
 

NIJMEGEN WEDEROM GOEDKOOPSTE TERRASSTAD  

 

Warmond, 24 juli 2014 – Nijmegen is voor het vijfde jaar op rij de goedkoopste terrasstad van 

Nederland. De gemiddelde prijs voor een rondje drank op het Nijmeegse terras kost € 18,77. De 

terrasprijzen zijn in Nijmegen net zo hoog als vorig jaar, waardoor de stad de titel ook dit jaar behoudt. 

Gemiddeld zijn de terrasprijzen dit jaar met 2,4% gestegen, waarmee de prijsstijging lager is dan de 

inflatie van afgelopen jaar (2,5%). De resultaten zijn afkomstig van het jaarlijkse terrasonderzoek van 

Van Spronsen & Partners horeca-advies.  

 

Uit de jaarlijkse inventarisatie van de prijs voor een rondje drank (2 koffie, 2 fris, 2 bier, en 2 rosé) blijkt 

dat Haarlem dit jaar de duurste terrasstad is. Een rondje drank kost daar € 22,09. Haarlem stond vorig 

jaar nog op de derde plek, maar heeft dit jaar de koppositie van Den Haag overgenomen. De stad 

wordt in de ranglijst gevolgd door ’s-Hertogenbosch, Den Haag en Amsterdam, waarna Rotterdam de 

top 5 afsluit. 

 

In Utrecht zijn de prijzen dit jaar het hardst gestegen met 5,3%. De stad klimt daarmee 5 plaatsen in 

de ranglijst naar de 6e plaats. Zoetermeer stijgt dit jaar ook fors; vorig jaar stond de stad nog op de 15e 

plaats maar door een prijsstijging van 4,1% staat de stad nu op de 8e plek.  

 

De voordeligste steden 

Een rondje drank kost in Nijmegen gemiddeld € 3,32 minder dan in Haarlem. Met name liefhebbers 

van rosé wijn kunnen het best naar Nijmegen, waar een glas gemiddeld € 3,15 kost. Een glas bier is 

met € 1,92 het goedkoopst in Eindhoven. De BOB kan voor een glas fris het best naar Breda en voor 

een kopje koffie naar Nijmegen met gemiddelde prijzen van respectievelijk € 2,13 en € 2,05.  

 

Terraskoopkracht het hoogst in Groningen 

Voor het onderzoek wordt ook jaarlijks de terraskoopkracht bepaald door het gemiddeld besteedbaar 

inkomen van de inwoners af te zetten tegen de terrasprijzen. Hieruit blijkt dat inwoners van Groningen 

de hoogste terraskoopkracht hebben met gemiddeld 20,1 rondjes per week. De stad wordt op de voet 

gevolgd door Eindhoven en Maastricht, waar inwoners gemiddeld 20,0 rondjes per week kunnen 

bestellen. In ‘s-Hertogenbosch kan men wekelijks slechts 16,7 rondjes geven. De gemiddelde 

terraskoopkracht over alle gemeten steden ligt op 18,8 rondjes per week. Hiermee is de 

terraskoopkracht gedaald ten opzichte van het voorgaande jaar, toen men gemiddeld nog 19,1 

rondjes per week kon betalen.  

 

Trends 

Naast de traditionele hardlopers rosé, witbier en (zelfgemaakte) ice-tea zien we dit jaar met name de 

Radler, alcoholvrije Radler en overige alcoholvrije speciaalbieren, zoals rosé- en witbier 0.0% een 

vlucht nemen. Ook Gin-Tonic, Aperol Spritz en ice-tea Green zijn populair op verschillende terrassen. 

Nieuwkomers dit jaar zijn de cocktail Hugo (vlierbessensiroop, prosecco citroen en munt) en de Ice 

Cold Cup van Chocomel, die zorgt voor een ijskoude chocomel. 

  



 

Noot voor de redactie 

Van Spronsen & Partners is een horeca-adviesbureau voor de gastvrijheids- en vrijetijdsindustrie. Het 

bedrijf is 27 jaar actief binnen deze branche en gespecialiseerd in haalbaarheidsonderzoeken, 

rendementsverbeteringen, managementondersteuning, conceptontwikkeling, marketing & 

communicatie en horecavisies en -beleid. Voor meer informatie en/of reacties kunt u contact opnemen 

met Niek Timmermans: 071 5418867 of 06 144 444 52, www.spronsen.com of 

niektimmermans@spronsen.com. Kijk voor de laatste horecatrends op www.horecatrends.com 

 

 

 

Ranking 

2014 

Ranking 

2013 

Ranking 

verschil 
Steden Prijs 2014 Prijs 2013 Prijsverschil 

Inkomen per 

week 

Terras-

koopkracht 

1 3 2 HAARLEM € 22,09 € 21,30 3,7% € 404 18,3 

2 4 2 s HERTOGENBOSCH € 22,03 € 21,20 3,9% € 367 16,7 

3 1 -2 DEN HAAG € 21,94 € 21,70 1,1% € 408 18,6 

4 5 1 AMSTERDAM € 21,85 € 21,15 3,3% € 394 18,0 

5 2 -3 ROTTERDAM € 21,45 € 21,45 0,0% € 419 19,5 

6 11 5 UTRECHT € 21,28 € 20,20 5,3% € 412 19,3 

7 7 0 TILBURG € 20,88 € 20,68 1,0% € 373 17,9 

8 15 7 ZOETERMEER € 20,80 € 19,98 4,1% € 410 19,7 

9 10 1 AMERSFOORT € 20,78 € 20,28 2,5% € 377 18,1 

10 8 -2 LEIDEN € 20,75 € 20,53 1,1% € 402 19,4 

11 6 -5 ENSCHEDE € 20,65 € 20,51 0,7% € 412 19,9 

12 19 7 ALMERE € 20,28 € 19,63 3,3% € 387 19,1 

13 12 -1 ZWOLLE € 20,23 € 20,18 0,2% € 381 18,8 

14 9 -5 GRONINGEN € 20,14 € 20,04 0,5% € 404 20,1 

15 13 -2 MAASTRICHT € 20,13 € 20,05 0,4% € 402 20,0 

16 14 -2 APELDOORN € 20,08 € 20,00 0,4% € 350 17,4 

17 17 0 ARNHEM € 19,90 € 19,75 0,8% € 365 18,4 

18 18 0 DORDRECHT € 19,84 € 19,65 0,9% € 360 18,1 

19 16 -3 BREDA € 19,56 € 19,26 1,6% € 387 19,8 

20 20 0 EINDHOVEN € 19,29 € 19,05 1,3% € 387 20,0 

21 21 0 NIJMEGEN € 18,77 € 18,77 0,0% € 342 18,2 

      GEMIDDELD € 21,32 € 20,81 2,4% € 388 18,8 
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