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De afgelopen decennia heeft Nederlands winkelvastgoed 

sterk gerendeerd. Met een gemiddeld totaalrendement 

van ruim 9% laat deze beleggingscategorie woningen en 

kantoren achter zich. Naast een stabiel rendement biedt 

winkelvastgoed een aantrekkelijke risicopremie. Voor  

beleggers lijkt zich een goed instapmoment aan te 

dienen. 

In de afgelopen jaren is wel een duidelijke tweedeling 

ontstaan tussen goed en slecht winkelvastgoed. Deze 

polarisatie zet door: tussen regio’s én tussen winkel-

segmenten. Regio’s met demografische en economische 

groei bieden een stevigere basis dan krimpregio’s.  

In grootstedelijke winkelgebieden blijft de bezettings-

graad op een hoog niveau. De grote steden zijn, ten 

opzichte van kleine- en middelgrote steden, het beste 

gepositioneerd voor de technologische-, demografische- 

en economische vooruitzichten. Wijkwinkelcentra met 

een focus op de dagelijkse boodschappen zullen ook 

weinig leegstand kennen. Deze beide winkelsegmenten 

zijn goed bestand tegen, en veelal complementair aan 

online shoppen.

In vergelijking met andere landen heeft Nederland  

een fijnmazig en ruim winkelaanbod. De toename van 

online shoppen raakt echter delen van deze fijn mazige 

structuur. Ondanks de toenemende leegstand is  

daarnaast het aantal vierkante meters nieuwbouw in de 

komende jaren, nog altijd fors. Gemeenten, provincies, 

ontwikkelaars en beleggers zullen duidelijke keuzes 

moeten maken. Nieuwbouw is alleen van toegevoegde 

waarde in de sterkste winkelgebieden. In krimpregio’s  

is nagenoeg geen enkele uitbreiding wenselijk, evenals 

in bepaalde winkelsegmenten zoals perifere en groot-

schalige detailhandelslocaties (PDV / GDV).

Door de hierboven genoemde polarisatie verschillen  

de rendementsprognoses sterk per winkelsegment.  

Centrale winkelgebieden in grote steden varen wel 

bij de druk vanuit de gebruikers- en beleggingsmarkt. 

Retailers en beleggers maken duidelijke keuzes. 

Samenvatting
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Daarnaast hebben wijk- en buurtwinkelcentra door 

de aantrekkelijke risicopremie, in combinatie met het 

stabiele karakter van de dagelijkse boodschappen, 

sterke rendementsprognoses. Centrale winkelgebieden 

in middelgrote en kleine steden gaan minder renderen, 

evenals ondersteunende winkelgebieden met veel 

niet-dagelijkse winkelmeters en perifere winkelgebie-

den. Belanghebbenden in de winkelmarkt staan voor 

belangrijke keuzes. De polarisatie zet door met winnaars 

en verliezers als gevolg. 

STERKTES/KANSEN
• Sterke risico-/rendementsverhouding;

• Aantrekkelijke risicopremie;

• Verbetering economie;

• Omzetgroei niet-dagelijkse boodschappen;

• Centrale winkelgebieden grote steden bieden 

‘experience’;

• Historisch hoge yield gap wijk- en buurtwinkel-

centra;

• Omni-channeling verbindt fysiek met digitaal;

• Online retailers betreden fysieke winkelmarkt;

• Discounters komen op door wegvallen  

middensegment;

• Grote winkelpanden voor fashion retailers in 

centrale winkelgebieden.

ZWAKTES/BEDREIGINGEN
• Gebrek aan regionale planning;

• Hoog nieuwbouwvolume;

• Star huidig huurrecht;

• Winkelgebieden in krimpregio’s;

• Veranderend consumptiepatroon vergrijzende 

bevolking;

• Huurinkomsten onder druk bij oplopende  

leegstand;

• Intransparantie door ontkoppeling huur en  

omzet fysieke winkel in centrale winkelgebieden;

• Centrale winkelgebieden in kleinere steden  

zonder USP;

• Ondersteunende winkelgebieden met veel  

niet-dagelijks aanbod;

• Retailers zonder solide online-strategie.

SWOT WINKELMARKT

<< Terug naar inhoudspagina



Het totaalrendement van winkels laat een sterke per-

formance zien over de afgelopen decennia. Nederland-

se winkelbeleggingen hebben door de lage volatiliteit 

bovendien een goede risico-rendementsverhouding. 

Dit is vooral het gevolg van het stabiele directe rende-

ment uit huurinkomsten. Dit zorgt ervoor dat de markt 

uitermate populair is onder zowel particuliere- als 

institutionele beleggers. 

Hoewel de afgelopen jaren een waardecorrectie  

heeft plaatsgevonden, staat de markt er goed voor. 

De risicopremies zijn naar hoge niveaus gestegen, de 

economische groeiverwachting is positief en het  

diversificatiepotentieel voor buitenlandse beleggers  

Figuur 1: rendement winkelvastgoed Nederland, BBP-groei en inflatie (1996-2014, %)

is nog grotendeels onontdekt. De ‘pricing’ lijkt in  

historisch en internationaal perspectief gunstig.

HISTORISCH RENDEMENT OP 
WINKELVASTGOED STERK EN STABIEL

Winkels best renderende vastgoedbelegging

Nederlandse winkelbeleggingen hebben een gemid-

deld jaarlijks totaalrendement van 8,9% behaald in de 

periode 1996-2014. Als wordt gekeken naar een langere 

periode, vanaf 1977, is een vergelijkbaar gemiddeld 

totaalrendement behaald van 8,8%. Het langjarig  

totaalrendement bestaat voor 6,9% uit direct  

Rendement winkelvastgoed blijft aantrekkelijk 
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rendement, hoofdzakelijk uit (netto) huurinkomsten. 

De overige circa 2% betreft indirect rendement als 

gevolg van een positieve waardeontwikkeling. Hiermee 

zijn winkels de best renderende vastgoedbelegging in 

Nederland. In dezelfde periode behaalden Nederlandse 

woningen en kantoren een gemiddeld totaalrendement 

van respectievelijk 8,1% en 7,1% per jaar.

Economische groei sterke voorspeller  

waardeontwikkeling

De relatie tussen economische groei en het rendement 

op winkelvastgoed is sterk gebleken. Tot en met 2007 

was de waardeontwikkeling sterk. Na twee crisisja-

ren met afwaarderingen in 2008 en 2009, werd in de 

daaropvolgende jaren de positieve lijn weer opgepakt. 

De ‘double dip’ in de economie heeft echter na 2011 de 

waardeontwikkeling weer onder druk gezet met een 

cumulatieve afwaardering van circa 10% tot heden.  

Nu de economie weer een stijgende lijn laat zien, is ook 

de verwachting voor de waardeontwikkeling positief. 

Een ‘steady state’ economische groei van circa 1,5% tot 

2,0% is de consensus.

Sterke risico-rendementsverhouding

Nederlandse winkelbeleggingen kennen een sterke 

risico-rendementsverhouding. De volatiliteit van de 

rendementen was, in vergelijking met Nederlandse 

woning- en kantoorbeleggingen, relatief laag in  

de periode 1977-2014. In combinatie met de goede  

historische performance heeft dit tot een sterke  

risico-rendementsverhouding geleid.
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Bron: MSCI, Oxford Economics, bewerking Bouwinvest Research (2015)
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Duidelijke verschillen rendementsopbouw  

tussen winkelsegmenten

Door het solide direct rendement bleef het totaalren-

dement ook in crisisjaren positief. Wel zijn er duidelijke 

verschillen waarneembaar in rendementen tussen de 

winkelsegmenten (zie kader). Deels komt dit door de 

verschillen in waardeontwikkeling (indirect rende-
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Definitielijst winkelsegmenten

Tabel 1: Risico-rendementsprofiel Nederlands 

vastgoed naar sector (1977-2014, %)

Bron: MSCI, bewerking Bouwinvest Research (2015)

 Totaal  Rendements-/
 rendement Risico risico ratio

Winkels 8.8% 5.3% 1.66

Woningen 8.4% 6.3% 1.33

Kantoren 6.8% 6.2% 1.10

Definitie

Stadscentra grootste 17 steden van Nederland (meer dan 400 winkels)

Grootste winkelgebied in de middelgrote en klein steden (tussen 100 – 400 winkels)

Centrum kleine en grote dorpen (tot 100 winkels)

Aanvulling op centraal winkelgebied (meer dan 50 winkels). Bijv. Amsterdam Osdorpplein.

Ondersteunde winkelstraten in grotere steden, niet planmatig ontwikkeld (> 50 winkels)

Aanvulling op centraal winkelgebied (25 – 50 winkels)

Specifiek ondersteunende functie met supermarkt en 5 tot 25 winkels.

Meer dan 5 winkels met vloeroppervlak groter dan 500 m², waarvan meer dan 50%  
grotere goederen: meubels, dier en plant, doe-het-zelf, etc.

Winkelsegment

Binnensteden

Hoofdwinkelgebied

Kernverzorgend winkelgebied

Stadsdeelcentra

Binnenstedelijke winkelstraat

Wijkcentra groot

Wijk- en buurtcentra klein

Grootschalige concentratie (PDV/GDV)

Winkelgebied

Centrale winkelgebieden

Ondersteunende winkelgebieden

Overige winkelgebieden

ment), maar deels ook door het niveau van  

direct rendement uit huurinkomsten. 

Voor de centrale winkelgebieden in de grote steden  

ligt het direct rendement gemiddeld rond de 5%,  

het risicoprofiel ligt hier lager. Kleine wijk- en buurt-

centra noteren een gemiddeld direct rendement  

van bijna 7%.

Bron: Locatus
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Winkelbeleggingen nemen toe

De winkelmarkt heeft vanaf 2008 gemiddeld  

€ 1,5 miljard beleggingskapitaal per jaar aangetrokken 

volgens cijfers van PropertyNL. In 2008 en 2010 werd 

bijna een niveau van € 2,5 miljard gehaald. Na 2010 

toonde de beleggingsdynamiek in winkels een dalende 

trend, in lijn met de algehele vastgoedbeleggings-

markt. Alle vastgoedsegmenten stonden onder druk 

door de economische krimp. De eerste tekenen van 

economisch herstel in de tweede helft van 2014 komen 

vooral ten goede aan woningen, maar ook in de meeste 

winkelsegmenten krabbelde de markt weer op.

Voor 2015 verwacht Bouwinvest dat afwaarderingen 

beperkt zullen zijn en dat de beleggingsdynamiek op 

het niveau van 2014 blijft. Afwaarderingen in sommige 

winkelsegmenten overstemmen winkelsegmenten  

met waardegroei. Het consumentenvertrouwen en  

de bestedingen nemen weer toe en economische  

groeivoorspellingen worden naar boven bijgesteld. 

Desalniettemin zet de polarisatie naar verwachting 

door. Veel kapitaal zal naar centrale winkelgebieden 

vloeien, vooral in de grote steden. Kleinere steden 

moeten op minder belangstelling rekenen.
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WINKELVASTGOED STERKE 
DIVERSIFICATOR MET 
AANTREKKELIJKE RISICOPREMIE

Goed diversificatiepotentieel voor buurlanden

Winkels leveren een bescheiden diversificatiebijdrage 

aan Nederlandse vastgoedbeleggingsportefeuilles.  

De correlatie met Nederlandse kantoren en woningen 

ligt voor beide sectoren rond de 0,7 over een periode 

van bijna 40 jaar. 

Frans vastgoed kent een opvallend vergelijkbare  

ontwikkeling met Nederlands winkelvastgoed en  

daarmee een relatief hoge correlatie. 

De diversificatiebijdrage is aanzienlijk groter voor 

beleggers met een substantiële vastgoedportefeuille  

in Duitsland, het Verenigd Koninkrijk of Zweden.  

Duits vastgoed kent zelfs een negatieve correlatie met 

Nederlands winkelvastgoed. 

Beleggingsvolume winkels Binnenstad Hoofdwinkelgebied
Kernverzorgend centrum PDV/GDV én verspreid Stadsdeelcentrum
Binnenstedelijke winkelstraat Wijkcentrum groot Kleine wijk- en buurtcentra
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Figuur 2: totaalrendement winkelsegmenten en beleggingsvolume (2008-2014, %)

 Bron: MSCI, PropertyNL, bewerking Bouwinvest Research (2015)

Tabel 2: correlatie totaalrendementen Winkels NL met andere 

vastgoedsectoren en landen

Bron: MSCI, bewerking Bouwinvest Research (2015)

  Correlatie Winkels - Nederland Periode

Woningen - Nederland 0,69 1977 - 2014
Kantoren - Nederland 0,71 1977 - 2014

Alle sectoren - Duitsland -0,21 1996 - 2014
Alle sectoren - Frankrijk 0,77 1998 - 2014
Alle sectoren - Ver. Koninkrijk 0,10 1981 - 2014
Alle sectoren - Zweden 0,13 1984 - 2014

<< Terug naar inhoudspagina
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Figuur 3: netto aanvangsrendement (v.o.n.) naar winkelsegment en risicopremie wijkwinkelcentra portefeuille Bouwinvest (’11-’14%)

Bron: CBRE, DNB, bewerking Bouwinvest Research (2015)

Risicopremie op hoog niveau

In 2015/2016 dient zich een goed instapmoment voor 

winkelvastgoed aan. In historisch- en internationaal 

perspectief is de risicopremie voor het beste winkel-

vastgoed stevig, vooral door de flinke daling van de 

lange termijn rente. Daarbij is een vergelijkbare daling 

van de top netto aanvangsrendementen in Nederland 

(volgens CBRE) achterwege gebleven, in tegenstelling 

tot een groot aantal vastgoedmarkten wereldwijd.

Wijkwinkelcentra aantrekkelijk geprijsd

Voor wijkwinkelcentra is de risicopremie fors. In de 

periode van eind 2011 tot en met begin 2015 is de  

ontwikkeling van aanvangsrendementen (netto) en 

huurinkomsten gemonitord van een viertal stabiele 

wijkwinkelcentra in de portefeuille van Bouwinvest. 

Deze wijkwinkelcentra liggen verspreid over Neder-

land, zijn gericht op de dagelijkse boodschappen en 

hebben een winkelvloeroppervlak tussen de 4.500 m² 

en 7.000 m² wvo. Zowel de huurinkomsten als aan-

vangsrendementen stijgen in deze periode.  

Het gemiddeld gewogen NAR stijgt en staat  

begin 2015 op 7,2%. Opvallend genoeg laten de 

huurinkomsten ook een stijgende trend zien van 

circa 9%. De huidige ‘yield gap’, het verschil met 

10-jaars staatobligaties, komt begin 2015 uit op 

gemiddeld circa 670 basispunten. Het risico op meer 

afwaarderingen van wijkwinkelcentra met een gezond 

verzorgingsgebied lijkt hierdoor beperkt. Investeerders 

worden aangetrokken door de aantrekkelijke ‘yield 

gap’, terwijl huurinkomsten op peil blijven.

<< Terug naar inhoudspagina



Begin 2015 beheersten de problemen bij V&D de  

voorpagina’s, maar ook andere winkelketens verkeren  

in zwaar weer. Faillissementen en reorganisaties van 

gerenommeerde ketens zijn aan de orde van de dag.  

De leegstand groeit en overaanbod bedreigt de  

winkelmarkt. 

 

De winkelmarkt staat voor een aantal uitdagingen op 

politiek, economisch, demografisch en technologisch 

vlak. Echter, enige nuancering is op zijn plaats. De 

winkelmarkt blijft kansen bieden voor beleggers. In dit 

hoofdstuk zijn de belangrijkste algemene karakteristie-

ken en ontwikkelingen van de Nederlandse winkel-

markt in kaart gebracht.

FIJNMAZIGHEID TEKENT  
NEDERLANDSE WINKELMARKT 

Unieke winkelmarkt in internationaal perspectief

De Nederlandse winkelmarkt bestaat uit verschillende 

segmenten met sterk uiteenlopende karakteristieken. 

Supermarkten, bouwmarkten, outlet centra en solitaire 

winkelunits in de binnensteden maken alle deel uit  

van de Nederlandse winkelvoorraad van circa  

28 miljoen m² winkelvloeroppervlak (wvo).  

In internationaal opzicht is de Nederlandse winkel-

markt uniek door haar fijnmazigheid. Nederland  

heeft relatief veel kleine winkelcentra binnen woon-

gebieden. In het buitenland bestaat een groter deel van 

de winkelvoorraad uit grote winkelcentra op perifere 

locaties (bijv. de hypermarché).
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Figuur 4: Winkelvoorraad (m2 wvo) naar segment

Ruim eenderde winkelvoorraad 

in centrale winkelgebieden

Van de totale winkelvoorraad behoort ruim eenderde 

tot het centrale winkelgebied. Het gaat om winkels in 

binnensteden, hoofdwinkelgebieden en kernverzor-

gende winkelgebieden. Zowel kleine gemeenten als 

grote steden vallen hieronder.

Het ondersteunende segment beslaat circa 14% van  

de totale voorraad. Deze categorie bestaat uit bin-

nenstedelijke winkelstraten, stadsdeelcentra, wijk-

winkelcentra en buurtwinkelcentra. Met name voor de 

laatstgenoemde twee subsegmenten ligt de focus op 

Scheiding tussen goed en slecht winkelvastgoed groeit
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dagelijkse boodschappen. Binnenstedelijke winkel-

straten zijn winkelstraten buiten het centrale winkel-

gebied, bijvoorbeeld de Kinkerstraat in Amsterdam. 

Het overige segment met grotendeels perifere- en 

grootschalige detailhandelsvestigingen (PDV / GDV) 

zoals tuincentra en bouwmarkten, behelst 16% van de 

totale voorraad.

Winkels die niet tot een aaneengesloten winkelgebied 

behoren, vallen onder ‘verspreide bewinkeling’. Deze 

categorie kent een totaalvolume van bijna 9 miljoen m² 

wvo (ca. 32%).

 Bron: Locatus (2015)
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GEZONDE WINKELMARKT 
VRAAGT OM REGULERING, BELEID 
EN SAMENWERKING

Restrictieve winkelbeleid is losgelaten

Nederland kende tot 2006/2007 een gezonde verhouding 

tussen vraag naar en aanbod van winkelmeters.  

De Nota Ruimte bracht hier echter verandering in.  

In 2006 besloot het ministerie van VROM het restrictieve 

ontwikkelbeleid in te wisselen voor een losser beleid 

waarbij gemeenten meer verantwoordelijkheid kregen. 

Vanaf dat moment konden ambities om nieuwe winkels 

aan de voorraad toe te voegen gemakkelijk worden ver-

wezenlijkt. Door de economische groei zagen gemeen-

ten mogelijkheden om hun grondexploitatie optimaal 

te benutten in samenwerking met ontwikkelaars die 

eenvoudig aan beleggingskapitaal konden komen.

Regionale afstemming beperkt

Als gevolg van de grotere vrijheid van gemeenten 

vonden er allerlei ambitieuze winkelontwikkelingen 

plaats zonder enige regionale afstemming. De invoering 

van de Nota Ruimte zorgde er bijvoorbeeld voor dat het 

maximum van dertien PDV/GDV centra op nationaal 

niveau werd losgelaten. Daarnaast werd een divers 

palet aan branchering toegelaten in PDV/GDV centra. 

Het resultaat is een behoorlijk verzadigde Nederlandse 

winkelmarkt. 

Vanuit een internationaal perspectief bekeken heeft 

Nederland momenteel veel winkelmeters per persoon. 

Goede eenduidige cijfers op landelijk niveau ontbreken.

In figuur 5 is te zien dat Amsterdam alleen Birmingham 

boven zich heeft staan qua meters per 1.000 inwoners in 

centrale winkelgebieden op stedelijk niveau.  

<< Terug naar inhoudspagina



 Figuur 6: Leegstandontwikkeling Nederland (% wvo)
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Figuur 5: Winkelvoorraad hoofdwinkelgebieden

per 1.000 inwoners Europese winkelmarkten

De Nota Ruimte toont aan hoe sterk de invloed van  

beleid is op de gezondheid van vastgoedmarkten.  

Er is een meer gericht ontwikkelbeleid nodig om de 

verzadiging terug te dringen naar een gezond niveau.

Oplopende leegstand als gevolg

Op nationaal niveau steeg de leegstand naar ruim 7% 

van het winkelvloeroppervlak begin 2015 (zie figuur 6).  

Echter, een scherpere blik op de leegstandscijfers biedt 

meer inzicht. Hoewel de leegstand al een aantal jaren op 

rij toeneemt, manifesteert deze zich vooral in bepaalde 

segmenten en regio’s. Over het algemeen hebben 

Randstedelijke provincies minder leegstand dan meer 

perifere provincies. Centrale winkelgebieden hebben 

vooral in de aanloopstraten meer leegstand dan onder-

steunende- en overige winkelgebieden.

De afnemende vraag naar fysiek winkelvastgoed,  

in combinatie met het nog altijd groeiende aanbod,  

versterkt de tweedeling van de winkelmarkt in de 

komende jaren. Wat goed is wordt beter, wat slecht is 

wordt doorgaans slechter.

Winkelvoorraad neemt verder toe

In de afgelopen 10 jaar is de winkelvoorraad met circa 

16% toegenomen. Er zijn met name perifere- en groot-

schalige detailhandelsvestigingen (PDV / GDV) ontwik-

keld. Het aantal vierkante meters dat daarnaast gepland 

staat voor de komende jaren is nog altijd fors. Volgens 

cijfers van Vastgoedmarkt omvat het totaalvolume van 

nieuwbouwplannen circa 3 miljoen m² wvo, ongeveer 

10% van de huidige voorraad (Bron: Sante, 2014*).

In het licht van de leegstandsontwikkeling, de demogra-

fische afvlakking en de invloed van online shoppen, is 

het totaalvolume te groot. Er dienen duidelijke kaders 

gesteld te worden door overheden zoals gemeenten en 

provincies en er dienen afspraken gemaakt te worden 

met ontwikkelaars en beleggers. Door een betere regio-

nale afstemming kan overaanbod worden beperkt.

Duidelijke kaders en flexibiliteit rondom leegstand

Gemeenten zouden een duidelijk kader moeten stellen 

in de detailhandelsvisie. Enerzijds moet deze visie een 

strikt beleid hebben ten aanzien van nieuwe ontwik-

kelingen en anderzijds moet de visie de mogelijkheid 

bieden om flexibel om te gaan met leegstand door het 

toestaan van pop-up stores, herhuisvesting en bestem-

mingsveranderingen. Zo zouden bijvoorbeeld pick-up 

points zoveel mogelijk in bestaande winkelgebieden 

met leegstand kunnen worden geplaatst.

Beleggers moeten blijven investeren in de kwaliteit 

van winkelgebieden. Samenwerking tussen retailers 

en overheden is hierbij belangrijk. Daarbij is er de wens 

voor meer flexibiliteit in het huurrecht. Het huidig recht 

belemmert de eigenaar nog vaak in te spelen op de 

wensen en algemene belangen van het winkelcentrum 

omdat de zittende huurder wordt beschermd. Huur-

bepaling op basis van vergelijking maakt het moeilijk 

om lokale sfeerbepalende retailers met passende huren 

aan het winkelgebied toe te voegen.

11

*Sante, M. van (2014). Winkelgebied 2025: Vastgoedbelegger 

neemt heft in handen (ING).
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ONLINE GROEIT STERK ONDANKS 
MOEIZAME MARKTOMSTANDIGHEDEN

Consumentenbestedingen krabbelen op

Iets minder dan de helft van het jaarlijks bruto  

binnenlandse product (bbp) bestaat uit consumenten-

bestedingen. Consumenten gaven in 2013 circa € 290 

miljard uit. Daarvan is circa een derde (€ 86 mld.) beland 

in winkels, op de markt en bij webwinkels. De rest is 

besteed aan diensten zoals verzekeringen, huisvesting, 

horeca, energie en andere producten buiten de detail-

handel. Voorafgaand aan een kleine opleving eind 2014, 

kampte de detailhandel in de afgelopen vijf jaar met  

een stevig dalende omzet. Binnen de detailhandel ging 

het meeste geld (€ 42 mld.) richting voedings- en genot-

middelen. Kleding en schoeisel volgden op grote afstand 

en kenden een totale marktomvang van ruim  

€ 14 miljard.

Aandeel online bestedingen op 11%

Ondanks de algehele daling van de consumenten-

bestedingen in Nederland, groeit het aandeel ‘online 

aankopen’ het laatste decennium gestaag naar een 

marktaandeel van ruim 11% in 2014 (Bron: thuiswinkel-

monitor.org, 2015). Niet alleen het online marktaandeel 

blijft elk jaar sterk groeien, ook de absolute omzetcijfers 

van online stijgen. De totale online bestedingen in  

2014 komen naar verwachting uit op circa € 11,5 miljard. 

Een groei van 8,5% ten opzichte van 2013. Deze groei zal 

naar verwachting doorzetten in de komende jaren.

Nederland kopgroep online shoppen

Alle leeftijdsgroepen dragen bij aan de opmars van 

online. Circa 60% geeft aan regelmatig online aankopen 

te doen. Nederland behoort daarmee tot de kopgroep in 

online shopgedrag, volgens cijfers van Eurostat. Alleen 

in het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Denemarken  

is het aandeel personen dat online shopt marginaal 

hoger dan in ons land. Gemiddeld ligt in Europa het 

percentage online shoppen iets boven de 40%.

De online bestedingen zijn vooralsnog sterk gericht op 

reizen en ticketverkoop voor evenementen. Ook online 

aankopen binnen de telecombranche zijn sterk toege-

nomen net als de aankoop van voedselwaren en kleding. 

12
Figuur 7: omzet online (€ mld.) en detailhandel totaal (% )

Bron: Thuis winkel markt monitor, CBS (2015)
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Hoe vertalen de karakteristieken en ontwikkelingen in 

het vorige hoofdstuk zich naar de winkelmarkt van de 

toekomst? Overaanbod vormt een toenemend risico 

door online shoppen, demografische scheefgroei en het 

planvolume. Een verdere tweedeling ligt in de lijn der 

verwachting. 

 

Centrale winkelgebieden met de ‘fun-factor’ blijven 

naar verwachting sterk renderen, evenals ondersteu-

nende wijkwinkelcentra met een focus op dagelijkse 

boodschappen in een sterk verzorgingsgebied.

FySIEKE EN DIGITALE WINKEL 
VLOEIEN SAMEN 

Winkel complementair aan online

Verschillende traditionele ‘fysieke’ retailers spelen 

in toenemende mate in op online shoppen en zetten 

naast de bestaande fysieke winkels ook digitale  

verkoopkanalen op. Mediamarkt heeft bijvoorbeeld 

aangegeven een groter deel van de omzet online te  

willen behalen. Het afgelopen decennium heeft de  

Mediamarkt juist zwaar ingezet op grote fysieke 

locaties. Het is een strategiewijziging die invloed zal 

hebben op de markt.

‘Traditionele’ online winkelformules als Zalando en 

Amazon plukken de vruchten van het groeiend aantal 

online shoppers. Deze onlineketens zien echter ook  

de meerwaarde van fysieke winkels en zijn daarom  

gestart met conceptstores. Deze conceptstores of 

outlets verhogen de naamsbekendheid en ‘brand 

value’. Succesvolle formules integreren de fysieke- en 

onlinestrategie en omarmen omni-channeling. Winkel-

formules moeten zowel in de digitale als fysieke wereld 

vindbaar zijn voor optimale klantherkenning en gemak. 

Beperkte online focus discounters

De relatie tussen beide verkoopkanalen is afhankelijk 

van het type product. Discounters kunnen bijvoorbeeld 

uitstekend opereren met een beperkte online focus. 

Deze formules zijn bezig aan een flinke opmars in een 

winkellandschap waar consumenten prijsbewuster 

worden. Typerend voor dit type winkels zijn de grote 

winkelvloeroppervlakten op goedkopere locaties, low 

profile winkelinrichting en weinig tot geen focus op 

marketing en persoonlijke begeleiding. Discounters 

concentreren zich op ‘low involvement’ gebruiksgoe-

deren en concurreren op prijs. De websites zijn simpel, 

informatief en benadrukken lage prijzen. Daarentegen 

moeten ‘high involvement’ (luxe)goederen continue 

de brand value benadrukken en versterken, waardoor 

online én fysieke aanwezigheid belangrijk is.

Winkelmarkt van de toekomst

DE ‘ONLINE KWETSBAARHEID’ 
VAN WINKELGEBIEDEN IN BEELD 

Om de potentiële impact van online shoppen op het 

Nederlandse fysieke winkellandschap inzichtelijk  

te maken, is het van belang onderscheid te maken  

tussen branchering en type stad. Sommige branches 

zijn kwetsbaarder voor online bestedingen dan andere. 

Ter illustratie, winkels voor de dagelijkse boodschap-

pen ervaren minder impact van online shoppen dan 

een reisbureau.

Online kwetsbaarheid verschilt per branche

De winkelmarkt is onderverdeeld in 17 branches, welke 

vervolgens zijn gecategoriseerd naar ‘zeer beperkt 

kwetsbaar’, ‘deels kwetsbaar’ en ’kwetsbare’ branches 

(volgens Bouwinvest Research). In tabel 3 staat 

de verdeling voor kleine en middelgrote centrale 

winkelgebieden.

Tabel 3: Online kwetsbaarheid branches 2015-2020 (kleine/middelgrote centrale winkelgebieden)

Bron: www.thuiswinkel.org

 Zeer beperkt kwetsbaar Deels kwetsbaar Kwetsbaar

 Levensmiddelen Wonen Sport & Spel

 Persoonlijke verzorging Schoenen & Lederwaren Hobby

 Juwelier & Optiek Detailhandel Overig Media

 Antiek & Kunst Plant & Dier Bruin & Witgoed

  Doe-het-zelf Auto & Fiets

  Kleding & Mode Warenhuis

  Huishoudelijke & Luxe artikelen

14
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De online kwetsbaarheid verschilt per winkelseg-

ment. De impact op de levensmiddelenwinkelmarkt is 

verwaarloosbaar in de komende jaren. In de crisisjaren 

was er zelfs sprake van een stijging van de aankoop 

van dagelijkse boodschappen in de fysieke detailhan-

del. Deze branche valt in de categorie ‘zeer beperkt 

kwetsbaar’. 

Kleding & Mode zal daarentegen wel degelijk invloed 

ondervinden, steeds meer consumenten bestellen 

kleding online. Dit gaat echter niet direct ten koste  

van de winkelvloeroppervlakten van de kleding-

giganten in centrale winkelgebieden in grote steden 

(binnensteden).  

Het nieuws rondom V&D bewijst dat warenhuizen  

in binnensteden door het grotere verzorgingsgebied 

meer bestaansrecht hebben dan warenhuizen in  

kleinere centrale winkelgebieden. 

Conceptstores bieden ruimte om ‘brand value’ te 

creëren en aanwezigheid in de grote winkelstraten is 

simpelweg noodzakelijk om ‘on top of mind’ te blijven. 

Bij ‘high-involvement’ producten, zoals van de juwelier 

en opticien, willen mensen fysiek voelen en testen.  

Hier versterken internet en de fysieke winkel elkaar.

‘Low-involvement’ producten in gevarenzone

De laatste groep bestaat uit de kwetsbare branches, 

waar online de verkoop via de fysieke winkel verder 

verdringt. Huishoudelijke artikelen, bruin- en witgoed 

behoren bijvoorbeeld tot deze categorie. In deze 

branches met ‘low-involvement’ producten geeft het 

gemak, de prijstransparantie en de efficiency van 

internet de doorslag.

In principe vallen branches in ondersteunende winkel-

gebieden in dezelfde risicogroep als branchegenoten 

in centrale winkelgebieden. Kleding & mode en auto  

& fiets zijn echter uitzonderingen. Kleding & mode  

wordt kwetsbaarder geacht in ondersteunende 

winkelcentra. Deze centra bieden minder extra 

winkelervaring ten opzichte van internet dan centrale 

winkelgebieden. Auto & fiets is juist minder kwetsbaar 

in onder steunende winkelgebieden en valt in de  

categorie ‘deels kwetsbaar’.

De winkelmeters van de ‘zeer beperkt kwetsbare’  

branches zullen niet krimpen door online shoppen.  

Op de kwetsbare sectoren heeft online shoppen des  

te meer impact. Dit zal niet betekenen dat alle  

winkelmeters verdwijnen. De overlevende retailers 

blijven in hun onmi-channelstrategie gebruik maken 

van fysieke winkelruimte.

Binnensteden het sterkst gewapend

tegen invloeden van online shopping

In figuur 8 is de kwetsbaarheid per winkelsegment te 

zien. Hierin zijn woonkernen vanaf 10.000 inwoners 

meegenomen in ‘centrale winkelgebieden’. 

Binnen de categorie ‘centrale winkelgebieden’ tonen 

de binnensteden, de centrale winkelgebieden in steden  

met meer dan 175.000 inwoners, zich het meest weer-

baar tegen online shoppen. De hoofdwinkelgebieden 
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15Figuur 8: Online kwetsbaarheid winkelvoorraad naar segment (2015-2020)

•  Kernverzorgend centrum: centraal winkelgebied in plaats met tussen de 10.000 en 30.000 inwoners;
•  Hoofdwinkelgebied: centraal winkelgebied in plaats met tussen de 30.000 en 175.000 inwoners;
•  Binnenstad: centraal winkelgebied in stad met meer dan 175.000 inwoners
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Figuur 9: Bevolkingsgroei per gemeente (%, 2013-2030)

Bron: Calcasa (Primos), bewerking Bouwinvest Research (2015)

(vooral middelgrote steden) tonen zich het meest 

kwetsbaar. Toevoegingen aan de winkelvoorraad, dan 

wel concurrerende ontwikkelingen in de regio, zijn zeer 

onwenselijk in deze steden.

Stadsdeelcentra en binnenstedelijke winkelstraten in 

ondersteunende winkelgebieden kwetsbaar

Binnen de ondersteunende winkelgebieden, gericht 

op de dagelijkse boodschappen, zijn de verschillen 

aanzienlijk. Stadsdeelcentra en binnenstedelijke win-

kelstraten zijn het kwetsbaarst door de relatief grote 

oppervlakten niet-dagelijks aanbod. Wijkwinkelcentra 

zijn beter bestand tegen de veranderende winkelmarkt.

CENTRALE WINKELGEBIEDEN VAN 
GROTE STEDEN HEBBEN DE FUNFACTOR 

Winkelstraten gelegen in gebieden met de meest ster-

ke economische en sociaal-demografische vooruitzich-

ten bieden het beste beleggingsfundament op middel-

lange tot lange termijn. Het zijn de hoofdwinkelstraten 

in de grote (binnen)steden die de ‘fun’- of ‘experience’ 

factor aanbieden en zich daarmee onderscheiden.

Kiezen voor demografisch en economisch 

sterkste gebieden

De wereldwijd toenemende urbanisatie verscherpt ook 

in Nederland de regionale contrasten. Sommige regio’s 

groeien demografisch en economisch, dat vertaalt zich 

direct in (geconcentreerde) druk op vastgoedmarkten. 

Andere regio’s krimpen en hebben te maken met  

oplopende leegstand (zie figuur 9). De sterke schifting 

tussen regio’s speelt een centrale rol in de divergeren-

de investeringspotentie van centrale winkelgebieden.

Aantal passanten cruciaal

Om te komen tot een overzicht van de meest aantrekkelijke winkelstraten is gekeken naar indicatoren 

op regionaal-, winkelgebied- en straatniveau. Te denken valt aan (de groei van) het aantal inwoners in het 

verzorgingsgebied, het gemiddeld inkomensniveau, het aantal toeristen en het aantal passanten in de win-

kelstraat. Op basis van meerdere indicatoren en wegingen zijn de belangrijkste Nederlandse winkelstraten 

‘gescoord’.

Op regionaal niveau worden vier variabelen meegenomen: het aantal inwoners in een straal van 10 kilome-

ter, de woonaantrekkelijkheid, de groei van het aantal inwoners en het jaarlijkse aantal toeristen. Des te 

hoger het aantal of de groei, des te beter scoort de hoofdwinkelstraat. Naast omwonenden zijn toeristen 

ook van groot belang. Sommige delen van het winkelbestand zouden niet overleven zonder de bestedin-

gen van toeristen. De shop-in-shop formule van de Amsterdamse Bijenkorf is hier een voorbeeld van. Deze 

formule leunt sterk op bestedingen van welvarende toeristen.

De score op het winkelgebied wordt bepaald door de omvang van het verzorgingsgebied, de binding van 

consumenten op niet-dagelijkse boodschappen, de omvang van de winkelvoorraad en het gemiddelde 

inkomensniveau. Op winkelstraatniveau is met name het aantal passanten van zeer groot belang.

≥ 5,0

0,0 < 5,0

-5,0 < 0,0

< -5,0

%

<< Terug naar inhoudspagina



17

Amsterdamse winkelstraten voeren de lijst aan

De hoofdwinkelstraten in Amsterdam voeren de lijst van 

beste winkelstraten van Nederland aan, gevolgd door 

straten in andere grote winkelsteden als Utrecht, Den 

Haag, Rotterdam, Eindhoven en Maastricht. Deze steden 

hebben naast een complementair winkelaanbod goede 

horecagelegenheden en/of culturele attracties.  

Zij bieden het complete plaatje voor een dagje uit.

ROL ONDERSTEUNENDE 
WIJK- EN BUURTCENTRA BLIJFT STERK

Ondersteunende winkelcentra zijn er in verschillende 

soorten en maten. Het aanbod is in kwalitatieve en 

kwantitatieve zin ruim. Er zijn stadsdeelcentra die 

uitgroeien tot een verzameling van wel 50 winkels en 

daarnaast zijn er supermarktcentra die slechts bestaan 

uit één supermarkt, een slager en bakker. Over het 

algemeen is het winkelsegment met de focus op de da-

gelijkse boodschappen goed bestand tegen de invloed 

van online shoppen. Het niet-dagelijks segment is des 

te kwetsbaarder, het gemak en de efficiency van online 

shoppen wint hier aandeel. Deze winkelcentra kunnen 

hier niet de ‘fun’ of de ‘experience’ bieden van centrale 

winkelgebieden.

Gezond verzorgingsgebied essentieel

Een goedlopend ondersteunend winkelcentrum moet 

voldoen aan een aantal kernvoorwaarden: een gezond 

verzorgingsgebied, de juiste branchering, goede 

bereikbaarheid, makkelijk toegankelijke parkeervoor-

zieningen en een pakkende uitstraling en routing. 

Winkelgemak staat voorop. Het winkelcentrum moet 

‘convenience’ bieden. 

De eerste en meeste belangrijke voorwaarde is een 

gezond verzorgingsgebied. Het verzorgingsgebied 

wordt beïnvloed door de regionale economie, de 

demografische ontwikkeling en het concurrerend 

winkelaanbod. Een sterke regionale economie staat 

garant voor werkgelegenheids- en inkomensontwik-

keling. Demografische groei vergroot de afzetmarkt. 

Daarnaast speelt concurrerend winkelaanbod een 

beslissende rol. Nieuw winkelaanbod kan leiden tot 

een serieuze krimp van het verzorgingsgebied voor 

bestaande winkelcentra.

Juiste branchering maakt ideale mix

De juiste branchering is van groot belang. Een vol-

ledig wijkwinkelcentrum beschikt bijvoorbeeld over 

twee (complementaire) supermarkten van voldoende 

omvang (circa 1.500 m² wvo). Consumenten hebben 

graag keuze en kunnen per productgroep voor een 

full service of discount supermarkt kiezen. Naast deze 

‘anchors’ legt de rest van het winkelaanbod zich toe op 

dagelijkse boodschappen. Meer specialistische winkel-

tjes, zoals bijvoorbeeld een kaasboer, complementeren 

de anchors door kwaliteit, service en keuze te bieden.

Gemak en uitstraling trekt consumenten

Meer praktische factoren zoals een goede bereikbaar-

heid, toegankelijkheid en voldoende parkeervoorzienin-

gen zorgen voor een makkelijke en efficiënte weg naar 

de dagelijkse boodschappen. Voor sommige woonkernen 

betekent dit een supermarkt dicht bij de snelweg,  

andere wijkwinkelcentra doen er goed aan om zich in de 

buurt van openbare vervoersknooppunten te vestigen.

De uitstraling en routing van een winkelcentrum kan 

het winkelgemak en de winkelefficiëntie verhogen. De 

uitstraling lokt klanten naar binnen en zorgt ervoor dat 

consumenten graag in het centrum verblijven en terug-

komen. De routing moet ervoor zorgen dat consumen-

ten eenvoudig hun weg kunnen vinden in de schappen.

Figuur 10: Beste winkelstraten Nederland

Bron: Locatus, ABF research, bewerking Bouwinvest Research (2015) Gemeente / regio Winkelgebied Winkelstraat
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Winkelvastgoed heeft sterke historische rendementen 

behaald over de lange termijn. In de afgelopen jaren 

stonden rendementen echter onder druk door de op-

komst van online shoppen, economische tegenspoed 

en, in sommige regio’s, bevolkingskrimp. Bepaalde 

winkelsegmenten blijven naar verwachting echter 

sterk renderen, in lijn met de doorzettende polarisatie 

in de markt.

In dit hoofdstuk is geprognosticeerd wat voor een 

uitwerking de polarisatie heeft op het totaalrende-

ment van de verschillende winkelsegmenten: centrale 

winkelgebieden, ondersteunende winkelgebieden en 

perifere winkelgebieden.

GROTE STEDEN OUTPERFORMEN

Polarisatie centrale winkelgebieden zet door

De polarisatie tussen grote steden (binnensteden) 

enerzijds en middelgrote en kleine steden (hoofdwin-

kelgebieden en kernverzorgende centra) anderzijds 

zet de komende jaren door. Gesteund door verbeterde 

economische groeivoorspellingen zien ook kleine en 

middelgrote steden bescheiden totaalrendementen 

tegemoet, ondanks verdere afwaarderingen die in 

het verschiet liggen. De verwachting is echter dat het 

historisch verband tussen economische groei en to-

taalrendement minder sterk wordt door de structurele 

veranderingen die online shoppen met zich meebrengt. 

Welk winkelvastgoed blijft renderen?

De investerings- en gebruikersdruk blijft dispropor-

tioneel op de grote steden liggen.

Binnensteden G-17: aanhoudende druk 

op aanvangsrendementen

De grote steden (binnensteden) blijven steunen op de 

interesse van (internationale) retailers en beleggers. 

Dit resulteert in een stabiel, weliswaar relatief laag, 

direct rendement van circa 5% door het verwaarloos-

bare leegstandsrisico. Alleen de beste plekken kunnen 

rekenen op bescheiden huurgroei.

Vanuit de beleggingsmarkt zorgt de blijvende focus op 

de grote steden voor druk op aanvangsrendementen, 

met name in een aanhoudende lage renteomgeving. 

Het direct rendement is relatief laag in vergelijking 

met kleinere steden (gem. circa 6,5%), maar deze 

aanhoudende interesse kan resulteren in bescheiden 

waardegroei. 

Kleinere centrale winkelgebieden: 

huurinkomsten onder druk

De hogere aanvangsrendementen in kleine en middel-

grote steden verruimen. Beleggers anticiperen op ver-

hoogde leegstand en stellen zich afhoudend(er) op ten 

aanzien van aankopen. De extra planvoorraad draagt 

bij aan een verhoogde risicoperceptie. Daarentegen  

behouden met name de pure A-1 locaties in deze kleine-

re winkelsteden naar verwachting wel hun waarde.  

De randen van het winkelgebied zijn het meest kwets-

baar. Passantenstromen dalen, consumenten geven 

de voorkeur aan grotere winkelgebieden met een 

completer winkelaanbod en meer horeca en cultuur. 

Op de lange termijn zal het centrale winkelgebied daar-

door krimpen en zullen winkels aan de randen andere 
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Figuur 11: Totaalrendement centrale winkelgebieden (’97 – ’17)
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bestemmingen krijgen. Kleine steden weren zich beter, 

omdat de winkelvoorraad hier iets minder kwetsbaar is 

voor online shoppen dan in middelgrote steden. Voor 

zowel kleine- als middelgrote steden geldt dat een 

onderscheidend winkel-, horeca- en cultureel aanbod 

de kern van het winkelgebied levend houdt.

FOCUS OP DAGELIJKSE BOODSCHAPPEN 
RENDEERT

‘Food’ bepalend in polarisatie

Ondersteunende gebieden met een focus op dagelijkse 

boodschappen blijven gesteund door de sterke en 

stabiele omzetontwikkeling van ‘food’. Ondersteu-

nende winkelgebieden met veel niet-dagelijks aanbod 

zijn meer kwetsbaar. Voor de komende jaren worden 

grotere rendementsverschillen verwacht dan in de 

periode 1996-2014.

Wijkwinkelcentra: 

hoge risicopremie trekt kapitaal aan

Ondersteunende winkelgebieden met een focus op 

‘food’ kennen solide directe rendementen (gem. 6,7% in 

2014). Supermarkten bouwen voort op stijgende omzet-

ten. Complementaire speciaalzaken, zoals de bakker 

en keurslager, bieden de consument meer keuze, 

service en kwaliteit. Nieuwe foodformules spelen in op 

klantbindende thema’s als lokaal telen en biologisch 

verantwoord. De grote wijkcentra en kleine wijk- en 

buurtcentra kunnen hierdoor de bezetting en huur-

prijzen op peil houden.

Met historisch hoge ‘yield gaps’ trekken de wijkwinkel-

centra het nodige kapitaal aan. Het leegstandsrisico  

is beperkt en met de steun van de aantrekkende  

economische groei ligt waardegroei op middellange 

termijn in het verschiet.

Stadsdeelcentra en binnenstedelijke winkelstraten: 

ingetogen belangstelling

De belangstelling voor stadsdeelcentra (planmatig) 

en binnenstedelijke winkelstraten (niet planmatig) 

is vanuit beleggers meer ingetogen. Stadsdeelcentra 

en binnenstedelijke winkelgebieden, met een groot 

niet-dagelijks aanbod, ondervinden meer moeite om 

de bezetting op peil te houden. Deze winkelgebieden 

hebben net als centrale winkelgebieden in kleine- en 

middelgrote steden minder toe te voegen aan online 

shoppen en bieden niet de ‘experience’ van de grote 

binnensteden. De leegstand neemt toe en huurwaar-

den blijven onder druk staan. Op de lange termijn 

zullen de zwakkere gebieden inkrimpen of volledig 

transformeren. In deze segmenten verruimen de  

aanvangsrendementen verder naar verwachting.

Economische groei Stadsdeelcentra Binnenstedelijke winkelstraten Wijkcentra groot Wijk- en buurtcentra klein

-5

0

5

10

15

20

1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017

Prognose

Bron: MSCI, Oxford Economics, bewerking Bouwinvest Research (2015)

Figuur 12: Totaalrendement ondersteunende winkelgebieden (’97 – ’17)

<< Terug naar inhoudspagina



21

GEBREK AAN REGIE DRUKT RENDEMENT 
PERIFERE WINKELGEBIEDEN

Perifere winkelgebieden volatiel

Perifere winkelgebieden hebben een volatieler 

karakter dan ondersteunende winkelgebieden. Deze 

categorie is onderhevig aan economische voor- en 

tegenspoed. Het aanbod is voornamelijk niet-dagelijks 

en georganiseerd rond een thema (wonen, doe-het-

zelf). De gunstige economische vooruitzichten steunen 

perifere winkelgebieden. Daarentegen is het winkel-

segment kwetsbaar voor online shoppen en eventuele 

nieuwbouw.

Hoog direct rendement

Perifere winkelgebieden hebben in het verleden het 

hoogste direct rendement behaald van alle winkel-

segmenten (circa 7% in 2014). Het risico is daarentegen 

ook hoger. De toekomstige bezettingsgraad hangt af 

van een aantal factoren: het verzorgingsgebied moet 

groot genoeg zijn en het aanbod moet een duidelijke 

meerwaarde hebben ten opzichte van online shoppen 

en centrale winkelgebieden. Een enkele toevoeging 

van een locatie kan bovendien heftige gevolgen  

hebben voor de concurrentiepositie. 

Dreigend nieuw aanbod verlaagt beleggingsinteresse

Nederland heeft slechts ruimte voor een beperkt 

aantal perifere winkelgebieden, want het verzorgings-

gebied moet regio’s overstijgen om genoeg massa te 

omvatten. Het rendement is, naast de regionale eco-

nomische groei, sterk afhankelijk van plannings regie 

op provinciaal of zelfs nationaal niveau. Aangezien 

het aan deze regie ontbreekt, wordt dit als een groot 

risico gezien. Met het risico van concurrerend aanbod 

zal deze categorie alleen de gespecialiseerde beleggers 

aanspreken. Aanvangsrendementen ondervinden hier-

door een bescheiden opwaartse druk. Het negatieve 

effect van potentieel concurrerend aanbod en online 

shoppen wordt hoger ingeschat dan de positieve  

impulsen van de aantrekkende economische groei.
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De winkelmarkt van de toekomst is een polariserende markt. Regio’s  

met sterke economische en demografische vooruitzichten groeien. 

Centrale winkelgebieden in grote steden omarmen omni-channeling en 

bieden consumenten extra beleving ten opzichte van online shoppen. 

Ondersteunende winkelgebieden doen het relatief goed door de focus  

op dagelijkse boodschappen.

De keerzijde bestaat uit krimpregio’s en winkelgebieden die weinig 

meerwaarde bieden naast online shoppen. Centrale winkelgebieden in 

kleine en middelgrote steden zijn kwetsbaar. Een kritische blik van alle 

betrokkenen op deze winkelgebieden is essentieel. Echter, met de flinke 

Nederlandse winkelvoorraad in het achterhoofd, gelden onderstaande 

aanbevelingen voor elk winkelgebied of regio.

• Een duidelijke detailhandelsvisie met kaders voor kansrijke én 

minder kansrijke winkelgebieden. Bij kansrijke gebieden is het 

essentieel gedegen onderzoek uit te voeren over wat toe te voegen. 

Bij minder kansrijke gebieden helpt een faciliterend beleid voor  

alternatieve bestemmingen. Elk winkelgebied heeft een eigen 

balans tussen grote en kleine winkeliers;

• Afstemming van de planvoorraad. Nederland heeft maar weinig 

locaties waar toevoeging aan de winkelvoorraad kansrijk is.  

Een regionaal grondbedrijf zou oneigenlijke concurrentie tussen 

gemeenten aan banden kunnen leggen;

• Samenwerking tussen stakeholders om afglijdende winkel gebieden 

te transformeren of te herontwikkelen.  

Gezamenlijk investeren in openbare ruimte, bereikbaarheid en 

parkeerfaciliteiten kunnen voor een positieve impuls zorgen.

Aanbevelingen
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