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Voorwoord 
Voor u ligt het onderzoeksrapport dat in opdracht van de stichting Centrummanagement Maastricht is 

geschreven door Tristan Gerono. Een vierdejaars student van de opleiding Facility Management van Zuyd 

Hogeschool te Heerlen. Tijdens deze 20 weken durende afstudeerstage heb ik als stagiair onderzoek 

gedaan naar de winkeltijden in Maastricht. De opdracht was het in kaart brengen van de voorkeuren van 

de bezoekers en de ondernemers van Maastricht betreffende de winkeltijden. 

Met veel plezier heb ik, aan de hand van talloze enquêtes, een beeld geschetst van de mening van 

winkelend Maastricht inzake de winkeltijden. Met deze informatie kan Centrummanagement Maastricht 

haar stad nog beter inrichten op de wensen van het publiek en de ondernemer. 

Bij het opstellen van dit plan heb ik ondersteuning gehad van een aantal personen die ik hiervoor wil 

bedanken. Allereerst wil ik mijn stagementor Petra de Waal Malefijt bedanken voor alle (scherpe) 

begeleiding die ze mij heeft geboden tijdens deze stageperiode. Petra gaf mij enorm veel feedback en 

haar inzicht was van onschatbare waarde voor mijn onderzoek. 

Tevens wil ik de volgende mensen van het kantoor bedanken voor de interessante en vooral leuke tijd 

die ik heb gehad bij CMM, Paul ten Haaf, Renske Thomas, Tom Berghmans en Anke Reuvers. Tot slot wil 

ik ook de heer Hans Slangen van Zuyd Hogeschool bedanken voor mijn stagebegeleiding. 

 

Tristan Gerono 

Maastricht, 19 juni 2019 

  



 

 
 

Samenvatting 
In opdracht van Centrummanagement Maastricht is dit onderzoek in gang gezet. Het onderzoek draait 

om het beantwoorden van de volgende onderzoeksvraag: ‘Wat is de optimale indeling van de 

doordeweekse winkelopeningstijden van de winkels in het centrum van Maastricht volgens de 

ondernemers en consumenten?’. De reden dat hier naar gekeken wordt, is het gebrek aan uniformiteit 

van de winkels in het centrum van Maastricht. Tevens geven diverse deskundigen aan dat winkels 

moeten denken aan het verruimen van de winkeltijden. De doelstelling van het onderzoek is het creëren 

van een beeld betreffend de voorkeuren van consumenten en ondernemers met betrekking tot de 

winkeltijden. Als er eenmaal een beeld is geschetst kan er worden bepaald of een aanpassing in de 

huidige indeling van winkeltijden nodig is. De populatie van het onderzoek bestaat uit twee partijen. 

Enerzijds worden de consumenten van de binnenstad van Maastricht geënquêteerd en anderzijds de 

ondernemers van Maastricht. Het onderzoek wordt gedaan door kwantitatief onderzoek te houden 

onder beide partijen. 

Het onderzoek kent in totaal 443 respondenten, bestaande uit 375 bezoekers en 68 ondernemers. Van 

de 375 bezoekers zijn 201 bezoekers face to face in het centrum van Maastricht benaderd, de resterende 

174 respondenten kwamen voort uit de online verspreiding van de enquête. Van de 68 ondernemers zijn 

61 winkels face to face benaderd en 7 hoofdkantoren telefonisch bevraagd.  

Voor het onderzoek is ook een IST-situatie opgesteld, de huidige winkeltijden van alle bevraagde winkels 

zijn in kaart gebracht. Hierbij valt op dat 42.2% van de winkels op maandag zijn deuren om 12.00 uur 

opent, een uur voor de algemeen gecommuniceerde openingstijd van 13.00 uur. Met betrekking tot de 

sluitingstijden valt op dat 54.7% van de winkels zich houdt aan de algemeen gecommuniceerde 

koopavond op donderdag. 31.3% neemt niet deel aan de koopavond en sluit de deuren om 18.00 uur. 

Op zaterdag, de populairste winkeldag, gaat 39.1% van de winkels om 17.00 uur dicht.  

Kijkende naar de gewenste openingstijden, zijn beide groepen het eens. Iedere dag (m.u.v. maandag) 

een openingstijd om 10.00 uur is waar het merendeel van beide partijen voor kiest. 

Wat betreft de gewenste sluitingstijden zijn de ondernemers het meest verdeeld over de donderdag. Het 

aanhouden van de gebruikelijke tijd van 21.00 uur of het volledig afschaffen van de koopavond en de 

deuren om 18.00 sluiten. 38.2% kiest voor de koopavond zoals die nu is, 39.7% kiest juist voor de 

afschaffing van de donderdag koopavond. Over de resterende dagen wenst het ruime merendeel van de 

ondernemers een sluitingstijd van 18.00 uur.  

De gewenste sluitingstijden van donderdag zijn bij de bezoekers, net als bij de ondernemers, het meest 

verdeeld. Waar 26.4% kiest voor een sluitingstijd om 18.00 uur, kiest 71.5% voor een sluitingstijd na 

18.00 uur. De huidige sluitingstijd van 21.00 uur heeft voor 20.8% van de bezoekers de voorkeur. Wat 

opvalt is dat op vrijdag en zaterdag ongeveer 60% aangeeft een voorkeur te hebben voor een 

sluitingstijd ná 18.00 uur. Een voorkeur voor een latere sluitingstijd vanaf donderdag, richting het 

weekend, is bij de bezoekers duidelijk te zien.  

Het antwoord op de onderzoeksvraag luidt als volgt: Maastricht dient de gewenste openingstijden van 

de ondernemers aan te houden, dit betekent op maandag om 12.00 uur open en de resterende dagen 

om 10.00 uur. Wat betreft de sluitingstijden is het advies om de huidige sluitingstijden aan te houden, 

met een uur inkorting op de donderdag koopavond. Wat inhoudt dat de winkels de hele week sluiten om 

18.00 uur en op donderdag om 20.00 uur.   
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1. Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt het onderzoek ingeleid. Het hoofdstuk begint met een korte 

achtergrondbeschrijving. Daarna zijn de management- en onderzoeksvraag beschreven. Dat wordt 

gevolgd met de probleemstelling en het uiteindelijk op te leveren product. Tot slot vindt er een korte 

vooruitblik plaats. 

‘Nederlandse consumenten winkelen het liefst in Maastricht. Vooral omdat er in de Limburgse stad een 

gevarieerd winkelaanbod is, inclusief zelfstandige winkels.’ (Q&A Research & Consultancy, 2015) 

‘Maastricht wint voor het derde jaar op rij een Zoover Award voor Beste Stedentrip van Nederland. 

Met een gemiddeld waarderingscijfer van een 8,13 behaalt de Limburgse stad de hoogste score van 

alle steden in het land.’ (Zoover, 2018) 

‘Maastricht opnieuw het aantrekkelijkste toeristische imago in 2014’ (LAgroup en NBTC-NIPO Research, 

2014) 

Dit zijn enkele citaten die aangeven dat Maastricht een uitstekend imago geniet binnen Nederland en 

omstreken. Maastricht wordt gezien als stukje buitenland, het ‘Bourgondisch’ genieten staat centraal. De 

stad combineert haar historie met een breed winkelaanbod. Het winkelaanbod waar kleine boetiekjes 

worden afgewisseld met vertrouwde, bekende merken is een cruciaal onderdeel van de ervaring die de 

toeristen hebben in de stad (LovestoHAVE, 2017). Maastricht blijft een populaire winkelbestemming, ook 

in deze onzekere tijden voor de fysieke winkel door bijvoorbeeld de groei van het online winkelen. 

Omdat de winkels zo’n essentieel onderdeel zijn van de stad, is het van belang dat de winkels 

uniformiteit uitstralen (Expertgroep De Nieuwe Winkelstraat, 2014). 

Het onderzoek draait om het oplossen van de volgende probleemstelling: 

‘Momenteel is er geen actueel beeld van de voorkeuren van zowel de ondernemers als de consumenten 

wat betreft de doordeweekse winkelopeningstijden van de winkels in het centrum van Maastricht.’.  

 

Omdat iedere ondernemer zelf zijn winkeltijden mag bepalen, loopt dit per winkel nogal uiteen. Dit zorgt 

voor veel onzekerheid onder de bezoekers van de binnenstad. Het doel is dat de winkeliers, met inzicht 

in de voorkeuren van de bezoekers, zijn winkeltijden hierop laat aansluiten. 

 

De centrale onderzoeksvraag luidt:  

‘Wat is de optimale indeling van de doordeweekse winkelopeningstijden van de winkels in het centrum 

van Maastricht volgens de ondernemers en consumenten?’. Er wordt onderzoek gedaan naar de 

voorkeuren van beide partijen. Dit maakt het een tweedelig onderzoek met twee populaties. De 

bezoekers van Maastricht en de ondernemers van Maastricht.  

 

De managementvraag die voor Centrummanagement Maastricht (CMM) beantwoord dient te worden is: 

‘Op welke wijze kunnen de ondernemers van Maastricht de doordeweekse winkelopeningstijden van hun 

winkels zo inrichten dat deze het beste aansluiten bij de wensen van de consument en Maastricht zo goed 

mogelijk wordt gepositioneerd?’. Het uiteindelijke doel van CMM is het profileren van de binnenstad van 

Maastricht als winkelstad en toeristenbestemming.  

 

https://www.zoover.nl/nederland/limburg/maastricht
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Hiervoor wordt dit onderzoeksrapport opgeleverd waarin de voorkeuren van de ondernemers en 

consumenten wat betreft de winkelopeningstijden in Maastricht in beeld zijn gebracht. Dit is gekoppeld 

aan een plan over de wijze waarop de ondernemers van Maastricht hun doordeweekse 

winkelopeningstijden kunnen inrichten. Uiteindelijk volgt er een advies of Maastricht behoefte heeft aan 

een aanpassing van de winkeltijden, of juist niet. 

Het onderzoek dient ook antwoord te geven op diverse deelvragen. Deze deelvragen zijn in de conclusie 

van het rapport concreet beantwoord. De deelvragen zijn: 

1.  Wat zijn de wensen en behoeften van de bezoekers, wat betreft de doordeweekse winkeltijden? 

2.  Wat zijn de wensen en behoeften van de ondernemers, wat betreft de doordeweekse 

winkeltijden? 

3.  Wat is het standpunt van de verschillende stakeholders, wat betreft de doordeweekse 

winkeltijden? 

4.  Hoe werken andere steden in Nederland met de doordeweekse winkeltijden van hun winkels? 

5.  Hoe werken andere steden in de regio (ook Duitsland & België) met de doordeweekse 

winkeltijden van hun winkels? 

6.  Wat zijn de verschillen in wensen van de ondernemers per stadsdeel van Maastricht wat betreft 

de doordeweekse winkeltijden? 

7.  Op welke wijze wordt een verandering in de winkeltijden effectief gecommuniceerd? 
 
Dit onderzoeksrapport bestaat uit zes hoofdstukken. In het volgende hoofdstuk is de opdracht uitgebreid 
omschreven door onder andere de onderzoeksmethodiek uit te leggen. In dit hoofdstuk is ook de 
opdrachtgever toegelicht. Het derde hoofdstuk bestaat uit het theoretisch kader van het rapport. In 
hoofdstuk vier wordt Maastricht als stad toegelicht, de stad wordt vergeleken met andere steden in de 
regio en in Nederland. Dat wordt gevolgd door hoofdstuk vijf waar de onderzoeksresultaten worden 
besproken. Tot slot is er in hoofdstuk zes een conclusie getrokken, de conclusie is opgevolgd met enkele 
aanbevelingen voor Centrummanagement Maastricht. 
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2. Opdrachtomschrijving 
In dit hoofdstuk wordt het onderzoek toegelicht. De stageverlenende organisatie is door middel van de 
missie, visie en doelstellingen beschreven. Tevens wordt ook de gehele opzet van het onderzoek en de 
onderzoeksaanleiding uitgelicht. Ten slotte wordt de doelgroep en de doelstelling van het onderzoek 
omschreven. 
 

2.1 Centrummanagement Maastricht 
De stageverlenende organisatie is de stichting Centrummanagement Maastricht (CMM). CMM is een 
stichting die zich focust op het continue ontwikkelen van het centrum van Maastricht. CMM werkt nauw 
samen met ondernemers in de binnenstad, ondernemersverenigingen en andere instanties om het 
centrum van Maastricht toekomstbestendig, economisch vitaal en kwalitatief zo goed mogelijk te 
positioneren. Op initiatief van de ondernemers van Maastricht heeft CMM in 2009 een nieuwe impuls 
gekregen. Deze impuls heeft als doel ondernemend Maastricht een stem te geven betreffende het beleid 
van de Gemeente Maastricht zodat CMM via haar activiteiten een bijdrage kan leveren aan een 
kwalitatief hoogwaardig centrum van Maastricht (Centrummanagement Maastricht, 2016).  
 

2.2 Missie, visie en doelstellingen 
De missie, visie en doelstellingen van CMM zijn afkomstig uit het activiteitenplan 2017-2019. Dit rapport 
werkt als leidraad voor de werkwijze van CMM in de jaren 2017 tot en met 2019.  
 

2.2.1 Missie 
Alle inzet is erop gericht om het centrum continu te ontwikkelen als economische motor met daarbij het 
doel om de positie ten opzichte van concurrerende steden te verbeteren. Centrummanagement 
Maastricht fungeert hierin als betrouwbare loodsboot. Als geen ander kent het de stromingen, dankzij 
inhoudelijke kennis, jarenlange ervaring en een uitgebreid netwerk. Centrummanagement Maastricht 
zorgt er op deze manier voor dat Maastricht zich kan ontwikkelen als een toekomstbestendig, 
economisch vitaal, gastvrij en kwalitatief centrum dat haar bewoners blijvend kan verrassen, haar 
toeristen kan laten ontdekken, studenten in een uitdagende omgeving kan laten ontplooien en kansen 
creëert voor haar ondernemers. (Centrummanagement Maastricht, 2016) 
 

2.2.2 Visie CMM 
“Maastricht als een van de meest dynamische steden van Nederland. Het centrum toekomstbestendig 
en toegankelijk. Een veerkrachtige en kwalitatief hoogstaande bakermat waar samen met ondernemers 
grenzen worden verlegd, nieuwe ontwikkelingen worden benut als kans en er ruimte is voor 
vooruitstrevende initiatieven.” (Centrummanagement Maastricht, 2016) 
 

2.2.3 Doelstelling CMM 

• Het leveren van een bijdrage aan een optimaal ondernemersklimaat;  

• Het leveren van een bijdrage aan het bevorderen van de werkgelegenheid;  

• Het geven van een impuls aan het verblijfstoerisme dat zorgt voor het genereren van 
koopstromen; 

• Het introduceren van vernieuwende initiatieven;  

• Het creëren van sfeer en gastvriendelijkheid voor bezoekers in Maastricht;  

• Het leveren van een bijdrage aan een toegankelijke culturele programmering t.b.v. bezoekers; 

• Het verstevigen van de eigen merkpositionering. (Centrummanagement Maastricht, 2016) 
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2.3 Projecten 
CMM is constant met diverse projecten bezig om de binnenstad te bevorderen. Bijvoorbeeld Maastricht 
Midweekend, een project om doordeweekse bezoeken van Maastricht te stimuleren. Dit doen ze door 
middel van hotelaanbiedingen gekoppeld met een speciale Maastricht Midweekend Pas. Deze pas geeft 
de bezoeker toegang tot een exclusief aanbod. CMM werkt hieraan door intensief samen te werken met 
de lokale horeca. Een ander project is Maastricht Smart City. Dit project zorgt ervoor dat de bezoekers 
altijd en overal bereikbaar zijn vanuit een vrij toegankelijk wifi-netwerk. Dit wordt gekoppeld met een 
digitale city-app, de app geeft een actueel beeld van Maastricht en alles wat zich in de stad afspeelt. 
CMM houdt zich ook bezig met de sfeerverlichting tijdens Magisch Maastricht gedurende de feestdagen. 
Deze projecten dragen allemaal bij aan de profilering van de binnenstad van Maastricht 
(Centrummanagement Maastricht, 2018). 
 

2.4 Organogram 
In figuur 2.1 is het organogram van CMM systematisch weergegeven. Dit is het team dat de operationele 

werkzaamheden uitvoert. De stichting bestaat ook uit een Raad van Advies en een Bestuur.   

 

Figuur 2.1, Organogram CMM 

2.5 Onderzoeksaanleiding 
De winkels van Maastricht stralen steeds minder uniformiteit uit. De reden hiervoor is dat iedere winkel 

zijn eigen winkeltijden mag bepalen. Diverse winkels openen of sluiten hun deuren op andere tijden dan 

de bekende uren van 10:00 tot 18:00 uur. Voorbeelden van deze afwijking is de Kruidvat in Wyck, die 

doordeweeks tot 19:00 uur geopend is. De Ako opent haar deuren om 09.30 uur. Ondanks dat de tijden 

doorgaans maar een uur of halfuur verschillen, zorgen deze uiteenlopende winkeltijden voor verwarring 

en mogelijk zelfs frustratie bij de consument. Voor het straatbeeld is het ook niet goed wanneer enkele 

winkels open zijn terwijl de meeste winkels hun deuren hebben gesloten.  

De opinie van deskundigen is ook dat de winkeltijden verbreed dienen te worden. Gerrit Antonides, 

Hoogleraar economie Consumenten en Huishoudens aan de Wageningen Universiteit, zei in 2015 ‘Het 

lijkt mij verstandig om winkels in ieder geval tot zeven uur ’s avonds open te houden. Als winkels hun 

openingstijden verschuiven, zodat ze later opengaan en later sluiten, biedt dat verschillende voordelen. 

De piekmomenten aan het einde van een werkdag zullen verdwijnen.’ (retailtrends.nl, 2015). 

Huib Lubbers, directeur Retail Management Center, deelde, aan de hand van diverse metingen, zijn 

mening: ‘Het belang van één avond waarbij de winkels tot negen uur ’s avonds open zijn en de andere 

Paul ten Haaf

Directeur

Petra de Waal Malefijt

Projectmanager

Renske Thomas

Backoffice

Thom Berghmans

Programmamanager

Anke Reuvers

Communicatiemanager
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dagen om zes uur sluiten, wordt duidelijk minder.’. Het onderwerp ‘winkeltijden’ is dus toe aan een 

revisie, met het oog op het aansluiten op de consumentenwens.  

 

Het voldoen aan de wensen van de consument staat centraal in het ontwerpen van winkeltijden. De 

opkomst van online shoppen zorgt voor een 24-uurs economie waar consumenten op ieder moment 

producten kunnen aanschaffen. De winkels in de binnenstad moeten hier ook aan voldoen. Hetzelfde is 

gebeurd met de wekelijkse koopzondag in 2013. Een andere reden voor het onderzoek is de 

mogelijkheid om de drukte te spreiden. Door de winkeltijden te verbreden kunnen veel mensen nog na 

werk de stad in. Hierdoor hoeven ze niet in het weekend te stad te bezoeken (retailtrends.nl, 2015).  

 

2.6 Populatie 
De populatie van het onderzoek bestaat uit twee partijen. Enerzijds worden de consumenten van de 

binnenstad van Maastricht geënquêteerd en anderzijds de ondernemers van Maastricht. 

 

De consumentengroep bestaat uit alle bezoekers van de binnenstad van Maastricht. Om een compleet 

beeld te krijgen wordt er iedere dag geënquêteerd in de binnenstad. Dit omdat het type shoppers per 

dag verschilt. Op vrijdag en zaterdag bestaan de shoppers veelal uit toeristen en fulltime werknemers, 

terwijl op de doordeweekse middagen veel studenten en parttimers in het centrum aanwezig zijn.  

 

Tevens wordt er een onderscheid gemaakt per wijk. De buurten die onderzocht zullen worden zijn: de 

Binnenstad, het Jekerkwartier, het Stokstraatkwartier en Wyck (CBS, 2018). Op deze manier wordt de 

consument zo volledig mogelijk bevraagd. 

 

De andere partij van het onderzoek zijn de ondernemers. Dit zijn de eigenaren van de winkels en de 

personen die de winkeltijden bepalen. De ondernemers worden ook geënquêteerd. De ondernemers 

worden ook per wijk verdeeld. Verder worden de winkels verdeeld per de ondernemersvorm. De 

vastgestelde ondernemersvormen zijn: 

• een zelfstandig ondernemer zonder personeel; 

• een zelfstandig ondernemer met personeel; 

• een filiaal; 

• een franchise;  

• een grootwinkelbedrijf (GWB).  

 

2.6 Onderzoeksdoelstelling 
De doelstelling van het onderzoek is het creëren van een beeld betreffend de voorkeuren van 

consumenten en ondernemers met betrekking tot de winkeltijden. Als er eenmaal een beeld is geschetst 

kan er worden bepaald of een aanpassing in de huidige indeling van winkeltijden mogelijk is. Dit wordt 

uiteindelijk bepaald door de ondernemers zelf. Een andere indeling van winkeltijden is dus niet direct het 

doel van het onderzoek, het is wel een mogelijk gevolg. 

 

2.7 Fieldresearch 
Tijdens de fieldresearch is gewerkt met twee enquêtes, een enquête bestemd voor de bezoekers (zie 

bijlage 1) en een enquête die bestemd is voor de ondernemers (zie bijlage 2). De enquêtes zijn 
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afgenomen in het centrum van Maastricht, in de wijken binnenstad, Wyck, het Stokstraatkwartier en het 

Jekerkwartier. De enquête is door twee personen tussen 28 maart en 6 april 2019 afgenomen in de 

benoemde wijken. 

 

Er is gewerkt met een aselecte systematische steekproef. Iedere tiende persoon die langs een bepaald 

punt loopt is aangesproken. Op deze manier wordt de populatie zo representatief mogelijk in beeld 

gebracht. De populatie bestaat uit 20,5 miljoen personen, dit zijn alle bezoekers van het centrum van 

Maastricht in 2018 (Locatus, 2018). Met een foutenmarge van 5%, een betrouwbaarheidsniveau van 95% 

en een spreiding van 50% komt het onderzoek uit op een steekproef van 385 personen 

(Steekproefcalculator.com, 2019). In de periode van 28 maart tot 6 april zijn 201 respondenten zijn in het 

centrum bevraagd. De enquête is ook via de Facebookpagina van Centrummanagement Maastricht 

verspreid.  

Uiteindelijk heeft de fieldresearch geleid tot 375 respondenten. Verdeeld in 201 bezoekers door middel 

van face to face onderzoek, de resterende 174 enquêtes zijn online geworven. 

 

Het tweede deel van de fieldresearch bestaat uit het ondervragen van de ondernemers. De ondernemers 

zijn gevraagd hun mening te geven via een enquête. De ondernemers worden onderscheiden door, soort 

ondernemingsvorm, branche en het stadsdeel waarin de winkel zich bevindt. Deze enquêtes zijn face to 

face afgenomen. De horeca wordt niet meegenomen in het onderzoek. 

 

Uiteindelijk zijn er 68 ondernemers bevraagd, dit zijn grotendeels de Store Managers of de eigenaar van 

de winkel.  Bij de diverse filiaalwinkels in Maastricht is buiten de Store Manager ook het hoofdkantoor 

telefonisch benaderd. Zij waren echter terughoudend met het beantwoorden van vragen over 

winkeltijden. Het telefonisch benaderen van de hoofdkantoren heeft geleid tot 7 beantwoordde 

enquêtes. 
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3. Theoretisch kader 
In dit hoofdstuk wordt het theoretisch kader van het onderzoek toegelicht. De eerste paragrafen 

beschrijven drie verschillende typen theoretische modellen. Een externe analyse is gedaan door middel 

van het DESTEP-model. Dit wordt opgevolgd door een SWOT-analyse, hierin is de huidige situatie van 

winkeltijden in Maastricht geïllustreerd. Voortvloeiend uit de SWOT-analyse is de Confrontatiematrix 

beschreven. Afsluitend aan het hoofdstuk wordt er literatuur uitgelicht. 

 

3.1 DESTEP-model 
Het DESTEP-model is toegepast voor de externe analyse waarin verschillende omgevingsfactoren, trends 

en ontwikkelingen zijn beschreven. Het DESTEP-model is gebruikt om een duidelijk beeld te schetsen van 

de huidige situatie van Maastricht. De omgevingsfactoren zijn:  

• Demografisch 

• Economisch 

• Sociaal-cultureel 

• Technologisch 

• Ecologisch 

• Politie-juridisch 

 

3.1.1 Demografisch 
De demografische factoren kenmerken de bevolking, in dit geval de bevolking van Maastricht. 

Momenteel wonen er ongeveer 122.00 mensen in Maastricht. In figuur 3.1 is de leeftijdsopbouw te zien 

per geslacht. Zoals er in het figuur te zien is bestaat de grootste groep uit 20 tot 24-jarigen, dit is een 

uitschieter omdat Maastricht een studentenstad is. Met diverse Hbo-opleidingen en Maastricht 

University vindt er ieder jaar een sterke doorstroom van 20 tot 24-jarigen plaats. Daarnaast is de 

vergrijzing ook goed te zien in de figuur.   

 

 
Figuur 3.1, Leeftijdsopbouw per geslacht (Gemeente Maastricht, 2018) 
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3.1.2 Economisch 
De vrijetijdseconomie is een van de speerpunten van het economisch beleid (Gemeente Maastricht, 

2018). Vooral het (zakelijk) toerisme wordt gestimuleerd door de gemeente. Maastricht bezit 854 

winkels, dit is 7 winkels per duizend inwoners, de hoogste verhouding van Nederland (CBS, 2017). De 

retail is dus een belangrijk onderdeel van de economie van de, relatief, kleine stad. Gemiddeld hebben 

Maastrichtenaren een besteedbaar inkomen van €32.800,- per jaar, dit ligt onder het Nederlands 

gemiddelde van €41.000,- per jaar. Tot slot kampt Maastricht met een werkloosheid van 5,5%, 

vergeleken de 4,9% van Nederland (CBS, 2018). Bij deze cijfers moet rekening gehouden worden dat de 

grootste bevolkingsgroepen studenten en senioren zijn. 

 

3.1.3 Sociaal-cultureel 
Maastricht is een stad met een sterke identiteit. Vanuit heel Nederland bezoeken mensen de stad 

vanwege zijn Bourgondische uitstraling. Dit is te zien aan de vele horeca gelegenheden en evenementen 

die plaatsvinden in de stad, zoals de TEFAF, het Preuvenemint en Magisch Maastricht. Met 218 

geregistreerde evenementen (Bezoek Maatricht, 2019) is er iedere week iets te doen in de stad. Verder 

ontwikkelt Maastricht zich als een creatieve kennis- en cultuurstad (Maastricht Marketing, 2019), met de 

Universiteit van Maastricht en enkele creatieve opleidingen zoals het Conservatorium en de 

Kunstacademie.  

 

Het diverse aanbod aan opleidingen is iets wat de stad vormt. Door de Universiteit, met 53% 

buitenlandse studenten (Maastricht University, 2017) en ongeveer 36.000 expats (nrc.nl, 2015) is 

Maastricht  een internationale stad. Dit is ook terug te zien in de slogan van de stad: ‘Maastricht: meet 

Europe’.  

 

3.1.4 Technologie  
Het centrum van Maastricht biedt sinds 2018 een gratis wifi-netwerk aan, dit is een grote technologische 

stap. De gratis wifi is de basis van een digitale infrastructuur in de stad. Zo is er een city-app ontwikkeld 

met allerlei informatie betreffende Maastricht. De app geeft informatie over alles op het gebied van 

horeca, retail en cultuur in Maastricht. Deze app wordt  op termijn verder uitgebouwd met een aantal 

slimme functionaliteiten, denk aan relevante data via een dashboard of informatie over verkeersstromen 

voor een optimale bereikbaarheid van de stad. (Eijsden, 2018) 

Voor de winkeltijden is een dergelijke city-app bij eventuele veranderingen een geschikt 
communicatiemiddel. Andere geschikte communicatievormen zijn de social mediaplatformen van de 
Gemeente Maastricht (Twitter, Facebook & LinkedIn)  
 

3.1.5 Ecologisch 
Ecologische trends en ontwikkelingen zijn niet van belang voor het onderzoek naar winkeltijden. 

 

3.1.6 Politiek-juridisch 
Gemeente Maastricht heeft veel belangen omtrent de winkeltijden, denk onder andere aan 

parkeergelegenheden, veiligheid en schoonmaak van het centrum. Al deze aspecten komen terecht bij 

de gemeente. Wettelijk gezien mogen alle winkels van maandag tot en met zaterdag tussen 06.00 en 

22.00 uur hun deuren openen, dit staat in de winkeltijdenwet (Overheid, 2013). Koopzondagen worden 

per gemeente bepaald. In Maastricht zijn de winkels elke zondag van 12.00 tot 18.00 uur geopend. De 
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politiek laat de ondernemers dus vrij in het bepalen van hun eigen winkeltijden. Wettelijk gezien is het 

voor iedere winkel mogelijk om iedere dag (exclusief zondag) van 06.00 tot 22.00 uur open te zijn. 

 

3.2 SWOT-analyse 
De SWOT-analyse wordt gebruikt om de huidige situatie van de winkeltijden in Maastricht te schetsen. 

Wat zijn de sterktes en zwaktes in dit opzicht? En wat zijn juist de kansen en bedreigingen van de 

winkeltijden? De sterktes (strenghts) en zwaktes (weaknesses) zijn van interne herkomst. Dit zijn zaken 

die CMM in combinatie met de ondernemers kan beïnvloeden. De kansen (opportunities) en 

bedreigingen (threats) zijn van externe herkomst, oftewel zaken die CMM met de ondernemers niet kan 

beïnvloeden. 

 

 

 

3.2.1 Sterktes 
De binnenstad van Maastricht is al sinds 2013zeven dagen per week open(Deloitte, 2015). Hiermee was 

Maastricht een van de eerste steden in Nederland die een wekelijkse koopzondag invoerde. Omdat de 

koopzondag al zes jaar geleden is ingevoerd, is het tegenwoordig een onderdeel van de binnenstad en de 

shopcultuur in Maastricht. Ook voor het toerisme is het positief. De weekendtoeristen kunnen hierdoor 

twee dagen in het weekend shoppen. Iets wat in België en Duitsland niet mogelijk is.  

 

Een andere kracht is het aantal ondernemersverenigingen in de binnenstad. De grootste 

ondernemersverenigingen in de binnenstad zijn, het Stokstraatkwartier, het Jekerkwartier, de Vereniging 

Ondernemers Centrum Maastricht (VOC), en Ondernemend Wyck. Deze verenigingen hebben een groot 

aantal winkels in de binnenstad onder hun hoede. Dit zorgt voor een goed instrument om eventuele 

veranderingen eensgezind in te voeren. Met name in de binnenstad is het van belang dat een eventuele 

winkeltijden verandering gezamenlijk wordt gepromoot en  doorgevoerd.  

 

3.2.2 Zwaktes 
Omdat de ondernemers zelf de winkeltijden mogen bepalen, hebben ze hier veel vrijheid in. De enige 

wettelijke restrictie is dat de winkels niet voor 06.00 uur en niet na 22.00 uur geopend mogen zijn. Dit 

betekent dat de winkels een groot ‘speelveld’ hebben. En hoewel er niet veel wordt afgeweken van de 

gebruikelijke 10.00 tot 18.00 uur, zijn er kleine verschillen van hooguit een uur of halfuur. Deze 

verschillen zorgen rond 10.00 en 18.00 uur voor veel verwarring in de binnenstad. Is de winkel nu wel 

SWOT Bevorderlijk Schadelijk 

Intern Sterktes 

• Zeven dagen per week open 

• Aantal ondernemersverenigingen 

Zwaktes 

• Onderlinge verschillen winkeltijden 

• Tijden sluiten niet aan bij behoeften 

bezoeker 

Extern Kansen 

• Aansluiten 24-uurs economie 

• Aantrekkelijker voor toerisme 

• Aantrekkelijker voor tweeverdieners 

Bedreigingen 

• Online shoppen 

• Vergelijkbare winkelsteden 

Tabel 3.1, SWOT-analyse 
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open en zo ja, hoelang nog? Om de binnenstad optimaal te profileren is het belangrijk hier duidelijkheid 

over te scheppen. Hier kunnen de ondernemersverenigingen een cruciale rol in spelen. 

 

Een andere zwakte van de huidige winkeltijden is dat het niet meer aansluit aan de huidige wensen en 

behoeftes van de consument. De winkeltijden zijn al sinds 1951 ongeveer hetzelfde (Nationaal Historisch 

Museum, sd). Sinds het jaar van de eerste televisie-uitzending en de eerste zebrapaden is er veel 

veranderd. Huishoudens bestaan steeds vaker uit tweeverdieners, van de drie miljoen koppels in 

Nederland, zijn er zo’n 2,3 miljoen tweeverdieners (CBS, 2018). Dit betekent dat deze koppels alleen in 

de weekenden of koopavonden tijd hebben om te winkelen en waardoor de behoefte voor een 

verruiming van winkeltijden groter wordt. Tevens is het grootste gedeelte shoppers gewend om op ieder 

moment producten aan kunnen schaffen, door online shoppen.  

 

3.2.3 Kansen 
Een kans ligt er in het aansluiten bij de 24-uurs economie. Nederland wordt tegenwoordig steeds meer 

een 24-uurs economie (nrc.nl, 2015). Dit begon bij de winkeltijdenwet in 1996, waarmee winkels twaalf 

keer per jaar op zondag open mochten. Een voorbeeld van de 24-uurs economie is bol.com, wanneer 

een klant ‘s avonds voor 22.30 uur een product bestelt, wordt het de volgende dag al thuisbezorgd. 

Online shoppen is een grote reden voor de 24-uurs economie, mensen kunnen op ieder moment 

producten aanschaffen. Fysieke winkels zijn beperkt in zijn mogelijkheden om hierin mee te gaan, omdat 

zij minder toegankelijk zijn voor de consument. Een kans is om toch bij te dragen aan de 24-uurs 

economie is de uitbreiding van de winkeltijden. 

 

Door (in het weekend) de winkeltijden te verruimen biedt Maastricht haar toeristen meer kans om de 

binnenstad te ontdekken. Als bezoekers aankomen hebben ze ‘s avonds geen tijd om de verschillende 

winkels te ontdekken. Door de winkels bijvoorbeeld op vrijdagavond open te houden, hebben 

weekendbezoekers een extra avond om te shoppen.  

 

Door de winkeltijden te verruimen wordt het voor tweeverdieners ook aantrekkelijker om te shoppen in 

de binnenstad, in plaats van online. Hiermee passen de fysieke winkels zich aan voor de grote groep 

tweeverdieners. Tegelijkertijd doet het ook iets tegen de grootste concurrent, online shoppen. Tevens 

krijgen de tweeverdieners een kans om buiten het weekend de binnenstad in te gaan. Dit zorgt voor een 

spreiding in de drukte. 

 

3.2.4 Bedreigingen 
Zoals hiervoor al kort toegelicht werd, is de grootste bedreiging online shoppen. 

Nederland staat in de Europese top vijf op het gebied van online shoppen (CBS, 2018). 79 procent van de 

Nederlandse bevolking koopt producten online. Op het gebied van online kleding kopen staat Nederland 

zelfs tweede, met 57 procent van de bevolking. Levensmiddelen kopen Nederlanders Europees gezien 

het vaakst, 29 procent. Deze cijfers tonen aan dat een groot deel van de bevolking online producten 

koopt. Vooral de toegankelijkheid van online shoppen speelt hierin een rol. Op ieder moment van de dag 

kunnen consument online shoppen. Daarom is het van belang dat fysieke winkels ook toegankelijker 

worden, aan de hand van een verruiming van de winkeltijden. 

Een andere bedreiging zijn de andere winkelsteden in de regio. Denk bijvoorbeeld aan Roermond, die in 

2018 als enige Limburgse stad een groei in aantal bezoekers zag (Locatus, 2018). Roermond is met het 



 

17 
 

Designer Outlet Center een serieuze concurrent. Maar ook over de grens, steden als Brussel en 

Antwerpen zijn steeds makkelijker te bereiken. Dit geldt ook voor Duitse steden als Aken en Düsseldorf. 

Maastricht dient zich sterk te positioneren om zich te blijven onderscheiden van de concurrentie. 

 

3.3 Confrontatiematrix 
De confrontatiematrix (tabel 3.2) komt voort uit de SWOT-analyse van de vorige paragraaf. De sterkten 

en zwaktes worden afgezet tegen de kansen en bedreigingen. Er wordt gekeken vanuit de sterkten en 

zwaktes, de punten waar intern invloed op kan worden uitgeoefend.  

 

Aan de hand van de onderstaande meetwaarden worden de vragen beantwoord.  

 

De onderstaande tabel 3.3 is de confrontatiematrix, de sterkten en zwaktes worden gekoppeld met de 

kansen en bedreigingen. De confrontatiematrix dient antwoord te geven op de volgende vier vragen: 

• Stelt deze sterkte de organisatie in staat om deze kans te benutten?  

• Stelt deze sterkte de organisatie in staat om deze bedreiging te weren? 

• Verhindert deze zwakte de organisatie om deze kans te benutten?  

• Verhindert deze zwakte de organisatie om deze bedreiging te weren? 

 

Confrontatiematrix  Kansen   Bedreigingen  

  K1. 
Aansluiten 
24-uurs 
economie 

K2. 
Aantrekkelijker 
toerisme 

K3. 
Aantrekkelijker 
tweeverdieners 

B1. Online 
shoppen 
 

B2. 
Vergelijkbare 
winkelsteden 

Sterkten S1. Zeven 
dagen per 
week 

2 2 2 1 1 

 S2. Aantal 
ondernemers-
verenigingen 

2 2 0 0 1 

Zwaktes Z1. 
Onderlinge 
verschillen 
winkeltijden 

-1 -2 0 -1 0 

 Z2. Tijden 
sluiten niet 
aan 
behoeften 
bezoekers  

-2 -2 -1 -2 -1 

 

De toelichting van de confrontatiematrix is te vinden in bijlage 3. 

  

Tabel 3.2, meetwaarden confrontatiematrix 

Zeer ongunstig effect Ongunstig effect Geen effect Gunstig effect Zeer gunstig effect 

-2 -1 0 1 2 

Tabel 3.3 Confrontatiematrix 
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3.4 Literatuur 
Op internet is gezocht naar literatuur over het onderwerp winkeltijden. Onderstaande staan enkele 

rapporten die het onderwerp behandelen. De belangrijkste uitgangspunten zijn benoemd in dit rapport. 

 

Haarlem stapt op 5 november over op 3x7 (Centrum Management Haarlem Groep, 2015) 

‘Het voorstel om in de binnenstad voortaan andere winkelopeningstijden te hanteren is door de meeste 

ondernemers met instemming ontvangen. Het voorstel houdt in om op donderdag, vrijdag en zaterdag 

tot 19.00 uur open te zijn (3 x 7). Nu de plussen en minnen goed in beeld zijn gebracht, ligt er een 

overwegend positief totaalbeeld op tafel. Voor de Centrum Management Groep Haarlem, waarin alle 

binnenstadspartners vertegenwoordigd zijn, is dit reden om winkeliers in de 

binnenstad te adviseren op basis van de nieuwe openingstijden te gaan 

werken. Dat advies kwam er in nauw overleg met al onze partners, zoals 

Haarlem Centraal en de afdeling Haarlem van Koninklijke Horeca Nederland.’ 

 

‘De Centrum Management Groep is zich er terdege van bewust dat de 

gevolgen van de verandering voor een deel van de winkeliers groot kunnen 

zijn. De praktijk moet straks uitwijzen of de nieuwe openingstijden positief 

uitpakken en of er wellicht aanpassingen gewenst zijn. Daarom is besloten tot 

een proefperiode van zes maanden. Aansluitend op die periode vindt een 

evaluatie plaats. Daarover krijgen alle ondernemers te zijner tijd bericht.’  

 

Voor de volledigheid zetten wij de door ons per 5 november geadviseerde 

openingstijden op een rij: 

Maandag 13.00 tot 18.00 uur 

Dinsdag 09.30 tot 18.00 uur 

Woensdag 09.30 tot 18.00 uur 

Donderdag 09.30 tot 19.00 uur (*) 

Vrijdag 09.30 tot 19.00 uur (*) 

Zaterdag 9.30 tot 19.00 uur (*) 

Zondag 12.00 tot 17.00 uur 

(*) afwijkende openingstijden’ 

 

Ook is er contact gezocht met de Centrummanager van Haarlem, waarin wordt gevraagd naar de 

invoering van de 3x7. Dit mailverkeer is te lezen in bijlage 4. 

 

EXTENDED SHOP OPENING HOURS IN MEDIUM-SIZED CITY CENTRES Gaining insight in consumer 

shopping preferences and behaviour. (HEUVEL, 2014) 

‘The main research question is: 'How do extended opening hours of different types of retail facilities in 

medium-sized city central shopping areas influence consumer behaviour, and what role do parking tariffs 

play in this context?' 

Sub-questions:  

- ‘What is typical shopping behaviour of visitors in inner city areas of medium-sized 

Dutch cities? ‘ 

- ‘What are ideal opening hours and parking tariffs, and how would these opening 

Figuur 3.2, 3x7 Haarlem 
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hours and parking tariffs influence consumer behaviour?’ 

 

‘Although, physical stores do have advantages over online shopping through the pleasure gained from 

the combination between retail and leisure which is and medium-sized cities are of interest because 

these areas consist of a mix of both large stores, which have better coordination possibilities to extend 

their opening hours, and other type of leisure facilities. Therefore, it might be interesting to reconsider 

current opening hours in order to compete with online retailers.’ (Hoofdbedrijfschap Detailhandel, 2011) 

 

‘By presenting different mutually exclusive future alternatives, or scenarios (composed by means of 

experimental designs), respondents are asked to choose the scenario they consider best, a first-

preference choice task. The focus of the study will be on the Brabantstad network consisting of the 

province of Noord-Brabant and the cities Breda, Eindhoven, Helmond, ‘s-Hertogenbosch and Tilburg. 

Group Young <30 (229 respondents) 

Group Middle (245 respondents) 

Group Old (262 respondents)’ 

 

‘For the youngest group (respondents below 30 years), fashion opening hours are most important. An 
ideal situation will be gained when all shops are open till 10:00 PM. However, the range between 
opening hour utilities for 6:00 PM and 8:00 PM is larger as compared to the range between 8:00 PM and 
10:00 PM. Meanwhile, 65 respondents above 30 years value parking tariffs higher, probably because 
they visit the shopping centre more by car than younger respondents. In terms of type of shops or 
product categories: clothing and accessories, footwear and leather are the most popular products 
shopped for in inner city centres.’ 
 

‘An extension in opening hours of one of the three types of retail facilities (fashion, beauty and leisure) 

do all influence consumer shopping behaviour in terms of shopping later and shopping longer, with a 

relatively large influence of opening hours till 8:00 PM. Besides, occupation has effect on those aspects 

and shopping longer is also dependent on gender. Thereby, gender has an influence on visit frequency. 

In terms of opening hours, only fashion shops do affect visit frequency; later opening hours result in a 

higher probability that consumers will shop more often. This finding especially applies to young people 

(age <30 years), and females (gender) tend to visit the city centre more often, although the difference 

between 8:00 PM and 10:00 PM is negligible.’ 

‘As can be concluded from the stated choice experiment, stores will gain a greater attractiveness when 

opening hours are extended from 6:00 PM to 8:00 PM or 10:00 PM. Whereby 10:00 PM is mostly 

preferred by respondents below 30 years; respondents from 30 years and above prefer opening hours 

until 8:00 PM. Although for the elder visitors parking tariff is the main trigger to visit a city centre in the 

evening hours. When opening hours are shifted, consumer shopping behaviour will change. At least for 

some specific demographic groups. ‘ 

 

‘For example, the fulltime workers and students are able to visit a city centre on another day than 

weekends and the shopping night; they have preferences to visit the city centre on other evenings and 

an extension of opening hours may influence them to shop later and longer than in the current 

situation.’ 
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‘Especially for the young age group extending opening hours of fashion shops seems an interesting 

option to strengthen the competitiveness of medium-sized inner-city retail areas; they may visit the city 

centre more often.  

The elder age groups prefer to shop more often in mornings and afternoons instead of evenings. 

Therefore, extended opening hours will not have significant impact on their shopping behaviour.  

 

Het Nieuwe Winkelen door Hoofdbedrijfschap Detailhandel (Hoofdbedrijfschap Detailhandel, 2011) 

‘Het ideale scenario voor consumenten is dat ze kunnen kopen op het moment dat hun het beste 

uitkomt. Dit moment is steeds vaker buiten reguliere openingstijden van winkels. Overdag moeten veel 

consumenten werken of studeren en hebben ze geen tijd om te winkelen. Dat hoeft ook niet omdat ze 

tegenwoordig 24 uur per dag bij winkels terecht kunnen. Veel fysieke winkels zijn dicht op de momenten 

dat consumenten vrij zijn en daarom kiezen consumenten ervoor om online te kopen. Indien u geen web 

shop heeft, kunnen consumenten u alleen tijdens openingsuren bezoeken. Naast een webwinkel zijn er 

alternatieven om altijd beschikbaar te zijn voor de consument.  

Een derde van de consumenten is het eens met dat mensen minder vrije tijd hebben dan vroeger. Dit 

komt bijvoorbeeld door werk of studie. Een kwart van de consumenten meent tevens dat winkels beter 

moeten inspringen op het feit dat mensen minder tijd hebben. Web shops bieden hier een oplossing, 

maar de Britse ATCM meent dat fysieke winkeliers hier op in kunnen spelen door de openingstijden aan 

te passen. Uit hun onderzoek bleek dat de omzet na werktijd (tussen 17.00 en 20.00u) 50% hoger is dan 

in de ochtend (tussen 9.00 en 11.00u).’ 

The Economic Effects of Extending Shop Opening Hours (Gradus R. , 1996) 

‘Thurik (1984) finds by using French data that extending the number of opening hours can increase labor 

productivity and therefore the cost increase of threshold labor can be offset. The explanation is that 

longer shopping hours lead to a more even distribution of customers which allows the shop to operate at 

a lower capacity level.’ 

‘By assuming that threshold labor depends on the number of opening hours Nooteboom shows that the 

critical sales size of a store (i.e., the size where profit is positive) has to increase if the number of shop 

opening hours increases.’ 

 

‘A similar approach has been taken by Morrison and Newman (1983). They presented a spatial model, 

where the price of a good has two components: the price itself and the costs of accessing time spent by 

the consumer to purchase this good. A small store has higher prices but lower accessing costs, so 

consumers choose the small store for small purchases. Lifting shop opening hours regulation has the 

effect of lowering access costs. Morrison and Newman argue that the volume of sales shall increase at 

large stores and decrease at small stores, if opening hours are extended.’ 

 

‘Consumers have imperfect information about retail prices and they search for the cheapest shop. 

However, because searching is costly only a limited number of shops are examined. From this balance it 

follows that deregulation of shop opening hours can lead to lower prices because consumers have more 

opportunity to search.’ 

 

‘In this paper, we describe the economic effects of deregulation of shop opening legislation. The 

theoretical literature regarding these effects is rather mixed. Some models, like the spatial-equilibrium 
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models predict price increases, whereas the imperfect-information equilibrium models predict price 

decreases.’ 

 

‘However, empirical evidence is scarce, because most policy experiments in Western Europe are from 

recent data and the effects take place in the long run. An exception is Sweden, where full deregulation of 

shop opening legislation took place in 1972. A study by the Civil Department (1991) contains information 

about the time before and after deregulation. It is shown that deregulation implies a price decrease and 

an increase in retail sales.’ 
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4. Maastricht 
In dit hoofdstuk wordt Maastricht nader toegelicht. Het imago is beschreven aan de hand van artikelen 

en onderzoek dat gedaan is naar de stad. Tevens worden de cijfermatige gegevens betreffende de 

bezoekers in de binnenstad en de toeristische overnachtingen meegenomen. Tot slot worden de 

winkeltijden in Maastricht vergeleken met andere winkelsteden in Nederland en de regio. 

4.1 Imago 
Maastricht geniet een uitstekend imago binnen Nederland. Dit blijkt uit een onderzoek uit 2014 van het 

NBTC-NIPO (NBTC-NIPO Research, 2014). Hier is Maastricht benoemd als beste stad op het gebied van 

sfeer, horeca en evenementen, uiteindelijk leidt dit tot het beste ‘overall imago’ van Nederland. Figuur 

4.1 toont de volledige ranglijst. Maastricht wordt gezien als een niet-Nederlandse stad, waar 

Bourgondisch genieten voorop staat.  

Ook is Maastricht is al drie jaar op rij uitgeroepen tot beste stedentrip Nederland, door Zoover. (Zoover, 

2018) Dit is toegekend op basis van duizenden reviews die door Zoover-reizigers in 2018 zijn 

achtergelaten. Ook in een onderzoek van Q&A Research & Consultancy in de Retail Gemeente Atlas 

2015, valt Maastricht in de prijzen. Hieruit blijkt dat Nederlandse consumenten het liefst in Maastricht 

winkelen (Q&A Research & Consultancy., 2015). De consument waardeert vooral de historie en het 

gevarieerde winkelaanbod in de stad, inclusief zelfstandige winkels. Hieruit blijkt dat de kleinere, 

zelfstandige winkels een essentieel onderdeel zijn van de binnenstad. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figuur 4.1, Overzicht ranking Toeristisch Imago Onderzoek  
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4.2 Cijfers 
De bezoekersaantallen van Maastricht zijn vergeleken 2010 fors gedaald zoals te zien is in figuur 4.2, dit 

blijkt uit een onderzoek van Locatus (Locatus, 2018). In 2010 werd Maastricht door 25,3 miljoen mensen 

bezocht en in 2018 lag dit cijfer op 20,5 miljoen. Sinds 2006 is het niet zo rustig geweest in de Limburgse 

hoofdstad. Locatus telt al een paar decennia het aantal passanten in de binnensteden. Op ‘een 

gemiddelde zaterdag’ telt men op drukke punten het aantal passanten. Die peilingen worden vervolgens 

omgerekend naar het aantal unieke bezoekers in die week. Dit botst met het breed gedragen gevoel dat 

Maastricht juist drukker is geworden. Locatus zegt over de bezoekerscijfers dat met name veel 

Maastrichtenaren ‘minder snel even iets komen halen’ in de binnenstad, mede door internet. Deze 

meting is in 140 Nederlandse winkelsteden gedaan, de gemiddelde daling is tien procent, Maastricht zit 

op een daling van twintig procent. In Limburg is Roermond de enige stad die een stijging aan bezoekers 

ziet. Dit komt mede door de populariteit van het Designer Outlet Center (Locatus, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4.2, Bezoekersaantallen Limburgse steden (Locatus, 2018) 

Ondanks de daling in het aantal bezoekers in de binnenstad, zijn de toeristische overnachtingen juist wel 

gestegen. In 2017 vonden ruim 1,2 miljoen overnachtingen plaats, een groei van 12% ten opzichte van 

2016. Dit is volgens het onderzoek Toerisme Gemeente Maastricht (ZKA Leisure Consultants, 2018). De 

forse groeicijfers komen voornamelijk voort uit de grote toename van het aantal overnachtingen in de 

campingsector tussen 2016 en 2017. In tabel 4.1 zijn alle overnachtingscijfers vanaf 2010 te vinden, 

zakelijke overnachtingen zijn niet meegerekend. 

 

Tabel 4.1, Toeristische overnachtingen Maastricht 

25,3

4,7
6,8

14,4
12,5

20,5

3,8

7,3 8,3

11,5

0

5

10

15

20

25

30

Maastricht Sittard Roermond Heerlen Venlo

B
ez

o
ek

er
s 

in
 m

ilj
o

en
en

Steden

Bezoekersaantallen Limburgse steden

2010 2018



 

24 
 

4.3 Vergelijken winkeltijden 
De winkeltijden die Maastricht hanteert zijn in lijn met de andere winkelsteden in het land. De volledige 

winkeltijden zijn te vinden in tabel 4.2. De winkeltijden van andere winkelsteden in het land en in de 

regio staan uitgebeeld in bijlage 5. Dit zijn de winkeltijden die gecommuniceerd worden door de steden 

zelf, alle ondernemers in Nederland mogen zelf hun tijden bepalen, mits het tussen 06.00 en 22.00 uur 

is.  

Maastricht is een van de eerste steden die een wekelijkse koopzondag invoerde. Vanaf 2013 is de 

binnenstad open op zondagen, iets wat nu door heel Nederland de norm lijkt te worden 

(fashionunited.nl, 2018). De winkeltijden in Maastricht zijn, zoals gezegd, vergelijkbaar met andere 

winkelsteden. Arnhem, Breda, Den Bosch en Den Haag zijn voorbeelden van winkelsteden met dezelfde 

indeling van winkeltijden. Winkeltijden zijn een redelijk traditioneel gegeven, de meeste steden houden 

vast aan de tijden, 10.00 tot 18.00 uur. In Nederland zijn Amsterdam en Rotterdam open tot 19.00 uur, 

terwijl in Eindhoven en Rotterdam de koopavond plaatsvindt op vrijdagavond. 

Diverse steden hebben geprobeerd hun winkeltijden aan te passen. Zo heeft Haarlem de pilot 3x7 

ingevoerd (Centrum Management Haarlem Groep, 2015), dit hield in dat de winkels in de binnenstad zes 

maanden lang op donderdag, vrijdag en zaterdag tot 19.00 uur geopend waren. Na mailcontact (bijlage 

4) met Centrummanagement Haarlem is duidelijk geworden dat de 3x7 vooral door de horeca geopperd 

werd. Uiteindelijk is de pilot stopgezet door het gebrek aan draagvlak onder de ondernemers en 

bezoekers. Ook in Roermond is een dergelijke pilot getest. Ook dit liep, mede door frustratie en onbegrip 

van ondernemers, uit op een flop (Citymanagement Roermond, 2017) .  

Dag Winkeltijden 

Maandag 13:00 tot 18:00 

Dinsdag 10:00 tot 18:00  

Woensdag 10:00 tot 18:00 

Donderdag 10:00 tot 21:00 

Vrijdag 10:00 tot 18:00 

Zaterdag 10:00 tot 18:00 

Zondag 12:00 tot 18:00 
Tabel 4.2, Algemeen gecommuniceerde winkeltijden Maastricht 

Als er wordt gekeken naar het buitenland, is in België hetzelfde patroon te zien als in Nederland, 10.00 

tot 18.00 uur wordt gezien als de norm. Antwerpen, Brussel en Luik zijn de grote steden in de regio waar 

deze tijden gelden. Wat wel opvalt is dat de reguliere koopzondag in België zijn intrede nog niet heeft 

gedaan. Duitsland komt in dit opzicht overeen met België. De Duitse winkelsteden in de regio zijn 

allemaal op zondag gesloten. Dit zijn Aken, Düsseldorf en Keulen. De resterende dagen zijn deze Duitse 

winkelsteden juist langer open, ieder tot 20.00 uur.  
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5. Resultaten 
In dit hoofdstuk zijn de resultaten te vinden van het kwantitatieve onderzoek. Het kwantitatieve 

onderzoek heeft bij twee partijen plaatsgevonden, enerzijds  de bezoekers en anderzijds de ondernemers 

van Maastricht Centrum. Deze partijen worden afzonderlijk van elkaar bekeken. Er wordt dieper 

ingezoomd op diverse verbanden die gelegd kunnen worden aan de hand van de verkregen data. Tot slot 

wordt er gekeken naar de resultaten van het kwalitatieve onderzoek.  

5.1 Respondenten 
Het onderzoek heeft plaatsgevonden onder twee groepen, de bezoekers en de ondernemers van 

Maastricht. Er zijn 375 enquêtes onder de bezoekers van Maastricht afgenomen en 68 onder de 

ondernemers. 

5.1.1 Bezoekers 
De enquête onder de bezoekers heeft face to face en online plaatsgevonden. Face to face zijn 201 

enquêtes afgenomen, de resterende 174 zijn online ingevuld. De volledige resultaten van de 

bezoekersenquête zijn te vinden in bijlage 6. De 375 respondenten bestaan voor 59.7% uit vrouwen en 

40.3% uit mannen. In figuur 5.1 is de leeftijdsopbouw van de respondenten te zien. 
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De woonplaats van de respondenten zijn te zien in onderstaand figuur 5.2. Maastricht is de meest 

voorkomende woonplaats met 44.5%. Door het manier van enquêteren (het op straat benaderen van 

mensen), is de response van niet-Nederlands sprekende respondenten zeer laag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In figuur 5.3 zijn de diverse redenen voor een bezoek aan de binnenstad te zien. 81.3% van alle 

respondenten kwam met de reden om te winkelen. De som van alle antwoorden komt uit op een 

percentage van meer dan 100%. De reden hiervoor is dat er meerdere antwoorden mogelijk waren bij 

deze vraag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met het oog op de communicatie bij een eventuele verandering in de winkeltijden, is het van belang dat 

er een beeld is van de wijze waarop de bezoekers zoeken naar informatie over de winkeltijden. De 

resultaten van deze vraag zijn te zien in figuur 5.4. Hier is te zien dat een zoekmachine (Google, Bing etc.) 

de meest populaire zoekwijze is voor informatie over winkeltijden. 50.5% van de respondenten geeft aan 
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een zoekmachine te gebruiken. De respondenten die hebben aangeven de winkeltijden al te weten of 

niet te zoeken, zijn de moeilijkst te bereiken groep. Omdat deze personen geen middel hebben om de 

winkeltijden op te zoeken. Gezamenlijk komt deze groep uit op 44.4%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 5.4, Wijze van zoeken 
informatie winkeltijden 

 

In figuur 5.5 is te zien welke dagen momenteel het vaakst worden bezocht door de bezoekers van 

Maastricht. Hier is te zien dat zaterdag het drukstbezochte moment van de week is, 51.6% van de 

respondenten gaat op zaterdag naar de binnenstad. Daaropvolgend is zondag met 34.8% en geeft 31.8% 

van de respondenten aan geen vaste dag te hebben waar het de binnenstad in gaat. 

 

Tot slot werd de vraag gesteld of er iets zou veranderen aan de tijden waarop de bezoeker gaat 

winkelen, wanneer de winkeltijden aangepast worden. Of dat er andere factoren zijn die de 

bezoekmomenten bepalen. De resultaten op de vraag staan uitgebeeld in figuur 5.6. In de figuur is te 

zien dat 53% van de bezoekers niet op een ander moment gaat winkelen wanneer de winkeltijden 
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worden aangepast. Dit wil zeggen dat voor de ongeveer de helft van de bezoekers de winkeltijden geen 

rol spelen in de momenten wanneer zij de binnenstad bezoeken om te gaan winkelen.  

 

 

5.1.2 Ondernemers 
De enquête onder de ondernemers heeft voornamelijk face to face plaatsgevonden. Er zijn 61 

ondernemers bezocht en bevraagd. De eigenaren en Store Managers van de winkels zijn de personen die 

de enquête ingevuld hebben. Tevens zijn er zeven hoofdkantoren bereid geweest de enquête in te 

vullen, dit is telefonisch gebeurd. Dit leidt tot 68 respondenten in totaal. De volledige resultaten van de 

ondernemersenquête zijn te vinden in bijlage 7. 

Er is onderscheid gemaakt in welke wijk de winkel ligt, de wijken zijn: de binnenstad, het Jekerkwartier, 

het Stokstraatkwartier en Wyck. De resultaten zijn te zien in figuur 5.6. Veruit de meeste winkels liggen 

in de Binnenstad, vandaar dat 51% van de bevraagde ondernemers een winkel in de binnenstad hebben. 

Door dit onderscheid te maken kan er worden gekeken naar de onderlinge verschillen per stadswijk. 
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Tevens is getracht om voor een gebalanceerde verdeling te zorgen wat betreft de branche van de 
winkels. De cijfers daarvan zijn te zien in figuur 5.7. Hier is een duidelijk overwicht te zien van de 
modewinkels. 70.3% van de geënquêteerde winkels zijn gericht op mode, dit zijn zowel kleding-, 
schoenen- en sieradenwinkels. De 14.1% van de genoemde voedingsmiddelenbranche betreffen 
reguliere winkels. Enkele winkels maken deel uit van meerdere branches. Zoals eerder vermeld, zijn de 
winkeltijden van de horeca buiten beschouwing gelaten in dit onderzoek.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onder welke ondernemersvorm de winkel valt is een belangrijk onderdeel van de winkeltijden voor de 
ondernemers. Hierbij is het onderscheid gemaakt tussen: zelfstandig ondernemers (met of zonder 
personeel), midden- en kleinbedrijf (filiaal of franchise), het grootwinkelbedrijf. In figuur 5.8 zijn de 
resultaten te zien. 46.9% van de winkels zijn filialen, dit betekent dat keuzes over winkeltijden via het 
hoofdkantoor gaan. Het verschilt per filiaal of de Store Manager hier een leidende rol in heeft, of dat het 
hoofdkantoor enkel advies vraagt bij de Store Manager. De zelfstandig ondernemers hebben zelf de 
vrijheid betreffende de winkeltijden. Het percentage zelfstandig ondernemers (met en zonder personeel 
komt samen op 42.2%.  
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‘In tabel 5.1 is te zien dat 42.2% op maandag zijn deuren een uur voor de algemeen gecommuniceerde 

openingstijd opent.’ 

Om een beeld te schetsen van de huidige winkeltijden zijn ook de huidige winkeltijden van de bezochte 

winkels in kaart gebracht. Deze zijn te zien in tabel 5.1, de cijfers zijn de percentages van de winkels die 

op dat tijdstip openen. In tabel 5.1 is te zien dat 42.2% van alle winkels op maandag zijn deuren om 

12.00 uur opent, een uur voor de algemeen gecommuniceerde openingstijd (figuur 4.2). De resterende 

dagen staan grotendeels in lijn met de algemeen gecommuniceerde openingstijden. De tabel toont ook 

de onderlinge afwijkingen. Bijna een derde van de winkels gaat doordeweeks (m.u.v. maandag) een uur 

eerder open. Terwijl ongeveer 60% van de openingstijden in lijn zijn met de algemeen gecommuniceerde 

winkeltijden. 

 

 

 

 

 

Tabel 5.1, Huidige openingstijden winkels 

De huidige sluitingstijden zijn te zien in tabel 5.2. Bij de sluitingstijden is meer eensgezindheid te zien 

onder de ondernemers. Over het algemeen gaat meer dan 90% om 18.00 uur dicht. Op donderdag is wel 

veel afwijking te zien. 54.7% houdt zich aan de algemeen gecommuniceerde koopavond en sluit zijn 

deuren om 21.00 uur. 31.3% neemt niet deel aan de koopavond en sluit de deuren om 18.00 uur. Tot 

slot is het interessant om te zien dat 39.1% zaterdag op 17.00 uur dicht gaat. Terwijl in figuur 5.5 te zien 

is dat zaterdag veruit de meest drukbezochte dag is. 

 

 

 

 

 

Tabel 5.2, Huidige sluitingstijden winkels 

  Dicht 08.00  09.00  10.00  11.00  12.00  13.00  

Ma 20.3 1.6 6.3 1.6 6.3 42.2 21.9 

Di 
 

1.6 26.6 60.9 10.9 
  

Woe 
 

1.6 28.1 59.4 10.9 
  

Do 
 

1.6 28.1 60.9 9.4 
  

Vrij 
 

1.6 29.7 60.9 7.8 
  

Za 
 

3.1 29.7 62.5 4.7 
  

 
Dicht 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 

Ma 20.3 
 

75.0 4.7 
  

Di 
  

95.3 4.7 
  

Woe 
  

95.3 4.7 
  

Do 
  

31.3 7.8 6.3 54.7 

Vrij 
 

1.6 93.8 4.7  
 

Za 
 

39.1 56.3 4.7 
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Als laatste kregen de ondernemers de volgende vraag: ‘Als uit het onderzoek blijkt dat het wenselijk is 

om de winkeltijden aan te passen, zou u dit opvolgen?’. De antwoorden op die vraag zijn te zien in figuur 

5.10. Hier is te zien dat een meerderheid van 64.7% van de winkels een advies over een aanpassing van 

de winkeltijden zou volgen. 35.3% zou zijn eigen plan trekken en geen aanpassing doorvoeren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Gewenste winkeltijden 
Om antwoord te geven op de onderzoeksvraag is er bij zowel de bezoekers als de ondernemers gevraagd 

naar de gewenste winkeltijden. De onderzoeksvraag luidt: ‘Wat is de optimale indeling van de 

doordeweekse winkelopeningstijden van de winkels in het centrum van Maastricht volgens de 

ondernemers en consumenten?’.  

5.2.1 Gewenste openingstijden 
Ten eerste wordt er gekeken naar de gewenste openingstijden van zowel de ondernemers als de 

bezoekers van Maastricht. In tabel 5.3 zijn de voorkeuren van de ondernemers in kaart gebracht en in 

tabel 5.4 zijn de voorkeuren van de bezoekers te zien.  

 

 

 

 

 

 Dicht 08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 

Ma 5.6 4.5 21.6 26.9 7.2 12.0 21.9 

Di 0.5 5.3 31.7 55.5 4.0 1.6 0.3 

Woe 0.3 5.6 33.9 55.2 3.2 1.3  

Do  5.3 33.1 56.0 3.2 1.3 0.3 

Vrij  5.9 36.0 54.4 2.4 0.5  

Za 0.3 5.6 38.1 52.5 1.6 1.3  

 Dicht 08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 

Ma 14.7 1.5 8.8 10.3 10.3 41.2 13.2 

Di   1.5 22.1 64.7 11.8     

Woe   1.5 23.5 63.2 11.8     

Do   1.5 23.5 64.7 10.3     

Vrij   1.5 25.0 66.2 7.4     

Za   2.9 25.0 66.2 5.9     

Tabel 5.3, Gewenste openingstijden ondernemers Tabel 5.4, Gewenste openingstijden bezoekers 
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Bereidheid volgen advies over 
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Figuur 5.10, Bereidheid volgen advies over winkeltijden 
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‘De gewenste openingstijden van beide partijen verschillen amper met de huidige openingstijden.’ 

De gewenste openingstijden van de bezoekers en ondernemers komen grotendeels overeen. Alleen de 

maandag is een uitzondering hierop. Waar de ondernemers met 41.2% kiezen voor 12.00 uur, zijn de 

bezoekers zeer verdeeld, 60.2% kiest voor een openingstijd vóór 12.00 uur. Bij de rest van de dagen zijn 

er overeenkomsten. Beide groepen hebben met meer dan 50% een voorkeur voor een openingstijd van 

10.00 uur. Terwijl de tweede voorkeur uitgaat naar 09.00 uur. Waar zo’n 24% van de ondernemers voor 

09.00 uur kiest en de bezoekers rond de 34%. Kortom, de gewenste openingstijden van beide partijen 

verschillen amper met de huidige openingstijden.  

5.2.2 Gewenste sluitingstijden 
De voorkeuren wat betreft sluitingstijden staan in onderstaande tabellen. De voorkeuren van de 

ondernemers zijn te zien in tabel 5.5 en de voorkeuren van de bezoekers staan in tabel 5.6.  

 

 

Kijkende naar de voorkeuren wat betreft de sluitingstijden is er bij de ondernemers onderling een sterke 

gelijkenis te zien. De sluitingstijd op donderdag is, bij beide partijen, het meest omstreden item van het 

onderzoek. De ondernemers zijn veelal verdeeld tussen het aanhouden van de gebruikelijke tijd van 

21.00 uur of het volledig afschaffen van de koopavond en de deuren om 18.00 sluiten. 38.2% kiest voor 

de koopavond zoals die nu is, 39.7% is juist voor de afschaffing van de donderdag koopavond. Op 

zaterdag geeft 25% aan de deuren om 17.00 uur te willen sluiten.  

‘38.2% van de ondernemers blijft bij de koopavond zoals die nu is, 39.7% is juist voor de afschaffing 

van de donderdag koopavond.’ 

De bezoekers zijn meer verdeeld betreffende de sluitingstijden. Van maandag tot en met woensdag 

geeft ongeveer 52% aan dat de deuren om 18.00 uur kunnen sluiten. De overige dagen betreffen meer 

verschillen. Donderdag is net als bij de ondernemers het meest verdeeld. Waar 26.4% kiest voor een 

sluitingstijd om 18.00 uur, kiest 71.5% voor een sluitingstijd na 18.00 uur op donderdag. Voor een 

verkorting van de koopavond met een uur naar een sluitingstijd van 20.00 uur kiest 25.6%. Dit in 

tegenstelling tot de ondernemers, daar kiest maar 8.8% van de ondernemers voorsluitingstijd  van 20 

uur kiest. De huidige sluitingstijd van 21.00 uur heeft voor 20.8% van de bezoekers de voorkeur.  

Op vrijdag kiest 34.9% van de bezoekers voor een sluitingstijd om 18.00 uur. 21.1% kiest voor een 

sluitingstijd om 19.00 uur, terwijl 21.6% kiest voor 20.00 uur en 20% voor 21 uur of later. Wat opvalt is 

dat maar liefst 62.7% kiest voor een sluitingstijd na 18.00 uur. Op zaterdag is dezelfde trend te zien. 32% 

kiest voor 18.00 uur, terwijl 60.5% van de bezoekers kiest voor een sluitingstijd na 18.00 uur.  

 Dicht 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 

Ma 14.7 2.9 76.5 4.4 1.5  

Di  1.5 91.2 5.9 1.5  

Woe  1.5 91.2 5.9 1.5  

Do  1.5 39.7 11.8 8.8 38.2 

Vrij  2.9 79.4 10.3 2.9 4.4 

Za  25.0 64.7 8.8 1.5  

 Dicht 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 

Ma 4.0 3.7 52.0 24.8 10.4 2.1 2.1 

Di 0.3 2.9 53.3 26.1 11.5 2.7 2.4 

Woe 0.3 2.1 52.0 26.4 13.1 2.9 2.4 

Do  1.6 26.4 20.0 25.6 20.8 5.1 

Vrij  1.6 34.9 21.1 21.6 13.9 6.1 

Za 0.3 6.7 32.0 24.3 22.9 8.0 5.3 

Tabel 5.5, Gewenste sluitingstijden ondernemers Tabel 5.6, Gewenste sluitingstijden bezoekers 
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‘Wat opvalt is dat maar liefst 62.7% en respectievelijk 60,5% van de bezoekers kiest voor een 

sluitingstijd na 18.00 uur op vrijdag en zaterdag’ 

De voorkeuren van de ondernemers komen bij de sluitingstijden nauwelijks overeen met de voorkeuren 

van de bezoekers. Waar bij de openingstijden de twee groepen nog tamelijk dezelfde mening deelden, is 

dit bij de sluitingstijden niet het geval. De bezoekers staan over het algemeen positief tegenover een 

verruiming van de winkeltijden. Van maandag tot en met woensdag is ongeveer 40% van de bezoekers 

voor een sluitingstijd na 18.00 uur. Vanaf donderdag wordt dit percentage ongeveer 60%. Bij de 

ondernemers liggen deze percentages veel lager. Op maandag tot en met woensdag ligt het percentage 

ondernemers dat een sluitingstijd na 18.00 wilt tussen de 6% en 7.5%. Op donderdag kiest 58.2% voor 

een sluitingstijd na 18.00 uur. Maar op vrijdag wordt dit percentage 17.6% en op zaterdag maar 10.3%.  

5.3 Gewenste winkeltijden in vergelijking met de huidige winkeltijden 
Het is interessant om te zien wat de verschillen zijn tussen de huidige winkeltijden en de gewenste 

winkeltijden van de ondernemers. Ondernemers zijn wettelijk gezien vrij in het bepalen van de 

winkeltijden, zolang het maar tussen 06.00 en 22.00 uur is. Het is daarom boeiend om te zien hoe groot 

de verschillen zijn tussen de huidige en de gewenste winkeltijden. In tabel 5.7 zijn de huidige 

winkeltijden te zien, in tabel 5.8 zijn de gewenste openingstijden van de ondernemers te zien. 

 

 

 

 

 

     

De verschillen tussen de huidige en gewenste openingstijden zijn heel klein. Dit betekent dat de 

ondernemers rekening blijven houden met de huidige openingstijden en dat ze hier content mee zijn. De 

tabellen laten zien dat de ondernemers afwijken van de algemeen gecommuniceerde openingstijd op 

maandag. Slechts 21.9% van de ondernemers houdt zich aan de algemene openingstijd van 13.00 uur, dit 

percentage verandert naar 13.2% bij de gewenste openingstijd. In het algemeen zijn de huidige en 

gewenste openingstijden zeer vergelijkbaar. 

In onderstaande tabellen worden de huidige sluitingstijden en door de ondernemers gewenste 

sluitingstijden weergegeven. Tabel 5.9 toont de huidige sluitingstijden en tabel 5.10 de gewenste.  

  

 
Dicht 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 

Ma 20,3 
 

75,0 4,7 
  

Di 
  

95,3 4,7 
  

Woe 
  

95,3 4,7 
  

Do 
  

31,3 7,8 6,3 54,7 

Vrij 
 

1,6 93,8 4,7  
 

Za 
 

39,1 56,3 4,7 
  

 Dicht 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 

Ma 14.7 2.9 76.5 4.4 1.5   

Di  1.5 91.2 5.9 1.5   

Woe  1.5 91.2 5.9 1.5   

Do  1.5 39.7 11.8 8.8 38.2  

Vrij  2.9 79.4 10.3 2.9 4.4  

Za  25.0 64.7 8.8 1.5   

Tabel 5.10, Gewenste sluitingstijden ondernemers Tabel 5.9, Huidige sluitingstijden ondernemers 

 Dicht 08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 

Ma 14,7 1,5 8,8 10,3 10,3 41,2 13,2 

Di   1,5 22,1 64,7 11,8     

Woe   1,5 23,5 63,2 11,8     

Do   1,5 23,5 64,7 10,3     

Vrij   1,5 25,0 66,2 7,4     

Za   2,9 25,0 66,2 5,9     

 

 
Dicht 08.00  09.00  10.00  11.00  12.00  13.00  

Ma 20,3 1,6 6,3 1,6 6,3 42,2 21,9 

Di 
 

1,6 26,6 60,9 10,9 
  

Woe 
 

1,6 28,1 59,4 10,9 
  

Do 
 

1,6 28,1 60,9 9,4 
  

Vrij 
 

1,6 29,7 60,9 7,8 
  

Za 
 

3,1 29,7 62,5 4,7 
  

Tabel 5.7, Huidige openingstijden ondernemers Tabel 5.8, Gewenste openingstijden ondernemers 
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De huidige sluitingstijden zijn van maandag tot en met woensdag vergelijkbaar met de gewenste 

sluitingstijden. Vanaf donderdag is er een klein verschil te zien. Hetgeen dat opvalt is dat 54.7% van de 

ondernemers momenteel deelneemt aan de donderdag koopavond, terwijl maar 38.2% aangeeft hier 

een voorkeur voor te hebben. Tabel 5.10 geeft ook aan dat het merendeel van de ondernemers (39.7%) 

de deuren op donderdag om 18.00 uur wilt sluiten. Terwijl 31.3% dit ook werkelijk doet. Nogmaals, de 

ondernemers zijn vrij in het bepalen van hun eigen openingstijden. Er wordt wel veel rekening gehouden 

met de rest van de straat of de wijk. Dit kan de reden zijn dat veel ondernemers tegen hun zin of wensen 

in, toch deelnemen aan de koopavond op donderdag.  

Op vrijdag geldt dat 17.6% op vrijdag een sluitingstijd na 18.00 uur ziet zitten. Terwijl in tabel 5.9 te zien 

is dat slechts 4.7% dit werkelijk doet. Ook op zaterdag verschillen de huidige sluitingstijden met de 

gewenste. 39.1% van de ondernemers sluit momenteel zijn deuren om 17.00 uur op zaterdag. Terwijl 

maar 25% hier zijn voorkeur voor uitspreekt.  

5.4 Gewenste winkeltijden per leeftijd 
Aan de hand van de verzamelde data kunnen enkele interessante verbanden gemaakt worden. Zo is er 

gekeken naar het verband tussen de leeftijd en de gewenste winkeltijden van de bezoekers. Hier is de 

verdeling gemaakt tussen bezoekers van 30 jaar en jonger en 31 jaar en ouder. Deze vergelijking is 

gemaakt om te zien wat de jongeren voor wensen hebben betreffende de winkeltijden. Dit met het oog 

op de toekomstige winkeltijden. Tabel 5.11 laat de percentages van de jongeren zien (<31), in tabel 5.12 

staan de percentages betreffende de doelgroep ouder dan 30 jaar. 

Kijkende naar het verband tussen leeftijd en de gewenste openingstijden vallen enkele verschillen op. Zo 

ziet de meerderheid van de doelgroep jonger dan 31 jaar een openingstijd op maandag van 13.00 uur 

zitten. De jongere doelgroep stemt dus meer in met de huidige gecommuniceerde openingstijd. De 

doelgroep ouder dan 30 jaar ziet op maandag juist een openingstijd om 09.00 uur zitten, een uur vroeger 

dan de huidige. De voorkeur betreffende de openingstijden van de resterende week wordt door beide 

doelgroepen gedeeld, 10.00 uur.   

De gewenste sluitingstijden zijn te zien in de onderstaande tabellen, waar tabel 5.13 de voorkeuren voor 

de jongere doelgroep toont en tabel 5.14 de voorkeur van de 30-plussers. 

 
Dicht 08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 

Ma 2.3 7.4 17.1 26.5 5.1 10.2 31.4 

Di 0.5 9.3 23.1 56.4 6.6 3.7 0.5 

Woe 
 

9.3 25.8 56 5.7 3.3 
 

Do 
 

9.8 24.4 56.4 5.7 3.3 0.5 

Vrij 
 

9.8 24.4 56.4 5.7 3.3 0.5 

Za 0.5 5.5 30.0  52.8 7.2 4.2  

 
Dicht 08:00  09:00  10:00  11:00  12:00  13:00  

Ma 7.8 4.1 25.7 24.6 8.1 12.8 17.9 

Di 0.3 4.2 35.6 54.4 3.5 0.7 
 

Woe 0.9 4.6 36.3 54.4 2.6 0.7 
 

Do 
 

3.4 36.8 55.6 2.6 0.7 
 

Vrij 
 

4.0 39.1 54.3 1.3 0.3 
 

Za 
 

4.5 39.9 53.4 1.5 
  

Tabel 5.11, Gewenste openingstijden doelgroep < 31 jaar 

 

Tabel 5.12, Gewenste openingstijden doelgroep 30+ 
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Betreffende de sluitingstijden heeft de jongere doelgroep gemiddeld gezien een voorkeur voor latere 

sluitingstijden. Op maandag tot en met woensdag ziet ongeveer 55% een sluitingstijd na 18.00 uur zitten. 

Op donderdag stijgt dit percentage naar 87.5%, 29.7% is voorstander van de huidige koopavond. Op 

vrijdag en zaterdag heeft ongeveer 70% van de respondenten jonger dan 31 jaar een voorkeur voor een 

sluitingstijd na 18.00 uur. 

De dertigplussers wijken hier van af. Maandag tot en met woensdag heeft gemiddeld 37% een voorkeur 

voor een sluitingstijd na 18.00 uur. Na woensdag wenst ongeveer 56% van deze leeftijdscategorie een 

sluitingstijd na 18.00 uur. Slechts 16.2% wenst de huidige sluitingstijd op donderdag van 21.00 uur. 

5.5 Gewenste winkeltijden in vergelijking met bezoekmoment 
In deze paragraaf wordt gekeken wat de gewenste winkeltijden zijn in verhouding met de vraag of de 

winkeltijden invloed hebben op de bezoekmomenten. In figuur 5.6 zijn de antwoorden te zien op de 

vraag of het bezoekmoment van de bezoekers verandert, bij een eventuele aanpassing van de 

winkeltijden. Kortgezegd is dit een vraag die de invloed van de winkeltijden meet. Zoals in figuur 5.6 te 

zien is, geldt dat voor 53% van de bezoekers de winkeltijden geen invloed hebben op het moment dat zij 

de binnenstad bezoeken om te winkelen. 

De reden dat deze vergelijking wordt gemaakt is om te zien, in hoeverre de mensen die aangeven een 

ander bezoekmoment te hebben bij de verandering van de tijden, afwijken van de mensen die aangeven 

dat de bezoekmomenten niet veranderen. 

Onderstaande tabellen laten de gewenste openingstijden zien van de personen waar het bezoekmoment 

wel veranderd (tabel 5.15) en waar het bezoekmoment niet veranderd (tabel 5.16). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dicht 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 

Ma 6.9 4.2 54.0 26.2 6.1 1.0 0.6 

Di 0.3 3.9 57.9 29.2 6.1 1.0 0.6 

Woe 0.9 2.2 58.1 29.6 6.8 1.0 0.6 

Do 
 

1.8 33.6 26.0 20.4 16.2 1.3 

Vrij 
 

1.8 39.9 28.3 15.3 11.2 1.9 

Za 
 

8.1 36.1 30.7 19.0 5.1 0.6 

 
Dicht 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 

Ma 0.9 2.8 44.2 29.5 16.2 3.7 2.8 

Di 
 

1.8 41.3 29.0 20.0 4.7 3.2 

Woe 
 

1.4 37.6 31.0 21.8 5.1 3.2 

Do 
 

0.9 11.6 24.5 26.5 29.7 6.8 

Vrij 
 

0.9 28.5 23.5 24.1 15.3 7.8 

Za 0.5 4.2 24.2 26.8 22.7 11.1 10.1 

Figuur 5.13, Gewenste sluitingstijden < 31 jaar Figuur 5.14, Gewenste sluitingstijden 30+ 

 
Dicht 08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 

Ma 6.0 6.0 23.5 29.5 7.2 11.4 15.7 

Di 1.2 7.2 33.1 50.6 4.8 1.2 0.6 

Woe 0.6 7.8 34.9 50.0 4.8 1.2 
 

Do 
 

7.2 34.3 51.2 4.8 1.2 
 

Vrij 
 

7.8 38.6 48.2 3.6 0.6 
 

Za 
 

8.4 38.6 48.2 1.2 2.4 
 

 

 
Dicht 08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 

Ma 5.3 3.7 21.1 24.7 6.3 11.6 27.4 

Di 
 

3.7 30.5 60.0 3.2 2.1 
 

Woe 
 

3.7 32.6 60.0 2.1 1.6 
 

Do 
 

3.7 32.1 60.5 2.1 1.1 0.5 

Vrij 
 

4.2 33.7 60.0 1.6 0.5 
 

Za 
 

3.2 36.3 57.9 2.1 0.5 
 

 
Tabel 5.15, Gewenste openingstijden bij verandering bezoekmomenten Tabel 5.16, Gewenste openingstijden bij geen verandering 

bezoekmomenten 
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De voorkeuren betreffende de openingstijden zijn bij beide groepen zeer vergelijkbaar. Het enige 

verschil is te zien bij de openingstijd op maandag, waar de groep die aangeeft dat een aanpassing van de 

winkeltijden geen effect heeft, het grootste percentage kiest voor een openingstijd om 13.00 uur. De 

verhoudingen tussen de verschillende gewenste openingstijden zijn niet aanzienlijk. De algehele 

voorkeur betreft een openingstijd om 10.00 uur.  

Onderstaande tabellen laten de gewenste sluitingstijden van de twee groepen zien. Tabel 5.17 is de 

groep waar de winkeltijden wel invloed uitoefenen op de bezoekmomenten. Tabel 5.18 is de groep waar 

dit niet het geval is 

 

 

 

 

 

% 

De gewenste sluitingstijden laten een interessant verschil zien tussen de twee groepen. Bij de groep die 

aangeeft dat de bezoekmomenten veranderen bij een aanpassing van de winkeltijden, heeft op 

donderdag tot en met zaterdag meer dan 83% een voorkeur voor een sluitingstijd na 18.00 uur. Dit is 

een significant percentage. Het hoogste percentage ligt op een sluitingstijd om 20.00 uur, gemiddeld 

zo’n 32%. De groep die op een andere tijd gaat winkelen bij een aanpassing van de winkeltijden, is dus 

zeer positief tegenover een aanpassing van deze winkeltijden. Met name met een verruiming van de 

tijden richting het weekend. 

Concluderend, is te zien dat de groep die aangeeft niet op een ander moment te gaan winkelen bij een 

aanpassing van de tijden. Voornamelijk de huidige winkeltijden aanhoudt, met een uitzondering van de 

donderdag koopavond. De groep die aangeeft juist wel op een ander moment te gaan winkelen bij een 

aanpassing. Heeft een voorkeur voor een verruiming van de winkeltijden op donderdag tot en met 

zaterdag. 

5.6 Gewenste winkeltijden per ondernemersvorm 
Aan de hand van de verkregen data kan er nog een ander interessant verband worden gemaakt, namelijk 

het verband tussen de ondernemersvorm van een winkel en de gewenste winkeltijden van de 

ondernemer. In de enquête is het onderscheid gemaakt tussen een zelfstandig ondernemer zonder 

personeel, een zelfstandig ondernemer met personeel, een filiaalwinkel, een franchisewinkel en het 

grootwinkelbedrijf. Voor dit verband zijn de zelfstandig ondernemer met en zonder personeel 

samengevoegd. Ook de filiaal- en franchisewinkels zijn samengevoegd. Het grootwinkelbedrijf is buiten 

beschouwing gelaten in deze tabellen. Deze paragraaf toont de verschillen tussen zelfstandig 

ondernemers en (grotere) filiaal en franchise winkels. 

Eventuele verschillen zouden verklaarbaar zijn, zelfstandig ondernemers staan namelijk zelf in de winkel. 

Een aanpassing van de winkeltijden zou hun leven zwaar beïnvloeden. Daarom wordt er logischerwijs 

gedacht dat zelfstandig ondernemers negatief tegen een aanpassing van winkeltijden staan. Het 

 
Dicht 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 

Ma 3.0 3.6 38.6 30.1 15.7 3.6 4.2 

Di 0.6 3.0 35.5 31.9 18.1 4.8 4.8 

Woe 0.6 1.8 34.3 32.5 19.9 4.8 4.8 

Do 
 

1.2 16.9 21.7 27.7 24.1 7.8 

Vrij 
 

0.6 10.8 20.5 31.9 25.3 10.2 

Za 0.6 2.4 13.3 25.3 33.7 15.1 9.0 

 

 
Dicht 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 

Ma 4.7 3.7 63.2 20.5 6.8 0.5 0.5 

Di 
 

2.6 68.4 21.1 6.8 0.5 0.5 

Woe 
 

2.1 66.3 22.1 7.9 1.1 0.5 

Do 
 

2.1 34.2 19.5 25.8 16.3 2.1 

Vrij 
 

2.1 55.3 21.6 13.2 4.7 2.6 

Za 
 

9.5 47.4 24.7 14.7 1.6 2.1 

 Tabel 5.17, Gewenste sluitingstijden bij verandering bezoekmomenten Tabel 5.18, Gewenste sluitingstijden bij verandering bezoekmomenten 
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personeel van een filiaal- of franchisewinkel werkt normaal gesproken met een contractueel vastgelegd 

aantal uren. Het leven van de Store Managers (die bevraagd zijn tijdens het onderzoek) wordt mogelijk 

niet direct beïnvloed door een aanpassing van winkeltijden. 

In onderstaande tabellen zijn de gewenste openingstijden te zien. Tabel 5.19 toont de gewenste 

winkeltijden van de zelfstandig ondernemers, terwijl tabel 5.20 de gewenste winkeltijden laat zien van 

de filiaal- of franchisewinkels. 

 

 

 

 

 

 

Verschillen zijn wel degelijk aanwezig. Zo ziet dik een kwart van alle zelfstandig ondernemers een gehele 

sluiting van de winkel op maandag zitten. Ook 25.9% sluit zich juist aan bij een opening om 12.00 uur. Bij 

de filiaal- of franchisewinkels heeft slechts 8.6% een voorkeur om maandag dicht te zijn. De zelfstandig 

ondernemers zien een verdeling tussen openen om 09.00, 10.00 of 11.00 uur. Uiteindelijk wenst iets 

meer dan 50% om te openen om 10.00 uur. Bij de filialen en franchisen vindt deze verdeling nauwelijks 

plaats. Meer dan 70% wenst hier gewoon om 10.00 uur te openen. 

In onderstaande tabellen worden de gewenste sluitingstijden getoond. Tabel 5.21 zijn de gewenste 

sluitingstijden van de zelfstandig ondernemers, de wensen van de filiaal- en franchisewinkels zijn te zien 

in tabel 5.22. 

18. 

 

 

 

 

 

‘De gewenste openings- en sluitingstijden van de filialen en franchisen staan gelijk met de algemeen 

bekende winkeltijden in Maastricht.’ 

De zelfstandig ondernemers hebben een redelijk uniforme voorkeur over hoe de sluitingstijden eruit 

moeten zien. 51.9% ziet op donderdag liever een sluitingstijd van 18.00 uur. Bij de filiaal- en 

franchisewinkels geldt dit voor 37.1% van de gevallen. 25.9% van de zelfstandig ondernemers vindt 21.00 

de juiste sluitingstijd op donderdag, 42.9% van de filiaal- of franchisewinkels deelt deze mening. De 

filialen en franchisen delen bijna in zijn geheel dezelfde voorkeuren. Dit komt vooral omdat filialen en 

franchisen elkaar volgen als het gaat om de winkeltijden. Omdat hier voornamelijk de grote filialen onder 

Tabel 5.19, Gewenste openingstijden zelfstandig ondernemers Tabel 5.20, Gewenste openingstijden filiaal- of franchisewinkels 

 
Dicht 08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 

Ma 25.9 3.7 7.4 7.4 14.8 25.9 14.8 

Di 
 

3.7 25.9 51.9 18.5 
  

Woe 
 

3.7 25.9 51.9 18.5 
  

Do 
 

3.7 29.6 48.1 18.5 
  

Vrij 
 

3.7 29.6 51.9 14.8 
  

Za 
 

7.4 22.2 59.3 11.1 
  

 

 
Dicht 08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 

Ma 8.6 
 

11.4 11.4 5.7 48.6 14.3 

Di 
  

17.1 77.1 7.4 
  

Woe 
  

20.0 74.3 5.7 
  

Do 
  

17.1 80.0 2.9 
  

Vrij 
  

20.0 77.1 2.9 
  

Za 
  

25.7 71.4 2.9 
  

 

Tabel 5.21, Gewenste sluitingstijden zelfstandig ondernemers Tabel 5.22, Gewenste sluitingstijden filiaal- of franchisewinkels 

 
Dicht 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 

Ma 25.9 3.7 59.3 7.4 3.7 
  

Di 
  

85.2 11.1 3.7 
  

Woe 
  

85.2 11.1 3.7 
  

Do 
  

51.9 14.8 7.4 25.9 
 

Vrij 
  

81.5 14.8 3.7 
  

Za 
 

25.9 59.3 11.1 3.7 
  

 

 
Dicht 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 

Ma 8.6 2.9 88.6 
    

Di 
 

2.9 97.1 
    

Woe 
 

2.9 97.1 
    

Do 
 

2.9 37.1 5.7 11.4 42.9 
 

Vrij 
 

5.7 82.9 2.9 2.9 5.7 
 

Za 
 

28.6 68.6 2.9 
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vallen verklaart dat de uniformiteit. De gewenste openings- en sluitingstijden van de filialen en 

franchisen staan gelijk algemeen gehanteerde en bekende winkeltijden in Maastricht. 

5.7 Gewenste winkeltijden per stadswijk 
Het winkelgebied van Maastricht is verdeeld in diverse wijken. Deze wijken hebben allemaal hun eigen 

kenmerken (LovestoHAVE, 2017). De stadswijken die in het onderzoek zijn gedefinieerd zijn, de 

Binnenstad, het Jekerkwartier, het Stokstraatkwartier en Wyck. Het Vrijthof en de Markt zijn 

samengevoegd als de Binnenstad. Niet alle wijken in het figuur zijn meegenomen in het onderzoek. 

Tevens bezit de wijk Jekerkwartier, achteraf gezien, over te weinig respondenten om afzonderlijk 

bekeken te worden. Deze resultaten zijn wel opgenomen in het totaalbeeld. In paragraaf 5.8 zijn de 

huidige winkeltijden per stadswijk te zien. 

 

5.7.1 De binnenstad 
De binnenstad bezit over het grootst aantal winkels en wordt gezien als hét winkelgebied van 

Maastricht. In figuur 5.7 is te zien dat 51% van de respondenten een winkel heeft die gelegen is in de 

binnenstad. Winkels in de binnenstad bestaan voor 66.7% uit filiaal- of franchisewinkels, zie bijlage 8. In 

de onderstaande tabellen zijn de gewenste winkeltijden ze zien van de winkels in de binnenstad. Tabel 

5.23 zijn de gewenste openingstijden, tabel 5.24 de gewenste sluitingstijden volgens de winkels in de 

Binnenstad. 

 

 

 

Figuur 5.11, Wijken Maastricht (diabetesontherun, 2018) 
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De winkels in de binnenstad zijn het over het algemeen eens over de winkeltijden. Bij de openingstijd 

van maandag is enige verdeeldheid. 54.5% kiest toch voor een openingstijd om 12.00 uur. De resterende 

dagen zijn er drie tijdstippen te zien waar de ondernemers een voorkeur voor hebben. 10.00 uur heeft 

alle dagen een aanzienlijk hoger percentage van, gemiddeld 76%. Over de sluitingstijden bestaat nog 

meer uniformiteit. De dag waar enige verdeling is betreffende de sluitingstijd is donderdag, waar 57.6% 

kiest voor een sluitingstijd die aansluit bij de huidige 21.00 uur. Terwijl 30.3% van de ondernemers in de 

binnenstad aangeeft dat de koopavond afgeschaft zou mogen worden, met een gewenste sluitingstijd 

van 18.00 uur. 

5.7.2 Het Stokstraatkwartier 
Het Stokstraatkwartier is misschien wel de bekendste wijk in Maastricht. Een winkelgebied waar 

ambacht, service en genieten voorop staat. (Ondernemersvereniging Stokstraatkwartier, sd) De winkels 

werken nauw samen en door middel van de Ondernemersvereniging Stokstraatkwartier is er onderling 

regelmatig contact tussen de ondernemers. Het Stokstraatkwartier heeft een tweedeling tussen 

zelfstandig ondernemers en filiaal- of franchisewinkels (bijlage 8). In tabel 5.25 zijn de gewenste 

openingstijden van de ondernemers uit het Stokstraatkwartier te zien en in tabel 5.26 de gewenste 

sluitingstijden. 
 

Dicht 08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 

Ma 50.0 
 

10.0 20.0 
 

10.0 10.0 

Di 
  

10.0 90.0 
   

Woe 
  

10.0 90.0 
   

Do 
  

10.0 90.0 
   

Vrij 
  

10.0 90.0 
   

Za 
  

10.0 90.0 
   

 

 

De ondernemers in het Stokstraatkwartier zijn het over het merendeel van de dagen met elkaar eens. 

Maar liefst 90% van de ondernemers ziet een openingstijd om 10.00 uur zitten. De openingstijd op 

maandag is de enige dag waar er, qua openingstijden, enige verdeeldheid is. Het grootste percentage 

ziet het liefst dat de winkel op maandag sluiten, dit is 50%. De resterende 50% is verdeeld over de 

winkels openen om 09.00, 10.00, 12.00 of 13.00 uur. Wat betreft de sluitingstijden op dinsdag tot en met 

vrijdag bestaat er een sterke meerderheid. Hier geeft het merendeel aan het liefst om 18.00 uur te 

sluiten. Op maandag geven alle winkels aan die open willen blijven, ook om 18.00 uur te willen sluiten. 

 
Dicht 08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 

Ma 3.0 
 

9.1 9.1 9.1 54.5 15.2 

Di 
  

15.2 78.8 6.1 
  

Woe 
  

18.2 75.8 6.1 
  

Do 
  

15.2 78.8 6.1 
  

Vrij 
  

18.2 78.8 3.0 
  

Za 
  

24.2 72.7 3.0 
  

 
Dicht 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 

Ma 3,0 3,0 90,9 3,0 
   

Di 
  

97,0 3,0 
   

Woe 
  

97,0 3,0 
   

Do 
  

30,3 3,0 9,1 57,6 
 

Vrij 
  

87,9 6,1 3,0 3,0 
 

Zat 
 

18,2 75,8 6,1 
   

5.23, Gewenste openingstijden ondernemers Binnenstad 5.24, Gewenste sluitingstijden ondernemers Binnenstad 

 
Dicht 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 

Ma 50,0 
 

50,0 
    

Di 
  

100,0 
    

Woe 
  

100,0 
    

Do 
  

70,0 10,0 10,0 10,0 
 

Vrij 
 

10,0 70,0 10,0 
 

10,0 
 

Zat 
 

40,0 60,0 
    

 
Tabel 5.25, Gewenste openingstijden ondernemers Stokstraatkwartier  Tabel 5.26, Gewenste sluitingstijden ondernemers Stokstraatkwartier 
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Op zaterdag bestaat er een tweedeling wat betreft een sluitingstijd om 17.00 uur (40%) of 18.00 uur 

(60%). 

5.7.3 Wyck 
Wyck wordt al enige tijd beschreven als hét ‘upcoming’ stadsdeel van Maastricht. (Wyck Promotie, sd) 

Met de locatie gelegen tussen het station en de binnenstad is Wyck een populaire plek om op weg naar 

het station, ‘nog even de winkels in te gaan’. Met veel horeca en hotels wordt Wyck vaak later bezocht 

dan de binnenstad. Wyck betreft bijna een gelijke verdeling tussen zelfstandig ondernemers en filiaal- en 

franchisewinkels (zie bijlage 8). De gewenste openingstijden van de ondernemers in Wyck zijn te zien in 

tabel 5.27, de gewenste sluitingstijden in tabel 5.28.  

 

  

 

 

 

 

 

De ondernemers in Wyck zijn zeer verdeeld over de openingstijden. Op maandag kiest de meerderheid  

van 37,5% voor een openingstijd van 10.00 uur. Verder bestaat er een verdeling ten aanzien van openen 

om 11.00 uur of 13.00 uur (beide 18.8%). Op dinsdag en woensdag bestaat een gelijke verdeling tussen 

openen om 09.00, 10.00 of 11.00 uur. De drie tijdstippen krijgen allemaal de voorkeur van 31.3 % van de 

ondernemers. De donderdag en vrijdag wordt gekenmerkt door een tweedeling tussen 09.00 en 10.00 

uur, waar 09.00 uur de meerderheid geniet met 37.5% en 10.00 uur een percentage heeft van 31.3%. Op 

zaterdag heeft 43.8% van de ondernemers de voorkeur voor openen om 10.00 en 31.3% kiest voor het 

openen van de winkels om 09.00 uur. 

Wat betreft de sluitingstijden zijn de ondernemers in Wyck het eens over de dagen maandag, dinsdag, 

woensdag en vrijdag. Op deze dagen kiest 75% om te sluiten om 18.00 uur. Op donderdag is men het 

erover eens dat de koopavond afgeschaft dient te worden, 18.8% kiest voor een sluitingstijd om 21.00 

uur. De meerderheid kiest om te sluiten om 18.00 uur, met 43.8%. 25% van de ondernemers kiest om 

een uur later te sluiten, om 21.00 uur. Tot slot bestaat er op zaterdag de verdeeldheid om te sluiten om 

17.00 uur of om 18.00 uur. Met percentages van 31.3% en 50% respectievelijk.  

5.8 Huidige winkeltijden per stadswijk 
Met een beeld van de gewenste winkeltijden per stadswijk is het ook interessant om de huidige situatie 

per stadswijk te bekijken. De huidige situatie is in zijn geheel in tabel 5.1 en 5.2 in paragraaf 5.1.2 in 

beeld gebracht.  

Door de diversiteit van de verschillende stadswijken (LovestoHAVE, 2017) is het interessant om te zien 

welk effect dit heeft op de huidige winkeltijden. In deze paragraaf worden de winkeltijden van iedere 

wijk getoond. De huidige winkeltijden van het Jekerkwartier zijn niet bekeken omdat deze wijk over te 

weinig respondenten beschikt. In figuur 5.11 zijn de wijken gevisualiseerd.  

Tabel 5.27 Gewenste openingstijden ondernemers Wyck Tabel 5.28 Gewenste sluitingstijden ondernemers Wyck 

 
Dicht 08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 

Ma 6.3 6.3 12.5 
 

18.8 37.5 18.8 

Di 
 

6.3 31.3 31.3 31.3 
  

Woe 
 

6.3 31.3 31.3 31.3 
  

Do 
 

6.3 37.5 31.3 25.0 
  

Vrij 
 

6.3 37.5 31.3 25.0 
  

Za 
 

6.3 31.3 43.8 18.8 
  

 

 
Dicht 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 

Ma 6,3 6,3 75,0 12,5 
   

Di 
 

6,3 75,0 18,8 
   

Woe 
 

6,3 75,0 18,8 
   

Do 
 

6,3 43,8 25,0 6,3 18,8 
 

Vrij 
 

6,3 75,0 18,8 
   

Zat 
 

31,3 50,0 18,8 
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5.8.1 De binnenstad 
In de onderstaande tabellen 5.29 en 5.30 zijn de winkeltijden van de winkels in de binnenstad 

gevisualiseerd. Tabel 5.29 zijn de openingstijden en 5.30 de sluitingstijden. 

De huidige winkeltijden sluiten aan bij de algemeen gecommuniceerde winkeltijden. Dit is begrijpelijk, 

omdat de winkels in de binnenstad voornamelijk bestaan uit de grote filialen (bijlage 8). De grote 

meerderheid houdt zich aan deze gecommuniceerde winkeltijden. In de binnenstad ondervindt de 

bezoeker weinig verwarring betreffende de tijden.  

5.8.2 Het Stokstraatkwartier 
De winkeltijden van het Stokstraatkwartier zijn te zien in tabel 5.31 en 5.32.  

 

 

 

 

 

 

De huidige winkels in het Stokstraatkwartier zijn zeer uniform aangaande de winkeltijden. Op maandag 

na, is 90% van de winkels om 10.00 uur open. Bij de sluitingstijden bestaat ook deze uniformiteit. 

Opvallend is dat 40% van de winkels op maandag dicht zijn. De meerderheid neemt ook niet deel aan de 

donderdag koopavond, 70% sluit zijn deuren op donderdag ‘gewoon’ om 18.00 uur. 

  

 
Dicht 08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 

Ma 6.1 
 

3.0 
 

6.1 60.6 24.2 

Di 
  

21.2 72.7 6.1 
  

Woe 
  

24.2 69.7 6.1 
  

Do 
  

21.2 72.7 6.1 
  

Vrij 
  

24.2 72.7 3.0 
  

Za 
  

30.3 66.7 3.0 
  

 

 
Dicht 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 

Ma 6.1 
 

90.9 3.0 
   

Di 
  

97.0 3.0 
   

Woe 
  

97.0 3.0 
   

Do 
  

6.1 6.1 3.0 84.8 
 

Vrij 
  

97.0 3.0 
   

Za 
 

30.3 66.7 3.0 
   

 
Tabel 5.29, Huidige openingstijden Binnenstad Tabel 5.30, Huidige sluitingstijden Binnenstad 

 
Dicht 08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 

Ma 40.0 10.0 10.0 10.0 
 

10.0 30.0 

Di 
  

10.0 90.0 
   

Woe 
  

10.0 90.0 
   

Do 
  

10.0 90.0 
   

Vrij 
  

10.0 90.0 
   

Za 
  

10.0 90.0 
   

 

 
Dicht 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 

Ma 40.0 
 

60.0 
    

Di 
  

100 
    

Woe 
  

100 
    

Do 
  

70.0 
  

30.0 
 

Vrij 
 

10.0 90.0 
    

Za 
 

50.0 50.0 
    

 Tabel 5.31, Huidige openingstijden Stokstraatkwartier Tabel 5.32, Huidige sluitingstijden Stokstraatkwartier 
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5.8.3 Wyck 
De winkeltijden in Wyck zijn in de onderstaande tabellen te zien. Tabel 5.33 tonen de openingstijden en 

tabel 5.34 laten de sluitingstijden in Wyck zien. 

 

 

 

 

 

 

De huidige winkeltijden in Wyck zijn zeer verspreid. Kijkende naar de openingstijden valt het op dat de 

openingstijden (op maandag na) verdeeld zijn over 09.00, 10.00 en 11.00 uur. De grootste groep is om 

09.00 uur open, terwijl op zaterdag het hoogste percentage om 10.00 uur open is. De winkels in Wyck 

sluiten gezamenlijk om 18.00 uur, met uitzondering van zaterdag. Op zaterdag zijn de sluitingstijden van 

de  winkels verdeeld tussen 17.00 en 18.00 uur. Interessant is het dat 43.8% van de winkels niet 

deelneemt aan de donderdag koopavond. De gecommuniceerde sluitingstijd op donderdag van 21.00 

uur wordt door maar 18.8% van de winkels aangehouden. 

5.9 Kwalitatief onderzoek 
Om het onderzoek zo breed mogelijk te benaderen is er ook kwalitatief onderzoek gedaan. Zo is er een 

interview afgenomen met een ervaren horecaondernemer. Tijdens het enquêteren bij Store Managers 

en winkeleigenaren zijn enkele punten veelvuldig naar voren gekomen. Deze punten worden in deze 

paragraaf beschreven omdat dit een verdieping geeft op de denkwijze van winkeleigenaren of Store 

Managers wat betreft winkeltijden. 

5.9.1 Interview  
Het volledig uitgeschreven interview is te vinden in bijlage 9. Het interview is afgenomen om vanuit het 

oogpunt van de horeca te kijken naar de winkeltijden in Maastricht. De horeca is samen met de retail 

grotendeels verantwoordelijk voor de beleving in Maastricht. Dit maakt de horeca een belangrijke 

stakeholder in het onderzoek. Het interview heeft plaatsgevonden met John Paulus, eigenaar van Café 

Forum en Café de Poort en tevens lid van de Brandslang, een overkoepelende organisatie van zo’n 

vijftien horecaondernemingen in Maastricht. Uit het interview zijn enkele interessante inzichten en 

denkbeelden vanuit de horeca gekomen. De onderstaande informatie is afkomstig uit het interview met 

John Paulus. 

Bij de vraag over de invloed van de winkeltijden op de horeca zegt John Paulus het volgende: ‘De horeca 

is erbij gebaat wanneer de stad ‘open’ is. Zo heeft de openstelling op zondag een positieve invloed gehad 

op de horeca.’ De mening over de huidige winkeltijden is duidelijk. Zeker in het weekend zorgt de 

sluitingstijd van 17.00 of 18.00 uur tot een leegloop in de binnenstad. De openstelling op zaterdag is iets 

waar, zeker in het voorjaar en de zomer, meer uitgehaald kan worden. Winkeltijden op vrijdag en 

zaterdag verruimen naar 19.00 uur is iets wat John toejuicht. Dit zorgt ervoor dat de gebruikelijke dip om 

18.00 uur wordt verminderd en mensen worden verleid langer in de stad te blijven. 

 
Dicht 08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 

Ma 18.8 6.3 12.5 
 

6.3 37.5 18.8 

Di 
 

6.3 37.5 31.3 25.0 
  

Woe 
 

6.3 37.5 31.3 25.0 
  

Do 
 

6.3 43.8 31.3 18.8 
  

Vrij 
 

6.3 43.8 31.3 18.8 
  

Za 
 

6.3 37.5 50.0 6.3 
  

 

 
Dicht 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 

Ma 18.8 
 

68.8 12.5 
   

Di 
  

87.5 12.5 
   

Woe 
  

87.5 12.5 
   

Do 
  

43.8 18.8 18.8 18.8 
 

Vrij 
  

87.5 12.5 
   

Za 
 

43.8 43.8 12.5 
   

 
Tabel 5.33, Huidige openingstijden Wyck Tabel 5.34, Huidige sluitingstijden Wyck 
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Voor de horeca zal er niet veel veranderen als de winkeltijden aangepast worden. Buiten dat er 

eventueel kritisch gekeken moet worden naar de personeelsbezetting. De horeca is momenteel  zeven 

dagen per week open, daar veranderd in dat geval niets in.  

Uniformiteit is essentieel in de binnenstad. Wanneer winkels gezamenlijk gaan communiceren dat ze op 

zaterdagavond een uur langer open zijn, dan volgt volgens John de bezoekersstroom vanzelf. Hierbij is 

het belangrijk dat het kernwinkelgebied met de grote winkels open is, de Bijenkorf is bijvoorbeeld al 

langer open. Wanneer winkels gezamenlijk een verruiming inzetten, volgen de bezoekers vanzelf.  

5.9.2 Winkeleigenaren en Store Managers 
Een opmerking die veelvuldig voorkwam bij winkeleigenaren en Store Managers was dat uniformiteit 

essentieel is. De winkels dienen gezamenlijk de winkeltijden te onderhouden. Dit is een moeilijke kwestie 

omdat de eigenaren hun tijden zelf mogen bepalen. Dit zorgt voor veel onderlinge verschillen. Uit het 

onderzoek blijkt dat veel winkels zouden volgen wanneer de winkeltijden worden aangepast (zie figuur 

5.10). De filiaal- en franchisewinkels geven aan dat zij vooral de omgeving en concurrentie volgen.   

Ook zijn veel winkels sceptisch tegenover of een aanpassing van winkeltijden een toevoeging is voor de 

binnenstad. Hierbij wordt gezegd dat de stad andere zaken dient aan te pakken om de binnenstad te 

stimuleren. Voorbeelden zijn de parkeergelegenheid verbeteren en de communicatie richting toeristen. 
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6. Conclusies en aanbevelingen  
In dit hoofdstuk worden de conclusies van het onderzoek getrokken. Als eerste is de probleemstelling 

opgelost aan de hand van uitkomsten van de enquêtes. Aan de hand van deze resultaten worden de 

centrale onderzoeksvraag en de deelvragen beantwoordt. Tot slot wordt de managementvraag 

beantwoord.  

6.1 Probleemstelling  
De probleemsituatie die aan de hand van dit onderzoek in beeld gebracht moest worden is: ‘Momenteel 

is er geen actueel beeld van de voorkeuren van zowel de ondernemers als de consumenten wat betreft de 

doordeweekse winkelopeningstijden van de winkels in het centrum van Maastricht.’. Door middel van 

375 ingevulde enquêtes onder de bezoekers van Maastricht en 68 ingevulde enquêtes bij de 

ondernemers van Maastricht is een actueel beeld gecreëerd van de voorkeuren van beide partijen. 

De gewenste winkeltijden voor de ondernemers zijn in onderstaande tabellen te zien. De getallen in de 

tabel zijn de percentages van het aantal ondernemers dat voor die bepaalde tijd kiest. Zo heeft 14.7% 

van de 68 bevraagde ondernemers, een voorkeur voor het sluiten van zijn/haar winkel op maandag. 

Tabel 6.1 toont de gewenste openingstijden en tabel 6.2 de gewenste sluitingstijden van de 

ondernemers. 

 

 

 

 

 

 

Ook de voorkeuren van de bezoekers zijn op deze wijze in beeld gebracht. Tabel 6.3 laat de gewenste 

openingstijden van de bezoekers van Maastricht in percentages zien en tabel 6.4 laat de gewenste 

sluitingstijden zien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 6.3, Gewenste openingstijden bezoekers Tabel 6.4, Gewenste openingstijden bezoekers 

 Dicht 08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 

Ma 5.6 4.5 21.6 26.9 7.2 12.0 21.9 

Di 0.5 5.3 31.7 55.5 4.0 1.6 0.3 

Woe 0.3 5.6 33.9 55.2 3.2 1.3  

Do  5.3 33.1 56.0 3.2 1.3 0.3 

Vrij  5.9 36.0 54.4 2.4 0.5  

Za 0.3 5.6 38.1 52.5 1.6 1.3  

 

 Dicht 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 

Ma 4.0 3.7 52.0 24.8 10.4 2.1 2.1 

Di 0.3 2.9 53.3 26.1 11.5 2.7 2.4 

Woe 0.3 2.1 52.0 26.4 13.1 2.9 2.4 

Do  1.6 26.4 20.0 25.6 20.8 5.1 

Vrij  1.6 34.9 21.1 21.6 13.9 6.1 

Za 0.3 6.7 32.0 24.3 22.9 8.0 5.3 

 

Tabel 6.1, Gewenste openingstijden ondernemers Tabel 6.2, Gewenste sluitingstijden ondernemers 

 Dicht 08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 

Ma 14.7 1.5 8.8 10.3 10.3 41.2 13.2 

Di   1.5 22.1 64.7 11.8     

Woe   1.5 23.5 63.2 11.8     

Do   1.5 23.5 64.7 10.3     

Vrij   1.5 25.0 66.2 7.4     

Za   2.9 25.0 66.2 5.9     

 

 Dicht 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 

Ma 14.7 2.9 76.5 4.4 1.5   

Di  1.5 91.2 5.9 1.5   

Woe  1.5 91.2 5.9 1.5   

Do  1.5 39.7 11.8 8.8 38.2  

Vrij  2.9 79.4 10.3 2.9 4.4  

Za  25.0 64.7 8.8 1.5   
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6.2 Conclusies onderzoek 
Over het algemeen zijn de ondernemers het met elkaar eens. De openingstijden 09.00 en 10.00 

ontvangen de meeste voorkeur. Betreffende de sluitingstijden ligt de voorkeur voornamelijk op 18.00 

uur. Er zijn onder de ondernemers twee winkeltijden die enige verdeeldheid creëren. De openingstijd op 

maandag wordt door 41.2% het liefst om 12.00 uur gezien. 14.7% ziet de winkels op maandag het liefst 

dicht, terwijl de overige 44.1% is verdeeld over de resterende openingsuren. 

De donderdag koopavond is het tweede moment dat zorgt voor verdeeldheid. Hier gaat het 

voornamelijk over de afschaffing van de koopavond en om 18.00 uur sluiten, waar 39.7% voor kiest of 

het behouden van de donderdag koopavond in zijn huidige staat, zoals 38.2% wenst. 

Een veel gehoorde opmerking tijdens het onderzoek was: ‘de koopzondag verpest de koopavond’, 

hiermee doelden de ondernemers op het dalen van de bezoekcijfers op de koopavond, sinds de 

invoering van de wekelijkse koopzondag in 2013. De donderdagavond is, na het weekend, het 

drukstbezochte winkelmoment van de week. Daarom is het belangrijk dat de ondernemers hier een 

duidelijke lijn in vinden.  

Verder is opgevallen dat de dinsdag en woensdag bij beide partijen zeer overeenstemmend zijn. Dit is 

zowel bij de openingstijden als bij de sluitingstijden het geval. 

De voorkeuren van de bezoekers verschillen met die van de ondernemers. Vooral de sluitingstijden vanaf 

donderdag wijken af. Op donderdag heeft maar 20.8% een voorkeur voor de huidige sluitingstijd van 

21.00 uur. De vrijdag en zaterdag zijn zeer vergelijkbaar, gemiddeld wenst 62% van de bezoekers een 

sluitingstijd ná 18.00 op deze dagen.  

Het verschil van de twee partijen zit dus vooral in de sluitingstijden richting het weekend. Vanaf 

donderdag is er bij de bezoekers een sterke voorkeur te zien voor een sluitingstijd na 18.00 uur. Terwijl 

dit bij de ondernemers totaal niet het geval is. 

6.2 Centrale onderzoeksvraag 
De centrale onderzoeksvraag waar het onderzoek antwoord op dient te geven luidt als volgt: ‘Wat is de 

optimale indeling van de doordeweekse winkelopeningstijden van de winkels in het centrum van 

Maastricht volgens de ondernemers en consumenten?’. Om antwoord te geven op de onderzoeksvraag 

wordt gekeken naar de antwoorden die de bezoekers en ondernemers hebben gegeven, de literatuur 

over het onderwerp ‘winkeltijden’ en het kwalitatief onderzoek.  

Het antwoord op de onderzoeksvraag luidt als volgt: Maastricht dient de gewenste openingstijden van 

de ondernemers aan te houden, dit betekent op maandag om 12.00 uur open en de resterende dagen 

om 10.00 uur. Meenemend dat maandag de minst drukke dag van de week is, kunnen de winkels het 

veroorloven om op maandag niet te voldoen aan de voorkeuren van de bezoekers.  

Wat betreft de sluitingstijden is het advies om de huidige sluitingstijden aan te houden, met een uur 

inkorting op de donderdag koopavond. Wat inhoudt dat de winkels de hele week sluiten om 18.00 uur 

en op donderdag om 20.00 uur. Een verkorting van de koopavond komt de ondernemers die voor een 

afschaffing van de koopavond zijn enigszins tegenmoet. Maar houdt ook het drukste doordeweekse 

winkelmoment in stand. 
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De winkeltijden in Maastricht komen er dan als volgt uit te zien:  

 Openingstijd Sluitingstijd 

Maandag 12.00 uur 18.00 uur 

Dinsdag 10.00 uur 18.00 uur 

Woensdag 10.00 uur 18.00 uur 

Donderdag 10.00 uur 20.00 uur 

Vrijdag 10.00 uur 18.00 uur 

Zaterdag 10.00 uur 18.00 uur 

 

De ondernemers zijn vrij om hun eigen winkeltijden in te richten, maar dit is het advies in navolging van 

het onderzoek. Iets wat 64.7% van de bevraagde ondernemers heeft aangegeven te volgen.  

Er zijn geen grote maatregelen nodig naar aanleiding van het onderzoek. Op maandag opent het 

merendeel van de winkels al om 12.00 uur, dit is iets wat in de communicatie aangepast dient te 

worden. En de koopavond wordt met een uur ingekort. 

De reden dat er vooral wordt vastgehouden aan de huidige winkeltijden en niet de wensen van de 

bezoekers wordt gevolgd is de uitkomst van vorige pilots. In vergelijkbare situaties (Haarlem en 

Roermond) wordt aangegeven dat een aanpassing in winkeltijden vanuit de ondernemers dient te 

komen. Als er onvoldoende draagvlak is onder de ondernemers, is een grote aanpassing in de 

winkeltijden gedoemd te mislukken. De ondernemers zijn uiteindelijk de eindverantwoordelijke voor de 

winkeltijden en zij bepalen met zijn allen de norm, niet Centrummanagement Maastricht of de 

bezoekers.  

De managementvraag die beantwoord dient te worden luidt: ‘Op welke wijze kunnen de ondernemers 

van Maastricht de doordeweekse winkelopeningstijden van hun winkels zo inrichten dat deze het beste 

aansluiten bij de wensen van de consument en Maastricht zo goed mogelijk wordt gepositioneerd?’.  

Om aan te sluiten op de wensen van de consument zouden de ondernemers moeten denken aan een 

verruiming van de winkeltijden richting het weekend. De meerderheid van de bezoekers geven aan vanaf 

een voorkeur voor een sluitingstijd na 18.00 uur te hebben. Bij de gewenste sluitingstijden van de 

ondernemers is te zien dat een verruiming van sluitingstijden richting het weekend geen voorkeur 

betreft. Tijdens het onderzoek is opgemerkt dat veel ondernemers zeer negatief tegen een verruiming 

richting het weekend stonden.   

Daarom is het antwoord op de managementvraag tweeledig. Enerzijds dienen de ondernemers de 

sluitingstijden vanaf donderdag te verruimen, om compleet aan te sluiten op de wensen van de 

consument. Anderzijds zijn de ondernemers zelf het hier totaal niet mee eens. Dit leidt tot het advies om 

niet in te gaan op de wensen van de consument. De reden hiervoor is dat een verruiming van 

winkeltijden uniform dient te gebeuren. In eerdere pilots (zie Haarlem en Roermond) werd aangegeven 

dat het draagvlak te klein was onder de ondernemers. Dit leidde tot een mislukken van een verruiming in 

winkeltijden. 
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6.2 Deelvragen 
In deze paragraaf worden de deelvragen beantwoord. De deelvragen staan tevens vermeld in de 

inleiding van het rapport. 

1. Wat zijn de wensen en behoeften van de bezoekers, wat betreft de doordeweekse 

winkelopeningstijden? 

De consument heeft vanaf donderdag een sterke voorkeur voor een sluitingstijd na 18.00 uur. Ongeveer 

2/3 van de respondenten geeft aan hier een voorkeur voor te hebben. De sluitingstijden van de 

resterende dagen laten zien dat de bezoeker aansluit bij de huidige sluitingstijden van 18.00 uur.     

De wensen voor de openingstijden laten zien dat de bezoeker tevreden is met de huidige openingstijd 

van 10.00 uur. De verdeling tussen de openingstijd om 09.00 of 10.00 uur zit op ongeveer 35% en 

respectievelijk 55%. 

De bezoeker jonger dan 31 jaar heeft een sterke voorkeur voor een koopavond op donderdag. Terwijl de 

bezoeker ouder dan 30 jaar aangeeft dat de donderdagavond volledige afgeschaft of ingekort kan 

worden. Op vrijdag en zaterdag neigen beide groepen naar een sluitingstijd na 18.00 uur. In tabel 6.3 en 

6.4 zijn de gewenste winkeltijden te zien. 

2. Wat zijn de wensen en behoeften van de ondernemers, wat betreft de doordeweekse 

winkelopeningstijden? 

Het is moeilijk om voor de ondernemers gezamenlijk  eenduidige winkeltijden aan te houden. Ook  

omdat iedere ondernemer de vrijheid heeft zelf de winkeltijden te kiezen. Dit doen ze natuurlijk op de 

momenten  die voor hen het meest lucratief zijn en dat verschilt per ondernemer.  

Desondanks is er een duidelijk beeld van de wensen en behoeften van de ondernemers. Gezamenlijk 

stemmen zij in met de huidige winkeltijden. De koopavond op donderdag is het onderwerp van enige 

verdeling. Waar 39.7% voorstander is van een afschaffing van de koopavond, is 38.2% voorstander van 

het behouden van de koopavond in huidige vorm. De terugkoppeling die de ondernemers tijdens het 

onderzoek gaven was dat de koopavond niet lucratief is en te lang duurt. Zij zien dat de koopzondag het 

nut van de koopavond heeft weggenomen.  

Als er dieper wordt ingezoomd zijn er toch verschillen te zien. Zo hebben de zelfstandig ondernemers 

een sterke voorkeur voor afschaffing en hebben de filiaal- en franchisewinkels toch een voorkeur hebben 

voor een koopavond op donderdag. Ook per stadswijk zijn er verschillen te zien. De binnenstad ligt 

compleet in lijn met de huidige winkeltijden. Daarentegen is de Stokstraat zeer uniform, ook met de 

afschaffing van de koopavond. In Wyck bestaat juist veel verdeeldheid, vooral als het gaat om de 

openingstijden. 

3. Wat is het standpunt van de verschillende stakeholders, wat betreft de doordeweekse 

winkelopeningstijden? 

De horeca is de grootste stakeholder wat betreft de winkeltijden. De horeca en retail zijn samen 

verantwoordelijk voor de beleving die wordt gecreëerd in de binnenstad van Maastricht. Om inzicht te 

krijgen in het standpunt van de horeca heeft er een interview plaatsgevonden met de 

horecaondernemer John Paulus. ‘De horeca is erbij gebaat wanneer de stad ‘open’ is’, was het antwoord 

op de vraag welke invloed de winkeltijden op de horeca hebben. De horeca ziet dus het liefst een 
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binnenstad waar de winkels zo lang mogelijk open zijn. De openstelling op zondag is hier het beste 

voorbeeld van. Deze openstelling zorgde voor een groei in horecaomzet, aldus John Paulus. 

Er is voor gekozen om geen interview te houden met de Gemeente Maastricht. Dit komt omdat de 

gemeente geen zeggenschap of invloed heeft op de winkeltijden. Zolang de winkeltijden tussen de 

wettelijk vastgestelde tijd van 06.00 en 22.00 uur zit, zijn de winkeltijden voor de gemeente niet van 

belang.  

4. Hoe werken andere steden in Nederland met de doordeweekse winkelopeningstijden van hun 

winkels? 

De winkeltijden zijn in iedere winkelstad van Nederland vergelijkbaar, in bijlage 5 zijn de winkeltijden 

weergegeven die door de grootste winkelsteden worden gecommuniceerd. In dit tabel is de onderlinge 

afwijking goed te zien. Arnhem, Breda, Den Bosch en Den Haag communiceren dezelfde winkeltijden als 

Maastricht. Eindhoven en Rotterdam zijn de enige grote winkelsteden die een koopavond op vrijdag 

hanteren. In alle steden geldt de regel dat de ondernemers zelf de winkeltijden mogen bepalen, hierdoor 

zijn de winkeltijden in de tabel de, door de stad, gecommuniceerde winkeltijden. 

Diverse steden hebben geprobeerd hun winkeltijden aan te passen. Zo heeft Haarlem de pilot 3x7 

ingevoerd, dit hield in dat de winkels in de binnenstad zes maanden lang op donderdag, vrijdag en 

zaterdag tot 19.00 uur geopend waren. Na mailcontact (bijlage 4) met Centrummanagement Haarlem is 

duidelijk geworden dat de 3x7 vooral door de horeca geopperd werd. Uiteindelijk is de pilot stopgezet 

door het gebrek aan draagvlak onder de ondernemers en bezoekers. Ook in Roermond is een dergelijke 

pilot getest. Ook dit liep, mede door frustratie en onbegrip van ondernemers, uit tot een flop. 

(Citymanagement Roermond, 2017)   

5. Hoe werken andere steden in de regio (ook Duitsland & België) met de doordeweekse 

winkelopeningstijden van hun winkels? 

In een straal van 50 kilometer liggen enkele winkelsteden in binnen- en buitenland. De winkelsteden in 

het binnenland zijn Heerlen, Sittard-Geleen en Roermond. De winkeltijden van deze steden zijn 

vergelijkbaar met de tijden van Maastricht. Sittard-Geleen werkt met een seizoensgebonden 

koopzondag, in januari en februari vindt daar geen koopzondag plaats.  

Andere winkelsteden in de regio liggen in Duitsland en België. Luik kent geen koopavond of koopzondag 

en is van maandag tot en met zaterdag geopend van 09.30 tot 18.30 uur. De Duitse stad Aken is de 

grootste stad in de regio, hier zijn de winkels van maandag tot en met zaterdag geopend van 09.00 tot 

20.00 uur. Ook hier is geen koopzondag. 

6. Wat zijn de verschillen in wensen van de ondernemers per stadsdeel van Maastricht wat betreft de 

doordeweekse winkelopeningstijden? 

In paragraaf 5.6 is deze vraag uitgebreid beantwoord. De verschillende stadsdelen die zijn gedefinieerd 

zijn, de binnenstad, het Jekerkwartier, het Stokstraatkwartier en Wyck. Het Jekerkwartier bezit over te 

weinig respondenten om een betrouwbaar beeld te schetsen. In de andere stadsdelen zijn wel degelijk 

verschillen te zien.  

De wensen van de ondernemers in de binnenstad vallen compleet in lijn met de algemeen 

gecommuniceerde winkeltijden. Dit is logisch, aangezien hier de meest toonaangevende winkels liggen. 
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De voorkeur van de ondernemers in de binnenstad zijn grotendeels gelijk. De binnenstad is het enige 

stadsdeel waar de donderdag koopavond een grote meerderheid geniet. 

In het Stokstraatkwartier bestaat er een sterke uniformiteit. De helft van de ondernemers geeft aan op 

maandag het liefst dicht te zijn. Om 10.00 uur openen is iets waar een grote meerderheid een voorkeur 

voor heeft. Wat betreft de sluitingstijden geeft het merendeel aan het liefst om 18.00 uur te sluiten. Een 

grote meerderheid is voor de afschaffing van de koopavond. Ook in het weekend wil de meerderheid van 

de ondernemers om 18.00 uur sluiten. 

De wensen van de ondernemers in Wyck zijn zeer verschillend. Vooral de openingstijden betreffen veel 

verdeeldheid. Op maandag willen de meeste ondernemers openen om 12.00 uur. Op dinsdag en 

woensdag bestaat een gelijke verdeling tussen openen om 09.00, 10.00 of 11.00 uur. De drie tijdstippen 

krijgen allemaal de voorkeur van 31.3% van de ondernemers. De donderdag en vrijdag wordt 

gekenmerkt door een tweedeling tussen 09.00 en 10.00 uur, waar 09.00 uur net de meerderheid geniet. 

Op zaterdag gaat het merendeel van de ondernemers juist het liefst om 10.00 uur open. Over het 

algemeen veel verschillende voorkeuren.  

Wat betreft sluitingstijden zijn de ondernemers in Wyck het over het algemeen met elkaar eens. Ook op 

donderdag is men het erover eens dat de koopavond afgeschaft dient te worden. De meerderheid kiest 

om iedere te sluiten om 18.00 uur. 

7. Op welke wijze wordt een verandering in de winkelopeningstijden effectief gecommuniceerd? 

In figuur 5.4 is te zien dat 50.5% van de bezoekers informatie over de winkeltijden zoekt door middel van 

een zoekmachine. Op Google kunnen de ondernemers de winkeltijden die op Google aangetoond 

worden zelf aanpassen. Het is dus belangrijk dat deze winkeltijden correct en up to date zijn, zeker bij 

een aanpassing van de tijden. Ook is het essentieel dat de ondernemers bij een aanpassing hun eigen 

verantwoordelijk nemen en de eigen bezoekers informeren via sociale media en de eigen website. De 

wijze waarop de bezoeker informatie zoekt is uitsluitend digitaal. 

In figuur 5.4 is ook te zien dat 32.4% van de respondenten aangeeft de winkeltijden al te kennen, daarbij 

geeft 12% aan de winkeltijden niet op te zoeken. Gezamenlijk geven deze percentages aan dat 44.4% van 

de respondenten niet actief informatie zoekt over de winkeltijden. Deze groep is het moeilijkst te 

bereiken bij een eventuele verandering van de winkeltijden. De enige manier waarop deze groep bereikt 

wordt is face to face. Dit betekent het uitdelen van flyers of het inzetten van abri’s of sandwichborden.  
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Bijlage 1. Enquête bezoekers 
Beste shopper, 

 

Ik ben namens Centrummanagement Maastricht bezig met een onderzoek of de huidige winkeltijden in 

het centrum van Maastricht nog wel aansluiten op de wensen van het winkelend publiek.  

De enquête duurt ongeveer 2 minuten.  

 

De antwoorden die u geeft zijn geheel anoniem en worden niet individueel verspreid. 

Alvast bedankt voor het invullen! 

 

1. Wat is uw leeftijd? 

o < 18 

o 18 t/m 30 

o 31 t/m 50 

o 51 t/m 65 

o 65+ 

 

2. Waar bent u woonachtig?  

o Maastricht en regio (netnummer 043)  

o Limburg (niet in regio Maastricht) 

o Nederland (niet in Limburg) 

o België 

o Duitsland 

o Overig, namelijk______________________________ 

 

3. Wanneer u naar de binnenstad van Maastricht gaat, is dat voornamelijk vanwege ……  

(Meerdere antwoorden mogelijk) 

o Wonen 

o Werk 

o Opleiding 

o Horeca 

o Winkelen 

o Cultuur  

o Evenement 

o Overig 

 

Z.O.Z   
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4. Op welke wijze zoekt u informatie over de winkeltijden van de binnenstad van Maastricht? 

(Meerdere antwoorden mogelijk) 

o Zoekmachine (Google) 

o Website winkel 

o Social Media 

o Anders, namelijk______________________________ 

o Winkeltijden zijn mij bekend 

o Ik zoek niet 

 

5. Welke dagen gaat u normaal gesproken winkelen in de binnenstad? (Meerdere antwoorden 

mogelijk)  

o Maandag 

o Dinsdag 

o Woensdag 

o Donderdag (tot 18:00) 

o Donderdagavond (koopavond, na 18:00) 

o Vrijdag 

o Zaterdag 

o Zondag  

o Wisselend 

 

 

 

Z.O.Z  
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6. Hoe laat zou u willen dat de winkels openen?  

 

Winkels 
open om 

08:00 uur 09:00 uur 10:00 uur 11:00 uur 12:00 uur 13:00 
uur 

Hele dag 
dicht 

Maandag O O O O O O O 
Dinsdag O O O O O O O 
Woensdag O O O O O O O 
Donderdag O O O O O O O 
Vrijdag  O O O O O O O 
Zaterdag O O O O O O O 

 

7. Hoe laat zou u willen dat de winkels sluiten? 

 

Winkels 
dicht om 

17:00 uur 18:00 uur 19:00 uur 20:00 uur 21:00 uur 22:00 uur Hele dag 
dicht 

Maandag O O O O O O O 
Dinsdag O O O O O O O 
Woensdag O O O O O O O 
Donderdag O O O O O O O 
Vrijdag  O O O O O O O 
Zaterdag O O O O O O O 

 

 

8. Zouden de tijden waarop u gaat winkelen veranderen als de winkeltijden worden aangepast naar de 

door u ingevulde tijden bij vraag 6 & 7? 

o Ja, dan zou ik gaan op ________________________________________________ 

o Nee, waarom niet? __________________________________________________* 

 

 

*optioneel 
 

 

Bedankt voor de medewerking! 
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Bijlage 2. Enquête ondernemers 
Beste ondernemer, 

 

Ik ben namens Centrummanagement Maastricht bezig met een onderzoek of de huidige winkeltijden in 

het centrum van Maastricht nog wel aansluiten op de wensen van het winkelend publiek en de 

ondernemers zelf.  

De enquête duurt ongeveer 2 minuten.  

 

De antwoorden die u geeft zijn geheel anoniem en worden niet individueel verspreid. 

Alvast bedankt voor het invullen! 

 

1. In welk stadsdeel is de winkel gevestigd? 

o Binnenstad 

o Jekerkwartier 

o Stokstraatkwartier 

o Wyck 

 

2. Onder welke branche valt de winkel? (Meerdere antwoorden mogelijk) 

o Mode 

o Persoonlijke verzorging 

o Wonen & inrichting 

o Vrije tijde 

o Voedingsmiddelen & dranken 

o Dienstverlening  

o Anders, namelijk 

 

 

3. Wat is de ondernemingsvorm van deze winkel? 

o Zelfstandig ondernemer zonder personeel 

o Zelfstandig ondernemer met personeel 

o Midden- en kleinbedrijf (MKB) als filiaal 

o Midden- en kleinbedrijf (MKB) als franchise 

o Grootwinkelbedrijf (GWB) 

o Anders, namelijk _________________________________________ 
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4.1 & 4.2. Wat zijn de huidige tijden dat de winkel opent en sluit? 

 

 

 

Z.O.Z 

5.1 & 5.2 Welke winkeltijden zijn volgens u het beste voor uw stadsdeel? 

 

6. Waarom denkt u dat de tijden van vraag 3 de beste winkeltijden zijn? 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

 Hele 
dag 
dicht 

Open 
om 
08.00 
uur 

Open 
om  
09.00  
uur 

Open 
om 
10.00 
 uur 

Open 
om 
11.00 
 uur 

Open 
om 
12.00 
uur 

Open 
om 
13.00 
uur 

Maandag O O O O O O O 
Dinsdag O O O O O O O 
Woensdag O O O O O O O 
Donderdag O O O O O O O 
Vrijdag O O O O O O O 
Zaterdag O O O O O O O 

 

 Hele 
dag 
dicht 

Dicht 
om 
17.00 
uur 

Dicht 
om  
18.00  
uur 

Dicht 
om 
19.00 
 uur 

Dicht 
om 
20.00 
 uur 

Dicht 
om 
21.00 
uur 

Dicht 
om 
22.00 
uur 

Maandag O O O O O O O 
Dinsdag O O O O O O O 
Woensdag O O O O O O O 
Donderdag O O O O O O O 
Vrijdag O O O O O O O 
Zaterdag O O O O O O O 

 

 Hele 
dag 
dicht 

Open 
om 
08.00 
uur 

Open 
om  
09.00  
uur 

Open 
om 
10.00 
 uur 

Open 
om 
11.00 
 uur 

Open 
om 
12.00 
uur 

Open 
om 
13.00 
uur 

Maandag O O O O O O O 
Dinsdag O O O O O O O 
Woensdag O O O O O O O 
Donderdag O O O O O O O 
Vrijdag O O O O O O O 
Zaterdag O O O O O O O 

 

 Hele 
dag 
dicht 

Dicht 
om 
17.00 
uur 

Dicht 
om  
18.00  
uur 

Dicht 
om 
19.00 
 uur 

Dicht 
om 
20.00 
 uur 

Dicht 
om 
21.00 
uur 

Dicht 
om 
22.00 
uur 

Maandag O O O O O O O 
Dinsdag O O O O O O O 
Woensdag O O O O O O O 
Donderdag O O O O O O O 
Vrijdag O O O O O O O 
Zaterdag O O O O O O O 
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7. Als uit het onderzoek blijkt dat het wenselijk is om de winkeltijden aan te passen naar de wensen 

van de meerderheid, zou u volgen? 

o Ja 

o Nee, waarom? ______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Bedankt voor de medewerking! 
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Bijlage 3. Toelichting confrontatiematrix 
 

Toelichting 

S1 (sterkte 1) & K1 (kans 1): De eerste sterkte is het feit dat Maastricht al jaren zeven dagen per week 

geopend is, dit sluit naadloos aan bij de eerste kans. Gezien het feit dat de bezoekers en bewoners van 

Maastricht al gewend zijn aan winkelen op zondag. De stap naar een verdere verruiming van de 

winkeltijden is hierdoor kleiner 

 

S1 & K2: Het feit dat Maastricht zeven dagen per week open is, is voor het toerisme zeer gunstig. De 

nabije winkelsteden in België en Duitsland zijn stuk voor stuk zondags gesloten. Alleen Antwerpen is de 

eerste zondag van de maand geopend. Dit maakt op zondag in Maastricht shoppen heel aantrekkelijk. 

  

S1 & K3: Ook voor tweeverdieners is het gunstig dat zij iedere zondag naar de winkels in de binnenstad 

kunnen. Als dit geen optie was moesten alle tweeverdieners op zaterdag naar de stad. Dit zorgt voor 

immense drukte op die dag. 

 

S1 & B1: Online shoppen wordt verminderd omdat de winkels in Maastricht iedere dag te bezoeken zijn. 

Dus shoppers kunnen iedere middag naar de binnenstad in plaats van iets online te bestellen. Mensen 

hebben nog steeds behoefte aan service en een beleving tijdens het winkelen. In Maastricht kan dit 

iedere dag van de week. 

 

S1 & B2: Mensen gaan minder opzoek naar andere winkelsteden omdat Maastricht iedere dag open is, 

dus ook op zondag (zie S1 & K2). Dit geld alleen voor vergelijkbare steden in het buitenland. In Nederland 

zijn alle (middel)grote winkelsteden iedere zondag geopend. 

 

S2 & K1: De ondernemersverenigingen zijn zeer gunstig voor het aansluiten aan de 24-uurs economie. 

Aan de hand van de ondernemersverenigingen kunnen de winkels collectief te werk gaan. Hierdoor 

wordt er voorkomen dat een groot gedeelte van de binnenstad wel aansluit en een ander gedeelte niet. 

Waardoor er onvoldoende wordt aangesloten aan de 24-uurs economie.  

 

S2 & K2: Ondernemersverenigingen zorgen ervoor dat de binnenstad als collectief functioneert. De 

winkels zorgen voor een levendig centrum. De keuzes die de winkels maken zijn dus essentieel voor de 

stad. Ondernemersverenigingen zijn dus heel belangrijk voor de toeristen, omdat zij een groot aandeel 

hebben in het aantrekkelijk maken van de binnenstad. 

 

S2 & K3: Ondernemersverenigingen hebben geen duidelijk effect voor de tweeverdieners 

 

S2 & B1: Ondernemersverenigingen kunnen weinig doen tegen de bedreiging van online shoppen. 

 

S2 & B2: Door de winkel in de binnenstad samen te laten werken wordt het centrum als geheel beter. 

Hiermee wordt Maastricht als stad verkocht en zorgt het voor een aantrekkelijkere uitstraling vergeleken 

de andere, concurrerende steden. 
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Z1 & K1: Het onderlinge verschil in de huidige winkeltijden is ongunstig voor het (volledig) aansluiten aan 

de 24-uurs economie. Enkele winkels hebben zelf het initiatief te nemen om de winkeltijden aan te 

passen en daarmee te verruimen. Maar zolang de winkels dit afzonderlijk blijven doen en niet als een 

geheel, zal er nooit volledig worden aangesloten aan de 24-uurs economie van tegenwoordig. 

 

Z1 & K2: Het onderlinge verschil is funest voor het creëren van een aantrekkelijke binnenstad voor 

toeristen. Rond 18.00 uur begint er een gatenkaas te ontstaan met winkels die open blijven en winkels 

die hun deuren sluiten. Dit is een beeld wat de stad minder aantrekkelijker maakt. Dit zorgt ervoor dat 

toeristen verward en gefrustreerd achter blijven. 

 

Z1 & K3: Het onderlinge verschil in winkeltijden heeft geen duidelijk effect voor tweeverdieners 

 

Z1 & B1: Het onderlinge verschil in winkeltijden kan een bron van frustratie zijn voor bezoekers. Dit kan 

betekenen dat ze eerder geneigd zijn om hun producten online te kopen. Als reactie op de verwarring 

betreffende de winkeltijden. 

 

Z1 & B2: Het onderlinge verschil in winkeltijden heeft geen duidelijk effect voor de bedreiging van 

vergelijkbare winkelsteden. 

 

Z2 & K1: De ondernemers dienen te luisteren naar de behoeften van de bezoekers en dit (zoveel 

mogelijk) te behartigen. Bezoekers hebben geen behoefte meer in de traditionele winkeltijden van 

negen tot zes uur. Door allerlei redenen (tweeverdieners, andere hobby’s, online shoppen) hebben 

mensen minder tijd of zin om naar de stad te gaan. Daarom is het voor ondernemers belangrijk om te 

luisteren naar de bezoekers. 

 

Z2 & K2: Veel toeristen bezoeken Maastricht in het weekend. Voor een optimale ervaring is het 

essentieel dat het diverse winkelaanbod kan worden aangeboden. Een grote reden dat veel toeristen 

naar Maastricht komen is het grote winkelaanbod met veel kleine boetiekjes. Toeristen hebben de kans 

nodig om hier zo lang mogelijk van te genieten. 

 

Z2 & K3: Tweeverdieners hebben niet veel tijd de besteden, de enige vrije tijd is het drukke weekend. 

Tweeverdieners willen graag de kans buiten werktijden nog te shoppen. Wanneer de ondernemers 

luisteren naar de behoeften van deze grote groep, wordt tegelijkertijd de drukte in het weekend 

verminderd.  

 

Z2 & B1: Online shoppen is een reactie op het niet aansluiten van winkeltijden op de behoeftes van de 

bezoeker. Winkelen in een fysieke winkel heeft nog altijd de overhand vergeleken online shoppen. Maar 

omdat online shoppen zo toegankelijk en makkelijk is. Dienen de fysieke winkels aan te sluiten op de 

behoeften van de consument. Anders is er een makkelijke substituut, en dat is online shoppen. 

 

Z2 & B2: Omdat er voor de consument zoveel keuze is qua winkelsteden, dient iedere stad zichzelf zo 

goed mogelijk te positioneren. Een voorbeeld is wanneer consumenten op vrijdag een koopavond willen, 

omdat dit beter aansluit op het weekend, kunnen ze naar Eindhoven. Wanneer de consument tot 20.00 

uur wilt shoppen, dan kunnen ze naar Keulen of Aachen.   
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Bijlage 4. Mailverkeer Centrummanagement Haarlem 3x7 
 

 

 

 

 

Van: Centrummanagement Maastricht <stagiair@cmmaastricht.nl>  
Verzonden: Wednesday, 6 March 2019 12:30 

Aan: Centrummanager@Centrum-Haarlem.nl 
Onderwerp: Onderzoek winkeltijden Maastricht 

 
Beste, 
 

Momenteel ben ik voor Centrummanagement Maastricht bezig met een afstudeeronderzoek 
betreffende de winkeltijden in de binnenstad van Maastricht.  
Mijn doel is om de voorkeuren wat betreft de winkeltijden van de consumenten en de ondernemers van 

Maastricht in kaart te brengen, zodat de winkeliers de winkeltijden perfect kunnen laten aansluiten op 
de behoeften van de consument. 

 
Tijdens mijn deskresearch kwam ik de 3x7 openstelling van Haarlem tegen, de pilot die plaatsvond in 
2015. Een interessant concept dat volgens verschillende experts aansluit op de wensen van de 

consument. Omdat de 3x7 een potentiële uitgangssituatie kan zijn van mijn onderzoek, heb ik enkele 
vragen voor jullie: 

 
Wat leidde er destijds toe de 3x7 pilot te starten, wat voor soort onderzoek ging hieraan vooraf? 
Op welke wijze hebben jullie de 3x7 pilot gecommuniceerd aan de consument? 

Waarom hebben jullie besloten de 3x7 af te schaffen en terug te gaan naar de reguliere winkeltijden? 
Wat zijn de uiteindelijke leermomenten geweest van deze pilot? 
 

Ik hoop dat jullie de vragen kunnen beantwoorden, alvast bedankt voor de moeite! 
 

Met vriendelijke groet, 
 
 

Tristan Gerono |  Stagiair     
Vrijthof 23, 6211 LE Maastricht 
+31 (0)43 851 89 77     

E stagiair@cmmaastricht.nl | W www.cmmaastricht.nl  
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Beste Tristan, 
 

Hartelijk dank voor je e-mail.  
 

Het initietief 3x7 was eigenlijk 3x9 en geïnitieerd vanuit de horeca. Echter onder druk van zelfstandige 
alleen werkende ondernmers op 3x7 gezet.  Er is gekeken naar de drukste momenten in de winkelstad 
(einde middag) en daarop bedacht dat verlenging de klant/gasten zou verleiden om langer te blijnven 

 
In Haarlem mogen de winkeliers vanuit de APV van maandag tot zaterdag van 07:00 tot 22:00 geopend 
zijn en op zondag van 10:00 tot 20:00. Daadwerkelijk zijn de openingstijden ma 12:00 – 18:00 di-za 10:00 

tot 18:00 Zo 12:00-17:00 met op donderdag een koopavond tot 21 uur.   
 

Het project is mislukt door: 
 

• Timing: Invoering vond plaats in de herfst, dat kan beter in de lente voor het zomer seizoen.  

• 3x7 ipv 3x9, gasten klanten zijn naar huis om te eten. Net als op de koopavond begint de avond 
drukte na 19 uur.  

• Niet alle ondernemers/straten gaven thuis.  

 
Er is vervolgens voor gekozen om de pilot stop te zetten door het uiteindelijke gebrek aan draagvlak.  

 
verbeterpunten 

• Tijdstip invoering voor het seizoen 

• Het moet van de ondernemers zelf komen, niet van externen.  

• Goede communicatie (lees: deur voor deur langs)  

• Allemaal geopend of niemand geopend.   

 
Ik hoop dat je hiermee een goed beeld hebt 

 
Met vriendelijke groet, 
Falco Bloemendal 
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Bijlage 5. Overzicht winkeltijden 
Land/regio Stad Winkeltijden 

Nederland Amsterdam Iedere dag van 10:00 tot 
19:00 
Maandag & zondag open 
om 12:00 
Donderdag koopavond 

 Arnhem, Breda, Den Bosch 
en Den Haag 

Zelfde als Maastricht 

 Eindhoven Vrijdag koopavond  
Overig zelfde als Maastricht 

 Groningen, Tilburg, Utrecht Dinsdag t/m zaterdag 9:30 
tot 18:00 
Overig zelfde als Maastricht 

 Haarlem Dinsdag, woensdag en 
vrijdag van 9.30 tot 18.00 
Zaterdag 09:30 tot 17:00 
Overig zelfde als Maastricht 

 Leiden Dinsdag t/m zaterdag open 
om 09:00 
Overig zelfde als Maastricht 

 Nijmegen Maandag 12:00 tot 17:30 
Dinsdag t/m zaterdag  
09:30 tot 17:30  
Overig zelfde als Maastricht 

 Rotterdam Iedere dag van 10:00 tot 
19:00 
Maandag & zondag om 
12:00 open 
Vrijdag koopavond 

 Zwolle Dinsdag t/m vrijdag 09:30 
tot 18:00 
Zaterdag & zondag 09:30 
tot 17:00 
Overig zelfde als Maastricht 

Limburg Heerlen Zaterdag & Zondag tot 
17:00 
Overig zelfde als Maastricht 

 Roermond Zelfde als Maastricht 

 Sittard-Geleen Zaterdag & zondag tot 
17:00 
Januari & februari geen 
koopzondag  
Overig zelfde als Maastricht 

België Antwerpen Maandag t/m zaterdag 
10:00 t/m 18:00 
Eerste zondag van de 
maand is koopzondag 
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 Brussel Maandag t/m zaterdag 
10:00 t/m 18:00 
Geen koopzondag 

 Luik Maandag t/m zaterdag 
09:30 t/m 18:30 
Geen koopzondag 

Duitsland Aken en Düsseldorf Maandag t/m zaterdag 
09:00 tot 20:00 
Geen koopzondag 

 Keulen Maandag t/m zaterdag 
10:00 tot 20:00 
Geen koopzondag 
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Bijlage 6. Resultaten enquête bezoekers 
 

Onderzoek winkeltijden CMM 
April 24th 2019, 6:27 am MDT 
 
1. Wat is uw geslacht? 

 

 

# Field Minimum Maximum Mean Std Deviation Variance Count 

1 1. Wat is uw geslacht? 1.00 2.00 1.60 0.49 0.24 375 

 

 

 

# Answer % Count 

1 Man 40.27% 151 

2 Vrouw 59.73% 224 

4 Anders 0.00% 0 

 Total 100% 375 
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2. Wat is uw leeftijd? 

 

 

# Field Minimum Maximum Mean Std Deviation Variance Count 

1 2. Wat is uw leeftijd? 1.00 5.00 3.08 1.10 1.21 374 

 

 

 

# Answer % Count 

1 < 18 5.61% 21 

2 18 t/m 30 29.41% 110 

3 31 t/m 50 26.74% 100 

4 51 t/m 65 27.81% 104 

5 65+ 10.43% 39 

 Total 100% 374 
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3. Waar bent u woonachtig? 

 

 

# Field Minimum Maximum Mean 
Std 

Deviation 
Variance Count 

1 
3. Waar bent u woonachtig? - 

Selected Choice 
1.00 6.00 2.05 1.23 1.51 375 

 

 

 

# Answer % Count 

1 Maastricht en regio (netnummer 043) 44.53% 167 

2 Limburg (niet in  Maastricht en regio) 27.73% 104 

3 Nederland (niet in Limburg) 11.47% 43 

4 België 12.53% 47 

5 Duitsland 2.13% 8 

6 Overig, namelijk 1.60% 6 
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 Total 100% 375 

 

 

Q3_6_TEXT - Overig, namelijk 

Overig, namelijk - Text 

Frankrijk 

Hoensbroek 

Spanje 

Spain 

Finland 

France 
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4.  Waarom bezoekt u de binnenstad van Maastricht? 

 

Data source misconfigured for this visualization 

 

# Answer Count 

1 Wonen 45 

2 Werk 72 

3 Opleiding 30 

8 Horecabezoek 224 

5 Winkelen 305 

4 Cultuur 118 

6 Evenement 71 

7 Overig 16 

 Total 881 
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5. Op welke wijze zoekt u informatie over de winkeltijden van de binnenstad van 
Maastricht? (Meerdere antwoorden mogelijk) 

 

 

# Answer Count 

1 Zoekmachine (Google) 189 

2 Website winkel 82 

3 Social Media 42 

5 Anders, namelijk 7 

6 Winkeltijden zijn mij bekend 121 

8 Ik zoek het niet op 45 

 Total 486 
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6. Welke dagen gaat u normaal gesproken winkelen in de binnenstad? 
(Meerdere antwoorden mogelijk) 

 

 

# Answer Count 

1 Maandag 35 

2 Dinsdag 43 

3 Woensdag 70 

4 Donderdag (tot 18:00) 39 

5 Donderdagavond (koopavond, na 18:00) 99 
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6 Vrijdag 87 

7 Zaterdag 193 

8 Zondag 130 

9 Wisselend 119 

 Total 815 
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7. Hoe laat zou u willen dat de winkels openen? 

 

 

# Field Minimum Maximum Mean Std Deviation Variance Count 

1 Maandag 1.00 7.00 3.89 1.74 3.04 374 

2 Dinsdag 1.00 7.00 2.67 0.80 0.65 371 

3 Woensdag 1.00 7.00 2.62 0.74 0.55 373 

4 Donderdag 1.00 6.00 2.63 0.72 0.52 372 
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5 Vrijdag 1.00 5.00 2.55 0.67 0.45 372 

6 Zaterdag 1.00 7.00 2.56 0.72 0.53 373 

 

 

 

# 
Que
stio
n 

08:00 
uur 

 
09:00 
uur 

 
10:00 
uur 

 
11:0
0 
uur 

 
12:00 
uur 

 
13:00 
uur 

 
Hele 
dag 
dicht 

 

1 Ma 
4.55
% 

17 
21.66
% 

81 
27.01
% 

101 
7.22
% 

27 
12.03
% 

45 
21.93
% 

82 
5.61
% 

21 

2 Di 
5.39
% 

20 
32.08
% 

119 
56.06
% 

208 
4.04
% 

15 1.62% 6 0.27% 1 
0.54
% 

2 

3 Woe 
5.63
% 

21 
34.05
% 

127 
55.50
% 

207 
3.22
% 

12 1.34% 5 0.00% 0 
0.27
% 

1 

4 Do 
5.38
% 

20 
33.33
% 

124 
56.45
% 

210 
3.23
% 

12 1.34% 5 0.27% 1 
0.00
% 

0 

5 Vrij 
5.91
% 

22 
36.29
% 

135 
54.84
% 

204 
2.42
% 

9 0.54% 2 0.00% 0 
0.00
% 

0 

6 Za 
5.63
% 

21 
38.34
% 

143 
52.82
% 

197 
1.61
% 

6 1.34% 5 0.00% 0 
0.27
% 

1 
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8. Hoe laat zou u willen dat de winkels sluiten? 
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# Field Minimum Maximum Mean Std Deviation Variance Count 

1 Maandag 1.00 7.00 2.77 1.29 1.65 372 

2 Dinsdag 1.00 7.00 2.66 1.01 1.02 372 

3 Woensdag 1.00 7.00 2.71 1.02 1.04 372 

4 Donderdag 1.00 6.00 3.53 1.27 1.60 373 

5 Vrijdag 1.00 6.00 3.30 1.29 1.66 372 

6 Zaterdag 1.00 7.00 3.11 1.29 1.66 373 

 

 

# 
Que
stio
n 

17:00 
uur 

 
18:00 
uur 

 
19:00 
uur 

 
20:00 
uur 

 
21:00 
uur 

 
22:00 
uur 

 
Hele 
dag 
dicht 

 

1 Ma 
3.76
% 

14 
52.42
% 

19
5 

25.00% 93 
10.48
% 

39 2.15% 8 2.15% 8 
4.03
% 

15 

2 Di 
2.96
% 

11 
53.76
% 

20
0 

26.34% 98 
11.56
% 

43 2.69% 10 2.42% 9 
0.27
% 

1 

3 Woe 
2.15
% 

8 
52.42
% 

19
5 

26.61% 99 
13.17
% 

49 2.96% 11 2.42% 9 
0.27
% 

1 

4 Do 
1.61
% 

6 
26.54
% 

99 20.11% 75 
25.74
% 

96 
20.91
% 

78 5.09% 19 
0.00
% 

0 

5 Vrij 
1.61
% 

6 
35.22
% 

13
1 

21.24% 79 
21.77
% 

81 
13.98
% 

52 6.18% 23 
0.00
% 

0 

6 Za 
6.70
% 

25 
32.17
% 

12
0 

24.40% 91 
23.06
% 

86 8.04% 30 5.36% 20 
0.27
% 

1 
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9. Zouden de tijden waarop u gaat winkelen veranderen, als de winkeltijden 
worden aangepast naar de door u ingevulde tijden bij vraag 7 & 8? 

 

 

# Field Minimum Maximum Mean 
Std 

Deviation 
Variance Count 

1 

9. Zouden de tijden waarop u 
gaat winkelen veranderen, als de 

winkeltijden worden aangepast 
naar de door u ingevulde tijden 
bij vraag 7 &amp; 8? - Selected 

Choice 

1.00 2.00 1.53 0.50 0.25 356 

 

 

 

# Answer % Count 

1 Ja, dan zou ik gaan op 46.63% 166 

2 Nee, waarom niet? (optioneel) 53.37% 190 

 Total 100% 356 
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10.  Deze enquête is ingevuld in..... 

 

 

# Field Minimum Maximum Mean Std Deviation Variance Count 

1 Deze enquête is ingevuld in..... 1.00 5.00 3.16 1.64 2.69 342 

 

 

 

# Answer % Count 

4 Wyck 18.42% 63 

3 Stokstraatkwartier 9.36% 32 

5 Online/niet van toepassing 32.46% 111 

2 Jekerkwartier 11.99% 41 

1 Binnenstad 27.78% 95 

 Total 100% 342 
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Bijlage 7. Resultaten enquête ondernemers 
 

Onderzoek winkeltijden CMM Ondernemers 

May 13th 2019, 4:21 am MDT 

 

1. In welk stadsdeel is de winkel gevestigd? 

 

 

# Field Minimum Maximum Mean 
Std 

Deviation 
Variance Count 

1 
1. In welk stadsdeel is de winkel 

gevestigd? 
1.00 4.00 2.14 1.29 1.65 64 

 

 

 

# Answer % Count 

1 Binnenstad 51.56% 33 

2 Jekerkwartier 7.81% 5 

3 Stokstraatkwartier 15.63% 10 

4 Wyck 25.00% 16 

 Total 100% 64 
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2. Onder welke branche valt de winkel? (Meerdere antwoorden mogelijk) 

 

 

# Answer Count 

1 Mode 45 

2 Persoonlijke verzorging 6 

3 Wonen & inrichting 4 

5 Vrije tijd 7 

6 Voedingsmiddelen & dranken 9 

7 Dienstverlening 2 

8 Anders, namelijk 0 

 Total 73 
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Q3_8_TEXT - Anders, namelijk 

Anders, namelijk - Text 

3. Wat is de ondernemingsvorm van deze winkel? 

 

 

# Field Minimum Maximum Mean 
Std 

Deviation 
Variance Count 

1 
3. Wat is de ondernemingsvorm 

van deze winkel? - Selected 
Choice 

1.00 5.00 2.64 0.85 0.73 64 

 

 

 

# Answer % Count 

1 Zelfstandig ondernemer zonder personeel 7.81% 5 

2 Zelfstandig ondernemer met personeel 34.38% 22 

3 Midden- en kleinbedrijf (MKB) als filiaal 46.88% 30 
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4 Midden- en kleinbedrijf (MKB) als franchise 7.81% 5 

5 Grootwinkelbedrijf (GWB) 3.13% 2 

6 Anders, namelijk 0.00% 0 

 Total 100% 64 

 

 

Q4_6_TEXT - Anders, namelijk 

Anders, namelijk - Text 
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4.1. Wat zijn de huidige tijden dat de winkel opent? 

 

 

# Field Minimum Maximum Mean Std Deviation Variance Count 

1 Maandag 1.00 7.00 4.86 2.22 4.93 64 

2 Dinsdag 2.00 5.00 3.81 0.63 0.40 64 

3 Woensdag 2.00 5.00 3.80 0.64 0.41 64 

4 Donderdag 2.00 5.00 3.78 0.62 0.39 64 
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5 Vrijdag 2.00 5.00 3.75 0.61 0.38 64 

6 Zaterdag 2.00 5.00 3.69 0.61 0.37 64 

 

 

 

 

  

# Question 
Hele 
dag 

dicht 
 

Open 
om 

08.00 
uur 

 

Open 
om 

09.00 
uur 

 

Open 
om 

10.00 
uur 

 

Open 
om 

11.00 
uur 

 

Open 
om 

12.00 
uur 

 

Open 
om 

13.00 
uur 

 Total 

1 Maandag 20.31% 13 1.56% 1 6.25% 4 1.56% 1 6.25% 4 42.19% 27 21.88% 14 64 

2 Dinsdag 0.00% 0 1.56% 1 26.56% 17 60.94% 39 10.94% 7 0.00% 0 0.00% 0 64 

3 Woensdag 0.00% 0 1.56% 1 28.13% 18 59.38% 38 10.94% 7 0.00% 0 0.00% 0 64 

4 Donderdag 0.00% 0 1.56% 1 28.13% 18 60.94% 39 9.38% 6 0.00% 0 0.00% 0 64 

5 Vrijdag 0.00% 0 1.56% 1 29.69% 19 60.94% 39 7.81% 5 0.00% 0 0.00% 0 64 

6 Zaterdag 0.00% 0 3.13% 2 29.69% 19 62.50% 40 4.69% 3 0.00% 0 0.00% 0 64 
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4.2. Wat zijn de huidige tijden dat de winkel sluit? 

 

 

# Field Minimum Maximum Mean Std Deviation Variance Count 

1 Maandag 1.00 4.00 2.64 0.85 0.73 64 

2 Dinsdag 3.00 4.00 3.05 0.21 0.04 64 

3 Woensdag 3.00 4.00 3.05 0.21 0.04 64 

4 Donderdag 3.00 6.00 4.84 1.36 1.85 64 
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5 Vrijdag 2.00 4.00 3.03 0.25 0.06 64 

6 Zaterdag 2.00 4.00 2.66 0.57 0.32 64 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

# Question 
Hele 
dag 

dicht 
 

Dicht 
om 

17.00 
uur 

 

Dicht 
om 

18.00 
uur 

 

Dicht 
om 

19.00 
uur 

 

Dicht 
om 

20.00 
uur 

 

Dicht 
om 

21.00 
uur 

 

Dicht 
om 

22.00 
uur 

 Total 

1 Maandag 20.31% 13 0.00% 0 75.00% 48 4.69% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 64 

2 Dinsdag 0.00% 0 0.00% 0 95.31% 61 4.69% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 64 

3 Woensdag 0.00% 0 0.00% 0 95.31% 61 4.69% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 64 

4 Donderdag 0.00% 0 0.00% 0 31.25% 20 7.81% 5 6.25% 4 54.69% 35 0.00% 0 64 

5 Vrijdag 0.00% 0 1.56% 1 93.75% 60 4.69% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 64 

6 Zaterdag 0.00% 0 39.06% 25 56.25% 36 4.69% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 64 
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5.1 Welke winkeltijden zijn volgens u het beste voor uw stadsdeel? 

 

 

# Field Minimum Maximum Mean Std Deviation Variance Count 

1 Maandag 1.00 7.00 4.76 1.96 3.83 68 

2 Dinsdag 2.00 5.00 3.87 0.62 0.38 68 

3 Woensdag 2.00 5.00 3.85 0.62 0.39 68 

4 Donderdag 2.00 5.00 3.84 0.61 0.37 68 
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5 Vrijdag 2.00 5.00 3.79 0.58 0.34 68 

6 Zaterdag 2.00 5.00 3.75 0.60 0.36 68 

 

 

 

# 
Questio

n 

Hele 
dag 

dicht 
 

Ope
n 

om 
08.0

0 
uur 

 

Open 
om 

09.00 
uur 

 

Open 
om 

10.00 
uur 

 

Open 
om 

11.00 
uur 

 

Open 
om 

12.00 
uur 

 

Open 
om 

13.00 
uur 

 
Tot

al 

1 
Maanda

g 
14.71

% 
10 

1.47
% 

1 
8.82

% 
6 

10.29
% 

7 
10.29

% 
7 

41.18
% 

2
8 

13.24
% 

9 68 

2 Dinsdag 
0.00

% 
0 

1.47
% 

1 
22.06

% 
1
5 

64.71
% 

4
4 

11.76
% 

8 
0.00

% 
0 

0.00
% 

0 68 

3 
Woensd

ag 
0.00

% 
0 

1.47
% 

1 
23.53

% 
1
6 

63.24
% 

4
3 

11.76
% 

8 
0.00

% 
0 

0.00
% 

0 68 

4 
Donder

dag 
0.00

% 
0 

1.47
% 

1 
23.53

% 
1
6 

64.71
% 

4
4 

10.29
% 

7 
0.00

% 
0 

0.00
% 

0 68 

5 Vrijdag 
0.00

% 
0 

1.47
% 

1 
25.00

% 
1
7 

66.18
% 

4
5 

7.35
% 

5 
0.00

% 
0 

0.00
% 

0 68 

6 
Zaterda

g 
0.00

% 
0 

2.94
% 

2 
25.00

% 
1
7 

66.18
% 

4
5 

5.88
% 

4 
0.00

% 
0 

0.00
% 

0 68 
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5.2 Welke winkeltijden zijn volgens u het beste voor uw stadsdeel? 

 

 

# Field Minimum Maximum Mean Std Deviation Variance Count 

1 Maandag 1.00 5.00 2.75 0.81 0.66 68 

2 Dinsdag 2.00 5.00 3.07 0.36 0.13 68 

3 Woensdag 2.00 5.00 3.07 0.36 0.13 68 

4 Donderdag 2.00 6.00 4.43 1.38 1.89 68 
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5 Vrijdag 2.00 6.00 3.26 0.76 0.58 68 

6 Zaterdag 2.00 5.00 2.87 0.62 0.38 68 

 

 

 

# Question 
Hele 
dag 

dicht 
 

Dicht 
om 

17.00 
uur 

 

Dicht 
om 

18.00 
uur 

 

Dicht 
om 

19.00 
uur 

 

Dicht 
om 

20.00 
uur 

 

Dicht 
om 

21.00 
uur 

 

Dicht 
om 

22.00 
uur 

 Total 

1 Maandag 14.71% 10 2.94% 2 76.47% 52 4.41% 3 1.47% 1 0.00% 0 0.00% 0 68 

2 Dinsdag 0.00% 0 1.47% 1 91.18% 62 5.88% 4 1.47% 1 0.00% 0 0.00% 0 68 

3 Woensdag 0.00% 0 1.47% 1 91.18% 62 5.88% 4 1.47% 1 0.00% 0 0.00% 0 68 

4 Donderdag 0.00% 0 1.47% 1 39.71% 27 11.76% 8 8.82% 6 38.24% 26 0.00% 0 68 

5 Vrijdag 0.00% 0 2.94% 2 79.41% 54 10.29% 7 2.94% 2 4.41% 3 0.00% 0 68 

6 Zaterdag 0.00% 0 25.00% 17 64.71% 44 8.82% 6 1.47% 1 0.00% 0 0.00% 0 68 
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6. Waarom denkt u dat de tijden van vraag 5 de beste winkeltijden zijn? 
 

6. Waarom denkt u dat de tijden van vraag 6 de beste winkeltijden zijn? 

Volgen omliggende winkels 

Er wordt gekeken naar concurrentie en omgeving 

klanten/doelgroep zijn rond half 10 in de stad 

Gebaseerd op ervaring en speling met winkeltijden 

Dan zijn de meeste bezoekers er 

Duidelijkheid consument, eenheid in de stad 

Duidelijkheid voor consument, eenheid in de stad, tot 6 geprobeerd, geen succes 

Later op gang in Wyck, mensen naar trein, halfuurtje langer 

Ochtenden rustig, nodig voor administratie etc. 

Meest klantvriendelijk, hoofdkantoor leidend, tot 20u geprobeerd 

Toeristen die een weekendje weg zijn, eenheid winkels, vrijdagavond beter dan donderdagavond 

Maximaal open zijn 

Mensen komen nog binnen na de reguliere sluiting binnenstad, eindigen met ons, bepaalde periodes 
(december, actieweken) open tot 19.00 

Geen koopavond, klanten volgen, zondag drukker door geen koopavond 

Duidelijk voor bezoekers 

Gewend, bekend bij klanten 

Geen klanten buiten piek 

Flexibel, op klantvraag gebaseerd, ervaring 

Klantvraag, klanten hebben te veel mogelijk op te winkelen 

Toeristen op vrijdag 

Maandag rustig, koopavond geen sfeer of omzet 

Omdat het bekende tijd is, eigen mening 

1 keer in de maand koopzondag, meer verspreid, veel klanten kijken niet kopen, minder speciaal als 
winkels open zijn 

Seizoensgebonden koopavond, huidige tijden zijn prima, heeft zich bewezen 

Kleine zaak, genoeg open, mensen kennen de tijden (geen koopavond) en accepteren het ook 
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Al jaren zo, zelf actie ondernomen, koopavond liep achteruit 

klantvraag 

Ouderwetse tijden, mensen hebben al genoeg mogelijkheden om te komen, online bestellen blijft 
hetzelfde ondanks winkeltijden, koopavond niet op vrijdag 

Gelijk met andere winkels, vaste tijden die mensen kennen 

Vroegere tijden niet, tot 6 uur is prima, koopavond is goed 

Koopavond te rustig 

Klantvraag, drukte in de stad 

Door de zondag neemt de koopavond af, koopavond niet op vrijdag 

Klantvraag 

Uniformiteit als Stokstraat 

Uniformiteit uitstralen 

s'ochtends uitcheckende hotelgasten, klantvraag 

Klantgebonden, koopavond niet op vrijdag, feestdagen liefst gesloten, seizoensgebonden, tijden 
aanpassen na carnaval 

Eigen ervaring, rustige tijden worden rustiger, drukke tijden worden drukker, informatievoorziening 
feestdagen moet beter 

Seizoensgebonden, klantgebonden, in de weekenden genoeg tijd om te shoppen voor fulltimers 

Seizoensgebonden, beter weer is meer klanten 

Past het beste bij de doelgroep, als je de uren beperkt dan wordt het drukker, ipv klanten de luxe 
geven van 7 dagen per week 

Na 6 uur langer, mensen die vertrekken uit de binnenstad en Wyck inlopen 

Het zijn de tijden die de klanten weten en kennen 

Invulling en eigen tijd 

Klanten/geen koopavond 

Uniformiteit, veel klanten later op de dag, zaterdagochtend rustig 

Maandag genoeg vraag, geen koopavond 

Klantvraag 

Commercieel/klantvraag 

mensen komen maar 1 keer, bezoekers Maastricht doen veel andere dingen, winkelen niet 

Koopavond afschaffen of 1/2 keer per maand 
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Maandag mag wegvallen, mee met de flow 

Ervaring, zoals nu is het goed, geen koopavond 

Goed voor werkende mensen, zoals het nu is prima 

Altijd goed geweest 

Drukste uren, tweemanszaak dus niet flexibel 

Maandag geen handel 

Iedere dag is drukbezocht, geen verandering nodig 

Gunstig voor de klanten, koopavond loont niet 

Geen verandering nodig, geen koopavond 

Prima zoals het nu is 

Beste voor de bezoekers 

Alle winkels doen het, je bent afhankelijk van andere winkels 

Beter voor het toerisme, richting weekend langere tijden 

Voor 10 uur is te vroeg, het is de algemene/vaste tijd 

gunstig voor de klant, dit zijn de drukke tijden 
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7. Als uit het onderzoek blijkt dat het wenselijk is om de winkeltijden aan te 
passen, zou u volgen? 

 

 

# Field Minimum Maximum Mean 
Std 

Deviation 
Variance Count 

1 

7. Als uit het onderzoek blijkt dat 
het wenselijk is om de 

winkeltijden aan te passen, zou u 
volgen? - Selected Choice 

1.00 2.00 1.35 0.48 0.23 68 

 

 

 

# Answer % Count 

1 Ja 64.71% 44 

2 Nee, waarom? 35.29% 24 

 Total 100% 68 

 

 

7. Nee, waarom? 

Nee, waarom? - Text 

Ligt eraan, kijken hoe het valt met onze eigen wensen, zondag is ook belangrijk 

Eigen tijden, eigen klanten 
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Als het minder wordt niet van 6 naar 7 uur niet, uit eigen ervaring 

Eigen ding doen 

Eigen ervaring, flexibel 

Eigen ding doen 

Eigen ding doen 

Al geprobeerd, heeft geen nut, omzettechnisch niet rendabel 

Ligt aan andere grote ketens 

Ligt eraan 

Niet nog meer open, vrijdagavond sowieso niet 

Eigen ding doen 

Hangt ervan af, eigen ervaring 

Hangt ervan af, moet voor mij kloppen 

Zelf geen tijd/te veel in de winkel staan 

Eigen ding doen 

Wordt gekeken naar de omzet 

Incidenteel, tweemanszaak maakt het moeilijk 

Eigen zaak, eigen uren 

Omzet technische loont het niet 

Ligt eraan, afstemmen andere winkels 

Familiebedrijf, godsdienst is belangrijk 

Te veel uren, vrije tijd is belangrijk, na 17 uur geen animo meer, doelloos, fel tegen aanpassen 
winkeltijden 
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Bijlage 8. Ondernemersvorm per stadswijk 

 

 

In % Binnenstad Jekerkwartier Stokstraatkwartier Wyck 

Zelfstandig ondernemer 
zonder personeel 

 
40,0 

 
18,8 

Zelfstandig ondernemer 
met personeel 

27,3 60,0 40,0 37,5 

Filiaal 57,6 
 

50,0 37,5 

Franchise 9,1 
 

10,0 6,3 

Grootwinkelbedrijf (GWB) 6,1 
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B I N N E N S T A D J E K E R K W A R T I E R S T O K S T R A A T K W A R T I E R W Y C K

ONDERNEMERSVORM PER 
STADSDEEL

Zelfstandig ondernemer zonder personeel Zelfstandig ondernemer met personeel

Midden- en kleinbedrijf (MKB) als filiaal Midden- en kleinbedrijf (MKB) als franchise

Grootwinkelbedrijf (GWB)
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Bijlage 9. Interview horecaondernemer 
Gespreksgids interview Horeca Maastricht  

Mijn naam is Tristan Gerono, vierdejaars student van de opleiding Facility Management aan de Zuyd 

Hogeschool in Heerlen. Momenteel ben ik namens Centrummanagement Maastricht bezig met mijn 

afstudeeronderzoek betreffende de winkeltijden in het centrum. Mijn doel is om de voorkeuren van de 

bezoekers en de ondernemers van Maastricht in kaart te brengen.  

 

Op basis van deze informatie breng ik een advies uit of een aanpassing van de winkeltijden wenselijk is en 

hoe een eventuele nieuwe indeling eruit zou kunnen zien. 

1. Wat is de invloed van de huidige winkeltijden op de horeca? 

Ja wat wij als horeca merken, is dat wij gebaat zijn bij een stad die open is. Dus met name gericht op 

winkel maar ook culturele instanties maar bijvoorbeeld de openstelling op zondag heeft een positieve 

invloed op het grootste gedeelte van de horeca. Dus wij zijn voorstander van een ruime openingsstelling 

van de winkels.  

Hoe vaker open, hoe beter. Want dat trekt bezoekers naar de stad en die bezoekers willen steeds meer 

beleving hebben. Dus die willen winkelbezoek combineren met horecabezoek. 

2. Wat is uw mening over de huidige winkeltijden met betrekking tot de horeca? (Denk aan de 

donderdag koopavond en het sluiten om 18.00 uur) 

Je hebt mening en ervaring, de ervaring is dat wij merken dat de maandagochtend vaak onduidelijk is 

voor buitenlandse gasten. Daarnaast merken wij heel sterk dat de donderdagavond, koopavond weinig 

bijdraagt aan de bezoekersaantallen. En het valt ons ontzettend op dat op het aller drukste moment van 

de week, de zaterdagmiddag, nog steeds heel veel winkels om 5 uur dichtgaan, wat heel erg zonde is. 

Want daarmee zie je dat de dagbezoekers al vanaf dat moment beginnen met vertrekken. Dan mis je ook 

een klein beetje het dinermoment bijvoorbeeld.  

En dan ga ik over naar de mening. Er moet met name kritisch gekeken worden naar de koopavond 

oplossing en sowieso de zaterdag openstelling omdat dat eigenlijk breed gedragen gepoogd moet 

worden om dat de verruimen. 

3. Zou het voor de horeca beter zijn als de huidige winkeltijden worden aangepast en zo ja, op wat 

voor manier? 

Ja met name de zaterdag is heel belangrijk, de vrijdag zou ook kunnen helpen, maar de zaterdag is 

essentieel. De zondag openstelling echt verankeren in het hele verhaal. Die heeft enorm positief 

uitgewerkt. En daarnaast en dat is een beetje een zijdelingse opmerking. Denk ik dat het heel belangrijk 

dat we als stad gaan proberen om ook op tijd open te zijn. En dan bedoel ik niet alleen fysiek open maar 

ook alle toeleveringen achter de rug hebben. Wat ook wel een uitdaging is. Nu zie je vaak dat rond 11u/ 

half 12 de stad nog bezig is met opstarten. En je ziet de levendigheid in de stad pas laat opgang komen. 

Daar valt nog wel wat te winnen. 
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4. Is het voor de ondernemers mogelijk om meer uren in de winkel te staan, ook met het oog op 

feestdagen etc.? 

Dat is natuurlijk een ontzettend verschil met de horeca, wij zijn niet anders gewend. De winkels zijn het 

andersom niet zo gewend. Voor ons is het normaal om 7 dagen in de week open te zijn. Dat is gewoon 

een feit. Wij gaan tot behoorlijk laat door. Wij hebben heel veel openingsuren, vele malen meer dan de 

winkels. Wij vinden vanuit de horeca gezien dat het eigenlijk geen discussie dat er meer uren 

beschikbaar zullen zijn, mits ze natuurlijk rendabel te maken zijn. Dat is een discussie die je kunt serieus 

voeren. Onze mening is dat qua belasting, het eigenlijk geen discussie zou moeten zijn om meer open te 

zijn. Het moet puur een discussie zijn over commerciële haalbaarheid. Dus als er bezoekers zijn de bereid 

zijn om geld uit te geven in de winkel, op een bepaald tijdstip. Dan vind ik dat je als ondernemer 

daarvoor moet pogen om aanwezig te zijn end at te bedienen. En nogmaals wij als horeca weten niet 

beter omdat wij 16 uur per dag beschikbaar zijn voor onze gasten. De keuze die maak je om later open te 

gaan of eerder dicht te gaan op basis van commercieel succes en niet op basis van ‘het zijn wel lange 

dagen’. 

 

5. Wat merkt de horeca van een verschil in sluitingstijd, dus wat verschilt er in de horeca bij een 

sluitingstijd om 5 uur of een sluitingstijd op 9 uur op de koopavond? 

Wat wij vooral merken is dat er gezien de middagdrukte, met name op de vrijdag en zaterdag, dat ligt 

een beetje aan de weersomstandigheden. Dat je toch vaak een dal ziet, zo rond 6 uur. Dat er dus 

blijkbaar heel veel dagbezoekers besluiten om de stad uit te gaan. Dat zul je nooit helemaal kunnen 

voorkomen. Maar als je die winkelopeningstijden naar 7 uur zou kunnen halen. Ik denk bijvoorbeeld dat 

het een heel goed idee is om de koopavond van donderdag om te ruilen in een  vrijdag, zaterdag 7 uur. 

Wat je daarmee bereikt is dat de stad ‘open’ is, om het zo maar te zeggen. Dat dat bezoekers ertoe 

verleid langer te blijven. En langer blijven is meer besteden. Wat uiteindelijk heb je een soort per uur 

besteedbaar bedrag. Dan zijn ze toch eerder geneigd om in de stad iets te eten of iets te drinken. De 

dagjesmensen willen op een gegeven moment naar huis. Maar kun je dat een uur of anderhalf uur 

oprekken. Dan geef je ze meer ruimte om nog wat te besteden. 

Je ziet ook concreet dat je op donderdag, ook in het begin van de avond. Van de doordeweekse dagen is 

dat weer de beste avond. Omdat er toch weer meer bezoekers zijn. Alleen zie je toch dat de 

donderdagavond een moeilijke blijft. Omdat het toch met name op winkelgebied niet duidelijk is qua 

openingstijden. Heel veel winkels gaan om 7uur dicht anderen om half 8. Of in bepaalde seizoenen 

besluiten niet aan de koopavond mee te doen. Waardoor het niet echt een heel erg succes is, maar het is 

wel drukker dan als de winkels dicht zijn. 

 

6. Wat verandert er  voor de horeca in Maastricht wanneer de winkeltijden aangepast worden naar de 

tijden zoals aangegeven in vraag 3? 

Buiten het feit dat wij kritisch naar onze bezetting moeten kijken qua personaal, verandert er niet zo 

veel. Wij zijn 7 dagen per week beschikbaar voor onze gasten, dat zal ook wel zo blijven. Wij juichen het 

toe, als er breed gedragen ruimere openingstijden komen. Ik weet dat nu iedereen het recht heeft tot 

10uur s ’avonds open te blijven. Maar het is meer een soort boodschap vanuit de stad van wanneer zijn 

wij open. En als die ruimer is hebben wij daar als horeca alleen maar baat bij. Want het is juist die 

combinatie die de bezoeker trekt. 
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De beleving van de bezoeker is winkelaanbod gecombineerd met horeca-aanbod, in een historisch 

omgeving die prachtig en mooi is enzovoorts. Op maandagochtend maak je wel eens mee dat je mensen 

binnenkrijgt die dan hier maar ene kop koffie komen drinken omdat de winkels dicht zijn. Dan werkt het 

andersom, maar uiteindelijk van de 10 potentiele bezoekers zitten er 9 thuis omdat ze weten dat de stad 

dicht is en die ene die het niet weet komt hier maar even zijn heil zoeken. Dan lijkt het ‘hey, we hebben 

er wat aan’ omdat ze dan dus komen, terwijl ze anders in een winkel waren. Maar het feit is dat de 

andere 4 tafels er niet eens zijn, want die zitten gewoon thuis. Wij hebben liever de winkels gewoon 

open. Maar wij begrijpen de problematiek, wij begrijpen de zin en de onzin van vroeg open gaan en lang 

open blijven. Ik denk het duidelijkste voorbeeld is gewoon het voorbeeld van de 5uur op 

zaterdagmiddag. 

7. Zit er in de horeca verschil in qua inlooptijden van de bezoekers per stadsdeel? 

Ja dat maakt zeker verschil uit, maar dat is wel heel moeilijk te duiden, zeker als je met winkeltijden wilt 

combineren. Dan geldt in feite de voortzetting van waar we het net over hadden. In de wijken zijn de 

winkels wellicht wat sneller de neiging om of wat eerder dicht te gaan of anderszins je ziet wat apartere 

concepten die er juist voor kiezen om langer open te blijven. 

Nogmaals waar het vooral om draait, is dat je als stad een soort boodschap moet hebben naar je 

bezoeker toe. Wij vertellen nu aan de bezoekers, onze winkels zijn op maandag tot 13uur dicht. Buiten 

enkele supermarkten of de blokker is dat gewoon de praktijk. En als onze boodschap gaat worden op 

maandag vanaf 10u zijn al onze winkels open. Dan zul je zien dat al eerder de bezoekersstroom op gang 

komt. Zeker als dat in de zomerperiode is en er sowieso al veel toeristen in de buurt zijn. Datzelfde geldt 

voor die vrijdag en zaterdag, als wij gaan communiceren als stad tot 7 uur winkelaanbod hebben. 

Waarbij een kritische massa ook echt open is. En dat begint natuurlijk in het kernwinkelgebied, de 

Bijenkorf is al langer open. Maar als je dat in een kritische massa hebt en als dat je boodschap naar de 

mensen is, dan wordt het een self fulfilling prophecy.  

Nu zeggen mensen die een winkel hebben ‘ik kan wel op maandagochtend open zijn, maar er zijn 

helemaal geen gasten’. Dat is omdat iedereen weet dat we s ’ochtends dicht zijn. Ga je op een gegeven 

moment creëren dat je open bent, nu is de maandagochtend de minst belangrijke. Maar bijvoorbeeld 

zo’n vrijdagavond of zo’n zaterdagavond. Het is heel simpel, dat is in de horeca ook zo, als ik om 10u 

graag mijn eerste gasten wil hebben, dan moet ik om 9u open zijn. De gasten hebben gewoon die 

aanloop nodig. Zo geldt het ook aan het einde van de dag, winkels die om 5uur dicht zijn en tegen de rij 

zeggen, ‘je bent te laat’ die constateren om 6u dat er geen mensen in hun winkel staat en constateren 

‘zie je ik ben op tijd dicht’. Die beweging moet je zelf creëren. Blijf je met genoeg mensen open en blijf je 

dat volhouden en je gaat dat als stad, Centrummanagement uitdragen. Dan denken de bezoekers vanzelf 

dat de stad open is. 

8. Is het uit eigen ervaring, dat wanneer de stad ‘open’ is, de klanten vanzelf komen 

Retailers zullen er echt iets voor moeten doen, zodat bezoekers naar hun winkel willen komen. Dat kun 

je doen door op de koopavond iets te organiseren, om te zeggen ‘ik doe iets’. Ik geef een kleine 

modeshow of ik regel een cursus bloemschikken, wat voor winkel je ook hebt. Je moet actief mensen 

bewegen om te komen. In de horeca zie je al langer dat men veel dingen betekent, thema’s, concepten, 

speciale menuutjes of live muziek, quiz night of voetbal op tv, noem maar op. Retailers zullen zich dat 

ook moeten bedenken. Dat helpt in plaats van wachten op de mensen. Want als je dicht bent weet je 

zeker dat je geen omzet draait. Het is natuurlijk belangrijk om te kijken wanneer je handel hebt. En 

wanneer je extra handel creëren. 
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We doen het uiteindelijk samen, een complete beleving creëren met de horeca en de winkels. Anders 

kunnen mensen hun schoenen ook gewoon online kopen. Het is echt die totaalbeleving en dat doe je 

samen. 

 

 

 

 


