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Inleiding - 3 

Samenvatting en conclusies 

Conclusie 
De Stadscentrummonitor is opgezet als een tweejaarlijkse thermometer voor de attractiewaarde en 

economische positie. Concluderend kunnen we over de periode 2010-2012 het volgende zeggen. 

 

Macro-economische ontwikkelingen gaan uiteraard de Nijmeegse binnenstad niet voorbij. Na jaren van 

forse bouwinvesteringen zien we nu duidelijk minder bouwaanvragen. De werkgelegenheid was sinds 2004 

flink gegroeid (+1200 banen), maar na 2008 gaan weer 500 banen verloren, waarvan 200 na 2010. Aan de 

minkant zien we verlies van callcenterbanen, overheidsbanen en banen in winkels, aan de pluskant groei in 

gezondheidszorg en (met “ups en downs”) in de horeca. De leegstand van winkelunits neemt toe, het 

leegstandspercentage is niet opvallend. Veel winkelvloeroppervlak heeft inmiddels een andere functie 

gekregen. 

 

De waarderingen van passanten op allerlei aspecten van aanbod en ambiance geven, net als eerdere jaren, 

een gunstig beeld van de attractiewaarde. Veel ondervraagden zien het centrum zich positief ontwikkelen. 

Bepaalde verkeersaspecten blijven kritisch, maar worden voorzichtig hoger gewaardeerd. Het oordeel over 

de autobereikbaarheid van ons stadscentrum is met een gemiddeld rapportcijfer van 6,0 inmiddels 

voldoende. We zien in het winkelgebied veel actieve, koopkrachtige vijftigers en studenten. Opvallend is dat 

eventuele negatieve impact van de grootschalige bouwwerkzaamheden op en rond Plein 1944 voor 

passanten gering blijkt te zijn, net als 2 jaar geleden. Er zijn echter ook aandachtpunten naar voren komen. 

De aandelen bezoekers uit de regio en ook incidentele bezoekers vallen lager uit, we zien veel vaste bezoekers 

die wat korter blijven. De gemiddelde bestedingen in winkels, horeca en op de markt lopen ook in Nijmegen 

terug. De waardering voor de beschikbaarheid van parkeerplaatsen en de beoordeling van het parkeertarief 

blijven onder rapportcijfer 6 (najaar 2012). Ook zijn er aanwijzingen voor teruglopende passantenaantallen 

op koopavond en zaterdag (overigens zonder dit met harde cijfers te kunnen staven). Betrokkenen 

verwachten wel positieve effecten van de koopzondag. De Ringstraten tenslotte lijken hun nieuw 

verworven positie als bezoekdoel enigszins kwijt te raken (m.u.v. de Lange Hezelstraat). 

 

Economische ontwikkelingen 
 

Krimp in winkelareaal 

De totaalomvang van het winkelareaal vertoont altijd schommelingen, maar na 2008 zien we het 

winkelareaal in Nijmegen-centrum duidelijk verminderen. Er is zo’n 8.500 m2 voor doelgerichte 

aankopen, vergelijkend winkelen en dagelijkse artikelen uit de markt verdwenen. Vooral aan de 

randen van het centrum en in ongunstige delen van panden. Winkelvloeroppervlak dat niet op 

marktwensen aansluit staat lang niet altijd leeg, maar is inmiddels ‘verkleurd’ naar andere 

functies als dienstverlening of wonen. Tegelijkertijd zien we sinds 2009 méér winkels leegstaan 

(72 units in oktober 2013), en neemt het leegstaand oppervlak na 2011 licht toe (9.000 m2 is 8,7% 

zuivere leegstand). 

 

Werkgelegenheid loopt wat terug 

We zien we een terugval van ruim 200 banen in de periode 2010-2012 (14.950 naar 14.710) 

Overheid, call centers en detailhandel nemen de meeste krimp voor hun rekening, terwijl aan de 

pluskant kantoren in de gezondheidszorg figureren. Al met al ligt het totaal aantal banen in het 
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centrum in 2012 nog steeds 5% hoger dan in 2004, maar ten opzichte van 2008 is wel 3% verloren 

gegaan, waarvan de helft tussen 2010 en 2012.  

In de ringstraten groeit het aantal banen licht (+60, 3%). In het centrale winkelcircuit daalt de 

werkgelegenheid met 4% en in de overige delen van de binnenstad (vnl. Singels-Stationsgebied) 

zien we een min van één procent tussen 2010 en 2012.  

 

Bouwinvesteringen nu relatief laag 

Het Nijmeegse stadscentrum kende de afgelopen jaren door grote projecten hoge 

bouwinvesteringen, met onder andere de herontwikkeling van Plein 1944. In 2011 en 2012 zijn de 

bouwinvesteringen duidelijk verminderd tot naar schatting 1.1 miljoen euro (opgegeven bij 

bouwvergunningsaanvragen). Er is in 2013 nog altijd volop dynamiek te zien in de binnenstad, 

meerdere bouwprojecten zijn in uitvoering. 

 

Attractiewaarde 

 

Opnieuw gunstige waardering aanbod en ambiance 

De na 2004 gestegen waarderingen van het Nijmeegse stadscentrum blijven opnieuw stabiel. De 

totaalwaardering is een 7,4. Het hoogst gewaardeerd zijn het horeca-aanbod, de kwaliteit van 

winkels en de algehele sfeer en gezelligheid. Inrichting van de openbare ruimte en het groen in 

de binnenstad krijgen lagere waarderingen. 

 
Waardering aanbod en ambiance 

 
 

Waardering verkeersaspecten stijgt 

De waarderingen voor een aantal verkeersaspecten, vaak ongunstiger dan de cijfers voor aanbod 

en de ambiance, vertonen een voorzichtig stijgende lijn. Het oordeel over de autobereikbaarheid 

van ons stadscentrum is met een gemiddeld rapportcijfer van 6,0 inmiddels voldoende. De 

beschikbaarheid van parkeerplaatsen (5,7) en de beoordeling van het parkeertarief (3,9) blijven 

onder rapportcijfer 6, de waardering voor de eerste verbeterd na 2006 gestaag. De bereikbaarheid 

per fiets (7,7) en openbaar vervoer (7,5) krijgen ruime voldoendes. Het rapportcijfer voor 

fietsenstallingen (incl. klemmen op straat) blijft met een 6,1 wat lager dan eerdere waarderingen 

na het jaar 2002, maar vertoont wel enige stijging sinds 2010. 

 

1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012

algemeen oordeel 6,9 7,1 7,3 7,2 7,2 7,4 7,4 7,4 7,4

cultureel aanbod 6,8 7,0 7,1 7,1 7,2 7,2 7,2 7,3 7,3

horeca-aanbod 7,5 7,5 7,5 7,3 7,5 7,5 7,6 7,5 7,6

variete it winkels 6,7 6,8 6,9 6,9 6,9 7,1 7,1 7,1 7,1

kwaliteit winkels 6,8 7,0 7,2 7,2 7,2 7,3 7,3 7,4 7,4

serviceniveau wink/hor 7,1 7,1 7,2 7,2

evenementenaanbod 7,0 7,2 7,3 7,3

sfeer/gezelligheid 6,8 6,9 7,1 7,1 7,3 7,4 7,3 7,4 7,4

veiligheid 6,6 6,7 6,9 6,8 7,1 7,2 7,2 7,1 7,1

netheid 6,3 6,7 6,7 6,8 6,8 7,0 7,1 6,8 7,0

inrichting 6,2 6,5 6,9 6,8 6,9 6,9 6,8 6,7 6,6

groen in binnenstad 5,9 6,0 5,7 5,6

Nijmegen
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Waardering verkeersaspecten 

 
 

Veel passanten zien positieve ontwikkelingen 

Bijna de helft ziet het centrum zich gunstig ontwikkelen. De meest genoemde redenen daarvoor 

zijn (nog altijd) de aanleg van de Marikenstraat en Moenenstraat, het opknappen van de 

Ringstraten en (in het algemeen) meer variatie in het winkelaanbod. Het afronden van de 

vernieuwingen op en rond Plein 1944 en (in mindere mate) het zich vestigen van meer 

onderscheidende winkels zijn voor hen positieve factoren voor de toekomst. 

Er is ook een aandeel (15 tot 18%) dat vooral negatieve ontwikkelingen schetst. Deze houden 

verband met de lopende vernieuwingen (teveel hoogbouw, rommelige/onrustige sfeer, hoge 

kosten), met zichtbare en dreigende leegstand, het teruglopen van het winkelaanbod en aan een 

overmaat aan winkelketens. Deze groep noemt ook bedreigingen voor de toekomst: een verdere 

economische teruggang en koopkrachtverlies, het doorzetten van online-winkelen en de 

parkeertarieven in en rond het centrum. 

 

Aanwijzingen voor teruglopende passantenaantallen koopzondag en zaterdag 

Beperkte passantentellingen laten al langere tijd voor zowel donderdagavond als de zaterdag een 

neergaande trend zien qua druktebeeld in het kernwinkelgebied. Koopzondagen zijn buiten deze 

tellingen gebleven, eerder gaven stakeholders aan dat deze meer dan compenserend zijn voor de 

teruggelopen drukte op koopavonden. Ook de parkeerafzet laat na 2006 een (afvlakkende) daling 

zien. In de loop van 2012 lijkt enig herstel van verkochte parkeeruren ingezet. 

 

Uit landelijk onderzoek van Atlas voor gemeenten komt overigens een optimistisch geluid over 

de toekomstkansen van (o.a.) de Nijmeegse binnenstad naar voren. De verwachting is 

uitgesproken dat vanwege o.m. agglomeratievoordelen, de hoog opgeleide beroepsbevolking en 

de vele jongeren de (belangrijke en onderscheidende) belevingswaarde sterk zal blijven.  

 

Veel actieve, koopkrachtige senioren 

Op basis van sociaal-economische status, levensfase en levensstijl onderscheiden we 

verschillende consumentengroepen in ons stadscentrum. Het meest aangetroffen zijn de 

consumentengroepen ‘Fifty and fit’ (actieve senioren, koopkrachtig, kwaliteitsbewust en met veel 

vrije tijd), de ‘Studenten’ en ‘Nesting & caring’ (meerpersoonshuishoudens met vaak jonge 

kinderen). Zetten we de aangetroffen verdeling van consumentengroepen af tegen het potentieel 

in Nijmegen, regio en Nederland als geheel dan valt op dat de consumentengroep studenten 

sterk is oververtegenwoordigd. Groeipotentieel ligt er vooral in de commercieel interessante 

groep Nesting and caring. 

 

1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012

bereikbaarheid OV 7,2 7,3 7,2 7,2 7,4 7,4 7,5 7,2 7,5

bereikbaarheid fiets 7,5 7,1 7,2 7,4 7,5 7,5 7,5 7,4 7,7

fietsstalling 6,2 5,6 6,0 6,3 6,4 6,6 6,6 5,9 6,1

bereikbaarheid auto 5,1 5,6 5,7 5,9 5,7 5,4 5,7 5,9 6,0

parkeerplaatsen 4,9 5,7 5,8 5,7 5,5 5,2 5,3 5,4 5,7

parkeertarief 4,4 5,0 5,3 4,4 4,1 4,0 4,2 4,2 3,9

Nijmegen
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Aandeel automobilisten en bezoekers uit regio neemt af 

Het aandeel automobilisten binnen de totale vervoersstroom naar het centrum neemt geleidelijk 

af (21% in 2012). In 2012 geven de meeste passanten (33%) aan met de fiets of snorfiets te komen. 

Dit aandeel nam in de loop van de jaren toe. Het aandeel bus- en treinreizigers is in omvang de 

tweede categorie (26%). Absolute cijfers over aantallen bezoekers, bijvoorbeeld over de 

ontwikkeling van het aantal automobilisten, zijn niet beschikbaar. 

 

Het aandeel regiobezoekers schommelde altijd rond de 25%, maar is nu teruggelopen naar ruim 

15%. Daardoor zien we nu verhoudingsgewijs meer Nijmeegse passanten (67%). Het aandeel 

bezoekers van buiten de regio (16%) en uit het buitenland (2%) bleef stabiel. 

 

Lange Hezelstraat en Plein 1944 blijven goed bezocht 

Wat betreft routekeuze door passanten neemt de Broerstraat nog altijd de belangrijkste positie in 

(door 69% bezocht), gevolgd door de Grote Markt (64%), Marikenstraat (62%), Plein 1944 (44%) 

en de Molenpoortpassage (35%). Het patroon van het kernwinkelgebied blijft duidelijk zichtbaar. 

De in 2008 gesignaleerde toegenomen betekenis van Ringstraten als de Van Welderenstraat en 

Hertogstraat is verminderd. De Lange Hezelstraat is hierop een uitzondering (door circa 29% van 

de ondervraagde passanten bezocht). Plein 1944 is in de routing een belangrijke schakel, en 

handhaaft opnieuw de relatief sterke positie (door 44% bezocht, in 2010 was dat 46%). Dit 

ondanks bouwwerkzaamheden ter plaatse. 

 

Meer vaste, korter verblijvende bezoekers; gemiddelde bestedingen dalen 

Vergeleken met eerdere jaren troffen we in 2012 meer regelmatige bezoekers aan, en minder 

incidentele passanten. De gemiddelde verblijfsduur van het winkelend publiek is duidelijk 

afgenomen. De trend waarbij de verblijfsduur verlengde is omgebogen, het aandeel 

kortverblijvers neemt toe. In 2012 zijn de gemiddelde uitgaven aan winkel-, horeca- en 

marktbestedingen in vergelijking met twee jaar eerder met zo’n 13% afgenomen, tot circa €46,- 

per persoon. 
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1 Inleiding 

1.1 Achtergrond stadscentrummonitor 

Sinds 1996 wordt tweejaarlijks onderzoek gedaan naar het Nijmeegse stadscentrum. Deze 

monitoring is destijds gestart om een vinger aan de pols te houden bij belangrijke veranderingen 

in de binnenstad en om effecten van investeringen aan te kunnen geven. Centraal staan 

indicatoren rond het economisch functioneren en de attractiewaarde voor bezoekers. 

Deze editie is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Nijmegen, afdelingen Economische Zaken 

en Ontwikkelingsbedrijf. Sinds 2006 richt de stadscentrummonitor zich op het economisch 

functioneren en de attractiewaarde, de kwaliteit van de woon- en leefomgeving wordt in beeld 

gebracht in de Wijkmonitor. 

1.2 Gegevensbronnen 

Veel gegevens komen uit enquêtes en tellingen die in het najaar van 2012 in de kern van de 

binnenstad zijn gehouden. Op twee maandagen, drie donderdagen en drie zaterdagen tussen de 

herfstvakantie en de intocht van Sinterklaas zijn in totaal 1.284 enquêtes afgenomen. 

Tegelijkertijd zijn druktebeelden gemeten door middel van voetgangerstellingen. Deze tellingen 

en enquêtes geven een indruk van de omvang en samenstelling van de bezoekersstroom in de 

belangrijkste winkelstraten van de stad. Daarnaast worden verschillende statistieken gebruikt om 

ontwikkelingen en beleidseffecten te traceren, deels doorlopend tot en met oktober 2013. Bronnen 

zijn: parkeerafzetcijfers (gemeente Nijmegen), inventarisaties van het winkelaanbod (Locatus), 

werkgelegenheidsgegevens (PWE-Gelderland, een jaarlijks onderzoek van de provincie 

Gelderland naar de aard en omvang van de Gelderse werkgelegenheid) en de registratie van 

bouwvergunningen (gemeente Nijmegen). 

Bijzondere omstandigheden Plein 1944 

Gedurende de veldwerkperiode waren de omstandigheden op en rond Plein 1944, net als in 2010, 

afwijkend. Het plein was vanwege herinrichting en nieuwbouw van panden met bouwhekken 

afgesloten. De looproutes langs het plein waren in functie, maar minder aantrekkelijk vanwege 

bouwoverlast. Mogelijke biaseffecten kunnen we verwachten in de loopstromen, in de opgegeven 

vervoerswijze (naar verwachting wat minder buspassagiers) en mogelijk ook in de oordelen van 

passanten over aanbod, ambiance of verkeersaspecten. 

1.3 Indeling rapportage 

De rapportage start met een beeld van het economisch functioneren van het Nijmeegse 

stadscentrum: aanbodontwikkelingen, werkgelegenheid en bouwinvesteringen. Daarna wordt 

ingegaan op de attractiewaarde van de binnenstad als bezoekdoel. Daarbinnen komen 

druktebeeld en parkeerafzet, bezoekgedrag en de waarderingen van aanbod, ambiance en 

verkeersaspecten aan de orde. 
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2 Economische ontwikkelingen 
Het Nijmeegse stadscentrum is een belangrijke drager van de identiteit en geschiedenis van de 

stad en vormt de top van het regionale winkel- en uitgaansaanbod. Er zijn belangrijke 

bezoekdoelen in de culturele en zakelijke sfeer, waaronder musea en allerlei dienstverlening 

(waaronder de gemeentelijke diensten). In dit hoofdstuk staat de binnenstadseconomie centraal. 

Naast aanbodontwikkelingen komen de werkgelegenheid en de bouwinvesteringen aan bod.  

2.1 Aanbodontwikkeling stadscentrum 

In het Nijmeegse stadscentrum staan relatief grote panden uit de wederopbouwperiode en de 

winkelsamenstelling is ten opzichte van andere binnensteden tradioneel vrij breed en gevarieerd. 

Langer dan in andere binnensteden bleef een behoorlijk deel van het aanbod gericht op 

doelgerichte aankopen (bijvoorbeeld woninginrichting, elektro). De laatste 10, 12 jaar zien we wel 

een forse vermindering van het doelgerichte aanbod. Meestal betreft dit verdwenen meubel-

zaken, die grotendeels zijn verbouwd tot woningen. Het centrale winkelaanbod beslaat ruim 

95.000 m2 WVO (excl. leegstand) en ca. 490 vestigingen (oktober 2013). Zowel het aantal 

winkelvestigingen als m2 winkelvloeroppervlak nemen na 2009 enigszins af. 

 

Ontwikkelingen in het winkelaanbod en ook leegstand houden onder meer verband met: 

• de algemene economische ontwikkelingen (bijvoorbeeld de huidige, voortgaande crisis); 

• brancheontwikkelingen zoals de tendens naar schaalvergroting in bepaalde branches 

(waaronder woonwinkels en doe-het-zelfzaken); 

• huurprijzen van panden; 

• de groei van het internetwinkelen; 

• vernieuwingen als het verknopen van fysiek en onlinewinkelen (‘het nieuwe winkelen’); 

• concurrentie van andere winkelconcentraties. Uit landelijk onderzoek van Atlas voor 

gemeenten komt een optimistisch geluid over de toekomstkansen van de Nijmeegse (en 

Arnhemse) binnenstad naar voren. De verwachting is uitgesproken dat vanwege o.m. 

agglomeratievoordelen, de hoog opgeleide beroepsbevolking en de vele jongeren de 

(onderscheidende) belevingswaarde sterk zal blijven. 
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Figuur 1: Ontwikkeling winkelgebied Centrum-Nijmegen 2000-2013, in aantal winkels 

(bovenste figuur) en winkelvloeroppervlak (onderste figuur). 

 

 

 

Bron: Locatus, bewerking O&S Nijmegen.  

 

De belangrijkste trends rond de aanbodontwikkeling in Nijmegen: 

• De totaalomvang van het winkelareaal (in aantal vestigingen en m2) na het jaar 2000 toont 

enige schommelingen, mede ook afhankelijk van toevalligheden bij de metingen. Na 2008 

zien we het totale winkelareaal in Nijmegen-centrum echter duidelijk verminderen. Er is zo’n 

8.500 m2 t.b.v. doelgerichte aankopen, vergelijkend winkelen en dagelijkse artikelen uit de 

markt verdwenen, vooral door omzetting van (delen van) grote panden naar de woonfunctie. 

Vooral aan de randen van het centrum en in ongunstige delen van panden 

(verdiepingsvloeren m.n.). 
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• Dit beïnvloedt waarschijnlijk de ontwikkeling van de leegstand in positieve zin. 

Winkelvloeroppervlak dat niet op marktwensen aansloot is inmiddels ‘verkleurd’ naar 

andere functies als horeca, dienstverlening of wonen. 

• We zien een gestage daling van aantal vestigingen en m2 WVO doelgerichte aankopen, 

bijvoorbeeld woninginrichting, elektro of sportartikelen 

• De relatieve betekenis van vergelijkend winkelen (mode, luxe artikelen, warenhuisaanbod) is 

toegenomen, hoewel het aantal m2 na 2012 is gedaald. Met de opening van de Primark is te 

verwachten dat dit aanbod weer verder zal groeien.  

• Het aanbod in dagelijkse artikelen (food, drogisterijartikelen) is in het Nijmeegse centrum al 

jaren redelijk stabiel. Hoewel het aantal vestigingen de laatste jaren enigszins daalde, is door 

de nieuwvestiging van een supermarkt in 2009 het aantal m2 VVO vergroot. 

 

Figuur 2: Leegstand in winkelunits en m2 winkelvloeropperval (WVO, leegstandsdefinitie Locatus) 

 

 
 

Bron: Locatus, bewerking O&S Nijmegen. 

 

Het aantal leegstaande winkelpanden was sinds 2005 stabiel, en is vanaf 2009 toegenomen. In 

oktober 2013 telde Locatus 72 leegstaande winkelunits in ons stadscentrum. De zuivere 

leegstand1 in m2 winkelvloeroppervlak daalde na 2009 enigszins, maar is na 2011 toegenomen tot 

9.000 m2 of 8,7% van het totale winkelvloeroppervlak. Samenvattend zien we dat er méér 

winkels leegstaan, en een lichte toename qua oppervlak. Zoals gezegd heeft veel 

winkelvloeroppervlak dat niet op marktwensen aansloot inmiddels een andere gebruiksfunctie, 

bijvoorbeeld dienstverlening of wonen. 

 

Er zijn meerdere initiatieven in Nijmegen om de leegstandssituatie te beïnvloeden. In de 

Werkgroep Vastgoed stemmen eigenaren, makelaardij en gemeente onderling af. Het project 

Tussentijds streeft naar tijdelijke invulling van leegstaande panden. Ook zijn de gemeentelijke 

beleidsregels verruimd, waardoor nieuwe invullingen (waaronder mixed branches) mogelijk zijn. 

 

Onderstaande figuur laat de relatieve positie van Nijmegen zien als het gaat om winkelaanbod en 

leegstand in het centrale winkelgebied. Het huidige leegstandspercentage van 8,7% van het 

winkelvloeroppervlak ligt net boven het gemiddelde voor vergelijkbare kennissteden buiten de 

Randstad (8,5%). Steden als Enschede (leegstand 12%) en Groningen (9,6%) kennen volgens 

Locatus verhoudingsgewijs meer leegstand. 

                                                        

1 De leegstand die dataleverancier Locatus in winkelgebieden inventariseert, omvat niet alleen detailhandelsleegstand, maar 

ook leegstand in horeca en consumentgerichte dienstverlening. Voor de bepaling van de zuivere detailhandelsleegstand schrijft 

Locatus een correctie voor die voor Nijmegen-Centrum resulteert in 8,7% zuivere detailhandelsleegstand. Zonder de correctie 

zou de “bruto leegstand” 13% bedragen (zie ook: http://www.locatus.com/retailreflect/2011/29/09/waar-praten-we-eigenlijk-

over-bij-leegstand ). 

 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

aantal units leegstaand 75 70 47 61 59 61 58 63 72 60 72

zuivere detailhandelsleegstand (m2) 9.000 10.500 6.300 6.300 6.200 8.800 9.700 9.400 8.900 8.400 9.000

% van WVO 8,1% 9,0% 5,6% 5,5% 5,7% 7,8% 8,6% 8,7% 8,5% 8,0% 8,7%
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Figuur 3: Winkelaanbod en zuivere leegstand in centrale winkelgebieden van kennissteden (120-

220.000 inwoners, buiten Randstad), aangevuld met Arnhem, in % van winkelvloeroppervlak 

 

Bron: Locatus, bewerking O&S-Nijmegen, peildatum oktober 2013 

 

Indicator leegstand 

Samenvattend zien we dat er méér winkels leegstaan (na 2009), en een lichte toename qua 

leegstaand oppervlak (na 2011). Het totale winkelareaal in Nijmegen-centrum is aan het 

verminderen. Winkelvloeroppervlak dat niet op marktwensen aansloot staat lang niet altijd leeg, 

maar is inmiddels ‘verkleurd’ naar andere functies als dienstverlening of wonen. 

Branchering 

Ontwikkelingen in de branchering van Nederlandse binnensteden zijn divers. Enerzijds is sprake 

van branchevervaging. Er zijn steeds meer winkels die naast hun “eigen” brancheproducten ook 

andere detailhandelproducten aan de klant aanbieden. Ook wordt branchevreemd aanbod 

ingezet om meer en extra klanten naar de winkel te trekken en de omzet te verhogen (o.m. via 

partijverkoop). Naast branchevervaging is ook brancheverruiming aan de orde van de dag. 

Bijvoorbeeld supermarkten die financiële diensten aanbieden of bakkers met een horecagedeelte. 

Ook een dergelijke verbreding van het aanbod trekt meer klanten en heeft daarmee een 

omzetverhogende werking. In Nijmegen valt op dat de verschillende branchegroepen een zekere 

mate van ruimtelijke concentratie kennen. Zo treffen we mode en luxe artikelen vooral in de 

winkelkern aan. Leisure (waaronder horecavoorzieningen) zien we geconcentreerd aan de 

uiteinden van het winkelgebied. Dagelijkse artikelen liggen gespreid aan de rand van het 

winkelgebied.  
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Figuur 4: Brancheverdeling in Nijmegen, op straatniveau 0 (bovenste kaart) en op 

benedenverdiepingen -1 (onderste kaart). Bron: Locatus 2013. 

 

 

Locatiesegmentatie binnen winkelgebied 

Het bestaan van zogenaamde A1, A2, B en C-locaties hangt samen met het aantal passanten ter 

plaatse. Bij een A1-locatie bedraagt het aantal passanten 75 tot 100% van de drukste plaats. Dit 

zijn de locaties in het Nijmeegse stadscentrum die het gunstigst liggen in de routing. Voor A2, B 

en C-locaties zijn respectievelijk 50 tot 75%, 25 tot 50% en 10 tot 25% van het hoogst getelde 

aantal passanten de grenswaarden. 
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A2-locaties zitten wat meer aan de rand van het stadshart, maar profiteren wel mee van de 

klantenrouting in het centrum. Ze liggen vaak in de buurt van parkeerplaatsen. B-locaties zijn 

vaak wat beter te bereiken met het openbaar vervoer en de auto. Dat geldt ook voor C-locaties, 

waar duidelijk minder passanten komen. Winkels op deze locaties hebben vaak meer 

mogelijkheden voor de klant om te parkeren in de buurt. 

 

Figuur 5: Locatiesegmentatie in Nijmegen, op straatniveau 0 (bovenste kaart) en op 

benedenverdiepingen -1 (onderste kaart). Bron: Locatus 2013. 
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2.2 Werkgelegenheid 

De werkgelegenheidssituatie (vooral het aantal banen) in het centrum is een belangrijke 

economische indicator. Samen met Heijendaal en Winkelsteeg behoort het stadscentrum tot de 

grote stedelijke werklocaties in Nijmegen, met in 2012 14.700 banen2. 

Ontwikkeling aantal banen 

De werkgelegenheid in het stadscentrum liet in de periode 2004 tot 2008 een gestage groei zien 

van ca. 14.000 naar ca. 15.200 banen. Na 2008 krimpt de werkgelegenheid weer met 500 banen. 

Het grootste verlies zit in de periode 2008-2010 (-300). M.n. in call centers loopt het aantal banen 

flink terug (1000 in 2008 naar 600 in 2012). Na 2010 is de daling van werkgelegenheid minder 

groot. Detailhandel, commerciële en overige diensten verliezen elk ca. 100 banen terwijl er in de 

horeca in 2012 140 banen meer geregistreerd worden dan in 2010 (het resultaat van een flinke 

stijging in 2011 en weer een daling van 60 in 2012).  

 

Figuur 6: ontwikkeling aantal banen naar sector 

 
Bron: PWE-Gelderland 

                                                        

2 Bron: PWE-Gelderland 2012. 
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In absolute zin blijft de dienstensector dominant. Dat gaat in 2012 om ca. 4.650 banen in de sector 

overige diensten (waaronder delen van de gemeente Nijmegen) en nog eens een 4.370 banen in 

commerciële diensten (bijvoorbeeld financiële dienstverlening, call centers). De detailhandel 

voorziet in 2012 in ca. 2.800 banen, gevolgd door de horeca met ruim 2.500 banen. 

Figuur 7: Ontwikkeling aantal banen naar deelgebied. Bron: PWE-Gelderland 

 
Bron: PWE-Gelderland 

 

Per deelgebied van de binnenstad zien we dat de ringstraten in werkgelegenheid tussen 2010 en 2012 

met 60 banen groeien. Dit is vooral te danken aan een thuiszorginstelling die in dat gebied zit.  Het 

meest centrale winkelgebied ziet banenverlies door krimp in overheids-, call center- en 

detailhandelsbanen. Daartegenover staat een behoorlijke groei in de horeca in dat gebied, maar het 

totaal aantal banen loopt niettemin met 4% terug tussen 2010 en 2012. In de overige binnenstad (m.n. 

singelgebied, stationsgebied) lopen vooral de commerciële (kantoor)diensten terug in 

werkgelegenheid. In de detailhandel zien we hier juist een plus. Niettemin krimpt ook in die gebieden 

de werkgelegenheid in de afgelopen twee jaar met een procent.  
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Indicator werkgelegenheid 

Samenvattend zien we een terugval van 200 banen in de periode 2010-2012. Overheid, call centers 

en detailhandel nemen de meeste krimp voor hun rekening, terwijl aan de pluskant (kantoren in) 

de gezondheidszorg figureren. Al met al ligt het totaal aantal banen in het centrum in 2012 nog 

steeds 5% hoger dan in 2004, maar ten opzichte van 2008 is wel 3%, verloren gegaan, waarvan de 

bijna de helft in de periode 2010-2012.  

2.3 Bouwinvesteringen 

Op basis van verleende bouwvergunningen kijken we naar investeringen in wat grotere 

bouwprojecten in Nijmegen-Centrum (vanaf €22.689). De ervaring wijst uit dat dit een 

onderschatting is van de werkelijke investeringen aan gebouwen en inrichting van gebouwen. 

Investeringen in de openbare ruimte blijven grotendeels buiten beschouwing. 

Ontwikkeling bouwinvesteringen 

Figuur 8: Totaal aantal bouwvergunningen (links) en bouwsommen (x 1000 euro, rechts). Betreft 

geschatte bouwsommen uit vergunningaanvragen vanaf €22.689, kleinere projecten: tot €450.000. 

 

 
Bron: Gemeente Nijmegen, afdeling Informatiemanagement en automatisering 

 

Het Nijmeegse stadscentrum kende de afgelopen jaren hoge investeringen, met onder andere de 

herontwikkeling van Plein 19443. In 2011 en 2012 is het aantal bouwvergunningen verminderd. In 

2011 bedroegen de geschatte bouwsommen van 8 bouwprojecten in totaal ruim 800.000 euro, 

                                                        

3 In de jaren ‘90 nam het aantal bouwprojecten duidelijk toe, vooral vanwege diverse uitvoeringsprojecten rond het plan 

Centrum 2000. Na 2004 steeg het investeringsvolume weer, waarbij 2008 piekte naar 50 bouwvergunningen (verspreid over 

het gehele stadscentrum). Het investeringsvolume kende een uitzonderlijke waarde in 1996-1998, en vertoont daarnaast ook 

een behoorlijke stijging naar de jaren 2006 en 2008 (22 en 26 miljoen euro aan opgegeven bouwsommen). Ook 2009 en 2010 

kennen met respectievelijk 26 miljoen euro (waarvan 24 miljoen in grote projecten) en 34 miljoen euro (waarvan 32 miljoen in 

grote projecten) relatief grote bouwinvesteringen. Een aantal ontwikkelingen was hierin dominant: de bouw van commerciële 

ruimten en woningen op en aan Plein 1944, de bouw van commerciële ruimten en appartementen aan Hertogplein-Derde 

Walstraat-Gerard Noodtstraat en vergroting van woon/winkelpanden aan Molenstraat en Karrengas. 
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vooral in de sectoren horeca en (in mindere mate) winkels. In 2012 betrof het 5 

bouwvergunningen met een totaal van 312.500 euro aan geschatte bouwinvesteringen (vooral 

woningen). 

 

Figuur 9 Cumulatieve bouwinvesteringen stadsdeel Nijmegen-Centrum naar sector 1994-2012,  

 x 1000 euro excl. BTW (o.b.v. geschatte bouwsommen bij vergunningsaanvraag) 

 
Bron: Gemeente Nijmegen, Afdeling Informatiemanagement en automatisering 

 

In ons stadscentrum vonden investeringen in kantoren en culturele instellingen vooral eind jaren 

negentig plaats (grijze en bruine lijnen). Ook de investeringen in winkels (blauwe lijn) piekten 

eind jaren negentig, en opnieuw na 2008. Trendmatige groei zien we in de horeca en de 

kantorensector. Na 2005 zien we forse bouwsommen in de woningmarkt, de positie van de 

binnenstad als woongebied is weer belangrijker geworden. Het recentelijk (relatief) wegvallen 

van bouwinvesteringen is zichtbaar in het uitvlakken van de lijnen in bovenstaande figuur in alle 

sectoren na 2010. 

Indicator bouwinvesteringen 

Samenvattend: Het Nijmeegse stadscentrum kende de afgelopen jaren door grote projecten hoge 

bouwinvesteringen, met onder andere de herontwikkeling van Plein 1944. In 2011 en 2012 zijn de 

bouwinvesteringen flink verminderd tot ruim 1 miljoen euro. Wel is er in 2013 volop dynamiek te 

zien in de binnenstad, meerdere bouwprojecten zijn in uitvoering. Dat is bijzonder in de huidige 

economische tijden. 
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3 Attractiewaarde 

3.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk komt een aantal indicatoren rond de attractiewaarde van het Nijmeegse centrum 

aan de orde: de ontwikkeling van druktebeelden en parkeerafzet, aspecten van het bezoekgedrag 

en ook de waarderingen van centrumbezoekers voor het aanbod, omgevingsfactoren en 

verkeersaspecten. 

3.2 Druktebeeld en parkeerafzet 

Druktebeelden 

Het aantal passanten binnen de winkelkern varieert sterk van dag tot dag. Op basis van beperkte 

passantentellingen kan een indicatief druktebeeld worden gepresenteerd (exclusief 

koopzondagen). 

Figuur 10: Druktebeeld in de centrale winkelstraten 2000-2012, index 2000=100 

 
Bron: voetgangerstelling gemeente Nijmegen 2012 

 

Het druktebeeld in de winkelkern laat na 2004 dalende trends zien. Dat geldt voor de 

(zwaarwegende) zaterdag, koopavond en (tot 2010) de doordeweekse donderdag. 

Koopzondagen zijn net als eerdere jaren buiten beschouwing gebleven. In 2010 is in door diverse 

betrokkenen aangegeven dat deze meer dan compenserend zijn voor de teruggelopen drukte op 

koopavonden). 

 

Opvallend is het (mogelijke) herstel op de donderdagmiddag. In 2012 ligt het druktebeeld 12 

indexpunten hoger dan in het jaar 2000. Ondanks de gespreide meting (gedurende 6 teldagen) 
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moeten verschillen van jaar tot jaar echter met voorzichtigheid worden geïnterpreteerd. Onder 

meer weersinvloeden kunnen zorgen voor vertekening. 

 

Ten aanzien van de donderdagavond treedt na 2006 een duidelijke daling in van het aantal 

passanten, met in 2012 22 indexpunten onder het niveau van 2000. Het druktebeeld op de 

zaterdag toont na 2008 ook een duidelijke neergaande trend. In 2012 ligt het druktebeeld 24 

indexpunten lager dan in het jaar 2000 (het jaar waarin de Marikenstraat werd geopend). 

Overigens is de zaterdag als geheel ongeveer een factor 4 drukker dan de donderdagmiddag of 

avond. Dit blijkt niet uit de figuur, deze laat slechts de ontwikkeling zien. 

Figuur 11: Verdeling van aantal passanten in klassen, op straatniveau 0 (bovenste kaart) en op 

benedenverdiepingen -1 (onderste kaart). Bron: Locatus. 
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Bovenstaande kaarten laten op basis van tellingen van bureau Locatus (najaar 2012) de verdeling 

van passanten zien over het kernwinkelgebied. De Molenstraat, Broerstraat en Burchtstraat – 

Grote Markt kennen de meeste passanten. 

Indicator druktebeeld 

Samenvattend: het druktebeeld laat al geruime tijd voor zowel donderdagavond als de zaterdag 

een duidelijke neergaande trend zien. Dit is een aanwijzing voor teruglopende 

passantenaantallen op die momenten. Opmerkelijk is het mogelijke herstel van het aantal 

passanten op de donderdagmiddag in 2012. Verschillen op jaarbasis zijn echter niet maatgevend. 

De betekenis van koopzondagen is in de tellingen buiten beschouwing gebleven. In 2010 gaven 

enkele geïnterviewde stakeholders aan dat deze meer dan compenserend zijn voor de 

teruggelopen drukte op koopavonden. 

Parkeerafzet 

Figuur 12: Indicatie van het aantal afgezette parkeeruren in en rond het stadscentrum 

 

 
 

Bron: Gemeente Nijmegen, afdeling Mobiliteit. Nb: voor het nabijgelegen particuliere parkeerterrein De Oude 

Stad (circa 400 plaatsen) zijn geen afzetgegevens beschikbaar. 

 

In de periode 2003 - 2008 was er sprake van een behoorlijke toename in de afzet van parkeeruren 

in en rond het Nijmeegse stadscentrum. Deze stijging dient wel van enige achtergronden 

voorzien te worden: zowel binnen als buiten de singels zijn wijzigingen in het parkeeraanbod 

doorgevoerd4.  

 

Van december 2008 tot midden 2010 zien we een dalende afzet van parkeeruren in en rond de 

binnenstad. Vanaf juli 2010 tot aan augustus 2011 een weer stijgende afzet. Daarna slaat de trend 

weer om en daalt het aantal afgezette parkeeruren ten opzichte van dezelfde maanden in het jaar 

                                                        

4 Zo zijn in 2007 zowel vergunningenplaatsen als betaalde plaatsen toegevoegd, bijvoorbeeld in de omgeving Barbarossastraat. 

Ook zijn in 2008 ca. 500 parkeerplaatsen omgezet van exclusief gebruik door vergunninghouders naar medegebruik t.b.v. 

bezoekersparkeren (o.a. Parkweg, omgeving Hezelstraatgarage, Joris Ivensplein). Het opheffen van de Hezelstraatgarage 

verminderde begin 2008 het aanbod bezoekersparkeren met ca. 200 plaatsen. 
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daarvoor. Het eerste kwartaal van 2012 daalt de geregistreerde afzet door apparatuurproblemen. 

Vanaf juli 2012 herstelt de afzet enigszins, maar blijft in het vierde kwartaal nog wat achter t.o.v. 

het laatste kwartaal van 2011. 

Indicator parkeerafzet 

Samenvattend: de parkeerafzet laat na 2006 een afvlakkende daling zien, met de aantekening dat 

de uitgangssituatie (cijfers 2007 – 2008) ook beïnvloed is door ontwikkelingen aan de aanbodkant. 

In de loop van 2012 lijkt herstel van verkochte parkeeruren ingezet. 

 

Het beeld is in lijn met gepresenteerde druktebeeld, dat ook al geruime tijd een duidelijke 

neergaande trend laat zien voor de donderdagavond en de zaterdag. 

3.3 Consumentengroepen en bezoekgedrag 

In de paragrafen 3.3 en 3.4 worden gegevens uit een passantenenquête uit het najaar van 2012 

gepresenteerd5. Daarbij worden met behulp van consumentengroepen en de sociaaleconomische 

status (SES) nadere achtergronden geschetst bij allerlei aspecten van bezoekgedrag. 

Consumentengroepen 

Net als in de stadscentrummonitor 2010 zijn zes consumentengroepen onderscheiden, vooral op 

basis van levensfase en levensstijl: 

� inwonende en niet studerende jongeren; 

� studenten; 

� work and have fun; 

� nesting and caring; 

� fifty and fit; 

� ouderen. 

 

De groep inwonend en niet studerend is net als studenten vaak jong, maar redelijk koopkrachtig. 

Vaak zijn de woonlasten afwezig of laag. Studenten zijn vaak wat minder kapitaalkrachtig, zijn 

sterker cultureel georiënteerd. Tot de consumentengroep work and have fun behoren 

tweepersoonshuishoudens, vaak met twee inkomens en een wat meer hedonistische levensstijl en 

relatief veel vrije tijd. Nesting and caring zijn de meerpersoonshuishoudens met vaak jonge 

kinderen. Hun koopgedrag is vaak efficiënt en doelbewust, soms gebonden aan de koopavond, 

zaterdag of koopzondag. Fifty and fit is de groep actieve senioren, koopkrachtig, 

kwaliteitsbewust en met veel vrije tijd. Zij worden ook wel de ‘silver generation´ genoemd. Met 

ouderen bedoelen we hier de groep die vanwege de hoge leeftijd te maken heeft met bijvoorbeeld 

lichamelijke beperkingen en duidelijk minder mobiel is. 

 

In de Nijmeegse binnenstad treffen we de volgende verdeling aan van consumentengroepen. Het 

gaat om een doorsnede van passanten op maandag, donderdag(avond) en zaterdag. 

                                                        

5 Deze enquête (1.284 respondenten) is uitgevoerd op zes punten in de kern van het winkelgebied. Dit betekent dat de 

resultaten af kunnen wijken van het werkelijke totale binnenstadsbezoek doordat mensen met een erg korte verblijfstijd en 

mensen die de kern van de binnenstad niet bezoeken, een kleinere trefkans resp. geen trefkans hebben in het onderzoek. 

Passanten met een lange verblijfsduur hebben juist een hogere trefkans. De wijze van benaderen is echter wel constant in 

vergelijking met eerdere jaren, waardoor ontwikkelingen gevolgd kunnen worden. 
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Figuur 13: Consumentengroepen aangetroffen in het Nijmeegse stadscentrum, versus het 

potentieel in de regio Nijmegen  

 

 
 

 Aangetroffen stadscentrum   Woonachtig regio Nijmegen 

 

Opvallend is dat de consumentengroepen fifty and fit en studenten het meest aanwezig zijn. 

Vergeleken met 2 jaar geleden is de categorie nesting and caring minder aangetroffen (van 27% 

naar 20%) en zijn de groepen fifty and fit (van 22% naar 28%) en ouderen (6% naar 9%) sterker 

vertegenwoordigd. 

 

Figuur 14: Consumentengroepen in Nijmegen-centrum, Nederland en stadsgewest Nijmegen 

(Nijmegen + regio ) 

 

 

Bron: enquête Scm 2012 en CBS statline 

Zetten we de aangetroffen verdeling van consumentengroepen af tegen het potentieel in 

Nijmegen en regio, en tegen de segmentatie in Nederland als geheel, dan valt in eerste instantie 

op dat de consumentengroep studenten sterk is oververtegenwoordigd. Ongeveer 23% van de 

aangetroffen passanten is student, tegen een vertegenwoordiging van 6% in de 

consumentenpopulatie van Nijmegen en regio (stadsgewest Nijmegen) en 5% in Nederland als 

geheel. 

 

Zoals verwacht kan worden zijn de specifieke consumentengroepen (minder mobiele) ouderen 

en de inwonende en niet studerenden ondervertegenwoordigd in de passantenstroom in het 

stadscentrum. Potentieel ligt er vooral in de commercieel interessante groep nesting and caring. 

Deze maakt zo’n zoals gezegd 20% uit van de aangetroffen consumenten, maar zijn wat sterker 

aanwezig in Nijmegen en regio (32%) en in het gehele land (35%). 

student

23%

ouderen

9%

fifty and fit

28%

inwonend en niet 

studerend

2%

work and have fun

18%

nesting and caring

20%

Scm 2012 Nederland Regio Nijmegen

inw onend en niet studerend 2% 9% 8%

student 23% 5% 9%

w ork and have fun 18% 16% 17%

nesting & caring 20% 35% 32%

fifty and f it 28% 22% 22%

ouderen 9% 13% 12%

100% 100% 100%



 

Attractiewaarde - 27 

 

Het Nijmeegse beeld is vergelijkbaar met een dergelijke meting in Utrecht. Daar bleken in 2009 

‘Stedelijke professionals’ en ‘Studenten & starters’ relatief veel aanwezig te zijn (t.o.v. het 

potentieel in de regio). “De welvarende oudere gezinnen en welvarende gezinnen met kinderen 

wonen veel in de regio, maar laten de binnenstad vaak links liggen” (Bron: Stadscentrummonitor 

Utrecht, bureau Extenzio, cijfers Cendris, bewerking Labyrinth/Extenzio, 2009). 

Sociaaleconomische status van passanten 

Naast consumentengroepen kunnen we de sociaaleconomische status (SES) van passanten in beeld 

brengen. Op basis van enquêtevragen over opleiding, inkomen en eigen woningbezit 

onderscheiden we welstandsklassen. Deze zijn gecombineerd in een driedeling; hoog, midden en 

laag. In de Nijmeegse winkelkern treffen we de volgende SES-verdeling aan. 

 

Figuur 15: Sociaaleconomische status in welstandsklassen, aangetroffen in stadscentrum, versus de 

verdeling in de stad Nijmegen als geheel 

  
 

 Aangetroffen stadscentrum    Woonachtig Nijmegen 

 

Qua SES is de middengroep net als in 2010 sterk dominant (59% van het totaal aantal passanten). 

Vergeleken met de verdeling van welstandsklassen in heel Nijmegen (laagste klassen 31%, 

middenklasse afgerond 36%, hoogste klassen 33%6) valt op dat vooral lagere sociaaleconomische 

klassen in het centrum ondervertegenwoordigd zijn, ten faveure van de middenklasse. 

  

                                                        

6 Bron: Stadspeiling 2011 
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Herkomst 

Het aandeel regiobezoekers schommelde altijd rond de 25%, maar is nu teruggelopen naar ruim 

15%. Daardoor zien we nu verhoudingsgewijs meer Nijmeegse passanten (67%). De aandelen 

bezoekers uit de rest van Nederland (van buiten de regio, 16%) en uit het buitenland (2%) bleven 

stabiel. 

Figuur 16: Verdeling passanten naar herkomst 

  
 

Binnen het Nijmeegse bezoek neemt het aandeel uit Nijmegen Noord niet langer toe (8% in 2012). 

Het grootste deel van de pasanten uit Nijmegen komst uit Centrum of Nijmegen Oost (45%). 

Figuur 17: Herkomst binnenstadsbezoekers in %; ontwikkeling in de tijd 

 
 

Interessant is de herkomst van de onderscheiden consumentengroepen. Nijmegen levert een 

relatief wat hoger aandeel studenten, en een iets kleiner aandeel van de consumentengroep 

Nesting and caring. De regio en overig Nederland kennen juist een oververtegenwoordiging van 

deze groep. 

  

Nijmegen
67%

Regio
15%

rest 
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1993 1998 2004 2008 2010 2012

Nijmegen totaal 59 100% 63 100% 63 100% 58 100% 58 100% 67 100%

Centrum/Oost 47 46 49 42 51 45

Nijmegen Zuid 23 22 20 23 20 22

Nijmegen West 16 17 19 17 14 13

Dukenburg/Lindenholt 14 10 9 12 7 12

Noord 2 4 6 9 8

Regio totaal 27 26 23 21 25 15

Overig Nederland 13 11 14 20 15 16

Buitenland 1 1 1 1 2 2
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Figuur 18: Herkomst van passanten naar consumentengroep 

  

 

Verschillen naar sociaaleconomische status zijn er ook. De passanten uit de stad Nijmegen 

verkeren wat vaker in de laagste welstandsklassen, maar tevens ook in de hoogste 

welstandsklassen. De regio en overig Nederland leveren juist relatief veel passanten uit de 

gemiddelde welstandsklasse. 

Vervoerswijze 

Het aandeel automobilisten binnen de totale vervoersstroom naar het centrum neemt geleidelijk 

af (21% in 2012). In 2012 geven de meeste passanten (33%) aan met de fiets of snorfiets te komen. 

Dit aandeel nam in de loop van de jaren toe. Het aandeel bus- en treinreizigers is in omvang de 

tweede categorie (26%). Absolute cijfers over aantallen bezoekers, bijvoorbeeld over de 

ontwikkeling van het aantal automobilisten, zijn niet beschikbaar.  
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Figuur 19: Vervoermiddelgebruik bij het bezoek aan het stadscentrum 

 
 

De consumentengroepen nesting and caring en fifty en fit laten een relatief hoog autogebruik 

zien. Niet geheel verrassend zijn door studenten de fiets en het OV het meest gebruikt. Ook 

binnen de groep work and have fun en nesting and caring is de fiets populair. Ouderen nemen 

relatief vaak de bus naar het stadscentrum. De vervoerswijze verschilt ook voor de diverse 

welstandsklassen. Passanten met de hoogste sociaaleconomische status verkiezen vaker de fiets, 

en minder de bus. De laagste welstandsklassen geven juist vaker aan met stads- of streekbus te 

zijn gekomen. Het autogebruik is voor de verschillende SES-groepen vergelijkbaar. 

Bezoekdoel 

Net als eerdere jaren komen de mensen verreweg het meest om te winkelen: dit is door bijna 8 

van de 10 bezoekers genoemd. Het aandeel horecabezoekers in de passantenstroom neemt in de 

tijd gestaag toe, zo’n 30% van de passanten geeft dit aan. Opvallend is de opkomst van de 

dienstverlening, denk aan kapper, financieel adviseur of makelaar. Zo’n 8% van de passanten 

komt hier (mede) voor. Marktbezoek is recentelijk wat meer genoemd omdat er sinds 2010 ook 

vragenlijsten op de (markt)maandag zijn afgenomen. 
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Figuur 20: bezoekdoelen (spontaan en na doorvragen genoemd); ontwikkeling in tijd (meer 

antwoorden mogelijk, dus totalen > 100%) 

 
Er zijn geen duidelijke verschillen aan te geven voor de verschillende consumentengroepen en 

welstandsklassen. Passanten met een lagere sociaaleconomische status geven wat vaker dan 

gemiddeld recreatieve doeleinden als horecabezoek en kijken/wandelen aan als bezoekdoel. De 

consumentengroep work and have fun is vaker aan het winkelen, terwijl inwonenden het 

bezoekdoel horeca bovengemiddeld opgeven. 
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Bezoekfrequentie 

Figuur 21: Bezoekfrequentie (alle passanten) 

 

 
Vergeleken met eerdere jaren troffen we in 2012 meer regelmatige bezoekers aan, en minder 

incidentele passanten. Zo’n 70% bezoekt het centrum 1 tot 7 x per week. Het aandeel bezoekers 

dat 1 tot 2 keer per maand naar het centrum komt is de laatste jaren wat afgenomen. 

Figuur 22: Bezoekfrequentie van passanten naar consumentengroep 

 
 

Inwonenden, work and have funners en studenten behoren tot de veelbezoekers. Vooral onder 

de consumentengroep nesting and caring bevinden zich wat meer bezoekers die incidenteel of 1 

tot 2x per maand komen. 
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De bezoekfrequentie verschilt niet of nauwelijks naar sociaaleconomische klasse. Onder 

incidentele bezoekers zien we iets vaker de laagste welstandsklassen. 

Verblijfsduur winkelend publiek 

Figuur 23: Verblijfsduur van bezoekers met winkelen als hoofd- of nevendoel 

 
 

De verblijfsduur van het winkelend publiek bedroeg in 2012 gemiddeld 2 uur en 23 minuten. Dat 

is een duidelijke afname t.o.v. eerdere jaren. In 2008 en 2010 was deze verblijfsduur toegenomen 

naar circa 2 uur en 3 kwartier. De grootste groep bezoekers met winkelen als hoofd- of nevendoel 

verblijft nog altijd tussen de 1 en 2 uur in het centrum. Maar het aandeel kortverblijvers neemt 

toe, het aandeel langverblijvers neemt af. 
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Figuur 24: Verblijfsduur (in minuten) van bezoekers met winkelen als hoofd- of nevendoel, naar 

consumentenklassen en SES 

 

 
Ook de verblijfstijd verschilt voor de onderscheiden consumentengroepen en welstandsklassen. 

Inwonend en niet studerend (gemiddeld 177 minuten), studenten (149 minuten) en de laagste 

welstandsklasse (147 minuten gemiddeld) brengen het gemiddelde omhoog.
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Figuur 25: Verblijfsduur van bezoekers met een winkelmotief, naar vervoerswijze 

 

 
Naar vervoerswijze zien we dat de verblijfsduur van treinreizigers het langst is. Passanten die te 

voet naar het centrum kwamen blijven met een uur en 3 kwartier verblijfstijd het kortst. 

Indicator bezoekfrequentie en verblijfsduur 

Samenvattend: zowel bezoekfrequentie als verblijfsduur zijn niet langer stabiel. Vergeleken met 

eerdere jaren troffen we in 2012 meer regelmatige bezoekers aan, en minder incidentele 

passanten. De gemiddelde verblijfsduur van het winkelend publiek is duidelijk afgenomen. De 

trend waarbij de verblijfsduur verlengde is omgebogen, het aandeel kortverblijvers neemt toe. 
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Bestedingen 

Figuur 26: Bestedingen van bezoekers 2002-2012, betreft totaal van winkel-, horeca- en 

marktbestedingen per persoon7 

  mediaan gemiddelde uitgave (afgerond) % stijging (afgerond) % inflatie 2jaarlijks 

2002 € 25,00  € 43  

2004 € 23,00  € 43  0 3,3 

2006 € 30,00  € 50  16 2,8 

2008 € 30,00  € 53  7 4,1 

2010 € 30,00  € 54  1 2,5 

2012 € 26,00  € 46  -13 4,8 

 

 

In 2012 zijn de gemiddelde uitgaven aan winkel-, horeca- en marktbestedingen met zo’n 13% 

afgenomen tot circa €46,-. De mediaan, die het bedrag aangeeft waar de helft van de mensen 

boven of onder zit, lag al enige jaren op hetzelfde niveau, maar is ook duidelijk gedaald in 2012.  

 

De stijging van de gemiddelde uitgaven aan winkel-, horeca- en marktbestedingen in ons 

centrum lag al enige jaren boven de inflatiecijfers voor consumentenprijzen. Maar aan die situatie 

is na 2008 een einde gekomen. Het verlies zit vooral in de grotere bedragen, vanaf €50,-. 

Figuur 27: Bestedingen van bezoekers 2004-2012 in klassen, betreft totaal van winkel-, horeca- en 

marktbestedingen per persoon 

  

                                                        

7 Bron: enquête Stadscentrummonitor en CBS 2011. Gemiddelde uitgaven zijn exclusief de 10 hoogste uitkomsten, de mediaan 

betreft het bedrag waar 50% van alle uitkomsten boven en onder vallen. Getoonde inflatiecijfers voor consumentenprijzen 

zijn tweejaarlijkse optellingen. 
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Figuur 28: Gemiddelde bestedingen naar consumentenklasse en SES (afgerond), betreft totaal van 

winkel-, horeca- en marktbestedingen per persoon 

  

De gemiddelde totale uitgaven verschillen enigszins bij de onderscheiden consumentengroepen. 

Vooral studenten en de (minder mobiele) ouderen wijken af. Duidelijker zijn de verschillen 

tussen de sociaaleconomische klassen, waarbij de gemiddelde bestedingen vrijwel lineair het 

onderscheid tussen de laagste, de gemiddelde en de hoogste welstandsklassen volgt. 
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Indicator bestedingen 

Samenvattend: in 2012 zijn de gemiddelde uitgaven aan winkel-, horeca- en marktbestedingen in 

vergelijking met twee jaar eerder met zo’n 13% afgenomen tot circa €46,- per persoon.  

Routekeuze 

Figuur 29: Indicatie van de routekeuze; betreft het % passanten in het centrale winkelgebied dat 

betreffende straten heeft bezocht, 2004-2012 

 

 
Wat betreft routekeuze door passanten neemt de Broerstraat nog altijd de belangrijkste positie in 

(door 69% bezocht), gevolgd door de Grote Markt (64%), Marikenstraat (62%), Plein 1944 (44%) 

en de Molenpoortpassage (35%). Het patroon van het kernwinkelgebied blijft duidelijk zichtbaar. 

 

De in 2008 gesignaleerde toegenomen betekenis van Ringstraten, zoals de Van Welderenstraat of 

Hertogstraat, is verminderd. De Lange Hezelstraat is hierop een uitzondering (door circa 29% 

van de ondervraagde passanten bezocht). Plein 1944 is belangrijk in de routing en handhaaft 

opnieuw de relatief sterke positie (door 44% bezocht, in 2010 was dat 46%). Dit ondanks 

ingrijpende bouwwerkzaamheden. 

 

De routekeuze verschilt niet sterk voor de onderscheiden consumentengroepen. Wel wijkt de 

groep inwonend en niet studerend af. Zij komen relatief veel op de Grote Markt, Van 

Welderenstraat, Hertogstraat en Plein 1944. En minder in winkelstraten als Moenenstraat, 
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Marikenstraat en Broerstraat. Betrekken we de sociaaleconomische status van passanten er bij 

(SES), dan zien we een redelijk gelijkmatige verdeling. Wel valt op dat ondervraagden uit de lage 

welstandsklassen verhoudingsgewijs minder in de Moenenstraat en Marikenstraat komen. 

Mensen met een hoge SES komen relatief minder op de Grote Markt en Plein 1944. 

3.4 Waarderingen 

Waardering aanbod en ambiance 

De waardering van aanbod en ambiance in de Nijmeegse binnenstad is in een langjarige trend op 

allerlei punten gestegen en vervolgens gestabiliseerd. 

Figuur 30: Waardering aanbod en ambiance 

 
 

Na 2006 zien we redelijk gelijkmatige oordelen van passanten. Zo ook in 2012, ondanks 

grootschalige werkzaamheden op en rond Plein 1944. Het hoogst gewaardeerd zijn de aspecten 

horeca-aanbod, de kwaliteit van winkels en de algehele sfeer en gezelligheid. Inrichting van de 

openbare ruimte en het groen in de binnenstad krijgen lagere waarderingen. 

Het algemene oordeel is geen rekenkundig gemiddelde van alle scores, maar een antwoord dat 

door de mensen op straat is gegeven. Met een 7,4 als rapportcijfer krijgt ons stadscentrum net als 

eerdere jaren een waardering tussen ruim voldoende en goed. 

 

Al met al lijken stijgingen in waarderingen van aanbod en ambiance samen te hangen met 

investeringen in openbare ruimte en vastgoed. Dat leert de recente geschiedenis in Nijmegen 

rond de Marikenstraat. Daarom is het interessant te zien wat de oplevering van Plein 1944 in de 

toekomst zal betekenen voor het consumentenoordeel. 

 

1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012

algemeen oordeel 6,9 7,1 7,3 7,2 7,2 7,4 7,4 7,4 7,4

cultureel aanbod 6,8 7,0 7,1 7,1 7,2 7,2 7,2 7,3 7,3

horeca-aanbod 7,5 7,5 7,5 7,3 7,5 7,5 7,6 7,5 7,6

variete it winkels 6,7 6,8 6,9 6,9 6,9 7,1 7,1 7,1 7,1

kwaliteit winkels 6,8 7,0 7,2 7,2 7,2 7,3 7,3 7,4 7,4

serviceniveau wink/hor 7,1 7,1 7,2 7,2

evenementenaanbod 7,0 7,2 7,3 7,3

sfeer/gezelligheid 6,8 6,9 7,1 7,1 7,3 7,4 7,3 7,4 7,4

veiligheid 6,6 6,7 6,9 6,8 7,1 7,2 7,2 7,1 7,1

netheid 6,3 6,7 6,7 6,8 6,8 7,0 7,1 6,8 7,0

inrichting 6,2 6,5 6,9 6,8 6,9 6,9 6,8 6,7 6,6

groen in binnenstad 5,9 6,0 5,7 5,6

Nijmegen
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Figuur 31: Waarderingsscores aanbod en ambiance 1996-2012 

 

 
 

De waarderingscijfers voor aanbod en ambiance verschillen niet sterk binnen de verschillende 

consumentengroepen en sociaaleconomische klassen.  

 

Passanten uit lagere welstandsklassen geven in brede zin iets lagere rapportcijfers aan de 

verschillende aspecten. Studenten waarderen het culturele aanbod relatief laag (met 7,0 wel ruim 

voldoende), en sfeer/gezelligheid (7,8) en kwaliteit van winkels (7,4) juist relatief hoog. De 

consumentengroep ouderen is wat minder tevreden over de vceiligheidssituatie (gemiddeld 

rapportcijfer 6,7). De groep inwonenden en niet studerenden is net als in 2010 opvallend. Zij 

geven bovengemiddelde rapportcijfers aan aanbod en ambiance in de binnenstad, zijn duidelijk 

tevreden over alle aspecten.  

Gemiste winkels, horeca en evenementen 

Desgevraagd heeft de bezoeker van de Nijmeegse binnenstad diverse aanvullende wensen op het 

gebied van winkelaanbod, horeca en evenementen. 
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Figuur 32: Gemiste winkels 

 % van de gegeven antwoorden 

Bijenkorf 31 

Zara 27 

Authentieke, unieke winkels, geen ketens 25 

Meer diversiteit in modezaken 9 

Media Markt 9 

Primark 6 

 

Bijna 28% van de passanten mist desgevraagd bepaalde winkels in Nijmegen, waarbij opvalt dat 

vooral een Bijenkorfvestiging, modeketen Zara en authentieke, unieke winkels (geen ketens) 

worden genoemd. Hieruit spreekt onder meer de wens tot een sterkere specialisatie en grotere 

exclusiviteit van het aanbod in onze stad. De kledingketens Zara en Primark zullen overigens 

eind 2013 vestigingen in Nijmegen openen. 

Figuur 33: Gemiste horeca 

 % van de gegeven antwoorden 

KFC (kip-fastfood) 24 

specifieke restaurantformules, o.a. vegetarisch, 

budgetformules, sushi 

22 

Discotheek/clubs 22 

meer (diversiteit in) restaurants  10 

 

Van de passanten mist 10% bepaalde horeca. Het meest genoemd is (net als eerdere jaren) een 

specifieke fastfoodketen, gevolgd door restaurants gericht op specifieke formules (o.a. 

budgetformules en vegetarisch). Ook uitgaansgelegenheden als discotheek of club staan op de 

wensenlijst van sommige bezoekers aan het stadscentrum. 

Figuur 34: Gemiste evenementen 

 % van de gegeven antwoorden 

Muziekfestival, dance, hardstyle 33 

meer (diversiteit in) evenementen 19 

Theater, kleinkunst, musical 15 

Multiculturele evenementen 8 

 

Het aantal bezoekers dat bepaalde evenementen mist in ons stadscentrum is bedraagt ruim 5%. 

Vooral het thema muziek spreekt aan, waarbij er veel aan dance is gerefereerd. Daarnaast gaat 

het om een algemeen gemis, waarbij men graag meer evenementen in het stadscentrum ziet 

aangeboden. Ook kleinkunst en multiculturele festivals zijn geopperd. 

Indicator waardering aanbod en ambiance 

Samenvattend: de na 2004 gestegen waarderingen van het Nijmeegse stadscentrum blijven 

opnieuw stabiel. De overall-waardering is een 7,4. Het hoogst gewaardeerd zijn het horeca-

aanbod, de kwaliteit van winkels en de algehele sfeer en gezelligheid. Inrichting van de openbare 

ruimte en het groen in de binnenstad krijgen lagere waarderingen. 
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Waardering verkeersaspecten 

De waarderingen voor bepaalde verkeersaspecten liggen in traditioneel lager dan de cijfers voor 

het aanbod en de ambiance. 

Figuur 35: Waardering verkeersaspecten 

 
 

De bereikbaarheid per fiets (7,7) en openbaar vervoer (7,5) krijgen ruime voldoendes, deze 

waarderingen verbeteren ook ten opzichte van twee jaar geleden. Het rapportcijfer dat is gegeven 

aan de mogelijkheden tot stallen van de fiets blijft met een 6,1 wat lager dan de eerdere 

waarderingen na het jaar 2000, maar vertoont wel enige stijging. Het gaat hier om een oordeel 

over zowel de gratis bewaakte stallingen als de klemmen in het openbaar gebied. 

 

De waardering voor de autobereikbaarheid vertoont een voorzichtig stijgende lijn, en is in 2012 

met gemiddeld een 6,0 inmiddels voldoende. Wat betreft de beschikbaarheid van 

parkeerplaatsen en de beoordeling van het parkeertarief blijven de oordelen relatief ongunstig 

(onder rapportcijfer 6), de waardering van parkeerplaatsen vertoont wel een stijgende lijn. 

 

Net als in het oordeel over aanbod en ambiance zijn er geen heel grote verschillen in waardering 

van verkeersaspecten door verschillende consumentengroepen en welstandsklassen. 

Passanten uit de laagste welstandsklassen zijn ontevredener over de bereikbaarheid per auto (5,4) 

en over de autoparkeermogelijkheden in en nabij het centrum (5,1). De consumentengroep 

ouderen is bovengemiddeld tevreden over de bereikbaarheid per OV (7,8) en de 

fietsenstallingsmogelijkheden (6,5). De groep inwonend en niet studerend is ook 

bovengemiddeld tevreden over de bereikbaarheid per OV (7,9) en de 

fietsenstallingsmogelijkheden (6,8). Zij waarderen de bereikbaarheid van het centrum per fiets 

met een gunstige 8,5. 

1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012

bereikbaarheid OV 7,2 7,3 7,2 7,2 7,4 7,4 7,5 7,2 7,5

bereikbaarheid fiets 7,5 7,1 7,2 7,4 7,5 7,5 7,5 7,4 7,7

fietsstalling 6,2 5,6 6,0 6,3 6,4 6,6 6,6 5,9 6,1

bereikbaarheid auto 5,1 5,6 5,7 5,9 5,7 5,4 5,7 5,9 6,0

parkeerplaatsen 4,9 5,7 5,8 5,7 5,5 5,2 5,3 5,4 5,7

parkeertarief 4,4 5,0 5,3 4,4 4,1 4,0 4,2 4,2 3,9

Nijmegen
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Figuur 36: Tijdreeks van waarderingsscores voor verkeersaspecten, Nijmegen 1996-2012 

 

Indicator waardering verkeersaspecten 

Samenvattend: de waarderingen voor een aantal verkeersaspecten, vaak ongunstiger dan de 

cijfers voor aanbod en de ambiance, vertonen een voorzichtig stijgende lijn. 

 

Het oordeel over de autobereikbaarheid van ons stadscentrum is met een gemiddeld rapportcijfer 

van 6,0 inmiddels voldoende. De beschikbaarheid van parkeerplaatsen (5,7) en de beoordeling 

van het parkeertarief (3,9) blijven onder rapportcijfer 6, de waardering voor de eerste verbeterd 

na 2006 gestaag. De bereikbaarheid per fiets (7,7) en openbaar vervoer (7,5) krijgen ruime 

voldoendes. Het rapportcijfer voor fietsenstallingen (incl. klemmen op straat) blijft met een 6,1 

wat lager dan eerdere waarderingen na het jaar 2000, maar vertoont wel enige stijging na 2010. 

Beeld vooruitgang / achteruitgang stadscentrum als geheel 

Resumerend is gevraagd hoe de binnenstadsbezoeker aankijkt tegen de ontwikkeling van het 

Nijmeegse stadscentrum de laatste jaren (voor- of achteruit gegaan). Ook zijn de verwachtingen 

voor de komende jaren gepeild. 
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Figuur 37: Oordelen over de ontwikkeling stadscentrum afgelopen - en komende jaren 

  
 

Ruim vier van de tien passanten (42%) zag de afgelopen jaren vooruitgang. De meest genoemde 

redenen daarvoor zijn (nog altijd) de aanleg van de Marikenstraat en Moenenstraat. Ook het 

opknappen van de ringstraten en (in het algemeen) meer variatie in het winkelaanbod en nieuwe 

winkels zijn positieve factoren geweest. De 18% die vooral achtergang zag wijt dit vooral aan het 

recentelijk toevoegen van teveel hoogbouw, aan de rommelige/onrustige sfeer en hoge kosten 

van verbouwingen, aan leegstand en verval, aan het teruglopen van het winkelaanbod en aan een 

overmaat aan ketens. 

 

Bijna de helft verwacht de komende jaren vooruitgang. Meestal verbind men dit met het 

afronden van de vernieuwingen op en rond Plein 1944 en (in mindere mate) met het zich vestigen 

van meer onderscheidende (nieuwe) winkels. De 15% die vooral achteruitgang verwacht geeft als 

redenen aan een verdere economische teruggang, koopkrachtverlies en crisis, meer leegstand en 

verval en de negatieve (bij)effecten van verbouwingen. In mindere mate zijn genoemd het 

doorzetten van online-winkelen en de parkeertarieven. 

 

Er zijn geen duidelijke verschillen in het oordeel van verschillende passantengroepen 

(consumentengroepen, sociaaleconomische status) over zowel de ontwikkeling de laatste jaren 

als de verwachtingen voor de toekomst. 

Indicator ontwikkeling stadscentrum 

Samenvattend: veel passanten (42 tot 47%) zien het centrum zich gunstig ontwikkelen. De meest 

genoemde redenen daarvoor zijn (nog altijd) de aanleg van de Marikenstraat en Moenenstraat, 

het opknappen van de ringstraten en (in het algemeen) meer variatie in het winkelaanbod. Het 

afronden van de vernieuwingen op en rond Plein 1944 en (in mindere mate) het zich vestigen van 

meer onderscheidende winkels zijn voor hen positieve factoren voor de toekomst. 
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Er is ook een aandeel (15 tot 18%) dat vooral negatieve ontwikkelingen schetst. Deze houden 

verband met de lopende vernieuwingen (teveel hoogbouw, rommelige/onrustige sfeer, hoge 

kosten), met zichtbare en dreigende leegstand, het teruglopen van het winkelaanbod en aan een 

overmaat aan winkelketens. Deze groep noemt ook bedreigingen voor de toekomst: een verdere 

economische teruggang en koopkrachtverlies, het doorzetten van online-winkelen en de 

parkeertarieven in en rond het centrum. 


