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Samenvatting 

Sinds 2007 is de Horecanota Gastvrij Nijmegen van toepassing. Ons beleid richt zich op versterking van 

bestaande horeca buiten het stadscentrum, waarbij uitbreidingen mogelijk zijn. Ook de vestiging van nieuwe 

bedrijven krijgt onder voorwaarden de ruimte1. Tien jaar later is de vraag opportuun wat er sindsdien 

kwantitatief en kwalitatief is te zien rond horeca in wijken. Onderzoeksinformatie kan bijdragen aan de 

vraag of het huidige toelatingsbeleid herzien dient te worden of kan worden voortgezet. 

 

Het aantal horecavestigingen buiten ons stadscentrum, 229 van de in totaal 500, is stabiel tot stijgend. De meest 

voorkomende bedrijfsvormen daar zijn fastfood en restaurants. Er zijn recentelijk vooral nieuwvestigingen in de diverse 

broedplaatsen in onze stad, zoals het vm. Honig-complex. Horecabedrijven kunnen zorgen voor een levendige 

woonomgeving, met een verzorgende functie voor het gebied, soms een bovenwijkse of stedelijke functie. Naast het 

fungeren als sociale ontmoetingsplaatsen is er het werkgelegenheidsaspect. Deze sector kent echter ook een andere kant. 

Soms een bron van overlast voor omwonenden, invloed op de openbare orde en veiligheid en het volksgezondheidsaspect 

(alcohol). Verlevendiging voor de één is soms overlast voor de ander. Om naast de maatschappelijke en economische 

functies van horeca het woon- en leefklimaat van bewoners te beschermen, is het van belang voortdurend een balans te 

vinden. Binnen Nijmegen zijn er duidelijke verschillen. Zo kent Nijmegen-Oost een horeca-aanbod met gedeeltelijk een 

stedelijke verzorgingsfunctie. Maar tegelijkertijd zien we een redelijke spreiding over het stadsdeel. Wijkprofessionals 

wijzen op de bijdrage aan het levendige karakter van het woonmilieu. Wel is wat hen betreft rond de huidige 

concentraties de grens bereikt. In Nijmegen-Noord daarentegen is slechts weinig horeca aanwezig in de woonomgeving. 

Meer vestigingen hier zijn volgens wijkprofessionals zeker wenselijk. 

 

Marktontwikkelingen (vraag en aanbod) rond horecavestigingen in woongebieden 

Horecabestedingen behoren steeds meer tot het standaard-uitgavenpatroon. Nijmeegse consumenten (18+) 

besteden inmiddels een aanmerkelijk deel van het budget voor dagelijkse boodschappen aan vormen van 

horeca-aanbod. Vooral inwoners van Nijmegen-Centrum en Nijmegen-Oost laten dit beeld zien, waarbij 

(internet)bezorgservice, maaltijdservice, zelfbedieningsgroothandel en horecabezoek steeds meer tot het 

standaard-uitgavenpatroon behoren. In hoofdstuk 1 van dit rapport zijn diverse achterliggende trends aan 

de vraagkant en aanbodkant van horeca beschreven (overigens niet specifiek voor Nijmegen). 

 

Voor de horeca buiten het centrum zien we diverse soorten vestigingsplaatsen, waaronder buurt- en 

wijkwinkelcentra, locaties langs grotere wegen zoals stadswegen of wijkontsluitingswegen of verspreide 

vestigingen tussen de woonbebouwing in buurten. 

 

Het aantal horecavestigingen buiten het centrum is stabiel tot stijgend. In 2017 kent Nijmegen in totaal 500 

horeca-vestigingen, waarvan 229 buiten het stadscentrum zijn gelegen. Het aantal horeca-vestigingen buiten 

het centrum is de afgelopen 10 jaar met ruim 200 registraties behoorlijk stabiel. De laatste jaren, na 2015, zien 

we een toename. 

  

                                                           

1 In de bijlage zijn speerpunten rond versterking van bestaande horeca buiten het stadscentrum en de vestiging van nieuwe bedrijven 

opgenomen. 
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Aantal horeca-vestigingen [inclusief bezorg/afhaal] in stadsdelen 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Nijmegen-Oost 80 79 78 74 74 76 81 81 79 86 85 

Nijmegen-Oud-West 21 21 21 22 22 24 22 21 22 24 24 

Nijmegen-Nieuw-West 9 9 9 10 11 10 10 11 11 13 13 

Nijmegen-Midden 29 29 30 34 34 34 34 34 34 36 35 

Nijmegen-Zuid 25 25 25 24 23 23 24 24 24 24 26 

Dukenburg 19 18 19 20 20 19 20 20 20 22 22 

Lindenholt 12 13 13 12 12 12 12 12 11 14 14 

Nijmegen-Noord 8 8 8 9 9 9 7 7 8 9 10 

  203 202 203 205 205 207 210 210 209 228 229 
bron: Locatus 

 

De meest voorkomende bedrijfsvormen buiten het centrum zijn in 2017: 

 fastfood-vestigingen (51 vestigingen); 

 restaurants (43); 

 cafés (37); 

 café-restaurants (26); 

 bezorg-afhaalvestigingen (20). 

Duidelijke stijgers zijn café-restaurants (+19 vestigingen in 10 jaar), bezorg-afhaalvestigingen (+6) en 

koffiehuizen2 (+5). Het aantal geregistreerde cafés neemt af: dit tekent het proces van het verdwijnen van het 

klassieke buurtcafé. Stadsdelen waar absoluut en relatief gezien de meeste horeca is gevestigd zijn 

Nijmegen-Oost en -Midden. Hier is ook in 10 jaar de grootste absolute stijging te zien. 

 

Enkele bevinden over de toename van horecavestigingen na 2015: 

 Er zijn vooral nieuwvestigingen in de diverse broedplaatsen binnen onze stad zoals het vm. Honig-

complex, de Thiemeloods of de Houtloods Hatertseweg. Het gaat in totaal om 8 nieuwe 

horecavestigingen; 

 Het gaat in de regel niet om locaties binnen uniforme woongebieden (bijvoorbeeld in woonstraten); 

 Opvallend zijn nieuwvestigingen van fastfood in de directe nabijheid van ROC’s (2 vestigingen); 

 Er zijn ook 2 nieuwvestigingen op bedrijventerreinen zichtbaar (haal/brengen, lunchroom/partyservice). 

In horeca-arme wijken aan de rand van de stad zien we wel enkele grote vestigingen, gericht op regionaal 

bereik. Denk aan Triavium en Orient Plaza nabij Dukenburg en Lindenholt of Van der Valk en Cinemec in 

Nijmegen Noord. Overigens zijn deze grootschalige vestigingen vaak niet in woongebieden, maar aan 

grotere infrastructuur gelegen. 

  

                                                           

2 Locatus: verstrekking van uitsluitend niet alcoholische dranken, betreft vaak Turkse of Marokkaanse gelegenheden. 
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Meerwaarde voor het woon- en leefklimaat 

Uit literatuuronderzoek komt samengevat de volgende maatschappelijke meerwaarde naar voren: 

 een verzorgende functie in woongebieden, soms een bovenwijkse of stedelijke functie; 

 sociale en zakelijke ontmoetingsplaats voor diverse doelgroepen; 

 bijdrage aan een levendige woonomgeving (mits goed ingepast in de structuur van een wijk en 

aansluitend op de wensen van omwonenden) en/of aan het gebiedsimago; 

 economische betekenis: werkgelegenheid en versterking van de aantrekkelijkheid van winkel- en 

recreatieve gebieden. 

Uit groepsgesprekken en interviews met wijkprofessionals in Nijmegen3 komt naar voren dat horeca in 

woonwijken bijdraagt aan een zekere levendigheid en ontmoetingsfunctie voor bewoners. Soms ontleent een 

gebied hier zijn imago aan. In Bottendaal, Altrade en enkele andere locaties hebben vooral cafés en 

restaurants een bovenwijkse, stedelijke betekenis. In herstructureringsgebieden vergroten horecavestigingen 

de aantrekkingskracht van het woongebied, wat dat betreft werkt ‘placemaking’ hier goed. In sommige 

gebieden, waaronder Nijmegen-Noord, kan (meer) horeca als welkome ontmoetingsplaats voor bewoners 

fungeren. Ook voor het sterk gegroeide aantal ZZP-ers wordt horeca genoemd als een welkome aanvulling 

op het werken aan huis. 

 

De horecasector voorziet buiten ons stadscentrum in ruim 1.900 banen (bron: Provinciale Werkgelegenheids 

Enquête Gelderland). Dat is een constant aandeel van zo’n 2% van de werkgelegenheid buiten het centrum. 

Na 2014 komen er zo’n 130 banen bij. 

 

Nadelen voor het woon- en leefklimaat 

Uit literatuuronderzoek komen samengevat de volgende maatschappelijke nadelen naar voren: 

 omwonenden ervaren geluidoverlast, stankoverlast; 

 bij omwonenden en ook breder in de wijk spelen er verkeershinder (parkeeroverlast, afwijkend 

verkeersgedrag) en veiligheidsproblematiek (vaak alcohol gerelateerd); 

 horeca-activiteiten kennen een zekere milieu-impact. 

Nijmeegse wijkprofessionals krijgen signalen van overlast vooral van direct omwonenden. Overlast heeft 

allerlei vormen, waarbij er geregeld een relatie is met terrasgebruik (en ook het opruimen daarvan). In een 

enkel geval is de negatieve uitstraling wat breder, en spelen er bijvoorbeeld onveiligheidsgevoelens. 

Door de vaak langdurige aanwezigheid van horecavestigingen is er zeker sprake van tolerantie ten aanzien 

van eventuele hinder in de omgeving. Echter, in gebieden met een hoge(re) horeca-dichtheid en meerdere 

concentraties, vooral in Nijmegen-Oost, is de grens volgens wijkprofessionals bereikt . Daar zou wat hen 

betreft geen verdere groei moeten plaatsvinden. In Bottendaal en Altrade hebben cafés en restaurants vaak 

een functie in het stedelijke uitgaansleven. Dit uitstralingseffect vanuit het stadscentrum gaat mogelijk 

gepaard met een grotere impact op de omgeving. 

 

Hoewel een meerderheid van de Nijmeegse huishoudens te maken heeft met geluidsoverlast in de eigen 

woonomgeving speelt horeca daar in zijn algemeenheid geen duidelijke rol bij (zo blijkt uit de Stadspeiling4). 

                                                           

3 Tijdens de tweejaarlijkse bespreking van het woon- en leefklimaat in Nijmeegse wijken t.b.v. wijkmonitoring is in een aantal gevallen 

de betekenis van horeca spontaan naar voren gebracht door wijkprofessionals . In positieve maar ook in negatieve zin. Tegelijkertijd 

kwam het thema in diverse stadsdelen of wijken niet aan de orde. Wellicht zijn nadelen of meerwaarde hier minder duidelijk. 

 
4 Een meerderheid van de Nijmeegse huishoudens heeft te maken met geluidsoverlast in de eigen woonomgeving: 14% ervaart deze 

hinder vaak en 43% op bepaalde momenten. Horeca heeft daar maar weinig relatie mee. Meest genoemde oorzaken door deze 

groepen zijn geluidsoverlast van buren of buurtgenoten, wegverkeer en bromfietsen of motoren. Bron: gemeente Nijmegen, 

Stadsmonitor 2016. 
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Dat is voor omwonenden uiteraard wellicht anders. Het aantal geregistreerde klachten over geluidsoverlast 

van horeca in Nijmegen vanuit woongebieden (dus exclusief het stadscentrum) is in de periode 2012 - 2016 

redelijk stabiel. Het gaat om een gemiddelde van ruim 70 klachten per jaar. Geluidoverlast van horeca wordt 

vooral in Nijmegen-Oost en Nijmegen-Oud-West gemeld. 

Van de Nijmeegse huishoudens heeft 24% te maken  met stankoverlast in de eigen woonomgeving. Net als bij 

geluidoverlast komt horeca daar in zijn algemeenheid als oorzaak niet of nauwelijks bij naar voren5. Ook 

hier is de situatie voor omwonenden wellicht anders. 

Specifieke informatie over aan horeca gerelateerde verkeershinder, veiligheidsproblematiek en milieugevolgen 

binnen Nijmegen is niet voorhanden.  

 

Beeld per stadsdeel 

In hoofdstuk 4 zijn de Nijmeegse stadsdelen nader toegelicht voor wat betreft aantal horecavestigingen, 

ontwikkeling en informatie van wijkprofessionals. 

 

Zo kent Nijmegen-Oost een horeca-aanbod met gedeeltelijk een stedelijke verzorgingsfunctie, vaak met 

vestigingen in de nabijheid van het stadscentrum. Maar tegelijkertijd zien we een redelijke spreiding over 

het stadsdeel. Wijkprofessionals wijzen op de bijdrage aan het levendige karakter van het woonmilieu. Wel 

is wat hen betreft rond de huidige concentraties de grens bereikt. 

In Nijmegen-Noord daarentegen is slechts weinig horeca aanwezig in de woonomgeving. Meer vestigingen 

hier zijn volgens wijkprofessionals zeker wenselijk. 

 

                                                                                                                                                                                                 

 
5 Bron: gemeente Nijmegen, Stadsmonitor 2016. Zo’n kwart van de Nijmeegse huishoudens heeft te maken met hinder van stank of 

vieze lucht. Meest genoemde oorzaken door deze groepen zijn gft-containers en/of afvalbakken, riolering en wegverkeer. 
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Vraagstelling en achtergronden onderzoek 

Doel onderzoek en probleemstelling 

Sinds 2007 is de Horecanota Gastvrij Nijmegen van toepassing. Daarin zijn onder meer beleidsregels voor 

horecavestigingen in woongebieden opgenomen. In de bijlage zijn speerpunten rond versterking van 

bestaande horeca buiten het stadscentrum en de vestiging van nieuwe bedrijven opgenomen. Tien jaar later 

is de vraag opportuun wat er sindsdien kwantitatief te zien rond horeca in wijken. Is er een goede balans 

tussen bijvoorbeeld levendigheid en extra voorzieningenaanbod aan de plus-kant en overlast of concurrentie 

aan de min-kant? Is er aanleiding het huidige toelatingsbeleid te herzien of voort te zetten6? Opdrachtgever 

is de afdeling Economische Zaken. 

 

Doel onderzoek 

Bijdrage aan het herijken van het beleid ten aanzien van horeca in woongebieden. In beeld brengen van 

algemene informatie over marktontwikkelingen en impact op woon- en leefklimaat, en het vanuit dat kader 

schetsen van de Nijmeegse situatie buiten het stadscentrum. 

Onderzoeksvragen 

1. Welke marktontwikkelingen (vraag en aanbod) zijn zichtbaar de afgelopen 10 jaar rond horecavestigingen 

in woongebieden? 

2. Welke meerwaarde voor het woon- en leefklimaat wordt er gevoeld? 

3. Welke nadelen voor het woon- en leefklimaat worden er gevoeld? 

Opzet en uitvoering onderzoek 

De onderzoeksvragen zijn beantwoord met behulp van literatuuronderzoek, bestudering van statistieken, 

cijfers uit de Nijmeegse burgerpeiling en groepsgesprekken met wijkprofessionals. 

                                                           

6 Afbakening: centrum blijft buiten beschouwing. Het begrip horeca vullen we in m.b.v. het uitgangspunt ‘ter plaatse consumeren’, 

aangevuld met afhaalvestigingen. 
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1. Marktontwikkelingen 

In allerlei publicaties en platforms worden horecatrends en ontwikkelingen geschetst. Daaruit is een selectie 

gemaakt van aanbod- en vraagtrends die relevant is voor horeca in woongebieden. 

 

Belangrijke bronnen: 

 http://horecatweepuntnul.nl/wat-zijn-de-trends-voor-2017/ (o.b.v. Rabobank-horecatrends) 

 (https://www.rabobank.nl/bedrijven/cijfers-en-trends/horeca/ 

 https://www.rabobankcijfersentrends.nl/index.cfm?action=sector&sector=Horeca_en_Recreatie ) 

 ABN AMRO Visie op sectoren (2015),  

 ING, trends en ontwikkelingen Leisure (2015), Rabobank, 

 Cijfers en Trends-horeca en recreatie (2015), Bedrijfschap Horeca en Catering, 

 www.kenniscentrumhoreca.nl 

 Horecavisie gemeente Hengelo, juli 2016 

1.1 Trends aan de vraagkant 

Horecabestedingen behoren steeds meer tot het standaard-uitgavenpatroon. Nijmeegse consumenten (18+) 

besteden inmiddels een aanmerkelijk deel van het budget voor dagelijkse boodschappen aan vormen van 

horeca-aanbod7. Vooral inwoners van Nijmegen-Centrum en Nijmegen-Oost laten dit beeld zien, waarbij 

(internet)bezorgservice, maaltijdservice, zelfbedieningsgroothandel en horecabezoek steeds meer tot het 

standaard-uitgavenpatroon behoren. Achterliggende trends (overigens niet specifiek voor Nijmegen) hierbij 

zijn: 

 Traditionele leefpatronen zijn doorbroken. De 9 tot 5 mentaliteit bestaat niet meer. Het nieuwe werken 

(flexwerken) en de wereld beleven zorgt er voor dat de consument vaker buitenhuis eet. Meer eten en op 

andere plekken consumeren. 

 Nederland ontwikkelt zich in toenemende mate tot een waar ‘leisureland’. We gaan meer buitenshuis 

eten, op meerdere momenten van de dag, gaan meer dagen of weekendjes weg en het nieuwe 

(flex)werken zorgt voor toenemende zakelijke vraag. 

 De samenstelling van huishoudens verandert. Er zijn meer singles. Meer ouderen met geld, meer 

huishoudens met dubbel inkomen en geen kinderen. 

 De consument wil gezonder leven. Er is belangstelling voor restaurants die duurzaam zijn, 

vakmanschap tonen en authentiek zijn. 

 De consument wil meer betalen voor een unieke beleving. Met uniek product. Of de consument wil zo 

veel mogelijk voor een scherpe prijs (All-you-can-eat) 

 Doordat de consument meer behoefte aan gemak heeft, groeit het aantal online thuisbezorgdiensten. Er 

komen ook meer bedrijven die maaltijdboxen verkopen. Deze ontwikkeling remt de groei voor het 

buitenshuis eten. 

 Er is een opkomst van een lunchcultuur bij consumenten en werkenden/ZZP-ers. 

  

                                                           

7 Bron: Gemeente Nijmegen Burgerpeiling 2013/koopstromenonderzoek 2013 

http://horecatweepuntnul.nl/wat-zijn-de-trends-voor-2017/
https://www.rabobank.nl/bedrijven/cijfers-en-trends/horeca/
https://www.rabobankcijfersentrends.nl/index.cfm?action=sector&sector=Horeca_en_Recreatie
http://www.kenniscentrumhoreca.nl/
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Koninklijke Horeca Nederland onderscheidt rond de vraagkant 6 inhoudelijke trends: 

 vraag naar eerlijk en puur; 

 persoonlijk verhaal en unieke ervaring; 

 meedoen en samen dingen doen; 

 hyperactieve levensstijl; 

 tijd- en plaatsonafhankelijk samenwerken; 

 horeca belangrijk bij gezonde levensstijl. 

De gast gaat steeds bewuster om met wat hij eet en drinkt. Er is een toenemende vraag naar eerlijke en pure 

ingrediënten, met respect voor de afkomst, de bijproducten en het afval dat hiermee geproduceerd wordt. 

Hoge kwaliteit en ambachtelijkheid worden zeer gewaardeerd.  Duurzaamheid is een steeds belangrijker 

onderwerp voor gasten: consumptie mag niet nadelig zijn voor de maatschappij en waar mogelijk 

maatschappelijk verantwoord zijn. De gast wil een goed gevoel overhouden aan horecabezoek. We zien een 

groeiende aandacht voor authenticiteit, oorsprong en eenvoud. 

 

Gasten willen hun geld niet meer aan ‘‘een instantie’’ geven, maar verwachten ‘iemand’ met persoonlijkheid 

en karakter. Ze verkiezen het verhaal boven het product. Producten en diensten worden niet langer alleen 

als functioneel gezien; een gast wil er een waardevolle herinnering aan overhouden. Dit vraagt innovatie en 

vernieuwing van horecaondernemers, om gasten te blijven verrassen. Onderscheidend is hier het 

sleutelwoord: de gast zoekt een unieke ervaring en wil hiervoor betalen. We zien een groeiend belang van 

onderscheidend vermogen voor bedrijven. 

 

Consumenten keren zich af van instanties zoals banken, grootbedrijven, leveranciers en de overheid. Men 

doet het liever samen of zelf. Er vindt een omslag plaats richting de WEconomy. In de 

participatiemaatschappij maken consumenten meer zelf en ruilen en delen met elkaar. De tijd van 

massaconsumptie is definitief voorbij. Goederen zijn toegankelijk voor iedereen in plaats van in eigendom 

en ook investeren vindt steeds vaker plaats via crowdfunding. 

 

Tijdens de dag schakelen mensen meerdere keren om van activiteit. Werken, leren, ondernemen en vrije tijd 

wisselen elkaar af en lopen door elkaar heen. Deze diverse momenten vinden vaak plaats in de horeca waar 

gasten met telefoon, tablet of laptop 24/7 iedereen kan bereiken en alles kan bestellen en kopen. Gasten 

willen niet meer wachten, ze verwachten dat zij in hun mobiliteit gefaciliteerd worden. De gast is altijd 

bezig, altijd mobiel en altijd onderweg. We zien dit sterker terugkomen in de nieuwe generaties die met 

nieuwe technologieën zijn opgegroeid. We zien dat in consumentengedrag een grotere rol is weggelegd voor 

sociaal, lokaal en mobiel. 

 

Auto’s, treinen en stations worden werk-, woon- en winkelplekken nu de gast steeds mobieler wordt en 

meer tijd ‘onderweg’ besteedt. De scheidslijn tussen de online en de offline wereld verdwijnt: een gast gaat 

een website net zo belangrijk en relevant vinden als de locatie zelf. Met de verkleining van de detailhandel 

wordt horeca de plaats waar consumentenmerken hun merk kunnen laden. We zien een groeiend belang 

van samenwerken in plaats van concurreren. Oók tussen ondenemers. 

 

Consumenten vinden een gezonde levensstijl steeds belangrijker en zij vinden dat de horeca hier een 

belangrijke rol in speelt. Gasten hebben steeds minder tijd en meer stress en drukte. Zij hebben in 

toenemende mate behoefte aan ontstressen, relaxen, ontgiften. Gasten zijn op zoek naar balans, zingeving en 

inhoud. 

 

 

https://www.khn.nl/website/tools/factsheet-trends
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1.2 Trends aan de aanbodkant 

Ontwikkelingen in Nederland: 

 Buiten de stadscentra zijn horecalocaties of vestigingspunten in principe laag dynamisch. Beëindiging, 

functiewijziging of nieuwvestiging komen uiteraard voor, maar relatief beperkt8. Wel zijn er op 

bedrijfsniveau veel zakelijke mutaties, formulewijzigingen etc. 

 Uitzondering hierop vormt de afhaal- en bezorgsector, die qua regelgeving en mogelijkheden een soort 

categorie tussen detailhandel en horeca vormt. Er is in Nederland een opvallende stijging in de afhaal- 

en bezorgrestaurants zichtbaar; 

 Er is een groei te zien in “Fast Casual”-restaurantconcepten. De consument kiest ervoor om meerdere 

eetmomenten per dag te hebben. Deze eetmomenten zijn meestal onderweg. De Fast Casual concepten 

vind je dus ook op locaties waar veel mensen komen. 

 Als tegenreactie (tegen schaalvergroting en ketenvorming) zullen aan de andere kant van de markt 

steeds meer kleinschalige, particuliere initiatieven ontstaan waar duurzaamheid, authenticiteit en 

vakmanschap weer centraal staan. 

 Er is een gebrek aan goed (keuken) personeel. Werven en behouden van goed getraind personeel is 

lastig. 

 Inkoopprijzen stijgen maar de verkoopprijzen blijven onder druk staan door de prijsbewuste consument 

en de verzadigde markt. 

 De horeca krijgt ook te maken met concurrentie vanuit de (food)retailsector. Supermarkten mengen zich 

in de markt (kant en klaar, gezond etc.) 

 Franchising is populairder geworden, vooral in de Fastfoodsector 

 De horeca krijgt te maken met prijsdalingen en lagere marges als gevolg van een verzadigde markt. Het 

middensegment is daarvoor het meest kwetsbaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           

8 Bestaande horeca-vestigingsmogelijkheden vertegenwoordigen een belangrijke economische waarde, waardoor een horeca-locatie niet 

snel een andere functie zal krijgen. Anderzijds vormt bijvoorbeeld de Nederlandse ruimtelijke ordening een beperkende factor. 
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2. Horecavestigingen buiten Nijmegen-Centrum 

Voor horeca buiten het centrum zijn er diverse vestigingsplaatsen: 

 in buurt- en wijkwinkelcentra, waarbij nog onderscheid gemaakt kan worden tussen de oudere, meer 

organisch gegroeide winkelcentra in de oudste buurten van Nijmegen, waar vaak sprake is van een 

vermenging van functies (winkels, dienstverlening, wonen) en de nieuwere winkelcentra (in de wijken 

die vanaf de jaren '60 gebouwd zijn), als een geheel ontworpen en gebouwd; 

 langs grotere wegen zoals stadswegen of wijkontsluitingswegen; 

 verspreid tussen de woonbebouwing in buurten; 

 in broedplaatsen, bedrijvencentra en markante (soms monumentale) gebouwen. 

Vooral in Dukenburg, Lindenholt, Hatert en Neerbosch-Oost zijn de specifiek ontworpen winkelcentra te 

vinden. De horeca in deze wijken is bijna volledig in deze centra geconcentreerd. Horeca verspreid door de 

woonbebouwing komt in deze wijken nauwelijks voor. Dat zien we juist wel geregeld in de oudere delen 

van Nijmegen, grof gezegd tussen Maas-Waalkanaal en rivier de Waal. Horeca in de gemengde/traditionele 

buurtwinkelcentra komt vooral voor in Bottendaal, Altrade, Galgenveld, Willemskwartier, Biezen en 

Wolfskuil. 

 

Nijmeegse stadsdelen 

 
Bron: gemeente Nijmegen 
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2.1 Aantal horecavestigingen buiten centrum stabiel tot stijgend 

In 2017 kent Nijmegen in totaal 500 horeca-vestigingen, waarvan 229 buiten het stadscentrum zijn gelegen. 

Het aantal horeca-vestigingen buiten het centrum is de afgelopen 10 jaar met ruim 200 registraties behoorlijk 

stabiel. De laatste jaren, na 2015, zien we een toename. 

 

Overzicht horecavestigingen  [inclusief bezorg/afhaal] in Nijmegen, buiten het stadscentrum 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Café 53 52 52 46 46 46 38 37 36 38 37 

Koffiehuis 2 2 1 4 4 4 7 6 6 7 7 

Coffeeshop 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 

Discotheek 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 

Seks/Nachtclubs 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 

Fastfood 53 52 50 49 50 50 51 51 52 51 51 

Bezorg/Halen 14 14 13 13 13 15 17 17 16 19 20 

Grillroom/Shoarma 17 17 20 17 17 16 14 15 14 14 14 

Hotel 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Hotel-Restaurant 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 

IJssalon 1 1 1 2 3 3 3 3 3 5 5 

Lunchroom 7 7 7 5 5 6 9 10 10 12 12 

Café-Restaurant 7 9 12 17 16 16 21 21 22 25 26 

Restaurant 37 36 35 37 36 36 35 35 36 44 43 

Partycentrum 0 0 0 4 4 4 3 3 3 2 2 

Horeca Overig 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 

  203 202 203 205 205 207 210 210 209 228 229 
bron: Locatus 

 

De meest voorkomende bedrijfsvormen (sub-branches) buiten het centrum zijn: 

 fastfood-vestigingen (51 vestigingen); 

 restaurants (43); 

 cafés (37); 

 café-restaurants (26); 

 bezorg-afhaalvestigingen (20). 

2.2 Vooral nieuwvestigingen in culturele broedplaatsen 

Zoals gezegd is het totaal aantal vestigingen buiten het centrum behoorlijk stabiel, met een toename van ca. 

10% na 2015. Duidelijke stijgers zijn per saldo café-restaurants (+19 vestigingen in 10 jaar), bezorg-

afhaalvestigingen (+6) en koffiehuizen9 (+5). Verhoudingsgewijs nemen bijvoorbeeld ook ijssalons toe, maar 

dat gaat om heel lage aantallen vestigingen. Het aantal geregistreerde cafés neemt af: dit tekent het proces 

van het verdwijnen van het klassieke buurtcafé en de opkomst van bijvoorbeeld het hippe biologische 

eethuisje. 

 

  

                                                           

9 Locatus: verstrekking van uitsluitend niet alcoholische dranken, betreft vaak Turkse of Marokkaanse gelegenheden. 
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Enkele bevinden over de toename van horecavestigingen na 2015: 

 Er zijn vooral nieuwvestigingen in de diverse broedplaatsen binnen onze stad: het vm. Honig-Complex, 

de Thiemeloods, het Splendor-bedrijvencentrum, de vm. houtloods Hatertseweg. Het gaat in totaal om 8 

nieuwe horecavestigingen; 

 Het gaat in de regel niet om locaties binnen uniforme woongebieden (bijvoorbeeld in woonstraten); 

 Uit de registraties blijkt dat  het vaak bestaande maar leegstaande verkooppunten zijn (met daarvoor de 

bestemming winkels of horeca), die opgevuld worden door horeca; 

 Opvallend zijn nieuwvestigingen van fastfood (vnl. sandwiches) in de directe nabijheid van ROC’s (2 

vestigingen); 

 Er zijn ook 2 nieuwvestigingen op bedrijventerreinen zichtbaar (haal/brengen, lunchroom/partyservice). 

2.3 Verschillen tussen stadsdelen 

Stadsdelen waar absoluut en relatief gezien de meeste horeca is gevestigd zijn Nijmegen-Oost en -Midden. 

 

Aantal horeca-vestigingen [inclusief bezorg/afhaal] in stadsdelen 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Nijmegen-Oost 80 79 78 74 74 76 81 81 79 86 85 

Nijmegen-Oud-West 21 21 21 22 22 24 22 21 22 24 24 

Nijmegen-Nieuw-West 9 9 9 10 11 10 10 11 11 13 13 

Nijmegen-Midden 29 29 30 34 34 34 34 34 34 36 35 

Nijmegen-Zuid 25 25 25 24 23 23 24 24 24 24 26 

Dukenburg 19 18 19 20 20 19 20 20 20 22 22 

Lindenholt 12 13 13 12 12 12 12 12 11 14 14 

Nijmegen-Noord 8 8 8 9 9 9 7 7 8 9 10 

  203 202 203 205 205 207 210 210 209 228 229 
bron: Locatus 

 

Nijmegen-Oost kent de meeste vestigingen, een beeld dat al lang bestaat. Nijmegen-Midden (+6 vestigingen 

in 10 jaar) en -Oost (+5) laten in 10 jaar de grootste absolute stijging zien, Nijmegen-Nieuw-West (+44%) en 

Nijmegen-Noord (+25%) de grootste relatieve stijging (maar dat gaat om lage aantallen vestigingen). 

 

Aantal horeca-vestigingen [inclusief bezorg/afhaal] in stadsdelen per 1000 inwoners (exclusief Centrum) 

  vestigingen 2017 aantal inwoners 2017 aantal vestigingen per 1000 inwoners 

Nijmegen-Oost 85 34802 2,4 

Nijmegen-Oud-West 24 14449 1,7 

Nijmegen-Nieuw-West 13 16812 0,8 

Nijmegen-Midden 35 18740 1,9 

Nijmegen-Zuid 26 23443 1,1 

Dukenburg 22 22142 1,0 

Lindenholt 14 14822 0,9 

Nijmegen-Noord 10 16782 0,6 

  229 161992 1,4 
bron: Locatus / Gemeente Nijmegen 

 

Zoals vermeld is absoluut en relatief gezien de meeste horeca gevestigd in Nijmegen-Oost (2,4 vestigingen 

per 1000 inwoners) en Nijmegen-Midden (1,9 vestigingen per 1000 inwoners). Maar ook Oud-West zit met 

1,7 vestigingen per 1000 inwoners relatief hoog. Nijmegen-Zuid kent een behoorlijk aantal vestigingen, maar 
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uitgedrukt op de bevolkingsomvang is dat een wat onder gemiddeld beeld (1,1 vestigingen per 1000 

inwoners). 

 

2.4 Werkgelegenheid: ruim 1.900 banen 

Horecabanen binnen en buiten het Nijmeegse stadscentrum10 

 
bron: PWE 

De horecasector voorziet buiten ons stadscentrum in ruim 1.900 banen. Dat is een constant aandeel van zo’n 

2% van de werkgelegenheid buiten het centrum. Na 2014 komen er zo’n 130 banen bij. Een echte toename 

zien we binnen het centrum; daar is in 2016 de werkgelegenheid in de horeca voor het eerst groter dan de 

werkgelegenheid in de detailhandel. 

 

Banen buiten het stadscentrum 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Horeca 1687 1807 1772 1819 1813 1834 1812 1807 1944 1935 

Detailhandel 4803 4846 4804 4777 4912 4989 4958 5156 5388 5515 

Overig 76279 77791 77088 76715 77811 77555 76785 75678 75608 74374 

  82769 84444 83664 83311 84536 84378 83555 82641 82940 81824 
 

Banen buiten het stadscentrum, naar aandeel 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Horeca 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 

Detailhandel 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 7% 

Overig 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 91% 91% 

  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

                                                           

10 De bronnen voor werkgelegenheidscijfers (PWE) en vestigingen (Locatus) zijn verschillend.  Dat betekent dat deze informatie niet 

altijd aansluitend is. Er zijn diverse verschillen in definitie en registratiewijze. 
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Banen stad Nijmegen (inclusief Stadscentrum), naar aandeel 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Horeca 16% 16% 16% 16% 17% 17% 16% 17% 18% 19% 

Detailhandel 20% 20% 20% 20% 19% 18% 19% 21% 20% 18% 

Overig 64% 65% 64% 65% 64% 65% 65% 62% 62% 63% 

  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
bron: PWE 
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3. Impact op woon- en leefklimaat 

In dit inventariserende onderzoek komen ook de betekenis en impact van horeca in woongebieden aan de 

orde. Welke eventuele meerwaarde of nadelen voor het woon- en leefklimaat worden er gevoeld? 

 

De aanwezigheid van horecabedrijven buiten het stads- of dorpscentrum kan zorgen voor een levendige woonomgeving. 

Voor veel mensen vormen deze een sociale ontmoetingsplaats. Daarnaast vervult de horeca een ondersteunende rol voor 

toerisme en voor verschillende activiteiten zoals winkelen en diverse evenementen. Deze sector kent echter ook een 

andere kant. De horeca is soms een bron van overlast voor omwonenden, heeft invloed op de openbare orde en veiligheid 

en kent een volksgezondheidsaspect in de zin van drankgebruik. 

3.1 Maatschappelijke meerwaarde 

Uit literatuuronderzoek komt samengevat de volgende maatschappelijke meerwaarde naar voren: 

 een verzorgende functie in woongebieden, soms een bovenwijkse of stedelijke functie; 

 sociale en zakelijke ontmoetingsplaats voor diverse doelgroepen; 

 bijdrage aan een levendige woonomgeving (mits goed ingepast in de structuur van een wijk en 

aansluitend op de wensen van omwonenden) en/of aan het gebiedsimago; 

 economische betekenis: werkgelegenheid en versterking van de aantrekkelijkheid van winkel- en 

recreatieve gebieden. 

Horeca in wijken is vooral wijk-verzorgend 

In de eerste plaats vormen horecavoorzieningen een bijdrage aan het voorzieningenniveau. In woonwijken 

heeft horeca vooral een verzorgende functie. En langs de radialen vaak een bovenwijkse of stedelijke functie. 

Soms is er een uitstralingseffect vanuit het stadscentrum zichtbaar. De cafés in centraal gelegen 

woongebieden hebben dan een functie in het stedelijke uitgaansleven. In detailhandelsconcentraties heeft 

horeca vaak een ondersteunende functie voor de detailhandel. 

 

Ontmoetingsfunctie in de wijk 

Sociale betekenis is er omdat horeca de gelegenheid biedt aan bewoners om elkaar op een gezellige manier 

te ontmoeten en contacten te leggen11. Het gaat daarbij vaak om wijkbewoners die kiezen voor een stedelijke 

woonomgeving met een hoog voorzieningenniveau. Horecagelegenheden kunnen fungeren als sociale en 

zakelijke ontmoetingsplaats voor diverse doelgroepen, voor bewoners, werknemers, ondernemers en 

bezoekers. Soms spelen ze in op behoeften van doelgroepen die relatief veel tijd doorbrengen in de wijk zelf, 

zoals ZZP-ers, senioren en ouderen. 

 

Bijdrage aan woonmilieu 

Bepaalde vormen van horeca kunnen bijdragen aan de levendigheid en aantrekkelijkheid van de buurt en 

bieden een vorm van passieve en actieve recreatie. Deze functiemenging kan bepalend zijn voor het imago 

van het gebied. Levendigheid en imago zijn overigens slechts voor bepaalde groepen woonconsumenten 

relevant en interessant. Bovendien is het een voorwaarde dat horeca goed is ingepast in de structuur van een 

wijk en aansluit op de wensen van omwonenden. 

Hoe kan horeca dan bijdragen? Waarom zijn voorwaarden belangrijk? En voor wie? 

 

Bekeken vanuit de invalshoek van het woonmilieu kunnen horecavoorzieningen in een wijk zorgen voor 

levendigheid, verscheidenheid en sociale contacten. Alleen al om dit soort redenen kan bijvoorbeeld een 

buurtcafé een aanwinst zijn. 

                                                           

11 Bron: Horeca gebiedsplan 2012-2014, deelgemeente Rotterdam Noord, december 2012 
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Verlevendiging voor de één is soms overlast voor de ander. Om naast de maatschappelijke en economische 

functies van horeca het woon- en leefklimaat van bewoners te beschermen, is het van belang voortdurend 

een balans te vinden tussen deze twee pijlers12. Horeca brengt immers altijd een impact op de omgeving met 

zich mee door komende en vertrekkende bezoekers, extra parkeerdruk, (een bepaalde mate van) geluids- en 

stankoverlast e.d. Dat is inherent aan horeca. Mensen moeten prettig kunnen wonen, waardoor zij zich meer 

verbonden voelen met hun buurt. 

 

Uit landelijke woningmarktonderzoeken blijkt dat de aanwezigheid van horeca niet tot de belangrijkste 

woonmilieukenmerken behoort. Mensen geven sociale kenmerken van de woonomgeving het grootste 

gewicht: de woonbuurt moet (schoon, heel en) veilig  zijn, bewoners moeten goed met elkaar omgaan. 

Daarna volgen kenmerken als groen, bereikbaarheid, voldoende winkels en rust. Maar, zoveel mensen 

zoveel wensen. Daarom is het waardevol om diverse groepen mensen te onderscheiden, bijvoorbeeld op 

basis van drijfveren en waardeoriëntatie. Er zijn diverse leefstijlindelingen gangbaar, zoals BSR, Mentality, 

Mosaic en WIN. Omdat we enig inzicht hebben in de gewenste manier van samenleven en het gevraagd 

woonmilieu van de vier belevingswerelden van The SmartAgent Company onderscheiden we hier de vier 

BSR-leefstijlen energiek, open, nuchter en ambitieus. De kern is dat verschillende doelgroepen heel anders 

aankijken tegen de aanwezigheid van horeca in de woonomgeving. Voor specifieke groepen hoort het echt 

tot de woonwensen, voor bepaalde groepen is het ‘nice to have’. Andere zijn veel indifferenter, en verkiezen 

eerder een monofunctionele woonomgeving.  

 

De ‘energieke, creatieve stedeling’ vraagt een levendig woonmilieu en een buurtsfeer waar ruimte is voor het eigen 

leven, de eigen gewoonten en daarmee de eigen verantwoordelijkheid. Hier wonen allerlei soorten mensen, allerlei 

leeftijdsgroepen, dat maakt het levendig. Al met  al prefereert deze groep een dynamische woonomgeving en stedelijk 

wonen. Een hoge mate van functiemenging of enige verloedering zijn niet bezwaarlijk. 

“U woont het liefst in een (grote) stad; ook een huurwoning komt zeker in aanmerking. Stedelijk wonen is interessant 

omdat je je eigen gang kunt gaan, vanwege de anonimiteit, maar ook vanwege de vele mogelijkheden die een stad biedt, 

de continue levendigheid en de mogelijke activiteiten.” 

 

De ‘open, sociale burger’ stelt prijs op activiteiten, een ontspannen en gezellige levendigheid in de woonomgeving en 

een ongedwongen buurtsfeer. De woonomgeving is geschikt voor gezinnen met kinderen en maakt regelmatig contact 

met buurtgenoten mogelijk bijvoorbeeld als men elkaar buiten tegenkomt. 

“U woont het liefst in een gezellige woonwijk waar gezinnen wonen, waar het rustig is, waar niet te veel auto's 

rondrijden, waar 'groen' is, waar kinderen kunnen spelen en waar je zo af en toe ook eens een praatje kunt maken met 

buren en andere buurtbewoners. Ook voorzieningen in de buurt zoals winkels of scholen weet u op prijs te stellen.” 

 

De ‘nuchtere, meer conservatieve inwoner’ zoekt zekerheid, geborgenheid en veiligheid in de woonomgeving en vraagt 

een traditioneel, huiselijk woonmilieu. 

“U woont het liefst in een huis met een tuin(-tje) in een gewone, gezellige woonwijk waar de mensen een beetje op elkaar 

letten, bij voorkeur in de buurt van familie en vrienden. Er wonen niet alleen gezinnen, maar ook senioren en er zijn 

winkels in de buurt.” 

 

De ambitieuze en controlegerichte mens vraagt een ‘exclusief’, ruim woonmilieu en een zakelijke buurtsfeer. De houding 

in de buurt kenmerkt zich door handhaving van rust, privacy, anonimiteit en eigen verantwoordelijkheid, maar ook 

behoefte aan invloed op de (fysieke) woonomgeving en eventueel gezamenlijk onderhoud of verantwoordelijkheid voor 

een gezamenlijke voorziening. 

“U woont het liefst in een eigen vrijstaande woning, bij voorkeur in een rustige, eventueel landelijke omgeving. De 

woning dient hoogwaardig te zijn, van hoge kwaliteit, evenals de directe woonomgeving. De buren zijn bij voorkeur 'ons 

soort mensen'.” 

 

  

                                                           

12 Bron: Horeca gebiedsplan 2012-2014, deelgemeente Rotterdam Noord, december 2012 
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Economische betekenis 

Horeca biedt daarnaast werkgelegenheid en heeft daarmee een belangrijke economische functie. Dit is een 

wijkoverstijgend effect. Zoals eerder aangegeven voorziet de horecasector buiten ons stadscentrum in ruim 

1.900 banen. Dat is een constant aandeel van zo’n 2% van de werkgelegenheid buiten het centrum.  

 

Daarnaast kan horeca ook een versterkende werking hebben op de aantrekkelijkheid van winkel- en 

recreatieve gebieden. Ondersteunend aan economische functies (winkelgebied, -centrum of –straat) door het 

vasthouden winkelend publiek of het sterker maken van gebieden waar leisure (ontspanning, vermaak) de 

belangrijkste economische functie is. Dit zijn locaties met een recreatieve functie, zoals een 

evenemententerrein of park13. 

3.2 Maatschappelijke nadelen 

Welke nadelen voor het woon- en leefklimaat worden er gevoeld? Uit literatuuronderzoek en 

groepsgesprekken/interviews14 komt samengevat de volgende maatschappelijke nadelen naar voren: 

 omwonenden ervaren geluidoverlast, stankoverlast; 

 bij omwonenden en ook breder in de wijk is er verkeershinder (parkeeroverlast, afwijkend 

verkeersgedrag) en veiligheidsproblematiek (vaak alcohol gerelateerd); 

 horeca-activiteiten kennen een zekere milieu-impact. 

Geluidoverlast 

In relatie tot horeca gaat het vooral om geluid van:15 

 aanwezige installaties en toestellen (zoals afzuiging en koeling); 

 werkzaamheden en activiteiten (waaronder bezoekers, muziek, personeel in keukens etc.); 

 laad- en losactiviteiten. 

Hoe hinderlijk geluid wordt ervaren is persoonlijk, de beleving is subjectief. Overdag zijn we bijvoorbeeld 

toleranter dan ’s nachts in bed. Daarnaast spelen omgevingsfactoren, het soort en de sterkte van het geluid 

een rol. De aanwezigheid van een terras, een echt horecaterras of gevelzitplaatsen, is een duidelijke bron van 

overlast. Bovendien zijn er, als gevolg van het rookverbod in de horeca, meer (alternatieve) terrassen 

geopend, zijn terrassen vaak langer open en worden ze ook in de winter gebruikt. Gemeenten worden 

hierdoor vaker geconfronteerd met overlastsituaties16. Het gaat daarbij vooral om geluidsoverlast afkomstig 

van horecaterrassen of van de openbare weg17. 

 

Stankoverlast 

Gerelateerd aan stankoverlast zijn onder meer de productie-uitstoot (denk aan de horeca-keuken), 

verkeersbewegingen (belevering, bezoekers) en afvalafhandeling (opslag, transport). 

 

Verkeershinder 

Kennisplatform CROW kan inzicht geven in het opwekken van verkeersbewegingen (de 

“verkeersgeneratie”) door horecafuncties en verblijfsrecreatie. Horecavestigingen brengen allerlei 

verkeersbewegingen van bijvoorbeeld bezoekers, personeel  en leveranciers met zich mee. Naast 

                                                           

13 Bron: Horeca gebiedsplan 2012-2014, deelgemeente Rotterdam Noord, december 2012 

 
14 T.b.v. de Nijmeegse Wijkmonitor. 
15 https://www.infomil.nl/onderwerpen/hinder-gezondheid/geluid/inhoudelijk-dossier/functies/activiteitenbesluit/horecabedrijven/ 
16 Mogelijkheden qua regelgeving: https://www.infomil.nl/onderwerpen/hinder-gezondheid/geluid/inhoudelijk-

dossier/functies/terrassen-0/regels-voor/ 
17 Bron: https://www.infomil.nl/onderwerpen/hinder-gezondheid/geluid/inhoudelijk-dossier/functies/terrassen-0/ 

https://www.crow.nl/online-kennis-tools/rekentool-verkeersgeneratie-en-parkeren?Productgroep=software+tool;&page=1&searchsort=date&pagesize=10
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verkeersstromen in woongebieden levert dat ook parkeerdruk op in een gebied, ook in de avond en 

nachtelijke uren. De verkeersimpact reikt vaak verder dan de direct omwonenden. 

 

Overlast en veiligheid 

Veiligheidsproblemen worden vooral besproken in relatie tot uitgaansgebieden en 

horecaconcentratiegebieden. Over slachtofferschap of de veiligheidsbeleving in woongebieden is minder 

bekend. Specifieke locaties waar mensen zich onveilig voelen zijn klassieke ‘enge plekken’ (besloten, 

verlaten, onverlichte of verloederde plaatsen) en zogenaamde de ‘hang- en handelplek’ (meestal het 

territorium van als bedreigend ervaren groepen of individuen). Als rond horecavestigingen veelvuldig 

mensen rondhangen die, in de ogen van anderen, een bepaalde dreiging uitstralen kan dat 

onveiligheidsgevoelens oproepen. Dan gaat het bijvoorbeeld om mensen die er een andere leefstijl op 

nahouden en waarvan het lijkt of zij zich op die plaats ‘de baas voelen’18. 

Daarnaast zijn er allerlei vormen van veiligheidsoverlast denkbaar door het gedrag van bezoekers. 

Bijvoorbeeld door (overmatig) alcoholgebruik van bezoekers. Een van de maatregelen is dat 

horecaondernemers geen alcohol mogen schenken aan jongeren onder de 18 jaar. Ook moeten ze zich 

houden aan geluidsvoorschriften en de gedragscode anti-rassendiscriminatie19. 

 

Milieu-impact 

Directe activiteiten zoals maaltijdbereiding en afgeleide activiteiten zoals verkeersbewegingen hebben een 

impact op de milieukwaliteit van de leefomgeving. Denk aan luchtkwaliteit en (zwerf)afvalproductie. De 

gevolgen spelen zowel zeer lokaal (op straatniveau) als stedelijk of op nog grotere schaal. 

3.3. Meerwaarde en nadelen in Nijmegen 

De informatie in deze paragraaf berust op de volgende bronnen: 

 groepsgesprekken en interviews 

 stadspeiling 

 politiestatistieken 

Hier geven we het algemene beeld, in het volgende hoofdstuk zijn opmerkingen van wijkprofessionals per stadsdeel 

weergegeven. 

 

Wat is de blik van wijkprofessionals in Nijmegen? 

Tijdens de tweejaarlijkse bespreking van het woon- en leefklimaat in Nijmeegse wijken20 is in een aantal 

gevallen de betekenis van horeca spontaan naar voren gebracht door wijkprofessionals21. In positieve maar 

ook in negatieve zin. Tegelijkertijd kwam het thema in diverse stadsdelen of wijken niet aan de orde. 

Wellicht zijn nadelen of meerwaarde hier minder duidelijk. 

 

De algemene lijn die uit deze groepsgesprekken en interviews naar voren komt is dat horeca in woonwijken 

bijdraagt aan een zekere levendigheid en ontmoetingsfunctie voor bewoners. Soms ontleent een gebied hier 

zijn imago aan. In Bottendaal, Altrade en enkele andere locaties hebben vooral cafés en restaurants een 

bovenwijkse, stedelijke betekenis. In herstructureringsgebieden vergroten horecavestigingen de 

aantrekkingskracht van het woongebied, wat dat betreft werkt ‘placemaking’ hier goed. In sommige 

gebieden, waaronder Nijmegen-Noord, kan (meer) horeca als welkome ontmoetingsplaats voor bewoners 

                                                           

18 Bron: https://hetccv.nl/onderwerpen/veiligheidsbeleving/wat-is-het-probleem/specifieke-plek/hang-en-handel-plekken/ 
19 Bron: https://www.politie.nl/themas/overlast.html 
20 T.b.v. de Nijmeegse Wijkmonitor. 
21 Daar bij gaat het om wijkgericht werkende vertegenwoordigers van woningcorporaties, politie, zorg- en welzijnsorganisaties en 

gemeente (wijkbeheer, wijkmanagent, toezicht). 

https://hetccv.nl/onderwerpen/veiligheidsbeleving/wat-is-het-probleem/veilig-ondernemen/uitgaansgebieden/
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fungeren. Door de vaak langdurige aanwezigheid van horecavestigingen is er zeker sprake van tolerantie 

ten aanzien van eventuele hinder in de omgeving. Signalen van overlast zijn er vooral van direct 

omwonenden. Overlast heeft allerlei vormen, waarbij er geregeld een relatie is met terrasgebruik (en ook het 

opruimen daarvan). In een enkel geval is de negatieve uitstraling wat breder, en spelen er bijvoorbeeld 

onveiligheidsgevoelens. In gebieden met een hoge(re) horeca-dichtheid en meerdere concentraties, vooral in 

Nijmegen-Oost, is de grens volgens wijkprofessionals bereikt22. Daar zou wat hen betreft geen verdere groei 

moeten plaatsvinden. 

 

Ervaren geluidsoverlast in Nijmegen 

Hoewel een meerderheid van de Nijmeegse huishoudens te maken heeft met geluidsoverlast in de eigen 

woonomgeving speelt horeca daar in zijn algemeenheid geen duidelijke rol bij23. Dat is voor omwonenden 

uiteraard wellicht anders. 

 

Het aantal geregistreerde klachten over geluidsoverlast van horeca in Nijmegen vanuit woongebieden (dus 

exclusief het stadscentrum) is in de periode 2012 - 2016 redelijk stabiel. Het gaat om een gemiddelde van 

ruim 70 klachten per jaar. 

 

Klachten geluidoverlast horeca in Nijmegen 

 
bron: politiestatistieken 2017 

 

Gemiddeld genomen over de jaren 2012-2016 was zo’n 46% van de Nijmeegse horecavestigingen buiten het 

stadscentrum aanwezig, terwijl zo’n 27% van de geluidsklachten daar speelde. 

 

                                                           

22 De vraag rijst of (in de centrale delen van Nijmegen) in de directe omgeving van horecavestigingen inmiddels de reguliere bewoning 

is verdwenen ten koste van kamerbewoning en appartementen (woningsplitsingen). Hiervan bestaat nog geen beeld. 

 
23 Een meerderheid van de Nijmeegse huishoudens heeft te maken met geluidsoverlast in de eigen woonomgeving: 14% ervaart deze 

hinder vaak en 43% op bepaalde momenten. Horeca heeft daar maar weinig relatie mee. Meest genoemde oorzaken door deze 

groepen zijn geluidsoverlast van buren of buurtgenoten, wegverkeer en bromfietsen of motoren. Bron: gemeente Nijmegen, 

Stadsmonitor 2016. 
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Klachten geluidoverlast horeca naar stadsdeel 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Nijmegen-Oost 37 32 39 30 29 

Nijmegen-Oud-West 13 21 18 23 10 

Nijmegen-Nieuw-West 0 1 1 2 6 

Nijmegen-Midden 4 6 5 11 2 

Nijmegen-Zuid 2 4 3 9 16 

Dukenburg 5 2 3 0 1 

Lindenholt 10 0 3 7 1 

Nijmegen-Noord 1 1 1 1 0 

Nijmegen 72 67 73 83 65 
bron: politiestatistieken 2017 

 

Geluidoverlast van horeca wordt vooral in Nijmegen-Oost en Nijmegen-Oud-West gemeld. In stadsdeel 

Nijmegen Oost gaat het gemiddeld genomen over zo’n 33 meldingen per jaar (29 in 2016). We zien hier een 

voorzichtig dalende trend. In Oud-West zijn er zo’n 17 klachten per jaar (10 in 2016). Nijmegen-Zuid kent 16 

klachten in 2016, het aantal meldingen lijkt hier in de loop der jaren wat toe te nemen. 

 

Klachten geluidoverlast horeca naar wijk (bron: politiestatistieken 2012 e.v.) 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Bottendaal 6 3 3 5 10 

Altrade 21 15 21 13 9 

Galgenveld 3 5 5 2 5 

Hengstdal 4 1 4 9 3 

Groenewoud 1 7 3 1 1 

Biezen  8 11 6 10 8 

Wolfskuil 5 10 12 13 2 

Hatert 2 3 2 4 11 
bron: politiestatistieken 2017 

 

Wijken buiten het stadscentrum waar de meeste meldingen worden gedaan zijn Altrade (gemiddeld 16 per 

jaar sinds 2012, 9 in 2016), Biezen en Wolfskuil (gemiddeld genomen 8 meldingen per wijk sinds 2012, 

respectievelijk 8 en 2 in 2016) en Bottendaal (gemiddeld 5, 10 meldingen in 2016). In Altrade lijkt het aantal 

meldingen af te nemen. 
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Stankoverlast 

Van de Nijmeegse huishoudens heeft 24% te maken  met stankoverlast in de eigen woonomgeving. Net als 

bij geluidoverlast komt horeca daar in zijn algemeenheid als oorzaak niet of nauwelijks bij naar voren24. Dat 

is voor omwonenden uiteraard wellicht anders. 

 

Verkeershinder, veiligheid en milieu-impact 

Specifieke informatie over aan horeca gerelateerde verkeershinder, veiligheidsproblematiek en 

milieugevolgen binnen Nijmegen is niet voorhanden.  

 

In het volgende hoofdstuk is de blik van wijkprofessionals per stadsdeel kort weergegeven. 

 

                                                           

24 Bron: gemeente Nijmegen, Stadsmonitor 2016. Zo’n kwart van de Nijmeegse huishoudens heeft te maken met hinder van stank of 

vieze lucht. Meest genoemde oorzaken door deze groepen zijn gft-containers en/of afvalbakken, riolering en wegverkeer. 

 



Horecavestigingen in Nijmeegse woongebieden - 22 

4. Nijmeegse stadsdelen nader bekeken 

4.1 Nijmegen-Oost 

Oost kent een horeca-aanbod met gedeeltelijk een stedelijke verzorgingsfunctie, vaak met vestigingen in de 

nabijheid van het stadscentrum. Maar tegelijkertijd zien we een redelijke spreiding over het stadsdeel. In de 

wijken Altrade Bottendaal zijn concentraties aanwezig. 

 

Overzicht horecavestigingen  [inclusief bezorg/afhaal] in stadsdeel Nijmegen-Oost 

 
bron: Locatus 

 

In de meeste horecacategorieën is het aantal vestigingen stabiel. Wel neemt het aantal cafés gestaag af (van 

27 naar 16) en het aantal (café-)restaurants toe (van 21 naar 38). Per saldo is het aantal horecavestigingen in 

10 jaar met 6% gestegen, een lichte toename. 

 

Spreiding horecavestigingen  [inclusief bezorg/afhaal] in stadsdeel Nijmegen-Oost 

 
bronmateriaal: Locatus 2017 

Nijmegen-Oost 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Café 27 26 26 21 21 21 19 18 17 17 16

Koffiehuis 0 0 0 1 1 1 2 1 1 1 1

Coffeeshop 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3

Fastfood 14 13 12 10 10 10 12 13 12 12 12

Bezorg/Halen 4 4 3 3 3 4 6 6 5 5 5

Grillroom/Shoarma 5 5 5 3 3 3 2 2 2 2 2

Hotel 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Hotel-Restaurant 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

IJssalon 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2

Lunchroom 1 1 1 1 1 2 3 3 3 4 4

Café-Restaurant 5 7 8 11 11 11 13 13 14 16 16

Restaurant 16 15 15 16 16 16 17 18 18 22 22

Partycentrum 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0

Horeca Overig 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

80 79 78 74 74 76 81 81 79 86 85
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Hoe kijken wijkprofessionals tegen de horeca in dit stadsdeel aan in relatie tot het woon- en leefklimaat? 

Horeca is in Nijmegen-Oost (waaronder de wijk Bottendaal) relatief veel aanwezig. Dit geeft een levendig 

karakter, met veel mensen op straat. Er zijn weinig overlastmeldingen bekend. Dit hangt wellicht samen met 

reeds lang als horeca in gebruik zijnde locaties. 

 

Wel is rond de huidige concentraties de grens bereikt volgens wijkprofessionals. Over het algemeen gaat het 

goed, juist in deze wijken is er een behoorlijke tolerantie. Er zijn zeker signalen van overlast, bijvoorbeeld 

t.a.v. het ’s nachts opruimen van de terrassen en het napraten en na-borrelen op straat. Maar al met al vallen 

overlast en klachten mee. 

 

In Bottendaal is er t.a.v. horeca een relatief grote tolerantie, zijn er weinig klachten bekend bij 

wijkprofessionals. Door de sluiting van een coffeeshop is de druk op de resterende coffeeshop nu extra 

opvallend. Overlast bestaat vooral uit de verkeer aantrekkende werking, afwijkend verkeersgedrag en 

lawaaiige bezoekers. Fungeert nu als afhaalcentrum voor geheel Nijmegen, bovenwijkse betekenis. 

 

In Hengstdal zijn er bij wijkprofessionals weinig horeca-overlastmeldingen bekend. 

 

In Altrade leidt de groeiende horeca tot groeiende overlast25. De rust is uit de wijk, maar er is nu wel 

levendigheid. De situatie botst soms met de leefstijlen, yuppen houden van wat levendigheid, gezinnen over 

het algemeen wat minder. Vanuit Nijmegen komt er een ouder publiek (30+) naar de Daalseweg en 

omgeving, het stadscentrum is  steeds meer voor jongeren. 

4.2 Nijmegen-Oud-West 

Dit stadsdeel kent ruim 20 vestigingen, vooral fastfood, grillroom/shoarma en restaurants. Er is een redelijk 

evenwichtige ruimtelijke spreiding te zien. 

 

Overzicht horecavestigingen  [inclusief bezorg/afhaal] in stadsdeel Nijmegen-Oud-West 

 
bron: Locatus 

 

Per saldo is het aantal horecavestigingen in 10 jaar met 14% gestegen, op een relatief laag totaalaantal. In dit 

stadsdeel gaat de toename van café-restaurants niet gepaard met een afname van buurtcafés. Het gebied 

kent relatief veel nieuwe restaurants. 

 

  

                                                           

25 Signaal van wijkprofessionals uit 2015. 

Nijmegen-Oud-West 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Café 7 7 7 7 7 7 5 5 5 7 7

Koffiehuis 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Seks/Nachtclubs 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1

Fastfood 7 7 7 7 7 9 7 6 6 4 4

Bezorg/Halen 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Grillroom/Shoarma 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3

Lunchroom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Café-Restaurant 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2

Restaurant 1 1 1 2 2 2 2 2 3 4 4

21 21 21 22 22 24 22 21 22 24 24
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Spreiding horecavestigingen  [inclusief bezorg/afhaal] in stadsdeel Nijmegen-Oud-West 

 
Bronmateriaal: Locatus 2017 

 

Hoe kijken wijkprofessionals tegen de horeca in dit stadsdeel aan in relatie tot het woon- en leefklimaat? 

Het Honigcomplex heeft zich een plaats verworven. De (horeca)initiatieven hier hebben vaak stedelijke 

uitstraling, maar er is zeker ook betekenis voor Biezen. De Honig en Vasim vergroten de aantrekkingskracht 

als (potentieel) woongebied, wat dat betreft werkt placemaking hier goed. 

 

Wolfskuil: geen opmerkingen over horeca. 

4.3 Nijmegen-Nieuw-West 

Dit stadsdeel kent momenteel 13 vestigingen, vooral fastfood en restaurants. Veel vestigingen zijn aan 

grotere wegen gelegen. 

 

Overzicht horecavestigingen  [inclusief bezorg/afhaal] in stadsdeel Nijmegen-Nieuw-West 

 
bron: Locatus 

 

Nijmegen-Nieuw-West 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Café 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2

Fastfood 3 3 3 4 4 3 3 4 5 4 4

Bezorg/Halen 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1

Grillroom/Shoarma 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0

Hotel-Restaurant 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

IJssalon 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 2

Restaurant 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3

9 9 9 10 11 10 10 11 11 13 13
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Verhoudingsgewijs is het aantal vestigingen hier duidelijk toegenomen, weliswaar op een relatief laag totaal 

aantal. Het gaat om enkele nieuwe ijssalons en restaurants. 

 

Spreiding horecavestigingen  [inclusief bezorg/afhaal] in stadsdeel Nijmegen-Nieuw-West 

 
Bronmateriaal: Locatus 2017 

 

Hoe kijken wijkprofessionals tegen de horeca in dit stadsdeel aan in relatie tot het woon- en leefklimaat? 

Neerbosch Oost: geen opmerkingen over horeca. 

 

Heseveld: horecaoverlast speelt volgens wijkprofessionals  met name rond een specifiek café. Daar ervaren 

omwonenden overlast van bezoekers in de openbare ruimte, en is er bij hen soms een gevoel van 

onveiligheid aanwezig. 

 

Hees: geen opmerkingen over horeca. 
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4.4 Nijmegen-Midden 

Dit stadsdeel kent 35 vestigingen, in allerlei horecacategorieën. Fastfood is de grootste groep. Veel 

vestigingen liggen aan grotere wegen of zijn aan universiteit en ziekenhuizen verbonden. 

 

Overzicht horecavestigingen  [inclusief bezorg/afhaal] in stadsdeel Nijmegen-Midden 

 
bron: Locatus 

 

In 10 jaar zijn er per saldo 6 vestigingen bijgekomen, waaronder koffiehuizen en café-restaurants. 

 

Spreiding horecavestigingen  [inclusief bezorg/afhaal] in stadsdeel Nijmegen-Midden 

 
Bronmateriaal Locatus 2017 

 

Hoe kijken wijkprofessionals tegen de horeca in dit stadsdeel aan in relatie tot het woon- en leefklimaat? 

Er is geen recente informatie beschikbaar. 

Nijmegen-Midden 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Café 5 5 6 6 6 6 3 3 3 3 3

Koffiehuis 1 1 0 1 1 1 2 2 2 3 3

Fastfood 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10

Bezorg/Halen 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3

Grillroom/Shoarma 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3

Hotel-Restaurant 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Lunchroom 3 3 3 2 2 2 3 4 4 4 3

Café-Restaurant 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3

Restaurant 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4

Partycentrum 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1

Horeca Overig 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1

29 29 30 34 34 34 34 34 34 36 35
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4.5 Nijmegen-Zuid 

Dit stadsdeel kent momenteel 26 horecavestigingen, vooral fastfood, cafés en bezorg/halen. Veel vestigingen 

liggen in of nabij wijkvoorzieningen (zoals buurt of wijkwinkelcentra). 

 

Overzicht horecavestigingen  [inclusief bezorg/afhaal] in stadsdeel Nijmegen-Zuid 

 
bron: Locatus 

 

Qua horeca-ontwikkeling is Nijmegen-Zuid per saldo stabiel, het aantal cafés is wat afgenomen. 

 

Spreiding horecavestigingen  [inclusief bezorg/afhaal] in stadsdeel Nijmegen-Zuid 

 
Bronmateriaal: Locatus 2017 

 

Hoe kijken wijkprofessionals tegen de horeca in dit stadsdeel aan in relatie tot het woon- en leefklimaat? 

Wijkprofessionals benoemden in de tweejaarlijkse bespreking van het woon-leefklimaat in dit stadsdeel geen 

specifieke voordelen of aandachtspunten. 

 

  

Nijmegen-Zuid 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Café 8 8 7 6 6 6 6 6 6 5 5

Koffiehuis 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1

Seks/Nachtclubs 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1

Fastfood 8 8 8 7 7 7 7 7 7 8 8

Bezorg/Halen 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3

Grillroom/Shoarma 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3

IJssalon 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Lunchroom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Restaurant 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

25 25 25 24 23 23 24 24 24 24 26
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4.6 Dukenburg 

Stadsdeel Dukenburg kent 22 horecapunten. Veel vestigingen zijn liggen in of nabij het grote WC 

Dukenburg of bij andere wijkvoorzieningen (zoals buurt of wijkwinkelcentra). 

 

Overzicht en spreiding horecavestigingen  [inclusief bezorg/afhaal] in stadsdeel Dukenburg 

 
bron: Locatus 

 

Spreiding horecavestigingen  [inclusief bezorg/afhaal] in stadsdeel Dukenburg 

 
Bronmateriaal: Locatus 2017 

 

Dukenburg kent gezien de bevolkingsomvang een laag aantal horecavestigingen. De ontwikkeling is stabiel 

tot licht stijgend (+3). Wel zijn er enkele grote horecabedrijven met een regionaal bereik aanwezig. 

 

Dukenburg 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Café 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1

Koffiehuis 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1

Fastfood 7 6 5 5 6 5 5 5 5 6 6

Bezorg/Halen 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4

Grillroom/Shoarma 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2

Lunchroom 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2

Café-Restaurant 0 0 2 2 1 1 1 1 1 1 2

Restaurant 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3

Partycentrum 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1

19 18 19 20 20 19 20 20 20 22 22
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Hoe kijken wijkprofessionals tegen de horeca in dit stadsdeel aan in relatie tot het woon- en leefklimaat? 

Er is geen recente informatie beschikbaar. 

4.7 Lindenholt 

Veel vestigingen in Lindenholt liggen in of nabij wijkvoorzieningen (zoals buurt of wijkwinkelcentra). Het 

gaat vooral om fastfood en bezorg/haal-vestigingen. Ook zijn er enkele grote horecabedrijven met een 

regionaal bereik aanwezig. 

 

Overzicht horecavestigingen  [inclusief bezorg/afhaal] in stadsdeel Lindenholt 

 
bron: Locatus 

 

In de ontwikkeling valt de toename van het aantal bezorg- en haalvestigingen in Lindenholt op, en een 

afname van restaurants. 

 

Spreiding horecavestigingen  [inclusief bezorg/afhaal] in stadsdeel Lindenholt 

 
Bronmateriaal: Locatus 2017 

 

Hoe kijken wijkprofessionals tegen de horeca in dit stadsdeel aan in relatie tot het woon- en leefklimaat? 

Er is geen recente informatie beschikbaar. 

  

Lindenholt 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Café 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Discotheek 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1

Fastfood 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4

Bezorg/Halen 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 3

Grillroom/Shoarma 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1

Lunchroom 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1

Restaurant 5 5 5 5 5 5 4 3 3 3 3

12 13 13 12 12 12 12 12 11 14 14
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4.8 Nijmegen-Noord 

Ondanks de groei van het aantal inwoners in stadsdeel Noord zien we hier een laag aantal 

horecavestigingen. Fastfood en café-restaurants zijn het best vertegenwoordigd. 

 

Overzicht horecavestigingen  [inclusief bezorg/afhaal] in stadsdeel Nijmegen-Noord 

 
bron: Locatus 

 

In Oud-Lent is een lichte concentratie van horeca-vestigingen te zien. 

 

Spreiding horecavestigingen  [inclusief bezorg/afhaal] in stadsdeel Nijmegen-Noord 

 
Bronmateriaal: Locatus 2017 

 

Opvallend is de aanwezigheid van enkele grote vestigingen, gericht op regionaal bereik: Van der Valk en 

Cinemec. Uiteraard hebben deze ook betekenis voor de inwoners van Nijmegen-Noord. In strikte zin zijn 

deze grootschalige vestigingen geen horeca in woongebieden, maar aan grotere infrastructuur gelegen. 

Nijmegen-Noord 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Café 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Fastfood 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3

Hotel-Restaurant 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Café-Restaurant 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3

Restaurant 3 3 3 2 2 2 0 0 0 1 1

Partycentrum 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0

8 8 8 9 9 9 7 7 8 9 10
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Hoe kijken wijkprofessionals tegen de horeca in dit stadsdeel aan in relatie tot het woon- en leefklimaat? 

Er is weinig horeca in de woonomgeving in Nijmegen-Noord. Meer vestigingen hier zou volgens 

wijkprofessionals daarentegen wel wenselijk zijn. Her en der zijn er wel mogelijkheden om koffie te drinken, 

vooral in de randen van de wijk. Bewoners missen bijvoorbeeld een bruine kroeg als ongedwongen 

ontmoetings- en ontspanningsplek binnen de wijk. 

 

In Lent zijn er enkele plannen om horeca in en om de wijk toe te voegen. Hierdoor zullen er in combinatie 

met het nieuwe rivierpark (nevengeul) meer ontmoetingsplekken voor bewoners ontstaan. De wijk gaat 

daardoor volgens wijkprofessionals meer leven. 
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Bijlage 

 

Uit de Horecanota Gastvrij Nijmegen 2007: 

 

Speerpunten versterking bestaande horeca buiten het stadscentrum: 

 Voor horecabedrijven in de wijken geldt dat zij moeten kunnen investeren in hun eigen bedrijf. Het 

uitbreiden van het eigen bedrijf, gericht op een betere bedrijfsvoering, wordt dan ook mogelijk 

gemaakt. 

Speerpunten ruimte voor nieuwe horeca buiten het stadscentrum: 

 De beleidslijn voor de horeca voor de Nijmeegse wijken is steeds geweest dat horeca de ruimte 

krijgt, mits het een aanvulling betreft op het bestaande aanbod en gaat om kleinschalige horeca 

(restaurant, café, ondersteunde horeca). Die lijn houden we vast. 

 Nieuwe grootschalige ontwikkelingen in de horeca zijn alleen gekoppeld aan nieuwe impulsen als 

bijvoorbeeld Waalsprong, Waalfront en 52 degrees. 

 Grote horecabedrijven langs radialen hebben een stedelijke functie. Nieuwe grote horecabedrijven 

zijn daar toegestaan indien deze passen binnen nader te formuleren voorwaarden. 

Ruimte voor nieuwe horeca buiten het stadscentrum 

Nieuwe horeca in de wijken Nijmegen heeft een aanzienlijk aanbod aan horeca buiten het stadscentrum. De 

aanwezigheid van voldoende parkeermogelijkheden, sfeer, persoonlijke aandacht en veiligheid zijn factoren 

die hieraan hebben bijgedragen. De horeca in de Nijmeegse wijken is aanvullend op de horeca in het 

stadscentrum. De horeca buiten het centrum richt zich op een ander publiek (25+ publiek) dan de horeca in 

het centrum (jongeren, studenten, toeristen en winkelend publiek). 

 

In de woonwijken heeft horeca in de eerste plaats een verzorgende functie. Horeca speelt een rol in de 

kwaliteit van de dagelijkse leefomgevingen in de wijken en buurten van de stad, soms als een risicofactor 

maar veel vaker als een pluspunt. Horeca in woonwijken is voor veel bewoners een aantrekkelijk verrijking 

van hun wijk. Met name Nijmegen-Oost en Bottendaal kennen een aantrekkelijk en aanzienlijk horeca-

aanbod. In deze wijken zal het accent voor de komende jaren liggen op versterking van bestaande 

bedrijfsvoeringen. Voor de andere wijken geldt dat nieuwe horeca kansen worden geboden, mits deze 

aanvullend is en kleinschalig van omvang is (bijvoorbeeld een restaurant, of café). De afgelopen jaren is op 

deze basis nieuw horeca-aanbod in wijken als bijvoorbeeld de Hazenkamp ontstaan, waarmee tegemoet 

werd gekomen aan wensen van bewoners in deze wijken. Of de komende jaren ook in andere wijken als 

Dukenburg en Nijmegen-west nieuw horeca-aanbod zal ontstaan, hangt af van initiatieven vanuit de markt. 

Er is ruimte voor nieuwe horeca-ontwikkelingen (restaurants, cafés, ondersteunende horeca, afhaalcentra). 


