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1 Context
1.1 Inleiding

Aanleiding

De gemeente Kampen beschikt momenteel niet 
over een actuele ruimtelijke horecastructuur-
visie. Hierdoor is er geen vastgesteld ruimtelijk 
toetsingskader voor nieuwe horeca-initiatieven. 
Hier is echter wel behoefte aan, onder andere 
in relatie tot diverse vraagstukken rondom 
recreatiegebieden.
 
Doel

Doel is om, na een interactief proces met 
horecaondernemers en andere belanghebbe-
nenden, te komen tot een gedragen en toe-
komstgerichte horecastructuurvisie voor de 
gemeente Kampen. De visie geeft aan hoe en 
waar de verschillende soorten horeca kunnen 
inspelen op de behoeften en motieven van 
diverse bezoekgroepen en hoe de horeca kan 
bijdragen aan een aantrekkelijk woon- en 
leefklimaat in Kampen. 

Proces

Op basis van actuele gegevens zijn de huidige 
horecastructuur en de beleidsmatige kaders in 
kaart gebracht. Deze werden tegen het licht 

gehouden van (landelijke) trends en ontwikkelin-
gen in de horecasector en van  lokale ontwikke-
lingen in de gemeente. 

Horeca-ondernemers van Kampen hadden de 
mogelijkheid om bij te dragen aan het proces 
door middel van een breed uitgezette enquête.  
Het resultaat van de analyse en het conceptrap-
port zijn voorgelegd aan de werkgroep, waarin 
betrokken stakeholders plaatsnamen (Horeca 
Kampen, KHN, Stichting Kampen Partners, 
gemeente Kampen).

Kijkend naar de ruimtelijke structuur... 

...waar (kan) welke horeca in Kampen? 

Leeswijzer

In het vervolg van dit hoofdstuk wordt de 
context voor de horecastructuurvisie ge-
schetst: ligging en inwoners van gemeente 
Kampen en het bestaande horeca-aanbod. In 
hoofdstuk 2 komen (in hoofdlijnen) landelijke 
horecatrends aan bod en wordt aan de hand 
van actuele ontwikkelin gen in Kampen een 
inschatting gemaakt van de toekomstige 
kwantitatieve en kwalitatieve kansen voor de 
horeca in de gemeente. Hoofdstuk 3 bevat de 
ruimtelijke horecavisie en concrete vervolgac-
ties. In bijlage 1 is een verdieping opgenomen 
van de landelijke horecatrends. Bijlage 2 bevat 
de resultaten van de onder horecaonderne-
mers in Kampen uitgevoerde enquête.
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1.2 Ligging en inwoners

De gemeente Kampen ligt in het noordwesten 
van de provincie Overijssel, nabij de monding 
van de IJssel. De gemeente bestaat uit de kern 
Kampen met een historische binnenstad aan de 
IJssel, de kern IJsselmuiden en de kleinere 
kernen Grafhorst, Wilsum, ‘s-Heerenbroek en 
Zalk. Als oude Hanzestad heeft Kampen een 
rijk handels- en nautisch verleden dat teruggaat 
tot in de middeleeuwen. De gemeente is omge-
ven door landelijk gebied, met een directe 
treinverbinding vanaf station Kampen naar het 
nabijgelegen Zwolle in het zuidoosten en vanaf 
Kampen-Zuid naar Amsterdam.

Van de circa 54.300 inwoners van Kampen 
woont het merendeel in en om de binnenstad 
(37.400 in de kern Kampen en circa 12.500 in 
IJsselmuiden)*. De gemiddelde huishoudens-
grootte is 2,4 personen (Nederland: 2,1). Circa 
40% van de huishoudens in de gemeente is een 
huishouden met kinderen. De binnenstad ligt 
hier, met een gemiddelde huishoudensgrootte 
van 1,6 en met 16% huishoudens met kinderen, 
ruim onder. Het percentage eenpersoonshou-
dens in de binnenstad is daarentegen 60%.

* Bron: CBS, 2020. Kerncijfers wijken en buurten. 
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Kampen is een relatief jonge gemeente; een 
kwart van de inwoners is tussen de 25-45 jaar 
en 17% van de inwoners is 65 jaar of ouder 
(Nederland: 19%). 

Prognose
De inwonersprognose voorspelt een lichte 
stijging van inwoners over de komende 20 jaar 
(met circa 5%-punt). Het geplande woningbouw-
project voor het woongebied Reeve in het westen 
van de gemeente betreft een toevoeging van 
circa 600 woningen. Rekening houdend met de 
gemiddelde huishoudensgrootte in de gemeente 
betekent dit een toevoeging van een ‘dorp’ met 
circa 1.500 inwoners. 

Inkomen
Het inkomen van de inwoners van Kampen ligt 
met gemiddeld € 22.300 per jaar per inwoner 
onder het landelijke gemiddelde*. Alleen de 
inkomens van de inwoners van de binnenstad en 
de nieuwbouwwijk Onderdijks liggen boven het 
gemiddelde in de gemeente**. 

* Nederland: gemiddeld € 26.000 per inwoner per jaar 
(CBS, 2018).

** Binnenstad: € 25.800 per inwoner per jaar
 Het Onderdijks: € 24.700 per inwoner per jaar.

Horeca-aanbod in gemeente Kampen (in aantal vkp)

Rijk horeca-aanbod in historische binnenstad

1.3 Huidig horeca-aanbod

In totaal telt de gemeente Kampen ruim 95 
horecagelegenheden***, waarvan tweederde 
(circa 70) in de historische binnenstad gevestigd 
is. Hier is een divers aanbod te vinden, waaron-
der enkele horecapleinen en het merendeel van 
de eetgelegenheden (restaurants, lunchrooms) 
in de gemeente. In IJsselmuiden en de omlig-
gende wijken is het aanbod eenzijdiger (snack-
bars, cafetaria’s, enkele restaurants). Het 
ver spreide aanbod bestaat eveneens voor een 
groot deel uit fastfoodaanbod, waaronder 
afhaal- en bezorgdiensten. De kernen Wilsum 

*** Locatus, 2020.
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en Zalk hebben elk een dorpscafé-/restaurant, 
passend bij de omvang van het dorp en de 
landelijke omgeving. Op Melmerpark aan de 
N50 zijn twee grootschalige en goed bereikbare 
horecavoorzieningen gevestigd (McDonald’s en 
wereldrestaurant Plaza N50). 

In het westen van de stad lag een grote con-
certhal en uitgaansgelegenheid, de Music Club. 
Deze zal, met een andere functie-invulling, 
onderdeel worden van een gepland grootscha-
lig bungalowpark van ruim 350 vakantiehuisjes 
aan het water (het Revemeer).* Een andere 
ontwikkeling is de verplaatsing en uitbreiding 
van een restaurant uit de binnenstad naar 
Kampen-Zuid. 

De gemeente telt drie hotels, waarvan twee in 
de binnenstad en één in het zuiden van de stad 
aan de N50. Daarnaast zijn, verspreid over de 
gemeente, circa 30 Bed & Breakfasts (B&Bs) te 
vinden.  

Paracommercie

Naast de reguliere horeca vinden er ook hore-
ca-activiteiten plaats die ondergeschikt zijn aan 
een andere hoofdfunctie, zoals bij theaters, 
bioscopen, sportverenigingen, etc. In Kampen 

* https://www.brugnieuws.nl/nieuws/ondernemen-in-
kampen/230435/bungalowpark-bij-roggebot-biedt-
kansen-voor-kamper-bedrijfsleven.

Huidige horecastructuur gemeente Kampen
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zijn bijvoorbeeld enkele sportverenigingen waar 
drank geschonken wordt, zalen worden verhuurd 
en feesten en evenementen worden georgani-
seerd. Daarnaast zijn in het buitengebied enkele 
horeca-activiteiten te vinden die seizoensgebon-
den openingstijden hebben en gericht zijn op de 
actie ve recreant, zoals de theetuin aan de 
Kamper zeedijk of het theehuis verbonden aan de 
zorginstelling bij het Zalkerveer. Deze activiteiten 
zijn in Kampen veelal gereguleerd in het bestem-
mingsplan. Dit zijn daarmee zelfstandige horeca-
bedrijven. Er zijn echter ook locaties waar niets is 
geregeld, ook niet in de APV. Het gaat dan met 
name over sportkantines van sportverenigingen. 
Voor deze locaties ontbreekt een afsprakenkader.
 
Keten

Typerend voor Kampen is de aanwezigheid van 
een groot aantal keten. Dit zijn locaties waar met 
name jongeren en jongvolwassenen bij elkaar 
kunnen komen om te drinken/feesten. De keten 
verschillen in grootte en professionaliteit, van 
omgebouwde schuur of garage tot een loods op 
een industrieterrein, met meer of minder uitge-
breide muziek- en lichtinstallaties. Deze activitei-
ten behoren niet tot de reguliere horeca en 
worden in de gemeente Kampen onder voorwaar-
den gedoogd. De meeste keten zijn gevestigd in 
de buitengebieden aan de oostkant van de IJssel.

Toeristen en bezoekers

De horeca in Kampen speelt een belangrijke rol 
voor toeristisch bezoek. Naast winkelen voor 
plezier (29%) wordt door 20% van de toeristische 
(binnenlandse) bezoekers van Kampen de horeca 
(lunchen, dineren in een restaurant, brasserie, 
eetcafé) als belangrijkste reden voor bezoek 
aangegeven.* Daarnaast is het maken van een 
stadswandeling een populaire activiteit. Verdere 
cijfers van het grootschalige onderzoek uit 2019 
en vanuit Stichting Tourist Information Kampen 
zijn te vinden in het kader hiernaast. 

Recente plannen in de toeristensector zijn de 
nieuwbouw van een bungalowpark in het westen 
van de gemeente. De schatting is dat het park op 
termijn voor circa 340.000 individuele overnach-
tingen per jaar zal zorgen.** Hiermee worden de 
verblijfsmogelijkheden in Kampen flink uitgebreid. 
Ook gaan er al langere tijd geluiden op over een 
mogelijk hotel op Melmerpark. 

* NBTC-NIPO Research (2019) Toeristisch bezoek aan 
steden 2019.

**  Brugnieuws (7-3-2021) Bungalowpark bij Roggebot 
biedt kansen voor Kamper bedrijfsleven.

Feiten en cijfers toeristisch bezoek aan Kampen

Bezoekers uit Nederland*
• In 2019 335.000 bezoekers (922.000 bezoeken);
• De periode juli-september het meest populair 

(circa 40% meer bezoekers dan in andere 
kwartalen); 

• Meer dan helft (63%) van de bezoeken in het 
weekend;

• Bezoekduur: een kwart van de bezoekers blijft 
0-2 uur en bijna de helft (48%) blijft 2-4 uur. 6% 
van de bezoekers blijft meerdere dagen (verge-
lijkbaar met Haarlem en Zwolle); 

• Gemiddeld geeft de bezoeker €29,90 uit; 
• Van de bezoekers kwam 80% met de auto, 10% 

met de trein en 4% met de fiets. 

Bezoekers boten/cruises** 
• Jaarlijks naar schatting 6.000-8.000 boten in de 

passantenhavens;
• Jaarlijks circa 170-200 cruiseschepen met 

gemiddeld 80 passagiers (pre-corona).

Toeristische overnachtingen***
• In 2019 in totaal 37.000 overnachtingen

* NBTC-NIPO Research (2019) Toeristisch bezoek aan 
steden 2019.

** Stichting Tourist Information Kampen.
*** Marketing Oost (2020) Kerncijfers Hanzesteden 2018-

2019.
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Unieke horecalocaties in Kampen

Grootschalig en goed bereikbaar aan de N50

De snackbar op de hoek in een woonwijk

Vanaf de dijk zicht op het dorpscafé

Verrassend aanbod (ook voor afhaal en bezorgen)

Even niet naar het terras - dan maar een ijsje halen

Terrasje in het dwaalmilieu

Horecaplein in de binnenstad (Plantage)
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2 Analyse
2.1 Landelijke horecatrends

Positieve marktontwikkeling biedt perspectief

Het per spec tief voor de horecasector is de 
laatste jaren, tot aan corona, in positieve zin 
veranderd. Behalve dat de vraag naar horeca is 
gegroeid door demografische invloeden hebben 
tech nolo gische invloeden ervoor gezorgd dat het 
karak ter van de horeca sector gewijzigd is. 

De horeca vormt als ontmoetings- en bele-
vingslocatie in toenemende mate het visitekaart-
je van een centrum of binnenstad. Ook kan de 
sector in toe nemende mate inspelen op lifestyle 
en eettrends van verschillende doel groepen, 
waardoor horeca belangrijker wordt als bezoek-
doel binnen centrumgebieden. 

Niet alle typen horeca zitten echter in de lift. De 
fastservicesector (waaronder lunchrooms en 
ijs salons) groeit het hardst, en ook het aantal 
restaurants neemt nog toe, zij het minder dan in 
de afgelopen jaren (situatie pré corona, zie 
grafiek). Het aantal verkooppunten in de dran-
kensector daarentegen neemt het afgelopen 
decennium gestaag af.

Deze cijfermatige ontwikkelingen kunnen 
gekoppeld worden aan demografische en 
technologische ontwikkelingen, lifestyle-trends 
en wijzigingen in de wetgeving. In deze para-
graaf volgt een overzicht van relevante horecat-
rends. Meer en verdiepende informatie is te 
vinden in  bijlage 1.

Demografische invloeden op horecagebruik
• Er is een groeiend aandeel eenpersoons-

huishoudens en dinkies (double income, no 
kids) en een groeiende particuliere con-
sumptie door de economische groei van de 
afgelopen jaren en de stijging van de 
koopkracht. 

Indexontwikkeling horecabranches (in aantal vkp)

Nieuwe functies: horeca als studeer- of vergaderplek
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Index ontwikkeling omzet horecabranches Nederland 2015-2020

Onzekerheid door corona

Sinds maart 2020 is de horecasector hard 
getroffen door landelijke en internationale 
maatregelen rondom het bestrijden van het 
coronavirus, zoals aanhoudende lockdowns, 
1,5 meter afstand, beperkte sluitingstijden en 
beperkingen voor het aantal gasten. 
Terrassen, afhaalmogelijkheden en bezorg-
diensten zijn van essentieel belang gebleken 
om enigzins omzet te kunnen draaien. 
Landelijke en lokale trends en ontwikkelin-
gen geven een richting aan, maar door de 
aanhoudende coronamaatregelen blijft het 
een onzekere toekomst voor de horeca. Br
on
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• In verband met de landelijke versnelling van 
de woningbouwopgave onstaan nieuwe 
stedelijke gebieden, waar zich een passend 
horeca-aanbod kan vestigen. Afhankelijk van 
de lokale ontwikkelingen en gemeentelijke 
agenda kan dit kleinschalig zijn (wijkverzor-
gend café/cafetaria), maar ook grootschalig 
en met een regionale aantrekkingskracht 
(hotel, congrescentrum).

• De invloed van de coronacrisis heeft afgelo-
pen zomer (toen de horeca tijdelijk weer 
openging) voor een positief, maar wellicht 
vertekend beeld gezorgd. Enerzijds steeg het 
horecabezoek weer, anderzijds kan hier voor 
de komende jaren niet op gerekend worden 
aangezien, als gevolg van de coronacrisis; 
economische stagnatie wordt verwacht. 

Leefstijlhoreca: ‘eerst een foto’
• Horecabezoek is in de huidige belevingseco-

nomie een belangrijke vorm van vrijetijdsbe-
steding. De opkomst van een sterke beeldcul-
tuur (Facebook, Instagram, You Tube) maakt 
daarnaast dat men bereid is moeite te doen 
voor een onderscheidende beleving. 

• De horeca probeert hierop in te spelen met 
bijzonder aanbod en service, maar ook qua 
uitstraling; locaties of gebouwen met bijzon-
dere karakteristieken (plekken met een 
‘verhaal’) zijn kansrijk voor horeca. Slechts 
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Bijzondere locaties en verblijven worden onthouden 
(en online gedeeld) Verrassende, flexibele concepten 

Een ‘instagrammable’ bezoek 

Dit vind je online niet

één signatuurgerecht dat ‘Instagrammable’ is 
of een unieke plek in een hotel kan leiden tot 
hele nieuwe klantenkringen. 

Vierentwintiguurseconomie
• De volgeboekte dagplanning in combinatie 

met verminderde routine in het leven van de 
moderne mens leidt tot meer (vluchtige) 
eetmomenten in of buiten de horeca (‘... to 
go’). Er zijn steeds meer eetmomenten op 
een dag, die flexibel en ter plaatse worden 
ingevuld. 

• Makkelijke en snelle concepten, zoals rond 
trafficlocaties, zijn hiervoor zeer geschikt 
(fastservice). Door de coronamaatregelen 

werken velen thuis en wordt er minder 
gependeld/gereisd. Wanneer de maatregelen 
opgeheven worden is de verwachting dat 
dergelijke concepten op trafficlocaties weer 
vaker bezocht worden, maar dat er, doordat 
meer mensen vaker vanuit huis zullen blijven 
werken, geen stijgende behoefte zal zijn.  

• Tegelijkertijd vindt er een andere ontwikke-
ling plaats, namelijk de groei aan afhaal- en 
bezorgdiensten. Niet alleen traditionele 
fastservicelocaties (afhaalrestaurants, 
cafetaria’s), maar ook lunchrooms en restau-
rants proberen de thuiszittende gast aan zich 
te binden. Zij bieden bijvoorbeeld afhaallun-
ches of luxe maaltijdpakketten voor thuis 
aan. Door deze ontwikkeling groeien thuisbe-
zorgconcepten nog sneller dan voorheen. 

Toerisme: authenticiteit en beleving
• Ontwikkelingen in mobiliteit en technologie 

zorgen ervoor dat toeristische bezoekers 
kunnen kiezen uit een bijna oneindig aanbod. 
Om de aandacht van de consument te 
trekken is onderscheidend vermogen belang-
rijk; er is behoefte aan authenticiteit. Door de 
sterke beeldcultuur kunnen bijzondere 
verblijfslocaties en horeca-ondernemers 
bovendien in korte tijd een grote aantrek-
kingskracht genereren.  
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Recreatie: behoefte aan rust en ontspanning
• In de toegenomen hectiek van de vierentwin-

tiguurseconomie is er ook een groeiende 
behoefte aan rust en ontspanning. De consu-
ment heeft hierbij meer aandacht voor the-
ma’s als gezondheid en duurzaamheid. 

• Waar de jeugd deze ontspanning zoekt in 
nieuwe belevingen (festivals, duurzame 
evenementen, ‘outdoor yoga’), geniet de 
toenemende groep actieve senioren van een 
wandeling of fietstocht door de natuur. In 
beide gevallen wordt het buitengebied of het 
stadspark opgezocht, waar de beleving van 
de ‘natuur’ bijdraagt aan het gevoel van 
ontspanning en beleving (‘er even tussenuit’). 

Veranderende rolverdeling in centra en 

binnensteden; daghoreca

• Daghoreca past in bijna elk centrumbezoek 
(“afspreken voor een kopje koffie”; “even een 
broodje eten na het museum”). De bezoeker 
is op zoek naar leuke plaatsen en belevenis-
sen in een centrum, die niet, zoals ‘shoppen, 
online te vervangen zijn. 

• Nieuwe concepten ontstaan met oog op 
gezondheid (salade-/sap-/yoghurtbar), ethiek 
(bijv. Brownies en downieS) of in combinatie 
met detailhandel en andere publieksgerichte 
voorzieningen (‘blurring’). Blurring is meer 

Liever een festival dan naar de kroeg

dan een koffiehoekje, het verenigt en ver-
sterkt functies vanuit één identiteit of merk. 

Anders uitgaan en ontmoeten; avondhoreca

• Door het toegenomen gebruik van sociale 
media en smartphones (altijd en overal 
contact) verdwijnt onder jongeren de behoef-
te aan een vaste ontmoetingsplek en -tijd. Dit 
is landelijk terug te zien in de terugloop van 
traditionele uitgaanshoreca, zoals de lokale 
discotheek of het café op de hoek. Enerzijds 
komt dit doordat men vaak ook iets wil 
kunnen eten, anderzijds zijn er veel unieke 
evenementen die dynamischer en meer 
doelgroepspecifiek zijn.

• Restaurants zijn, tot aan de coronacrisis, erg 
in trek geweest. Daarbij helpt een goed 
verhaal of sociale betrokkenheid om op te 
vallen. Er is vraag naar doelgroep-specifieke 
concepten en een grotere aandacht voor 
duurzaamheid (vegetarisch/veganistisch, 
gebruik van streek- en seizoensproducten). 
Aan de andere kant biedt een foodhal of 
wereldrestaurant de mogelijkheid om in 
ieders smaak of dieet te voorzien. 

Horecabezoek als uitje
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2.2 Evaluatie horeca Kampen 

Ontwikkeling horeca-aanbod

Sinds 2017 is met name de fastfoodsector in de 
gemeente Kampen gegroeid (20% meer 
aanbod in 2020). Het aantal verkooppunten 
(vkp) in de drankensector is gelijk gebleven en 
het aantal eetgelegenheden is afgenomen. Dit 
is niet in lijn met landelijke trends, waarbij de 
drankensector gestaag daalt en de eetgelegen-
heden toenemen. In de binnenstad daarentegen 
is het aantal eetgelegenheden met enkele 
zaken toegenomen. Buiten de binnenstad heeft 
dus vooral een daling van het aantal horecabe-
drijven plaatsgevonden.

Huidig functioneren

Om een goed beeld te krijgen van het huidige 
functioneren van de horeca namen ook verte-
genwoordigers van de horeca-ondernemers in 
de projectgroep plaats. Daarnaast is in februari 
2021 een enquête uitgezet. Deze werd door 
circa een kwart van alle horeca-ondernemers in 
Kampen ingevuld, waarbij alle branches verte-
genwoordigd waren door de respondenten. 

Ondernemersenquête*
Samenvattend doet de horeca het goed in Kampen. 
Bijna tweederde (58%) van de respondenten is het 
(volledig) eens met de stelling ‘Het is goed onder-
nemen in Kampen’. Ook zijn de ondernemers over 
het algemeen (zeer) tevreden over hun bedrijfsloca-
ties, waarbij met name in de binnenstad alleen 
verkeersgerelateerde aspecten (bereikbaarheid, 
parkeergelegenheden en fietsparkeren) negatief 
werden beoordeeld. Wel vindt slechts eenderde 
(29%) de horeca in Kampen vooruitstrevend. 

In de beoordeling van de omzet kwam een voor-
zichtig optimistische houding van de ondernemers 
naar voren. Hoewel vrijwel alle respondenten een 

* De volledige resultaten zijn opgenomen in bijlage 2.

Ontwikkeling horeca-aanbod Kampen per sector 2017-2020 (in aantal vkp)

sterke daling in omzet zagen vanwege de corona-
crisis was meer dan de helft van mening dat zij 
ná de coronacrisis konden rekenen op een gelijke 
of hogere omzet. Tegelijkertijd gaf eenderde 
(33%) van de respondenten aan een lagere omzet 
te verwachten na corona. Er zijn dus ook wel 
degelijk zorgen bij een grote groep ondernemers.

Ook werd duidelijk aangegeven dat “stilstand 
achteruitgang” is: de helft van de respondenten 
gaf aan dat zij zowel investeringen hadden 
gedaan in de afgelopen drie jaar als ook plannen 
hadden voor de komende drie jaar. De horecaon-
dernemers die aangaven geen plannen te 
hebben, noemden als reden hiervoor de corona-
crisis en het herstel daarvan. 
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Overlast door drank- en uitgaanshoreca
De uitgaanshoreca in de binnenstad van 
Kampen is, met enkele cafés in de Oudestraat 
benedenstrooms, beperkt, maar zorgde de 
afgelopen jaren voor overlast voor omwonen-
den. Met name geluidsoverlast, afval en ontoe-
reikende handhaving werden genoemd. Door 
de gemeente zijn beveiligscamera’s geïnstal-
leerd en meer urinoirs geplaatst om de overlast 
tegen te gaan. Echter functioneren de beveili-
gingscamera’s niet naar behoren en is een 
aanpassing nodig (zie actie 4, pagina 21).

2.3 Toekomstig haalbaar aanbod

Om een inschatting te kunnen maken van het 
toekomstige functioneren van de verschillende 
horecabranches in Kampen kijken wij naar 
verschillende ontwikkelingen en hoe landelijke 
trends vertaald kunnen worden naar de 
Kampense situatie. Kansen en uitdagingen die 
als basis dienen voor de visie (hoofdstuk 3) 
worden zo in beeld gebracht. 

Benchmarksteden
Voor de benchmarkanalyse is gekeken naar 
steden van vergelijkbare omvang (inwoners in 
de gemeente) en stedelijke opbouw (historische 
binnenstad, gelegen in landelijk gebied). In 

Relatieve brancheverdeling per binnenstad (in aantal vkp)
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relatie tot de overige functies in de binnenstad 
heeft Kampen een groot aanbod aan horeca en 
cultuur en ontspanning te bieden. In relatie tot 
het aantal inwoners in de gemeente is het 
horeca-aanbod daarentegen klein, met circa 1,8 
verkooppunten per 1.000 inwoners (gemiddelde 
van benchmarkgemeenten: circa 2,1)*. De 
binnenstad heeft een rijk aanbod, maar het 
aanbod in de omliggende wijken en kernen is 
beperkt. Een verklaring hiervoor ligt naar 
verwachting in de aanwezigheid van de vele 
keten in de gemeente.  

Landelijke trend: concurrentie online
Ook in Kampen geeft de consument structureel 
minder euro’s uit in fysieke winkels**. Middel-
grote steden, zoals Kampen, konden in het 
verleden rekenen op een grote aanloop van 
lokale en regionale bezoekers voor doelgerichte 
aankopen, maar moeten zich nu nog sterker 
profileren. Een aantrekkelijke mix aan functies 
moet daarbij zorgen voor de nodige inkleuring 
en loop in de stad. Volgens de enquête onder 
horeca-ondernemers is ruim 60% het er (volle-
dig) mee eens dat detailhandel en horeca 
elkaar nu onvoldoende versterken in de binnen-
stad. Hier ligt een opgave, maar ook een kans 

* Bron: CBS, 2020; Locatus, 2021.
** Bron: I&O Research (2020) Koopstromen Oost-

Nederland 2019.

voor de (horeca-)ondernemers in Kampen om 
voor de bezoeker interessant/relevant te blijven. 

Kansrijk: karakter en uitstraling
De horeca speelt, met uniek en verrassend 
aanbod, een essentiële rol bij het de ‘moeite’ 
van het bezoeken ‘waard’ maken. Daarbij is de 
opkomst van een sterke beeldcultuur (leuke 
ervaringen zijn snel gedeeld op sociale media) 
een kans voor de horeca om meer en beter in 
beeld te blijven. Ook in Kampen kan hierop 
ingespeeld worden qua uitstraling; locaties en 
gebouwen met bijzondere karakteristieken zijn 
kansrijk voor horeca. De uitdaging ligt erin om 
deze te benutten en de kwaliteit van het aanbod 
hoog te houden. Uitstraling en service van belang

Nieuwe concepten: pannenkoeken voor thuis

Indicatieve marktruimteberekening horeca

Om meer gevoel te krijgen bij de potentiële 
uitbreidingsruimte per horecabranche 
(restaurants, fastservice, dranken) hebben 
we ook een indicatieve marktruimtebereke-
ning gemaakt voor horeca. De resultaten 
voor de binnenstad bevestigen het beeld dat 
het huidige horeca-aanbod goed aansluit bij 
de vraag. Kwantitatieve uitbreidingsmogelijk-
heden zijn, met name voor de dranken- en 
restaurantsector, niet of zeer beperkt  
aanwezig.
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Kansrijk: nieuwe concepten en goede service
Het karakter van een onderneming wordt 
eveneens bepaald door het aanbod (menu, 
inspelen op dieetwensen) en de service (afhaal, 
bezorgen, to-go). Mede door corona is de 
horecabranche uitgedaagd om nieuwe concepten 
te ontwikkelen en ook om creatieve oplossingen 
te vinden tijdens de aanhoudende maatregelen. 
Voorbeelden die genoemd werden door horeca-
ondernemers in Kampen* waren het toevoegen/
uitbreiden van terrassen, verkoop van nieuwe 
producten en het uitbouwen van een bezorg- en 
afhaalservice.    

Risico: uit het zicht (fysiek en online)
Zoals eerder aangegeven werden de bereikbaar-
heid en de beschikbaarheid van fietsvoorzienin-
gen en parkeerplaatsen door enkele horeca-
ondernemers in Kampen negatief beoordeeld*. 
Dergelijke aspecten zijn van belang om ‘in het 
zicht’ te blijven van de bezoeker. De ruimtelijke 
horecastructuur speelt daarbij een rol, met name 
in de historische binnenstad met kleine, verstopte 
steegjes. Loopt de dwalende bezoeker toevallig 
langs het terras dan hoeft er niet specifiek naar 
gezocht te worden. De clustering van horeca-
ondernemers (én overige functies) rondom de 
pleinen in de binnenstad zorgt ervoor dat onder-

* Enquête onder horeca-ondernemers, februari 2021. Meer zichtbaarheid door eenvoudige ingrepen

Landelijk gebied in Kampen voor de actieve bezoeker

nemers van elkaars bezoekers profiteren en zorgt 
voor een aantrekkelijke uitstraling. 

In tijden van de smartphone en lage roamingkos-
ten wordt ook de online zichtbaarheid steeds 
belangrijker. Van de respondenten van de enquê-
te gaf ruim 80% aan online actief te zijn. Ook als 
dit enkel via een website is, is de ondernemer 
voor de googlende toerist zichtbaar. 

Kans: toerisme en recreatie
De binnenstad van Kampen is qua aanbod en 
uitstraling dé publiekstrekker voor toerisme en 
recreatief bezoek. Met de historische bebouwing, 
de stadsgracht en de Burgwal, cultuurtrekkers 
zoals de Schouwburg, het Stedelijk Museum en 
de Bovenkerk, zichtbare ‘landmarks’ zoals de 
verschillende kerken en de Stadsbrug en beleve-
nissen rondom het nautische verleden, zoals de 
Kamper Kogge heeft het centrum heel wat te 
bieden. Daarnaast biedt het omliggende lande-
lijke gebied en het IJssellandschap genoeg 
ruimte voor de bezoeker die op zoek is naar rust 
en natuur.  

Volgens de horeca-ondernemers worden de 
kansen voor toerisme niet genoeg benut: 95% is 
het (volledig) eens met de stelling dat Kampen 
nog meer bezoekers van buiten moet trekken. In 
relatie tot de herkomst van de omzet is dit ver-

Hotel aan de IJsselkade
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klaarbaar (circa 25% uit binnen-/buitenlands 
toerisme)*. Hier liggen kansen voor Kampen en 
haar horeca-aanbod. Bij de stelling ‘Mijn zaak 
profiteert van de evenementen in Kampen’ zijn 
de meningen vrijwel gelijk verdeeld. Ook hier 
blijken kansen te liggen; er kan meer profijt uit 
evenementen gehaald worden.   

* Zie bijlage voor volledige resultaten van de enquête.

Knelpunten: verkeer en overlast

Kansen: karakteristieke bebouwing en uitstraling

Conclusie

• Over het algemeen doet de horeca in 
Kampen het goed. De enquête laat de 
algemene tevredenheid en het optimisme 
van de ondernemers zien;

• Knelpunten zijn de handhaving van de 
overlast door uitgaanshoreca en de overlast 
door een toename aan bezorgdiensten 
(scooters) in de binnenstad; 

• Aandachtspunten zijn de parkeer- en 
fietsvoorzieningen in de stad; 

• Het aanbod in de binnenstad is divers en 
verrassend. Landelijke trends wijzen op het 
belang van een aantrekkelijke uitstraling en 
van kwaliteit en zichtbaarheid van de 
horeca, om ook in de toekomst interessant 
te blijven voor de bezoeker. 

• Het verspreide aanbod in de gemeente is 
beperkt. Hier liggen nog mogelijkheden en 
kansen om, passend bij de omgeving, het 
aanbod uit te breiden. 

• De geplande bouw van een grootschalig 
recreatie- en bungalowpark is een kans 
voor de Kampense horeca om meer bezoe-
kers te trekken en Kampen op de kaart te 
zetten. De uitdaging voor de gemeente 
Kampen zal zijn om verbinding te zoeken 
tussen de lokale horeca-ondernemers en 
de verschillende ontwikkelingen in de 
toeristische en recreatieve sector. 

Toekomst: evenementen en gemeenschappelijke 
verhalen beter benutten
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3 Ruimtelijke visie
3.1 Ambities en uitgangspunten

Ambities

Op basis van actuele trends en ontwikkelingen 
komen de volgende ambities naar voren: 
• Een divers en goed horeca-aanbod voor 

bewoners en (recreatieve en zakelijke) 
bezoekers. Daarbij is een continue verster-
king/verbetering van het bestaande aanbod 
van belang;

• Historische bebouwing benutten; karakteris-
tieke panden bieden kansrijke locaties voor 
horeca;

• Meer bezoekers naar Kampen trekken en 
sterker inzetten op het benutten van recrea-
tief/toeristisch bezoek en georganiseerde 
evenementen;

• Een goede samenwerking tussen gemeente 
en ondernemers, gericht op bovenstaande 
gemeenschappelijke ambities

Uitgangspunten

Bij de uitwerking van ambities naar beleid worden 
de volgende uitgangspunten gehanteerd:
• De bestaande ruimtelijke aanbodstructuur is 

het uitgangspunt en de basis voor de toekom-
stig gewenste structuur;

• Horeca draagt in belangrijke mate bij aan de 
aantrekkelijkheid en relevantie van de binnen-
stad. Voor de toekomstbestendigheid van de 
binnenstad dient de (kwaliteit van de) horeca 
behouden en versterkt te worden;

• Gemeente Kampen zet, in samenwerking met 
Kampen Partners, sterker in op een toeris-
tisch-recreatief profiel;

• Horeca-activiteiten moeten in vergelijkbare 
situaties vergelijkbaar worden behandeld en 
aan dezelfde regels voldoen: gelijk speelveld 
garanderen;

• De ‘keten’ in de gemeente Kampen zijn een 
ongeregelde vorm van uitgaanshoreca en 
worden onder voorwaarden gedoogd. In 2011 
is een handboek ketenbeleid opgesteld. 
Sindsdien is dit beleid niet geactualiseerd; 

• Gemeente Kampen en de horeca in de 
gemeente heeft zich te houden aan de 
landelijke wet- en regelgeving. Beperkingen 
en eisen vanuit de Drank- en Horecawet 
(straks: Alcoholwet, exploitatievergunning) en 
de wet Bibob zullen moeten worden nage-
leefd. ...en versterken toeristisch-recreatief profiel

Uitgangspunt: inzetten op kwaliteit...
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3.2 Visie op horecastructuur 
gemeente

De gemeente Kampen kent een heldere horeca-
structuur, met voldoende aanbod dat in omvang 
goed aansluit bij de huidige vraag. Er is echter 
wel ruimte voor een kwalitatieve verbetering, met 
meer onderscheidend aanbod, om blijvend 
voldoende variatie in typen horecagelegenheden 
te behouden. De komende jaren wordt derhalve 
ingezet op de kwaliteit van het aanbod en het 
benutten van de kwalitatieve kansen in de ge-
meente. Gevraagde nieuwvestiging of uitbreiding 
van horeca is mogelijk wanneer de ontwikkeling 
aan één (of meerdere) van de volgende drie 
thema’s bijdraagt:
1. economisch sterke en vitale binnenstad;
2. goed woon- en leefklimaat (leefbaarheid);
3. aantrekkelijk toeristisch/recreatief profiel.

Deze ruimtelijke visie leent zich voor een verdere 
verdiepingsslag, bijvoorbeeld het verkennen van 
uitbreidingsmogelijkheden in het hogere seg-
ment. 

1. Economisch sterke en vitale binnenstad

Mede door veranderend consumentengedrag 
vormen horecagelegenheden in toenemende 
mate het visitekaartje van een (binnen)stad. De 
focus voor de binnenstad ligt daarom ook op het 

Visie op de ruimtelijke horecastructuur gemeente Kampen
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behouden en continu versterken van de kwaliteit 
van de bestaande horeca. Anderzijds kan ook 
nieuwe horeca op specifieke (waardevolle) 
locaties worden versterkt of de variatie worden 
uitgebreid met duidelijk onderscheidend aanbod.

De volgende elementen worden voor de toe-
komst onderscheiden en versterkt:
• Plantage: dit is hét gezellige terrassenplein 

van Kampen, midden in de stad. Hier kan de 
bezoeker de hele dag bij de horeca terecht, 
van de lunch tot aan gezellig blijven hangen 
na een hapje eten. ‘s Avonds worden de 
tafeltjes aan de kant geschoven om een 
dansvloer te maken;

• Oudestraat benedenstrooms: uitgaansho-
reca. In het noordelijke gedeelte van de 
Oudestraat vormen enkele horecavoorzienin-
gen in de categorie 3 (zware horeca) het 
uitgaansgebied van Kampen. Dagrond-
horeca kan hier de kwaliteit verbeteren 
(overdag niet alleen een blinde gevel).

• Rondom de kleinere pleinen en in de winkel-
straten (o.a. Oudestraat bovenstrooms) zijn 

enkele (verspreide) horecabedrijven geves-
tigd. Zij vormen daar een verrassende 
onderbreking en zijn primair winkelonder-

steunend/op de dag georiënteerd. Dit creëert 
reuring en afwisseling in het straatbeeld en 
levert daardoor een aantrekkelijkere en 
gevarieerdere binnenstad op;

• De schil rondom het hart van de binnenstad 
heeft grote toeristisch-recreatieve waarde, 
met onder andere de IJsselkade, de Burgwal, 
de Stadsgracht en het park, de Buitenhaven, 
de Kamper Kogge en de Boven- en Buiten-
kerk. Enige horeca is hier gewenst, gekop-
peld aan een toeristisch-recreatieve plek.

 
2. Goed woon- en leefklimaat (leefbaarheid)

Het traditionele café en de cafetaria in de wijk of 
de kroeg in het kleine dorp staan onder druk. 
Deze horecagelegenheden hebben in wijk-/
buurt centra en in de kleine kernen van de ge-
meente (met ca. 1.000  tot 1.500 inwoners) 
echter wel een belangrijke rol in het behoud van 
het fijnmazige voorzienin gen niveau, de sociale 
cohesie en de leefbaarheid. 

Voorbeeld horeca langs de IJsselkade

Langs de IJsselkade zijn enkele cafés en unieke horecalocaties op het water te vinden (rondvaart-
boten, terras op ponton). Ook zijn de twee hotels in de binnenstad aan of nabij de IJsselkade gevestigd. 
De IJsselkade is tegelijk een belangrijke verkeersader voor de stad. In welke mate hier horeca wordt 
ontwikkeld zal nauw samenhangen met verkeerskundige overwegingen. 

Kwaliteit in de Oudestraat

De afgelopen jaren is in de Oudestraat een 
uitgaansgebied ontstaan met zwaardere 
horeca (cat. 3). Het bestemmingsplan biedt 
hiervoor de mogelijkheden. Tegelijkertijd 
wordt in de visie voor de binnenstad in dit 
deel van de Oudestraat ook meer ruimte 
geboden voor wonen en werken. Op 
stapavonden kan hier overlast zijn voor 
omwonenden. Dit blijft aandacht vragen 
(zie ook acties), enerzijds voor bijvoorbeeld 
handhaving en overlastbeheersing, anderzijds 
bij bijvoorbeeld de isolatie van woningen en 
glas. Kwaliteitsborging door ondernemers, 
pandeigenaren, bewoners en gemeente is en 
blijft belangrijk.
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In de meeste kernen en wijken in Kampen zijn 
enkele voorzieningen aanwezig, gericht op de 
omwonenden, zoals een snackbar of dorpscafé/ 
-restaurant. De ambitie is om dit voorzieningen-
niveau te behouden. In de kernen Grafhorst en 
‘s-Heerenbroek is een dergelijk aanbod niet 
aanwezig, maar dat kan zich hier wel vestigen.  
Op de visiekaart (zie p. 17) zijn de locaties 
ge markeerd waar consolidatie van het huidige 
horeca-aanbod gewenst is. 

3. Aantrekkelijk toeristisch/recreatief profiel

De historische binnenstad, met haar beziens-
waardigheden en culturele voorzieningen, is op 
zichzelf een toeristische trekker. De dag- en 
avondhoreca vormt daarbij een belangrijk 
onderdeel van een geslaagd bezoek én profiteert 
van de bezoekers. 

Verblijfsmogelijkheden in de gemeente, zoals 
een hotel of hostel, zijn van toegevoegde waarde 
voor zowel recreatief als ook zakelijk bezoek. 
Daarbij kan ingezet worden op verschillende 
doelgroepen, bijvoorbeeld met een kwalitatief 
hoogwaardig hostel gericht op jongvolwassenen 
of een groter hotel gericht op koppels die 
Kampen een weekend willen verkennen. De 
toeristisch-recreatieve kansen liggen er volop, 
maar de haalbaarheid van een groter hotel hangt 
sterk samen met de economische ontwikkeling 

van de gemeente. Om ook gedurende de week 
voldoende kamers bezet te hebben, is de zake-
lijke markt essentieel. Momenteel is de zakelijke 
markt in Kampen nog beperkt.

Landelijk gebied
In het landelijke gebied van Kampen liggen twee 
concrete, kansrijke locaties voor complemen-
taire, recreatieve horeca: aan de oostkant van de 
IJssel tegenover de binnenstad, en naast het 
Revemeer, in aansluiting op de te ontwikkelen 
nieuwbouwwijk Reeve. Daarnaast is reeds het 
initiatief genomen om aan de zuidkant van de 
N307, eveneens aan het Revemeer, een groot-
schalig bungalowpark te ontwikkelen (bij de 
voormalige Music Club-locatie). Een dergelijk 
vakantiepark is een belangrijke toevoeging aan 
het toeristisch-recreatieve aanbod van Kampen, 
met name voor uitbreiding van meerdaagse 
verblijfsmogelijkheden in de gemeente. Daar kan 
de hele economie van Kampen van profiteren.

Goed bereikbaar: N50
Langs de N50 liggen nu reeds planologische 
mogelijkheden voor (grootschalige) horecacon-
cepten, waaronder een hotel. Het gaat daarbij 
om zowel Melmerpark als om een locatie aan de 
N50, ter hoogte van station Kampen-Zuid. De 
gemeente heeft de ambitie de horeca in de 
binnenstad te versterken en tevens om ruimte te 

Complementair: horeca in buitengebied
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bieden voor complementaire horeca op toeris-
tisch-recreatieve hotspots. Uitgangspunt voor 
horeca op deze goed bereikbare hotspotlocaties 
is dan ook dat ze duidelijk complementair zijn 
(niet meer van hetzelfde, maar significant 
anders). Het gaat om:
• Zelfstandige horecaconcepten met een grote 

aantrekkingskracht op een grote regio, 
bijvoorbeeld een (groter) hotel of een (nu nog 
onbekend) groot concept dat zich overduide-
lijk onderscheidt van de huidige N50-plaza. 
In veel gevallen zal hierbij ook de zakelijke 
markt een belangrijke rol spelen;

• Of ondersteunende horecaconcepten bij een 
andere (grootschaligere) leisurefunctie, 
bijvoorbeeld horeca bij een bowling- of 
VR-centrum. 
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Buiten de gewenste structuur

Ter behoud en versterking van de gewenste 
horecastructuur wordt er buiten de genoemde 
locaties (zie ook ‘stippen’ op de kaart) in de rest 
van de gemeente in principe niet meegewerkt 
aan nieuwe horeca-ontwikkelingen. 

‘Ondersteunende’ horeca, bijvoorbeeld in de 
vorm van paracommercie, wordt maar in beperk-
te mate toegelaten, waarbij de horeca duidelijk 
ondergeschikt dient te zijn aan de hoofdactiviteit. 
Speciale aandacht verdienen hierbij de keten. Het 
huidige ketenbeleid is inmiddels gedateerd; 
toezicht ontbreekt. De keten hebben wel hun 
weerslag op de horeca in de stad. Een nieuwe 
afweging over de positie van keten in de horecas-
tructuur in Kampen is gewenst. De aanwezigheid 
van keten past tenslotte niet binnen het uitgangs-
punt: gelijke monnikken, gelijke kappen.

Uitzonderingen zijn mogelijk
In specifieke gevallen kan er worden afgeweken 
van het ruimtelijke concentratiebeleid. 
Het gaat dan om bijvoorbeeld:
• cultuur-historisch erfgoed of waardevolle 

panden waarvoor een nieuwe beheerfunctie 
wordt gezocht;

• trafficlocaties;

Inspiratiekader voor horeca-ondernemers in Kampen
Deze visie gaat over de ruimtelijke structuur van de horeca in Kampen. Daarbinnen wordt ingezet op een hoge 

kwaliteit van de horeca. Daarbij verschuiven verantwoordelijkheden: de gemeente is verantwoordelijk voor het 

ruimtelijke beleid, ondernemers (en eigenaren) voor de kwalitatieve invulling daarvan. De lokale ondernemer kleurt 

de gewenste structuur in met een verrassend en kansrijk aanbod.

•	 Inzetten op authenticiteit en beleving; De bezoeker van de binnenstad komt minder vaak voor de winkels, maar 

is op zoek naar andere vormen van ‘uitjes’, bijvoorbeeld een stadswandeling langs de nautische geschiedenis van 

Kampen, gecombineerd met horeca-bezoek. Unieke locaties met een verhaal (de ‘hartelijke Hanzestad’), herge-

bruik van cultureel erfgoed en karakteristieke gebouwen (zoals de Theologische Hogeschool of de Koggewerf) 

zijn daarbij kansrijke locaties voor horeca. 

•	 Het belang van de beeldcultuur, “instagrammable” zijn; Een verhaal (over de locatie, de geschiedenis, een nieuw 

concept, etc.) moet worden verteld door de complete ervaring van het horecabezoek. Bijzondere gerechten met 

een herkenbare naam, bijvoorbeeld een ‘Zeevaardersmenu’ of een signatuurgebak (‘Kamper Koggetjes’), worden 

makkelijker onthouden en (online) gedeeld. 

•	 Zichtbaarheid, fysiek en online; Het café waar je langs loopt tijdens je stadswandeling of het terras in het 

zonnetje	zijn	makkelijker	gevonden	dan	de	verstopte	kroeg	of	koffiebar.	Online	zichtbaarheid	is	daarbij	net	zo	

belangrijk: de googlende bezoeker of toerist op zoek naar een restaurant of hotel wordt bij de keuze letterlijk 

beïnvloed door wat er “op de kaart” staat. Professionele foto’s, een menukaart, reviews en beschrijvingen zijn 

daarbij je online visitekaartje.

•	 Inzetten op nieuwe doelgroepen en leefstijlen; De 24-uurseconomie en meer aandacht voor ‘wat we eten’ bieden 

kansen	voor	de	horeca.	Ondernemers	kunnen	hierop	inspelen	door	(bestaand)	aanbod	aan	te	vullen	met	nieuwe	

horecaconcepten	gericht	op	verschillende	doelgroepen	(de	pendelaar	die	koffie	to-go	zoekt,	de	zzp-er	die	in	een	

café of hotel vergadert) en leefstijlen (actief, vegetarisch, ‘foodie’, etc.). De ondernemer kan daarbij ook spelen 

met openingstijden; denk aan het uitgaanscafé dat ook voor de lunch open is en pas ‘s avonds het meubilair aan 

de kant zet.

•	 Samenwerking; Met een goede samenwerking kunnen ondernemers en organisaties (Kampen Partners, individu-

ele	initiatiefnemers)	van	elkaars	ideeën	profiteren.	Denk	aan	samenwerking	tijdens	evenementen	(Sail	Kampen,	

concerten in de Bovenkerk, etc.), combi-tickets voor culturele instellingen (bioscoop, museum, theater) en 

aansluitend horeca-bezoek of een ‘hapjestour’ door de stad langs verschillende eetgelegenheden.
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• locaties die vanuit toeristisch-recreatief 
oogpunt grote waarde hebben, bijvoorbeeld 
toeristisch-recreatieve knooppunten;

• sociaal-maatschappelijke functies.

In elk van deze gevallen gaat het om locaties die 
toegevoegde waarde kunnen hebben en een 
bijdrage leveren aan andere beleidsambities van 
de gemeente, bijvoorbeeld kleinschalige horeca 
in het buitengebied, om dat gebied aantrekkelijker 
te maken voor fietsers. In alle gevallen mogen 
nieuwe initiatieven geen afbreuk doen aan de 
beoogde horecastructuur. Uit de indicatieve 
marktruimteberekening blijkt immers dat er geen 
kwantitatieve uitbreidingsbehoefte is. Voor elk 
nieuw initiatief zal een maatwerkafwe ging/-
onderbouwing moeten plaatsvinden.

3.3 Acties en vervolg

Voortbouwend op de visie komen enkele con-
crete acties naar voren. 

Actie 1: Bestemmingsplan actualiseren 
Naar aanleiding van de vastgestelde horecas-
tructuurvisie van de gemeente Kampen worden 
de betreffende bestemmingsplannen waar nodig 
aangepast, onder andere voor het beperken van 
overlast door afhaalhoreca in de binnenstad. In 
het bestemmingsplan worden locaties aangewe-
zen waar wél pure afhaalhoreca of bijvoorbeeld 
dark kitchens mogelijk zijn. 

Actie 2: Adviescommissie opstellen toetsing 
horeca-initiatieven
De gemeentelijke horecastructuurvisie biedt 
kaders voor het toetsen van nieuwe horeca-initi-
atieven. Echter ligt deze verantwoordelijkheid 
niet enkel bij de gemeente. Een adviescommis-
sie, bestaande uit vertegenwoordigers van zowel 
publieke als private partijen, zal worden opge-
steld voor het toetsen van nieuwe horeca-initia-
tieven en zal dienen als vraagbaak voor (nieuwe) 
horecaondernemers. De adviescommissie geeft 
de horecaondernemer en de gemeente (niet-
bindend) advies over het horecaconcept.

Actie 3: Ketenbeleid actualiseren
In 2011 heeft de gemeente Kampen, in samen-
werking met verschillende partijen, een hand-
boek ketenbeleid opgesteld. Het ketenbeleid is 
een stappenplan met regels en afspraken om te 
komen tot certificering en handhaving van de 
keten. Het beleid is inmiddels verouderd en 
dient geactualiseerd te worden. Dit is eveneens 
opgenomen in de Tussenevaluatie Plan van 
Aanpak Middelengebruik 2019-2022 van de 
gemeente Kampen.
 
Actie 4: Handhaving uitgaanshoreca
De uitgaanshoreca in Kampen leidt tot overlast 
voor bewoners en tot overmatig veel afval in de 
straat. Ook is het aannemelijk dat, in het kader 
van het transitie- en transformatieplan voor de 
binnenstad, de woon- en werkfunctie in dit 
gebied de komende jaren zal worden uitgebreid. 
Een concrete actie is het vervangen of aanpas-
sen van de beveiligingscamera’s die zijn geïn-
stalleerd. Deze functioneren momenteel niet 
naar behoren. De gemeentelijke Kwaliteitsmeter 
Veilig Uitgaan (KVU) is hier reeds mee bezig. 
Daarnaast is het van belang om effectieve 
handhaving te organiseren. 
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Actie 5: Afsprakenkader opstellen 
paracommercie 
Een duidelijke afsprakenkader omtrent para-
commerciële activiteiten ontbreekt. Vooralsnog 
lijkt dit ook van minder grote importantie te zijn 
dan de aanwezige keten. Bij keten is het span-
ningsveld met de gereguleerde horeca veel 
groter. Echter, ook aan paracommerciële 
activiteiten kunnen voorwaarden worden 
gesteld (bijvoorbeeld aan welke klanten mogen 
sportkantines serveren). Veel van de paracom-
merciële horeca in Kampen is geregeld in het 
bestemmingsplan, maar dat geldt niet in alle 
gevallen. Een afsprakenkader over toegestane 
activiteiten bij paracommercie is gewenst. Zo 
wordt verwarring voorkomen en zijn de activitei-
ten gemakkelijker handhaafbaar. 

Actie 6: Handhaving scooters/fietsen in de 
binnenstad
Afhaal- en bezorgdiensten zijn, met name door 
de aanhoudende coronamaatregelen, steeds 
populairder geworden. Dit is terug te zien in 
Kampen, waarbij de (gemotoriseerde) scooters 
en (elektrische) fietsen voor overlast en onvei-
lige verkeerssituaties zorgen in de binnenstad. 
Waar en op welke manier hierop gehandhaafd 
wordt, kan mogelijk worden vastgelegd in een 
gewijzigd bestemmingsplan. 

Actie 7: Terrassenbeleid actualiseren
Het terrassenbeleid voor de gemeente Kampen 
is in 2014 opgesteld en in 2016 herzien. Nieuwe 
ontwikkelingen in de gemeente, de invloed van 
de coronamaatregelen en het gebleken belang 
van terrassen voor de horeca zijn een aanlei-
ding om het terrassenbeleid te actualiseren.

Actie 8: Stimuleren toekomstbestendig horeca-
aanbod en inzetten op samenwerking
Deze visie benadrukt het belang van de horeca 
voor een levendige binnenstad, leefbaarheid in 
de buurt- en wijkcentra en een aantrekkelijk 
toeristisch-recreatief profiel. Een belangrijke 
actie is dan ook het actief stimuleren en inspire-
ren van zowel bestaande als nieuwe onderne-
mers om nieuwe concepten te verkennen en in 
te zetten op kwaliteit en diversiteit van het 
horeca-aanbod. Het inspiratiekader op pagina 
20 is hiervoor een aanzet. Ook het periodiek 
uitwisselen van ideeën en ervaringen (niet 
elkaars concurrent zijn, maar elkaars collega) 
draagt hier sterk aan bij. 
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Bijlagen
Bijlage 1: Landelijke horecatrends

De afgelopen jaren hebben demografische en 
technologische invloeden ervoor gezorgd dat 
het karakter van de horecasector veranderd is. 
Ook in Kampen kan de horecasector in toene-
mende mate inspelen op lifestyle en eettrends 
van verschillende doelgroepen, waardoor 
horeca belangrijker wordt als bezoekdoel 
binnen centrumgebieden en binnensteden.  

Demografische invloeden op horecagebruik
• Er is een groeiend aandeel eenpersoons-

huishoudens en dinkies (double income, no 
kids) en een groeiende particuliere con-
sumptie door economische groei van de 
afgelopen jaren en door stijging van de 
koopkracht. De invloed van de coronacrisis 
heeft afgelopen zomer (toen de horeca 
tijdelijk weer open ging) voor een positief 
maar wellicht vertekenend beeld gezorgd. 
Enerzijds steeg het horecabezoek weer, 
anderzijds kan hier voor de komende jaren 
niet op gerekend worden aangezien econo-
mische stagnatie wordt verwacht als gevolg 
van de coronacrisis. 

Leefstijlhoreca: ‘eerst een foto’
• Sociale media stimuleren het delen van 

ervaringen en geven de consument zo de 
ruimte om te laten zien (bijvoorbeeld door 
de keuze van het type horeca) welke 
levensstijl hij of zij nastreeft: soms gezond, 
dan weer chique of juist uitbundig. Het 
‘consumeren van de eigen identiteit’ is niet 
nieuw (je bent wat je eet), maar wordt door 
de komst van sociale media verder uitver-
groot. 

• De aandacht voor ‘wat we eten’ is groot, 
zowel vanuit gezondheid als ethiek. Zeer 
specifieke (unieke) en authentieke concep-
ten accommoderen dit door een onder-
scheidende beleving in smaak, verhaal 
(‘streekproduct’) en service. 

• De opkomst van een sterke beeldcultuur 
(Facebook, Instagram, YouTube) maakt 
daarnaast dat men bereid is moeite te doen 
voor een onderscheidene beleving. De 
horeca probeert hierop in te spelen met een 
bijzondere menukaart en verrassende 
gerechten, maar ook qua uitstraling; locaties 
of gebouwen met bijzondere karakteristie-
ken (plekken met ‘een verhaal’) zijn kansrijk 
voor horeca.

Inspelen op trends; snel en gezond to go

Even koffietje doen

Straks weer horeca als werkplek? 
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Vierentwintiguurseconomie
• Horecabezoek is in de huidige belevings-

economie een belangrijke vorm van vrije-
tijdsbesteding, maar speelt ook in op de 
wens van de consument om altijd en overal 
te kunnen eten en/of drinken. Zo leent de 
coffeebar/lunchroom zich bijvoorbeeld als 
flexibele werkruimte voor ZZP’er, student of 
mobiele professional. 

• De volgeboekte dagplanning in combinatie 
met een verminderde routine in het leven 
van de moderne mens leidt tot meer (vluch-
tige) eetmomenten in of buiten de horeca 
(‘... to go’). Er zijn steeds meer eetmomen-
ten op een dag, die flexibel en ter plaatse 
worden ingevuld. Makkelijke en snelle 
concepten, zoals rond traffic-locaties, zijn 
hiervoor zeer geschikt (fastservice). Op het 
moment van schrijven (voorjaar 2021) 
gelden nog landelijke coronamaatregelen, 
werken velen thuis en wordt er minder 
gependeld/gereisd. Wanneer de maatrege-
len opgeheven worden, is de verwachting 
dat dergelijke concepten op traffic-locaties 
weer vaker bezocht worden, maar dat er, 
doordat meer mensen vaker vanuit huis 
zullen blijven werken, geen stijgende 
behoefte zal zijn.  

• Tegelijkertijd vindt er een andere ontwikke-
ling plaats, namelijk de groei aan afhaal- en 

bezorgdiensten. Niet alleen traditionele 
fastservicelocaties (afhaalrestaurants, 
cafetaria’s), maar ook lunchrooms en 
restaurants proberen de thuiszittende gast 
aan zich te binden. Dit kan door bijvoor-
beeld afhaallunches of luxe maaltijdpakket-
ten voor thuis aan te bieden. Door deze 
ontwikkeling groeien thuisbezorgconcepten 
nog sneller dan voorheen. 

Toerisme en recreatie

Bij de ontwikkelingen rondom toerisme en 
recreatie is eveneens de kanttekening te 
plaatsen dat door de coronamaatregelen de 
toekomst onzeker blijft. Desalniettemin waren 
de volgende trends nog altijd zichtbaar in de 
zomer van 2020 (tijdens de coronacrisis). De 
verwachting is dat de genoemde behoeftes, 
zoals het opzoeken van unieke verhalen, 
eco-toerisme en ‘vakantie in eigen land’, niet 
zozeer zijn veranderd, maar zijn versterkt door 
de coronacrisis. 

Toerisme: authenticiteit en beleving
• De afgelopen jaren (pre-corona) werd 

Nederland in toenemende mate bezocht 
door buitenlandse bezoekers. Door middel 
van verhaallijnen (bijv. ‘Van Gogh’) wordt 
geprobeerd de druk van het toerisme op de 
grote steden te verminderen en ook Waarvoor komt de bezoeker naar Kampen? 

Herkenbaar voor de toerist uit het buitenland
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(horeca-)ondernemers elders in het land te 
laten profiteren van deze bezoekers. 

• Ook het binnenlandse verblijfstoerisme zit in 
de lift, en kreeg afgelopen zomer een boost 
doordat reizen naar het (verre) buitenland 
werd afgeraden. Dankzij de komst van 
beoordelings- en vergelijkingssites ontstaat 
er een betere match tussen vraag en 
aanbod. Door de sterke beeldcultuur 
kunnen bijzondere verblijfslocaties of 
succesvolle horeca-ondernemers boven-
dien in korte tijd een grote aantrekkings-
kracht genereren. 

• Door alle ontwikkelingen in mobiliteit en 
technologie kunnen toeristische bezoekers 
kiezen uit een bijna oneindig aanbod. Om 
de aandacht van de consument te trekken, 
is onderscheidend vermogen belangrijk; er 
is behoefte aan authenticiteit. 

Recreatie: behoefte aan rust en ontspanning
• In de toegenomen hectiek van de vieren-

twintiguurseconomie is er ook een groei-
ende behoefte aan rust en ontspanning. De 
consument heeft hierbij meer aandacht voor 
thema’s als gezondheid en duurzaamheid. 

• Waar de jeugd deze ontspanning zoekt in 
nieuwe belevingen (festivals, duurzame 
evenementen, ‘outdoor yoga’), geniet de 
toenemende groep actieve senioren van 

een wandeling of fietstocht door de natuur. 
In beide gevallen wordt het buitengebied of 
het stadpark opgezocht waar de beleving 
van de ‘natuur’ bijdraagt aan het gevoel van 
ontspanning en beleving (‘er even tussen-
uit’).

• Technologische ontwikkelingen zoals 
e-bikes, knooppuntennetwerken en GPS-
middelen bieden de consument meer 
vrijheid in het plannen van een dagtrip. Op 
toeristische overstappunten komen veel 
routes weer samen, waarbij de horeca een 
belangrijk bezoekdoel vormt. 

Veranderende rolverdeling in centra en 

binnensteden; daghoreca

• De horeca vormt als ontmoetings- en 
belevingslocatie in toenemende mate het 
visitekaartje van een centrum of binnenstad.  
Binnensteden veranderen van ‘place to buy’ 
naar ‘place to be’, doordat de winkelfunctie 
steeds minder dominant is in het straat-
beeld. Afwisseling in het aanbod, een 
aantrekkelijke uitstraling en een verrassen-
de menukaart zijn daarbij onmisbaar. Een 
stad wordt hierdoor ‘instagrammable’, 
namelijk een plek die de bezoeker graag 

fotografeert, om op sociale media te plaat-
sen. 

• Het aantal koffiezaken (+20% sinds 2010*) 
en het aantal lunchrooms (+40% sinds 
2010) groeide, tot aan de coronacrisis, 
landelijk snel. Dit type horeca leent zich als 
flexibele plek voor afspraken en past in 
bijna elk centrumbezoek (“afspreken voor 
een kopje koffie”; “even een broodje eten 
tijdens het shoppen”). De coronamaatrege-
len hebben thuiswerken en online vergade-
ringen ook voor de toekomst makkelijker 
gemaakt, waardoor de zakelijke bezoeken 
aan dergelijke horeca is afgenomen. Dit zal 
naar verwachting ook niet op hetzelfde 
niveau terug komen. Voor recreatieve 
bezoeken is de verwachting dat koffiezaken 
en lunchrooms populair zullen blijven. Dit in 
lijn met het zoeken naar leuke plaatsen en 
belevenissen in een centrum, die niet, zoals 
‘shoppen’, online te vervangen zijn. 

• De aandacht voor gezondheid en ethiek wil 
de consument ook terugzien tijdens de 
lunch of koffie (bijv. Brownies en downieS) 
en tijdens het snackmoment. Snelle service 
staat niet langer gelijk aan ongezond: de 
consument heeft ook oog voor de salade-/
sap-/yoghurtbar. Ook het aantal ijssalons 

* HorecaDNA (2018), Feiten en Cijfers.
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groeit snel (+50%) sinds 2010. Deze ontwik-
keling is ook terug te zien tijdens de corona-
maatregelen. De bezoeker van de stad, 
hoewel minder in aantal, geniet van het rijke 
aanbod aan ‘to- go’-snacks en -drankjes. 
Zeker tijdens de lockdown (stand maart 
2021), waarbij horecabezoek niet mogelijk is, 
lopen de prullenbakken in centrumgebieden 
over van koffiebekers en ijsbakjes. 

• Vaak ontstaan nieuwe concepten in combina-
tie met detailhandel of andere publieksge-
richte voorzieningen (‘blurring’). Blurring is 
meer dan een koffiehoekje, het verenigt en 
versterkt functies vanuit één identiteit of merk. 
Het schenken van alcohol in winkels, ook in 
slijterijen, wordt door de Drank- en Horecawet 
(DHW) uitgesloten. Deze regeling verandert 
met een wijziging van de DHW in (naar 
verwachting) juli 2021. Daarna zal het schen-
ken van alcohol in slijterijen mogelijk zijn door 
het aanbieden van bijvoorbeeld proeverij-
avonden. Door dergelijke regelingen vervaagt 
de grens tussen horeca en detailhandel. Dit 
roept de vraag op vanuit de horeca om wel 
een gelijk speelveld te garanderen, bijvoor-
beeld door het hanteren van dezelfde veilig-
heids- en inrichtingseisen als voor de regu-
liere horeca. 

• Voor alle vormen van horeca is de aanwezig-
heid van een terras tijdens de coronacrisis 

van groot belang gebleken. Ook in 2021 en 
de komende jaren zal dit een onderwerp zijn. 
Naast het kunnen waarborgen van afstand 
tussen bezoekers (functionaliteit) is ook 
gebleken dat grotere terrassen de binnenstad 
meer levendigheid en uitstraling geven.

Anders uitgaan en ontmoeten; avondhoreca

• Door het toegenomen gebruik van sociale 
media en smartphones (altijd en overal 
contact) verdwijnt onder jongeren de behoefte 
aan een vaste ontmoetingsplek en -tijd. Dit is 
landelijk terug te zien in de terugloop van 
traditionele uitgaanshoreca, zoals de lokale 
discotheek of het café op de hoek. Enerzijds 
komt dit doordat men vaak ook iets wil 
kunnen eten, anderzijds zijn er veel unieke 
evenementen die dynamischer en meer 
doelgroepspecifiek zijn.

• Restaurants zijn, tot aan de coronacrisis, erg 
in trek geweest. Daarbij helpt een goed 
verhaal of sociale betrokkenheid om op te 
vallen. Er is vraag naar doelgroep-specifieke 
concepten en een grotere aandacht voor 
duurzaamheid (vegetarisch/veganistisch, 
gebruik van streek- en seizoensproducten). 
Aan de andere kant biedt een foodhal of 
wereldrestaurant de mogelijkheid om in 
ieders smaak of dieet te voorzien. 

Liever een festival dan naar de kroeg

Bijzondere locaties en verblijven worden onthouden 
(en online gedeeld)
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De enquête onder horeca-ondernemers is in 
totaal door 28 ondernemers ingevuld, waarvan 
24 alle vragen hebben beantwoord. Gemeente 
Kampen telt circa 95 verkooppunten in de horeca. 
Daarmee heeft circa een kwart van alle horeca-
ondernemers de enquête (volledig) ingevuld. 

Alle horecabranches zijn vertegenwoordigd door 
de respondenten. Vergeleken met de verdeling 
van branches in de hele gemeente Kampen is bij 
de respondenten de drankensector over- en de 
fastfoodsector ondervertegenwoordigd.* Het 
grootste deel van de respons (86%) is afkomstig 
uit de binnenstad, wat een goede afspiegeling 
van de reële situatie is (70% van alle horeca in 
Kampen zit in de binnenstad). Daarnaast zijn de 
meeste (89%) van de respondenten zelfstandig 
(geen formule), is 7% franchisenemer en 4% 
anders (VOF). De helft van de respondenten is 
ook de pandeigenaar van zijn of haar onder-
neming. 

86% van de ondernemers geeft aan online actief 
te zijn. Circa eenderde heeft enkel een website, 
maar desalniettemin is de online zichtbaarheid 
van de horeca in Kampen redelijk hoog. 

* Dranken: 24% t.o.v. 15% in de hele gemeente. 
Fastfood: 16% t.o.v. 34% in de hele gemeente.

Bijlage 2: Enquête horecaondernemers
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Beoordeling bedrijfslocatie

De meeste ondernemers zijn tevreden tot zeer 
tevreden over hun bedrijfslocatie. Circa drie-
kwart van de respondenten geeft bijvoorbeeld 
de vindbaarheid en de uitstraling van zijn/haar 
bedrijf een 8 of hoger. Ruim de helft van de 
respondenten geeft de omvang van de verkoop-
ruimte, de bereikbaarheid, de ligging ten op-
zichte van andere bedrijven en parkeerplaatsen 
in de buurt een 8 of hoger. Een kwart van de 
ondernemers, met name gevestigd in de 
binnenstad, is ontevreden over de fietsenstallin-
gen en parkeerplaatsen in de buurt (circa 25% 
geeft een 4 of lager). Desondanks is bijna 90% 
van de respondenten tevreden (cijfer van 6 of 
hoger) over de bereikbaarheid van zijn of haar 
onderneming.

Beoordeling bedrijfslocatie horeca-ondernemers gemeente Kampen
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Grotere terrassen na corona

Voor de horeca, met name voor de sectoren 
dranken en eten, is de aanwezigheid van 
terrassen van groot belang gebleken tijdens de 
coronacrisis. Zoals in de voorgaande paragraaf 
werd benoemd kwam het onderwerp eveneens 
ter sprake in de toelichtingen bij de omzet voor 
en na corona. In veel gemeenten speelt nu de 
vraag of ook na de coronacrisis grotere terras-
sen gewenst zijn. 

Het merendeel (63%) van de respondenten wil 
graag dat na corona grotere terrassen toege-
staan blijven. Opvallend is dat ook enkele 
respondenten die geen mogelijkheid tot een 
terras hebben voor de optie ‘ja’ kozen. Als 
reden werd genoemd dat (grotere) terrassen 
bijdragen aan de sfeer en gezelligheid in de 
stad, wat wederom bezoekers aantrekt.

Omzet vóór, tijdens en na corona

De coronacrisis heeft grote impact op de 
horecasector, door het sluiten van de horeca in 
het voorjaar van 2020, de beperkende maatre-
gelen tijdens de zomer, en de aanhoudende 
lockdown begin 2021. Vandaar dat in deze 
enquête specifieke vragen zijn gesteld om de 
situatie vóór, tijdens en na corona te kunnen 
vergelijken. Bij de vraag over de herkomst van 
de omzet in 2019 (vóór de coronacrisis) en in 

2020 (tijdens de coronacrisis) zijn kleine ver-
schillen op te merken. Zo is het deel van de 
omzet vanuit de eigen kern en gemeente met 
enkele procentpunten toegenomen (58% in 
2020 t.o.v. 54% in 2019). Het aandeel binnen-
lands toerisme is eveneens gegroeid (met 8%) 
en de aandelen vanuit het buitenlands toerisme 
en de zakelijke sector zijn gedaald. Kortom, de 
getroffen maatregelen zijn, hoewel het om 
verschillen gaat van enkele procentpunten, in 
2020 in de resultaten zichtbaar. In beide situa-
ties bepalen de kern Kampen en IJsselmuiden 
bijna de helft van de totale omzet. Dit is ver-
klaarbaar, doordat het merendeel van de 
ondernemers in de binnenstad gevestigd is. 
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Beoordeling omzet

De meerderheid van de respondenten (78%) 
beoordeelt zijn of haar omzet in 2019 als 
voldoende of (zeer) goed. 19% beoordeelt zijn/
haar omzet als ‘aan de krappe kant’ of onvol-
doende, en slechts 4% van de respondenten 
koos de optie (zeer) slecht. Vergeleken met 
deze positieve uitgangssituatie is voor de 
meesten van de respondenten (85%) de omzet 
in 2020 sterk gedaald. Voor 4% is de omzet 
sterk gestegen. Dit geldt voor de respondenten 
die in 2020 met hun onderneming waren 
gestart. Op de vraag naar de verwachtingen 
voor de omzet na corona (of dat weer op peil 
zal komen) antwoordde circa de helft met ‘ja, 

hoger’ of ‘ja, gelijk’. Daarbij werd door twee 
respondenten het belang van (grotere) terras-
sen genoemd om de omzet op peil te houden of 
om meer omzet te draaien. Voor 33% was de 
verwachting dat de omzet lager uit zou vallen. 
Ook hier werd benoemd dat terrassen “essenti-
eel” zullen zijn voor de toekomst van de horeca. 
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Investeringen en plannen

Investeringen 
De afgelopen drie jaar heeft circa 30% van de 
respondenten 3 of meer investeringen gedaan. 
Circa de helft heeft 1 à 2 investeringen gedaan 
en een kwart geen. De meestgenoemde inves-
teringen zijn uitbreidingen (met name terrassen) 
en vernieuwing van het meubilair/de inrichting. 
Ook hebben enkele ondernemers een nieuw 
concept opgenomen, waaronder afhalen/
bezorgen en de verkoop van nieuwe producten.  

Plannen  
De positieve houding van de ondernemers is 
ook terug te zien in de plannen voor de komen-
de drie jaar. Circa tweederde (67%) van de 
respondenten geeft aan plannen te hebben 
voor zijn/haar onderneming, waarvan circa 30% 
uitgaat van 3 of meer soorten plannen. Daarbij 
worden met name nieuwe concepten genoemd 
en de (continue) vernieuwing van de inrichting 
en het meubilair. Eénderde van de responden-
ten geeft aan geen plannen voor de komende 
drie jaar te hebben. Als toelichting wordt ge-
noemd dat het herstel van de crisis voorlopig 
prioriteit heeft.

Combinatie van gedane investeringen en 
plannen voor de toekomst
Een ruime helft (58%) van de respondenten 
blijkt in de laatste drie jaar te hebben geïnves-
teerd in zijn/haar onderneming én plannen te 
hebben voor de komende drie jaar. Hieruit 
spreekt opnieuw het optimisme en vertrouwen 
in de toekomst. Zoals enkele respondenten 
aangaven, is “stilstand achteruitgang”, en zien 
de ondernemers het belang in van continu 
investeren, om de kwaliteit hoog te houden. 
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Stellingen over horeca in de gemeente Kampen

Bij de stellingen over de horeca in Kampen (zie 
grafiek pagina 33) valt over het algemeen 
wederom de tevreden uitgangspositie van de 
horecaondernemer op. Ruim de helft (58%) van 
de respondenten is het (volledig) eens met de 
stelling ‘Het is goed ondernemen in Kampen’ en 
circa eenderde (29%) vindt de horeca in 
Kampen vooruitstrevend. Wel is 92% het er 
(volledig) mee eens dat Kampen nog meer 
bezoekers van buiten moet trekken. In relatie tot 
de herkomst van de omzet is dit verklaarbaar 
(circa 25% uit binnen-/buitenlands toerisme). 
Hier liggen kansen voor Kampen en haar 
horeca-aanbod. 

Bij de stelling ‘Mijn zaak profiteert van de 
evenementen in Kampen’ zijn de meningen 
vrijwel gelijk verdeeld. Ook hier liggen kansen;  
er kan meer profijt uit evenementen gehaald 
worden. 63% van de respondenten is het 
(volledig) eens met de stelling ‘Horeca en retail 
versterken elkaar onvoldoende in de binnen-
stad’ en enkel 8% is het hiermee volledig 
oneens. Dit is verklaarbaar door de gunstige 
verdeling van de verschillende functies in de 
binnenstad. 

De helft van de respondenten is het ermee 
eens dat in Kampen een groot hotel mist. Dit 

signaal kan wederom gekoppeld worden aan de 
mogelijkheden voor Kampen om sterker in te 
zetten op recreatie en toerisme. 

Met de stelling ‘De ‘keten’ zijn een essentieel 
onderdeel van de horecastructuur’ wordt 
gedoeld op niet-reguliere uitgaansactiviteiten, 
vooral in de buitengebieden van Kampen, veelal 
georganiseerd voor en gericht op jongeren. Het 
gaat vaak om een omgebouwde schuur of 
garage, waar rond de 30 personen bij elkaar 
kunnen komen. Dit zijn activiteiten die niet tot 
de reguliere horeca behoren. In de gemeente 
Kampen worden keten onder voorwaarden 
gedoogd. De horeca-ondernemers geven een 
duidelijk signaal: 67% is het oneens of volledig 
oneens met de stelling dat deze activiteiten een 
essentieel onderdeel vormen van de Kamper 
horecastructuur.
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Stellingen over horeca-aanbod gemeente Kampen
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