
De vier redenen om in Wijchen te ondernemen 
●    Aantrekkelijk, bruisend centrum 
●    Gunstige ligging met een groot bereik
●    Extra omzetkansen dankzij diverse evenementen
●    Veel gratis parkeergelegenheid

kleedjesmarkt
Gratis toegang  | muziek + springkussen

WIJCHEN
samen ontdekken

‘Verrassend 
sfeervol Wijchen’

 ‘De variatie is groot’

‘De Touwslagersbaan is 
een positieve verrassing’
(De Gelderlander, 2016)



Een dagje Wijchen
Verbazing, verfrissing
Niet nadenken over werk of zorgen
Nieuwsgierig worden
Nog even in het dorp blijven hangen
Wijchen is verwonderen...
Een dagje Wijchen mag een logisch looppad zijn
Langs mooie punten om bij stil te staan
... om vervolgens te worden verleid
Tot het nemen van de volgende stap
Groene ruimten, het Wijchens Meer
Een levendig compact centrum
Gevarieerd winkelaanbod
Goede bereikbaarheid
Een prachtig kasteel
Gastvrije horeca...
Wijchen is veelzijdig
Variatie werkt versterkend
Bewoners voelen zich er thuis
Bezoekers voelen zich er welkom
Ondernemers voelen zich begrepen
De gemeenschap gloeit
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Op zoek naar nieuwe kansen als ondernemer? Dan is Wijchen ‘the place to be’. Een plek waar alles 
aanwezig is, maar waar nog steeds veel kansen voor het oprapen liggen. De Wijchenaren zijn trots 
op hun centrum en terecht. Deze brochure geeft een indruk van het bruisende Wijchen, maar het 
is natuurlijk het beste om zelf te ervaren wat dit dorp te bieden heeft. Kom dus gauw eens zelf het 
gevoel van Wijchen ervaren!

Diverse gemeente
De gemeente Wijchen ligt in het Rijk van Nijmegen, in het 
Land van Maas & Waal en tegen de Brabantse grens aan. 
Historie, natuur sfeer komen hier samen in één centrum.

Centrum Management Wijchen
Het Centrum Management Wijchen (CMW) is in 2012 
opgericht. Het CMW is een samenwerkingsverband van 
diverse partijen in het centrumgebied van Wijchen en 
bestaat uit een bestuur, een centrummanager, 
straatvertegenwoordigers, zes werkgroepen en zo’n veertig 
vrijwilligers. Zij zetten zich gezamenlijk in voor het 
economisch functioneren van het Wijchense centrum. In 
het bestuur zijn de volgende partijen vertegenwoordigd: 
OVWC (winkeliersvereniging), Vereniging van Winkel-
pandeigenaren, Horeca Nederland afdeling Wijchen, MKB 
Wijchen, de Gemeente Wijchen, dienstverlenende be-
drijven en bewoners van het centrum. Verzorgingsgebied Centrum Management Wijchen

Omdat Wijchen goed bereikbaar is en mensen er gratis 
kunnen parkeren, komen vele inwoners uit rand-
gemeenten naar Wijchen om te winkelen of te 
ontspannen. Het totale verzorgingsgebied heeft ruim 
220.000 inwoners binnen een straal van tien kilometer.

Een dorp met stadse allure
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Omliggende winkelcentra 
• Centrum Nijmegen: het stadscentrum van Nijmegen 

is veelzijdig, druk en roerig. Parkeren kan vaak niet 
in de buurt van de winkels en is duur. Consumenten 
gaan hier eerder een hele dag winkelen, er komen 
veel dagjesmensen. 

• Winkelcentrum Dukenburg: bij dit winkelcentrum kun 
je prima boodschappen doen. Het niet-dagelijkse 
winkelaanbod is hier echter heel beperkt en er zijn 
weinig horecagelegenheden. Parkeren is relatief 
goedkoop.

• Centrum Beuningen: Beuningen komt qua centrum 
het dichtst in de buurt van Wijchen. Ook hier kun je 
gratis parkeren en goed boodschappen doen. Niet 
dagelijkse winkelaanbod is hier matig 
vertegenwoordigd. Echter heeft dit centrum een 
minder sfeervolle uitstraling dan dat van Wijchen en 
is het horeca-aanbod beperkt. Hierdoor heeft het 
centrum vooral een boodschappenfunctie. 

Zie bijlagen 1:  Koopstromenonderzoek regio Arnhem-
Nijmegen – september 2016
 

Het CMW is de organisatie achter Wijchen=, het platform 
dat het centrum van Wijchen promoot en op de kaart 
zet. Vanaf dit punt hebben we het in de brochure alleen 
nog over Wijchen=. 

DNTP onderzoek
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Consument beoordeelt Wijchen met een 7,8!
Wijchen centrum is in 2015 door de consument gewaardeerd met een 7,8 en presteerde daarmee ver 
boven de benchmark (van onder andere Elst, Gorinchem, Houten, Tiel, Waalwijk en Wageningen) dat 
gemiddeld met een 6,9 werd beoordeeld. 

Wat mist de consument nog in het 
centrum van Wijchen?

Gezellig vertoeven
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Evenementen & activiteiten
Van Jazz & Wine tot het Gevelconcert en van 
het Kerst Sprookjesfestijn tot Wijchen Schaatst: Het 
centrum van Wijchen staat bekend om haar goedgevulde 
activiteitenkalender voor jong en oud. In 2018 wordt de nieuwe 
Kasteeltuin opgeleverd, die dient als een semi-evenemententerrein 
en verblijfsruimte. De actuele activiteitenkalender is te vinden op 
www.wijchenis.nl.

Levendige horeca
Wijchen heeft iets speciaals. Het ligt tegen de Brabantse 

grens aan en dat voel je! De sfeer in de restaurants 
en cafés is gemoedelijk. In de afgelopen jaren is het 

horeca-aanbod flink uitgebreid, met name op 
de Markt. Met de komst van deze gevarieerde 

gelegenheden neemt het aantal wekelijkse 
bezoekers toe, die op vele plekken gezellig 

kunnen vertoeven in Wijchen.

Gezellig vertoeven
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Kasteel Wijchen
Midden in het centrum van Wijchen staat het sprookjes-

achtige Kasteel, dat dateert uit de veertiende eeuw. 
Hier woonden ooit Emilia van Nassau (1569 – 1629), 

dochter van Prins Willem van Oranje, en haar 
geliefde Emanuel van Portugal. Tegenwoordig 

is er een museum gevestigd in dit Kasteel. 
Ook is het een geliefde trouwlocatie.

Servicebioscoop
Wijchen opende ruim dertig 

jaar geleden als één van de eerste 
plaatsen in Nederland de deuren 

van een servicebioscoop. In 2016 is er 
aan de rand van het centrum een nieuwe 

servicebioscoop gebouwd, met aangrenzend 
een gezellig restaurant. 

Monumenten 
Het marktplein, met in het midden de historische pomp, 

wordt beschouwd als het hart waar de winkelstraten in 
uitmonden. Bijzondere plekken zijn het bomenlaantje, de  

St. Antonius Abt kerk en het Wijchens Meer aan de rand van het centrum. 

Bibliotheek 
Op loopafstand zit een volwaardige, compleet nieuwe bibliotheek, die in 2017 

als zesde van beste bibliotheken van Nederland eindigde. 

Theater 
Ook op cultureel vlak gebeurt er veel in Wijchen. In theater ’t Mozaïek vinden wekelijks 

cabaret-, toneel- en muziekvoorstellingen plaats.

Historisch en cultureel
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Gevarieerd winkelaanbod
In het hart van Wijchen is het heerlijk shoppen! Er zijn 
mooie, unieke en gezellige winkels voor iedereen. Het 
centrum kenmerkt zich door de vele exclusieve boetiekjes 
en speciaalzaken, maar ook bekende winkelketens en 
supermarkten zijn vertegenwoordigd. 

Leukste winkelhart van Gelderland!
De Touwslagersbaan is in 2016 uitgeroepen tot de 
leukste winkelstraat van het verspreidingsgebied van De 
Gelderlander. Ook in 2015 rolde Wijchen als winnaar uit 
de bus, toen mensen konden stemmen op hun favoriete 
winkelhart van Gelderland.

Bovengemiddeld positieve winkelbeleving
Klanten hebben een bovengemiddeld positieve 
winkelbeleving in Wijchen. Dit blijkt uit een 
representatief klantonderzoek van het Euregionaal 
koopstromenonderzoek in 2014. Het aantal winkels, de 
kwaliteit ervan, de sfeer en de veiligheid liggen boven 
regionaal niveau (7,9 versus 7,5 regionaal). 

Goed gevulde straten
Het winkelaanbod in het centrum van Wijchen is circa 
22.000 m2 winkelvloeroppervlakte (wvo) groot, verspreid 
over 126 winkels en 32 horecagelegenheden. Het aanbod 
van winkeloppervlakte is circa twintig procent minder 
dan andere plaatsen (vergelijkbare kernen met 30.000 tot 
50.000 inwoners). In de dagelijkse sector is het aanbod 
iets groter dan gemiddeld, maar in de niet-dagelijkse 
sector is het aanbod beperkt van omvang. 

Zie bijlage 2: DTNP Notitie Positionering centrum Wijchen 
– DTNP

Boodschappen doen
Aan de randen van het centrum zitten twee relatief grote 
supermarkten, die veel publiek trekken.

Warenmarkt
Op donderdagochtend is de wekelijkse warenmarkt. De 
drukbezochte weekmarkt bevindt zich midden in het 
centrum op het marktplein. Enkele jaren geleden is deze 
markt nog uitgeroepen tot de beste kleinere markt van 
de regio.

Koopavond
Op vrijdagavond is het koopavond en zijn de winkels tot 
21.00 uur open. In tegenstelling tot andere gemeenten is 
hier tijdens koopavond genoeg te beleven naast shoppen, 
door de vele horecagelegenheden en de servicebioscoop 
aan de rand van het centrum. 

Koopzondag
Sinds 2017 mogen de winkels in Wijchen officieel elke 
zondag open zijn. Het merendeel van de winkels is 
vaak alleen geopend wanneer er ook een evenement 
georganiseerd wordt. Aan het eind van het jaar worden 
deze evenementen en de bijbehorende koopzondagen 
voor het jaar erop vastgesteld (circa veertien per jaar) 
in overleg met de ondernemers. Bekijk het actuele 
evenementenoverzicht op www.wijchenis.nl.  

Historisch en cultureel Goed shoppen
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De feiten over het centrum van Wijchen op een rij: 

Compact 
Het marktplein wordt beschouwd als het hart, waar de winkelstraten in 
uitmonden en waar je gezellig een drankje kunt drinken of een hapje  
kunt eten na het shoppen.

Gratis parkeren
Het autovrije centrum, met genoeg gratis parkeerplaatsen vlakbij de winkelstraten is  
een groot voordeel. Binnen de blauwe zone kun je maximaal twee uur gratis parkeren.  
Buiten deze blauwe zone is er een mogelijkheid tot lang parkeren. 

Goed bereikbaar
Het centrum van Wijchen is eenvoudig te bereiken met de fiets, de auto of het openbaar vervoer.  
Vanaf het treinstation loop je binnen een paar minuten het centrum in. 

Veilig
Het centrum van Wijchen heeft drie van de vijf sterren van het keurmerk Veilig Ondernemen. De 
ondernemers hebben samen een winkeldiefstalgroepsapp opgericht met inmiddels meer dan honderd 
deelnemers. 

Mooie aankleding
In de zomer is het dorp één grote bloemenzee (mei t/m september). In de winter hangt er  
boven de straten en in de bomen sfeerverlichting (november t/m januari). Rondom Kerst  
staan er verspreid in het centrum 125 kerstbomen met strikken en staat er op de Markt een  
grote kerstboom. Het hele jaar door hangen er boven de straten sfeervolle banieren.

Goed onderhouden en groen
Het centrum van Wijchen is goed onderhouden en groen.

Rolstoel- en rollatorvriendelijk
Het gehele centrum is rolstoel- en rollatorvriendelijk.

Bedrijvig
Wijchen beschikt over een actieve industriële ontwikkeling.  
Bedrijventerrein Bijsterhuizen is de grootste bedrijvencluster  
van Gelderland met toonaangevende bedrijven. 

Dorps karakter
Het centrum heeft geen hoogbouw, waardoor  
het dorpse karakter is behouden.

Nog veel meer!



BRO, een onafhankelijke advies- en ontwerponderneming, heeft in december 2017 een distributie-
planologisch (DPO) onderzoek gedaan. Uit dit onderzoek blijkt dat Wijchen een goed functionerend 
centrum heeft, met een goede mix van detailhandel, horeca en dienstverlening. 

Ingezoomd op de diverse branches worden de volgende opvallende conclusies getrokken: 
1 Het modesegment is ondervertegenwoordigd. Op basis van de aanbodvergelijking liggen  

er kansen voor modewinkels;
2 De schoenenbranche is bovengemiddeld vertegenwoordigd; 
3 Antiek & kunst is niet vertegenwoordigd in het centrum;
4 Het aanbod sport & spel is beperkt;
5 Fietsen- en autoaccessoires worden minimaal vertegenwoordigd;
6 Doe-het-zelf is niet vertegenwoordigd;
7 Woonwinkels zijn ondervertegenwoordigd.

Hier liggen dus nog veel kansen voor ondernemers. 

Aanbod vergelijkingen en ontwikkelingen: 
1 In de dagelijkse sector zijn we gekrompen, omdat een tweetal supermarkten zich 

inmiddels buiten het centrum heeft gevestigd. 
2 In de niet-dagelijkse sector is het aanbod van kleding en mode, schoenen 

en lederwaren en bruin- en witgoed gekrompen. Het creatief winkelaanbod 
in kleinere centra (zoals Wijchen) is door de afgelopen jaren gekrompen, 
door de concurrentie met grotere winkelgebieden (zoals Nijmegen) en 
onlineverkopen;

3 Het aanbod aan huishoudelijke artikelen is toegenomen;
4 Het aanbod aan overige voorzieningen is toegenomen. Dit komt vooral door 

de groei van het aantal zaken in horeca en ambachten. Dit is in lijn met de landelijke 
ontwikkeling;

5 Het aantal ambachten neemt de afgelopen jaren toe, zowel in Wijchen als landelijk. Onder deze 
verzamelnaam vallen onder andere kappers, schoonheidsspecialisten, kledingreparateurs en 
sleutelmakers.

 Voor het gehele BRO-onderzoek zie bijlage 3

Leegstand 
Welk pand biedt kansen voor ondernemers? Omdat we geïnteresseerde ondernemers goed op de hoogte willen 
houden van de actuele ontwikkelingen, werkt Wijchen= ieder kwartaal het overzicht van de leegstaande panden bij. 
Daarom is dit overzicht los aan de brochure toegevoegd. Per januari 2018 zijn 4 panden van de 114 panden  
beschikbaar. Dit kan als gezonde frictie leegstand beschouwd worden en ligt procentueel onder het landelijke  
leegstandniveau.

Zie bijlage 1.2 voor het Leegstandspercentage per gemeente van 2009 en 2016.
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Nog veel meer! Branchering



40.789
6.956 hectare
€ 24.200 per inwoner  
(hoger dan landelijke gemiddelde)
221.000 (1 januari 2016)
22.000

Het percentage werkloosheid beroepsbevolking 
in maart 2017 ligt met 5,2% onder het gemiddelde 
in Nederland (5,3%). 

Verdeling op basis van leeftijd in 2017
0 - 14 jaar

15 - 24 jaar
25 - 45 jaar
46 - 65 jaar 

65 jaar en ouder 

16,9%
11,2%
22.2%
30.8%
18.9%

Cijfers & feiten
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Aantal inwoners op 30 april 2017
Oppervlakte

Gemiddeld inkomen in 2016

Gemiddelde WOZ-waarde woning
Totale beroepsbevolking



Benieuwd naar andere onderzoeken die zijn uitgevoerd door en voor het centrum van 
Wijchen? Bekijk ze allemaal op: www.wijchenis.nl/ondernemers/onderzoeken/.

Een aantal redenen voor ondernemers 
om zich in het centrum te vestigen:
• Klanten hebben een bovengemiddeld 

positieve winkelbeleving 
• Hoge omzetten per vierkante meter
• Meer dan 40.000 inwoners
• Verzorgingsgebied heeft ruim 220.000 

inwoners binnen tien kilometer
• Gunstige ligging in zowel het Land 

van Maas & Waal als het Rijk van 
Nijmegen

• Compact en compleet aanbod
• Ruimte voor modezaken
• Levendige horeca
• Diverse activiteiten en evenementen
• Midden in het centrum een 

sprookjesachtig kasteel
• Mooie aankleding en veel groen
• Hoge mate van binding
• Gratis parkeren
• Gemakkelijk bereikbaar 
• Professioneel opgezet 

centrummanagement 

Kortom Wijchen = 
een kans om te 
ondernemen!

Wijchen is kiezen voor een locatie met toekomst. Daarbij passen ondernemers met visie en 
ambitie, die weten welke meerwaarde de consument verwacht. Continue ontwikkeling en groei 
is tenslotte de kracht van Wijchen. 

Cijfers & feiten Op zoek naar jou!
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1. Koopstromenonderzoek regio Arnhem-Nijmegen - september 2016 

1.1 Aantal m2 wvo per duizend inwoners en verdeling aantal m2 wvo over dagelijkse en niet-
dagelijkse detailhandel, per gemeente (2016).

In deze tabel is het aantal m² wvo per 1.000 inwoners per gemeente grafisch weergegeven

Bijlagen
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Koopstromenonderzoek

Dit valt er onder dagelijkse en niet-dagelijkse boodschappen:

Bijlagen
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1.2 Leegstandspercentage per gemeente (2009 en 2016).
De gemeenten Wijchen en Heumen hebben relatief het laagste leegstandspercentage over het 
aantal winkels.

In deze tabel is het aantal m² wvo per 1.000 inwoners per gemeente grafisch weergegeven
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Koopstromenonderzoek

1.3 Koopstromen op gemeenteniveau – dagelijkse sector gemeenten regio Arnhem-Nijmegen (2016)
Het bindingspercentage dagelijkse bestedingen is in meer gemeenten gedaald dan gestegen. In 
Wijchen is er een toename van de binding van 86% naar 88%.
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1.4 Koopstromen op gemeenteniveau – niet-dagelijkse sector gemeenten regio 
Arnhem-Nijmegen (2016)
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1.5 Detailhandelsbestedingen in dagelijkse sector per gemeente (milj. €) (2009 en 2016)
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1.6 Detailhandelsbestedingen niet-dagelijkse sector per gemeente (milj. €) (2009-2016)
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1.7 Gemiddelde bestedingen per gemeente, per inwoner (2016)
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1.8 Hoge vloerproductiviteit in de dagelijkse & niet-dagelijkse sector 
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1.9 Waardering aankooplocaties per gemeente, winkelen en dagelijkse boodschappen 
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2. BRO onderzoek 2017

2.1 Aanbodvergelijking Wijchen met vergelijkbare centrumgebieden (detailhandel, m2 wvo) 

Aanbodvergelijking Wijchen met vergelijkbare 
centrumgebieden (overige voorzieningen) 

• Ook het aanbod aan overige voorzieningen (onderstaande figuur) in het centrum van Wijchen is redelijk op peil in vergelijking met het 
voorzieningenaanbod van soortgelijke centra.  

• Het horeca-aanbod is recent versterkt en ook het aanbod aan ambachten en diensten ligt rond het gemiddelde.  
• Er is sprake van een goede mix tussen detailhandel, horeca en dienstverlening, wat een indicatie is dat het centrum van Wijchen goed 

functioneert.  
 
 

 
 
 
 
Figuur 2: Aanbodvergelijking centrum Wijchen met vergelijkbare centrumgebieden (aantal zaken) 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

2.2 Aanbodvergelijking centrum Wijchen met vergelijkbare centrumgebieden (aantal zaken) 
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2.3 Aanbodontwikkeling centrum Wijchen 2009-2017 (m2 wvo)

2.4 Aanbodontwikkeling centrum Wijchen 2009-2017 (overige voorzieningen in aantal zaken)
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2.5 Aanbodvergelijking centrum Wijchen met gewogen aanbod centra referentiekernen (zoals 
Zevenaar of Wageningen)



26 27

2.6 Aanbodontwikkeling centrum Wijchen 2009-2017
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