
 

 
 

 

 
Wagamama opent een nieuw restaurant in Mall of the Netherlands.  
 
Amsterdam, 11 maart 2021 - Westfield opent op 18 maart 2021 Mall of the Netherlands in 
Leidschendam. Het grootste (117.000m2) winkelcentrum van Nederland opent met 280 
winkels en restaurants, 11 bioscopen, dining plaza, bowlingcomplex, versmarkt en 4000 
gratis parkeerplaatsen, met een verwachting van 14 miljoen bezoekers per jaar. 
 
In Dining Plaza, het episch centrum van Mall of the Netherlands, heeft Wagamama een 
prominente unit van 750 m2 met 250 zitplaatsen en een buitenterras. De opening van Dining 
Plaza wordt in april verwacht, zodra de regels voor horeca worden versoepeld en dineren is 
toegestaan. 
 
De officiële en feestelijke opening van Mall of the Netherlands is op 1 juni 2021. NPEX 
obligatiehouders van Wagamama ontvangen een uitnodiging om de Grand Opening bij te 
kunnen wonen. Wij zullen u hierover tijdig informeren. 
 

 
 
Actuele stand van zaken van Wagamama in Nederland en België.  
 
De huidige corona crisis nadert zijn einde. De verwachting is dat alle restaurants van 
Wagamama op 31 maart de terrassen kunnen openen en in de weken daarna gefaseerd 
gasten in de restaurants mogen ontvangen, uiteraard met inachtneming van alle corona 
maatregelen.  
 
Daarmee is een einde gekomen aan een lange crisis sinds maart vorig jaar. Wij prijzen ons 
gelukkig dat wij worden gesteund door de overheid met subsidies voor ons personeel (NOW) 



 
 

en onze vaste lasten (TVL). Daardoor zijn wij in staat gebleken om alle medewerkers in 
dienst te houden en kunnen wij op volle kracht vooruit, zodra de restaurants open kunnen.  
 
Gedurende de crisis is in toenemende mate gebruik gemaakt van take-away en bezorging 
door Uber, Thuisbezorgd en Deliveroo. Deze omzet is verdubbeld tov de periode voor corona 
en is voldoende gebleken om de algemene en operationele kosten te betalen, alsmede de 
rente. 
 
Alle restaurants hebben huurkorting gekregen, met een gemiddelde reductie van 50% van 
de huur tijdens de gedwongen sluiting, hiermee is voorkomen dat de liquiditeit onder druk 
zal komen te staan in de periode na de crisis. 
 
Wij verwachten dat de omzet en de kasstroom na de beëindiging van de crisis op het 
gewenste niveau zal komen, waarbij de opening van het 10e Wagamama restaurant in Mall 
of the Netherlands zal bijdragen aan het resultaat. 
 
Vanwege de duur van de corona crisis is de omzet verwachting in 2021 bijgesteld naar 16 
miljoen euro, met een ebitda van 1,5 miljoen euro. De verwachting voor 2022 is ongewijzigd 
gebleven, met een omzet van 23 miljoen euro en een ebitda van 2,4 miljoen euro.  
 
De volgende update zal 1 augustus worden verstuurd met de halfjaarcijfers van 2021. 

 


