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Wijken en Buurten

Restaurants en cafés in de buurt

In 2008 woonde een inwoner van Nederland gemiddeld op 
800 meter afstand van het dichtstbijzijnde restaurant. In Zuid-
Holland was deze afstand met 600 meter het kortst en in 

Friesland met gemiddeld 1,3 kilometer het langst. De onge-
veer 160 inwoners van de buurt ‘Verspreide huizen Castelre’ 
van de gemeente Baarle-Nassau woonden met ruim 10 kilo-
meter over de Nederlandse wegen het verst van een Neder-
lands restaurant. De kans is echter groot dat er in de Vlaam-
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se plaats Hoogstraten een restaurant dichterbij lag, of dat 
men via België een kortere route kon nemen naar een Neder-
lands restaurant. Zo’n kortere route was er in elk geval niet 
voor de nummers twee en drie op de lijst. Het betreft de buur-
ten ‘Mandjeswaard’ in Kampen en ‘Noordeinde’ in Olde-
broek, beide met 7,4 kilometer tot het dichtstbijzijnde restau-
rant. Deze twee buurten beslaan een gebied met verspreid 
liggende boerderijen in een polderlandschap. 

Uiteraard is niet alleen de gemiddelde afstand tot het 
dichtstbijzijnde restaurant van belang voor mensen die 
graag uit eten gaan, maar ook het aantal restaurants waar-
uit ze kunnen kiezen. Inwoners van ons land hebben binnen 
een afstand van drie kilometer over de weg keuze uit ge-
middeld 51 restaurants. De verschillen per provincie zijn 
echter groot. In Drenthe zijn er minder dan 11 restaurants 
binnen drie kilometer, in Noord-Holland 133, meer dan tien 

Aantal cafés binnen 3 kilometer, 2008

0,0
0,1 – 5,0
5,1 – 10,0
10,1 – 50,0
50,1 en meer



14 Centraal Bureau voor de Statistiek

keer zoveel. Op buurtniveau zijn de verschillen nog groter, 
ook binnen de provincies. Dit hangt uiteraard sterk samen 
met het aantal inwoners van een buurt. In Drenthe is 
in 26 buurten (5 procent van het totaal voor de provincie) op 
deze korte afstand geen enkel restaurant te vinden. Hier-
onder vallen ook buurten in de uitgestrekte gemeente 
 Emmen, zoals ‘Weiteveen’ en ‘Oost- en West-Weiteveen’. 
Weiteveen is een dorp in het uiterste zuidoosten van de 
 gemeente Emmen. De meeste restaurants binnen Drenthe 
zijn te vinden in Assen, met als koploper de buurt ‘Wester-
park’, met 47 restaurants binnen drie kilometer. 

Noord-Holland is de provincie met de meeste restaurants op 
korte afstand, maar dit is grotendeels te danken aan Amster-
dam. In het noorden van de provincie zijn buurten te vinden 
waar binnen drie kilometer geen enkel restaurant is, in onder 
meer de gemeenten Niedorp, Schermer en Wieringermeer. 
Amsterdam vormt het andere uiterste, met aan kop de buurt 
‘Grachtengordel-Zuid’. Daar hebben de buurtbewoners de 
keus uit 1166 restaurants binnen drie kilometer. Dit is ook 
 landelijk gezien de buurt met de meeste restaurants.

Het dichtstbijzijnde café ligt voor een inwoner van ons land 
op gemiddeld één kilometer afstand. In de ‘bourgondische’ 

provincie Limburg is dit slechts 600 meter. Inwoners van 
Drenthe daarentegen moeten voor hun cafébezoek met 
1,8 kilometer een drie keer zo grote afstand overbruggen. 
De langste weg naar een echt café moeten inwoners van de 
buurt ‘De Cocksdorp’ op Texel afleggen. Dit is echter een 
kwestie van definitie, want er zijn in deze buurt wel diverse 
eetcafés en café-restaurants die worden beschouwd als 
restaurant. Laten we deze Texelse buurt buiten beschou-
wing, dan moeten bewoners van de buurt ‘Bosgebied Nieuw 
Milligen’ in Apeldoorn de grootste afstand (9,8 kilometer) 
afleggen naar het dichtstbijzijnde café. 

Binnen een afstand van drie kilometer zijn er in Nederland 
gemiddeld 39 cafés te vinden. Opvallend genoeg blijkt niet 
Limburg maar Noord-Holland in dit opzicht het hoogst te 
 scoren, met 84 cafés binnen een afstand van drie kilometer. 
In Drenthe zijn het er slechts zes. Dat Noord-Holland weder-
om het hoogst scoort, komt opnieuw door Amsterdam. Daar 
bevindt zich ook de buurt met de meeste cafés (756) binnen 
drie kilometer, de ‘Da Costabuurt’. Toch woont in Noord- 
Holland niet iedereen nabij een café: 3 procent van de buur-
ten in Noord-Holland heeft geen enkel café binnen drie kilo-
meter. In Drenthe geldt dit voor 22 procent van de buurten.


