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SAMENVATTING EN CONCLUSIES 

- De horecabedrijven in de Eindhovense binnenstad 

trekken naar schatting gemiddeld 100 à 120 duizend 

bezoekers per week. De lunchrooms worden het drukst 

bezocht met 45 à 50 duizend bezoekers. 

- De horecabedrijven in de Eindhovense binnenstad 

bieden werkgelegenheid aan ruim 900 personen. 

- De horecabedrijven in de Eindhovense binnenstad 

hebben een totale vloeroppervlakte van ca, 15.000 m2 

met 7.700 zitplaatsen. 

- Van de totale hotelomzet behoort 80 tot 90 procent 

tot de beroepsmatige bestedingen. 

- Het aandeel van de beroepsmatige bestedingen in de 

(café-)restaurants wordt geraamd op 60 à 80 procent, 

- Aan de enquête op 24 en 26 april 1969 werd door 

12.352 horecabezoekers deelgenomen . 

De meeste horecabezoekers zijn niet naar de binnen

stad gekomen voor horecabezoek. Van de mannelijke 

geënquêteerden noemt 37 procent en van de vrouwelijke 

slechts 17,5 procent horecabezoek als reden van aan

wezigheid in de binnenstad. 

Bij de horecabezoekers , die in de binnenstad zijn 

om te winkelen, is de lunchroom veruit favoriet, 

Degenen, die in de binnenstad zijn voor de uitoefe

ning van hun beroep, bezoeken behalve lunchrooms 

vooral (café-) restaurants. 



In verhouding tot de horecabezoekers, die in de 

binnenstad zijn om te winkelen of in verband met 

beroep , gaat de voorkeur van de geënquêteerden, 

die in de binnenstad zijn voor horecabezoek , meer 

uit naar café, bar, danszaal en nachtclub, 

Café ' s, bars en danszalen genieten de voorkeur 

van de jeugd, In de oudere leeftijdsgroepen valt 

de keuze vaker op lunchrooms en op (café-)restau

rants. 

Van de jeugdige horecabezoekers is een groter per

centage in de binnenstad voor horecabezoek dan van 

de oudere leeftijdsgroepen. 

Naarmate de geënquêteerden verder van de binnenstad 

vandaan komen wordt horecabezoek mi nder vaak als 

reden van aanwezigheid genoemd. 

Het percentage jeugdigen is onder de mannelijke 

horecabezoekers die uit Eindhoven komen hoger dan 

onder de mannelijke horecabezoekers van buiten 

Eindhoven, 

- 42 procent van de horeca- bezoekers behoort tot de 

leeftijdsklasse van 14-25 jaar . 

Van de mannelijke horecabezoekers is slechts 23 , 5 

procent ouder dan 40 jaar tegen ruim 31 procent 

van de vrouwelijke. 

- De horecabezoekers uit Eindhoven tonen een duidelijk 

grotere voorkeur voor café, bar , danszaal en nacht

club dan bezoekers van elders. 

De vrouwelijke horecabezoekers maken voor een groter 

percentage gebruik van het openbaar vervoer dan de 

mannelijke. 



De meeste bezoekers van de horecabedrijven in de 

Eindhovense binnenstad zijn naar het centrum ge

komen om te winkelen of te werken. 

- Als de winkel- en werkgelegenheidsfunctie van de 

binnenstad blijft toenemen, zal het bezoek aan 

horeca-gelegenheden eveneens toenemen. 

- Van een op zich zelf staande autonome horecafunctie, 

die in belangrijke mate bezoekers naar de binnen

stad trekt, is slechts sprake inzoverre als reden 

van aanwezigheid in de binnenstad horecabezoek 

wordt genoemdo 

Voor de bepaling van de omvang van het verzorgings

gebied van de horecabedrijven in de Eindhovense 

binnenstad, kan de enquête slechts indicaties geven. 

- Van de bezoekers van de horecabedrijven, die in de 

binnenstad zijn voor horecabezoek, komen de 26-40 

jarigen naar verhouding het meest van buiten Eind

hoven. Voor deze leeftijdsgroep is het verzorgings

gebied van de horecabedrijven in de binnenstad het 

grootst. 

De bezoekers van horecabedrijven, die voor horeca

bezoek in de binnenstad zijn, komen voor een groter 

percentage uit Eindhoven dan de be zoekers, die als 

reden van aanwezigheid winkelen of beroep opgeven o 

Dit wijst er op dat het verzorgingsgebied van de 

horecabedrijven in de binnenstad kleiner is dan het 

verzorgingsgebied van de winkels. 



1. 

I. INLEIDING 

In het rapport "Horecafunctie Eindhovense Binnenstad; 

een eerste verkenning " van september 1968 is aange-· 

kondigd, dat een aanvullend onderzoek in de horeca

sector zou worden ingesteld, dat met name gericht zou 

zijn op de bepaling van de omvang van het verzorgings

gebied van de horecabedrijven in de Eindhovense binnen

stad. 

Het bedoelde onderzoek is in april 1969 gehouden en is 

gesplitst in een onderzoek naar de structuur en grootte 

van de horecabedrijven in de binnenstad en in een onder

zoek naar de herkomst, leeftijd etc. van de bezoekers 

van deze bedrijven. Tot de binnenstad is, globaal ge

nomen, gerekend het gebied binnen de kleine ringbaan 

ten noorden van de Dommel. 



2, 

11, DE HORECABEDRIJVEN IN DE EINDHOVENSE BINNENSTAD 

1, onderzoekmethode 

Voor het verzamelen van de gewenste gegevens zlJn 

alle horecabedrijven in de binnenstad bezocht, De 

gevraagde gegevens konden door sommige bedrijven 

niet of slechts gedeeltelijk worden verstrekt en 

berusten voor een deel op schattingen, Alle gege

vens hebben betrekking op de situatie in april 

1969. 

2, enkele uitkomsten van het onderzoek 

a. hotels 

In de 18 hotels in de Eindhovense binnenstad 

waren in april 1969 354 personen werkzaam, n.l. 

240 mannen en 114 vrouwen. 

Deze hotels beschikten in totaal over 634 bedden, 

verdeeld over 183 eenpersoonskamers, 180 twee

persoonskamers en 25 drie- of vierpersoonskamers, 

Slechts 3 hotels tellen meer dan 75 bedden; 

2 hotels hebben tussen 30 en 40 bedden, 7 hotels 

20 tot 30 en 6 10 tot 20, Aan 10 van de hotels 

is een café-restaurant verbonden, aan 3 een café, 

terwijl 5 hotels tot het type hotel-garni behoren. 

De hotelgasten bij de grotere hotels zijn voor 

ca. 70 procent buitenlanders, Bij de kleinere 

hotels zijn de buitenlandse gasten in de minder

heid. De bedbezetting variäert van 60 tot 80%. 

De gemiddelde verblijfsduur schommelt tussen 

1 en 4 nachten, waarbij de verblijfsduur van 

buitenlanders iets langer is dan die van de 

Nederlandse gasten. 
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De hotels zijn het best bezet van maandag t/m 

donderdag; vrijdag, zaterdag en zondag zijn 

naar verhouding de stille dagen. 

Over het gehele jaar bezien is de hotelbezetting 

het hoogst gedurende de periode april t/m juni 

en september t/m november. 

Zowel het week- als het jaarpatroon wijzen er op 

dat de Eindhovense hotels meer zijn aangewezen 

op zakenbezoek dan op recreatief verblijfo De 

grotere hotels ramen dan ook het aandeel van de 

beroepsmatige bestedingen op 80 à 90% van hun 

totale hotelomzet. *) 

b o E~f~~~~_È~~~~_~~g~~~~~~~gg~~~g 

In de 29 café ' s, bars en dansgelegenheden in de 

binnenstad werken 68 mannen en 46 vrouwen. De 

totale vloeroppervlakte is bijna 2.500 m2 en de 

ondernemingen beschikken in totaal over ruim 

2.600 zitplaatsen. Slechts 7 gelegenheden hebben 

een vloeroppervlakte van 100 m2 of meer terwijl 

er 15 zijn met 50 of meer zitplaatsen. 

Gemiddeld komen er per week 30 à 35 duizend be

zoekers met als drukste dagen zaterdag, zondag 

en vrijdag. Het bezoek in de zomermaanden is 

drukker dan gedurende de wintermaanden. 

c. café-restaurants en restaurants 

In de 19 café-restaurants en restaurants werken 

295 mannen en 131 vrouwen. Met een totale vloer

oppervlakte van ca. 5.500 m2 en ongeveer 3 .200 

zitplaatsen is deze categorie de grootste onder 

de horecabedrijven. Gemiddeld komen er per week 

*) Omdat de enquête onder de horecabezoekers 
voorzover het de hotels betreft slechts is 
gehouden in die hotels waaraan aan café of 
café-restaurant is verbonden , zijn de gegevens 
die betrekking hebben op het café- of restau
rantbedrijf van deze hotels opgenomen in de 
desbetreffende paragrafen. 
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18 à 200000 bezoekers. In de weekends, met name 

op zondag is het bezoek relatief gering. 

Het aandeel van de beroepsmatige bestedingen in 

de omzet van de café-restaurants en restaurants 

wordt geraamd op 60 à 80%. 

do chinese restaurants 

De chinese restaurants in de binnenstad hebben 

een gezamenlijke capaciteit van ± 750 zitplaatsen 

op een vloeroppervlakte van cao 1.300 m20 In deze 

groep restaurants werken 71 personen; slechts 12 

er van zijn vrouwen. 

Gemiddeld komen er per week ± 7.500 bezoekers; de 

grootste drukte valt in de weekends. De zomer

maanden zijn naast de maand december de maanden 

met de hoogste bezoekersaantallen. 

De beroepsmatige bestedingen maken ongeveer een 

kwart van de totale omzet uit. Voorzover maal

tijden kunnen worden afgehaald, bedraagt de daar

mede behaalde omzet 10 tot 25% van de totale 

omzet. 

e. nachtclubs 

In de nachtclubs in de binnenstad werken 30 mannen 

en 14 vrouwen. Samen beschikken ze over ca. 550 

zitplaatsen op een totale vloeroppervlakte van 

ongeveer 850 m2. De bezoekersaantallen bedragen 

gemiddeld ca. 2.000 per week. 

f. lunchrooms ----------

Met gemiddeld 45 à 55 duizend bezoekers per week 

zijn de lunchrooms de drukst bezochte horeca

bedrijven in de binnenstado De totale vloeropper-
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vlakte bedraagt ruim 4.500 m2 en het aantal 

zitplaatsen 1.600. Het grootste deel, n.l. 60%, 

van de 236 werkzame personen zijn vrouwen. 

g. ~S'~~~! 

In totaal zijn er in de binnenstad 80 horeca

vestigingen met 908 werkzame personen. Gemiddeld 

komen er per week naar schatting 100 à 120 dui

zend bezoekers. 

Op een totale vloeroppervlakte van bijna 15.000 m2 

zijn er ca . 7.700 zitplaatsen. 



6. 

111. DE BEZOEKERS VAN DE HORECABEDRIJVEN IN DE EINDHOVENSE 

BINNENSTAD 

1 . onderzoekmethode 

In overleg met de plaatselijke afde lingen van 

Horecaf en Hocres en met de Kamer van Koophandel 

en Fabrieken voor Oostelijk Noord-Brabant werd 

besloten tot een schriftelijke enquête onder de 

horecabezoekers op donderdag 24 en zaterdag 26 april 

1969 en wel van 10 uur ' s-morgens tot aan het tijd

stip van sluiting. In enke le bedrijven werd monde

ling geënquêteerd. 

In totaal zijn 12.352 vragenformulieren ingevuld. 

Het gebruikte enquête-formulier is als bijlage op

genomen. 

2 . enkele uitkomsten van de enquête 

a. ~~ _~~~~~~~~~~_~~~_~~_~~g~~~~_E~E_g~E~~~~lE~ 

In staat 1 zijn gegevens opgenomen over het 

gemiddelde aantal bezoekers per week en het 

aantal deelnemers aan de enquête per horecatype 

naar geslacht. 

Staat 1. Deelname aan de enquête per horecatype 

naar geslacht 

horecatype gem . inge- mannen vrouwen 
aantal vulde 
bez.per enquête -
week formu-

lieren 

café ' s en bars ± 18000 1813 13 13 500 

café-dans zaal ± 14000 853 525 328 

café-restaurant 
en restaurant ± 19000 2605 1786 829 

chinese restau-
rants + 7500 984 616 368 

nachtclubs + 2000 334 240 94 

lunchrooms + 50000 5763 1839 3924 

totaal +110000 12352 630 9 6043 
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Voor alle horecatypen behalve de lunchrooms 

geldt dat het aantal geën~u~teerde mannen het 

aantal vrouwen dat aan de en~u~te heeft deel

genomen , overtreft. 

b. ~~_g2E~~~È~~2~~~E~_~~~E_E~~~~_~~~_~~~~~~~~g~~~ 
in de binnenstad 

De reden , waarom de horecabezoekers in de binnen

stad aanwezig zijn , is voor mannen en vrouwen 

verschillend, Staat 2 geeft hierover meer infor

matie, respectievelijk voor de donderdag en voor 

de zaterdag . 

Staat 2 . Horecabezoekers naar geslacht en reden 

van aanwezigheid in de binnenstad, 

procentuele verdeling 

reden van 
aanwezigheid 
in de binnen- d. 
stad . 

winkelen 14,4 

uitoefening 
beroep of bij-
wonen verga-
dering en 

mannen vrouwen 

z. d. z . d . z. 

31,6 23 , 4 59,6 61 , 4 60 , 5 

congres 35 , 5 11 , 3 22 , 8 12 , 2 5 , 4 8 ,7 

louter bezoek 
horeca 33 , 3 40,3 37 , 0 12,8 22 , 0 17,5 

overige 
redenen 16,8 16,8 16,8 15,4 11, 2 13 ,3 

totaal 100 100 100 100 100 100 

Louter bezoek horeca is voor de mannelijke horeca

bezoekers de voornaamste reden van aanwezigheid; 

van de vrouwelijke horecabezoekex's i s ca. 60% 

naar de binnenstad gekomen om te winkelen. Op 

donderdag wordt zowel door mannen als vrouwen 

vaker de uitoefening van het beroep of het bij

wonen van een vergadering of congres als reden 

van aanwezigheid genoemd dan op zaterdag . 
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C. ~~_g2E~~~~~~2~~~E~L_~~~_~~_~~_~~~~~~~~~~_~~j~ 
om te winkelen 

De mannelijke horecabezoekers, die als reden 

van aanwezigheid in de binnenstad winkelen op

geven , vertonen op donderdag en zaterdag een 

ze lfd e verdeling over de ondersch eiden typen 

horecabedrijven. De overeenkomstige categorie 

vrouwel i jke horecabezoekers bezoeken op donder

dag andere horecatypen dan op zaterdag , waar

schijnlijk omdat op zaterdag man en vrouw samen 

winkelen en de man bepaalt welk horecatype be

zocht wordt. Een en ander wordt door de gegevens 

in staat 3 geïllustreerd . 

Staat 3. Horecabezoekers, die in de binnenstad 

zijn om te winkelen , naar horecatype, 

procentuele verdeling 

ho recatype 

caf é ' s en bars 

café- danszaal 

(café-·) restau
rant 

chinese r estau
rants 

lunchrooms 

nachtclubs 

totaal 

mannen 

7 , 2 
0 , 5 

14-,5 

6,5 
71 , 2 

0 , 1 

100 

totaal 

3,0 
0,5 

7,8 

3,1 
85 , 4-
0,0 

100 

vrouwen 

donder- zater-
dag dag 

1 ,5 4-,3 

1 , ° 0 , 2 

4- ,4- 11 , 1 

1 ,7 4-,5 
91,5 79,9 

0 ,0 0, 1 

100 100 

De lunchroom is onder de horecabezoekers, die 

in de binnenstad zlJn om te winkelen, veruit 

favoriet. Gezien het feit dat de lunchrooms, 

gemeten naar capaciteit, voor een belangrijk 

dee l toebehoren aan het grootwinkelbedrijf , is 

zulks nauwelijks verwonderlijk . 
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d. de horecabezoekers die in de binnenstad zijn 
------------------~--------------------------
~~~!_~~_~~~~~f~~~~~_~~~_g~~_~~!~~E 

Ook bij deze categorie horecabezoekers is de keus 

van het type horecabedrijf voor mannen en vrouwen 

verschillend, zoals staat 4 toont. 

Staat 4. Horecabezoekers , die in de binnenstad 

zijn voor de uitoefening van hun beroep, 

naar horecatype, procentuele verdeling 

horecatype 

café ' s en bars 

café-danszaal 

café-restaurant 

chinees restaurant 

lunchroom 

nachtclub 

totaal 

mannen 

1 3,9 

5,6 

36,5 

11 ,3 

31 ,1 

1 ,6 

100 

vrouwen 

11 ,4 

8,0 

21,9 

2,7 

55,4 

0,7 

100 

e. ~~_g~!~~~~~~Q~~~!~~_~~~_~~_~~_~~~~~~~~~~_~~j~ 
voor horecabezoek 

De keuze van horecatype door deze categorie be

zoekers vertoont een geheel ander beeld dan van 

beide voorgaande groepen. Staat 5 geeft een 

overzicht van deze keuze, onderscheiden naar 

geslacht en naar dag. 

Staat 5. Horecabezoekers, die in de binnenstad 

zijn voor horecabezoek, naar horecatype , 

procentuele verdeling 

horecatype mannen vrouwen 

d. z. tot. d. z. tot. 

café en bar 35,5 32 , 4 33 , 7 21 ,4 24,4 23,3 

café-danszaal 17,2 1 5 ,4 16,2 18,8 22,5 21 ,2 

(café-)restau-
rant 

chinees 
restaurant 

lunchroom 

nachtclub 

totaal 

20,2 25 , 3 23, 1 17,4 19,6 18,8 

8,6 13,3 11, 3 10,8 19,6 16,4 

11,8 5 , 1 8 , 0 25,1 7,1 13,5 

6,6 8,5 7,8 6,3 6 , 9 6~7 

100 100 100 100 100 100 
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Vrouwen gaan in mindere mate naar café ' s en 

bars maar meer naar danszalen dan de mannen. 

Lunchrooms zijn op donderdag meer in trek , zo

wel bij mannen als bij vrouwen , dan op zaterdag. 

De (café-)restaurants en chinese restaurants 

worden op zaterdag meer bezocht dan op donderdag . 

f. ~~~~~!~j~~_QQE~~~~~~Q~~~E~ 2_~~~E_E~~~~_~~~_~~~= 

~~~~~Q~~~_~~_~~_~~~~~~~!~~_~~_QQE~~~!YE~ 

In het voorgaande is aangetoond dat de keuze van 

het type horecabedrijf samenhangt met de reden 

van aanwezigheid in de binnenstad. Staat 6 geeft 

voor de mannelijke horecabezoekers een samen

vattend overzicht van deze relatie. 

Staat 6. Mannelijke ho r ecabezoekers naar reden 

van aanwe z ighe i d in de binnenstad en 

horecatype , procentuele verdeling 

horecatyp e 

café en bar 

café-danszaal 

(café-) 
restaurant 

chinees 
restaurant 

lunchroom 

nachtclub 

totaal 

reden van aanwe z igheid i n 
de binnenstad 

winke
len 

7,2 

0,5 

14,5 

6 , 5 

71 , 2 

0, 1 

100 

uitoefe- horeca-
n i ng bezoek 
be r oep 

13,9 33,7 

5 , 6 1 6 , 2 

36,5 23, 1 

1 1 ,3 1 1 , 3 

31 , 1 8 , 0 

1 ,6 7 , 8 

100 100 

to t aal 

20 , 8 

8,3 

28, 1 

9 , 8 

29 ,1 

3 , 8 

100 
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g. ~E~~~~!~j~~_8~E~~~È~~2~~~E~_~~~E_E~~~~_~~~_~~~= 

~~~~~8~~~_~~_~~_È~~~~~~~~~_~~_~~E~~~~~E~ 

staat 7 geeft een vergeli jking van de keuze van 

horecatype door de yrouwen in relatie tot de 

onderscheiden redenen van aanwezigheid in de 

b i nnenstad. 

staat 7. Vrouwelijke horecabezoekers naar reden 

van aanwezigheid in de binnenstad en 

horecatype, p r ocentuele verdeling 

horecatype 

café-bar 

café- danszaal 

(café-) 
restaurant 

chinees 
restaurant 

lunchroom 

nachtclub 

totaal 

reden van aanwezigheid 
i n de binnenstad 

winke- uitoefe- horeca- totaal 
len ning bezoek 

beroep 

3 , 0 11 , 4 23,3 
0 , 5 8,0 21 ,2 

7,8 21 , 9 18 , 8 

3 , 1 2,7 16,4 

85,4 55 , 4 13 , 5 
0,0 0,7 6,7 

100 100 100 

8 , 3 

5,4 

13,7 

6, 1 

64,9 
1 ,6 

100 

h. 8~E~~~È~~~~~~E~_~~~E_!~~f~~j~_~~_~~E~~~~~E~ 

De keuze van het type horecabedrijf, tot dusver 

bezien in relatie tot de reden van aanwezigheid 

in de binnenstad , is mede afhankelijk van de 

leeftijd , zoals uit staat 8 bli jkt. 
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Staat 8. Horecabezoekers naar leeftijd en horecatype , procentuele 

verdeling 

horecatype 

café- bar 

danszaal 

(café-) r e staur ant 

chinees restaurant 

lunchroom 

nachtclub 

totaal 

14-25 jaar 26-40 jaar 41 - 65 jaar boven 65 jr . 

m v m v m v m v 

30 ,1 14,2 17 , 5 4 ,7 7 , 5 2 , 4 16 , 8 9 , 0 

16,8 12 , 2 3,2 0 ,9 0 , 2 0 , 2 1 , 5 0 , 3 

19 ,6 16 , 2 29 , 8 12,7 41 , 7 11 , 2 37 , 2 11 ,9 

7,9 7,0 12,7 7,7 9 , 6 3 , 9 5 ,1 1 ,9 

22 , 6 49 , 0 31 , 1 7 1 ,2 38 , 5 82 ,1 36 , 2 75,6 

3 , 0 1 , 5 5 , 7 2,8 2 , 4 0 , 4 3 , 1 1 , 3 

100 100 100 100 100 100 100 100 

Café ' s , bars en danszalen genieten de voorkeur 

van de jeugd , terwijl de keuze in de oudere l eef

ti jdsgroepen meer uitgaat naar het (café- ) r es tau

r ant en de lunchroom . Voor alle leeftijdsgroepen 

verschilt de keuze van de mannen met die va'n de 

vrouwen . Voor meer gedetailleerde informatie moge 

naar de zeer inst r uct ieve gegevens uit staat 8 

zelf worden verwezen. 

i. ~~E~~~È~~~~~~E~_~~~E_!~~f!~1~_~~_E~~~~_~~~_~~~= 

~~~~~~~~~_~~_~~_È~~~~~~!~~ 

In hoeverre de hiervoor gesignaleerde verschillen 

in keuze patroon voor de on derscheiden leeftijds

groepen mede samenhan g t met een verschil in de 

reden waarom men i n de binnenstad is , kan niet 

exact worden vastgesteld . Uit de enQuête blijkt 

echter duidelijk dat ook de reden van aanwezigheid 

in de binnenstad voor de vi er leeftijdsgroepen 

verschillend is . In staat 9 zijn deze gegevens 

opgenomen . 
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staat 9. Horecabezoekers naar leeftijd en reden van aanwezigheid 

in de binnenstad , procentuele ve r deling 

reden van aanwezig- 14- 25 
heid in de binnen- jaar 26-40 jaar 41 - 65 jaar boven 65 jr. 

stad 

winkelen 

uitoefening beroep 
bijwonen vergade-
ring of congres 

horecabezoek 

andere reden 

totaal 

m v m v m v m v 

17 , 8 45 ,7 26 , 8 69 , 2 30 , 9 75,6 31, 9 67 ,0 

14,8 11 ,7 27 ,7 7 , 7 32 , 0 5,3 18,4 5, 7 

47,0 25 ,9 31,2 13,7 23,4 8,4 25,9 9 , 4 

20 , 4 16,7 14,3 9 , 4 13 ,7 10 , 7 23 , 8 17 , 9 

100 100 100 100 100 100 100 100 

Naarmate men ouder is , wordt het winkelen vaker 

als reden van aanwezigheid genoemd , terwijl een 

bezoek aan de binnenstad louter voo r horecabezoek 

het meest bij de jeugdigen voorkomt. Voor de 

mannelijke horecabezoekers zijn de uitoefening 

van beroep en het bijwonen van vergadering of 

congres belangrijke redenen voor de aanwezigheid 

in de binnenstad. 

j . ~2E~2~È~~2~~~E~_~~~E_~~E~2~~~ 

De bezoekers van de horecabedrijven in de binnen

stad komen niet alleen uit de onmiddellijke om

geving maar ook uit min of meer ver gelegen 

plaatsen. staat 10 geeft enige cijfers over de 

plaats van herkomst van de horecabezoekers . Een 

nadere specificatie van de zone - indeling is op

genomen in de bijlage . 
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staat 10. Horecabezoekers naar herkomst, 

procentuele verdeling 

plaats van herlwmst man- vrou- to-
nen wen taal 

Eindhoven, "binnen de 
rondweg 22,9 21 ,5 22,2 

Eindhoven, buiten de 
rondweg 25,5 23,2 24,4 

Zone 5 tot 10 kml 9,4 12,0 10,7 
11 10 tot 20 km van het 7,6 10,2 8,9 
11 20 tot 40 km \ "cnt"~ 9,8 10,9 10,3 
11 40 tot 60 km 6 , 8 10,1 8,4 
11 60 km en meer 17,9 12,3 15, 1 

totaal 100 100 100 

k. horecabezoekers naar herkomst en reden van aan-

~~~~~~~~~_~~_~~_È~~~~~~~~~ 

Staat 11 en 1 2 eeven aan in welke mate de reden 

van aanwezigheid in de binnenstad per herkomst

gebied varieert voor mannen resp. vrouwen. 

Staat 11. Mannelijke horecabezoekers naar herkomst en reden van aan

wezigheid in de binnenstad, procentuele verdeling 

reden van aanwezigheid 
in de binnenstad 

plaats van herkomst winke- uitoefe- horeca- andere totaal 
len ning be- bezoek 

roep, 
verg. 
congres 

Eindhoven binnen de rondweg 18,8 18,3 50,3 12,6 100 

Eindhoven buiten de rondweg 23,3 17 , 2 45, 1 14,4 100 

Zone 5 tot 10 km v.h. centrum 29,9 23,0 32,2 14,9 100 
11 10 tot 20 km 11 34,0 19,2 30,3 16,5 100 
11 20 tot 40 km 11 34,0 20 ,6 26,4 19,0 100 
11 40 tot 60 km 11 33 ,6 27,3 20,6 18,5 100 
11 60 km en meer 11 12,2 37,5 26,0 24,3 100 

Totaal 23,4 22 , 8 37,0 16,8 100 



15. 

Naarmate de mannelijke horecabezoekers verder 

van de binnenstad vandaan komen , wordt het 

percentage dat uitsluitend voor horecabezoek 

komt geringer , terwijl beroepsuitoefening en 

andere redenen toenemen . 

Staat 12 . Vrouweli jke horecabezoekers naar herkomst en reden van 

aanwezigheid in de binnenstad , p r ocentuele verdeling 

reden van aanwezigheid 
in de binnenstad 

winke- uitoefe- horeca- andere totaal 
len ning bezoek plaats van herkomst 

beroep , 
verg . 
congr es 

Eindhoven binnen de rondweg 55,2 10 , 2 23 , 3 11 , 3 100 

Eindhoven buiten de rondweg 58 , 5 9 , 8 23 , 9 7 , 8 100 

Zone 5 tot 10 km v . h . centrum 66 , 5 9, 2 14 , 1 10 , 2 100 
11 10 tot 20 km 
11 20 tot 40 km 
11 40 tot 60 km 
11 60 km en meer 

totaal 

11 68 , 2 7,0 15 , 4 9 , 4 100 
11 68,8 4,7 11 , 3 15, 2 100 
11 65,9 6 , 4 9,5 18 , 2 100 
11 48 , 8 10 , 0 12 , 3 28 , 9 100 

60 , 5 8 ,7 17 , 5 13 , 3 100 

De vrouwel i jke bezoekers van horecabedrijven komen 

in veel mindere mate dan de mannen om wille van 

het horecabezoek . Voo r de categorie vrouwelijke 

bezoekers van buiten Eindhoven geldt dat slechts 

10 tot 15 procent specifiek horecabezoek als 

reden van aanwezigheid vermelden . 

1, g2E~2~~~~2~~~E~_g~~E_g~E~2~~~_~g_!~~f~~j~ 

De gegevens over de leeftijd van de horecabezoe

kers naar zone van herkomst tonen aan, dat het 

aandeel van de jeugdigen in het bijzonder bij 

de mannen afneemt naarmate het herkomstgebied 

verder van de binnenstad verwijderd is. De staten 

13 en 14 geven het volledige overzicht . 
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Staat 13. Mannelijke horecabezoekers naar herkomst en leeftijd, 

procentuele verdeling 

herkomst 14-25 26-40 41-65 boven tot. 
jaar jaar jaar 65 jr. 

Eindhoven binnen de rondweg 48,1 29,2 18,3 4,4 100 

Eindhoven buiten de rondweg 48,9 31 ,0 17 ,8 2,3 100 

Zêne 5 tot 10 km v.h.centrum 33 , 4 43,0 21 ,2 2,4 100 

" 10 tot 20 km " 39,5 36,7 21 ,5 2,1 100 

" 20 tot 40 km " 39,9 39 , 1 19,3 1 ,8 100 

" 40 tot 60 km " 34,1 40,9 22,0 3,0 100 

" 60 km en meer " 37,1 33,0 25,8 4,0 100 

totaal 42,5 34,0 20,4 3 , 1 100 

Staat 14. Vrouwelijke horecabezoekers naar herkomst en leeftijd, 

procentuele verdeling 

herkomst 14-25 26-40 41-65 boven tot. 
jaar jaar jaar 65 jr. 

Eindhoven binnen de rondweg 42,7 21 ,8 26,7 8,8 100 

Eindhoven buiten de rondweg 45,0 26,7 24,9 3 , 5 100 

Zêne 5 tot 10 km v.h. centrum 43,5 30,2 22 , 9 3,4 100 

" 10 tot 20 km 

" 20 tot 40 km 

" 40 tot 60 km 

" 60 km en meer 

totaal 

" 43,2 26,8 26 , 5 3,6 

" 41 ,5 32,6 22,9 3,0 

" 37,5 30,5 27 , 7 4 , 3 

" 35,4 25,1 30,7 8,7 

41 , 9 26 , 9 26 , 0 5,1 

Voor alle herkomstzênes is het aandeel van de 

groep 26-40 jaar bij de vrouwen kleiner dan 

bij de mannen, terwijl voor 41 tot 65 jarigen 

het omgekeerde geldt. 

100 

100 

100 

100 

100 

m. g2E~~~~~~2~~~E~_~~~E_g~E~2~~!_~~_g2E~~~!rE~ 

De vraag of de keuze van het type horecabedrijf 

dat bezocht wordt, samenhangt met de herkomst

z êne Jean beantwoord worden met behulp van de ge·

gevens die in sta at 15 en 16 zijn opgenomen o 
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Staat 15. Mannelijke horecabezoekers naar herkomst en horecatype, 

procentuele verdeling 

herkomst café, bar, (café-) lunch- totaal 
danszaal, restaurant room 
nachtclub 

Eindhoven binnen de rondweg 42,3 34,3 23,4 100 

Eindhoven buiten de rondweg 38,0 33,6 28,4 100 

Zone 5 tot 10 km v.h. centrum 25,5 40,5 33,9 100 
11 10 tot 20 km 11 28,8 37,0 34,2 100 
11 20 tot 40 km 11 25,0 37,4 37,6 100 
11 40 tot 60 km 11 22,9 41 ,6 35,5 100 
11 60 km en meer 11 27,6 46,4 26,0 100 

totaal 32,9 37,9 29 , 1 100 

De mannelijke horecabezoekers uit Eindhoven 

tonen een duidelijk grotere voorkeur voor café, 

bar, dancing en nachtclub dan bezoekers van 

elders. Met de afstand tot de binnenstad neemt 

het aandeel van de restaurantbezoekers toe. 

staat 16. Vrouwelijke horecabezoekers naar herkomst en horecatype, 

procentuele verdeling 

h e rkomst café, bar, (café-) lunch- totaal 
danszaal, restaurant room 
nachtclub 

Eindhoven binnen de rondweg 21 ,3 21 ,3 57,4 100 

Eindhoven buiten de rondweg 20,1 18,5 61 ,4 100 

Zone 5 tot 10 km v.h. centrum 14,9 17 , 6 67,5 100 
11 10 tot 20 km 11 14,6 16,7 68,7 100 
11 20 tot 40 km 11 9,9 21 ,5 68,6 100 
11 40 tot 60 km 11 5,7 19 ,3 75,0 100 
11 60 km en meer 11 8,9 23,2 67,9 100 

totaal 15,3 19,8 64,9 100 
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De vrouwelijke horecabezoekers uit Eindhoven 

hebben een duidelijk a n der keuzepatroon dan 

bezoekers van elders : meer bezoek aan café , 

bar , danszaal en nachtclub en naar verhouding 

minder aan lunchrooms. 

n . horecabezoekers naar herkomst en vervoermidde l 

De afstand tussen het herkomstgebied en de 

binnenstad is van invloed op het vervoermiddel , 

waarmede men naar de binnenstad komt . De gegevens , 

welke opgenomen zijn i n de staten 17 en 18 geven 

inzicht in deze relatie. 

Staat 17 . Mannelijke horecabezoekers naar herkomst en vervoermiddel , 

procentue l e verdeling 

herkomst te voet , auto , trein en totaal 
fiets , motor , bus 
bromfiets scooter 

Eindhoven 39 , 4 49 , 2 1 1 , 4 100 

Z6ne 5 tot 20 km v . h . centrum 10 , 0 70 , 3 19 , 6 100 

" 20 tot 60 km " 3,0 7 1 ,7 25 , 4 100 

" 60 km en mee r " 3 , 8 68 , 3 27 , 9 100 

totaal 22 , 1 59 , 6 18 , 3 100 

Een kritische kant t ekening moet worden gemaakt 

bij de percentages bezoekers die te voet of met 

fiets of bromfiets gekomen zijn uit gebieden , 

die meer dan 20 km van het stadscentrum verwij -

derd zijn . Behalve onjuiste beantwoording kan 

d i t veroorzaakt zijn doordat de ge§nquêteerde 

zijn woonplaats hee f t opgegeven , terwijl hij 

in feite een verblijfplaats in Eindhoven heef t, 

bijvoorbeeld hotelgasten , studenten , militairen 

e t c. 
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staat 18 . Vrouweli jke horecabezoekers naar herkomst en vervoerm~ddel, 

procentuele verdeling 

herkomst 

Eindhoven 

Zone 5 tot 

" 20 tot 

20 km v.h. centrum 

60 km " 

te voet , 
fiets , 
bromfiets 

34 , 7 
6 , 5 
2 , 1 

aut9 , trein en totaal 
motor , bus 
scooter 

36,0 29 , 3 
50 , 2 43 , 3 
53 , 2 44 , 6 

" 60 km en meer " 4 , 9 56 ,1 39,0 

100 

100 

100 
100 

totaal 18,0 45 , 2 36 , 8 100 

Mannen maken minder gebrui k van het openbaar 

vervoer dan vrouwen . Naarmate de afstand groter 
wordt komt een hoger percentage mannen met bus 

of trein . Dat vrouwen uit plaatsen die mee r dan 

60 Jan van het centrum liggen minder van het 
openbaar vervoer gebruik maken dan vrouwen uit 

dichterbijgelegen gemeenten , wordt wellicht 
verkl aard uit het feit dat ze vaker vergezeld 

worden door de man . 

o. ~ ~~~g~~~~!gg 

In de voorgaande paragrafen van dit hoofdstuk 

is een beeld geschetst van de bezoekers van de 

horecabedrijven in de Eindhovense binnenstad , 

zoals dat uit de enquête naar voren komt . 

Duidelijk blijkt dat de meeste bezoekers van 

horecabedrijven in de binnenstad deze gelegen

heden bezoeken , terwi jl ze om andere redenen in 

de binnenstad aanwez i g zijn , b . v. om te winke l en 

of voor beroepsuitoefening . 

Bij de bepaling van de omvang van het verzorgings

gebied van de horecabedrijven in de Eindhovense 

binnenstad , zal met deze uitkomsten van de enquête 

rekening moeten worden gehouden. I n een volgend 

hoofdstuk wordt hierop nader ingegaan . 
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IV. DE OMVANG VAN HET VERZORGINGSGEBIED VAN DE HORECA

BEDRIJVEN IN DE EINDHOVENSE BINNENSTAD 

1 . Het begrip "verzorgingsgebied " 

De vaststell ing van de omvang van het verzorgings

gebied van de horecabedrijven in de binnenstad is 

gebaseerd op de gegevens over de plaats van her

komst van die bezoekers die als enige reden of als 

hoofdreden van hun aanwezigheid het horecabezoek 

hebben vermeld. 

Dat daarnaast velen , die om andere reden in de 

binnenstad zijn, een horecabedrijf in de binnen

stad bezoeken, is wel van belang bij de bepaling 

van de gewenste grootte en samenstelling van de 

horecaondernemingen in de binnenstad, maar de om

vang van dit bezoek is in eerste instantie afhan

kelijk van de winkel- en werkgelegenheidsfunctie 

van de binnenstad . De horecasector is voor deze 

categorie bezoekers in hoge mate complementair. 

De ' vraag of een bepaalde plaats tot het .verzorgings

gebied van de horecabedrijven in de Eindhovense 

binnenstad moet worden gerekend, kan theoret i sch 

slechts volledig beantwoord worden wanneer bekend 

zou zijn welk percentage van degenen in die gemeente 

die een horecagelegenheid willen bezoeken, daarvoor 

naar het cent r um van Eindhoven gaan . Een enquête 

onder de bezoekers van de horecabedrijven in de 

Eindhovense binnenstad geeft in dit opzicht onvol

doende informatie. 

Niettemin kunnen aan de uitkomsten van de enquête 

onder de bezoekers een aantal gegevens worden ont

leend die enig licht werpen op de omvang van het 

verzorgingsgebied van de in de binnenstad van 

Eindhoven gevestigde horecabedrijven. 



21 • 

2. Enkele gegevens over het verzorgingsgebied van de 

horecabedrijven in de Eindhovense binnenstad 

a . ~2E~~~2~~Q~~~E~~_~!~_!~_~~ _2!~~~~~~~~_~!j~_~22E 

~QE~~~2~~2~~~_~~~E_~~E~Q~~~_~~_1~~f~!j~ 

Met behulp van de uitkomsten van de enquête kan 

worden nagegaan in hoeverre er verschillen 

bestaan in de verdeli ng naar herkomst zone van 

de bezoekers in de onderscheiden leeftijdsgroe

pen , die voor horecabezoek , naar de binnenstad 

zijn gekomen. De staten 19 en 20 bevatten deze 

gegevens voor de mannen resp. vrouwen . 

Staat 19 . Mannelijke horecabezoekers , die in de binnenstad zijn voor 

horecabezoek , naar herkomst en leeftijd , procentuele ver

deling 

herkomst 14-25 26- 40 41-65 boven totaal 
jaar jaar ,jaar 65 ,jr . 

Eindhoven binnen de rondweg 
excl. bi nnenstad 26 , 1 23 , 4 31 , 1 37 , 5 26 , 1 

Eindhoven buiten de rondweg 35 , 8 31 , 6 28 , 0 27 ,1 33 , 2 
Zone 5 tot 10 km v . h . centrum 6 , 8 11 , 8 10 , 8 8 , 3 8 , 8 

11 10 tot 20 km 11 7 , 0 7, 4 4 , 9 0 , 0 6 , 6 
11 20 tot 40 km 11 5 , 8 1 1 , 1 6 , 6 6 , 3 7 , 5 
11 40 tot 60 km 11 3 , 6 5 , 0 4 , 2 2 , 1 4,0 
11 60 km en meer 11 15,9 9 , 7 14 , 3 18,8 13,8 

totaal 100 100 100 100 100 

In vergelijking met de horecabezoekers in de 

andere leeftijdsgroepen is een hoog percentage 

van de 26- 4·0 jarige mannen afkomstig van bui ten 

Eindhoven . 
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Staat 20. Vrouwelijke horecabezoekers die in de binnenstad zijn 

voor horecabezoek naar herkomst en leeftijd, procentuele 

verdeling 

herkomst 14-25 26- 40 41-65 boven )totaal 
jaar jaar jaar 65 jr~ 

Eindhoven binnen de r ondweg 
excl . binnenstad 27,5 

35,8 
11 , 1 

10 , 2 

16,5 
32 , 6 

27 , 9 
25 , 6 
10, 1 

25 , 6 

33 , 0 
10,0 

Eindhoven buiten de rondweg 

Zone 5 tot 

" 10 tot 

" tot 

10 

20 

40 

km v . h. centrum 

km 

km 
" 
" 

" 
20 

40 tot 60 km " 
5 , 8 

4 , 2 

5 , 5 

7 , 3 
10,1 
12 , 8 
10 , 1 
10 , 6 

4,7 
5 ,4 
6 , 2 

9 , 4 
7 , 3 
5 , 7 
9,0 " 60 km en meer " 20 , 2 

totaal 100 100 100 100 

*) de aantallen geënquêteerden zijn te klein voor betrouwbare 

percentages . 

Ook bij de vrouwelijke horecabe zoekers komen 

de 26- 40 jarigen naar verhouding het meest van 

buiten Eindhoven . 

b . herkomst van de horecabezoekers die in de 
-------------------------------~- ---------
È~gg~g~!~~_~~jg_~22~_g2~~~~È~~2~t_~g_~~Eg~!~j= 

~~g~_~~!_~~_g~~~2~~!_~~~_~~_g2~~~~È~~2~~~~~_~~~ 

2~_~~~~~~_E~~~~~~_~g_~~_È~gg~g~!~~_~~jg 

De Eindho vense binnenstad biedt werkgelegenheid 

aan velen die elders wonen . De winkels in de 

Eindhovense binnenstad hebben een verzorgings·

gebied dat zich ver over de grenzen van de stad 

en zelfs van de agglomeratie uitstrekt (zie het 

rapport "Winkelfunctie Eindhovense Binnenstad " 

van mei 1968). 
De enquê te onder de hor ecabezoekers omvat zowel 

degenen die in de binnenstad zijn om t e werken 

of te winkelen als degenen die gekomen zijn voor 

horecabezoek. Door middel van een vergelijking 
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van de verdeling naar herkomst van de resp. 

categorieën horecabezoekers kan nagegaan worden 

of het verzorgingsgebied van de horecabedrijven 

afwijkt van het verzorg ingsgebied van het winkel

apparaat. In de staten 21 en 22 is deze verge

lijking opgenomen. 

staat 21. Mannelijke horecabezoekers, naar reden van aanwezigheid 

in de binnenstad en herkomst, procentuele verdeling 

reden van aanwezigheid 

herkomst winke- beroep, horeca- totaal 
len vergade- bezoek 

ring, 
congres 

Eindhoven binnen de rondweg 
incl. binnenstad 18, 3 18,4 31 ,3 22,9 

Eindhoven buiten de rondweg 25,3 19 , 3 31 , 1 25,5 

Zone 5 tot 10 km v.h. centrum 1 2, 1 9,5 8,2 9,4 
11 10 tot 20 km 11 11 ,0 6,4 6,2 7,6 
11 20 tot 40 km 11 14,2 8,8 7,0 9,8 
11 40 tot 60 km 11 9,8 8, 1 3 ,8 6,8 
11 60 km en meer 11 9,3 29,4 12,6 17 , 9 

totaal 100 100 100 100 

De bezoekers van horecabedrijven in de binnen

stad, die voor horecabezoek in de binnenstad 

zijn, zijn voor een groter deel uit Eindhoven 

afkomstig dan de andere categorieën. 
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staat 22 . Vrouwelijk horecabezoekers naar reden van aanwezigheid 

in de binnenstad en herkoms t, procentuele verdeling 

reden van aanwezigheid 

herkomst winke- beroep, horeca- totaal 
len verga- bezoek 

dering, 
congres 

Eindhoven binnen de rondweg 
incl. binnenstad 19 , 6 25 , 3 28 , 6 2 1 , 5 

Eindhoven buiten de r ondweg 22 , 5 26,3 3 1 , 7 23 , 2 

ZOne 5 tot 10 km v.h. centrum 13 , 2 12, 8 9 , 6 1 2 , 0 

" 10 tot 20 km 
11 20 tot 40 km 

" 40 tot 60 km 
11 60 km en meer 

t otaal 

11 11 , 5 8 , 2 9 , 0 10, 2 
11 1 2 , 3 5 , 9 7 , 0 10,9 
11 11 , 0 7,4 5 , 5 10 , 1 
11 9 , 9 14 ,1 8 , 6 1 2,3 

100 100 100 100 

Ook de vrouwelijke bezoekers , die voor horeca

bezoek in de binnenstad z i jn , zlJn naar verhou

ding meer uit Eindhoven afkomstig , dan de 

horecabezoekers , die voor winkelen of het uit

oefenen van beroep in de binnenstad zijn . 

Dit wijst er op da t het verzorgingsgebied van 

de h orecabedrijven in de Eindhovense binnenstad 

minder groot is dan het verzorgingsgebied van 

de winkels. In veel mindere mat e dan van een 

winkelfunctie of een werkgelegenheidsfunctie 

is er sprake van een horecafunctie van de 

Eindhovense binnenstad. 



BIJLAGE I 

VRAGENFORMULIER HORECA-ENQUETE 

GEACHTE BEZOEKER, 

Dit formulier behelst een enqu@ te, georganiseerd door de 

gemeente Eindhoven in samenwe rking met Hocres en Horecaf . 

Wilt U zo vriendelijk zijn - indien U ouder bent dan 

14 jaar - de antwoorden op onders taande vragen in de betref

fende hokjes in te vullen c .q. aan te kruisen? 

V RAG E N 

Waar woont U? 

Wat is de reden van 

Uw aanwezigheid in 

de binnenstad? 

Met welk vervoer

midde l bent U ge

komen? 

A N T W OOR DEN 

- ~traat -T woonpl •• ,. 

1. Winkelen 

2 . Uitoefening beroep 

3 . Bezoek bioscoop of verma

kelijkheids inste lling 

4 . Bijwonen vergadering of 

congres 

5. Logies 

6 . Louter bezoek horeca 

7 . Andere reden 

1. Te voet 

2. Per fiets 

3 . Per bromfiets 

4 . Per motor/scooter 

5 . Per auto 

6 . Per trein 

7 . Per bus 

Tot welke leef tijds- 1. 1 4 25 jaar 

categorie behoort U? 2 . 25 40 jaar 

3. 40 65 jaar 

4. 65 jaar en ouder 

Tot welk geslacht 1. Mannelijk 

behoort U? 2 . Vrouwelijk 




