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De markt
loopt leeg

Noviomagus, het latijnse woord
voor Nijmegen, betekent nieuwe
markt. Al eeuwenlang speelt de
markt een belangrijke rol in Nijmegen, maar de laatste jaren lijkt die
rol langzaam te vervagen.

door Lisette Wouters

D

e regionale warenmarkten
kampen met leegloop. Zowel ondernemers als bezoekers blijven weg. „Het is hier
een dooie boel, er is geen
sfeer meer, helemaal niets”, vindt een bezoekster op de markt in Beuningen. Daarmee beschrijft ze de situatie op veel markten in Nijmegen en omgeving. Hoe komt
het dat de markt steeds verder krimpt?
„Beuningen is een werkdorp”, zegt marktmeester Wim Verduijn. „Hier wonen allemaal tweeverdieners; die hebben geen tijd
meer om naar de markt te gaan.”
Ook het aanbod op internet en in -goedkope- winkelketens, bouwmarkten en supermarkten speelt mee. „Kinderkleding is bij
de Wibra goedkoper dan op de markt”,

stelt bloemenverkoper Bert Albers, die al
zijn hele leven op de markt staat. „En de
bloemen die ik hier sta te verkopen, hebben ze bij de supermarkt hiertegenover
ook.” De marktbezoeker merkt het ook.
„Vroeger was je gulden nog een daalder
waard op de markt. Nu koop ik mijn
groenten in de supermarkt voor dezelfde
prijs en kwaliteit als op de markt”, aldus
een marktbezoekster.
Het gebrek aan bezoekers schrikt nieuwe
marktverkopers af. „Nieuwe marktkoopmannen zie je bijna niet meer”, vertelt
broodverkoper Van Erp die op dinsdag in
Beuningen staat. „Alleen de harde kern
blijft staan. De opvolgers, die het marktleven van kinds af aan kennen”.
Gelukzoekers die nog wel een gokje wagen, geven het vaak weer snel op. „Wat je
veel ziet bij starters de laatste jaren, is dat

ze na anderhalf à twee jaar het bijltje er
weer bij neer gooien. Ze vinden dat ze te
weinig verdienen”, zegt Henk Achterhuis,
voorzitter van de Centrale Vereniging
voor Ambulante Handel (CVAH).
Nel Albers, vrouw van bloemenverkoper
Bert, heeft veel starters zien komen en
gaan. „Als je de markt niet gewend bent,
ga je eraan onderdoor. Je maakt zoveel
downs mee, dat houd je niet vol”, weet ze.
Het marktleven is haar met de paplepel ingegoten. „Wij weten niet beter. Als ik een
keer niet op de markt sta, heb ik mijn dag
niet. Ik leef voor de markt, ik zal er nooit
mee stoppen”, aldus Nel.
De marktlui hebben verschillende ideeën
om de markt te verbeteren. „Ze moeten
de verkopers meer vrijheid geven”, oppert
een marktkoopman in Wijchen. „Winkels
mogen verkopen wat ze willen, terwijl wij

te maken hebben met branchebeperking.
Dat is oneerlijke concurrentie.” Ook zwartwerkers zijn een probleem. „Daar moet de
gemeente beter op controleren”, stelt een
marktverkoper op de Nijmeegse wijkmarkt in Leuvensbroek. „Daar kunnen wij
nooit tegen concurreren”.
Op een internationaal congres over warenmarkten in Amsterdam werd deze week
een plan besproken om de warenmarkten
nieuw leven in te blazen. „Op dit moment
zijn de gemeenten de baas op de markt.
Dat willen wij veranderen”, vertelt Henk
Achterhuis van de CVAH, een van de sprekers op het congres. „We willen de marktmeester vervangen door een soort bedrijfsleider. Die krijgt de opdracht om, onafhankelijk van de gemeente, de markt naar een
hoger niveau te brengen”.
Al ruim 160 gemeenten in Nederland heb-

ben aangegeven geïnteresseerd te zijn in
deze nieuwe aanpak. Volgens Wim Smids
van de Vereniging Binnenstad Ondernemers Nijmegen speelt de discussie rond
dit onderwerp ook al een hele tijd in Nijmegen.
Maar de Nijmeegse CVAH-voorzitter Jan
van de Wal ziet het nu nog somber in. „In
2012 gaat de gemeente als gevolg van de
rijksbezuinigingen de marktgelden met 20
procent verhogen. Dan moeten de marktlui nog meer geld betalen om op de markt
te staan. Dan krimpt de markt nog verder”, vreest hij.
Toch is er nog een aantal markten in Nijmegen dat nog wel bezoekers trekt. Hoewel ze gekrompen zijn, lopen de markten
in Wijchen, Groesbeek en Nijmegen centrum nog redelijk tot goed.
„Dat komt omdat Wijchen echt nog een

ons-kent-ons-dorp is, waar de markt een
sociale ontmoetingsplek is”, legt een bezoeker uit. Ook zijn er nog bezoekers die
voor de diversiteit, specialiteit en kwaliteit
naar de markt komen. „Mijn stoffen haal
ik altijd hier op de markt”, vertelt een bezoekster in Wijchen. „De kwaliteit is beter, ik heb veel meer keus en het is goedkoper .”
Henk Achterhuis van de CVAH is positief
over de toekomst. „Er zou nog wel eens
een betere toekomst voor de markt in het
verschiet kunnen liggen dan men denkt.
De Nederlander is dol op de markt. Supermarkten en winkelketens bieden dan wel
veel producten, maar uiteindelijk loop je
daar in je eentje achter een winkelkarretje.
De sfeer, de beleving en de interactie op
de markt, daar moeten we het van hebben. Dat pakken ze ons nooit af.”

