen bij de start van de Giro in 2016 zijn tussen januari en augustus 

2016 ongeveer 1400 berichten verschenen. In Figuur 17 is te zien dat de meeste berichten zijn 

verschenen op 26 juni; toen werd bekend gemaakt dat de start van de Giro daadwerkelijk in 
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Gelderland zou plaatsvinden. Een andere gebeurtenis die is terug te zien in Figuur 17 is de 

bijeenkomst op het Stadhuis waar inwoners konden meedenken over de invulling van de 

Giro in Nijmegen. Dit is terug te zien aan de kleine piek op 23 maart en de kleinere pieken 

die daarop volgen.  

 

In dagbladen heeft de komst van de Giro naar Nijmegen (en Arnhem en Apeldoorn) tot 37 

berichten geleid. De meeste van deze berichten zijn verschenen in de Gelderlander (17 

berichten) en de Stentor (12 berichten).  

 

Figuur 17 Berichtgeving over komst van de Giro naar Nijmegen  
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6 De profilering van Nijmegen 
 

Nijmegen heeft stevige ambities op het gebied van citymarketing. Centraal staat Nijmegen 

als oudste stad met bijzondere historie. Daarnaast wordt ingezet op Nijmegen Kennisstad: 

volop in ontwikkeling als het gaat om wetenschap, economie, duurzaamheid en innovatie. 

Daarnaast zijn er citymarketing-initiatieven die door de stad ingegeven worden, zoals 

Nijmegen Cultuurstad door culturele organisaties. In hoeverre komen deze manieren 

waarop Nijmegen zich profileert, aan bij het publiek? Dit komt aan bod in paragraaf 6.1. In 

paragraaf 6.2 wordt ingegaan op stadsslogan ‘Altijd Nijmegen’.  

6.1 Nijmegen als… 

In de volgende subparagrafen wordt beschreven wat voor beschrijvingen Nederlanders van 

toepassing achten op Nijmegen. Daaruit blijkt dat Nederlanders Nijmegen in hoge mate zien 

als historische stad. Het daarnaast geambieerde beeld van Nijmegen als kennisstad kan nog 

versterkt worden. Verder blijkt het beeld van Nijmegen als loopstad en studentenstad sterk 

aanwezig te zijn. 

 

Diverse beschrijvingen van Nijmegen (historische, kennis-, cultuur-, loop- en 

evenementenstad) vertonen een patroon, waarbij mensen uit de regio een beschrijving vaker 

passend vinden dan mensen die verder weg wonen. Mensen die verder weg wonen hebben 

vaker geen idee of een label passend is. Hetzelfde geldt voor de frequentie van bezoek aan 

de stad; hoe vaker men in Nijmegen komt, hoe beter men de beschrijvingen passend vindt. 

Hoe minder men Nijmegen bezoekt, hoe vaker men geen oordeel heeft over of een 

beschrijving passend is. Logischerwijs hebben mensen met een grotere (psychologische) 

afstand tot Nijmegen, minder een beeld bij de stad.  

6.1.1 Historische stad 

Belangrijk aan de Nijmeegse citymarketing is het uitdragen van Nijmegen als oudste stad. 

Uit de enquête blijkt dat deze manier van profilering aankomt bij het publiek. Bij de 

(meerkeuze)vraag wat de oudste stad van Nederland is, is Nijmegen (met 35%) de stad die 

het meest wordt gekozen. Nijmegen wordt op de voet gevolgd door Maastricht, dat door 

31% wordt aangemerkt als oudste stad. Dit is te zien in Figuur 18 (links). Inwoners uit 

regiogemeenten noemen Nijmegen veel vaker (72%). Voor mensen uit andere regio’s ligt dit 

tussen de 27% (Noord) en 36% (Zuid-West), waarbij Nijmegen steeds de meest genoemde 

stad is. Uitzondering is regio Zuid-Oost; hoewel Nijmegen ook daar door 34% wordt 

genoemd, is Maastricht met 41% het meest genoemd. Ook – en aan het verschil naar regio 

gerelateerd- is er een verschil naar hoe vaak men de stad heeft bezocht; hoe vaker men in 

Nijmegen komt, hoe vaker Nijmegen als oudste stad wordt genoemd. Dit is te zien in Figuur 

18 (rechts).  

 

In 2006, na de viering van het 2000-jarig bestaan van Nijmegen (in 2005), noemde 29% van de 

Nederlanders Nijmegen als oudste stad van Nederland. Hiermee was Nijmegen de meest 

genoemde stad. Voor ‘Nijmegen 2000’ (in 2004) werd Nijmegen door 12% genoemd en waren 
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Amsterdam (28%) en Maastricht (18%) de meest genoemde steden. Hoewel de percentages 

enigszins verschillen – waarschijnlijk door verschillen tussen beide onderzoeken10 – wijst 

onderhavig onderzoek erop dat Nijmegen het effect van ‘Nijmegen 2000’ goed heeft 

vastgehouden.   

 

 
 

Figuur 18 De oudste stad van Nederland volgens Nederlanders (links) en aandeel dat Nijmegen 

noemt naar frequentie van bezoek (rechts).  

 

Gezien het grote aantal mensen dat Nijmegen als oudste stad van Nederland noemt, is het 

niet verwonderlijk dat men de beschrijving ‘historische stad’ in hoge mate van toepassing 

vindt; 76% van de Nederlanders vindt deze beschrijving (zeer) passend. 16% heeft geen idee. 

Er zijn nauwelijks mensen die de beschrijving (helemaal) niet vinden passen. Dit is te zien in 

Figuur 19. Hiermee is Nijmegen als historische stad de beschrijving die door Nederlanders 

het meest wordt herkend.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 19 In hoeverre vindt men Nijmegen een ‘historische stad’?  

 

De groepen fifty&fit en ouderen kunnen zich het meest vinden in deze beschrijving 

(respectievelijk 81% en 89%). De beschrijving vindt het minst (maar nog altijd veel) 

weerklank onder studenten (63%) en work&have fun (65%). Dit verschil komt doordat 

                                                        

10 Voor  de evaluatie Nijmegen 2000 zijn minder respondenten geënquêteerd (300) dan in dit onderzoek (2670). Ten tweede 

verschilt de enquêtering; telefonisch voor Nijmegen 2000 en digitaal in dit onderzoek. De formulering van de vraag over de 

oudste stad van Nederland was in beide onderzoeken identiek, maar was bij Nijmegen 2000 open gesteld, terwijl het in 

onderhavig onderzoek een meerkeuzevraag betrof.  
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laatstgenoemde groepen vaker geen uitgesproken idee hebben van de toepasselijkheid van 

het label (kiezen vaker ‘neutraal’ en ‘weet niet’).   
 

Dat Nijmegen een stevig imago als historische stad heeft, is ook terug te zien in de beelden 

die mensen bij de stad hebben. In paragraaf 3.2 is opgemerkt dat 37% van de Nederlanders 

aan de geschiedenis denkt als het gaat over Nijmegen. Voor de groepen die Nijmegen het 

meest als historische stad zien – fifty&fit en ouderen – is dit respectievelijk 40% en 52%. Door 

mensen die Nijmegen nauwelijks kennen maar de stad wel willen bezoeken, is het ervaren 

van de geschiedenis één van de belangrijkste bezoekredenen (genoemd door 30%). Voor 

mensen die de stad nauwelijks kennen maar die positief zijn over een weekendje Nijmegen is 

dit zelfs 40%. In dat opzicht vormt het historisch karakter van Nijmegen een belangrijke 

motivatie om de stad te bezoeken. Als bezoekreden van mensen die het afgelopen jaar in 

Nijmegen waren speelt het ervaren van de geschiedenis een beperkte rol (genoemd door 9% 

van de bezoekers in het afgelopen jaar). Wederom is dit aandeel echter het hoogst onder 

ouderen (12%), tegen bijvoorbeeld 2% bij work&have fun.   

 

6.1.2 Kennisstad 

De citymarketing rondom kennisstad behelst het profileren van Nijmegen als stad in 

ontwikkeling als het gaat om wetenschap, economie, duurzaamheid en innovatie. Om zicht 

te krijgen op hoe Nederlanders dit zien, zijn verschillende beschrijvingen voorgelegd. In 

Figuur 20 is te zien hoe Nederlanders hierover denken.  

 
Figuur 20 In hoeverre vindt men Nijmegen een ‘kennisstad’?  

 

In de figuur is te zien dat vrij veel mensen (41%) de omschrijving ‘kennisstad’ bij Nijmegen 

vinden passen. Dominant is het beeld van Nijmegen als kennisstad echter niet. 

Studentenstad is één van de beschrijvingen die Nederlanders het beste bij Nijmegen vinden 

passen (57%). De vraag is echter waar men bij een studentenstad aan denkt; de aanwezigheid 

van een universiteit of het ‘studentenleven’. De aan ‘kennisstad’ gelieerde beschrijvingen 

(moderne/innovatieve/duurzame stad) behoren tot de beschrijvingen die de minste bijval 

krijgen. Dit zegt echter niets over hoe het beeld van Nijmegen als kennisstad is bij andere 

relevante groepen (bijvoorbeeld bedrijven, instellingen, influentials/topbeslissers, potentiële 

nieuwe inwoners).  
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Geen van de zes levensfases die in dit onderzoek worden onderscheiden, springt eruit bij het  

onderschrijven van Nijmegen als kennisstad. Vooral voor studenten is dit opvallend, 

aangezien zij zich sterker bewust zijn van Nijmegen als universiteitsstad. Wel is het zo dat 

hoogopgeleiden het vaker eens zijn met de beschrijving van Nijmegen als kennisstad (47%) 

dan middelbaar- en laagopgeleiden (35%).  

6.1.3 Cultuurstad 

In Figuur 21 is te zien hoe Nederlanders denken over ‘Nijmegen Cultuurstad’. 43% vindt 

cultuurstad een toepasselijke omschrijving van de stad. In vergelijking met andere 

beschrijvingen is dat vrij goed.  

 

 
 

Figuur 21 In hoeverre vindt men Nijmegen een ‘cultuurstad’?  

 

Ouderen zien Nijmegen wat vaker als cultuurstad (54%), de groep inwonend en niet 

studerend vindt dit het minst passend (30%). Er zijn geen betekenisvolle verschillen tussen 

mensen met verschillende opleidingsniveaus. Tot slot is het zo dat mensen die vinden dat 

Nijmegen een cultuurstad is, wat vaker naar de stad komen voor een (culturele) voorstelling 

of museumbezoek (16%) dan mensen die dit geen passende beschrijving vinden (11%).  

6.1.4 Loopstad 

‘Loopstad’ als beschrijving van Nijmegen kan rekenen op veel bijval (66%). ‘Sportstad’ is 

voor Nederlanders minder herkenbaar (30%). Dit is te zien in Figuur 22. Er zijn geen groepen 

die Nijmegen opvallend vaak zien als loopstad. De toepasselijkheid van ‘loopstad’ heeft 

waarschijnlijk vooral te maken met de Vierdaagse; mensen die de beschrijving passend 

vinden, denken bij Nijmegen vaker aan de Vierdaagse (48%) dan mensen die de beschrijving 

niet passend vinden (33%). Er zijn niet veel Nederlanders die bij Nijmegen spontaan aan de 

andere loopevenementen denken (zoals de Zevenheuvelenloop en de Marikenloop; 1%).  
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Figuur 22 In hoeverre vindt men Nijmegen een ‘loopstad’?  

 

6.1.5 Zomerhoofdstad 

In het voorjaar van 2015 formuleerde oud-wethouder Jan van der Meer de ambitie om 

Nijmegen als zomerhoofdstad te profileren. De gedachte hierachter is dat het in de zomer 

goed toeven is Nijmegen; er zijn veel festivals/evenementen en water en natuur zijn dichtbij. 

In Figuur 23 is te zien in hoeverre deze titel volgens Nederlanders bij Nijmegen past, en hoe 

zij denken over eigenschappen van de stad die aanleiding zijn om Nijmegen zomerhoofdstad 

te noemen (evenementen en nabijheid van natuur).  

 

In de figuur is te zien dat ‘zomerhoofdstad’ nog weinig weerklank vindt; gezien het korte 

bestaan van de term is dat logisch. Sommige eigenschappen waar Nijmegen als 

zomerhoofdstad op bouwt krijgen meer bijval. Ongeveer 45% van de Nederlanders vindt 

Nijmegen als stad in het groen en als stad met water herkenbaar; in vergelijking met de 

andere beschrijvingen is dat vrij veel. De toepasselijkheid van ‘evenementenstad’ (34%) is 

niet opvallend. Ondanks de Vierdaagse als belangrijkste associatie bij Nijmegen, is het beeld 

van Nijmegen als evenementenstad niet erg sterk.  

 
Figuur 23 In hoeverre vindt men Nijmegen een ‘kennisstad’?  

 

6.1.6 Tot slot… 

Tot slot bevat Figuur 24 nog een aantal andere beschrijvingen, die we vaker tegenkomen als 

het over Nijmegen gaat. ‘Uitgaansstad’ en ‘sociale stad’ vindt men niet bijzonder goed of 

bijzonder slecht passen. ‘Hippe stad’ is één van de beschrijvingen waar mensen Nijmegen 

het minst in herkennen.  
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Figuur 24 In hoeverre vinden men bepaalde beschrijvingen van Nijmegen toepasselijk 

 

6.2 Altijd Nijmegen 

 

Bij het onderzoek zijn aan de respondenten vier stadsslogans voorgelegd met de vraag of zij 

wisten welke slogan bij Nijmegen hoorde. ‘Weet niet’ was geen antwoordmogelijkheid; 

respondenten is gevraagd om in dat geval te gokken11. In Figuur 25 is te zien dat 8% van de 

Nederlanders voor ‘Altijd Nijmegen’ heeft gekozen; 92% koos anders. Dit percentage is 

hoger onder mensen die in de regio van Nijmegen wonen (26% tegen 5 - 12% in andere 

regio’s), maar vooral onder mensen die regelmatig in de stad komen. Van hen herkent 36% 

de slogan, tegen 5 à 10% bij mensen die de stad nooit, lang geleden of het afgelopen jaar een 

paar keer hebben bezocht. Opvallend is dat de slogan pas echt ‘blijft hangen’ bij mensen die 

regelmatig in de stad komen; het maakt weinig verschil of men nooit, of het afgelopen jaar 

een paar keer in Nijmegen is geweest.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figuur 25 Herkenning van ‘Altijd Nijmegen’   

 

Na de vraag over wat de slogan van Nijmegen is, is aangegeven dat ‘Altijd Nijmegen’ het 

juiste antwoord is. Daarbij is gevraagd hoe passend men deze slogan voor Nijmegen vindt. 

                                                        

11 We hebben voor dit gedwongen meerkeuzeformat gekozen om in meest brede zin vast te stellen hoeveel mensen bekend zijn 

met de slogan; de mensen die de slogan spontaan kunnen noemen en de mensen die dit niet kunnen maar bij wie de juiste 

slogan wel ‘een belletje doet rinkelen’.  
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Mensen die ‘Altijd Nijmegen’ hebben gekozen, vinden hem vaker (zeer) passend (27%) dan 

mensen die dachten dat een andere slogan de juiste was (7%). Omgekeerd vinden mensen 

die dachten dat een andere slogan juist was ‘Altijd Nijmegen’ vaker (helemaal) niet passend 

(24%), tegen 8% bij mensen die voor ‘Altijd Nijmegen’ hebben gekozen. In beide groepen 

hebben de meeste mensen geen uitgesproken oordeel (kiezen voor ‘neutraal’ of ‘weet niet’). 

Dit is te zien in Figuur 26. 

 
Figuur 26 Beoordeling van ‘Altijd Nijmegen’   

 

Mensen die de slogan niet bij Nijmegen vinden passen, lichten dit het met afstand  het vaakst 

toe door te stellen dat hij niks over de stad zegt of op iedere stad zou kunnen slaan. Een 

voorbeeld: 

 

“Zo'n slogan kan bij iedere stad en is dus wat mij betreft niet onderscheidend en uniek 

genoeg.”          

 

Andere toelichtingen zijn dat de slogan ‘verwaand’ is, dat ‘Altijd Nijmegen’ ook negatief 

uitgelegd kan worden en niet wijst op de ouderdom van de stad.  

 

“Ik vind het nogal getuigen van overmoed. ALTIJD Nijmegen? Er is nog heel veel meer moois 

en interessants in de wereld en dat is dus lang niet ALTIJD Nijmegen. “       

 

“Klinkt mij negatief in de oren, net of ze altijd ergens de dupe van zijn.”   

 

“Geeft geen raakvlak met de oudste stad van Nederland.”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

Daarentegen zijn er ook toelichtingen van mensen (die de slogan wel passend vinden) die 

vinden dat uit ‘Altijd Nijmegen’ wél het historisch karakter van de stad blijkt.  

 

“Gaat over het verleden en toekomst.”            
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7 Bijlage  
 Regio Midden Zuid-

Oost 

Zuid-

West 

Noord-

West 

Noord Oost Totaal 

Hoe vaak komt men in Nijmegen? 

 

Nog nooit 

geweest 

0% 15% 8% 30% 38% 34% 22% 22% 

Langer dan jaar 

geleden geweest 

7% 50% 60% 53% 45% 55% 52% 52% 

Afgelopen jaar 

één keer geweest 

6% 13% 13% 12% 8% 7% 12% 12% 

Afgelopen jaar 

paar keer 

geweest 

22% 11% 12% 4% 7% 3% 8% 8% 

Afgelopen jaar 

regelmatig 

geweest 

65% 11% 7% 1% 2% 1% 6% 6% 

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Zag/hoorde men het afgelopen jaar iets over Nijmegen in de media? 

 

Ja, veel 18% 5% 1% 2% 1% 1% 2% 2% 

Ja, het een en 

ander 

56% 50% 53% 44% 44% 35% 49% 47% 

Nee 26% 45% 46% 54% 55% 64% 49% 50% 

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Wat denkt men dat de oudste stad van Nederland is? 

Amsterdam 6% 20% 9% 13% 26% 20% 16% 16% 

Arnhem 2% 2% 0% 3% 1% 3% 3% 2% 

Den Bosch 4% 5% 8% 6% 2% 5% 6% 5% 

Den Haag 0% 3% 2% 4% 4% 4% 2% 3% 

Groningen 0% 0% 1% 0% 0% 5% 2% 1% 

Maastricht 15% 30% 41% 27% 29% 28% 28% 31% 

Nijmegen 72% 34% 34% 36% 33% 27% 34% 35% 

Rotterdam 0% 2% 2% 5% 1% 3% 3% 3% 

Anders 1% 4% 3% 6% 4% 5% 5% 4% 

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

                       Vindt  men Nijmegen een ‘historische stad’?  

 

Past heel goed 47% 29% 37% 32% 30% 27% 31% 32% 

Past goed 43% 47% 46% 39% 46% 45% 45% 44% 

Neutraal 8% 7% 5% 7% 7% 8% 6% 7% 

Past niet goed 0% 1% 1% 1% 1% 2% 1% 1% 

Past helemaal 

niet goed 

0% 1% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 



 

Bijlage - 35 

Weet niet 2% 15% 11% 21% 16% 17% 17% 16% 

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Tabel 1. Overzicht van verschillen tussen de regio’s  

 

 

 


