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Dit soort technologische ontwikkelingen maar ook 

social media maken bezit van goederen steeds 

minder noodzakelijk omdat je met een paar swipes 

of clicks een artikel in je buurt kunt vinden om te 

lenen / huren (sharing economy). Generatie na 

generatie zag bezit als statussymbool (koophuis, 

auto, stapels cd’s etc.) maar nu en in de toekomst 

telt vooral het gebruik en de ervaring. We gaan van 

ownership naar usership en beleving. De detail-

handel is dan ook in zwaar weer terecht gekomen. 

Winkeliers zijn gedwongen de deuren te sluiten met 

een toename van de leegstand in sommige (delen 

van) winkelgebieden als gevolg. 

De ‘nieuwe’ tijd zorgt ook voor nieuwe kansen die 

goede winkelgebieden verder kunnen versterken. 

Zeker voor een stad als Eindhoven is het belangrijk 

om gewenste initiatieven een plek te geven binnen 

de structuur. Hierbij wordt de multifunctionaliteit 

van centra steeds belangrijker. Niettemin blijven er 

plannen voor nieuwe winkelmeters ontstaan, gaat 

de schaalvergroting op veel plekken door en vragen 

winkels vestigingsruimte in de periferie. 

Om nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken 

stellen we ons uitnodigend op en koppelen we 

het toetsen van initiatieven aan realiteitszin. 

Het beoordelen van initiatieven in relatie tot de 

detailhandel doen we vanuit een open houding, 

pro-actief en faciliterend omdat we het belangrijk 

vinden mee te blijven bewegen met ontwikkelingen 

en innovaties. We willen daarbij samen met part-

ners nog meer dan voorheen inzetten op kwaliteit, 

beleving en creativiteit. 

Deze en andere ontwikkelingen in het consumen-

tengedrag en het winkelaanbod vragen ons alert 

te zijn op de kwaliteit en toekomstgerichtheid van 

de bestaande voorzieningenniveaus. Er dient een 

omslag plaats te vinden in het denken over winke-

lontwikkeling. Het gaat steeds meer om kwaliteit 

en duurzaamheid van en op de juiste locaties. Deze 

ontwikkelingen dienen we te plaatsen tegen de 

achtergrond van de ambities van de Brainport regio, 

waar een vitaal voorzieningenniveau internationaal 

moet concurreren. Wat hebben we dan waar nodig? 

Het antwoord hierop wordt niet alleen lokaal maar 

ook regionaal gegeven. De ambities en voorstel-

len in deze nota zijn in lijn met die in het Stedelijk 

Gebied Regio Eindhoven en de Metropool Regio 

Eindhoven.

Kortom: met de detailhandel willen we een omge-

ving creëren waar de consument graag verblijft.  

Het coalitieakkoord Expeditie Eindhoven, het 

inspelen op kansen en innovatieve ontwikkelingen 

en de op detailhandel van toepassing zijnde wet-  

en regelgeving zijn kaderstellend voor het mogelijk 

maken van gewenste detailhandelsinitiatieven op 

de juiste plek in Eindhoven. 

Waarom een detailhandelsnota?

Op 19 december 2006 heeft de gemeenteraad van 

Eindhoven een detailhandelsnota vastgesteld met 

als titel “Tenminste houdbaar tot januari 2010”. 

De titel van deze nota was zo gekozen om impli-

ciet voor een actualisatie in 2010 te kiezen. Deze 

nota is echter robuust gebleken en bleef langer 

hanteerbaar. De nota is van waarde geweest bij 

de ontwikkeling van de detailhandel binnen de 

gemeente. Vanwege de grote dynamiek in de detail-

handelssector is het echter van belang het beleid 

op onderdelen tegen het licht te houden en waar 

nodig te herijken.

Een goed functionerende detailhandelsnota 

fungeert als toetsingskader om nieuwe detail-

handelsinitiatieven te beoordelen. De visie biedt 

daarmee houvast voor de gemeente, maar ook voor 

andere betrokken partijen zoals (startende) onder-

nemers, winkeliersverenigingen, winkelketens en 

vastgoedeigenaren / beleggers. Het is een instru-

ment om gewenste initiatieven te laten landen op 

de juiste plekken en ongewenste ontwikkelingen  

te voorkomen. De detailhandelsnota is een beleids-

instrument. Uitwerking daarvan krijgt vorm middels 

het ruimtelijk beleid (o.a. bestemmingsplan)  

en economisch stimuleringsbeleid (o.a. regie-

voering op de realisatie van de visie, stimulering 

van samenwerking tussen de stakeholders).
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De economische crisis en de (technologische) ontwikkelingen van  

het internet laten hun sporen na in het winkellandschap. Een slimme 

app voor een smartphone kan een hele sector op zijn grondvesten 

doen schudden.

→ Lees verder op pag. 5



In een detailhandelsnota staat een goede con-

sumentenverzorging en ruimtelijke ordening 

centraal. Minimaal dienen de winkelgebieden ten 

opzichte van elkaar gepositioneerd te worden, aan 

de hand van de koopmotieven van de consument. 

Hierbij moeten ruimtelijke argumenten, zoals 

zorgvuldig ruimtegebruik, de ruimtelijke inpassing 

en de ruimtelijke impact, leidend zijn in de argu-

mentatie, dit laatste komt voort uit de Europese 

Dienstenrichtlijn.

In de jurisprudentie wordt steeds meer waarde 

gehecht aan een actuele detailhandelsnota. De 

rechter toetst namelijk initiatieven aan het vastge-

stelde beleid. Zonder beleid is er ook geen sturing 

mogelijk. Het ontstaan van winkelgebieden op 

ongewenste plekken is dan het gevolg.

Andere tijden andere aanpak

De tijd waarin deze nota is opgesteld, is onver-

gelijkbaar met het moment waarop het vorige 

detailhandelsbeleid tot stand is gekomen. In 2006 

stond het in goede banen leiden van de groei nog 

voorop, nu is het de opgave om de grote verande-

ringen die op de detailhandel afkomen te vertalen 

naar een robuuste basisstructuur van winkelgebie-

den. Hierin is maatwerk per winkelgebied gericht 

op het kwalitatief versterken van het proiel van  

het gebied noodzakelijk.

De veranderingen raken de consument, de onder-

nemer en de vastgoedeigenaar. Het is zaak om uit 

deze veranderingen een positieve impuls te halen. 

In een krimpende markt betekent dit echter ook dat 

er winkellocaties zullen zijn die niet meer weerbaar 

zijn voor de veranderingen, waardoor het per-

spectief zwak is. Het kwalitatief versterken van de 

hoofdwinkelstructuur en gelijktijdige begeleiding 

van de herstructurering op het laagste verzor-

gingsniveau staan daarom centraal. Dynamiek in 

de hoofdstructuur blijft echter noodzakelijk om te 

kunnen beantwoorden aan de verwachtingen van 

de consument.

Expeditie Eindhoven, iedereen mee

Het coalitieakkoord 2014 – 2018 “Expeditie 

Eindhoven, Iedereen mee” is klip en klaar over 

de rol van onder andere het centrum in toekom-

stig Eindhoven. De binnenstad, het kloppende 

stadshart als belangrijke vestigingsfactor, 

als het visitekaartje voor het centrum van de 

Brainportregio en als prettige omgeving voor 

ontmoeting en ontspanning voor onze inwoners en 

bezoekers. Het aantrekkelijk houden van de bin-

nenstad wordt als een belangrijke opgave gezien. 

Hiervoor maken we duidelijke, toekomstbesten-

dige en gezamenlijke (met onze partners) keuzes, 

waardoor partijen er voor blijven kiezen om in 

Eindhoven te investeren. Sec voor de sector detail-

handel betekent dit dat bij keuzes ten behoeve van 

een duurzame, toekomstbestendige structuur, 

het centrum en de (gewenste) verzorgingsstruc-

tuur daar buiten, prevaleert boven nieuwe perifere 

activiteiten. Waarbij uiteraard wel vernieuwing in 

de sector de ruimte moet krijgen. Maar wel op die 

locaties die duurzaam de verzorgingsstructuur 

versterken.

Er gebeurt steeds meer op steeds minder 

plekken

De ondertitel van deze nota komt uit de column 

“Binnenstad mag best een beetje stout zijn” (zie 

pagina hiernaast) uitgesproken door Baptist Brayé 

bij het bekend maken van de winnaars van de  

verkiezing ‘Beste Binnenstad van Nederland  

2011-2013’ op 6 oktober 2011. Eindhoven won  

toen de titel Beste Binnenstad bij de grote steden.

Achtergrondinformatie

Belangrijke onderlegger van deze nota is de rap-

portage “Herijking detailhandelsbeleid Eindhoven” 

en de daarbij behorende “Eindhoven, factsheets”. 

Samen vormen deze een grondig verslag van het 

onderzoekswerk van het gespecialiseerde bureau 

BRO uit Boxtel. Beide rapportages zijn te down-

loaden via www.eindhoven.nl/ondernemersplein/

horeca-detailhandel.htm 

“…..We kijken dus vandaag naar andere dingen dan gisteren en dat vertelt ons 

ook al iets over morgen. Ons winkel - en oriëntatiegedrag verschuift naar een 

toekomst waarin er steeds meer gebeurt op... steeds minder plekken. We zien 

dat terug in het winkellandschap. Sinds midden jaren negentig een kwart minder 

supermarkten, maar wel meer supermarktmeters en meer keuze. Inmiddels zijn 

er dorpen zonder winkels, buurt- en wijkcentra die het moeilijk hebben... maar 

groei en concentratie in de grotere en vooral gespecialiseerde winkelbestem-

mingen. Koopexpedities en stedentrips gaan naar plekken waar wat gebeurt.  

Dat is altijd al zo geweest. Binnen de winkelhorizon van de consument van  

morgen wordt de winkel om de hoek overgeslagen en domineren de “hotspots” 

en “urban destinations”. Dit is globalisering en we zien het voor onze ogen 

gebeuren. Is dat erg? Ja, daar zou je zo over kunnen denken. De veel geroemde 

ijnmazigheid van ons detailhandelsapparaat – veel voorzieningen dichtbij huis – 

is nog in veel gemeenten vigerend detailhandelsbeleid. Maar deze ijnmazigheid 

heeft wel een prijs; ijnmazigheid leidt ook tot gelijkmatigheid. Dan heb je wel 

alles in de buurt, maar dat lijkt dan ook wel heel erg op wat anderen bij hun in de 

buurt hebben. Als je wilt verrassen of om te kunnen pieken zijn er ook plekken 

nodig waar het anders is. Die hebben schaal nodig, zijn per deinitie schaars  

en daarom zijn er ook minder van. Het is simpelweg de afruil tussen keuze en 

afstand…..

 

.....Sommigen duiden die ontwikkeling aan als huiveringwekkend, anderen  

vinden ‘m ongeloofwaardig. Ik vind ‘m echter buitengewoon helder. Er gaat  

namelijk steeds meer gebeuren... op steeds minder plekken. Daar moeten we 

niet bang voor zijn, we moeten het niet ontkennen, het is de voortzetting van  

een proces dat al tientallen jaren aan de gang is. .....

 

..... Schoon, heel en veilig, bereikbaarheid en parkeren klinkt allemaal veel te 

braaf. Consumenten komen niet naar een binnenstad om te parkeren, ze komen 

om er iets te beleven. De sterk in populariteit toenemende stedentrip laat zien 

dat de bereikbaarheidsdrempel niet wordt uitgedrukt in een parkeertarief, maar 

afgemeten wordt aan wat er te doen is en te beleven valt. Schoon, heel en veilig 

zijn weliswaar belangrijke randvoorwaarden, maar geen doelen op zich. ..…”

Gedeelte uit de column “Binnenstad mag best een 

beetje stout zijn”, uitgesproken door Baptist Brayé

Binnenstad mag best een beetje stout zijn
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In de detailhandelsnota van de gemeente Eindhoven uit 2006  

zijn diverse uitgangspunten geformuleerd. Navolgend worden  

de uitgangspunten opgesomd zoals deze zijn benoemd vanuit  

de gemeente Eindhoven en vanuit het koopgedrag.

→ Lees verder op pag. 10
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Type  Winkelcentrum 

 Groot hoofdwinkelgebied  Binnenstad / Centrum 

 Stadsdeelcentrum groot  WoensXL 

 Wijkcentra groot  Woenselse Markt Kastelenplein

 Wijkcentra klein  Haagdijk Sint Trudoplein

   Meerrijk* Boulevard-Zuid

 Buurtcentra  F. Leharplein Cassandraplein

   Leenderweg Vaartbroek

   Roostenlaan Eckart

   Mensfort Blixembosch

   Ardechelaan Nederlandplein  

   (Woenselse Heide)

 Buurtsteunpunten  Belgiëplein Acht

   Sint P. Canisiuslaan ‘t Karregat

   Pagelaan Johan Buyslaan

   Gerretsonlaan Tramstraat*

   Tongelresche Akkers* Langdonkenstraat

   Biarritzplein 

 Bijzondere concentraties   

 - Grootschalig  Aan De Kade Nimbus*

   Limburglaan  Koopcentrum de Hurk

   Strijp-S* 

 - Radiaal  Geldropseweg Hoogstraat**

   Aalsterweg 

* Nieuwe onderdelen binnen de toekomstige detailhandelsstructuur

** Ook sterke buurtfunctie, waardoor plaatsing in categorie buurtsteunpunt ook mogelijk is

De begrippenlijst op pagina 84 geeft een deinitie van de verschillende typen concentraties

2.1 
Uitgangspunten 

Uitgangspunten gemeente Eindhoven

• Ruimte bieden voor dynamiek.

• Versterking van de detailhandelsstructuur met 

voldoende perspectief (bijv. de aanwezigheid 

van een supermarkt van voldoende omvang) 

voor de winkelcentra en -concentraties.

• Een evenwichtige winkelstructuur met daarin:

 – een passende functie en status van de 

binnenstad als groot hoofdwinkelgebied, niet 

alleen voor Eindhoven als centrumstad van de 

Brainport, maar ook als regionaal of gewestelijk 

koopcentrum;

 – concentratie van winkels in de daarvoor 

binnen de hiërarchie aangewezen winkelcentra;

 – bijzondere winkelconcentraties met een 

eigen proiel en functie;

 – een juiste onderlinge afstemming van de 

functie van de verschillende winkelcentra  

en -gebieden, de samenhang en eigen 

positie, een eigen proiel/gezicht en een goed 

perspectief.

Uitgangspunten vanuit koopgedrag

De kenmerken van het koopgedrag voor wat 

betreft boodschappen, winkelen en laagfrequent 

kopen(witgoed, meubels, etc.), vormen de uit-

gangspunten voor de invulling en de proilering van 

winkelcentra. Voor de toekomstige detailhandels-

structuur betekent dit:

• Behoud en verdere versterking van de binnen-

stad als (recreatief) koopcentrum voor een ruim 

verzorgingsgebied;

• Behoud en versterking van de positie van stads-

deelcentrum WoensXL;

• Goed ingevulde moderne winkelvoorzienin-

gen, met het accent op boodschappen, goed 

gepositioneerd en evenwichtig verdeeld over de 

stadsdelen;

• Goed geproileerde voorzieningen ten behoeve 

van laagfrequent (gericht) kopen op logische 

locaties en in geconcentreerde vorm, met een 

bovenlokale functie en afgestemd op de regio-

nale situatie.

 

2.2 
Perspectief en toekomstige  
detailhandelsstructuur 2006

In de detailhandelsnota uit 2006 is een toekom-

stige detailhandelsstructuur voor 2010 opgenomen. 

Deze detailhandelsstructuur volgde uit de per-

spectieven van de Eindhovense winkelcentra- en 

voorzieningen. Het perspectief was gebaseerd op 

de uitgangssituatie, draagvlak(ontwikkeling), reeds 

op stapel staande plannen en concrete (her)ont-

wikkelingen. De tabel op de pagina hiernaast toont 

een overzicht van de in 2006 opgestelde toekom-

stige detailhandelsstructuur.

Voor diverse (buurt)winkelstrips is in de nota 

van 2006 aangegeven dat zij geen perspec-

tief meer hebben. Beleidsmatig diende niet te 

worden ingezet op behoud van de winkelfunctie. 

De volgende winkelstrips zijn toen per stadsdeel 

aangemerkt:

• Stratum: Moreelselaan, Bonifaciuslaan, 

Heezerweg - binnen de Ring

• Tongelre: Hobbemastraat, Jan van 

Riebeecklaan, (‘t Karregat)

• Woensel-Zuid: Pastoor van Arsplein, 

Odysseuslaan, (Generaal Coenderslaan)

• Woensel-Noord: Elckerlyclaan, De Klerklaan

• Strijp: Bredalaan - St. Theresiaplein,  

Bredalaan - Noord Brabantlaan

• Gestel: Tinelstraat, Schubertlaan e.o., 

Brucknerplein

In de nota van 2006 is tevens aandacht besteed 

aan speciieke onderwerpen als detailhandel op 

bedrijventerreinen, grootschalige supermarkten  

en warenmarkten.

Overzicht van de in 2006  
opgestelde toekomstige  
detailhandelsstructuur
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De stad beschikt over een ruim aanbod wat is verspreid over een groot 

aantal winkelgebieden, die op basis van koop gedrag in een bepaalde 

hiërarchie functioneren.

→ Lees verder op pag. 14
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3.1 
Ruim aanbod

De gemeente Eindhoven beschikt over ca. 385.000 

m² winkelvloeroppervlak (wvo) detailhandel. 

Hiervan behoort ca. 80.000 m² wvo tot de dage-

lijkse sector (food en artikelen voor persoonlijke 

verzorging) en 305.000 m² wvo tot de niet-dage-

lijks sector. Dit betekent dat er per 1.000 inwoners 

362 m² wvo in de dagelijkse sector en 1.414 m² wvo 

in de niet-dagelijkse sector is. Vergeleken met 

de grootste gemeenten van Nederland, beschikt 

Eindhoven over een omvangrijk aanbod. In deze 

gemeenten is gemiddeld 333 m² wvo per 1.000 

inwoners in de dagelijkse sector aanwezig, en in 

de niet-dagelijkse sector is dit gemiddeld 1.350 

m² wvo. De branchegroepen ‘mode en luxe’ en 

‘in en om het huis’ zijn sterk vertegenwoordigd in 

Eindhoven, zij vullen beide circa een derde van  

het totale aantal winkelmeters in.

Een terugblik toont dat het aantal m² toe is  

genomen een het aantal winkels afgenomen.

1987 – 191.000 inwoners –  

1.500 winkels – 280.000 m²

2006 – 209.000 inwoners –  

1.400 winkels – 361.000 m² 

2009 – 210.000 inwoners –  

1.380 winkels – 380.000 m² 

2014 – 219.000 inwoners –  

1.300 winkels – 385.000 m² 

Voorgaande toont de schaalvergroting. De verschil-

lende tussen de branches zijn groot. De omvang 

van de branchegroep woninginrichting is sinds 

2009 gereduceerd met circa 16.000 m² wvo,  

terwijl de modebranches zijn gegroeid met ruim 

10.500 m² wvo. 

3.2 
Groot aantal winkel gebieden 
verdeeld naar koopgedrag

Het detailhandelsaanbod in Eindhoven is verdeeld 

over een groot aantal winkelgebieden met een 

grote diversiteit, variërend van buurtsteunpunt tot 

radiaal of binnenstad. Kenmerkend voor de detail-

handel in Eindhoven is de ijnmazige structuur aan 

winkelconcentraties. Deze winkelconcentraties 

kunnen globaal getypeerd worden op basis van 

koopmotieven. Het koopmotief is in belangrijke 

mate bepalend voor de verzorgingsfunctie van 

een winkelgebied en daarmee voor de positie in 

de structuur. Gewoonlijk worden voor de typering 

van winkelconcentraties drie soorten koopgedrag 

onderscheiden: boodschappen doen, recreatief 

winkelen en doelgerichte aankopen. Ook kan de 

consument vanuit verschillende koopmotieven 

gebruik maken van een alternatief aankoopkanaal, 

namelijk internet.

Het koopmotief is in  
belangrijke mate bepalend 
voor de verzorgingsfunctie  
van een winkel gebied en 
daarmee voor de positie  
in de structuur

Het detailhandelsaanbod  
in Eindhoven is verdeeld 
over een groot aantal  
winkelgebieden met een 
grote diversiteit

Eten Zonder Streken –  

Woensel West

Muziekwinkel CD Teek – 

Kleine Berg, centrum
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1. Boodschappen doen

Dit betreft de aankopen van de consument voor 

het primaire levensonderhoud. Deze aankopen 

worden met een hoge frequentie gedaan en veelal 

in de nabijheid van de woonomgeving. Dit staat 

dan ook voorop bij buurt- en wijkwinkelcentra. 

Bij de keuze in aankoopplaats zijn nabijheid, 

bereikbaarheid, parkeermogelijkheden, gemak, 

keuzemogelijkheden, uitstraling en prijs belangrijke 

overwegingsfactoren. Het boodschappenaanbod in 

Eindhoven is verspreid over relatief veel buursteun-

punten, buurtcentra en wijkcentra, waardoor de 

consument een ruime keuze aan aankoopplaatsen 

in de nabijheid van de woonomgeving heeft.

2. Recreatief winkelen

Hierbij staat het kijken en vergelijken centraal. De 

consument wil veel keuzemogelijkheden hebben 

en worden geprikkeld om (impuls)aankopen te 

doen. De sfeer en beleving van het centrum zijn erg 

belangrijk. Deze aankopen worden met een wisse-

lende frequentie gedaan en de consument is bereid 

een grotere afstand af te leggen. Het gaat om arti-

kelen waarmee men een hogere emotionele binding 

heeft of uit speciale interesse en/of persoonlijke 

voorkeuren zoals mode en luxe artikelen. In veel 

gevallen is dit koop- of bezoekgedrag een vorm van 

vrije tijdsbesteding. Eindhoven beschikt over veel 

recreatief aanbod, dat zich met name concentreert 

in het centrum van Eindhoven en WoensXL.

3. Doelgerichte aankopen

Dit zijn (duurzame en/of vervangings-) aankopen 

die met een lage frequentie en veelal doelge-

richt worden gedaan. Het gaat om aankopen van 

woninginrichting, bruin- en witgoed, ietsen, doe-

het-zelf- en tuinartikelen, etc. De aankopen van 

deze laatste twee worden vooral in de nabijheid van 

de woonomgeving gedaan. Voor de overige aan-

kopen is de scope van de consument veel groter. 

Hier is een goede prijs-kwaliteitverhouding van 

groot belang. Doelgerichte aankopen doen is veelal 

het koopmotief om de perifere concentraties te 

bezoeken. Ook ingegeven vanuit de nabijheid van 

Ekkersrijt, heeft Eindhoven vooral lokaalverzor-

gende perifere concentraties. Dit zijn de Bisschop 

Bekkerslaan, Koopcentrum de Hurk en Aan De 

Kade. Het aanbod op Koopcentrum de Hurk is 

bijzonder als gevolg van diverse branchevreemde 

aanbieders. 

In vergelijking tot de referentiesteden valt op 

dat het aanbod aan doe-het-zelf artikelen in 

Eindhoven onder gemiddeld vertegenwoordigd is. 

Echter aan de gemeen¬tegrenzen (bijvoorbeeld 

Son en Breugel) liggen aanbieders die ook een 

verzorgingsfunctie hebben voor de inwoners van 

Eindhoven.

In de genoemde winkelgebieden ligt de nadruk 

op een bepaald koopmotief. WoensXL heeft naast 

de recreatieve winkelfunctie met maar liefst vier 

supermarkten immers tevens een zeer belangrijke 

boodschappenfunctie. De radialen Aalsterweg, 

Geldropseweg, Hoogstraat en Leenderweg zijn bij-

zondere elementen in de structuur waar de nadruk 

ligt op meerdere of zelfs alle drie de koopmotieven. 

Ook op internet kan de consument terecht voor alle 

drie de koopmotieven. Hoewel internet doorgaans 

gebruikt wordt voor het doen van doelgerichte 

aankopen, is het tegenwoordig ook mogelijk online 

boodschappen te doen dankzij de komst van pick 

up points en neemt ook het recreatieve winkelen 

bijvoorbeeld via online warenhuizen toe.

3.3 
Hiërarchische structuur  
winkelgebieden 2015

De detailhandelsstructuur in Eindhoven is, zoals in 

nagenoeg alle Nederlandse steden, opgebouwd uit 

verschillende verzorgingsniveaus. De binnenstad 

van Eindhoven bekleedt het hoogste verzorgings-

niveau in de structuur en heeft een bovenregionaal 

verzorgende functie. WoensXL en de Woenselse 

Markt hebben een lokaal bovenwijks verzorgende 

functie in de structuur. De wijk- en buurtcentra zijn 

vooral gericht op het eigen draagvlak in de omge-

ving. De grootschalige concentraties en radialen 

hebben afhankelijk van hun proiel een lokaal 

danwel bovenwijks verzorgende functie. Navolgend 

overzicht toont de structuurbepalende winkelcen-

tra in Eindhoven naar type winkelconcentratie. In 

bijlage 1 is een deinitie van de verschillende typen 

concentraties opgenomen.

Type  Nr. Winkelcentrum 

Hoofdwinkelgebied 1 Binnenstad 

Stadsdeelcentrum 13 WoensXL 

Binnenstedelijke winkelstraat 23 Woenselse Markt 

Wijkcentrum groot 35 Franz Leharplein 

  30 Sint Trudoplein

Wijkcentrum klein 16 Blixembosch 

  5 Boulevard-Zuid

  26 Cassandraplein

  9 Haagdijk

  34 Kastelenplein

  32 Meerhoven

  14 Vaartbroek

   Woenselse Heide (Nederlandplein)

Buurtcentrum 18 Ardechelaan

  17 Belgiëplein

  15 Eckart

  6 Roostenlaan

Type  Nr. Winkelcentrum

Buurtsteunpunt 19 Biarritzplein

  24 Mensfort

  7 Sint Petrus Canisiuslaan

  12 Tongelresche Akkers

  27 Boschdijk

  10 Pagelaan

  11 ‘t Karregat

  25 Rapenland

  20 Gerretsonplein 

Grootschalige concentratie 8 Aan De Kade

  28 Koopcentrum De Hurk

  22 Bisschop Bekkerslaan 

Radiaal 4 Aalsterweg 

  2 Geldropseweg

  33 Hoogstraat

  3 Leenderweg

Bijzondere concentratie 29 Limburglaan

  31 Strijp-S

Onderstaand overzicht toont  
de structuurbepalende  
winkelcentra in Eindhoven  
naar type winkelconcentratie.

Legenda

Hoofdwinkelgebied

Stadsdeelcentrum

Binnenstedelijke

winkelstraat

Wijkcentrum groot

Wijkcentrum klein

Buurtcentrum

Buurtsteunpunt

Grootschalige

concentratie

Bijzondere

concentratie
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28 8

22
Woensel Noord

Woensel Zuid

Tongelre

Stratum

Centrum

Gestel

StrijpStrijp

Veldhoven

Nuenen

Best

Geldrop

Aalst

De begrippenlijst op pagina 84 geeft 

een deinitie van de verschillende 

typen concentraties
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3.4  
Fijnmazige supermarktstructuur

In de gemeente Eindhoven zijn (februari 2014) 59 

supermarkten gevestigd, met een totale omvang 

van nagenoeg 58.000 m2 wvo. Afgezet tegen het 

inwonertal is dit veel; Eindhoven heeft per 1.000 

inwoners 264 m² wvo aan supermarktaanbod, 

in referentiegemeenten is dit gemiddeld 233 m² 

wvo. De supermarkten in Eindhoven kennen over 

het algemeen een goede spreiding. Alle inwoners 

hebben op relatief korte afstand van de woning de 

beschikking over een supermarkt. De nabijheid 

van supermarkten heeft een waardevolle bijdrage 

aan het woon- en leefklimaat in wijken. Met name 

binnen de Ring en in Woensel-Zuid hebben con-

sumenten de beschikking hebben over meerdere 

supermarkten op korte afstand van de woning.  

De verzorgingsgebieden van de aanwezige super-

markten overlappen elkaar echter wel sterk, 

waardoor de onderlinge concurrentie in dit deel  

van de stad waarschijnlijk groot is. Vooral voor de 

inwoners van de wijken Tivoli, de Kruidenbuurt, 

Kortonjo en een behoorlijk deel van Blixembosch 

geldt dat zij vanuit afstand bezien, aangewezen zijn 

op één supermarkt. De betreffende supermarkten 

hebben echter wel een helder afgebakend ‘eigen’ 

primair verzorgingsgebied. De inwoners van voor-

malig kerkdorp Acht hebben nu niet binnen een 

korte afstand de beschikking over een supermarkt.

3.5 
Relatief veel leegstand

Eindhoven heeft, vergeleken met referentie-

gemeenten, relatief veel leegstand. In februari  

2014 stond bijna 18% van de panden en ruim 9% 

van de meters leeg. In referentiegemeenten staat 

gemiddeld bijna 13% van de panden leeg en 7%  

van het winkelvloeroppervlak leeg.

Een behoorlijk deel van de leegstaande panden 

in Eindhoven bevindt zich in het centrum (ca. een 

derde). Daarnaast bevindt een even groot deel 

van de leegstaande panden zich in de verspreide 

bewinkeling (aantal winkels per m2 per gebied 

verspreid over de stad). In referentiegemeenten ligt 

het aandeel leegstaande panden dat zich gemid-

deld in de binnenstad bevindt echter fors hoger 

(bijna de helft), terwijl het aandeel dat in de ver-

spreide bewinkeling gesitueerd is, lager ligt.

Op basis van gesprekken met marktpartijen weten 

we echter ook dat een aantal panden leeg staat 

omdat de eigenaar speculeert en / of plannen heeft. 

Zo wil een eigenaar die een (nieuw)bouwplan wil 

realiseren, de handen vrij houden. In Piazza en  

ook in de Heuvel worden units leeg gemaakt of 

gehouden voor herontwikkeling / herschikking  

(zie plannen Zara in Piazza en Vapiano en recent 

de vergroting van H&M in de Heuvel). Ook op de 

Demer zien we dit soort acties en plannen (leeg-

maken, samenvoegen met naastgelegen pand) 

om moderne grootschalige winkels te kunnen 

huisvesten.

De nabijheid van super
markten heeft een  
waarde volle bijdrage  
aan het woon en  
leef klimaat in wijken

Restaurant The Kitchen in  

De Bijenkorf – centrum

Winkelend publiek – centrum

Winkelend publiek –  

Cassandraplein, Woensel
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Dat koopzondagen invloed hebben op het gedrag van consumenten 

ligt voor de hand. Soms komt de verandering echter uit een totaal  

andere hoek. Technologie wordt bijvoorbeeld meer en meer een  

aanjager voor vernieuwingen buiten diezelfde technologische sector.

→ Lees verder op pag. 22
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Een slimme app voor een smartphone kan een 

economische sector op zijn grondvesten doen 

schudden. Zie bijvoorbeeld Uber of AirBnB die grote 

gevolgen hebben voor respectievelijk de taxi- en 

hotelwereld. Gevolgen die ook voor overheden 

merkbaar zijn. Wat moet je als gemeente met een 

hotelbeleid als via een app honderden kamers in 

woningen worden aangeboden?

Dit soort technologische ontwikkelingen maar ook 

social media maken bezit van goederen steeds 

minder noodzakelijk. Met een paar swipes of clicks 

kun je een ladder of boormachine in de buurt kunt 

om te lenen / huren (sharing economy). Generatie 

na generatie zag bezit als statussymbool. Een 

koophuis, auto en stapels cd’s. Voor huidige en 

toekomstige generaties telt vooral het gebruik en 

de ervaring. We gaan van ownership naar usership.

De voor steden meest bepalende ontwikkeling is 

aangegeven in de ondertitel van deze nota: “Er gaat 

steeds meer gebeuren op steeds minder plekken”. 

Dit was, is en blijft van invloed op wat we in 

Eindhoven zien, wensen en willen. In dit hoofdstuk 

komen de verder belangrijkste voor de detailhandel 

relevante trends, ontwikkelingen en beleid aan bod, 

voor zover we die nu (kunnen) zien.

4.1 
Trends en ontwikkelingen

De belangrijkste landelijke trends en ontwikkelin-

gen in de detailhandel zijn niet zonder meer één op 

één te projecteren op de detailhandelssituatie in 

Eindhoven, maar geven wel een indicatie over de 

toekomstige ontwikkeling van de detailhandel waar 

in het beleid en de plannen rekening mee moet 

worden gehouden.

Aan de aanbodzijde:

• Schaalvergroting

De trend tot schaalvergroting zet ook de 

komende jaren door. Deels heeft dit te maken 

met het rendabel functioneren en deels met het 

willen bieden van totale (merk)belevingen.

• Branche- en sectorvervaging

Je richten op de beleving van de consument 

(op een bepaald moment), betekent dat een 

branchering soms minder nut heeft. Het is 

bijvoorbeeld ook steeds normaler geworden dat 

een gewone winkel een horeca-punt heeft in 

hetzelfde pand.

• Brancheverbreding

Naast branchevervaging is op veel perifere 

detailhandelslocaties ook brancheverbreding 

(aanwezigheid meer winkels in andere branches 

dan de klassieke PDV-branches wonen, tuinen, 

doe het zelf, rijwielen etc.). Dit resulteert in 

aantrekkelijkere perifere detailhandelslocaties, 

maar kan in sommige gevallen ook zorgen voor 

een toenemende concurrentie met reguliere 

winkelgebieden.

• Toenemende leegstand

Sinds 2006 is de winkelleegstand langzaam aan 

het oplopen. 

 • Concurrentie tussen steden en  

 winkelgebieden neemt toe

Landelijk concentreert de toename van de leeg-

stand zich vooral in krimpgebieden, de centra 

van middelgrote plaatsen, kleine dorpen, buurt-

winkelcentra en zoals gezegd de randgebieden 

van grotere binnensteden. De concurrentie is in 

deze winkelgebieden het hevigst.

• Het Nieuwe Winkelen

Consumenten kopen en oriënteren zich zowel 

in de fysieke winkel als online, ook wel cross- of 

multi-channeling genoemd. Consumenten zijn 

mobiel bereikbaar (mobiel). Zij staan in contact 

met hun vrienden (sociaal). Bovendien zijn ze, 

doordat ze een mobiele telefoon hebben, te 

lokaliseren (lokaal). De veranderende con-

sument combineert tijdens het winkelen de 

mogelijkheden van de drie genoemde ontwikke-

lingen; dit wordt HNW genoemd. 

• Opkomst webwinkels en afhaalpunten

Naast de traditionele winkels (voor zover die zelf 

ook al niet ‘omnichannel’ zijn) komen er web-

winkels, ‘multi’- of ‘omnichannel’ aanbieders 

en afhaalpunten. Bij afhaalpunten kan de klant 

de internethandel bezoeken om de bestelde 

artikelen af te halen of te retourneren. Ook zijn 

er afhaalpunten waar producten gepresenteerd 

worden en artikelen gekocht of besteld kunnen 

worden; de webwinkel. Meerdere supermark-

torganisaties experimenteren momenteel met 

afhaalpunten (pick up points). Deels gebeurt 

dat in of bij bestaande winkels, deels op goed 

bereikbare locaties zoals bij tankstations of op 

bedrijventerreinen.

• Buurtstrips onder druk

De ondernemers in kleine buurtstrips en in de 

verspreide bewinkeling hebben het moeilijk, 

mede veroorzaakt door het beperkte lokale 

draagvlak, de kleinschaligheid van het aanbod, 

het veelal ontbreken van trekkers en de positie 

van de zelfstandige die steeds meer onder druk 

staat. De consument pakt bovendien steeds 

vaker de auto om boodschappen te doen in een 

compleet boodschappencentrum dat niet te ver 

van huis ligt. Het is geen automatische keuze 

meer om de meest nabije winkels te kiezen. De 

toekomstwaarde van buurtstrips staat hierdoor 

sterk onder druk.

Aan de vraagzijde

• Economische stagnatie

Het consumentenvertrouwen (en daarmee de 

koopbereidheid) heeft eind 2013 een historisch 

dieptepunt bereikt. De eerste positieve signalen 

hebben ons inmiddels bereikt. Het vertrouwen 

in de woningmarkt neemt toe en voorzichtig 

stijgt het uitgavenpatroon. Het herstel is echter 

broos en invloedrijke economen voorspellen 

nog jaren economische stagnatie.

• Veranderd consumentengedrag

In het koopgedrag wordt, naast de prijs, reke-

ning gehouden met factoren als tijd, inspanning, 

gemak en plezier. Gemiddeld wordt minder tijd 

besteed aan winkelen en boodschappen doen. 

Wel bezoekt de consument steeds vaker grotere 

winkels en winkelcentra (het gemak van ruime 

keuze). De consument stelt steeds hogere eisen 

aan de keuzemogelijkheid in winkels (volledige 

assortimenten), maar ook de prijs heeft aan 

belang gewonnen. Deze prijsbewuste consu-

ment is sterk op discounters georiënteerd. Door 

een grotere mobiliteit is het referentiekader 

van consumenten in de afgelopen jaren ruimer 

geworden. De consument waardeert verrui-

ming van de winkeltijden. Koopzondagen zijn 

in toenemende mate populair onder winkelend 

publiek. De opkomst van het ‘nieuwe werken’ 

en wisselende tijdspatronen creëren een wens 

naar avond- en zondagsopenstellingen.

• Omzetstijgingen via internet

De detailhandelsomzet via internet was in 

2013 ruim € 5 miljard, ofwel 6% van de totale 

detailhandelsomzet. De omzet van online 

detailhandel groeide de laatste jaren snel. 

De online verkopen stijgen het hardst in de 

branches speelgoed, muziek/downloads en 

computer hardware. Een verdere stijging van 

de online omzet wordt verwacht. Het gaat erom 

dat alle voor de consument relevante kanalen 

in samenhang worden aangeboden: winkels 

(‘bricks’), webwinkels (‘clicks’), mobiele web-

sites (‘ticks’), folders (‘licks’) en sociale media 

(‘smicks’).

Generatie na generatie zag 
bezit als statussymbool.  
Een koophuis, auto en  
stapels cd’s. Voor huidige  
en toekomstige generaties 
telt vooral het gebruik en 
de ervaring. We gaan van 
ownership naar usership
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• Demograische transitie 

Een structurele factor in de ontwikkeling 

van winkelgebieden vormen de demograi-

sche transities die in verschillende delen van 

Nederland plaatsvinden. Het gaat met name om 

vergrijzing, ontgroening en de toe- en afname 

van huishoudens-en bewonersaantallen. Deze 

demograische veranderingen hebben onder 

meer gevolgen voor de lokale werkgelegenheid 

en het draagvlak voor en betaalbaarheid van 

maatschappelijke voorzieningen.

Ruimtelijke hiërarchie

Door de vraag- en aanbodontwikkelingen is de 

traditionele winkelhiërarchie langzaam komen 

te veranderen. Het kaartbeeld verschuift steeds 

verder naar een functionele hiërarchie. Daarin zijn 

niet meer de ligging, omvang en verzorgingsgebied 

de centrale begrippen voor de typering van een 

winkelgebied, maar gaat het meer om de kwalita-

tieve en functionele invulling van een centrum en 

om ruimere openingstijden van de winkels (avond, 

zondag). Koopmotieven worden bepalend. Globaal 

zijn in deze functionele hiërarchie de volgende 

centra te benoemen:

• Binnensteden

Hier staat het recreatieve winkelen centraal. De 

consument komt hier om zich te ontspannen 

en te vermaken. Voor het winkelen is de bran-

chegroep mode & luxe daarbij de basis. Naast 

modewinkels zorgen andere luxe producten, 

zoals juwelier, boeken, media, cosmetica voor 

een totaal pakket wat detailhandel betreft. 

Vermaak, sfeer, verrassing zijn kernbegrippen.

• Stadsdeelcentra en grotere dorpscentra

Boodschappen doen en recreatief winkelen op 

beperktere schaal (eficiënt recreatief winkelen) 

worden hier gecombineerd. Compactheid, com-

pleetheid, overzichtelijkheid en bekendheid zijn 

kernbegrippen. Lokale ondernemingen kunnen 

hierbij voor de benodigde uniciteit zorgen. 

Klanten komen speciiek bij deze winkels voor 

kwaliteit, service persoonlijke benadering 

en specialisme. Maar de consument vraagt 

daarnaast tevens om de aanwezigheid van de 

bekende landelijke formules.

• Centra met basisvoorzieningen

De boodschappencentra. Hoge dichtheid, 

gericht op gemak, voornamelijk boodschappen, 

supermarkten als trekker. Gemak, eficiëntie, 

regelmatig bezoek en nabijheid zijn in verband 

met de vergrijzing van de bevolking steeds 

belangrijkere kernbegrippen.

• Grootschalige clusters

Gericht op laagfrequente aankopen, vervan-

gingsaankopen, woninginrichting, doe-het-zelf, 

tuincentra, enz. Woonboulevards, GDV locaties 

(grootschalige detailhandel voorzieningen) 

zoals Retail Parken en themacentra (Factory 

Outlet Centra) behoren hiertoe. Gemak, hel-

derheid, parkeren en bereikbaarheid zijn 

kernbegrippen.

• Traficlocaties

Traficlocaties worden een steeds belangrijkere 

aankoopplaats. Dit is begonnen met de komst 

van winkels op grote vliegvelden. Deze trend 

zet zich door op andere locaties, zoals trein-, 

tram- en busstations, ziekenhuizen, kantoorlo-

caties en universiteiten. De grotere NS-stations 

hebben al een ruim aanbod aan winkels.

4.2 
Beleidskaders

De keuzes in deze nota passen binnen de diverse 

beleidskaders zoals die op de diverse niveaus 

(Europa, Nederland, Provincie, MRE en Stedelijk 

Gebied Eindhoven) gelden en zijn voor wat 

Provincie en regio betreft afgestemd. De belangrijk-

ste beleidskaders komen nu aan bod. 

Europese Dienstenrichtlijn

De Europese Dienstenrichtlijn (EDR) stelt dat de 

overheid zich niet mag mengen in concurrentie-

verhoudingen. De belangrijkste consequentie is 

dat ruimtelijke ordening op basis van economi-

sche motieven niet meer mag. Dit betekent dat de 

positie van het distributieplanologisch onderzoek 

(DPO) gewijzigd is. Het DPO dient tegenwoordig 

veel meer als hulpmiddel om de effecten van een 

bepaald detailhandelsinitiatief in te schatten en 

inzicht te krijgen in de consumentenbehoefte naar 

bepaalde winkelvoorzieningen. Daarop aanvul-

lend dient een initiatief beoordeeld te worden op 

basis van de dwingende redenen van algemeen 

belang. In de Europese Dienstenrichtlijn zijn 

voor detailhandel de redenen ‘consumentenbe-

scherming’, ‘ruimtelijke ordening’ en ‘milieu’ als 

relevant benoemd. Hierbij zijn aspecten als com-

plementariteit van winkelgebieden op basis van 

koopmotieven, effecten op de detailhandelsstruc-

tuur, concentratie van detailhandelsvoorzieningen 

De consument komt in de 
binnenstad om zich te ont
spannen en te vermaken. 
Voor het winkelen is de 
branchegroep mode & luxe  
daarbij de basis

Scandinavian Concept Store  

Deense Kroon – Willemstraat, 

centrum

Wildenberg Herenmode – 

Kleine Berg, centrum
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Winkelen in Eindhoven

Jeansstore Rambam –  

centrum

Boekhandel Van Piere – 

Nieuwe Emmasingel, centrum

Winkelend publiek – centrum

Expo - restaurant - shop  

De Kazerne – Paradijslaan, 

centrum

Sissy-Boy, gevestigd in de 

Blob – centrum

Piet Hein Eek winkel – Strijp R
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en ruimtelijke kenmerken leidend. Tegenwoordig 

dient het initiatief ook te passen in de ‘ladder voor 

duurzame verstedelijking’.

Ladder voor duurzame verstedelijking

Nieuw in het rijksbeleid is de ‘Ladder voor duur-

zame verstedelijking’ bij ontwikkelingsopgaven. 

Deze regeling onderstreept het belang van regio-

nale afstemming. De ladder omvat de volgende drie 

treden:

1. Voorziet de voorgenomen stedelijke ontwikke-

ling in een actuele regionale behoefte;

2. Kan deze actuele behoefte binnen het bestaand 

stedelijk gebied van de betreffende regio 

worden ingevuld (door b.v.herstructurering, 

transformatie of anderszins) en;

3. Indien nee, dan passende ontsluiting.

Provinciaal beleid – Structuurvisie  

Ruimtelijke Ordening

Op 19 maart 2014 zijn de Structuurvisie Ruimtelijke 

Ordening en de Verordening Ruimte 2014 in werking 

getreden. Deze structuurvisie is een actualisatie 

van de visie die in 2010 werd vastgesteld. 

Noord-Brabant heeft de ambitie tot de top van 

Europese kennis- en innovatie regio’s te blijven 

behoren. Een aantrekkelijk leef-, woon- en 

vestigingsklimaat is hiervoor een essentiële 

voorwaarde. Juist met het oog op de aantrekkelijk-

heid van Brabant vindt de provincie een vitale en 

toekomstbestendige detailhandelsstructuur van 

groot belang. Een detailhandelsstructuur waarin 

plaats is voor innovaties en die ruimte biedt aan 

verbindingen met diverse andere economische 

en sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen. De 

Structuurvisie ruimtelijke ordening omschrijft 

daarom dat de ontwikkeling van detailhandelsloca-

ties een provinciaal belang betreft. Fundamentele 

veranderingen in de detailhandel (economische 

stagnatie, omzetverschuivingen van ‘ofline’ 

en naar ‘online’ winkels, toenemende winkel-

leegstand, digitalisering van de samenleving, 

demograische transities, toenemend belang van 

beleving, veranderende vrijetijdsbestedingen en 

bewegingen in de horeca) vragen om vernieuwing 

van de detailhandelsstructuur. 

Er is beperkt ruimte voor uitbreiding van detailhan-

del. Een reductie van detailhandels-voorzieningen 

wordt voorzien. Daarom is het belangrijk zorgvul-

dig om te gaan met de bestaande winkelcentra. 

Dit is een primaire verantwoordelijkheid van de 

gemeenten. De voornaamste taak van de provincie 

is om ruimtelijke ontwikkelingen van detailhan-

delslo-caties af te stemmen als het gaat om 

grootschalige, bezoekersintensieve ontwikkelingen 

met een regionaal en bovenregionaal karakter. 

Deze ontwikkelingen kunnen de economische en 

toeristische aantrekkingskracht van het stedelijk 

concentratiegebied en Noord-Brabant als geheel 

vergroten. Ontwikkelingen zijn mogelijk als deze 

het bestaande voorzieningenniveau versterken 

en de ruimtelijke effecten inpasbaar zijn in de 

omgeving. 

Het ruimtelijk beleid is vertaald in de Verordening 

Ruimte. Hierin staan regels waarmee een gemeente 

rekening moet houden bij het ontwikkelen van 

bestemmingsplannen.

Provinciaal beleid – Nota van uitgangspunten 

detailhandel

In november 2013 is er een nota van uitgangs-

punten rondom het detailhandelsbeleid van de 

provincie gepresenteerd; “Werk aan de winkel in 

de regio. Naar een regionale aanpak ter versterking 

van de detailhandelsstructuur in Noord-Brabant 

(25 november 2013)”. De provincie roept daarin 

gemeenten op om heldere en scherpe keuze te 

maken zodat de detailhandelsstructuur vitaal en 

toekomstbestendig blijft. Hiertoe wil de provin-

cie regionale detailhandelsvisies en –afspraken 

vastleggen met de gemeenten. Voor het maken 

van deze visies en afspraken heeft de provincie 

richtinggevende uitgangspunten meegegeven. 

Deze uitgangspunten hanteert de provincie ook in 

het (voor)overleg met gemeenten en marktpartijen 

over concrete grootschalige detailhandelsplannen 

met bovenlokale effecten. De richtinggevende 

uitgangspunten: 

• Streef naar concentratie van detailhandel en 

voorkom verspreide bewinkeling.

• Scherp de toepassing van de ‘ladder voor 

duurzame verstedelijking’ aan door detail-

handelsontwikkelingen in of aansluitend aan 

bestaande winkelgebieden te accommoderen.

• Wees terughoudend met perifere detailhan-

delsontwikkelingen (zowel wat uitbreiding als 

branchering betreft).

• Voeg per saldo géén extra winkelmeters toe. 

• Benoem perspectiefrijke en perspectiefarme 

winkelgebieden.

• Investeer in perspectiefrijke gebieden en bied 

alternatieven voor perspectiefarme gebieden.

• Speel in op de ruimtelijke effecten van internet-

winkelen: bestem showrooms of afhaalpunten 

van internetwinkels zo veel mogelijk in of aan-

sluitend aan winkelgebieden (geen showroom 

buiten bestaande winkelgebieden).

• Bied ruimte aan innovatieve concepten.

• Verbind nieuwe ontwikkelingen met (de effecten 

op) de bestaande detailhandelsstructuur.

• Laat detailhandelsinitiatieven aansluiten bij  

de speciieke kwaliteit en uniciteit (het DNA)  

en de ambities van de regio.

• Betrek marktpartijen, kennisinstellingen en 

centrummanagement bij de opstelling van  

regionale detailhandelsvisies en de vormgeving 

van nieuwe detailhandelsontwikkelingen.

De provincie roept op om de uitgangspunten en 

keuzes vast te leggen in regionale detailhandels-

visies. In de wijziging van de ‘Verordening ruimte’ 

borgt de provincie dat er jaarlijks, als onderdeel van 

deze regionale aanpak, afspraken worden gemaakt 

over de (sub)regionale, ruimtelijke detailhandels-

ontwikkelingen in de komende jaren. Dit houdt in 

dat het maken van afspraken op regionale schaal 

verplicht wordt zodra dit beleid is vastgesteld; het 

betreft afspraken die rechtstreeks gaan doorwer-

ken naar bestemmingsplannen.

Inmiddels is, naast het borgen van het maken 

van regionale afspraken, in de Verordening ruimte 

2014 opgenomen, dat de ‘Ladder voor duurzame 

verstedelijking’ dient te worden toegepast bij de 

ontwikkeling van (nieuwe) detailhandelslocaties.

Regionaal en subregionaal beleid

In de ontwerpversie van de Regionale Agenda 

2015-2018 van de Metropoolregio Eindhoven is 

opgenomen dat de Metropoolregio een regio-

nale visie detailhandel op gaat stellen en deze 

vervolgens zal vertalen in afspraken met betrok-

ken partijen. Hierbij gaat het onder andere om 

praktische afspraken ter vermindering van onder-

linge concurrentie tussen de 21 samenwerkende 

gemeenten en het per saldo komen tot één samen-

hangend regionaal aanbod. 

Binnen de Metropoolregio Eindhoven is afgespro-

ken dat de subregio’s eerst komen tot visies op 

subregionaal niveau. Vervolgens zal op regionaal 

niveau gezorgd worden voor afstemming tussen 

de subregionale visies. Hierbij wordt gekeken of de 

visies bij elkaar aansluiten of dat er bijstelling nodig 

is. Eventuele aanpassingen zullen altijd op het 

niveau van de subregio vorm krijgen. De totaalvi-

sie, het resultaat van de subregionale visies met 

de regionale paraplu, zal aan de Provincie worden 

gepresenteerd. Hiermee wordt voldaan aan de 

wens van de provincie om regionale afspraken te 

maken én hebben de subregio’s maximale vrijheid 

om een eigen invulling te geven aan afspraken die 

passen bij hun speciieke situatie. De regionale 

visie detailhandel vormt een kader dat gemonitord 

en waar nodig aangescherpt / aangepast wordt.

De gemeente Eindhoven is onderdeel van de sub-

regio ‘Stedelijk Gebied’, binnen de Metropoolregio 

Eindhoven. Naar verwachting wordt de subregio-

nale detailhandelsvisie voor het ‘Stedelijk Gebied’ 

medio 2015 vastgesteld.

Gemak, eficiëntie,  
regelmatig bezoek en  
nabijheid zijn in verband 
met de vergrijzing van de 
bevolking steeds belang
rijkere kernbegrippen

Winkelend publiek –  

Tongelresestraat, Tongelre
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In Eindhoven is de detailhandel ook op onderdelen aan grote  

veranderingen onderhevig. Dit is al geschetst in het rapport  

“Herijking Detailhandelsnota” en dit is ook bevestigd in  

gesprekken met diverse (markt)partijen die betrokken (willen)  

zijn bij de detail handel in en om Eindhoven.

→ Lees verder op pag. 32

Yksi is een woonwinkel en 

expositieruimte op Strijp–S
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Mede op basis hiervan is een 9-tal onderdelen 

benoemd die nadrukkelijk opnieuw tegen het licht 

zijn gehouden:

5.1.  Perifere detailhandel;

5.2. Detailhandel op bedrijventerreinen;

5.3. Megasupermarkten;

5.4. Verantwoord faciliteren van internethandel;

5.5. Kringloopbedrijven en -winkels;

5.6. Traficlocaties;

5.7.  Warenmarkten.

5.8. Voormalige (buurt)winkelstrips

5.9. Bijzondere initiatieven

In de rapportage “Herijking Detailhandelsbeleid” 

zijn ook de uitgangspunten voor een nieuwe visie 

uitgewerkt. Deze uitgangspunten zijn:

• De vraag van de consument is leidend;

• Compactheid van winkelgebieden;

• Type koopgedrag is leidraad voor positionering 

van winkelgebieden;

• Belang van leefbaarheid en waar mogelijk 

beperken van (mogelijke) leegstand;

• Duurzaam ruimtegebruik

• Vernieuwing faciliteren

• Randvoorwaarden verschillen per type 

winkelcentrum.

5.1  
Perifere detailhandel

De oorsprong van perifere detailhandel is gelegen 

in de aard en omvang van de artikelen. Winkels die 

vanwege de aard en omvang van de artikelen een 

groot oppervlak nodig hebben, krijgen ruimte in 

de daarvoor benoemde gebieden buiten reguliere 

winkelcentra. In winkelcentra blijken deze winkels 

niet of nauwelijks inpasbaar te zijn. In de loop der 

jaren is de aard en omvang van de assortimenten 

op perifere locaties wel sterk gewijzigd. Mede 

vanwege gunstiger marges is de nadruk steeds 

meer komen te liggen op niet-volumineuze assorti-

menten en branchevreemde artikelen. Onderscheid 

met aanbod in centrumgebieden is kleiner gewor-

den. Ongebreidelde mogelijkheden op (bestaande 

en nieuwe) perifere locaties leiden echter tot sterke 

wijziging van de bestaande winkelstructuur en 

kunnen de vitaliteit van een binnenstad, stadsdeel- 

of boodschappencentrum aantasten. Gelet op de 

grote ruimtelijke, economische en maatschappe-

lijke belangen, is dit in veel gevallen niet gewenst. 

Bij elke verruiming van beleid is dan ook steeds een 

afweging nodig van de gevolgen voor de bestaande 

en beoogde winkelstructuur. Centraal staat de uit-

daging om de dynamiek op een verantwoorde wijze 

te faciliteren.

Toch zien we steeds vaker brancheverbreding op 

perifere locaties. In verschillende branches is er 

een sterke vraag naar vestiging van grootschalige 

winkels buiten de reguliere winkelcentra. Dit is 

enerzijds terug te voeren naar de schaalvergro-

ting, maar anderzijds ook naar de moeilijke(re) 

marktomstandigheden en de relatief hoge huis-

vestingslasten in binnensteden of andere grotere 

winkelcentra. De gemeenschappelijke noemer van 

dergelijke winkelgebieden is de grote schaal van 

de winkels (meestal wordt minimaal 1.000 of 1.500 

m² gehanteerd) en het bezoekdoel van de consu-

ment (doelgericht laagfrequent aankopen doen). 

In de praktijk gaat het met name om de branches 

sport, speelgoed, rijwielen en electro. De meters 

in de periferie zijn goedkoper, de uitingsmogelijk-

heden uitgebreider en parkeren en bereikbaarheid 

consumentvriendelijker. Diverse (over het alge-

meen grote) steden geven gehoor aan deze 

argumenten. Indien de verbreding in Eindhoven 

wordt toegestaan, is een afbreuk van de ijnmazige 

perspectiefrijke winkelstructuur en de onderschei-

dende top (binnenstad) een mogelijk gevolg, en 

dat is ongewenst voor het consumentenbelang op 

lange termijn. 

In de nota uit 2006 is uitvoerig aandacht besteed 

aan het beleid voor perifere detailhandel. Diverse 

branches mogen zich perifeer vestigen, het con-

centreren van deze aanbieders heeft daarbij de 

voorkeur. De branches zijn onderverdeeld in drie 

hoofdcategorieën:

• Perifere detailhandel, categorie I: brand- en 

explosiegevaarlijke stoffen. Het perifeer vesti-

gen van deze branche is vooral ingegeven vanuit 

veiligheid.

• Perifere detailhandel categorie IIA + IIB: auto’s, 

boten, caravans (ABC goederen, IIA) en grove 

bouwmaterialen (IIB). Het perifeer vestigen 

van deze branches komt voort uit het feit de 

benodigde oppervlaktes niet binnen de regu-

liere detailhandelsstructuur kunnen worden 

geaccommodeerd (vanwege de gevoerde 

volumineuze artikelen). Daarnaast heeft de con-

sument de voorkeur voor geclusterd aanbod.

• Perifere detailhandel categorie III: bouw-

markten, keukens en sanitair, tuincentra en 

woninginrichting als geheel. In deze branches 

speelt, meer dan bij categorie I, IIA en IIB, het 

principe van lokale en (kleine) regionale ver-

zorgingsgebieden een rol. Dit betekent dat de 

concentraties met de categorie III-aanbieders 

We zien steeds vaker  
brancheverbreding op  
perifere locaties. In  
verschillende branches  
is er een sterke vraag  
naar vestiging van groot
schalige winkels buiten  
de reguliere winkelcentra

Perifere detailhandel Aan de 

Kade – Kanaaldijk-Noord

Winkelend publiek – Aan 

de Kade 
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in een verzorgingsstructuur dienen te passen 

(bijzondere/grootschalige concentraties). Ook 

binnen deze categorie is een clustering van 

aanbieders gewenst vanuit het perspectief  

van de consument.

Op de bedrijventerreinen staan we in het algemeen 

geen (nieuwe) vestigingen van detailhandel en 

geen substantiële uitbreidingen van detailhandel 

toe.

In deze nota houden we de beleidsuitgangspunten 

op hoofdlijnen hetzelfde (ook de indeling in catego-

rieën), maar voegen we hier het volgende aan toe: 

Clusters van zgn. ABC winkels (Cat. IIA) hebben 

vaak een bedrijvenbestemming waarbij met vrij-

stelling detailhandel mogelijk is voor de verkoop 

van goederen die een eerstegraads verwantschap 

hebben met de verkoop van ABC goederen, mits 

deze verkoop slechts een ondergeschikte functie 

heeft. We constateren echter dat ook in de ABC 

-branches specialisering en schaalvergroting toe-

nemen in de strijd om de consument (met name om 

die te verleiden toch een winkel te bezoeken i.p.v. 

on line te bestellen). Vestiging van specialistische 

en grootschaligere aanbieders van eerstegraads 

verwante artikelen moet dus mogelijk zijn in een 

ABC cluster. De ondergeschiktheid wordt dan op 

het niveau van het hele cluster bezien. Een winkel 

met aan ABC eerstegraads verwante artikelen heeft 

ook nauwelijks toegevoegde waarde in een regulier 

winkel- of boodschappencentrum. Wij verruimen 

dus in clusters van ABC winkels de mogelijkheid 

voor specialistische aanbieders van eerstegraads 

verwante artikelen mits ondergeschikt op het 

niveau van het hele cluster.

Perifere detailhandel dient op een beperkt aantal 

aangewezen locaties ruimtelijk geclusterd te 

worden. Waar mogelijk en wenselijk (denk aan vol-

doende infrastructuur, maar ook potentiële overlast 

voor woongebieden), wordt met deze detailhandel 

aansluiting gezocht bij bestaande perifere winkel-

gebieden. In Eindhoven zijn dit Koopcentrum De 

Hurk, Aan De Kade (Kanaaldijk-Noord) en Bisschop 

Bekkerslaan (De Tempel). Gezien de positie en het 

perspectief van Ekkersrijt wordt zeer weloverwogen 

omgegaan met uitbreiding van het perifere detail-

handelsaanbod. In regionaal verband is Ekkersrijt 

bestempeld als dé plek voor doelgerichte aan-

kopen voor “In en om het huis” met een compleet 

aanbod aan trekkers. Voor een sterke regionale 

structuur verwijzen we grootschalige trekkers 

naar het Meubelplein. De consument is gebaat 

bij dit heldere proiel. Als gevolg hiervan hebben 

de clusters de Hurk, Aan De Kade en Bisschop 

Bekkerslaan een lokaal verzorgend karakter. Neemt 

niet weg dat er kansen liggen. In de analyse / herij-

king is bijvoorbeeld geconcludeerd dat het aanbod 

in de doe-het-zelfbranche achterblijft bij referentie-

cijfers. Met name aan de ‘Veldhovense kant’ zijn er 

kansen doordat de vraag hier groot is (nieuwbouw 

Meerhoven en Veldhoven) en er nagenoeg geen 

nieuwe aanbieders zijn bijgekomen.

Voor sommige winkels geldt dat ze bijvoorbeeld 

dusdanig doelgericht bezocht worden of een 

dusdanige ruimtevraag hebben dat clustering 

geen meerwaarde biedt of simpelweg qua ruimte 

niet mogelijk is. In uitzonderlijke gevallen kunnen 

dergelijke zaken, mits passend binnen gestelde 

randvoorwaarden, zich daarom vestigen op 

bepaalde locaties buiten de hoofdstructuur van 

perifere detailhandelsclusters (denk hierbij aan 

tuincentra, kringloopbedrijven). 

Het blijft belangrijk om terughoudend om te gaan 

met brancheverbreding op perifere locaties. 

Op perifere locatie Koopcentrum De Hurk heeft 

zich reeds brancheverbreding voorgedaan (o.a. 

supermarkt, textielsuper). Hier streven we naar 

het terugbrengen van de branchevreemde zaken. 

Om te komen tot een robuuste, duurzame struc-

tuur is brancheverbreding op perifere locaties in 

Eindhoven uitgesloten. Zo sluiten we aan bij het 

winkelgedrag van de consument en de helderheid 

van de structuur. Bovendien is de kans op leeg-

stand binnen die structuur kleiner.

Om te komen tot een  
robuuste, duurzame  
structuur is branche
verbreding op perifere  
locaties in Eindhoven  
uitgesloten

  Toegestaan Niet Toegestaan

Koopcentrum De Hurk Cat. IIA -III Cat. I – IIB

De Hurk A2 – zone Cat. IIA Cat. I – IIB – III

De Hurk Overig Cat. IIB Cat. I – IIA – III

Kapelbeemd  - Cat. I – IIA – IIB – III

GDC Acht  - Cat. I – IIA – III

Eindhoven Airport  - Cat. I – IIA – IIB – III

Esp   - Cat. I – IIA – IIB – III

(toekomstig) Bokt - Cat. I – IIA – IIB – III

Strijp T  - Cat. I – IIA – IIB – III

High Tech Campus  - Cat. I – IIA – IIB – III

Brainport Innovation Park  - Cat. I – IIA – IIB – III

Vredeoord  - Cat. I – IIA – IIB – III

Park Forum  - Cat. I – IIA – IIB – III

Flight Forum  - Cat. I – IIA – IIB – III

Aan De Kade (Kanaaldijk Noord) Cat. III Cat. I – IIA – IIB

De Kade Kanaaldijk Zuid - Cat. I –IIA – IIB - III

De Kade buiten de Ring  Cat. IIB Cat. I – IIA – III

Rapenland  - Cat. I – IIA – IIB – III

Woenselse Heide / Autowijk Cat. IIA Cat. I –IIB – III

De Tempel (Bisschop Bekkerslaan) Cat. III Cat. I – IIA – IIB

Vlokhoven  Cat. I – IIA – IIB – III

Achtse Barrier  - Cat. I – IIA – III

Herzenbroeken / Sectie C - Cat. I – IIA – IIB – III

Driehoeksbos  - Cat. I – IIA – IIB – III

Mogelijkheden Perifere  
detailhandel per gebied 
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5.2  
Detailhandel op  
bedrijventerreinen

Vanuit het bedrijventerreinenbeleid is het ‘zuiver’ 

houden van bedrijventerreinen van belang. 

Bedrijventerreinen zijn letterlijk bestemd voor 

bedrijfsactiviteiten die niet in woon- en/of cen-

trumgebieden gewenst zijn vanwege hun impact  

op de omgeving. Deze bedrijven zijn echter wel 

nodig als onderdeel van onze economische struc-

tuur (werkgelegenheid, inkomen etc.). Door b.v. 

een publiekstrekkende functie als detailhandel  

toe te laten, wordt een functie toegelaten die een 

claim legt op (toekomstige) ruimte die reguliere 

gevestigde bedrijven in met name een hogere  

milieucategorie nodig hebben. 

Daarbij komt dat b.v. detailhandel een intensiever 

economisch gebruik heeft en per vierkante meter 

meer toegevoegde waarde realiseert, wat resul-

teert in een hogere vastgoedwaarde. Dit is voor 

eigenaren/beleggers aantrekkelijk waardoor ze  

zich richten op winkelbedrijven en waardoor de 

ruimtes voor reguliere bedrijven niet meer betaal-

baar en daarmee beschikbaar zijn. 

In principe blijft detailhandel op bedrijventerreinen 

niet toegestaan. Ook niet op die enkele terrei-

nen waar ‘verkleuring’ / functiemenging gewenst 

lijkt, als gevolg van het vertrek van de traditionele 

gebruikers. Vaak zijn het de oudere terreinen, die 

middenin het stedelijk weefsel liggen, die behoefte 

hebben aan wat ruimere bestemmingsmogelijk-

heden. Deze ruimte past echter prima onder de 

noemer productie gebonden detailhandel. Bij pro-

ductiegebonden detailhandel gaat het om bedrijven 

die als hoofdactiviteit het produceren / assemble-

ren, verwerken, herstel of kweken van een product 

hebben. De verkoop van dat product in of vanuit de 

bedrijfslocatie vormt een ondergeschikte activiteit 

ten opzichte van het ‘productieproces’. De bedrij-

ven binnen deze categorie lopen uiteen van b.v. een 

glashandel, smederij hekwerken tot een computer-

leverancier en van installateurs tot meubelmakers. 

Vroeger verkochten deze bedrijven hun produc-

ten en diensten voornamelijk aan bedrijven of via 

tussenpersonen zoals aannemers en architecten. 

Door een aantal factoren zoals onder meer adver-

teren via Internet, kunnen deze bedrijven meer 

producten rechtstreeks aan consumenten leveren. 

Deze bedrijven gaan dus qua ruimtelijke uitstraling 

steeds meer op detailhandel lijken, zeker als er een 

showroom bij het bedrijf zit. Dit betekent vooral  

dat een bedrijf meer bezoekers trekt, waardoor de  

parkeerbehoefte toeneemt. Deze bedrijven zitten 

echter op locaties waar meestal geen detailhan-

del is toegestaan. De parkeercapaciteit is niet op 

deze groei berekend, waardoor naburige bedrij-

ven worden benadeeld. In het buitengebied kan 

een dergelijke activiteit de ruimtelijke kwaliteit 

aantasten.

Beleidslijn productiegebonden detailhandel

Uitgangspunt is dat de productiegebonden detail-

handel op bedrijventerreinen ondergeschikt blijft. 

De voorkeur gaat er naar uit dat er helemaal geen 

showroom bij het bedrijf komt indien het op een 

bedrijventerrein gelegen is en dat ze hun verkoop-

bare goederen via daarvoor bestemde locaties 

(winkelpanden) aanbieden. Indien er toch de wens, 

nut en / of noodzaak is om producten ter plekke 

te tonen, dan mag hier in principe maximaal 20% 

van het totale bedrijfsoppervlak voor worden 

gebruikt, met een maximum van 200 m². Vanwege 

de diversiteit van de initiatieven, dient elk initia-

tief echter afzonderlijk beoordeeld te worden op 

eventuele (structuurverstorende) effecten voor de 

perspectiefrijke winkelgebieden in Eindhoven en 

het betreffende bedrijventerrein.

Vanwege de mogelijk publieksaantrekkende 

werking van productiegebonden detailhandel is 

aandacht gewenst. Productiegebonden detail-

handel op een bedrijventerrein mag geen afbreuk 

doen aan of beperkingen opleggen voor omliggende 

bedrijven op het bedrijventerrein. Een derge-

lijke winkelruimte moet voldoen aan het meest 

recente gemeentelijke beleid op het gebied van 

de externe veiligheid, waarbij rekening gehouden 

moet worden met het plaatsgebonden risico en 

de verantwoording van het groepsrisico binnen 

het invloedsgebied van een risicoveroorzakende 

inrichting. Een dergelijke winkelruimte is alleen 

toegestaan aan de rand van een bedrijventerrein  

en is niet te groot, zodat er geen grote groepen 

personen tegelijkertijd zich in het pand bevinden 

(minder dan 50 personen). Dit laatste dus i.v.m.  

de hoogte van het groepsrisico.

Het toestaan van deze vorm van productiegebon-

den detailhandel past bij de ambitie van de stad 

Eindhoven om ruimte te bieden aan experimenten 

en ondernemerschap. Bovendien sluit het aan 

bij de sterke maakcultuur en creatieve sector in 

Eindhoven. Door dit toe te staan ligt er bijvoorbeeld 

een kans voor designers, waar de vervaarding en 

tentoonstelling vaak vloeiend in elkaar overgaan.

 

5.3 
Megasupermarkten

In de Detailhandelsnota 2006 is het onder-

werp ‘grootschalige supermarkten’ kort belicht. 

Een algemene lijn ontbrak, maar speciiek voor 

Eindhoven-Oost werd aangegeven dat ondanks dat 

hier geen grootschalige supermarkt aanwezig was, 

nieuwvestiging van een supermarkt van dergelijk 

formaat niet wenselijk werd geacht omdat deze de 

voorgestelde structuur zou frustreren. Voor uitbrei-

ding van het bestaande supermarktaanbod tot een 

grootschalige supermarkt werden mogelijkheden 

gezien in Winkelcentrum Woensel.

In deze nota nemen we wel een algemene lijn op 

voor megasupermarkten: Vanwege hun mogelijke 

effecten op de voorzieningenstructuur, met name 

op de winkelcentra die een belangrijke functie op 

het gebied van boodschappen doen hebben, staan 

we solitaire vestiging van megasupermarkten 

niet toe. Evenmin als de vestiging van dergelijke 

supermarkten op perifere detailhandelslocaties. 

Vestiging van een nieuwe megasupermarkt op een 

nieuwe locatie heeft met name gevolgen op buurt- 

en wijkniveau. Juist vanwege het feit dat deze 

buurt- en wijkstructuur zo zorgvuldig is opgebouwd 

en de inwoners beschikken over een supermarkt 

in de directe woonomgeving, is het behoud en de 

versterking hiervan uitgangspunt. In alle gevallen 

is de uiteindelijke locatie natuurlijk cruciaal voor de 

effecten. De effecten zijn het grootst voor de buurt-

steunpunten in de structuur, vanwege het gebrek 

aan aanvullende winkels en voorzieningen.

Inpassing van een megasupermarkt in de 

bestaande reguliere winkelcentra behoort tot 

de mogelijkheden. Reëler lijkt de kans dat een 

bestaande supermarkt uitbreidt tot (zeer) groot-

schalige supermarkt. Een dergelijk initiatief 

(uitbreiding tot of nieuwvestiging van een mega-

supermarkt) in een van de bestaande winkelcentra 

wordt beoordeeld op de mogelijke effecten op het 

perspectief van de tot de structuur behorende 

winkelgebieden. Slechts wanneer geen structuur 

verstorende effecten worden verwacht, kan worden 

meegewerkt aan het initiatief. Dit is in lijn met 

Europees (Europese Dienstenrichtlijn), lande-

lijk en provinciaal beleid (ladder voor duurzame 

verstedelijking). 

Overigens spreken supermarktorganisaties steeds 

vaker over het optimaliseren van hun vestigingen. 

Dit betekent niet meer altijd uitbreiden maar soms 

ook het verminderen van meters als dit de bedrijfs-

economische exploitatie (wat onder de streep 

overblijft) van een vestiging verbetert.

Supermarktorganisaties 
spreken steeds vaker over 
het optimaliseren van hun 
vestigingen

Albert Heijn XL – Limburglaan
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5.4 
Verantwoord faciliteren  
van internethandel

In 2006 is het onderwerp internethandel nog 

nauwelijks belicht. In deze nota is het faciliteren 

van internethandel een belangrijk onderdeel in het 

detailhandelsbeleid, waarbij vooral de keuze op 

welke locaties dit eventueel plaats kan vinden cen-

traal staat. Eindhoven wil de dynamiek binnen de 

internethandel faciliteren op de daarvoor geschikte 

plekken. Deze nieuwe vorm kan een bijdrage 

leveren aan de vitaliteit van bestaande gebieden. 

Bovendien verwacht de consument simpelweg dat 

afhaalpunten ruimtelijk mogelijk worden gemaakt. 

Met de komst van internethandel is een nieuw 

type bedrijf ontstaan met bijbehorende kenmer-

ken. We maken onderscheid tussen twee typen 

internethandel:

 

1. Internethandel zonder fysieke 

bezoekmogelijkheid

Bij deze vorm van internethandel is er geen contact 

tussen internetwinkel en klant. Alle klantencontac-

ten met de klant en de verzending van de goederen 

gebeurt uitsluitend via het internet of per post. 

Deze vorm van internethandel wordt in ruimtelijke 

zin niet aangemerkt als detailhandel. Zij kunnen 

voorkomen als uitsluitend kantoor maar ook als 

bezorgdienst.

Locaties waar deze kantoorachtige internethandel 

zich kan vestigen zijn: bedrijventerreinen, kantoor-

locaties, woonwijken (kleinschalig en mits zij geen 

overlast bezorgen), buitengebied en PDV-locaties. 

Locaties waar internet bezorgdiensten zich zouden 

kunnen vestigen zijn bedrijventerreinen, kantoorlo-

caties en PDV-locaties.

2. Internethandel met fysieke 

bezoekmogelijkheid

Hier kan de klant de internethandel bezoeken om 

de bestelde artikelen af te halen, te retourneren (de 

zogenaamde afhaalpunten). Daarnaast zijn er ook 

afhaalpunten waar ook andere zaken mogelijk zijn, 

zoals het presenteren, kopen, bestellen en omrui-

len van artikelen (de webwinkel). 

Afhaalpunt

Een afhaalpunt is een vorm van internethandel met 

fysieke bezoekmogelijkheid en rekenen we juri-

disch-planologisch tot detailhandel. Dat wil zeggen 

dat afhaalpunten in principe ingepast kunnen 

worden op (de vele) locaties waar reeds een detail-

handels-bestemming op zit. Door deze benadering 

is het mogelijk om grip te houden op de verdere 

ontwikkeling van dit fenomeen. Zelfstandige 

afhaalpunten, ook wel Pick-Up-Points, kunnen 

alleen of geclusterd (meerdere afhaalpunten dus) 

gevestigd worden. Door clustering kunnen ver-

keersstromen beter geconcentreerd worden.

In Eindhoven worden afhaalpunten idealiter 

gerealiseerd in of aansluitend op bestaande win-

kelcentra en perifere detailhandelslocaties. Dit is 

conform de richtinggevende uitgangspunten van 

het provinciale detailhandelsbeleid. Vestiging van 

een afhaalpunt op één van de vele winkellocaties 

heeft tevens als voordeel dat hier nieuwe bezoek-

motieven ontstaan. De kans op synergie met 

andere functies is groot, met name in de centra die 

doelgericht bezocht worden of waar boodschap-

pen doen centraal staat. Evenals afhaalpunten, 

worden met name deze locaties eficiënt (snel) 

bezocht. Ook bieden we ruimte voor een beperkt 

aantal afhaalpunten op goed bereikbare zgn. 

traficlocaties en aan invalswegen waar zich reeds 

voorzieningen gericht op de reiziger bevinden 

(zoals tankstations, campussen, treinstations, 

transferia of andere traficlocaties). Hier is ove-

rigens al vaak (‘ondersteunende’) detailhandel 

gevestigd. Deze afhaalpunten dienen te worden 

ingepast in bestaande bouwvolumes. Het is zaak te 

zorgen voor een goede spreiding van deze locaties 

over de stad. Dit argument speelt een belangrijke 

rol bij de beoordeling van het initiatief. Echte soli-

taire afhaalpunten staan we niet toe. Doordat er 

bij afhaalpunten geen goederen worden gepresen-

teerd, verkocht, besteld of omgeruild, nemen we 

geen brancheringsregels op voor afhaalpunten.

Ook verwachten we meer initiatieven van klein-

schalige onbemande afhaalpunten (b.v. ‘de 

Buren’-concept). Deze afhaalpunten kunnen zich 

vestigen in (plaats van lege) winkels en winkelcen-

tra. Vanuit het oogpunt van leefbaarheid en service 

lijkt het zinvol dergelijke kleinschalige afhaalpunten 

ook op wijk- en buurtniveau een plek te geven, in 

b.v. perspectiefrijke buurtcentra en -steunpunten.

Webwinkel

Webwinkels (waar ook artikelen gepresenteerd 

worden en / of waar men ook niet via internet 

bestelde artikelen kan kopen) beschouwen we 

als detailhandel. Ter voorkoming van ongewenste 

concurrentie op ruimtelijke aspecten zoals bereik-

baarheid, parkeren of gebiedsbestemming bieden 

we voor deze vorm van detailhandel alleen moge-

lijkheden in winkelcentra en (mits passend in 

branchering) op PDV-locaties.

De voorkeurslocatie voor afhaalpunten / webwin-

kels van grotere internethandels sluit veelal aan bij 

de hiervoor genoemde uitgangspunten. Zij willen 



Expo - restaurant - shop  

De Kazerne – Paradijslaan, 

centrum

Restaurant The Kitchen in  

De Bijenkorf, centrum

40 41Wie kiest wordt gekozen

Detailhandelsnota Gemeente Eindhoven

Wie kiest wordt gekozen

Detailhandelsnota Gemeente Eindhoven

Proeven in Eindhoven

Pastryclub in Vershal  

Het Veem, Strijp S

Coffeelab – Stationsplein, 

centrum

Rico’s Biokazen in Vershal  

Het Veem – Strijp S
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zich op een voor de consument zichtbare locatie 

vestigen met veel trafic en kiezen daarom vaak 

voor (randen van) winkelgebieden en niet voor 

bedrijventerreinen. Beleidsmatig beschouwen  

wij ze dan ook als detailhandel. 

Toekomstige knelpunten schuilen vooral in de 

kleinere internethandels, deze hebben vaak de 

behoefte om juist vanuit de bestaande (opslag)

locatie in woonwijken of op bedrijventerreinen 

een winkel te openen omdat de huurlasten hier 

laag zijn. Deze wildgroei van webwinkels dient 

voorkomen te worden. Webwinkels moeten juist 

een goede plaats worden gegeven in de huidige 

duurzame structuur. Indien dit niet gebeurt, gaan 

op termijn de winkels in de reguliere winkelcentra 

onder de wildgroei van internethandel (met name 

webwinkels) lijden, terwijl tegelijkertijd niet gepro-

iteerd wordt van de positieve effecten ten gevolge 

van het juist in of in aansluiting op deze winkelge-

bieden vestigen van internethandel. Bovendien 

zorgen consumenten voor verkeersbewegingen, 

waar locaties buiten de gewenste voorzieningen-

structuur vaak niet op berekend zijn. Als er op 

allerlei plekken nieuwe initiatieven ontstaan die op 

termijn uitgroeien tot volwaardige winkels, vraagt 

dit ook weer handhaving.

Het opnemen van regels voor internethandel zorgt  

ook voor een duurzaam gebruik van panden. Inter-

nethandel is een kans voor de huidige leegstand in 

winkelgebieden. Er zijn immers circa 40.000 web-

shops in Nederland, waarvan een deel mogelijk op 

termijn behoefte heeft aan fysieke zichtbaarheid.

5.5 
Kringloopbedrijven  
en –winkels

Terwijl steeds meer (kleding)winkels failliet gaan 

en de omzet van de detailhandel daalt, beleven 

schoenmakers, kledingmakers en kringloopwin-

kels relatief goede tijden. De circulaire economie 

draait volop. Mede door de economische crisis 

zijn winkels in tweedehands goederen een trend 

geworden. Ook on line toont het succes van m.n. 

Marktplaats een duidelijke opmars van deze cir-

culaire economie. De eerste barstjes zijn echter 

inmiddels ook al gesignaleerd. Door de crisis 

stellen mensen aanschaf van goederen langer uit 

waardoor de 2e hands spullen ook steeds ‘gebruik-

ter’ zijn. Hierdoor hebben kringloopwinkels steeds 

meer last van een minder goed verkoopbare 

voorraad. 

Kringloopwinkels versus kringloopbedrijven

Naast de (traditionele) winkels in tweedehands 

goederen (de kringloopwinkels), is een bedrijfs-

tak ontstaan die zich het best laat benoemen als 

kringloopbedrijven. Waar tweedehands winkels 

zich richten op verhandelen van nog bruikbare 

artikelen die via diverse kanalen worden ver-

kregen, richten kringloopbedrijven zich op het 

opruimen van boedels waarbij vervolgens, in het 

bedrijf, bruikbare en onbruikbare zaken van elkaar 

worden gescheiden en bovendien artikelen die 

nog bruikbaar gemaakt kunnen worden, worden 

opgeknapt of verwerkt tot grondstof of ‘halffabri-

caat’. Kringloopbedrijven hebben daardoor een 

andere ruimtelijke impact op hun omgeving dan 

kringloopwinkels / tweede hands winkels. Uit o.a. 

observaties ter plekke bij kringloopbedrijven blijkt 

dat het aandeel voor detailhandel ingerichte ruimte 

relatief beperkt is ten opzichte van de ruimte voor 

opslag, verwerking, selectie, reparatie etc. Deze 

bedrijven zijn daarom moeilijker te categoriseren 

als detailhandel, waar dit bij winkels in tweede-

hands goederen wel mogelijk is.

Sociaal maatschappelijke functie van 

Kringloopbedrijven

Een ander aspect wat in beoordelingen en  

afwegingen een rol speelt is de zgn. sociaal  

maatschappelijke functie van deze bedrijven. 

Vanuit duurzaamheid en circulaire economie is  

hergebruik van goederen en grondstoffen belang-

rijk. Door producthergebruik zorgt de branche er 

voor dat er minder afval geproduceerd wordt en  

er daardoor ook minder afval verbrand of gestort 

hoeft te worden.

Woenselse Markt op zaterdag

Winkelend publiek in de 

Heuvel – centrum

Straatmuzikanten – Demer, 

centrum

Eindhoven wil de dynamiek 
binnen de internethandel 
faciliteren op de daarvoor 
geschikte plekken
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Vanuit maatschappelijke betrokkenheid en / 

of kostenoverwegingen en omdat de aard van 

de werkzaamheden bij een kringloopbedrijf het 

toestaan, wordt vaak gebruik gemaakt van vrijwil-

ligers en werknemers die in bepaalde (scholings)

trajecten zitten en / of een grotere afstand tot 

de reguliere arbeidsmarkt hebben. Let wel, in dit 

laatste geval gaat het niet per deinitie over goed-

kopere arbeidskrachten. De kosten voor arbeid 

bestaan behalve uit loonkosten in dit geval ook uit 

begeleidingskosten. In de branche werken zo’n 

8.000 mensen (bij de BKN aangesloten bedrijven), 

waarvan het overgrote deel een afstand heeft tot de 

reguliere arbeidsmarkt. Diverse mensen uit deze 

doelgroep blijven lange tijd in een kringloopwinkel 

werken waarna een deel een (vaste) baan vindt in  

of buiten de kringloop. 

Los van het feit dat dit aspecten zijn die een 

kringloopbedrijf ‘sympathiek’ maken, kan dit ook 

ruimtelijk relevant zijn om dat het om kwetsbare 

groepen kan gaan (beperktere zelfredzaamheid). 

Dit is van belang bij vestiging in de nabijheid van 

bedrijven met een zwaardere milieucategorie indien 

ze dus deze kwetsbare groepen in dienst hebben.

Beleidslijn kringloopbedrijven

Kringloopbedrijven onderscheiden zich van gewone 

winkels in tweedehands goederen door het totaal-

concept (inzamelen, verwerken/repareren en 

verkoop). Vanwege de koppeling van de verkoop 

met andere bedrijfsmatige activiteiten en het  

doelgerichte bezoek door consumenten, is de  

vestiging van kringloopbedrijven op bedrijven-

terreinen min of meer gemeengoed geworden. In 

voorliggende nota geldt voor kringloopbedrijven 

dan ook dezelfde beleidslijn als voor perifere detail-

handel. Kringloopbedrijven zijn op de reguliere zgn. 

PDV-locaties (Categorie III) toegestaan voor wat 

betreft hun detailhandelsactiviteiten, omdat het 

aanbod voor een zeer groot deel voor “in en om het 

huis” is. Verder kan de beleidslijn voor productie-

gebonden detailhandel op bedrijventerreinen een 

uitkomst bieden voor kringloopbedrijven (zie ook 

paragraaf 5.2). 

Kringloopwinkels (winkels in tweedehands goe-

deren zonder het totaalconcept van inzamelen 

en verwerken/repareren) worden als detail handel 

beschouwd. Mogelijkheden voor vestiging in 

Eindhoven worden hiervoor dan ook alleen geboden 

in winkelcentra en op de zgn. PDV-locaties  

(Cat. III, ook vanwege het grote aandeel “in en  

om het huis”).

 

5.6 
Traficlocaties

Traficlocaties (stations, ziekenhuizen, campussen, 

tankstations) worden een steeds belangrijkere 

aankoopplaats. Detailhandel op dergelijke locaties 

past dan ook binnen de huidige trends en ontwik-

kelingen. Omvang en invulling hiervan moeten 

passen bij de functie van de locatie en het gebied 

en is ondergeschikt aan de hoofdactiviteit. De 

detailhandel dient dus hoofdzakelijk gericht te zijn 

op de reizigers / forensen of werkers / studenten op 

de locatie en mag niet concurreren met de reguliere 

winkelgebieden. Denk hierbij aan mandjeswinkels 

of micromarkten (onbemande gemakswinkels met 

bijv. gekoelde drank en versartikelen). Het vestigen 

van afhaalpunten op deze locaties is mogelijk (zie 

‘verantwoord faciliteren van internethandel’). Voor 

traficlocaties geldt dat vanwege de diversiteit in 

verschijningsvorm elk initiatief afzonderlijk beoor-

deeld wordt.

Een sterke warenmarkt  
kan de attractiviteit van  
een winkelgebied, op een  
bepaalde dag, vergroten

5.7 
Warenmarkten

Eindhoven heeft negen bij verordening vastge-

stelde warenmarkten (Wijnpeerstraat / Vaartbroek, 

Centrum, WoensXL, Kastelenplein, Generaal 

Bothastraat, Sint Trudoplein, Sint Gerardusplein, 

Demer Lichtstadmarkt en Woenselse Markt), 

waarvan met name de dinsdagmarkt in het centrum 

en de zaterdagse warenmarkt op de Woenselse 

Markt een sterke positie hebben. Een groot deel 

van de marktbezoekers combineert hun bezoek 

aan de markt met een bezoek aan de nabijgele-

gen winkels. Een sterke warenmarkt kan dan ook 

de attractiviteit van een winkelgebied, op een 

bepaalde dag, vergroten. De laatste jaren staan 

met name de doordeweekse en kleinschalige 

warenmarkten (op wijk- buurtniveau) onder druk. 

(o.a. opvolgingsproblemen, nivellering prijsniveau 

t.o.v. winkels), doorgaans betreft dit met name de 

doordeweekse en kleinschalige warenmarkten 

(op wijk- buurtniveau). Ook in Eindhoven hebben 

verschillende warenmarkten te maken met een 

neerwaartse ontwikkeling. Dit vraagt om actieve 

maatregelen van de kooplieden.

Ruimtelijkfunctioneel

Allereerst moeten de randvoorwaarden op orde 

zijn (voldoende ruimte, bereikbaar, parkeerge-

legenheid, kruisbestuiving met winkels). Om 

het perspectief van de weekmarkten verder te 

versterken is vernieuwing noodzakelijk. Kansen 

liggen in het bieden van kwaliteit en beleving. 

Denk hierbij aan proeverijen met seizoensproduc-

ten (bijv. haring en mosselen) of verse bereiding 

van producten (bijv. persen vruchtensappen of 

grillen van kippen). Voor een aantal markten zal 

gekozen moeten worden voor inkrimping en/of 

thematisering (bijv. biologische markt). De aan-

trekkelijkheid en mate van beleving zijn taken voor 

de marktkooplui. 

Een andere trend is het toevoegen van lexibiliteit. 

In de detailhandel ontstaat de trend dat lexibiliteit 

wordt ingebouwd met betrekking tot de invulling 

van panden. Er zijn al nieuwe detailhandelsont-

wikkelingen waar men op voorhand kiest om 20% 

niet te verhuren. Dit gedeelte is bestemd voor 

nieuwe concepten, wisselende invullingen, pop-up 

initiatieven et cetera. Kortom: het verrassingseffect 

voor de bezoeker. Dit kan een waardevol uitgangs-

punt zijn voor warenmarkten. Naast boodschappen 

doen, wenst de bezoeker op de markt ook verrast 

te worden. Door wisselend aanbod is dit mogelijk. 

Dit past ook in de trend dat zogenaamde ‘pure 

players’ op het internet behoefte hebben aan meer 

zichtbaarheid door middel van productpresenta-

ties. Steeds vaker zie je dan ook dat deze spelers 

een marktkraam huren om hun product te testen 

bij het grote publiek. Dit is natuurlijk vele malen 

goedkoper dan een stenen winkel. Maar ook voor 

winkeliers die meer aandacht wensen (bijvoorbeeld 

omdat zij op een C-locatie gevestigd zijn), behoort 

dit tot de mogelijkheden.

Beleidsmatig

Evenals bij winkelgebieden is het wenselijk in te 

zetten op de perspectiefrijke warenmarkten. In 

de visie van de gemeente Eindhoven voegt een 

warenmarkt die in of tegen een winkelcentrum 

aan ligt, bij voorkeur waarde toe aan het gebied. 

Dit betekent dat qua locatie, branchering, prijs-

stelling en openingstijd afstemming plaats vindt. 

In de zgn. Marktadviescommissie vindt frequent 

reguliere afstemming plaats op basis van de 

‘vulling’ van de markt. In de Marktadviescommissie 

zitten vertegenwoordigers van de kooplieden / 

ambulante handel en (het hoofd van) de markt-

meesters. Daar waar het mogelijk verplaatsing en 

aanpassing van openingstijden betreft, wordt het 

college van burgemeester & wethouders hierover 

geadviseerd door de Marktbeleidscommissie. In 

de Marktbeleidscommissie zitten vertegenwoor-

digers van de kooplieden / ambulante handel en 

de gevestigde detailhandel alsmede een verte-

genwoordiger van Eindhoven365, Economische 

Zaken van de gemeente Eindhoven en het hoofd 

van de marktmeesters. Als bij een winkelcentrum 

de kooplieden en de detaillisten het eens zijn over 

bijvoorbeeld een verruiming van de markttijden of 

een aanpassing qua locatie, werkt het college van 

burgemeester en wethouders hier aan mee indien 

dit mogelijk is. De vigerende marktverordening 

biedt het college die mogelijkheid.

Woenselse Markt op zaterdag
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5.8  
Voormalige (buurt)winkelstrips

Achtergrond

Een vitale detailhandelsstructuur bestaat slechts 

uit concentraties met een verondersteld posi-

tief toekomstperspectief. Zoals gezegd staat de 

toekomstwaarde van (buurt)winkel-strips, met 

name door het veranderde consumentengedrag, 

sterk onder druk. Dit uit zich in een toenemende 

winkelleegstand en functiewijziging. Deze per-

spectiefarme (buurt)winkelstrips vormen niet 

langer een onderdeel van de vitale winkelstructuur. 

Beleidsmatig wordt hier dan ook niet ingezet op 

behoud van de winkelfunctie. Voor het nog aanwe-

zige winkelaanbod in de perspectiefarme strip kan 

verplaatsing naar een nabijgelegen perspectiefrijk 

wijk- of buurtcentrum een optie zijn. Het betreft nu 

de volgende winkelstrips (per stadsdeel):

• Stratum: Moreelselaan, Bonifaciuslaan, 

Heezerweg - binnen de Ring

• Tongelre: Hobbemastraat, Jan van 

Riebeecklaan

• Woensel-Zuid: Pastoor van Arsplein, 

Odysseuslaan, Generaal Coenderslaan

• Woensel-Noord: Elckerlyclaan, De Klerklaan

• Strijp: Bredalaan - St. Theresiaplein,  

Bredalaan - Noord Brabantlaan

• Gestel: Tinelstraat, Schubertlaan e.o., 

Brucknerplein

In alle gevallen betreft het een winkelstrip die ten 

tijde van de ontwikkeling van de buurt en / of wijk 

daar gepland is. Het streven om de inwoners op een 

zo kort mogelijke afstand van de woning verzorging 

te bieden, leidde tot een uitgebreide hiërarchische 

verzorgingsstructuur. De buurtwinkelstrip was de 

onderste laag van deze structuur. De gemeentelijke 

doelstelling is in ieder geval behoud van ruimtelijke 

kwaliteit en voorkomen van verpaupering. 

Aanpak

Het heeft de voorkeur dat de “plek” voor de buurt 

behouden blijft, maar dit is geen randvoorwaarde. 

In het geval van (dreigende) verpaupering reage-

ren we direct op signalen uit de buurt. De initiële 

rol van de gemeente in een dergelijke situatie is 

het faciliteren van het gesprek tussen en met de 

belanghebbenden (eigenaren, beleggers, bewo-

ners, ondernemers). Bij misstanden als illegale 

activiteiten of veiligheidsrisico’s reageert de 

gemeente uiteraard direct.

De winkelstrips hebben tientallen jaren een functie 

voor de buurt gehad. Dit waren plekken waar 

buurtbewoners elkaar bijvoorbeeld ontmoetten. 

Bij voorkeur krijgen deze plekken dus weer een 

functie die iets toevoegt aan de buurt. Ervaringen in 

Eindhoven (b.v. Genderdal) en elders in Nederland 

hebben uitgewezen dat de meest duurzame 

oplossingen voor dit soort gebieden meestal uit 

het gebied zelf afkomstig zijn. Het ‘verzinnen’ van 

een oplossing werkt veelal niet op langere termijn. 

Wanneer echter direct betrokkenen of nabije 

betrokkenen met een oplossing komen, blijken 

deze vaker haalbaar en ook voor de langere termijn. 

Het kan bijvoorbeeld zijn dat de pandeigenaren 

of bewoners met iets komen, ook organisaties en 

verenigingen uit de buurt kunnen een rol spelen. In 

sommige gevallen kan een naast of nabij gelegen 

instelling (onderwijs, bedrijvigheid, kinderop-

vang, zorg etc.) een oplossing bieden. Er kan 

dus voldoende potentie in de wijk zijn om tot een 

oplossing te komen. Naar deze potentie moet dus 

actief gezocht worden. Ook hier is echter de initiële 

rol van de gemeente het faciliteren van het gesprek 

tussen de belanghebbenden. Vervolgens moeten er 

keuzes gemaakt worden voor toekomstig gebruik, 

mede afhankelijk van ligging en kwaliteit van de 

bebouwing en de potentie in de omgeving. Dit vergt 

op dat moment een nader uit te werken integrale 

aanpak.

5.9 
Aanpak winkelleegstand 

Leegstand van winkelpanden heeft diverse oorza-

ken, bestaat al langer en is een zichtbaar gevolg 

van de dynamiek in het winkellandschap. Nogal 

wat voormalige winkelpanden komen leeg te staan 

of veranderen van functie en worden in gebruik 

genomen als horeca, dienstverlening, zorg, wonen 

etc. Neemt niet weg dat winkelleegstand steeds 

vaker prominent aanwezig is. Op locaties die nooit 

eerder met leegstand te maken hebben gehad. 

Daarbij komt ook dat er locaties zijn die wel als 

winkel zijn gebouwd maar nooit een winkelinvul-

ling hebben gehad. Leegstand is in de visie van de 

gemeente Eindhoven een maatschappelijk pro-

bleem wanneer de veiligheid in het geding komt of 

een dermate grote invloed op de directe omgeving 

Een vitale detailhandels
structuur bestaat slechts  
uit concentraties met een 
verondersteld positief  
toekomstperspectief

Woenselse Markt op zaterdag

Weekmarkt op het  

18 Septemberplein – centrum
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heeft (zie ook paragraaf over Voormalige (buurt)

winkelstrips) dat hierdoor de vitaliteit van centrum-

gebieden onder druk komt te staan. Dat is immers 

niet altijd het geval. Zolang dat niet het geval is, is 

leegstand vooral een probleem van de eigenaar van 

het vastgoed.

Duidelijk beleid als basis met ruimte voor 

functiewijziging

Zoals eerder aangegeven, is het belang van 

leefbaarheid en waar mogelijk beperken van 

(mogelijke) leegstand een uitgangspunt in deze 

visie. Ook hier is, evenals bij de visie uitgewerkt in 

Positie en Perspectief per stadsdeel, “realiteits-

zin” een belangrijke voorwaarde. Het is inmiddels 

duidelijk dat een groot deel van de winkelleegstand 

niet met nieuwe winkels zal / kan worden opgelost. 

De aanpak van de winkelleegstand steken we met 

deze detailhandelsnota in eerste instantie in door 

scherpe keuzes te maken over waar wel welke 

vormen van detailhandel een plek bieden en dus 

ook waar niet. Ook blijven we winkellocaties ruim 

bestemmen zodat verandering van functie eenvou-

dig blijft. 

Acquisitie en accountmanagement

Een actuele kennis van zaken blijft van belang. 

Daarom heeft de gemeente frequent contact met 

winkelmakelaars, vastgoedafdelingen van winkel-

bedrijven, winkeliersverenigingen en individuele 

(startende) ondernemers. Daar waar mogelijk 

blijven we deze partijen aan elkaar te verbin-

den. Voor partijen die willen investeren in de de 

gewenste voorzieningenstructuur wordt een speci-

alistisch team binnen de gemeentelijke organisatie 

ingericht. Dit geldt ook voor partijen die tijdelijk 

iets willen. We zien hierin ook een rol voor tussen-

personen (organisaties ontstaan vanuit het beheer 

van tijdelijke leegstand) die hun dienstverlening 

uitbreiden en als zgn. matchmakers kunnen fun-

geren tussen (tijdelijke) vraag en (tijdelijk) aanbod. 

Een vergelijkbare actieve taak is ook voorzien bij 

de acquisiteur van de gemeente op het terrein van 

horeca en detailhandel neergelegd. 

Verruiming mogelijkheden SMB investeringsfonds

De Stichting Middenstands- en Bedrijfshuisvesting 

(SMB) biedt subsidie voor eigenaren of huurders 

die willen investeren in de uitstraling van hun 

pand. Het SMB Investeringsfonds investeert in de 

huisvesting van MKB ondernemers in de gemeente 

Eindhoven. Het doel van het fonds is het verbete-

ren van het vestigingsklimaat voor ondernemers in 

het midden- en kleinbedrijf in gebieden in de stad 

die op economisch vlak kwetsbaar zijn. Het fonds 

tracht dit doel te bereiken door ondernemers te sti-

muleren hun bedrijfs- of winkelpand op te knappen. 

Een opgeknapt pand levert niet alleen meerwaarde 

op voor het bedrijf, maar zorgt ook voor het behoud 

van maatschappelijke en economische functies van 

de wijk waar het gevestigd is. Kortom, een positief 

effect voor het bedrijf en de omgeving. Wij stellen 

voor om in overleg met de FOE en het bestuur van 

de SMB in overleg te gaan om de gebruiksmogelijk-

heden van het investeringsfonds te verruimen en 

op de actualiteit aan te passen.

Hierbij zetten we in op het zoveel mogelijk bedie-

nen van gebruikers (hoofdhuurders) in plaats van 

eigenaren, waarbij eigenaren / beleggers bijvoor-

beeld alleen nog subsidie kunnen ontvangen voor 

investeringen ten behoeve van gewenste functie-

wijzigingen (niet zijnde woning). Ook willen geen 

winkel-/centrumgebieden meer uitsluiten, maar 

blijven we wel vasthouden aan de zgn. MKB-eis 

(alleen bedrijven met in totaal maximaal 50 werk-

nemers mogen een beroep doen op de regeling).

Een opgeknapt pand levert 
niet alleen meerwaarde op 
voor een bedrijf, maar zorgt 
ook voor het behoud van 
maatschappelijke en eco
nomische functies van de 
wijk waar het gevestigd is

Leegstand – winkelcentrum 

Haagdijk, Tongelre

Het oude VVV kantoor 

omgevormd tot Eindhoven 

Brandstore en Coffeelab –  

centrum
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5.10  
Bijzondere ‘on brand’  
initiatieven 

In de toekomst kunnen en zullen zich kansen 

voordoen waarbij een nieuw (on brand) initia-

tief (Technologie, Design of Kennis), naar aard, 

reikwijdte en schaal, passend bij de ambities 

van Brainport Eindhoven zich wil vestigen op een 

locatie die daarvoor niet bestemd is. Een onder-

geschikte vorm van detailhandel kan hier deel 

van uitmaken en valt dan ook buiten de daarvoor 

aangewezen locaties in de detailhandelsstructuur, 

zoals vastgelegd in deze nota. Het voorbeeld bij 

uitstek is Piet Hein Eek op Strijp R. Onder voor-

waarden zouden dergelijke initiatieven toch kunnen 

worden toegestaan via een herziening van het 

bestemmingsplan. Voor dergelijke zgn. on brand 

initiatieven dienen in ieder geval de volgende toet-

singscriteria te worden doorlopen:

• Het nieuwe initiatief moet worden getoetst aan 

de ‘Ladder voor duurzame verstedelijking’.

• Aangetoond dient te worden dat het initiatief 

een meerwaarde voor de detailhandelsstruc-

tuur heeft. Deze meerwaarde kan zich uiten in 

toename van keuzemogelijkheden voor de con-

sument, bijvoorbeeld omdat de branche zwak 

vertegenwoordigd is in Eindhoven. Ook kan 

er sprake zijn van een nieuw concept dat zich 

onderscheidt door kwaliteit, complementariteit, 

uniciteit, specialisatie en/of gerichtheid op één 

of meer doelgroepen. 

• Aangetoond dient te worden dat het initiatief 

geen blijvende negatieve effecten heeft op 

de bestaande perspectiefrijke detailhandels-

structuur en/of de in de voorliggende nota 

aangegeven ontwikkeling daarvan. 

• Relatie met andere ruimtevragers (bedrijven, 

kantoren, wonen).

• Regionale impact.

• De mate waarin het succes van het concept 

wordt bepaald door de speciieke locatie buiten 

de detailhandelsstructuur.

5.11 
Zondagopenstelling

De gemeentelijke winkeltijdenverordening wordt 

aangepast om openingstijden op zon- en feestda-

gen gelijkt te schakelen met de overige dagen. Dit 

betekent dat op die zon- en feestdagen waarop nu 

de winkels van 12.00 tot 20.00 uur geopend mogen 

zijn, de winkels voortaan van 06.00 tot 22.00 uur 

open mogen zijn, gelijk de rest van de week.

De behoefte leeft bij ondernemers in de Gemeente 

Eindhoven om op zondag eerder dan 12.00 uur open 

te kunnen. Dit betreft voornamelijk bakkers en 

supermarktbedrijven. Om een mogelijk toename 

van het geluidsoverlast door laad- en losactivi-

teiten zoveel mogelijk te beperken, roepen we 

de winkeliers op het overleg aan te gaan met 

omwonenden ten behoeve van beperking van 

overlast. Overigens zijn omwonenden ook klanten 

en zijn winkeliers ook daarom gebaat bij een goed 

nabuurschap.

Piet Hein Eek winkel – Strijp R
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De positie en het perspectief zijn per stadsdeel beschreven waarbij 

alle winkelcentra met perspectief aan bod komen. De beoordelingen 

van de positie (sterkten, zwakten ed.) zijn door BRO gemaakt (zie: 

“Herijking Detailhandelsbeleid” voor uitgebreide versie) evenals een 

eerste aanzet voor de schets van het perspectief. 

→ Lees verder op pag. 54

Woensel-Noord

Woensel-Zuid

Tongelre

Stratum

Centrum

Gestel

StrijpStrijp
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Bij het bepalen van het perspectief is rekening 

gehouden met de huidige structuur, de trends in  

de detailhandelssector, de mutaties in de afgelopen 

jaren, de concurrentiepositie van het betreffende 

centrum en vanzelfsprekend de plannen en initia-

tieven. Maar er is ook rekening gehouden met:

• draagvlak en de ontwikkelingen daarvan  

(o.a. aantal inwoners, leeftijdsopbouw,  

inkomen etc.);

• ligging in de ruimtelijke structuur van stad  

en wijken (m.n. spreiding / verdeling van  

concentraties in relatie tot de woongebieden  

in de stad);

• situering in het verzorgingsgebied  

en afstand tot andere concentraties  

(m.n. of concentraties zo centraal mogelijk  

in het beoogde verzorgings gebied liggen);

• huidige samenstelling van het aanbod naar  

kwaliteit en omvang en bestaand proiel  

(m.n. of dat wat nu in een concentratie zit,  

past dit bij de vraag in de omgeving);

• ruimtelijke en fysieke ontwikkelingsmogelijk-

heden om eventuele verbeteringen te treffen 

(is er b.v. sowieso ruimte om bepaalde ingrepen 

te kunnen doen).

'Realiteitszin' is een belangrijke voorwaarde bij het 

bepalen van het perspectief. Indien er reeds harde 

plannen zijn of een centrum zojuist is opgewaar-

deerd, is het niet realistisch te veronderstellen 

dat er op korte termijn iets anders verwacht kan 

worden.

Het perspectief is, evenals in 2006, vertaald naar 

de toekomst van winkelconcentraties binnen de 

gewenste detailhandelsstructuur. De ontwikke-

lingsrichtingen worden per winkelconcentratie 

aangegeven. Er zijn drie toekomstige ontwikke-

lingsrichtingen onderscheiden, te weten:

• Versterking: een stevigere positie binnen de 

toekomstige structuur, niet alleen als het gaat 

om het voorzieningenaanbod maar ook in de 

randvoorwaardelijke sfeer (uitstraling, openbare 

ruimte, parkeren, bereikbaarheid et cetera).

• Stabilisatie: een eventuele uitbreiding van  

het aanbod dient geplaatst te worden in het 

licht van de concurrentiepositie. Zorgvuldige  

toetsing is hierbij noodzakelijk.

• Anders: er zijn verschillende mogelijkheden 

zoals de afbouw van het aanbod, functie-

verandering, verplaatsen van het cluster  

et cetera.

De ontwikkelingsrichting per winkelconcen tratie 

bepaalt of en de mate waarin we ruimtelijk  

medewerking verlenen, faciliteren, stimuleren  

en handhaven.

Shoppingmall Heuvel –  

centrum

Weekmarkt op het  

18 Septemberplein – centrum

Wine & Nuts in Vershal  

Het Veem – Strijp S

Muziekwinkel CD Teek – 

Kleine Berg, centrum
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Ruim aanbod in de branchegroep 'mode en luxe'

Grootschaligheid

Diverse 'lagshipstores'

Blijvende interesse van investeerders

Zwerfmilieu De Bergen

Kenmerkende / moderne architectuur

ZWAKTEN 

Beperkt supermarktaanbod

Hoge huurprijzen

Oplopende leegstand

Verbinding Catharinaplein

Relatie kernwinkelgebied en De Bergen

Uitstraling openbaar domein

3D printwinkel Lay3rs –  

Grote Berg
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Vanzelfsprekend heeft het stadsdeel centrum 

een sterk bovengemiddeld aanbod afgezet tegen 

het aanwezige draagvlak (17.633 m² per 1.000 

inwoners t.o.v. 1.766 m² op gemeenteniveau). 

Het aanbod heeft immers niet alleen een stads-

deel-, maar ook een gemeentegrensoverstijgende 

functie. Het aanbod in het stadsdeel centrum is 

gecon¬centreerd in de binnenstad en daarmee 

vooral recreatief van aard. Logischerwijs vormt 

de Eindhovense binnenstad de top van de winkel-

structuur in de gemeente. Met circa 130.000 m² 

aan winkelvloeroppervlak, gekenmerkt door grote 

warenhuizen en modeketens, behoort Eindhoven 

ook tot de top qua Nederlandse winkeltrip bestem-

mingen. Het centrum van Eindhoven als hèt 

recreatieve koopcentrum voor Zuid Nederland. 

Het centrum van Eindhoven wordt gezien als één 

winkelconcentratie, met daarbinnen verschillende 

delen zoals het kernwinkelgebied en De Bergen 

als bijzonder aanloopmilieu. Ook in de toekomst 

moeten deze gebieden elkaar blijven aanvullen 

en ieder een eigen taak vervullen (het geheel is 

meer dan de som der delen). Om dat te kunnen 

doen, moeten ze blijven beschikken over eigen 

kenmerken en kwaliteiten. Dit is duidelijk voor de 

consument, biedt aanknopingspunten voor strate-

gie en investeringen van ondernemingen en biedt 

mogelijkheden voor elkaar versterkende effecten 

(doelgroepen, combinatiebezoeken, e.d.).

Het perspectief van het centrum is goed. Sterker 

nog, in termen van 'winnende' en 'verliezende' 

1. Stadsdeel Centrum

WINKELCONCENTRATIES PERSPECTIEF IN SAMENHANG MET ONTWIKKELING

 
 
Centrum Goed Strijp S, WoensXL Versterken

Restaurant The Kitchen in  

De Bijenkorf
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Het is zaak om de onder
scheidende identiteit/ 
mentaliteit te koesteren en 
waar mogelijk te versterken

binnensteden in Nederland, heeft de binnen-

stad van Eindhoven de potentie om te behoren 

tot de winnaars. Het winnen van de titel 'Beste 

Binnenstad 2011-2013' was in deze een goed 

signaal. 

Grootschalig én compact

Consumenten zijn steeds meer bereid om een 

afstand te overbruggen voor een unieke beleving 

en compleet aanbod. De binnenstad van Eindhoven 

kan consumenten verleiden met grootschaligheid. 

Al decennialang worden winkels steeds groter, 

voor een belangrijk deel het gevolg van de behoefte 

van de consument aan beleving. Eindhoven heeft 

het voordeel, in tegenstelling tot veel histori-

sche steden met kleinschalige verkaveling, dat 

deze grootschaligheid is in te passen. Nationale 

en internationale merken kiezen daarom voor de 

binnenstad van Eindhoven met een 'lagshipstore'. 

Deze koers wordt de komende jaren versterkt. De 

komst van een mega H&M in de Heuvel Galerie en 

de ontwikkeling in de Piazza passen prima in deze 

koers. 

Waar in de vorige detailhandelsnota 'een periode 

van relatieve rust' werd geadviseerd, zet het 

nieuwe beleid in op het doorontwikkelen van het 

centrum tot hèt recreatieve koopcentrum in Zuid 

Nederland. Dit vraagt wat winkelontwikkelingen 

betreft om inventieve stedenbouwkundige oplos-

singen. Grootschaligheid toevoegen is immers 

een proces van vaak meerdere vastgoedeigenaren 

en wisselende belangen. Grote uitbreidingen van 

winkelaanbod buiten het kernwinkelgebied zijn 

niet gewenst. Een voorbeeld daarvan is de omge-

ving van het stationsgebied. Het is niet wenselijk 

om hier concurrerend detailhandelsaanbod toe te 

voegen. Uitbreiding van het aanbod voor de reiziger 

ligt wel voor hand.

Compacte binnensteden qua winkelaanbod hebben 

toekomst. Consumenten hebben behoefte aan 

meer functies op een kleiner oppervlak. Qua  

winkelaanbod is dus waakzaamheid gevraagd  

voor de randgebieden in het centrum. Waar dit 

onder druk komt, kan functiemenging een oplos-

sing bieden. De toename van het aantal inwoners, 

de herontwikkeling van randen van / bij het centrum 

(zoals het terrein van Philips Lichting, Marienhage, 

Van Der Meulen Ansems, NRE), bieden kansen om 

de aantrekkelijkheid, verblijfskwaliteit, diversi-

teit van het totale centrumgebied van Eindhoven 

te verbeteren. Hoewel voor deze gebieden geen 

substantiële toevoegingen van detailhandel zijn 

gewenst, wordt het volledig uitsluiten van detail-

handel te beperkend geacht.

Internationale modewarenhuizen én  

specialistische zaken

Kijken we naar de branchering dan is de binnen-

stad sterk in het modische segment. In verhouding 

tot concurrerende steden is het aanbod in deze 

branche omvangrijk. Dit 'unique selling point' moet 

de komende jaren verder worden uitgebouwd, 

bijvoorbeeld middels actieve acquisitie. Nationale 

Stripspeciaalzaak Eppo – 

Kleine Berg

Winkelend publiek – Nieuwe 

Emmasingel

Pop up bar – Bergstraat

Coffeelab – Stationsplein
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en internationale modewarenhuizen blijven we 

accommoderen bij hun zoektocht naar een ves-

tigingslocatie. Dit past in de 'Brainport-ambitie'. 

Het aanbod dient afgestemd te zijn op het grote 

aandeel internationale kenniswerkers. Daar hoort 

een winkelbestemming van internationale allure bij.

Het gebied De Bergen heeft zich in het afgelo-

pen decennium ontwikkeld tot een aantrekkelijk 

aanloop- / verblijfsmilieu. Het gebied onderscheidt 

zich van het kernwinkelgebied. Hier gaat het niet 

om grootschaligheid en 'anoniem kopen' maar om 

gezelligheid, specialiteit en 'gezien worden'. Het 

Eindhovens karakter is er herkenbaar met spe-

cialistische zaken in allerlei sectoren (de 'local 

heroes'). Het is zaak om de onderscheidende 

identiteit/mentaliteit te koesteren en waar mogelijk 

te versterken. Zeker waar dit experimenten / inno-

vaties betreft met combinaties op het snijvlak van 

winkelen en andere (digitale) diensten en winkels 

met duurzaam en fair trade als uitgangspunt.

Versterkingskansen ook in functiemening en  

de dagelijkse sector

Voor zowel het kernwinkelgebied, het aanloopmi-

lieu en de randgebieden geldt dat er ruimte moet 

zijn voor een zekere functiemenging (aanwezigheid 

detailhandel, horeca, dienstverlening, cultuur, 

vermaak, etc.) en lexibiliteit. Dit verhoogt de aan-

trekkingskracht, verblijfsduur en herhalingsbezoek. 

De aard en mate van de menging is afhankelijk 

van het thema en functioneel concept. Ook initi-

atieven die gericht zijn op tijdelijkheid kunnen de 

Shoppingmall Heuvel

Bierspeciaalzaak  

De Bierbrigadier – Bergstraat

Winkelend publiek – centrum

aantrekkingskracht verhogen. Pop ups (kunnen) 

verrassen en bieden (meer) beleving. Naast ingre-

pen in de openbare ruimte kunnen pop ups ook 

bijdragen aan de ervaring van technologie, design 

en kennis in het centrum.

Kansen liggen er ook in de dagelijkse artikelensec-

tor. We zien dat de binnenstad in verhouding tot 

de referentiesteden een beperkt aanbod heeft. Dit 

gecombineerd met de groei van de bevolking (die 

niet alleen uit jonge internationale kenniswerkers 

zal bestaan maar ook oudere die de nabijheid van 

voorzieningen waarderen) in het centrum is een 

motief om het aanbod aan dagelijkse voorzieningen 

te versterken. Het centrum huisvest twee super-

markten (Tramstraat en Vestdijk). De inwoner van 

het centrum is verder met name aangewezen op het 

aanbod in de radialen. De focus ligt niet op inpas-

sing van een nieuwe grootschalige supermarkt in 

het centrum, maar op (een) extra steunpunt(en) en 

food-speciaalzaken (bijv. duurzaam en biologisch). 

Tot slot kan de ontwikkeling van het centrum niet 

los worden gezien van andere concentraties in de 

Eindhovense detailhandelsstructuur. In dit verband 

is met name van belang om het onderscheid met 

Strijp-S en WoensXL te benadrukken. Het onder-

scheid met het stadsdeelcentrum WoensXL is met 

name het bezoekmotief (recreatief versus bood-

schappen doen) en met Strijp-S in de aard van het 

aanbod en de uitstraling/mentaliteit van het gebied 

(grootschaligheid en bekende concepten versus 

relatieve kleinschaligheid en experimenteren).
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In Stratum is afgezet naar draagvlak zowel in 

de dagelijkse als niet-dagelijkse sector een vrij 

beperkt aanbod aanwezig. Naar branchegroep is 

het aanbod in dit stadsdeel redelijk gevarieerd, 

wel is de branchegroep 'in en om huis' het meest 

omvangrijk. Dit is te verklaren door de aanwezig-

heid van relatief grote woninginrichtingszaken 

aan de radialen. Het winkelaanbod in Stratum is 

verspreid over diverse winkelclusters, waarvan 

het meeste aanbod zich bevindt aan de radiaal 

Geldropseweg.

De locaties die in de detailhandelsnota van 2006 

zijn benoemd als onvoldoende perspectiefrijk; 

Heezerweg (binnen de Ring), Moreelselaan en 

Bonifaciuslaan, spelen feitelijk geen rol meer in  

de winkelstructuur van 2014.

De bijzondere structuur als gevolg van de historie 

maakt het onmogelijk om het stadsdeel Stratum te 

vergelijken met de overige stadsdelen. De historie 

zie je in een drietal radialen met bijzonder aanbod. 

Als gevolg van de radialen is het aanbod langge-

rekt en overlappen de verzorgingsgebieden van 

de concentraties elkaar. Gezien het speciieke 

karakter hebben de radialen in Stratum een bijzon-

dere plek in de detailhandelsstructuur. Ondanks 

de gelijkenissen hebben de radialen een andere 

ontwikkelingsrichting. Van invloed hierop is het 

vastgestelde beleid van de gemeente Eindhoven 

om het doorgaande verkeer op de historische 

radialen te ontlasten. Voor de Aalsterweg en de 

Geldropseweg leidt dit tot een situatie waarin de 

auto meer te gast is en de voetganger centraal 

komt te staan. Bovendien krijgen deze radialen te 

maken met de komst van de HOV-lijn. Waar waak-

zaamheid ten aanzien van de ontwikkeling in alle 

winkelconcentraties gevraagd is, geldt dit des te 

meer voor de radialen. Vanwege het langgerekte 

karakter zijn ze extra gevoelig voor leegstand 

en versnippering door invulling van panden met 

niet-winkelfuncties.

BoulevardZuid

Het centraal gelegen Boulevard-Zuid is de ont-

wikkellocatie binnen Stratum. Het plan voorziet 

in de komst van twee grote supermarkten als 

publiekstrekkers. Zij vormen de basis voor de 

levensvatbaarheid van alle winkels in het cluster. 

Om meer helderheid in de structuur aan te brengen 

blijft het van belang dat Boulevard-Zuid zich 

ontwikkelt tot wijkwinkelcentrum voor de inwo-

ners van Stratum. Dit was reeds voorzien in de 

voorgaande detailhandelsnota maar de crisis in de 

vastgoedsector heeft vertraging tot gevolg gehad. 

Echter, de plannen zijn nog actueel en in 2015 

start de uitvoering. De komst van een volwaardig 

2. Stratum

WINKELCONCENTRATIES PERSPECTIEF IN SAMENHANG MET ONTWIKKELING
 
 
BoulevardZuid Goed  Versterken

 
  Boulevard-Zuid,  
Roostenlaan Matig locatie Galvano Stabilisatie

 
 
St. Petrus Canisiuslaan Matig Boulevard-Zuid Stabilisatie

 
  Roostenlaan, 
Locatie Galvano Matig Boulevard-Zuid Anders

 
 
Geldropseweg Redelijk  Versterken

 
   Anders 
Leenderweg Matig  Buurtsteunpunt

 
 
Aalsterweg Matig  Stabilisatie

Winkelend publiek –  

Geldropseweg

Pruikenwinkel Wicked Wigs –  

Geldropseweg

In Stratum is afgezet  
naar draagvlak zowel in  
de dagelijkse als niet 
dagelijkse sector een vrij 
beperkt aanbod aanwezig
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wijkwinkelcentrum is ook nodig met het oog op het 

beperkte aanbod in relatie tot het aantal inwoners. 

In hoofdzaak bestaat de uitbreiding uit de bouw 

van twee supermarkten, aangevuld met speciaal-

zaken en frequent niet-dagelijks aanbod. Vinden de 

plannen geen doorgang dan is het perspectief van 

Boulevard-Zuid als winkelcluster slecht. De koop-

krachtafvloeiing naar andere stadsdelen neemt dan 

toe. Een sterk Boulevard-Zuid heeft gevolgen voor 

de huidige buurtsteunpunten aan de Roostenlaan, 

Sint Petrus Canisiuslaan en inmiddels ook de Jan 

Linders aan de Aalsterweg. Uitbreiding van deze 

concentraties is niet gewenst met het oog op de 

ontwikkeling van Boulevard-Zuid.

Roostenlaan

De Roostenlaan heeft in de huidige situatie binnen 

Stratum een rol als buurtcentrum voor de zuidelijke 

buurten binnen Stratum. Trekker voor het cluster is 

supermarkt Albert Heijn. Het aanbod wordt aange-

vuld met enkele winkels in diverse branches, zoals 

een bloemenzaak en een speelgoedzaak. Ook is er 

een aantal horecazaken gevestigd. De uitstraling 

is op orde. Het perspectief van de Roostenlaan is 

matig en dit is versterkt door de komst van een Jan 

Linders supermarkt in de voormalige showroom 

op het Galvanoterrein aan de Aalsterweg (buiten 

de Ring). Uit het oogpunt van de concentratie-

gedachte is dit een ongewenste ontwikkeling. 

De Roostenlaan en Boulevard-Zuid ondervinden 

hiervan hinder gezien de korte afstand.

Sint Petrus Canisiuslaan

Sint Petrus Canisiuslaan is een buurtsteun-

punt. Het perspectief van dit buurtsteunpunt is 

matig, waarbij de relatie met de ontwikkeling van 

Boulevard-Zuid belangrijk blijft en uitbreiding niet 

gewenst is.

Locatie Galvano Aalsterweg

Dit recent gevestigde steunpunt in de vorm van een 

solitaire supermarkt functioneert naar behoren. De 

autobereikbaarheid is bij drukte op de Aalsterweg 

problematisch, maar dit is een gegeven. 

Doorstroming van de Aalsterweg blijft belangrijker 

dan de bereikbaarheid van deze supermarkt. Mede 

hierom is uitbreiding van detailhandel op deze 

locatie niet gewenst. Qua ontwikkelingsrichting 

is voor deze locatie een versterking van de positie 

binnen de structuur niet gewenst gezien de poten-

tiele invloed voor Boulevard Zuid en het cluster aan 

de Roostenlaan. Een stabilisatie van de huidige 

positie is gezien de verzorgingsstructuur in Stratum 

buiten de ring niet noodzakelijk. 

Geldropseweg (Binnen de Ring)

De Geldropseweg is met afstand de grootste 

radiaal in Stratum. Het aanbod is zeer divers, met 

naast detailhandel bijvoorbeeld 25 horecazaken. 

Binnen de detailhandelssector zijn de twee super-

markten Jumbo en Aldi belangrijke trekkers. Maar 

ook in de niet-dagelijkse sector zijn er enkele 

trekkers (local heroes) gevestigd. Door de mix 

aan functies ontbreekt het bij de Geldropseweg 

aan een helder proiel. Uit de cijfers blijkt dat het 

voorzieningenniveau aan de Geldropseweg zich 

positief heeft ontwikkeld in de laatste jaren. Het 

aanbod is divers maar de supermarkten vormen 

de trekkracht voor de overige bedrijven. Met de 

ontwikkeling van het Irishof zijn recentelijk wonin-

gen en commerciële units toegevoegd. Versterking 

van de uitstraling van het vastgoed en de openbare 

ruimte zijn noodzakelijk om de straat een publieks-

vriendelijker karakter te geven en om aan te sluiten 

bij de ontwikkeling die de Iris- en Rochusbuurt 

doormaken. Het huidige diverse karakter van het 

aanbod kan verder versterkt worden. De plannen 

rondom de HOV-lijn kunnen hier in voorzien maar 

worden zeker tot 2020 niet uitgevoerd. Als er tot die 

tijd niets gebeurt, wordt de kans op een aantrek-

kelijke wisselwerking tussen met name de Iris- en 

Rochusbuurt en de Geldropseweg er klein. 

Leenderweg (Binnen de Ring)

Van de radialen is de detailhandelsfunctie aan 

de Leenderweg het minst groot. De leegstand is 

behoorlijk. De detailhandel clustert zich rondom 

het plein bij het voormalige ilmtheater Plaza 

Futura. Buiten supermarkt Albert Heijn (onlangs 

vergroot) mist de Leenderweg een echte trekker. 

Vergelijkbaar aan de Geldropseweg is de diversiteit 

van het aanbod groot. Met het oog op de verzor-

gingsstructuur is de beoogde ontwikkelingsrichting 

van de Leenderweg niet direct te vatten in termen 

als versterken of stabilisatie. De Leenderweg dient 

zich te ontwikkelen tot een buurtsteunpunt binnen 

Stratum binnen de Ring. Winkels clusteren zich bij 

voorkeur nabij de vergrote Albert Heijn. De vitaliteit 

van het gebied als totaal kan mogelijk weer proite-

ren van de activiteiten van de nieuwe gebruiker(s) 

van de voormalige Plaza Futura. De versnippering 

van het winkelaanbod dient te worden afgebouwd.

Aalsterweg (binnen de Ring)

De Aalsterweg is kwalitatief de sterkste radiaal.  

Er zijn enkele sterke trekkers gehuisvest, waar-

onder de van oorsprong internetaanbieder  

Coolblue en ‘local heroes’ in o.a. bruidsmode, 

piano’s en elektra. De branchegroep 'in en om  

het huis' is ook sterk vertegenwoordigd. De 

uitstraling van het vastgoed en het openbare 

domein is over het algemeen prima. Ondanks de 

onderscheidende identiteit van het aanbod in 

de huidige situatie en de positieve ontwikkeling 

van het voorzieningenniveau is het perspectief 

voor detail¬handel aan de Aalsterweg matig. De 

komst van de HOV-lijn leidt tot het verdwijnen 

van parkeerplaatsen en de afname van doorgaand 

autoverkeer. Voor consumenten juist een belang-

rijk bezoekmotief en voor de ondernemers een 

reden om de straat te kiezen als vestigingslocatie. 

Bovendien is eenrichtingsverkeer een serieuze 

mogelijkheid zo blijkt uit de beleidsnota 'Eindhoven 

op weg'. Het is zaak om het huidige specialistische 

aanbod te consolideren.

Bloemenwinkel Bloemmarie –  

Geldropseweg

Winkelend publiek –  

Aalsterweg
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Tongelre huisvest één wijkwinkelcentrum en drie 

buurtsteunpunten. Een bijzonder element is het 

PDV-cluster Aan De Kade (Kanaaldijk Noord, zie 

later onder Perifere / Grootschalige concentraties). 

Het aanbod in de dagelijkse artikelensector ligt  

beneden het landelijk en Eindhovens gemiddelde. 

Haagdijk

In Tongelre krijgt winkelcentrum Haagdijk de 

vrijheid om zich door te ontwikkelen tot een groot 

wijkwinkelcentrum. Zo is de Albert Heijn vergroot 

en zijn er nieuwe winkels gekomen (o.a. Hema). 

Eventuele uitbreidingswensen worden beoordeeld 

op hun bijdrage aan het cluster. Zo moet versnip-

pering worden voorkomen. In de beleidsnota 

'Eindhoven op Weg' is bovendien aangegeven dat 

de Tongelresestraat verkeersluwer wordt, waardoor 

de straat een publieksvriendelijker karakter krijgt. 

Ook in relatie tot deze maatregel is bij de heront-

wikkeling van het terrein waar voorheen de sporthal 

gevestigd was aandacht gewenst voor versterking 

van het winkelaanbod aan de Tongelresestraat en 

de koppeling van de twee delen hieraan (de noord- 

en zuidkant).

Tongelresche Akkers, Pagelaan, ‘t Karregat

De ontwikkelingen van de andere concentraties in 

Tongelre zijn en blijven ondergeschikt aan win-

kelcentrum Haagdijk. In de huidige structuur is 

consumentenverzorging in Tongelre verder niet 

optimaal. Het aanbod is beperkt tot een tweetal 

min of meer solitaire supermarkten (Pagelaan en 

't Karregat) en een centrum met veel leegstand 

(Tongelresche Akkers). Enige clustering van func-

ties is vanuit consumentenperspectief wenselijk. 

De drie buurtsteunpunten zouden in een blanco 

situatie worden samengevoegd tot twee krachtige 

steunpunten. 't Karregat ondergaat echter een 

herontwikkeling met een uitbreiding en moder-

nisering van de supermarkt (Lidl) en verbetering 

van de parkeersituatie. De ontwikkelingsrich-

ting van het ’t Karregat is niet zozeer vanuit de 

gewenste winkelstructuur ingegeven maar vanuit 

de gegeven vastgoedsituatie. Hier speelt name-

lijk de waarde van de architectuur(historie) en de 

verwevenheid met een schoolvoorziening een 

belangrijke rol. Ondanks dat het draagvlak voor de 

winkels in de Tongelresche Akkers de komende 

jaren nog toeneemt, is het perspectief van de 

concentratie matig. De oorzaken hiervoor zijn van 

stedenbouwkundige aard vanuit het oogpunt van 

het functioneren van de winkels (beschreven in de 

uitgangssituatie). De leegstand een halt toeroepen 

heeft hier prioriteit.

Voor alle concentraties (m.u.v. Haagdijk) geldt dat 

uitbreiding alleen is toegestaan indien dit geen 

gevolgen heeft voor de positie binnen de hiërarchi-

sche structuur.

WINKELCONCENTRATIES PERSPECTIEF IN SAMENHANG MET ONTWIKKELING
 
 
Haagdijk Goed  Versterken

 
Tongelresche Akkers Slecht ’t Karregat Stabilisatie

 
Pagelaan Matig/Redelijk Haagdijk Stabilisatie

 
’t Karregat Slecht/Matig Tongelresche Akkers Anders

Winkelend publiek – winkel-

centrum Haagdijk, Tongelre

Winkelend publiek –  

Tongelresestraat
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Woensel-Noord is het grootste stadsdeel in 

Eindhoven en afgezet tegen het aantal inwoners 

is er een bovengemiddeld aanbod in de dagelijkse 

artikelensector. Woensel-Noord heeft een uiter-

mate dichte voorzieningenstructuur op het vlak 

van boodschappen doen. Vrijwel iedere buurt 

beschikt over een eigen concentratie. Dit terwijl 

in het stadsdeel eveneens het complete WoensXL 

is gevestigd. Een en ander heeft tot gevolg dat de 

verzorgingsgebieden van diverse winkelconcentra-

ties elkaar overlappen, waardoor het draagvlak per 

concentratie veelal beperkt is. Dit geldt met name 

voor Ardèchelaan in combinatie met Biarritzplein 

en Eckart in combinatie met Vaartbroek. Deels is dit 

ook het geval voor Belgiëplein in combinatie met 

Nederlandplein, echter in de praktijk blijkt dat deze 

verzorgingsgebieden worden gescheiden door de 

barrièrefunctie van het Henri Dunantpark. De ont-

wikkeling van laatstgenoemde centra worden meer 

in relatie tot WoensXL beschouwd, gezien de korte 

afstand en dus overlap in verzorgingsgebieden. 

Enige uitzondering op de ijnmazige structuur van 

Woensel-Noord is Acht, hier ontbreekt een voorzie-

ning in de dagelijkse behoefte.

WoensXL

Met een viertal supermarkten is WoensXL hèt 

boodschappencluster in Eindhoven. Het aanbod is 

zeer divers en ongeveer de helft van de detailhan-

delsmeters behoort tot de branchegroep 'mode en 

luxe'. WoensXL huisvest dan ook landelijke trek-

kers als H&M, C&A en WE. Naast detailhandel is er 

een ruim aanbod aan horeca en dienstverleners. 

De leegstand is de laatste jaren afgenomen tot 

3%. Het aantal mutaties was bovendien gering. De 

afgelopen jaren is WoensXL uitgebreid en opge-

waardeerd. Het winkelcentrum heeft dan ook een 

stevige positie in de structuur en een eventuele 

verdere versterking dient vooral kwalitatief van aard 

te zijn. Het is in eerste instantie vooral zaak in te 

zetten op herinvulling van de leegstaande panden. 

Behoud van de aantrekkingskracht van het winkel-

centrum staat centraal. We kijken inventief naar 

kansen voor nieuwe en aanvullende bezoekmotie-

ven, zoals afhaalpunt(en) voor internetverkopen. 

Belgieplein, Nederlandplein

De nabijheid van WoensXL beperkt de versterkings-

mogelijkheden van de winkelcentra Belgiëplein 

en Nederlandplein. Een verdere kwantitatieve 

versterking van deze winkelgebieden is dan ook 

niet gewenst. Waar voor Belgiëplein een stabili-

satie wenselijk is, wordt voor Nederlandplein wel 

een versterking voorzien, zij het vooral kwalitatief. 

De ruimtelijke structuur van Nederlandplein is 

suboptimaal en de uitstraling laat te wensen over. 

Overigens staat er wel een kwantitatieve verster-

king van Nederlandplein gepland (uitbreiding Lidl). 

Blixembosch, Ardèchelaan, Biarritzplein, Acht

In het noordoosten van Woensel-Noord heeft het 

Winkelend publiek – WoensXL

WINKELCONCENTRATIES PERSPECTIEF IN SAMENHANG MET ONTWIKKELING
 
 
WoensXL Goed  Stabilisatie

 
Ardechelaan Matig Biarritzplein Versterken

 
Biarritzplein Matig/Slecht Ardechelaan Anders

 
Acht Matig  Anders

 
Blixembosch Redelijk/Goed  Stabilisatie

 
Belgiëplein Slecht/Matig WoensXL Stabilisatie

 
Gerretsonplein Matig WoensXL Stabilisatie

 
Nederlandplein Slecht WoensXL Versterken

 
Eckart Matig Vaartbroek Anders

 
Vaartbroek Goed  Versterken

Promotieteam – WoensXL
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winkelcluster Blixembosch in de gelijknamige wijk 

een helder afgebakend verzorgingsgebied. Ook 

gezien het complete aanbod aan voorzieningen 

op deze locatie is het perspectief voor dit cluster 

goed. Hier streven we dan ook naar stabilisatie. In 

het noordwesten van Woensel-Noord zouden in 

een blanco situatie de 2 centra in de Achtste Barrier 

worden samengevoegd tot één compleet wijkcen-

trum op een centrale plek in dit verzorgingsgebied. 

De stedenbouwkundige opzet van Achtse Barrier 

met een groen hart, biedt hiertoe echter geen voor 

de hand liggende mogelijkheden. Er zijn al tijden 

(zachte) plannen voor de ontwikkeling van de 

Ardèchelaan waar ook ruimtelijk mogelijkheden zijn 

(in tegenstelling tot het Biarritzplein). In dit geval 

streven we naar een versterking van Ardèchelaan 

tot wijkcentrum (klein). Dit zou bij voorkeur in 

combinatie met een herpositionering van het 

Biarritzplein moeten gaan. Qua ontwikkelingsrich-

ting zou dan b.v. relocatie van de ondernemers 

naar Ardechelaan of andere centra met voldoende 

perspectief het streven zijn. Ondersteunend 

hieraan is vanuit de verzorgingsstructuur en leef-

baarheidsoogpunt een buurtsteunpunt centraal 

in Acht gewenst. Hier ontbreekt momenteel een 

buurtsteunpunt. Hoewel het directe draagvlak in 

Acht beperkt is, biedt de relatief geïsoleerde ligging 

(vanwege Boschdijk, Anthony Fokkerweg en spoor-

lijn) een duidelijk marktgebied.

Alle foto’s: WoensXL

Vaartbroek, Eckart

Idealiter zou in Woensel-Noord ten oosten van 

de Kennedylaan eveneens gestreefd worden naar 

één compleet wijkcentrum. Vaartbroek is met het 

oog op het reeds aanwezige (complete) aanbod en 

centrale ligging in het verzorgingsgebied logisch. 

Dit betekent voor Eckart dat qua ontwikkelings-

richting wat anders dan stabilisatie of versterken. 

Echter, gezien de recente investeringen in Eckart 

(verschuivingen en vestiging Action in plaats van 

Aldi), is het niet reëel te veronderstellen dat dit 

buurtcentrum uit de structuur verdwijnt. Gezien 

het afnemende boodschappenaanbod in Eckart is 

dit cluster in de toekomstige structuur wel eerder 

te typeren als buurtsteunpunt. Echter, behoud 

van dit steunpunt mag niet ten koste gaan van het 

functioneren van het winkelcentrum Vaartbroek en 

Cassandraplein. 

Gerretsonplein

Februari 2014 is de Jumbo aan het Gerretsonplein 

geopend. Vanuit het oogpunt van de structuur is dit 

een ongewenste ontwikkeling. Er ontstaat immers 

een solitaire supermarkt op zeer korte afstand 

van diverse winkelconcentraties (o.a. WoensXL, 

Mensfort en Nederlandplein) terwijl het beleid 

uitgaat van het concentreren van functies. Dit gaat 

met name gevolgen hebben voor het perspectief 

van Mensfort (zie Woensel-Zuid).

Met een viertal super
markten is WoensXL hèt 
boodschappencluster  
in Eindhoven
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Stadsdeel Woensel-Zuid ligt ten noorden van het 

centrum en is vanuit boodschap-penoogpunt 

vooral bekend van de weekmarkt op de Woenselse 

Markt. De Woensel-se Markt (incl. Kruisstraat) is 

tevens veruit de omvangrijkste concentratie in dit 

stadsdeel. Op afstand volgt het kleine wijkcentrum 

Cassandraplein. Tot slot zijn drie buurtsteunpunten 

in Woensel-Zuid gevestigd. Zetten we het aanwe-

zige aanbod af tegen het aantal inwoners, blijkt 

dat vooral het niet-dagelijks aanbod achterblijft 

bij het gemeentelijk gemiddelde per 1.000 inwo-

ners. Ook het dagelijkse aanbod blijft licht achter. 

Het perspectief van de winkelconcentraties in het 

stadsdeel Woensel-Zuid kan niet los worden gezien 

van de structuur in Woensel-Noord. De locaties 

hebben deels overlappende verzorgingsgebieden. 

Zo zijn de inwoners van Woensel-Zuid in belangrijke 

mate georiënteerd op WoensXL.

Kruisstraat – Woenselse Markt

Op termijn is verbetering van de structuur in 

Woensel-Zuid wenselijk. Centraal hierbinnen 

staat de positie van de Woenselse Markt (incl. 

Kruisstraat). Deze historisch gegroeide con-

centratie heeft een primaire verzorgingsfunctie 

voor de inwoners binnen de ring. Na de recente 

Winkelcentrum –  

Cassandraplein

Winkelcentrum –  

Cassandraplein Woenselse Markt op zaterdag

herinrichting is het zaak de concentratie een 

stevige positie te laten innemen. Waakzaamheid 

voor de toenemende leegstand is gewenst.

Cassandraplein

Winkelcentrum Cassandraplein heeft een belang-

rijke functie voor de oostelijke buurten. Het 

verdwijnen van de Aldi supermarkt in winkelcen-

trum Eckart, biedt perspectief voor Cassandraplein. 

Eventuele uitbreidingen worden beoordeeld op de 

effecten voor de structuur. 

Mensfort, Boschdijk, Rapenland

Ook gelet op de komst van een nieuw buurtcen-

trum aan het Gerretsonplein in Woensel-Noord 

is het perspectief voor de overige concentraties 

matig tot slecht. Vooral buurtcentrum Mensfort 

gaat hier hinder van ondervinden, zeker gezien de 

toch al korte afstand tot WoensXL en de super-

markt in Rapenland. De verzorgingsgebieden 

overlappen elkaar dusdanig dat het draagvlak per 

concentratie zeer beperkt is. In dit perspectief is de 

nieuwe supermarkt aan de Boschdijk geen struc-

tuurversterkende ontwikkeling. Laatste locatie is 

bovendien op zeer korte afstand van Woensel West 

WINKELCONCENTRATIES PERSPECTIEF IN SAMENHANG MET ONTWIKKELING
 
 
Kruisstraat Woenselse  
Markt Goed Centrum Stabilisatie

 
Cassandraplein Redelijk Eckart Stabilisatie

 
Mensfort Matig  Stabilisatie

 
Boschdijk Matig/Redelijk  Anders

 
Rapenland Slecht  Stabilisatie

 
Woensel West Side Stores Matig/Redelijk Strijp S Anders
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WINKELCONCENTRATIES PERSPECTIEF IN SAMENHANG MET ONTWIKKELING
 
 
Sint Trudoplein Goed  Versterken

 
Meerrijk Matig  Versterken

 
Limburglaan Goed  Stabilisatie

   Anders 
Lievendaal Matig Meerrijk buurtsteunpunt 

 
Strijp S Goed Centrum, St. Trudoplein Anders, proeftuin

en de supermarktconcentratie aan de Woenselse 

Markt gelegen. Wenselijker is een relocatie van de 

ondernemers naar centra in de verzorgingsstruc-

tuur met voldoende perspectief.

Woensel West Side Stores

Hoewel van weinig tot geen betekenis voor de 

verzorgingsstructuur is deze strip heel belangrijk 

voor zijn omgeving in Woensel West. Het aanbod 

in deze strip kent nog weinig samenhang maar 

heeft zeker aansluiting met de diverse bevol-

kingssamenstelling in de omgeving. Substantiële 

uitbreiding van het aanbod in Woensel West is 

echter niet gewenst. De ontwikkelingsrichting voor 

de Woensel West Side Stores kan niet in termen 

als versterking of stabilisatie worden geschetst. 

De Woensel West Side Stores moeten een beeld-

bepalend element worden als onderdeel van de 

Edisonstraat. De Edisonstraat is namelijk belangrijk 

als vitale ruggengraat en huiskamer in / van / voor 

het nieuwe Woensel West.

Idealiter zijn er in de toekomst in het stadsdeel 

Strijp twee sterke wijkcentra aanwezig: het St. 

Trudoplein in het oude deel van Strijp en winkel-

centrum Meerrijk in het nieuwe deel van Strijp 

(Meerhoven). Daar blijft het echter niet bij. Strijp 

kent immers nog enkele bijzondere elementen: 

de grootschalige supermarkt aan de Limburglaan 

(Albert Heijn XL), de creatieve proeftuin op Strijp-S 

en het koopcentrum De Hurk. Vermeldenswaardig 

is verder nog de Aziatische supermarkt aan de 

Langdonkenstraat en de vooralsnog mislukte 

afhaalsuper op het transferium. 

Sint Trudoplein

Het Sint Trudoplein is het hart van het oud Strijp. Het 

heeft een rijke diversiteit aan functies en winkels 

voor zowel boodschappen als recreatief winkelen 

en doelgerichte aankopen. De vestiging van Hema 

en de plannen om de het winkelblok op de hoek 

Strijpsestraat - St. Trudostraat te herontwikkelen 

zijn belangrijk om de positie van het Trudoplein naar 

de toekomst toe te bestendigen. Verdere uitwaaie-

ring van het winkelaanbod vanaf het plein in b.v. de 

Schootsestraat en Frederiklaan is niet gewenst.

Lievendaal, Meerrijk

In Lievendaal is een vestiging van Lidl terug. Vanuit 

het oogpunt van de detailhandelsstructuur is dit 

geen ontwikkeling die bijdraagt aan het streven om 

functies te concentreren. Bovendien is er reeds een 

omvangrijk dagelijks aanbod per inwoner in Strijp. 

Echter, vanwege de wat geisoleerde ligging tussen 

6. Strijp

Kinderkledingwinkel 

Soul2SoulKidz – Woensel West

De Woensel West Side  
Stores moeten een beeld
bepalend element worden 
als onderdeel van de  
Edisonstraat

Vershal Het Veem



76 77Wie kiest wordt gekozen

Detailhandelsnota Gemeente Eindhoven

Wie kiest wordt gekozen

Detailhandelsnota Gemeente Eindhoven

robuuste verkeersaders en vanuit de gedachte om 

een nieuw 'hart voor Lievendaal' te creëren, is de 

ontwikkeling te verdedigen. Daarbij komt dat ook 

in Meerrijk een Lidl-supermarkt erbij is gekomen. 

Hierdoor is de leegstand in Meerhoven voorlopig 

minder, maar rest de vraag of 3 supermarkten die 

ook nog qua serviceniveau dichter bij elkaar komen, 

tot in lengte van dagen houdbaar is.

Limburglaan

Vanwege de bovenwijkse aantrekkingskracht is de 

grootschalige supermarkt aan de Limburglaan een 

bijzonder element in de structuur. De supermarkt 

wordt eind 2014 uitgebouwd tot de oorspronkelijk 

bedoelde omvang (die bij de eerste ombouw niet 

mogelijk bleek wegens veiligheidscontouren van 

een LPG-vulpunt) en er wordt een afhaalpunt toege-

voegd. Stabilisatie van deze rol is het uitgangspunt. 

Aanvragen voor aanvullende voorzieningen zijn 

voor deze locatie niet gewenst. De komst van 

een afhaalpunt van Albert Heijn past in het beleid 

om dergelijke punten bij voorkeur te vestigen bij 

bestaande (winkel)voorzieningen.

Strijp S

Een bijzondere concentratie in de structuur is het 

creatieve woon-, werk- en verblijfsgebied Strijp S. 

De laatste jaren zijn hier de eerste stappen gezet 

voor een meer commerciële publieksgerichte 

invulling. Sterk hierbij is dat de nieuwe elementen 

in het aanbod zich sterk proileren met een voor het 

gebied typische en eigen identiteit / mentaliteit. 

Belangrijk bij de toekomstige ontwikkeling van het 

gebied is het waarborgen van deze eigen identiteit 

/ mentaliteit. Doorsnee detailhandelsaanbod is hier 

niet gewenst, evenals een moderne supermarkt. 

Uitgangspunt is dat de functies op Strijp S een 

aanvulling vormen op het aanbod in de binnenstad 

en op de buurt- en wijkstructuur. Concreet vertaald 

houdt dat in dat Strijp S uitgroeit tot een proeftuin 

voor (commerciële) voorzieningen met respect 

voor het erfgoed. De anno 2014 gevestigde con-

cepten zijn perfecte voorbeelden. Kleinschalige, 

vernieuwende concepten met daarin ruimte voor 

lokale en eerlijke producten. Ondernemers krijgen 

er de vrijheid om te experimenteren. Huurniveaus 

zijn aangepast op de concepten. Grootschaligheid 

is geen doel. Daar waar grootschaligheid wordt 

ingevuld, bijvoorbeeld met een zgn. foodhal in 

het Veemgebouw, gebeurt dit in de vorm van een 

coöperatie van diverse kleinere ondernemers en 

ook met medewerking van o.a. ZLTO. Behalve 

verkoop, is proeven, ruiken, leren, kortom beleving 

een belangrijk doel. Het MKB met een betrokken 

eigenaar staat in Strijp S voorop. Het is daarbij van 

belang om vanuit juridisch-planologisch perspectief 

de nodige vrijheid te blijven hanteren. Dit maakt 

het mogelijk om alert te zijn op nieuwe vormen en 

kansen in de markt. Strijp S is ook bij uitstek de plek 

waar pop-up initiatieven kunnen landen. 

Strijp S is bij uitstek de plek 
waar popup initiatieven 
kunnen landen

Winkelgebied Meerrijk –  

Meerhoven

Shopping walhalla ‘Urban 

Shopper’ – Strijp S

De Lidl – LievendaalYksi expo en shop – Strijp S
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Franz Leharplein, Kastelenplein

Gestel kent een heldere structuur. In de toekom-

stige structuur is het streven om de positie van de 

wijkwinkelcentra Franz Leharplein en Kastelenplein 

te stabiliseren. Ze hebben een eigen verzorgings-

functie voor de inwoners buiten de ring. Verzoeken 

tot uitbreiding wegen we zorgvuldig af op de 

meerwaarde voor het functioneren van het centrum 

en de effecten op de structuur binnen het stads-

deel. Zo is het denkbaar dat de supermarkten aan 

het Franz Leharplein een schaalsprong maken om 

de consument optimaal te kunnen bedienen. De 

versterking van het Kastelenplein met een derde 

supermarkt is in het verleden nooit een realistische 

optie gebleken.

Hoogstraat, Karel de Grotelaan

De Hoogstraat is eveneens een historische radiaal 

en daardoor een bijzonder element in de struc-

tuur. Ook deze radiaal gaat effecten ondervinden 

van de beleidskoers in 'Eindhoven op weg' met 

als belangrijkste gevolg een afname van het 

doorgaande autoverkeer. En als gevolg daarvan 

een kleiner verzorgingsgebied. In de toekomst 

dient de Hoogstraat een buurtfunctie te vervullen 

voor de inwoners binnen de ring. Dit is dus een 

andere ontwikkelingsrichting dan stabiliseren of 

versterken van de positie in de structuur. In een 

voorkeursscenario proiteren de drie aanwezige 

supermarkten in de toekomst meer van elkaars 

aantrekkingskracht. De afstand tussen de vesti-

gingen Albert Heijn en Aldi enerzijds (noord) en 

Jumbo anderzijds (zuid) is hiervoor nu te groot. 

Daarbij is de vestiging van de Action net buiten de 

Ring een ontwikkeling waar noch het aanbod aan 

de Hoogstraat noch het Franz Leharplein voordeel 

van heeft. Naast de boodschappenfunctie voor de 

buurt is het denkbaar dat de Hoogstraat de aanzet 

met winkels op het vlak van tweedehandsartikelen, 

antiek, kunst, new age etc. versterkt. Actief promo-

ten is echter geen optie vanwege de eigenheid en 

kleinschaligheid. Wel zien we in aansluiting hierop 

bijvoorbeeld ook creatieve bedrijvigheid landen. 

Buiten de benoemde concentraties verlenen we 

geen medewerking aan uitbreiding van de detail-

handelsfunctie, zoals aan de Karel de Grotelaan. Dit 

voegt immers niets toe aan de verzorgingsstructuur 

van Gestel.

Groente speciaalzaak –  

Franz Leharplein

WINKELCONCENTRATIES PERSPECTIEF IN SAMENHANG MET ONTWIKKELING
 
 
Franz Leharplein Redelijk  Stabilisatie

 
Kastelenplein Redelijk  Stabilisatie

 
Hoogstraat  Matig/Redelijk  Anders

7. Gestel In de toekomstige structuur 
is het streven om de positie 
van de wijkwinkelcentra te 
stabiliseren

Diverse winkels –  

Franz Leharplein
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WINKELCONCENTRATIES PERSPECTIEF IN SAMENHANG MET ONTWIKKELING
 
 
Bisschop Bekkerslaan Matig  Anders

 
Koopcentrum De Hurk Matig  Anders

 
Aan De Kade Redelijk  Versterken

De (vooral lokaal verzorgende) perifere concentra-

ties in Eindhoven kennen in de huidige situatie een 

goede spreiding over de gemeente. Individueel zijn 

verschillende ontwikkelrichtingen gewenst.

Bisschop Bekkerslaan

De Bisschop Bekkerslaan (De Tempel) in Woensel-

Noord krijgt in deze nota voor het eerst status als 

winkellocatie. Het gebied heeft een rommelige en 

onsamenhangende uitstraling. Ondanks de vooral 

lokaal verzorgende functie van de detailhandel 

heeft deze concentratie met de huidige randvoor-

waarden (bereikbaarheid, parkeren, uitstraling) 

een matig perspectief. Versterking, uitbreiding van 

het aanbod is hier verder niet gewenst. Wel is het 

wenselijk, vanuit het oogpunt van de spreiding van 

perifere detailhandelsclusters over de gemeente 

Eindhoven, om de lokaal verzorgende perifere 

detailhandel op deze locatie te behouden (met 

name Boerenbond en Multimate). Er zijn vooral 

ruimtelijke ingrepen noodzakelijk om de uitstraling 

van het gehele gebied te verbeteren. Dit noopt tot 

een herontwikkeling van het gebied.

Koopcentrum De Hurk

Onder het gebied Koopcentrum De Hurk wordt 

in deze nota al het aanbod bedoeld, gevestigd 

op de percelen van Plan It / Praxis (Hurksestraat 

27), het blok van Nettorama (Hurksestraat 44) en 

het blok op de hoek van de Hurksestraat / Noord 

Brabantlaan (Hurksestraat 46, Hurksestraat 48, 

Noord Brabantlaan 267).

Ten aanzien van Koopcentrum De Hurk streven 

we naar een impuls in uitstraling en proiel. In de 

huidige situatie lijkt het meer op een klein 'Retail 

Park' dan een PDV-concentratie. De PDV-proilering 

dient versterkt te worden waarbij de overige bran-

ches worden afgebouwd. Dit om aan te sluiten op 

het consumentengedrag, de overige winkellocaties 

in Strijp meer ‘lucht’ te bieden en om te komen tot 

een duurzame positie in de toekomstige (perifere) 

detailhandelsstructuur. Ook in het Koopcentrum De 

Hurk is een verbetering van de uitstraling van het 

aanbod en het gebied als totaal wenselijk. 

Aan De Kade 

In verhouding tot De Hurk en Bisschop Bekkerslaan 

is het proiel van het cluster Aan De Kade 

(Kanaaldijk Noord) sterker. Alle winkels behoren tot 

de branchegroep in / om het huis en hebben een 

lokaal verzorgend karakter. Dit is ook uitgangspunt 

voor de toekomst. Kwantitatief wordt niet direct 

een versterking van het winkelgebied voorzien, 

kwalitatief echter wel. Veranderingen zijn gewenst 

indien deze als doel hebben de clustering in 

het gebied te bevorderen om te komen tot een 

samenhangend geheel, waarbij ook de uitstraling 

als zodanig is. Bovendien zou een horecazaak 

het verblijfsklimaat Aan De Kade verder verster-

ken. Overigens wordt voor de hele kanaalzone, 

van Eindhoven tot en met Helmond, bekeken 

of het zinvol is om in het kader van de nieuwe 

Omgevingswet eventueel een pilot in te dienen 

met betrekking tot de menging en diversiteit 

aan functies (van recreatieve routes tot en met 

bedrijventerreinen).

Alle foto’s: Aan de Kade

8. Perifere / grootschalige clusters



Het vorige hoofdstuk geeft de gewenste winkelstructuur aan, met een 

heldere opbouw en een onderlinge samenhang van de verschillende 

winkelgebieden. Maar naast de ‘wat’-vraag, is de ‘hoe’-vraag minstens 

zo belangrijk. Hierna wordt de gemeentelijke inzet beschreven.  

Dit betreft economische stimulering, planologische facilitering van 

ruimtelijk beleid en een actieve handhaving.

→ Lees verder op pag. 84

AANPAK  
EN ROL  
OVERHEID  
EN PART–
NERS
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Fashion Weekend – centrum

Het Philipsmuseum – Nieuwe 

Emmasingel, centrum
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Onderbouwing en verleiding

De geschetste wenselijke winkelstructuur biedt 

onderbouwing voor te maken afwegingen, (inves-

terings)beslissingen die we als gemeente (moeten) 

nemen of om gevolgen van beslissingen op deze 

verzorgingsstructuur goed te kunnen inschatten en 

eventuele maatregelen te nemen.

Maar lang niet alles wordt door een overheid 

bepaald. En dat is ook zeker niet de bedoeling. 

Deze nota moet ook duidelijkheid bieden aan 

andere (markt)partijen die keuzes (moeten) maken 

over het al dan niet blijven of gaan investeren in 

het winkelapparaat van Eindhoven. Denk hierbij 

ook aan tijdelijke (pop up) initiatieven of aan een 

(living lab) aanpak waarbij technische en creatieve 

ingrepen zichtbaar in de openbare ruimte kunnen 

worden toegepast. Maar ook subtielere technische 

en creatieve toepassingen die niet direct zichtbaar 

zijn maar die de beleving van technologie, design 

en kennis in de stad ondersteunen. 

Input voor centrumvisie Eindhoven

De sectorale detailhandelsnota biedt substan-

tiële input voor de centrumvisie. Het centrum is 

veel meer dan detailhandel, maar detailhandel 

vormt een groot onderdeel van het aanbod in het 

centrum. Zoals in de inleiding aangegeven, wordt 

de multifunctionaliteit van centra steeds belang-

rijker. In deze nota doen we richtinggevende 

uitspraken voor de detailhandel. Dergelijke uitspra-

ken worden ook gedaan voor andere sectoren die 

effect (beogen te) hebben voor (de toekomst van) 

het centrum. Bijvoorbeeld in de visie Eindhoven 

op Weg, het horecabeleidsplan, MIRT onder-

zoek Brainport Avenue 2020-2040, gebiedsvisie 

BrainportCity en de Woonvisie in wording. In de 

vorm van een soort van position paper worden de 

op het centrum betrekking hebbende aspecten die 

in deze of andere stukken zijn vastgelegd samen-

gevoegd. Op basis hiervan gaan we samen met 

onze partners in de stad beschrijven wat voor een 

centrum Brainport nodig heeft. Dit is in ieder geval 

gebaseerd op de overtuiging dat een centrum nodig 

blijft voor ontmoetingen tussen mensen. Wat zijn 

de kerncapaciteiten van zo’n centrum en wat is zo’n 

centrum in termen van klantwaarde? Op basis van 

de antwoorden hierop wordt een kernachtige rich-

tinggevende missie voor het centrum geformuleerd 

(een stip op de horizon), inclusief in te zetten acties 

voor de korte en (middel)lange termijn. 

Proactieve acquisitie als (een) middel

De op te stellen centrumvisie speelt ook een rol bij 

acquisitie. Proactieve acquisitie heeft een nauwe 

relatie met de naamsbekendheid van de stad en de 

regio, het voor het voetlicht brengen van het imago 

over wat de stad en de bedrijvigheid te bieden 

heeft. In de eerste fase van acquisitie gaat het over 

het interesseren van partijen voor de stad en het 

in beeld krijgen van initiatieven die in het proiel 

passen voor de stad en regio. Proileren van de stad 

en contacten leggen is essentieel in samenwerking 

met externe partners. 

In de tweede fase van acquisitie gaat het erom 

meer informatie en een scherper beeld van poten-

tiële bedrijven die zich in stad en regio willen 

vestigen te krijgen Er is informatie nodig over de 

vestigingsplaatsfactoren voor het bedrijf om te 

beoordelen of er een match te maken is met wat de 

stad te bieden heeft. 

Als er vervolgens belangstelling blijkt te zijn zal 

het contact tot stand gebracht worden dat tot een 

concreet voorstel kan leiden. Er moeten contacten 

worden gelegd, er moet een proposal worden voor-

bereid, de onderhandeling met een bedrijf moet 

gaan plaatsvinden en zo nodig het begeleiden tot 

deinitieve vestiging van het bedrijf. Een succes-

volle acquisitie leidt uiteindelijk tot vestiging van 

het bedrijf in stad of regio. 

We komen (voor de Kadernota 2016) met een  

voorstel om de acquisitie van bedrijven verder  

vorm te geven via 

a) proactieve en reactieve acquisitie;

b) inzet op hiervoor benodigde materiaal /  

structuur en;

c) zorg voor de (werknemers van) bedrijven als 

deze eenmaal in Eindhoven gevestigd zijn.

Lang niet alles wordt door 
een overheid bepaald.  
En dat is ook zeker niet  
de bedoeling

De multifunctionaliteit  
van centra wordt steeds  
belangrijker
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Stimulering samenwerking

Een sterke publiek-private samenwerking is een 

voorwaarde voor invulling van de ambitie. Een 

duurzame structuur is nodig om verder te komen 

als het gaat om proilering, marketing of transfor-

matie. We blijven structureel overleg houden met 

vertegenwoordigende partijen (ondernemersver-

enigingen en -federaties) en onze professionele 

partners (grootwinkel- en iliaalbedrijf, corporaties, 

beleggers, makelaars, brancheverenigingen etc.). 

Deze professionele partners betrekken we ook bij 

acquisitie van (tijdelijke) aanbieders.

Meer speciiek voor het centrum is er, ondanks de 

al lang bestaande sterke samenwerking, een wens 

om deze publiekprivate samenwerking steviger te 

maken. Een vorm van centrummanagement (niet 

per se in 1 persoon) kan een krachtig middel zijn 

om de juiste dingen in het centrum te laten gebeu-

ren. Het coalitieakkoord 2014 – 2018 “Expeditie 

Eindhoven. Iedereen mee” is duidelijk over het 

belang van het centrum als het visitekaartje voor de 

Brainportregio. Ook Eindhoven365 ziet het centrum 

als de belangrijkste etalage. Eindhoven365 speelt 

in Eindhoven als citymarketingorganisatie een 

belangrijke rol bij de proilering en promotie van het 

‘merk’ Eindhoven. Daarnaast hebben de gezamen-

lijk ondernemers in het centrum van Eindhoven een 

ondernemersfonds opgericht (SOEC) waardoor ze 

ook qua coinanciering een partner van betekenis 

zijn. Indien mogelijk werken we ook samen met 

kennisinstellingen die in of voor de stad actief zijn. 

Uiteraard blijft het ook buiten het centrum van 

belang om de publiek-private samenwerking verder 

te ontwikkelen. In de Kruisstraat / Woenselse Markt 

is een ondernemersfonds actief en ook WoensXL 

werkt aan een stevige vorm van centrummanage-

ment. Ook voor andere winkelgebieden kan een 

gebiedsgerichte samenwerking uitkomst bieden 

om de centra weerbaar(der) te maken voor de toe-

komst. De nieuwe BIZ-wet, die per januari 2015 van 

kracht is, biedt de mogelijkheid aan collectieven 

van ondernemers én vastgoedeigenaren om in het 

betreffende winkelgebied (maar ook bedrijventer-

reinen) te investeren. De rol van de gemeente ligt in 

deze met name in het stimuleren en faciliteren. Nu 

de BIZ vanaf 1 januari 2015 van kracht is, gaan we 

2015 benutten om de vulling van het ondernemers-

fonds in het centrum van Eindhoven vanaf 1 januari 

2016 via de daarvoor bestemde BIZ te organiseren. 

Dit wordt ook een leertraject. Onder andere om te 

bepalen of en wanneer (bij welke omvang, welke 

opbrengst) andere collectieven van ondernemers 

/ eigenaren voor een BIZ in aanmerking kunnen 

komen. Als de invoering van de BIZ / ondernemings-

fonds succesvol is en andere gebieden willen dit 

ook, zijn aanvullende middelen / is capaciteit nodig.

Ruimtelijk beleid

De gemeente is verantwoordelijk voor het for-

muleren van ruimtelijk beleid op basis van het 

omgevingsrecht. Zij stelt het detailhandelsbeleid 

vast en vertaalt die in bestemmingsplannen. Omdat 

we niet weten wat de toekomst brengt hanteert 

de gemeente Eindhoven het principe van ‘uitnodi-

gingsplanologie’. De lijn daarbij is dat de gemeente 

niet op voorhand ruimte gaat geven in bestem-

mingsplannen maar goede initiatieven wel zo snel 

mogelijk willen faciliteren. De gemeente beoordeelt 

marktinitiatieven op basis van de detailhandels-

nota. Dit vraagt een positieve houding ten opzichte 

van gewenste ontwikkelingen en een terughou-

dende en afwijzende houding bij ongewenste 

ontwikkelingen.

Handhaving

Handhaving en goede mogelijkheden daartoe zijn 

van groot belang om het detailhandelsbeleid ook 

in de praktijk goed handen en voeten te kunnen 

geven. Vanuit de samenleving wordt hier ook 

nadrukkelijk op gewezen. De prioriteit voor handha-

ving van niet toegestane detailhandel (bijvoorbeeld 

branchering op perifere locaties) wordt dan ook 

verhoogd. Voor een adequate handhaving is het van 

belang dat de spelregels omschreven in voorlig-

gende detailhandelsnota als uitgangspunt gelden. 

Freezones / Regelluwe zones

Diverse gemeenten willen met regelluwe zones 

de lokale economie stimuleren en de leegstand 

aanpakken. Achterliggend doel is meer leefbaar-

heid en economische vitaliteit. In de praktijk komt 

het verminderen van de regeldruk naar verwachting 

neer op meer terrassen, langere openingstijden, 

minder precario, het toestaan van mengformules 

en het afschaffen van vergunningen.

Belangrijke partij bij regelluwe zones zijn de 

bewoners. Bewoners willen een balans tussen 

wonen, vermaken, werken en ontspannen in hun 

buurt. Meer horeca en meer winkels beïnvloeden 

die balans. Regelluwe zones moeten door onder-

nemers en bewoners samen worden ingericht. Het 

blijft daarbij ook van belang om oog te houden voor 

een mogelijk te ongelijk speelveld ten opzichte van 

andere ondernemers in de gemeente.

Naar aanleiding van een in juli 2014 ingediende 

motie Binnenstad (KM30A) is een uitvoerige rond-

vraag bij partners in het binnenstedelijke netwerk 

uitgezet. Deze rondvraag had een aantal onder-

werpen opgeleverd die op relatief korte termijn 

op te pakken zouden zijn (zgn. quick wins). Uit 

de gesprekken met partners is geen eenduidige 

behoefte gebleken. Daarom is bekeken of we tot 

een integraal beeld voor gebruik openbare ruimte 

in de binnenstad kunnen komen. Hieruit bleek bij-

voorbeeld dat ondernemers behoefte hebben aan 

(een bepaalde mate van) regels, omdat dat sturing 

geeft op ondernemers die minder oog hebben voor 

kwaliteit en uitstraling van bijvoorbeeld terrassen 

en zo in negatieve zin sfeerbepalend kunnen zijn 

voor een locatie. Tegelijkertijd zijn er ook regels 

die overbodig zijn (geworden) en beter geschrapt 

kunnen worden. Medio 2015 wordt gewerkt aan  

een concreet voorstel welke regels wel / niet  

zinvol en nodig zijn en waar aanpassing gewenst  

is. Dit vraagt waarschijnlijk ook een aanpassing  

van de APV.

In eerste instantie lijken bestaande winkel-/cen-

trumgebieden (denk ook aan radialen) bij uitstek 

geschikt voor een pilot als regelvrije zone. Sowieso 

is het bestemmingsplan hier in het algemeen al 

ruim (in het zgn. rode steentjesgebied is nl. alles 

toegestaan) en er is al een soort van incasserings-

vermogen van de omgeving omdat functies hier 

toch al frequent wisselen. Voorgesteld wordt om 

de vraag uit te zetten onder ondernemers(vereni-

gingen) in de bestaande winkel/-centrumgebieden, 

wie voor een pilot voor een regelluwe zone in aan-

merking wil komen. De gemeente neemt hierin een 

initiërende en faciliterende rol.

Voor het centrum bestaat  
de wens om de publiek 
private samenwerking  
nog steviger te maken
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Begrippenlijst

Binnenstad

> 400 winkels

In feite gaat het hier om de top-17 winkel-

gebieden van Nederland, waarvan o.a. ook  

de binnensteden van Amsterdam, Rotterdam, 

Den Haag, Utrecht, Groningen en Maastricht  

een onderdeel vormen.

Stadsdeelcentrum

> 50 winkels

Een stadsdeelcentrum is altijd een aanvulling 

op een binnenstad of een hoofdwinkel centrum. 

Bovendien is hier het merendeel van het 

centrum planmatig ontwikkeld.

Binnenstedelijke winkelstraat

> 50 winkels

Ook hier gaat het om ondersteunende winkel-

gebieden van meer dan 50 winkels maar in 

tegenstelling tot de stadsdeelcentra zijn deze 

winkelgebieden niet planmatig ontwikkeld  

maar de winkelstraten in grote steden.

Wijkcentrum groot

25 - 50 winkels

Een groot wijkcentrum bestaat naast een 

binnenstad of een hoofdwinkelcentrum en heeft 

minder winkels dan een stads deelcentrum.

Wijkcentrum klein

< 25 winkels

Deze centra hebben een speciiek ondersteu-

nende functie. Tot een klein wijkcentrum worden 

enerzijds winkelconcentraties gerekend met 

5 tot 10 winkels en 2 of meer supermarkten. 

Anderzijds worden hiertoe winkelgebieden met 

10 tot 25 winkels in de detailhandel gerekend.

Buurtcentrum

Dit is een winkelconcentratie met minimaal  

5 winkels en maximaal 9 winkels in de detail-

handel. Daarnaast is er één of geen supermarkt 

in dit type winkelgebied aanwezig.

Buurtsteunpunt

Dit is een locatie met minimaal 1 supermarkt  

van 500 m² wvo of meer, eventueel aangevuld 

met maximaal 3 winkels.

Grootschalige concentratie

Concentratie van 5 of meer verkooppunten in  

de detailhandel met een gemiddeld wvo per 

winkel van minimaal 500 m². Het aanbod moet 

minimaal voor 50% doelgericht zijn. Dit betekent 

dat minimaal de helft van het wvo van het betref-

fende winkelgebied zich richt op de branches 

‘dier en plant’, ‘bruin- en witgoed’, ‘ietsen- en 

autoaccessoires’, ‘doe-het-zelf’ of ‘wonen’.

Radiaal

Een verbindingsweg van de voormalige 

Eindhovense dorpen naar het centrum van de  

stad, waaraan een grote diversiteit aan functies 

gevestigd is.

Bijzondere concentratie

Een cluster dat vanwege het bijzondere aanbod  

niet direct tot een van de andere concentraties 

gerekend kan worden.


