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Van 
cement 

De veranderingen in de retailsector raken  
de winkelgebieden vol in het hart. Ontwrichting van 

winkel centra dreigt, voorziet Rabobank. Stakeholders van 
het winkelgebied; het is tijd om aan de slag te gaan.  

Niet morgen, maar vandaag.
Door: Jos Voss en Véronique Bulthuis
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2008 en 2015 is het aantal vierkante 
winkelmeters volgens onderzoeks-
bureau Locatus met circa zeven 
procent gestegen – ondanks de druk 
op de retailbestedingen en de 
verschuiving naar online verkoop. 
Diezelfde cijfers laten ook een 
duidelijke stijging van de leegstand 
zien: van 4,9 procent in 2008 naar 
7,8 procent begin 2016. Het risico 
bestaat dat deze ongunstige trends 
doorzetten. Er zijn immers nog 
steeds diverse plannen voor het 
bijbouwen van vierkante meters, 
waaronder het nieuwe Hoog Catha-
rijne, Leidsche Rijn en de nieuw-
bouw of uitbreiding van diverse 
outletcentra.

De faillissementen van retailers 
als V&D, Macintosh Retail Group en 
Unlimited Sports Group laten zien 
dat aanpassen aan de nieuwe werke-
lijkheid binnen retail moeilijk is. 
Ook de groeiversnelling van de 
online aankopen – in 2015 groeiden 
de online bestedingen (exclusief 
diensten en reizen) volgens Thuis-
winkel.org met maar liefst twintig 
procent – wijst op een winkelstraat 
die te weinig aantrekkelijk is en zich 
te weinig aanpast aan de vraag van 
de consument. Die vlucht daardoor 
naar het wereldwijde web.

Faillissementen en winkelslui-
tingen slaan daarnaast gaten in de 
winkelstraat, waardoor de pro-
blemen voor de fysieke retail groter 
worden. Het gaat daarbij niet alleen 
om een direct effect van de leeg-
staande panden, maar ook om een 

productbeschikbaarheid . Ook virtual 
reality kan het kopen via internet 
aantrekkelijker maken, omdat 
beleving wordt toegevoegd aan het 
gemak van online shoppen. Omni-
channel retailers zullen meer en 
meer tot de conclusie komen dat zij 
met minder en/of kleinere winkels 
toe kunnen. Voor dunbevolkte 
gebieden geldt dat zij beter via 
internet bereikt worden en door 
integratie van internet in de winkel 
zijn er minder vierkante meters 
nodig. Kortom: al deze ontwikke-
lingen zetten druk op de fysieke 
winkelbestedingen en daarmee op 
de leefbaarheid en vitaliteit van 
stads- en dorpscentra. 

Wordt goed ingespeeld op de 
nieuwe realiteit? Helaas niet. Tussen 

I 

edereen weet het: de 
retailsector  verandert funda-
menteel door trends in 
demografie, consumentenge-
drag, economie en techno-

logie. Deze wijzigingen hebben 
gevolgen voor winkelgebieden. Door 
bijvoorbeeld urbanisatie verschuift 
de traffic van consumenten naar 
grote plaatsen en komen winkelge-
bieden in kleinere plaatsen onder 
druk. Ook heeft de consument 
steeds meer keuze qua tijd en 
plaatsen om producten te kopen. De 
klant moet echt verleid worden om 
een bezoek aan de winkelstraat te 
brengen. De groei van de particu-
liere consumptie – en daarmee van 
de retailbestedingen –  is daarnaast 
naar verwachting beperkt, terwijl 
een groot deel van de groei naar het 
online kanaal vloeit. Ten koste van 
de winkelstraat dus. 
De concurrentie in de winkelstraat 
zelf neemt bovendien verder toe; 
meer partijen proberen een deel van 
een kleiner wordende koek te krijgen. 
En door technologische ontwikkeling 
wordt het kopen via internet nog 
aantrekkelijker dan nu. Denk aan 
drones die supersnelle bezorging van 
op het web bestelde artikelen moge-
lijk maken. De fysieke winkel verliest 
daardoor een belangrijk voordeel ten 
opzichte van internet: dat van directe 

Retailers moeten kijken naar 
de rol van het pand 

in relatie tot hun andere 
touchpoints

Hoe snel gaan veranderingen 
en wat is daarmee de impact 

op winkelgebieden

Gematigd Groot

Spelen 
stakeholders in 

winkelgebied 
goed in op de 

veranderingen?

Nee

Ja

Revolutie
Gematigde veranderingen waar niet 
goed op ingespeeld wordt. Aanpassing 
van de winkelstraat gaat meer abrupt en 
minder beheerst dan in Evolutie scenario. 
Er is sprake van Revolutie.

Ontwrichting
Veranderingen zijn groot en gaan snel 
waardoor de winkelstraat flink moet 
saneren. De stakeholders spelen niet 
goed op de veranderingen. De markt 
doet zijn werk. Er vindt een ‘abrupte’, 
weinig beheerste en koude sanering 
plaats.

Evolutie
Gematigde veranderingen waar goed op 
ingespeeld wordt. Er ontstaat een 
geleidelijke en beheerste evolutie naar 
een nieuwe winkelstraat.

Beheerste sanering
Veranderingen zijn groot en gaan snel 
waardoor de winkelstraat flink moet 
saneren. Stakeholders hebben een 
duidelijke visie en strategie om in te 
spelen op de veranderingen. De sanering 
is daardoor relatief beheerst en 
gecontroleerd.

FIGUUR 1
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indirect effect, omdat het gehele 
winkelgebied minder aantrekkelijk 
wordt. Vooral V&D had in veel 
plaatsen een belangrijke functie als 
trafficgenerator en was vaak 
gezichtsbepalend voor de binnen-
stad. In twaalf winkelgebieden die 
het nu zonder V&D moeten doen, is 
het aantal passanten volgens 
Locatus met gemiddeld twintig 
procent gedaald. 

Toekomstscenario’s
Kijkend naar de toekomst van 
winkelgebieden, zijn er twee belang-
rijke onzekerheden. Ten eerste: hoe 
snel verandert de retailsector en 
welke impact heeft dit op het win-
kelgebied? In de tweede plaats is het 
onzeker hoe goed de stakeholders in 
het winkelgebied weten in te spelen 
op de veranderingen.

Een combinatie van deze twee 
onzekerheden geeft vier scenario’s 
(figuur 1, red.). Een snelle en ingrij-
pende verandering naar een kleiner 
en compacter winkelgebied is meer 
waarschijnlijk dan een gematigde 
ontwikkeling. Vooral rap verande-
rend consumentengedrag speelt een 
rol, waarbij technologie een belang-
rijke aanjager is. Snelle technologi-
sche ontwikkeling wordt onder 
meer gedreven door een nieuwe 
generatie consumenten die de 
technologie beter en sneller accep-
teert. Ook de steeds sterker wor-
dende positie van retailers die op 
basis van technologie werken, zoals 
Amazon, Alibaba, Coolblue, Zalando 
en Wehkamp draagt daaraan bij. 

Als het gaat om het aanpassings-
vermogen van stakeholders in 

winkelgebieden is er veel ruimte 
voor verbetering. De toekomst van 
winkelgebieden vraagt om een 
heldere visie, daadkracht en een 
besef van urgentie. Retailers moeten 
stappen maken om hun ballast uit 
andere tijden (te veel winkels, 
verkeerde locaties en personeel en 
verouderde ict-systemen), af te 
schudden. 

Wat moet er gebeuren om het tij te 
keren en het ongunstige scenario 
van ontwrichting te vermijden? Dit 
begint bij het werken aan visie en 
onderscheidend vermogen. Het is 
belangrijk dat dit gebeurt op alle 
drie de relevante niveaus – 
gemeente, winkelgebied en winkels 
– en dat de visies op elkaar aan-
sluiten (figuur 2, red.). 

Profilering
De zoektocht naar onderscheidend 
vermogen begint bij de gemeente. 
Winkelen is immers een keuze en 
dus moeten gemeenten zorgen voor 
een duidelijk profiel naar (poten-
tiële) bezoekers. Het gaat om de 
vraag: wat maakt mijn gemeente zo 
bijzonder dat mensen er willen 
komen? Voor het antwoord bestaan 
diverse aanknopingspunten. 
Gekozen kan worden voor een 
thema. Zo werkt Eindhoven met het 
thema energie en licht, passend bij 
het imago als lichtstad. Voor 
Schoonhoven is zilver een thema en 
Schiedam kan aan de slag met 

jenever, gezien de historie van 
jeneverfabrieken. Ook historie, 
attracties of bezienswaardigheden 
kunnen een gemeente profiel geven, 
zoals musea, theaters of het Dolfina-
rium in Harderwijk. Op basis van 
het gekozen profiel maakt de 
gemeente een detailhandelsvisie die 
past binnen een bredere visie op de 
ruimtelijke ordening (wonen, 
werken, winkelen). Onderdelen van 
deze visie zijn: hoe moet het winkel-
aanbod er in de gemeente uitzien, 
waar moet dit aanbod liggen en wat 
moet gebeuren om dit te realiseren, 
bijvoorbeeld verplaatsing van 
winkels, herontwikkeling of sane-
ring van gebieden.

Het gemeentelijk beleid moet 
ondersteunend zijn aan deze visie. 
Zo moet het parkeerbeleid – inclusief 
parkeerkosten – passen bij het 
profiel van de stad. Voor het 
centrum van Amsterdam vergt dit 
andere keuzes dan voor kleinere 
plaatsen. Ook de openbare 
voorzieningen  in de stad zoals 
aankleding en beplanting moeten 
aansluiten op profiel en visie. Ook 
hier geldt dat de gemeente die zich 
richt op recreatief winkelen andere 
keuzes moet maken dan een 
gemeente die er vooral is voor de 
dagelijkse boodschappen. Het 
vestigings- en vergunningsbeleid 
moet helpen om de retail meer 
aantrekkelijk te maken, bijvoorbeeld 
via het toestaan van door klanten 

Het gemeentelijk 
vestigingsbeleid is meer een rem 

op retailontwikkeling dan een 
gaspedaal
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gewenste vermenging van retail, 
horeca en dienstverlening . 
De trits profiel-visie-beleid lijkt 
logisch en voor de hand liggend, 
maar in de praktijk wordt hier niet 
altijd even helder invulling aan 
gegeven. Veel gemeenten hebben 
geen of een onduidelijk profiel of 
communiceren hier te weinig over. 
Het kiezen voor retail in de binnen-
stad betekent ook nee zeggen tegen 
bijvoorbeeld nieuwe outletcentra in 
buitengebieden. Daarnaast moeten 
minder kansrijke winkelgebieden 
worden gesaneerd of verplaatst naar 
de binnenstad. Parkeerkosten staan 
vaak niet in verhouding met het 
winkelaanbod en het vestigings- en 
vergunningsbeleid fungeert vaak 
meer als een rem op de retailontwik-
keling dan als gaspedaal. Provincies 
hebben een belangrijke coördine-
rende rol richting gemeenten en 
vaak kan de invulling daarvan 
verbeterd worden.

Conceptdenken 
Winkelgebieden moeten meer zijn 
dan een toevallige verzameling van 
formules. Concepten zijn nodig om 
een winkelgebied bijzonder te 
maken en daarmee de moeite waard 
om te bezoeken. Een concept kan 
bijvoorbeeld sport zijn. Denk aan 
een winkelcentrum met diverse 
superspeciaalzaken met een diep 
assortiment met service en advies 
binnen specialismen als paard-
rijden, golf en tafeltennis. Dit kan 
gekoppeld worden aan sportevene-
menten in en rond de stad en clinics 
door bekende sporters. In het 
concept is ook plaats voor sportwin-
kels die ’s avonds veranderen in een 
fitnesscentrum en voor het verkopen 
van gezonde voeding en drank. 
Ook zelfstandig winkeliers of kleine 
gespecialiseerde ketens kunnen een 
bijzonder profiel geven aan een 
winkelgebied, bijvoorbeeld door 
concepten als bijzondere mode en 
high-end food te laden. Dit vergt dan 
wel van vastgoedeigenaren dat ze 
bereid zijn om in deze speciaalzaken 
te investeren, bijvoorbeeld door een 
lagere en/of omzetafhankelijke 
huur. Dit past in het conceptdenken: 
alle onderdelen van het winkelgebied 
dragen bij aan het concept, ook in 
financiële zin. Het gaat dus om het 

rendement van het gehele winkelge-
bied en niet om de onderdelen. 

Een laatste voorbeeld van een 
concept waarmee winkelgebieden 
zich kunnen onderscheiden is 
service. Denk aan een winkelgebied 
waar klanten wel kunnen kopen, 
maar de spullen niet hoeven mee te 
nemen. De aankopen in het winkel-
gebied worden verzameld en in één 
keer bij de klant bezorgd op een 
door hem aangegeven moment. 
Voor vastgoedeigenaren betekent dit 
dat zij een ander spel moeten spelen. 
In plaats van willekeurig hun panden 
vullen met huurders moeten ze 
vanuit een concept komen tot een 
goede invulling van het gehele gebied. 
Vastgoedeigenaren worden concept-

ontwikkelaars en komen daarmee 
dichter bij de retailers te staan.

Net als vastgoedeigenaren vanuit 
een concept kijken naar passende 
retailformules, moeten retailers zich 
afvragen waar ze wel en niet willen 
zitten. De trend naar minder 
winkels en kleinere, compacte 
winkelgebieden vraagt ook om 
keuzes van hun kant. Die keuze start 
bij het goed nadenken over de 
functie van de winkel in relatie tot 
de overige touchpoints met klanten. 
Is de winkel een flagshipstore die 
het merk ondersteunt, of meer een 
service- en ophaalpunt? Vanuit die 
functie moet men kijken naar 
passende locaties. Ook klassieke 
factoren als verzorgingsgebied, 
demografie en bezoekersaantallen 
voldoen niet langer voor het vesti-
gingsbeleid. Stel ook vragen als: 
passen profiel, visie en beleid van de 
gemeente bij de formule? Welk 
concept van het winkelgebied past 
het best bij mijn formule? Hoe is de 
kwaliteit van het winkelgebied en 
van de omliggende winkels? Al met 
al wordt locatiekeuze hiermee 
complexer en uitdagender. 

Voor alle stakeholders van een 
winkelgebied geldt dus dat zij aan de 
slag moeten met nieuwe visies en 
concepten om het tij te keren. Zo niet, 
dan dreigt een ongunstig scenario van 
snelle en ingrijpende veranderingen 
waar niet goed op wordt ingespeeld. 
En dan zal de markt zijn ontwrich-
tende werk gaan doen.  

Pandeigenaren  
komen als 

conceptontwikkelaars 
dichter bij retailers  

te staan

Concept - 
onderscheidend 
vermogen

• Thema
• Cultuur, historie
• Attractie

• Citymarketing
• Detailhandelsvisie
• Ondersteunend beleid 

op diverse gebieden, 
waaronder parkeren, 
voorzieningen, 
vergunningen

• Thema
• Service
• Bijzondere winkels

• Marketing en 
communicatie, online 
en o�ine

• Portfolio aan winkels, 
passend bij gekozen 
concept

• Evenementen, 
activiteiten

• Product
• Service
• Lokaal 

ondernemerschap

• Bij welke locaties 
(gemeente, 
winkelgebieden) past 
de formule het beste

• Locatiekeuze, 
gebaseerd op 
meerdere criteria en 
afwegingen

• Meer complex dan 
'klassieke' locatiekeuze

Hoe invullen/
uitwerken?

Gemeente

Winkelgebied

Winkel / formule

FIGUUR 2
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